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 »مقدمه«  

با صداقت بگو  تیهادروغ ان یزبان باز کن و از م ،یعاشق یتظاهر کننده یا

شکستنت من    لیبسوزم که دل یدر انتقام دیکه با ستیچ  لشیدل

 نبودم؟!

غرق  یدیو پل   یخود را از آلودگ یرا و رها نکن اتنهیک نیا ینشکن اگر

انتقام و غرور  نیا یگر نابود نکن م،یاکرده ریکه خود دا یدر مرداب میشویم

 قاتل جان و احساست!  شومیرا به ناچار خود م رانگرتیو
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 ور یشهر یابتدا

 اشا« ی»ک

دندون   یهام و بستم و دندون روچشم هاشیی از چرت و پرت گو یعصب
 . دمییسا

 باالست لطفاً با پدرتون...  یل یخ کار نیسود ا -

داد  زیم یدفعه چشم باز کردم و همراه با خم شدنم رو هیکوره در رفتم که  از 
 نه؟  گمیم  یچ شهی نم تیزدم: مردک انگار حال

 ً بدون  دی کن  یپدرتون و راض کنمی خم شد و مصرانه گفت: خواهش م متقابل
 . م یمحموله رو رد کن میتونی نم شونیکمک ا

: به درک! اصلً به  دمی کش  ادیزدم بلند شدم و فر زیکه به م یابا ضربه  همراه
 دم؟ یکنار کش  های کثافت کار  نیاز ا  هیچند سال  گمیم ی فهمی من چه؟ نم

بلند شد. بازوش و گرفتم و با قدرت تن   عیرو دور زدم که سر زیسمتش م  به
 . دمیلش چاقش و به سمت در کش

 . دمی از سودم و بهتون م یبخش دی کن  یاگه پدرتون و راض دین یبب -

که تند به سمتم  رونیلغزش در رو باز کردم و انداختمش ب یالحظه  بدون
 . دیچرخ

 جناب بزرگمهر...  -
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 . رونی: بندازش بدمیبه ساالر با خشم غر رو

هم گذاشتم و  یبرافروخته پلک رو یپس بندش در رو محکم بستم. با صورت و
 میشون یپهلو اون دستم و به پ یکت و گذاشتنش رو ریدستم ز  هی با رد کردن 

 . دمی کش

 زبون نفهم!  مردک

 صفر رو گرفتم. یرفتم و بعد از برداشتنش شماره زیم یسمت تلفن رو  به

 درخدمتم آقا.  -

 اتاقم.  ار یقهوه ب -

 چشم.  -

  ریشهر ز  شدی که م ییتمام قد رفتم، جا یو گذاشتم و به سمت پنجره تلفن
 .دادیو بهم م یو حس قدرت و غرور لذت بخش دیپام د

لبم گذاشتم. با   دو نیو ب دمی کش رونینخ ب هی بمیج یتو ییطل یگار یجا س از 
 یق یمک عم بمیج یفنک روشنش کردم و هم زمان با برگردوندن فندک تو 

مشامم  یشکلت مانندش تو یفرستادم که بو رونیبهش زدم و دودش و ب
 . د یچیپ

راه ثابت    ونیم میگوش  یپک رو بکشم اما صدا نیباال اومد تا دوم دستم
 نگاهم و به عقب برد.  می نگهش داشت و ن
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لبم  یگوشه  ی»الله« پوزخند دنیبرش داشتم. با د زیم  یو از رو دمیچرخ
 یو رو یتماس و وصل کردم و گوش زیبه م گار ینشست و همراه با زدن سر س

 گوشم گذاشتم. 

 ه؟ یچ -

 سلم کردنته؟   یبه جا اشایوا ک -

 دادن دودش گفتم: کارت و بگو.  رونیو بعد از ب دمی پک کش هی

 و بهم داد. یدلخورش لذت خاص لحن

! زنگ زدم یکنیم یسر من خال یاز کجا اعصابت خورده که دار  ستیمعلوم ن -
 کردم! یخونه رو بخاطرت خال گه؟ید یایبگم امروز م

 دادم.  هیتک زیلبم نشست و از پشت، به م یرو یاانه یموذ  لبخند

 شه! چون وقت  امیالبته که م -

 ه؟ ی گفت: وقت چ سردرگم

تا   ، یفهم ی م امیگفتم: ب نهیفشار دادم و با لبخند پر از ک   زی رو به م گار یس سر
 جام.اون  گهیدو ساعت د

 »نــورا« 

 ومیگوش  اوردمیها باال مبه همراه خودم از پله ونمی که چمدون سنگ طور همون 
 انداختم.  ریگوش و شونم گ  نیب
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قربونت برم،  ستمیخودم هست، منکه بچه ن باشه مامانم، حواسم به  -
 سالمه! کیو  ستیب یناسلمت

  یمنکه راض ست، یبهش ن یراحته اما جامعه اعتماد المیمنکه از لحاظ تو خ -
 . ینبودم بر

 کردم.  اخم

 بهت گفتم؟  یعه مامان! چ-

 انداخت.  نیبابا تو گوشم طن یصدا

 ! گهیدخترمون واسه درس و کار رفته نه کار د ا، ینکن ثر تشیاذ قدر نیا-

 زدم.   تشی حما شهیهم نی به ا یلبخند 

 به حرف بابا گوش کن.  -

 گذاشتم.   نی زم یو رو پله باال اومدم و چمدون  نیآخر از 

 و به کمرم زدم. دستم یک یدستم گرفتم و اون  یتو وم یگوش

 از خودش دور کرده. یکم ویاومد که انگار گوش یجور  صداش

 م؟ یدار  شتریدونه بچه ب  هیهم حق بده، ب -

 . دم یشن وقش ی نفس عم یصدا بعد

اگه    ، یو قفل کنباشه شبا درت  ادتیبه خدا، فقط  سپرمتیباشه دخترم، م -
 . یبه من بگ دی نفرم با نیاول  یاستخدام شد
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 . دم یخند

 چشم.  -

 . ستادمی واحدم ا هیدر چوب یو گرفتم و رو به روچمدون  باز 

حتما بهمون بگو، اگه تونستم   یدخترم، پول کم آورد شمیمزاحمت نم  گهید -
 تهران.  مشیار یکه م  میکن یو راضمامان بزرگت 

 باز شد.  کی ت هیرو وارد قفل کردم و چرخوندم که با  دیکل 

 . شم یم وونهید ییتهران، من تنها دیبرگرد دی کن ش ی آره بخدا راض -

 خونه شدم و در رو بستم. وارد

واسه دانشگاه برگردم  دیبا یسادیپا وا  هیخودته، خودت که رو  ریتقص -
 تهران... 

 آوردم.  رونیب وکفشم 

تازه  ، یشرکت بش ه ی مترجم  یتهران بتون یتو خورهیمنکه چشمم آب نم -
 کرده! یمعرف  نایکه ن یمخصوصا تو اون شرکت

 دادم.  هیاپن گذاشتم و بهش تک  یرو رو دیکل 

 ! یبد یدوار یبهم ام دیبا یچشمم روشن، مثل مادرم -

 ، یشی شرکت خوب استخدام م  هیکردم، انشالله که تو  یخنده گفت: شوخ با
 مواظب خودت باش، خداحافظ.  گمیمن برم مامانم، بازم م

 زدم.  یلبخند 
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 خداحافظ. طور، ن یشما و بابا هم هم  -

 فوت کردم.   رونیو به باپن گذاشتم و نفسم  یرو ویگوشکه قطع کرد  وتماس 

 اطراف نگاه کردم.  به

شد که بهم اجازه بدند بعد از  یابهونه  نای و حرف ن امیبه تهران ب خواستمیم
 ها برگردم تهران. سال 

چرا اصل استخدامم نکنند؟  شه؛ یم یبشه مترجم اون شرکت بشم عال  اگه
از کجا  گهید ویاستانبول  یبلده و هم ترک یسیکه هم زبان انگل  یمترجم

 ! واال!ارند؟یب ریگ  خوانیم

 برداشتم و وارد اتاق شدم.  وچمدون 

 کنم.   دایارزون پ هی آپارتمان هفتاد متر هیتونستم  یهزار بدبخت با

  کیکوچ خچال ی هیطرح چوب و  هیفلز یهات یبا کاب  یدوازده متر یآشپزخونه  هی
 داخلش. یوار یکمد د  هیبا  یاتاقشم دوازده متر ، یمیقد

 هم کنار همه.  کشیکوچ یی و دستشو حموم

گذاشته شده بود و کف  یاقهوه  ینفره و سه نفره کی یکاناپه  هیهالم  یتو
 ها ومبل نی هم ب کیکوچ هییگردو یچه یقال  هیخونه هم تماما موکت پهن بود و 

 پهن بود.  ید یال ا ونیتلوز 

 بخرم. دیو گرفتم باحقوقم یکم داره که وقت زهایچ یل یخ



 ی مطهره حیدر  نمسیس

10 
 

 یچجور دونستمی اتاقش هست وگرنه نم یتو یتخت آهن  هیخداروشکر  حاال
 .بردیبدون تخت خوابم م

 کیتا کمتر از  ستم، یخونه ن ادیاگه قرار باشه کار کنم که ز  م، ی راض  نشمیهم به
اصل وقت سر خاروندن هم  گهیو د شهی هم که دانشگاهم شروع م گهیماه د

 ندارم، چه برسه به خونه اومدن. 

وارد حموم  گهید یزهایچ یسر هیو  دمی سف هی از برداشتن حوله لباس بعد
 شدم. 

 یمات کنارش بود نگاه کیکوچ یکه کنار پنجره یمی قد یدوش زنگ زده  به
 انداختم. 

 بگم بابا واسم پول بفرسته.  ایباشه دوشم بخرم  ادمی

 

 اشا« ی»ک

 ی. تق تق کنان به سمتم اومد که نگاهم از پاهادم یهال به سمتش چرخ وسط
آغشته   یهابه چشم  دیباز لباس قرمزش باال اومد و رس  یقه ی یاش تا روبرهنه 
 .سادیبهم وا کی. نزدزشیرقت انگ   شیبه آرا

 اتاق؟ یتو میبر -

 !یشد یخوب یلبم گفتم: ه*ر*ز*ه یپوزخند رو با

 برد.  ماتش
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 ؟ یگیم یچ یدار  یفهمیم -

 فرو کردم.  هامب یهام و داخل جطرف کتم و کنار زدم و دست دو

بخاطر پول  فهممی نم  یو گفتم: فکر کرد  دمی هاش کشنفرتم و به چشم غیت
و  یرابطه دار  گهیپسر د  هیبا  فهممینم ی خرم؟ فکر کرد یکرد ال یخ ؟یباهام

 د؟ یکرد زیهردو واسه مالم دندون ت

 افتاد.  نیی پا یلحظه با چه شدت هی که  دمیو د  اشنه یس یقفسه 

 ی و ک اتیچرند نیکه چقدر عاشقتم ا  یدونی تو م اشای... کیدار  ی... چیچ -
 داده؟!  لتیتحو

اش گفتم: به اشک نشسته  یهابه چشم  رهیو به سمتش خم کردم و خ کمرم
 .نمی نب میگوش یتمومه، از امروز به بعد شمارت و رو نمونیب  زیچ همه گهید

کرده  دا ی که بهم پ یدیشد ی  حرف از رفتن من اومد و اون وابستگ شهیهم مثل
بغض کرد و به  کردمیکه فکرش و م یزیبود کار خودش و کرد و زودتر از اون چ

  ونیافتاد. به کتم چنگ زد و به زور صداش و از م هی به گر یطور لذت بخش
ته دلم و صادقانه   ز من ا یلعنت اشا، یرو نکن ک کار ن ی : ادیکش  رونیب اشه یگر

 من و جلوت خراب کنه!  خواستهیم یکیدروغه  هان یا یعاشقتم، همه 

و گرفت و هق هق کنان ادامه داد: نه، نگو تمومه من   امقه ی کردم که  سکوت
 ! رمیمیم  ؟یفهمیم رمیمی بدون تو م

نگه دارم.   وروحمیسرد و ب یچهره  کردمیم  یاما سع شدمیغرق لذت م داشتم
  یو صدا  نمیخرد شدنش و بب نیاز ا شتری دوست داشتم سکوت کنم و ب
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قلبم   یو کشنده  ینهونباشه واسه زخم پ  ی شکستن غرورش و بشنوم تا مرحم
 کنه به لذت و آرامش.   لیتبد یو احساس انتقام و نفرتم و  واسه مدت

از پاهاش گرفته شد که جلوم زانو زد و همراه با گرفتن شلوارم زجه زد:  جون
کنم،  یزندگ تونمیباهام حرف نزن بدون تو نم طور ن یبهم نگاه نکن ا طور ن یا

 هان؟   یعاشقم یگفتی مگه تو هم نم

حرفشه اما تنها  دییکرد به تا  ال یلبم نشست که خ یرو ی رفته لبخند   رفته
با   هیمساو میحرکت بعد یلبخند به معنا  نیا ¬دونستمی خودم بودم که م

 دختر. ه یشکستن  تیبه نها دنیباالخره رس

 گفت: مگه نه؟   سشیخ  یچشم¬ها یتو دی و با ام دیکش شی نیب ریو ز  دستش

 هیبه چشم¬هاش زل زدم تا  قیگذاشتم و خوب و دق نی زانوم و زم هی جلوش
 شکستنش جا نمونم.  دنیهم از د هیثان

ابروهام دادم که باز ترس  نی ب قی بردم و جاش¬و به اخم عم  نیاز ب لبخندم¬و
 و لرزش مردمک چشم¬هاش جون گرفت. 

  یسخامت کرد؛ ک شهیرحم لب زدم: با پول زود م یبه صورتش آروم و ب کینزد
  شهی و سگ گوش به فرمانت م وفتهیپول آب دهنش راه م  دنیبا د عی که سر

خراب بودنت واسم به اوج خودش  ایتازگ  ؛ یکن یلذت بخشه که باهاش باز 
کردن   یباز  گهیپس د  یکه کنارم باش رهی¬گی نفرتم م نیو واسه هم  دهیرس

 . ستیباهات سرگرم کننده ن

 . دمینفس¬هاشم به زور شن یصدا یمدت شکه نگاهم کرد و حت تموم
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گونه   یرو ار یاخت یصدا و ب یبودند که ب  دهی رس یاشک هاش به مرحله ا حاال
 خوردند.  یهاش سر م

 آخ که چقدر لذت بخش بود.  دمید  یکه پشت نگاه بهت زدش م یزیچ

 لرزونش¬و به گوشم رسوند.  یهزار زحمت صدا  با

 ؟یکرد یم  یباهام باز  یهمه مدت داشت نیا -

و زود گول چهارتا  یآدم اشتباه هی به  ینه اصل! تو خودت قلبت و داد -
 من!  ریاحمق بودن خودت و ننداز تقص ، یدونه حرف عاشقونه رو خورد

 آخ آرومش بلند شد.  یمحکم به کنار پرتش کردم که صدا بعد

 به زانو بلند شدم.  دست

 شد.  زیخ میاز اشک ن زیلبر یهاچشم با

و من دامنت  یآه دل شکسته  ی! فکر کردیهست یچه جونور  گهیتو د -
 ره؟یگی نم

 زدم.  پوزخند

 ندارم.  یخرافات اعتقاد نیبه ا -

 سست به سمتم اومد.   یبلند شد و با پاها جونیب یبدن با

 شکنه؛ یو بدجور مجا خدا دلت  هیکه بدون  میشکست  یگفت: جور  هیگر با
 یکیغرق لذت شدن شکستن   یبه جا یروز هی . دهیم یزمونه تو رو هم بد باز 

 !یزنی غم و اندوه دست و پا م یایوسط در 
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 تفاوت از کنارش گذشتم و به سمت در رفتم.  یب

 . نمتیبی دور و ورم نم گهیو د یکنیجمع م  میاز زندگ  وفت ی تن لش کث -

  انتیقدر عاشقت بودم که بهت خاون دم؛ یکه د یهست یآدم  نیتو پستتر -
 !یزنیبهم تهمت خراب بودن م یدار  یفینکنم اما تو به طور کث

 . دمیسر دادم و به سمتش چرخ یبلند یخنده

 !یخوبه نه؟ پس چه دختر خوب یهام¬و پر کردن کار آدماحتما شب  -

 کارهن ی: من اول اگفت دی لرز  یو نفرت صداش م تی که از شدت عصبان یدرحال
 ! یراه کشوند  نینبودم تو من¬و به ا

 ! دمیکش رونینقاب ب ریو از ز   تیمن فقط خودت اصل  زمینه عز -

که   یو اون همه رنگ و لعاب  دیبار ی اش بغض و نفرت مسرخ شده یهاچشم از 
 به صورتش داده بود کاملً خراب شده بود.

 کثافت  دو رو!  ینیروز خوش نب گهید دوارمیام -

 و به سمتش گرفتم.  اماشاره

  رسهیم  هاتی به سرم و تموم مدارک هرزه گر زنهیتند نرو وگرنه م گهیاو او! د -
 دست بابات! 

 گاهش کرد.   هیو تک شی کی عی پاهاش سست شدند که سر انگار 

 !یار یسرم ب یتونینم گهیبل رو د نیا -

 زدم.  یارحمانه ی ب لبخند
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 نیتربزرگمهرم، ناممکن  اشایخانم کوچولو، من ک مینشناختپس هنوز خوب  -
 ! ادیکارها ازم برم

کتم بردم و ساعت گرون  بیام برگردوندم. دستم و داخل جو به چهره یسرد
 پاش پرت کردم.  یآوردم و جلو رونیبود رو ب دهی که برام خر یمتیق

 . شهیتموم م بد برات  یل یخ یل یالله وگرنه خ نمی نب میزندگ یرد پاتم رو تو -

 و به سمت در واحد رفتم.  دمیبند حرفم چرخ پس

هق هقش بلند شد که لبخند  یاومدم و در رو بستم صدا رونیکه ب نی هم
و هامشده بود چشم  بمی که نص یلبم نشست و با لذت و آرامش یرو یسرخوش
 بستم. 

  یهاه یها و گرکه تنها با التماس یکار کرد  یباهام چ نیبب  ، یلعنت ی ستاره
که از تو  کنمیو تا چند روز حس م رسمیهات به آرامش مهم جنس  یعاجزانه 

 انتقام گرفتم. 

اما از  تونمی نم یو تا عمر دارم از خودت که گم و گور  بخشمتینم وقتچ یه
به حال  یوا یول دمی وعذابشون م  رمیگی انتقام م یهات به سختهم جنس 

 ! کشمیم رونی کنم، ذره ذره جون و از بدنت ب  دایکه خودت و پ یروز 

  هاتونی فقط بعض د، یرکاهیو آب ز  کار انت یهمتون خ د، یبه هم هیشب  همتون
بزرگمهر قسم خوردم که خراب بودن تک   اشایمن، ک یول دیکنی پنهانش م

سرسخت   به خودتون هم ثابت کنم اونقدرهم پاک و یتکتون رو رو کنم و حت
 . د یکنیو مکه فکرش  دی ستین
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 »نورا« 

و  دمی پوش یمشک یو مقنعه  یو شلوار ل  یو ادار  یخاکستر  ی  اندام یمانتو هی
 چادرمم سرم کردم.

و از خونه   دمیو پوشالزم کفشم  یهاها و پروندهاز برداشتن تموم برگه  بعد
 اومدم.  رونیب

 حسرت به آسانسور خراب نگاه کردم. با

 ام؟یبلند رو باال ب یها تا مجبور نشم سه طبقه پله  یدرست بود شدیم یچ

 و در رو بستم و قفل کردم. دمیکش یپوف

 اومدم.  نییها پااز پله چرخوندمیانگشتم م  یرو تو  دیکه کل  طور همون 

 .رهیآژانس واسم بگ  هی نگهبان دم در درخواست کردم که  از 

واسم  نای که ن ینشستم و به آدرس   نیاز اومدن آژانس، داخل ماش بعد
 راننده بازگو کردم که به راه افتاده.  یانداختم و برا یفرستاده بود نگاه 

 بارم بهم زنگ زده.  چهار 

 یخاموش کردم و تو و م یشدم و گوش ال یخیب یبهش زنگ بزنم ول خواستم
 مانتوم گذاشتم.  بیج

 . زنمیم از مصاحبه بهش زنگ بعد

 دوختم.  رونیبه ب ونگاهم
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 !کی تراف یبمونم تو دیقبل باز با مثل

 برم.  نجایاز ا شهیهم  یبرا خواستمیم  شیسال پ چهار 

و   لرزهیوجودم م کنمی اتفاق عمرم فکر م نیترکه به اون سال و تلخ  هنوزم
 . زنهیهام حلقه مچشم  یاشک تو

کمر و پا درد گرفت که   سکید یبعد از اون اتفاق مامان مامانم جور  درست
و خودش انجام بده و چون مامانم تک فرزندش  کاراش  ینتونست به راحت گهید

 یو اونجا کنار مامان بزرگم زندگ  زدی میگرفتند که بر میبود مامان و بابام تصم
  نی نکردم و هم  یلفتمقدار مخا چیچون اون اتفاق واسم افتاده بود ه م، یکن

 متعجب کرد.  دیمامان و بابام رو شد

  نمیو نبنحسش  یافه یق  گهیاز تهران دور باشم که د خواستمیاون زمان م فقط
 . وفتهیچشمم بهش ن  وقتچ یو ه

 . میکرد  یکشاثاث زدیو به  میو فروختتهرانمون  یخونه 

شد و  یاما کم کم واسم عادکنم    یبرام سخت بود که اونجا زندگ یل یخ اولش
 . دمی هام چسبفقط به درس 

 یرشته   رستانیمهندس بشم دب خواستمی علقه داشتم و م وتریبه کامپ  چون
گرفتم؛  ادیهم  یاه یو ترک یسیانتخاب کردم اما در کنارش انگل  وک یزیف یاضیر 

 به ذهنم خطور نکنه.  ریام ادی گهیو سرگرم درس کردم تا داز عمد خودم  دیشا
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که افتاد   یاونقدرا هم برام مهم نبود اما با اتفاق نیتهران بودم حجاب و د یوقت
کدومشون    چیچون ه نهی بب وهامییبایز  یپسر  چی نذارم ه گهیگرفتم د میتصم

 و ندارند.  اقتشیل

  ایمتنفر و  یو جوون یز هر لذت دوران نوجوونبه هر حال اون اتفاق من و ا اما
 به روحم زد. یبد یکرد و ضربه  ال یخیب

 

 اشا« ی»ک

شرکت ببره، خودمم وارد  نگیپارک  یبه دست ساالر سپردم تا تو ون یماش
 ساختمون شدم. 

و  تی که با جد کردندیو بهم سلم م  شدندی بلند م شدمیکه رد م  ییهر جا از 
 .دادمیو محرکت سر جوابشون 

 مونده به آخر رو زدم.  یکی طبقه  یآسانسور شدم و دکمه  سوار 

 مرتب کردم.  وم ییبه طل لیما ی  الخت قهوه  ی موها نهیآ یتو از 

 به آرم شرکت خورد.  نگاهم

 "اکوی"د

به   می کمکمون کردند تا تونست یل یخودم و آرش خ یکنم بابا  ینخوام ناحق اگه
شرکته و هم  یکیخود بابامم صاحب دوتا کارخونه و  م، یاالنمون برس ینجایا

 تهران.  یهااز دانشگاه یک یاز  یمی صاحب ن
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 باند بزرگ! هیلبم نشست. و البته  یرو یپوزخند

 اومدم و به سمت اتاقم رفتم.  رونیکه بآسانسور باز شد  در 

و کرد، منم با سر جوابش  یو سلمکه بلند شد شدم  کی نزد یمنش زیم به
 دادم.

بزرگمهر؟  یبکشم گفت: آقا نییو پااتاقم هیدر چرم یرهی خواستم دستگ تا
 . دی ببخش

 . دمی طرفش چرخ به

مسلطه و  یسیکرده، هم به زبان انگل  دای مترجم خوب پ  هیاز آشناهام  یکی -
  انیهم قرار بود امروز ب  یسرمد یآقا اد، یامروز قراره واسه مصاحبه ب  ، یهم ترک

 کنم؟ کار یچ ومدن؛ یشرکت که ن 

 خودم.  شی مکث گفتم: بفرستش پ یو با کم دمیبه لبم کش شستم¬و

 چشم.  -

 و در رو باز کردم، وارد اتاق شدم و در رو بستم. دمیچرخ

 یتو یادیز  ریپرده که تاث  دنی کردم و بعد از باال کش زونیآو  یبه جالباس وکتم 
 نشستم.  زیچرم پشت م  هی صندل یروشن شدن اتاق داشت رو

 گذاشتم.  زیم یرو وم یگوش

 رفتم.  هاشل یمیا یرو روشن کردم و تو وتریکامپ
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گرفتم و  تور یچشم از مان میگوش  یکه با صدا خوندمیرو م هال یمی دقت ا با
 بهش نگاه کردم. 

 .کردی م ییرو صفحه خودنما تایرز  اسم

 زدم و برش داشتم و جواب دادم.  یسرخوش لبخند

 جون!  تایبه به رز  -

از حد معمول   طونتریموقع حرف زدن باهام صداش¬و نازک تر و ش شهیهم مثل
 کرد. 

 ؟یکرد کار یکن، چ  ف یخب تعر ، یاشایسلم ک -

 لم دادم. یو به صندل دمیخند

 تمومش کردم.  -

 ؟یدار  یاو! باالخره تموم شد، االن چه حس گفت: دهی کش

 با لذت بستم.  وهام چشم

 یچه لذت دمیشنیم وهاش ه یالتماس و گر یوقت یدونیخوب، نم یل یحس خ -
 .دادی بهم م

 ؟ یچند ماه شد که باهاش بود -

 باز کردم.  وهام چشم

دلم  پره؛ ی اما خب تا چند روز تموم حسش م یاز قبل  شتری ماه ب هیشش،  -
 . شه ی کردن تنگ م یواسه باز 
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  شیدوتا رو واست جور کردم سوم نیطور که اجون، همون  اشاینگران نباش ک  -
کنم که جد در جد هم به اون  دایرو پ یک یبگردم  دیفقط با کنم، یو هم جور م

و داره،  خورده صبر کن، دختر خالت هوات  هیارتباط نداشته باشه،  یدوتا قبل 
 . یسرخوش باش شهیدوست داره هم 

 !ییها! تو هم هم جنس اون تایخنده گفتم: من واقعا تو کار تو موندم رز  با

تا  کنمی م یباهات بزرگ شدم و هر کار  یمن از نه سالگ یخب باشم، ول -
 . یببر ادیخراب ستاره بهت زده رو از  یکه اون دختره یاضربه 

 هام به هم گره خوردند. و اخم دیخندم به کل پر حس

 بهش نگوخراب.   گهیبهت گفتم د -

  یپاپت هیکرد و رفت با  انتیدختره بهت خ  ؟یدار  رتیبرو بابا! هنوزم روش غ -
 ازدواج کرد!

 هم فشار دادم.  یرو وهامدندون 

 درموردش حرف نزن؟!  گهیمگه بهت نگفتم د -

 فت یشب رد زم، ینشو عز یحاال عصب خوام، ی مکث گفت: معذرت م یکم با
 . کنمیم

 گرفت.  خندم

 دختر خاله! یچجور آرومم کن ی دونی خوبه که م -

 خونه؟  یریم  یخنده گفت: ک با
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 نگاه کردم.  یوار یساعت د به

 کار دارم.  رونیکم ب هینه، امروز  بایتقر -

 باشه جذاب.  -

 دارم.  یکار  یمصاحبه  هی  گهیکم د هیقطع کنم چون   دیبا گه، ید لوخبیخ -

 . نمتیبیجون، شب م اشایباشه ک -

 و قطع کردم.بدم تماس   یجواب نکیا بدون

 . دمشیو برداشتم و پوششدم و کتم بلند

 . دمی موهام کش یتو یدست

و نقطه ضعفت واسه   ییدخترا یاز کدوم درجه  نمی بب ایخانم مترجم، ب خب
 ه؟ ی خام شدن چ

 یکل   دمیکه تا حاال د ییدخترا یه ی رو مثل بق ادیکه قرار بود ب  یذهنم کس یتو
 .کردمیکرده و مقنعه تا وسط سرش تصور م شیآرا

 باشه؟  تونهیم یچجور  نمیاز ا ریغ خب

 

  نــورا

 

 شدم که بهم نگاه کرد.  کی نزد یمنش زیم به
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 . نام ین یهستم، از آشناها یدر یسلم، نورا ح -

 و دراز کرد که باهاش دست دادم. بلند شد و با لبخند دستش  عیسر

 . یدر یخانم ح دیخوش اومد یل یخ -

 اتاق اشاره کرد. هیدر  به

 که هماهنگ کنم.  دی اما صبر کن د، ی بر سیرئ شی پ دیواسه مصاحبه با -

 انداختم.  یو نگاهگفتم و اطرافم یاباشه 

 که از اون معروفاست.  کنه ی و با امکانات بودن شرکت مشخص م کیش قدر ن یا

 .کردیهر طبقه رو کامل م ونیدکوراس یبه طور متعادل  ییو طل یمشک یرنگها 

 شاد نداره! یبا رنگ ها یخوب ی  ونهیم  نجایصاحب ا انگار 

 هم قفل کردم.   یکردم رو تو  خی یها دست

بود، چه   میکار   هی فوق رسم یمصاحبه  نی اول نیاسترس داشتم آخه ا دیشد
 برم! نجای ا سیرئ شیپ  دی با مایهم دارم که واسه مصاحبه مستق  یشانس بد

 . کردمیو سن باال تصور م لویبیس ی  کل یآدم ه هیذهنم  یرو تو سیرئ یآقا

 . لرزهیباهاش حرف بزنمم چهار ستون بدنم م نکهی فکر به ا یحت

 شدم.  کیهماهنگ کرد به در اتاقش نزد یمنش  نکهیاز ا بعد

پسر   یو خم کردم و دو بار به در زدم که با بلند شدن صداماشاره  انگشت
 جا خوردم. یو حساب ختیتموم تصوراتم به هم ر  یجوون
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 داخل.  دیبفرمائ -

و هفت و هشت   ستی ب بای پسر تقر هیرو باز کردم و وارد اتاق شدم که با  در 
 مشخص بود  رو به رو شدم.  شدهیورز  کلی ه یخوب کتش هم به ریساله که ز 

 بورش بود.  یکم شی صورتش توجهم¬و جلب کرد ته ر  یکه تو  یزیچ نیاول

اما  دندیچرا ابروهاش باال پر دونمیکوتاه نم یاکه وارد شدم واسه لحظه  نی هم
 و جمع کرد. زود خودش

 قورت دادم و در رو بستم.  یو به سختو خشکش آب دهنم یجد یافه یق از 

  کردم خونسرد باشم. یقدم برداشتم و سع   زشیسمت م  به

 هستم.  یدر یسلم، نورا ح -

 . دیسلم، خوش اومد -

 ها رو بهش دادم. دراز کرد که پرونده ودستش 

 کینزد ی  به صندل کردیطور که بهش نگاه م ها رو باز کرد و همون از پرونده یکی
 اشاره کرد.  زشیم

 . دی نیبش -

 گفتم و نشستم.   یچشم

 کردم اصل بهش نگاه نکنم. یانداختم و سع نییپا وسرم

 گرفتم. یو به باز هاماسترس انگشت  از 
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 آب قند الزم بشم.  دمیترس یاعصابم بود و م یقلبم بد رو  یصدا

اما عکس   کردمی خودم حس م یرو وش ی چشم ریز  یهاموقع ها نگاه یبعض
 .دادمی نشون نم یالعمل 

بود درست و  یواسه شش¬هام کاف ژنمیکه اکس یبزرگ ن یاتاق به ا نیا تو
 تونستم نفس بکشم.  ینم یحساب

 زدن اطرافم خودم¬و سرگرم و آروم کنم.   دیکردم با د یسع

 اتاقش دلبازه. چقدر 

  ریو ز کل تهران   نکهیبزرگ باعث شده بود اتاق غرق در نور باشه و هم ا یپنجره
 . ینیپات بب 

 باشه.  نجایا  یباال یهااستخدام شدم کاش اتاق خودمم طبقه  اگه

 صداش بهش نگاه کردم. با

 . وتریکامپ  هیمهندس  یعنی وتره، یکامپ   تونیاصل  یپس رشته  -

 . دمی کش  یقی عم نفس

 درسته.  -

کار مربوط   هی  دیصبر کن د ی تونستیم ؟یگفت: پس چرا مترجم یسوال یچهره با
 خوبه.  یل یدرآمدش خ اد، یب رتونیگ  وتریبه کامپ

 نه.  ای داره آخه؟ شما فقط بگو استخدامم   یبگه به شما چه ربط ادیب یکیآخه  
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که   ی کردم کار  یچند سال سع نیتو ا ده، یترجمه بهم آرامش م  نکهیبخاطر ا -
  گهید یهاکلمات زبان  یکه ترجمه  دمی کنم و فهم دایرو پ دهی بهم آرامش م

 آرامش دهنده هست.  یل یخ

 داد. هیتک  شیگفت و به صندل  یآهان

باور   نمینب ویزیاما من تا چ دی هست یمترجم خوب   گندیهاتون که مپرونده -
  یسیو هم انگل  یدارم و شما هم به ترک یس یو انگل  یترک یچون شرکا کنم، ی نم

واسم مقرون به صرفست که شما رو استخدام کنم، پس   دیمسلط هست 
 . دی استخدام

 و پر کرد.  وجودم یخوشحال

  یو منشکارتون  اتیجزئ شه، یم  یچ نمیتا بب دیکن یکار م یشیماه آزما کیاما  -
 . کنهی م امکیواستون پ

 .کنمی نم مونتونیگفتم: پش جانیه با

 هم گذاشت.  یرو رو هاپرونده

 سه رو گرفت.  یبرداشت و شماره  وتلفن

 . دیار یقرارداد رو ب یبرگه  -

 رو سر جاش گذاشت.  یگوش  بعد

 ذهنم و به زبون آوردم.  یسوال تو دیترد با

 درمورد حقوق...  دی آم... ببخش -
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 قطع کرد.  وحرفم

 . دیکار کن  دیهفته بدون حقوق با کیتا  -

 پنجر شدم.  کل

 اما...  -

 و قطع کرد.حرفم باز 

به   ی پس الک ه، یکارتون چجور   نکهیا ای دی هست   یواقعا شما ک دونمی من نم -
بعد   ایو  دیشیسر هفته اخراج م ای د، یشما سه حالت دار  دم، ی حقوق نم یکس

  شهی واسه هم  نکهیا ا یو  خوامیماهتون عذرتون رو م هیاز تموم شدن قرداد 
 . ارهد یها به خودتون بستگحالت  نیانتخاب ا د، یشی استخدام م

 . ستین یناچار گفتم: باشه، مشکل  به

با  یدر باز شد و منش سهیرئ نیداخل" ا نیایب دیتونیزده شد و با "م  در 
 بود به داخل اومد.   یکه جلدش از چرم مشک یاپرونده

رفت و در رو  رونیگذاشت و با گفتن "با اجازه" از اتاق ب  زیم یرو رو ندهپرو
 بست. 

به سمتم گرفت   ویپرونده رو باز کرد و به طرفم چرخوند و خودکار  سیرئ جناب
 که بلند شدم و خودکار رو از دستش گرفتم. 

روم  قی شکمش به هم قفل کرد و دق یو روهاش داد و دست هی تک یصندل به
 زوم شد.
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 کردم به خوندن قرارداد.  شروع

 نوشته شده بود که بهم گفته بود. ییزها یهمون چ  قایدق

که الزم بود رو امضا کردم و پرونده  ییپر کردم و درآخر اون جاها ¬ویخال یجاها
 گذاشتم.  زیم یرو به طرفش چرخوندم و خودکار رو رو

 امضا کرد.هم چند جا رو  خودش

بدجور کلهمون   نیایب  ریاگه د د، یباش نجایا دیپس، فردا راس ساعت نه با -
و خوبم  یچندتا از کارمندها یکه چجور   دیبپرس هیاز بق دیبر ره، یهم م یتو

 اخراج کردم.  ریبخاطر تاخ

 لحنش اخم هام به هم گره خوردند.  از 

 ! انگار طلب داره!هیلحن حرف زدنش بد و دستور   چقدرم

 ! شهیازت کم نم یزیچ یمردم بهتر حرف بزن با

 نذاره. ریکردم حرصم رو صدام تاث یسع

 . ستمین یآدم بدقول -

 . دیار یب دووم دیپس فکر کنم بتون -

 در اشاره کرد.  به

 . دیبر دیتونیم -

 برداشتم.  وهام پرونده
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 . دهیو بهتون نشون ماتاقتون  میفردا منش -

 و باال انداخت.  دشیکش یکردم که ابروها  نییباال و پا وسرم

 !دی صحبت کن دی تونیفکر کنم م -

 . ومدیخونم درنم  یزدیکارد م یعنی

 . سی چشم جناب رئ -

 بزرگمهر هستم.  -

 ها رو محکم گرفتم. حرص پرونده یرو از 

 بزرگمهر.  یخداحافظ آقا -

 تکون داد.  وسرش

 و گرفتم. خودم یزود جلو یل یخ یول ی بگم مگه خودتم زبون ندار  خواستم

 کردم در رو محکم نبندم.  یاومدم و سع رونیاتاق ب از 

 کنه.  ریخدا به خ سهیرئ نیا با

 !یاز خودراض مغرور 

اومدن به نگهبان در   رونی و سوار آسانسور شدن و ب یبا منش یاز خداحافظ بعد
 شدم.  کیشرکت نزد هیورود

 د؟ یریآژانس واسم بگ هی دیتونیم -

 . دی حتما، چند لحظه صبر کن -
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 ضرب گرفتم.  نیزم  یچشم دوختم و با پام رو رونیگفتم و به ب یاباشه 

راحت   کار انت یپولدار خ هیاز  شی! چند سال پندیپولدارا از خودراض نیا چقدر 
 هست!  سممیکه در قضا رئ یپولدار از خودراض هیشدم حاال درست افتادم کنار 

 یکی نکهیاز ا یاما از بچگ یکن  یشلوغشش م یدار  یادیبهم بگه ز  یکی دیشا
 . ادیبخواد با لحن طبکارانه بهم دستور بده بدم م

حداکثر    ای رمیم دمی بهش م کنمی ترجمه م امیدارم؟ م کار یمن باهاش چ  یول
تحمل  وش افه یو مجبورم ق میجلسه کنار هم باش یکه تو نهی که کنارشم ا یوقت
 کنم. 

 شکمم گذاشتم.  یرو ودستم

 پروند.  ومیکل انرژ سه یرئ نیخدا چقدرم گرسنمه، ا یوا

 لبم شکل گرفت.  یرو یمامان جونم لبخند  یادآور ی با

 یچروک شده و مهربونش و مخصوصا واسه لهجه  یدلم واسه چهره چقدر 
 تنگ شده.  شیزدی یخوشگل و بامزه

 

 اشا یک

 

 پرت کردم.  زیم یو خودکار رو رو دمیکش یپوف

 اومد! یو ک ادیم  کردمی فکر م یک
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  دایپ یکی تایتا رز  کنمیصبر م  الش، یخیرو ندارم پس ب  ایچادر  یحوصله  اصل
 کنه. 

 نگاه کردم.  میساعت مچ به

 . دادیرو نشون م قه یو چهل دق چهار 

 در بلند شد.  یلحظه صدا نی دادم که تو هم هیتک یبه صندل حوصلهیب

 کردم.  یاخم

 داخل.  دیبفرمائ -

که از    یهام از هم باز شدند و با لبخندباز شد و با وارد شدن آرش اخم  در 
 لبم نشست بلند شدم. یرو دنشید

کرده بود به سمتم اومد که با خنده بغلش   هم باز  و از هاش که دست  طور همون 
 کردم و چندبار به کمرش زدم. 

 ! ی! چه عجب از شمال دل کندیسرمد  یبه به آقا  -

 جدا شد.  ازم

 ، یومدیچقدر خوش گذشت! خاک تو سرت که ن یدونی نم اشایاوف ک -
 که چه خبر بود.  یدونی نم

 .می هم نشست یرو به رو های صندل یرو

 .ادیفرزاد رو ندارم، ازشم خوشم نم یهای مهمون یحوصله -
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! اونجا پر از دختر بود،  ؟ی به خودش داشت کار یگفت: بابا چ ش یذات طنتیش با
 شدند.  یخام م عیباور کن سر ، یانتخاب کن وشون یکی یتونستیم

 فوت کردم.  رونیبه ب ونفسم 

 باشه واسه استراحت.  یفعل که چند روز  -

 رفت.   نینگاهش از ب یتو طنتیش

 دور؟  یالله رو انداخت -

 بود. دهی دادم و خونسرد گفتم: آره؛ وقتش رس هی تک یصندل به

 . د یکش یپوف

 !یدست بردار  تیانتقام  یکارها نیاز ا یخوایم یک دونمی من نم -

 کردم.   یکم رنگ اخم

 . شمیروم مآ نیفقط با ا یدونیزر نزن بابا! تو که م -

دالرام بدون در زدن   شهی دفعه در باز شد و مثل هم  هیبزنه اما  یحرف خواست
 اومد تو و در رو بست. 

 در بزنند! دیباال رفته گفتم: اول با یابرو هی با

 توجه به حرفم گفت: دو کله پوک باز در کنار همند.  بدون

 کردم. یاخم هردومون

 صدامون نکن.  نجور یتشر گفتم: صدبار گفتم ا با
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 انداخت که شالش از سرش افتاد.  یصندل یرو وخودش

 گم؟ یمگه بد م -

 بهم اشاره کرد. آرش

 !یگیبهش نم  یچیپررو شده، تو ه قدر ن ی توعه که ا ریهمش تقص  -

 هام به هم گره خوردند.  اخم

 کرد نخنده.  یسع دالرام

 من؟ ای یمن؟ تو خودت بهش رو داد ای! نامزد شماست یاچه زر اضافه  -

 . دی پسرا! دعوا نکن ال یخیبا خنده گفت: ب دالرام

 . زمیعز رسمیگفت: شب به خدمتت م یزیآم د یتهد با نگاه  آرش

 . دیش و بوسگونه   دالرام

 بکن عشقم.  یهر کار دوست دار  -

 نگاه کرد. شی شگیهم  هی حاضرجواب نی با حرص به ا آرش

 تا نخندم.  دمیو به لبم کش شستم

 و دور گردنش انداخت و بغلش کرد.با خنده دستش  دالرام

 حرص نخور آرشم. قدر نیا -

 و با خنده بغلش کردم.  رهیو بگشخنده  ینتونست جلو آرش

 وجودم مشت شد.  یتو ی  نهیو دستم از ک دیلبم پر کش  یاز رو لبخند
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  ختمیکه نر زمیت بربه پا یخواست یچ  ؟یواست کم گذاشتم که رفت یچ
 ؟یلعنت

 

 نـورا

 

 . خوردمیو مبودم دهیکه از رستوران خر ییمرغ پلو یگرسنگ با

ولومشم بود بلند شد که از ترس به   یدرجه  نیکه آخر میگوش  یدفعه صدا هی
 گلوم افتاد که شروع کردم به سرفه کردن.  یو غذا تو دمیباال پر

 . دمی نفس سر کش کیو باز کردم و در دوغ عیسر

 انداختم.  یکه کنارم بود نگاه میکردم و به گوش  یا  گهید یسرفه  تک

 "نای"ن

 بود خفه بشم! کیلعنتت نکنه، نزد خدا

از  و ی دادش باعث شد با اخم گوش یبرداشتم و جواب دادم که صدا ویگوش
 گوشم فاصله بدم. 

 ؟ یدی جواب نم زنمی زنگ م یچرا هر چ یعوض شعور یب - 

  یکر شدم! تو یبه گوشم چسبوندم و با حرص گفتم: چته روان ویگوش
 مصاحبه بودم خب. 

 ؟ یشد؟ استخدام شد  یچ ، یحاال هر چ -
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 . دمی کش  یقی عم نفس

 آره. -

 . د یتمسخر خند با

 !یچقدرم ذوق کرد  -

 سفره انداختم. یو توشلوارم یرو برنج

از  قدر ن یتازشم ا  ده، یه حقوق بهم نم هفت  کیتا  گهیم   سهینپرس، رئ -
 !هی خودراض

 یحقوق خوب رهیخوب کار کن، اگه کارت بگ  نیبابا، تو بش زهایچ نیا ال یخیب -
هاش به کارکن  هیمعروف و پولدار  یل یچون شرکت ساخت و ساز خ ده، یبهت م

 . دهیم یحقوق خوب

 .کنمیرو م کار ن ی هم -

چهار سال ازم دور   م؟ینیتو رو بب یبایکه ما رخ ز   دهیوقتش نرس ، ییحاال نورا -
 !هایبود

 . دم یخند

 من.  یخونه  ایب -

  گهیتا پنج ساعت د ذارم، ی واست سنگ تموم م یحاال که برگشت شه، ی نه نم -
 . یرستوران عال هی میدنبالت تا بر میایم ال یآماده باش که من و دان

 کردم.  اخم
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 . امیمن نم  ادیاگه اون پسره م -

 پر از حرص شد.  لحنش

 کرده؟!  کارتیمگه چ -

 و بهت زدم. گفتم: من حرفم  قاطعانه

از لحن گفتنش خندم  شهی که مثل هم دی چیگوشم پ یتو  دشیکش  شیا
 گرفت. 

 . میریباشه ضدحال، فقط خودم¬و خودت م -

 لبم نشست.  یرو یاروزمندانه یپ  لبخند

 غذا بخورم.  خوامی پس خوبه، حاال هم قطع کن م -

 و ببرن!احساساتت  نیمردشور ا یعنی -

 . دن یکردم به خند شروع

و نشم، واسم آدرس خونت  وقتتیمرض! من برم مزاحم ناهار خوردن ب  -
 دنبالت.  امیبفرست م 

 گفتم: باشه.   خندون

 خداحافظ دوست جونم. -

 خداحافظ گلم.  -

 کنارم گذاشتم.  ویقطع کردم و گوش وتماس 
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 و برداشتم و به خوردنم ادامه دادم. و چنگال  قاشق

******** 

 و بستم.هام زدم و باز چشم یو غلط  دمیکش  یاازه یخم

و باز کردم و هام چشم ع یشرکت سر هیادآور یکه با  بردیداشت خوابم م دوباره
 تخت نشستم. یرو

  نیهل کرده با عجله بلند شدم و با آخر مهی ساعت هفته و ن نکهیا دنید با
 ییاومدم و به سمت دستشو  رونیشناختم از اتاق ب یکه از خودم م یسرعت
 .دمیدو

روز اول اخراجم  نینرسم وگرنه اون بزرگمهره از هم ریتهران د  کی با تراف خداکنه
 ... کنهیم

 بود که با دو وارد شرکت شدم.  قهی هشت و پنجاه و هشت دق ساعت

 بار زدم.  نیآسانسور رو چند یدکمه 

 زود باش زود باش.  -

 که در باز شد با چند تا زن و مرد رو به رو شدم. نی هم

 شه؟ یبه نظرتون جام م  -

 . سنیتر واکردند جمع  یسع

 داخل.  نیایها گفت: باز زن یکی

 خر رو زدم.مونده به آ  یکی یطبقه  یآسانسور شدم و دکمه  وارد
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 ضرب گرفتم.  نی زم یاسترس با پام رو با

 نگاه کردم.   میساعت گوش  به

 خدا!  ی! واقهی و پنجاه و نه دق هشت

که درآخر فقط من موندم و ساعت نه و سه   سادیها وااز طبقه  یبعض آسانسور 
 !قهیدق

شدم که بهم  کینزد  یاومدم و به منش رونیکه در باز شد با عجله ب نی هم
 نگاه کرد. 

 بزرگمهر اومدند؟  یزنان گفتم: سلم، آقا نفس

 سلم، هنوز نه.  -

 دم ی کش یاته دل نفس آسوده از 

 شکرت.  ایخدا آخ

 اتاقم کجاست؟  -

شده، االن  یها بود دچار نقص فنواسه مترجم شهیکه هم  یمتاسفانه اتاق -
 لیبهتون تحو مینتا چند روز طول بکشه تا بتو دمیداخلشند، شا رگرایتعم
 . دی بزرگمهر بمون یتو اتاق آقا  دیکه درست بشه با یتا موقع م، یبد

 نگاهش کردم. ینفسم بند اومد و با ناباور  یلحظه¬ا واسه

 ازم دور کن! وییبل نی خواهشا همچ ایخدا نه

 امکان نداره!  نیا -
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 !؟یتعجب گفت: چ با

 .دونمی اتاق کدومه... آهان خودم م ، یچیه ؟یگفتم: چ هل

متعجبش نکردم و به سمت اتاق تند قدم برداشتم و  یافه یبه ق  یتوجه بعد
 واردش شدم.  عیسر

 دادم.  هی رو بستم و بهش تک در 

اتاق  نجای بود که سرم اومد؟! مگه ا یچ  یبدشانس نیا ره، یبگ میکه گر  االنه
 هیپسره تو   نیکه با ا لرزهی داره چهار ستون بدنم م ایخدا ینداره؟! وا یاگه ید

 یجلو تونمی نم گهیبشم د  یحرص یوقت یدونی اتاق باشم، خودت که بهتر م
 . رون یب کنه یپرتم م دهیبه هفته نکش ینطور یو ا رمیو بگزبونم

 کیبود نزد لی اون عزرائ زیبه م کیکه نزد یترک یکوچ زیبه م  هی حالت گر با
 شدم. 

 گذاشتم. زیم یرو ومی و تاپ و گوش لپ

 کردم.  زونیبهش آو یخال هیجالباس دنیآوردم و با د رونیب وچادرم

 افتاد.  ییهاهبه پروند  نگاهم

از   دوارمیام کردم، ی ترجمه م کیکوچ یواسه جاها یبه طور آموزش  قبل
 . ام یبرب یبزرگ نیشرکت به ا نیا یترجمه  تیمسئول 

 . دمی کش  یقی عم نفس
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خودت مسلط باش نورا، هروقت اومد فقط سلمش کن و بعد از اون غرق  به
 کنارته.  یکه نفهم یکارت بشو جور 

 ها رو برداشتم.از پرونده یکی

 داشت.  یسیانگل  متن

ترجمه شده رو   یهامتن  دیواسم فرستاده بود با یمنش شبی که د یامکیپ طبق
و به  زمیفلش بر یتو ایکنم و درآخر  رهیذخ  pdfو با پسوند  سمی بنو word یتو

 کنم.   لیمیبراش ا ایبزرگمهر بدم و 

 و روشن کردم و مشغول کارم شدم. تاپ  لپ

 دو بار در زد و در رو باز کرد.  یکیده بود که  کیساعت نزد بایتقر

 هی یبزرگمهره حداقل اونقدر ادب و شعور داره که بفهمه وقت   نیا نکهیا ال یخ با
و جمع کنه بلند شدم اما با در بزنه تا خودش  دیست بااتاقش ه یدختر تو
   شی آب یهاکه چشم  گهیپسر د هیورود 

 شدم.  عیچهرش بود ضا یتو یمورد توجه ینقطه¬

 باال انداخت.  وابروهاش 

 ومدند؟ یبزرگمهر هنوز ن یآقا د، ی آم... ببخش -

 هنوز نه.  -

 گفت.  یآهان

 . دهیو دمن  نکهیبدبخت خودش هم جا خورده از ا معلومه
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 د؟ ی هست ی شما ک پرسم، یم ون یکه ا  دیببخش -

 . یدر ی مترجم تازه استخدام شده، نورا ح -

 افتاد.  شی تازه دو هزار  انگار 

 . دیی پس شما -

 طرفم اومد.  به

از  یکیهستم،  ی من سرمد گم، یم  کیو بهتون تبراستخدام شدنتون  -
 .نجایا یدارهاسهام 

 هنگ کردم.  رسما

هات بنده  نیب یچه تفاوت ای! خداکنهیتا آسمون با بزرگمهر فرق م نی زم  نکهیا
 ؟ ینیبیهست، م

 . یسرمد یخوش بختم آقا یل یخ -

بزرگمهر باهاتون مصاحبه   یشده خود آقا یتعجب کردم که چ یل یاولش خ -
با دقت تمام و  دیبا  دیهست نجایکرده اما بعد بهم گفت چون تک مترجم ا

نه، به هر حال، بازم خوش  ای دیدار  تیصلح  نندی تا بب دندیدیشخصا شما رو م
 . دیاومد

 زدم.  یکم رنگ  لبخند

 ممنونم.  -

 عقب قدم برداشت.  عقب
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 خداحافظ.  شم، ی مزاحم کارتون نم -

 . یسرمد یظ آقاخداحاف -

 نشستم.  یصندل یکه رفت و در رو بست رو نی هم

از  قدر ن یا دیآدم نبا ر، یبگ ادی کتیکم از شر  هیبه اون بزرگمهر بگه  یکی
 و مغرور باشه که! یخودراض

 به من چه آخه؟! اصل

 مشغول کارم شدم.  باز 

 زدم.  یپوزخند

و خود   شهی وقت ساعت داره ده مباش اون  نجایراس ساعت نه ا گهیم خودش
شرکتشه، هروقت دوست  میاز حق نگذر  ی! ولاوردهین ف یهنوز تشر یجناب عال

 . رهیهر وقتم دوست داره م ادیداره م

 یو روو دستم  دمی کش  ینیدفعه در باز شد که از ترس ه  هینگذشت که   یزیچ
 قلبم گذاشتم. 

دستش بود وارد شد که   یتو ییهاو پرونده زدیطور که حرف مهمون  بزرگمهر
 . دم یکش یانفس آسوده

 بکنه! سکته کردم. کارتیخدا بگم چ یا

 رو بست که بلند شدم.  در 

 سلم.  -
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 قدم برداشت.   زشیسمت م  به

 سلم.  -

 آورد.  رونیو برنگش  یگذاشت و کت آب زیم یرو رو هاپرونده

 کرد. زونیآو یو به جالباس به چادرم انداخت و بعد کتش  یکوتاه نگاه

 . نم یتموم مدت منتظر بودم تا اجازه بده بش منم

باال رفته بهم نگاه  یبا ابروها نهیبش نکهی اما قبل از ا دی عقب کش وش یصندل 
 کرد. 

 د؟یبهم زل زد نجور یکه ا  دیبگ نیخوایم یزیچ -

 . دمی هم کش یتو وهاماخم

که    دمیاما فهم نمیکه بش  دیبزرگمهر، فقط منتظر بودم اجازه بد یآقا رینخ -
 . دی گیچون نم ستین یاز ین

 نشستم.  بعدم

 لبش جا خوش کرد و نشست.  یرو یکم رنگ پوزخند

 ازش گرفتم و مشغول کارم شدم.  ونگاهم

 تحمل کنم؟!  ون یا یچجور  من

 صداش بهش نگاه کردم. با

 ! دیدیرس رید  قهیسه دق بایتقر دمی فهم ، یراست -
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 . کیتراف -

 . دی ومدیم  رونیزودتر از خونه ب دیبا ست، ی مشکل من ن -

 . دمیرس رید قهی حرص گفتم: فقط سه دق با

 !قهیگفت: منم گفتم راس ساعت نه، نه نه و سه دق خونسرد

 هم فشار دادم و سکوت کردم.  یرو وهامدندون 

 بشر رو اعصابه؟! نیا قدر نیا چرا

 باز کرد.  وش ی کیو  دیها رو به سمت خودش کشازم گرفت و پرونده  ونگاهش 

 . د یتکرار نشه، حاال هم به کارتون برس گهیاما د بخشمیبار رو م نیا -

 بهم نگاه کرد. یچشم  ریز  دمیتشکر کنم به کارم ادامه دادم که د نکهیا بدون

 . کنمیازت تشکر م یکنیاگه فکر م یخوند کور 

ها پرونده  دنیتر کرد و خودکار به دست مشغول دحرص شل  یاز رو وکرواتش 
 شد. 

لبم   یرو یشکستم لبخند بدجنس کم رنگ وش یخونسرد نی باالخره ا نکهیا از 
 به خودم گرفتم...  یجد یافه یق عیشکل گرفت اما سر

 هام به سوزش افتاده بودند. واقعا چشم  گه یمونده بود که د  گهید یپرونده  هی

 بردارم. ووترم یکامپ یضد اشعه  نکی رفت ع  ادمی اصل

 و بستم. هامچونم زدم و چشم ریز  وهامدست 
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 تموم شد؟  -

 باز کردم.  وهام چشم

 مونده.  گهید یکینه،  -

 ساعت نگاه کرد. به

 . د یتمومش کن کیتا ساعت  -

 چشم.  -

 پرونده رو برداشتم و مشغول کارم شدم.  نیآخر

 . نه یبی م یچ وترشیکامپ یکنجکاوم بدونم خودش تو یل یخ

 کردم. رهیذخ pdfو ترجمه کردم و بعد از اون با پسوند  مجمله  نیآخر

 دادم.  هیتک  یفوت کردم و به صندل  رونیو به بنفسم  یخستگ با

 بهتون بدم؟  زمیکه داخلش بر دیدار  یفلش -

 به سمتم سوق داد. ونگاهش 

 د؟یدار  تیشر -

 بله.  -

 . د یبفرست ق یطر نیپس از ا -

 چشم.  -

 واسش فرستادم.  ول یده فا تموم
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 . د یها رو هم بهم بدپرونده -

 رو برداشتم و بلند شدم.  هاپرونده

و  دمیرو ند شدیوصل م وتریکه به کامپ  یمی دفعه س هیرفتم اما   زشیکنار م به
و به  هامدست  عیبخوره اما سر زیبود سرم به م کیکرد که نزد ریپام توش گ 

 شدند.  نیها از دستم در رفت و پخش زم دادم که پرونده هی تک زیم

از   میتا س دادمی و تکون مطور که پامو همون  دمی کش یاترس نفس آسوده با
 دی رتب کن رو م هامیس  نی کم ا هیدور کفشم باز بشه با حرص گفتم: بهتره 

 بزرگمهر! یجناب آقا

 . خوردی تکونم نم یحت  زدینم یحرف چیه

 یبا ابروها دمیاز تکون دادن پام برداشتم و با اخم بهش نگاه کردم که د دست
 . کنهیباال رفته داره بهم نگاه م

 بله؟ -

 کرد. اخم

 . دیو باز کنشما بهتره چشمتون  -

 بزنم اما نگاهم به دستم خورد که درست مچش و گرفته بودم.  یحرف خواستم

که   د ی کش رونیدستم ب ری و از ز دفعه دستش  هی خودشم متوجه شد اما  انگار 
  یسانت کیرفتم اما تا کمتر از  زیم یو از دست دادم و با صورت روتعادلم

 گذاشتم.  زیم یو رو عکس العمل نشون دادم و دستم  عیسر شیمتر
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 . سادمیحرص درست وا با

 ممنون.  یل یخ -

 بهم نگاه کرد.  یجد نهیبه س  دست

 ها. پرونده -

 هم فشار دادم و سر پا نشستم.  یرو وهامدندون 

 جمع کردنشون شدم.  مشغول 

 گذاشتم.  زیم یبرداشتم و بلند شدم و محکم رو وهمشون 

 ها. پرونده -

 شد.  رهینگاهش بهم خ  یبا حرص تو حرفیب

به   شونیک یدفعه  هیپام آزاد شدند اما  از دور  هام یتکون دادم که س دیشد وپام
اتاق  یشکستنش تو ی افتاد که صدا  نیزم  یرو یزیچ هیشد و  دهیکش رونیب
 . د یچیپ

 .می رفت  زیکرد و بلند شد و هم زمان به سمت اون چ اخم

شکسته   ششه یافتاد که ش یکیش کیکوچ   هینگاهم به ساعت شن زیم کنار 
 شده بود. 

 و به بزرگمهر نگاه کردم.   دمیو گز لبم

لحظه به   هی نگاهش  و با زبونش تر کرد و بهم نگاه کرد که از طرز لبش  یعصب
 کردم بروز ندم.  یسع یول دمیخودم لرز 
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 نبود.  یعمد  خوام، یمعذرت م  -

 .سادیرو دور زد و رو به روم وا زیم

ترش واسه من ترسناک  کلشیو ه نی سر و گردن ازم بلندتر بود و هم هی
 . کردیم

به بعد   نیاز ا پس ستم، یمن اونقدرا هم صبور ن ، یدر یسرکار خانم ح نی بب -
 حواست به کارهات باشه؛ هنوز روز اوله!

 قورت دادم.  یو به سختدهنم آب

 ؟ ید یگفت: فهم دوار یتهد

 . دم یفهم  -

 خوبه.  -

 رو دور زد.  زیم  دیکشی م زیم  یو روش که انگشت اشاره  طور همون 

 . کنه یو کنترل م داره خودش یل یخ  معلومه

 بوده؟  دهیدوست دخترش واسش خر نکنه

 و به دندون گرفتم. و لبم  دمیچرخ

 آدم باش.  یاخراج بش یخوای خانم، اگه نم نورا

 نشستم.  زمیپشت م یصندل یرو

 و پر کرده بود.وجودم  یشرمندگ
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 . خوامیمن واقعا معذرت م -

بهم نگاه کنه گفت:   نکهی بدون ا زدیم زیم  یو روش که انگشت اشاره  طور همون 
 . د یجمع کن شتریو ببه بعد حواستون  نیاز ا

 گفتم: چشم.  آروم

 گذشت.   نیساعت هم تو جو سنگ کی نیا

 بود.  وتریکامپ  ینداشتم اما اون سرش تو یکار  من

اخمش هم   نی جذابه و هم یبه چشم برادر  شییخدا میاز حق نگذر  اگه
 یل یتر و البته خو باحال شچهره  شدهی کش  یآخه ابروها کنه یترش مجذاب 

 دوست دخترش. ایبدبخت زن   کنه، یخشن و ترسناک م 

 چندتا! دمیپس حتما دوست دختر داره، شا ستیکه دستش ن  حلقه

 

 ـریامـ

 

 . رانیا گردمیگفتم: چشم عمه جان، زود برم حوصلهیب

 نیا دونمیتو رو دست من سپرده، من نم امرزتیدرکم کن پسرم، پدر خداب -
 به اون شرکت پدرت!  یدیداره که دو سه ساله چسب  یچ هیترک

 که زود برگردم، باشه؟   دمیست اما قول م خفه واسم  رانیا  یگفتم که، فضا -

 . دی کش  یقی عم نفس
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 .شمی باشه قربونت برم، مزاحمت نم -

 . دمی به چشمم کش ودستم

 . د یمراحم ه؟ی چه حرف نیا -

 خداحافظ. ، یزمیعز -

 خداحافظ.  -

انداختم و به  زیم یجلو هی مشک یکاناپه  یرو ویکه قطع شد گوش تماس
 دادم. هیتک  یصندل

و پر کرد اما لبخند افتاد که باز غم وجودم زیم یرو هی شگیبه عکس هم نگاهم
 لبم نشست.  یرو یکم رنگ

 برداشتم. وقاب 

 زونیهوا معلق کرده بود و از پشت از گردنم آو یو روعکس باد موهاش  یتو
 . میدیخندیم میو هر دو داشت کردمی شده بود و منم بهش نگاه م

ت دلبرانه  یهاسبزت و خنده  یهاواست تنگ شده نورا، دلم واسه چشم  دلم
 تنگ شده. 

! یشدیم المیخیزود ب قدر ن یا دیکنم؟ تو نبا  داتی نتونستم پ گهیکه د ییکجا
 که واقعا دوست دارم؟  یبودم؟ چرا باور نکرد مونیکه پش  یدیچرا نفهم 

  یو روهام دادم، مشت  هی تک زیو به مهامگذاشتم و آرنج  زیم یرو وقاب 
 و بستم.هامگذاشتم و چشم  میشونیپ
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 ؟یصبر کنم؟ تا ک دیبا یک تا

 

 اشا یک 

 

 کنارش نشستم.  یخستگ با

 . یدپرس باش قدر ن ی ا نمیحال مامانم چطوره؟ نب -

 یول گردهیزود برم گهیم  دونمیلج باز شده، م یل یخ ریام نیبگم پسرم؟ ا  یچ -
 . گردهیبرنم

 دور گردنش انداختم.  ودستم

درموردش حرف  یکه دار  یآخه؟! اون یخور ی م یبابا ولش کن، چرا حرص الک -
 و پنج سالشه!  ستیب یزنیم

 . دی کش  یقی عم نفس

رو دست من سپردند،  ریو ام تایقبل از مرگشون رز   امرزتیخداب یو خاله ییدا -
 و داشته باشم. هواشون  دیبا

 سرش گذاشت.   یخونه رو رو تایبلند رز  یبزنم اما صدا یحرف خواستم

 واسه خودش.  هیکله شق مرد  ریام نیخاله جونم اما ا دونمیم -

گرفتمش و با حرص بهش    عیو به سمتم پرت کرد که سرو کولش  دیرس  بهمون
 برگردوندم که با خنده گرفتش. 
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 . دی مبل دو نفره انداخت و دراز کش یرو وخودش

 زد.   یلبخند مامان

آخه ما چهارتا   م، یاخونواده هیباشه، ما  رمیدوست دارم ام د، ی شما دوتا کنارم -
 م؟یدار وی از هم ک ریغ

 کردم.  اخم

 رفت! ادتیبابا رو  -

 ! نجاستیا شی پسرم؟ انگار نه انگار که کل زندگ  رانهیا یآخه اون ک -

 کنج لبم نشست.  یمحو پوزخند

 . گهیم  راست

حرص نخور فداتشم، صورتت چروک  قدر ن ی بسته گفت: ا یهابا چشم تایرز 
 شد. 

! مگه هنوز یگفت: غلط کرد  یو عصب دیبه صورتش کش  یبا اخم دست  مامان
 چند سالمه؟ 

 . میدیپوست صورتش خند یرو شی شگ یهم   تیحساس نی به ا هردومون

 قطع شد.  میزنگ گوش  یخندم با صدا یصدا

 آرشه.  دمیبرش داشتم که د زیم یرو از 

 بهم چشم دوخت.  یمبل نشست و با فضول یرو تایرز 
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 زودتر شروع کرد به حرف زدن.  شهیوصل کردم که مثل هم وتماس 

 . ارمیدمار از روزگارت دمار م یحرف نزن بذار حرف بزنم، مخالفت بکن -

 .دند یباال پر ابروهام

تولد دوست دخترشه، گفت حتما حتما   ، یدعوتمون کرده مهمون  ال یامشب دان  -
 . کنهی نگاهمونم نم گهیوگرنه د  میایب دیبا

 !ناست؟ی تعجب گفتم: مگه هنوز با ن با

شروع  یشب ساعت هشت مهمون ناست، ین یوونهیپسر؟! د یگیم یچ -
خونت از اونجا همراه   می ایاما من و دالرام م فرستمی و واست مآدرسش  شه، یم
 ؟یاوک م، یریم میشیم

 . دمیکش یپوف

 مخالفت کنم؟ باشه، حله.  تونمی مگه م -

 خوبه.  -

 زل زدم. میبه گوش  یبعدم قطع کرد که با ناباور  

 شده؟  یزینگران گفت: چ مامان

 و روت قطع کرد؟ ه گفت: نکنه آرش بود و باز تلفنبا خند تایرز 

 هم فشار دادم.  یرو وهامدندون 

که ازش   یدون یم ؛ ینکن عیضا نطور ی من و ا  گهیبرات آرش خان که د دارم
 متنفرم. 
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 بهش انداختم.  یزیکه نگاه تند و ت دنیشروع کرد به خند تایرز 

 . دی برداشت و لبش و گز دنیحساب کار دستش اومد و دست از خند عیسر

 . خوامیمعذرت م  -

 . نیهمون نگاه گفتم: آفر با

 

 نــورا 

 

 !هیچجور  یگیکه م  یتولد دونمی حرص گفتم: منکه م با

 . نا یمن چهارساله که عوض شدم ن ام، ینم یگفتم: من پارت بلند

معتقد    هی  یکه شد دونمیم یروان نی بب ن، ییپا ار یو بگفت: صدات   تی عصبان با
چون دوست   یباش دیو تو هم با  یتولدمه نه پارت گمی مسخره اما دارم بهت م

 ... یهست میمی صم

و از هاست که خودت نورا، سال  نیو آرومتر ادامه داد: بب دی کش  یقی عم نفس
  هیاالن فکر خوش  ریاما ام کنم، ی و درکت م یتولد و جشنه محروم کرد یهر چ

 .یتو تولدم باش دیکه با گمیپس دارم بهت م ، یبکن وت ی زندگ دیخودشه، تو با

 کرد.  سیاشک چشم هام و خ نم

 و واسم بفرست. آدرس  ام، یلب زدم: فقط بخاطر تو م آروم

 و قطع کردم. نشدم و تماس  یمنتظر حرف بعد
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 ندم. و پوشوهام صورتم مبل انداختم و با دست  یکنارم رو ویگوش

کابوس    ریو درگو فکرم یو آوردلعنت بهت که باز اسمش  نا، یبهت ن  لعنت
 ... ی کرد میزندگ

 درس خوندن بودم.  مشغول 

 داشتم.  یامتحان سخت یحساب فردا

به دستش آورده بودم دود   یکه به سخت ی تموم تمرکز میگوش  امکیپ  یصدا با
 شد. 

 تخت بلند شدم.  یو از رو دمیکش یپوف

 و زدم. برداشتم و رمزش  وم یگوش

 اومده بود.  امیتلگرام واسم پ از 

 دمیاومده بود شدم که د میدیاون شخص ناشناس که از آ هی و یتلگرام و پ وارد
 ریام ، ینی خودت بب یها با چشم ویزیچ هیتا  ریام یخونه  ی اینوشته" بهتره ب

 خانم!"  ستیجونت اونقدرا هم عاشقت ن

 کرده بود!  بلکمم

 زنگ زدم اما جواب نداد.   رینشست و بلفاصله به ام میشونیپ یرو یقی عم اخم

  یو مانتو مینفت یشلوار تنگ آب  دنی بلند شدم و بعد از پوش استرس   با
کردن از اتاق   شیسرم انداختم و بدون آرا یآزادانه رو وی شال مشک هی  میمشک

 اومدم.  رونیب
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 با اخم گفت: کجا؟ مامان

جا  ناین یخونه  یز یچ هیگفتم:  دمی پوشیم وم یمشک یکه چکمه  یدرحال
 . دهیجوابم رو نم زنمیزنگ م  یواسه فردا حتما بخونمش؛ هر چ دی گذاشتم با

 رو گرفتم. رهیدستگ

 ؟ یکه چ رونیب یبر ختتیسر و ر   نیوقت شب با ا ن ی گفت: ا یتند با

 گفتم: ول کن مامان! حوصلهیب

 اومدم و در رو بستم.  رونیاز هال ب عی سر بعد

 رفتم و در رو باز کردم و وارد کوچه شدم. نییپا یکیرو هراسون دوتا  هاپله 

 به تنم انداخت.  یاکه به بدنم خورد لرزه  یسرد سوز 

 . دمیسر کوچمون بود به سمتش دو یآژانس چون

 . وفتهیو گرفتم تا از سرم نشونم انداختم و شالم  یو روور شالم هی

 ره به جونم افتاده بود.مثل خو استرس

و بهش گفتم و گفتم  آژانس شدم آدرس  یهان یاز ماش یکیسوار  نکهیاز ا بعد
 که تند بره. 

 و نداد. زنگ زدم اما جوابم ریبه ام باز 

 و پشت گوشم بردم. کردم موهام  خیدست لرزون و  با



 ی مطهره حیدر  نمسیس

57 
 

چرا جواب   رمیمی دارم م ینگرانفرستادم" از   امیتلگرام واسش پ یتو از 
 "؟ید ینم

 شدم.  ادهیپ عیو حساب کردم و سرپولش   دمیکه رس نی هم

و   یآپارتمان نقل  هیش هنوز تموم نشده بود تو ساخت و ساز خونه  نکهیا بخاطر
 .کردی م یزندگ ک یش یل یالبته خ

 اهل تجملت نبود.  ادیفرق داشت و ز  شناختمی که م یی تموم پولدارها با

 باال اومدم.  یکیها رو دوتا توجه به آسانسور پله  بدون

 سرعت باال رفتم.  نیبا ا یهمه پله رو چجور  ن یا دمی نفهم اصل

و و شال و موهام دمیکش یقی نفس عم دمی واحدش رس کیکه به در ش نی هم
 مرتب کردم. 

 بد به دلت راه نده. ی خوبه؛ اوضاعم خوبه؛ پس الک ریام

خشکم زد  یادخترونه  یخنده  یصدا  دنیباال آوردم تا در بزنم اما با شن ومشتم 
 . ختیر  یو دلم هر

 . دمیخند دیترد با

 . ونهیزیتلو یحتما صدا  -

 .دم یو چند بار به در کوبلرزونم  مشت

 کرده بودند.  خی  دیشد هامدست 
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شلوارک  هیلخت و فقط ش  که باال تنه  یری در توسط ام نکهینگذشت تا ا  یزیچ
 کوتاه پاش بود باز شد. 

 درجا جا خورد.  دنمید با

 نو... نورا؟!  -

 انداختم. یبه سر تا پاش نگاه شکه

 !شدی لخت نم قدر ن یخونش ا یوقت تو چیه

 !ر؟یام  یدی لباس پوش ینجوریچرا اچرا...   -

 هاش نگاه کردم. چشم  به

 هم شکه بود. هنوز 

 هان؟چرا؟  -

 یرو ایبود دن چوندهیپتو دور خودش پ هیپشت سرش که فقط   یدختر یصدا با
  ریو گرفتم و امچارچوب  عیسرم آوار شد و پاهام سست شدند که سر

 و بست.هاش چشم

 زم؟ یعز  هیک -

باال  یکه نفسم درست و حساب یو درحال دیهام جوشچشم یتو یادیز  اشک
 ؟ یکنیم کار یچ یتو دار  ر؟یام هی ک  نیگفتم: ا ومدینم

 شد.  کیبهمون نزد دختره
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گونه هام راه  یرو یل یهام سو افتاد و بلفاصله اشک گلوم  یتو ینی سنگ بغض
 دهنم گرفتم.  یو جلوانداختند که دست لرزونم

 ؟یکرد  انتیتو بهم خ ریام تونم باور کنم! تو...  ینه نه نم -

 کرد. و باز هاش چشم  عیسر

 بهم گوش بده باشه؟  ست، ی ن یکنی که فکر م ر نطوینه، اصل ا -

 بهشون اشاره کردم.  هیگر با

 ! دهیم یمعن هیوضعتون فقط  نیا -

 و پس زدم و به عقب رفتم. هاش که دست  رهیو بگبازوهام خواست

تو هم به   ، ییپولدارا یه ی نشو، تو هم مثل بق کیبلند گفتم: بهم نزد هیگر با
 .ییدادن دخترا یفکر باز 

 ! ریام ادیزدم: ازت بدم م ادیفر

 . د یدرخش یهاش مچشم یاشک تو برق

 خودش گرفت و آروم به سمتم قدم برداشت.  یجلو وهاشدست 

 هم دوست دارم.  یل یبغض گفت: من دوست دارم نورا، خ با

 هان؟   ه؟ی دوست داشتنچجور  نیزدم: دروغ نگو کثافت، ا داد

 . دی ش چکگونه   یاشک رو یاقطره
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اما منم مردم،  میداشته باش یتماس میکه ازدواج کرد یتا وقت  میخواستیما نم -
 ندون نورا.  انتیخ ونیا ه، یحد هیتحملم تا 

 .کار انت یو بشنوم خصدات خوامی نم گهیهق هق گفتم: د با

 دفعه با ترس داد زد: مواظب باش!  هی

شد و تا بخوام بفهمم سرم   یپام خال ریدفعه ز  هیشده بود و  رید یل یخ اما
 ریپر از ترس و بغض ام  یو درآخر صدا دمیچیمحکم به پله خورد و دور خودم پ

 مطلق.  یاهیو بعد از اون س دمیکه با داد گفت " نورا " رو شن

  دمش، ی نبود چون بعدا خامش شدم و بخش میشکست زندگ نیترتلخ نیا اما
کرد که ازش متنفر  ید و کار کامل خوردم کر   گهید دمیکه بعدها ازش د یزیچ

 بشم... 

 به خودم نگاه کردم.  نهیآ یتو از 

 شدی به حالت کلوش م نیی زانوم که از کمر به پا ریبلند تا ز   هیزرد و آب یمانتو
شده  یخوب بی پررنگ ترک هیآب هیتنم نشسته بود و با شلوار ل یتو یبه خوب
 بود.

تا از حالت   دمیلبم کش یرنگ روکم  وم یزدن رژ صورت ملیو ر  کم کرم   هیاز  بعد
 .ادیب رونیب یروحیب

 یه یبه کرم نبود اما بخاطر محو کردن دوتا رد بخ یاز یبود و ن دی سف پوستم
 ها بود مجبور بودم بزنم.ابرو و کنار چشمم که حاصل افتادنم از پله  ریز  کیکوچ
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بستم و کفش پاشنه بلند ساق  یخوشگل  یل یو مدل خبراقم  هیآب هیروسر
 . دمیپوش وم یمتوسط مشک 

که   یاو دستبند نقره  میکردم گوش  دایپ  نانی از مرتب بودنم اطم نکهیاز ا بعد
 ف یک یو توبودم دهیخر نای تولد واسه ن یبه لطف پول بابام به عنوان کادو

 شونم انداختم.  یگذاشتم و رو مییطل ریزنج  هی مشک

 در رو قفل کردم.اومدم و  رونیخونه ب از 

رو بهش دادم که به   ناین  یبابا یسوار آژانس شدم آدرس خونه  نکهیاز ا بعد
 راه افتاد. 

طول  کیرفتن بخاطر تراف شیتا تجر نجایبود و از ا می هفت و ن ساعت
 . دی کشیم

 آوردم.  رونیب ومی و گوش ف یک یتو  شهیهم  هی هندزفر

 کردم.  یپل  ویگوشم گذاشتم و آهنگ یوصل کردم و تو میبه گوش  وی هندزفر

 چشم دوختم.  ابونیدادم و به خ  هیتک یبه صندل وسرم

  تی کابوس زندگ یدل جور  نیضربه خوردن دخترا دلشونه؛ هم  هی اصل  عامل
من مطلقه   یزندگ یمونه؛ نمونش تو یم تی زندگ یکه اثرش تا مدتها تو شهیم

 شدنمه!

کردند  یم دشییتا یکه خانوادم حساب یپسر معمول  هیکردم ازدواج با  یم فکر
که   دیطول نکش  شتریاما دو ماه ب ریباشه واسه فراموش کردن ام یتونه کمک یم

  نی شه واسه هم  یپاک نم میاز زندگ  ایراحت   نینحسش به ا یرد پا دمیفهم
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تمومش کنم و  ¬ویهمه چ  میسقف بر  هی ریز  نکهیگرفتم تا  قبل از ا میتصم
 به خودم وقت بدم.  ¬وی شتریب یسال ها

 . دمیرس دی آهنگ گوش دادن و کمر درد شد  یبعد از کل  باالخره

 شدم که رفت.  ادهیرو حساب کردم و پ هیکرا

 پارک شده بود.  متیگرون ق   هی خارج یهان یسر کوچه ماش سرتا

 بچه پولدارا رو دعوت کرده! نیا باز 

 . ادیکه ازشون بدم م  دونهی م خوبه

 باغشون شدم.   اطینگاه هاشون وارد ح ریدر دو تا نگهبان بود که ز  دم

 . رفتند یداشتند به داخل م یاعده 

 . سادمیحرکت وا از 

 نرم؟ برم؟

 . دمیکش یپوف

 خونه.  گردمیبده برم یل یاوضاع خ  دمیاما اگه د رمیم

 راهم ادامه دادم.  به

و سالن عمارت هیاشه ی و ش یدر چوب یرهیباال اومدم و دستگ دی سف یهاپله از 
گوشم   یآهنگ تو یکر کننده   یمکث بازش کردم که صدا یگرفتم و با کم

 خنک به صورتم خورد.  یتار کردند و هوا ودم ید دونیدودها م د، یچیپ
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 .دمیاخم وارد شدم که دو نگهبان هم کنار در د با

 اطراف چرخوندم.  ونگاهم

تنشون بود   یمختلف هیمجلس یهالباس  یدخترا همگ نکهیا دنید با
 هم فشار دادم.  یو روهامدندون 

 ! ستین یکه پارت نمیبیم آره، 

 بهتره برگردم. ال، یخیب

 در رو باز کنم اما صداش پشت سرم بلند شد.  تا دمیچرخ

 ! یکجا دوست جونم؟ هنوز تازه اومد -

که تنش بود  یقرمز یلباس دکلته  دنیکه با د دمیمکث به طرفش چرخ یکم با
  یپارت یگفتم: خوبه گفت یاما زود اخم کردم و با تند دند یابروهام باال پر

 !ستین

 شد.  کینزد بهم

 نورا جونم.  ستین یپارت نکهیا -

 به چپ و راست تکون دادم.  وسرم

 . رمیمن دارم م  نا، ین یرسینم ییبه جا  کارانیواال با ا -

 و گرفت. بازوم عیبچرخم اما با اخم سر خواستم
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هم به   یکار   ؟یدی فهم ، یمونیمگه مرض داشتم که دعوتت کنم؟! تا آخرش م -
  شهی نداشته باش، لباست هم کامل مناسب و قشنگه، مثل هم هیکار بق

 .پ ی جذاب و خوشت

 . اد یموندن خوشم نم نجایمن از ا نایحرص گفتم: ن با

 ها نگاه کرد.توجه به حرفم به نگهبان  بدون

و  رفتن نداره؛ اگه بفهمم که رفته همتون  رون یحق ب یخانم تا آخر مهمون نیا -
 . کنمیاخراج م

 گرد شده بهش نگاه کردم. یهاچشم با

 ! ایهست یعجب آشغال -

 . زمیتر عزداخل میگفت: بر روزمندانهیلبخند پ با

پاشنه بلندش به جلو  یهادستش بود با کفش  یطور که بازوم توهمون  بعد
 شدم.  دهی رفت که همراهش کش

 و آزاد کردم. تموم توانم بازوم با

 . کنمیم یروز بد تلف هی -

 خنده گفت: منتظرتم. با

 و مشت کردم. حرص دستم یرو از 

 زد.  یپولدار حالم و به هم م یپسرا  دنید

 . دادندیو باال مو ابروهاشون  کردندیبهم نگاه م میشدیرد م  یکنار هر کس از 
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  کنندی وقت همه فرار مچه بهتر! اون  م؟ی نفوذ سینکنه فکر کنند من پل  حاال
 . شهیهم تموم م  یمهمون

 .می شد کیبودند نزد ساده یاز دختر و پسر که دور هم وا یب ی ترک پی اک هی به

  رونیباهم ب  یکه همگبودند  ییو جزو کسا شناسمیو مهمشون  نکهیا دنید با
 . ستادمیاز حرکت ا میرفتیم

 . امیمن نم  -

 و گرفت و همراه خودش کشوندم. و باز بازوم  دیکش یپوف

 و آزاد کردم.با حرص بازوم میکه شد کینزد بهشون

 . دند یبه طرفمون چرخ نای ن یصدا با

 ها، نورا. بچه -

 بهم نگاه کردند اما درجا شکه شدند.  همشون

 اجبار گفتم: سلم.  به

 . ومد ینم  رونیکدومشون ب  چی از ه ییصدا چیه

 و بهم اشاره کرد.  دیخند دیسامان با ترد باالخره

 !ستی نورا ن نیا -

 هام دادم.به چشم  یچرخ نهیبه س  دست

 !نا؟ین یبا خنده گفت: ما رو سرکار گذاشت فربد
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 از بازوم گرفت.  یشگونین ناین

 رمز رو بگو.  -

 اخم و حرص بهش نگاه کردم.  با

 . خوامینم -

 . دمیو کنار کش خودم  عی پهلوم فرو کرد که از قلقلک شدنم سر یتو وانگشتش 

 .یبگ  ینکن که اونقدر قلقلکت بدم تا مجبور بش یکار  -

بزن   ک یها گفتم: اونقدر پهم فشار دادم و با حرص رو به اون  یرو وهامدندون 
 باال تا جونت دراد. 

 تعجب کردند.  بازم

 به سر تا پام نگاه کرد.  لیل

 نورا؟!  یشد یختیر  نیچرا ا -

 دهنش گرفت.  یو جلو با خنده و تعجب دستش  مهراد

 وسطمون بچه مثبت شده؟! طانیچرا ش -

 !ال یخیگفتم: ب  حوصلهیب

و گرفت که با اخم به  مردونه بازوم یو به جلو رفتم اما دست  دمی چرخ بعد
 و با فربد رو به رو شدم.   دمیسمتش چرخ

 به دستش نگاه کردم.  تیجد با
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 و بکش. دستت  -

 و ول کرد.مبازو یتینارضا با

 . ست ی جالب ن پت یریت نیاصل ا ، ی قبل   یتوروخدا برگرد به همون نورا -

 و به جلو قدم برداشتم.  دمیتفاوت به عقب چرخ یب

 . نمی خلوت بش یجا هی  رمیگفتم: م بلند

 . ی بر رونیب ذارمینم یبرو ول ی: هر جا دوست دار ناین

 نثارش کردم.  ییدست برو بابا با

روشون ننشسته بود و کنار  یدورش که کس هی و چندتا صندل زیم  هی دنید با
 بود به سمتش رفتم.  وار ید

 نگو چرا. خراب کردم  وت یبرم؟ باشه اما اگه زدم مهمون یذار ی نم

 یگرد چوب یهایاز صندل  یکی یآوردم و رو نییم پاشونه  یاز رو وفم یک
 نشستم. 

 

 اشا یک 

 

که دستش دور بازوم   ی هم درحال تایو دالرام زودتر وارد شدند و من و رز  آرش
 .میحلقه بود وارد شد 
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 . می_قرمز زده بودیمشک پیدو ت هر

 کجاست؟  ال یدان نیبلند گفت: حاال ا آرش

 م؟یدار  ال یبه دان کار ی چ م، یخوش بگذرون میگفتم: از کجا بدونم؟ بر بلند

 تولدو!  کیمخصوصا ک م؛ یخورده بخور  هی میبا خنده گفت: بر تایرز 

 . دم یخند کوتاه

 . میجلو رفت به

سکو   یهم باال  دیقرمز و سف  یپنج طبقه  کیسالن پر شده بود و ک بایتقر
 گذاشته شده بود. 

 بود.  دیتولدم قرمز و سف تم

 .میسادیگرد وا زیم هی دور 

اشاره کرد که به  کردیرو پخش م هایدن ی که نوش ییهااز اون  یکیبه  آرش
 طرفمون اومد. 

 .د یگفت: خوش اومد  دیکه رس  بهمون

 .می چهارتامون شربت آلبالو برداشت هر

 کدومش نه مشروب بود و نه الکل داشت.  چیه

 . میگذاشت  زیم یرو رو هاوان یل

 گذاشت.  زیم یآورد و مرتب رو رونیو بمانتو و شلوارش  تایرز 
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  شی به نما یرو به خوب شده ی خوش تراش و بدن سف یقرمز لباسش پاها  رنگ
 . ذاشتیم

 ندارم!  رتیذره هم روش غ هی یدختر خالمه ول  نکهیچرا با ا دونمی نم

و دالرام هم کل بهش   دی کوبیم زیم یو روهاش آهنگ انگشت  تمیبا ر  آرش
 بود.  دهی چسب

 دخترا بدزدنش.  ترسهی م بدبخت

 زد، یم یچشمک ایو  یاپرعشوه لبخند  خوردی که گره م یدخترتو نگاه هر  نگاهم
 . گرفت یلبم جا م یرو ی منم تنها پوزخند

 چندش حال به همزن.  یدخترا

ش  چونه ریو ز خورد که پوششش کامل خوب بود و دستش   یبه دختر نگاهم
 . کردیزده بود و به اطراف نگاه م

 شدم.  رهیبهش خ قیکردم و دق زیر  یکم وهام چشم

 آشناست! انگار 

به   یاجا خوردم و واسه لحظه  دیشد دمیکه د یبا کسکه دقت کردم  خوب
 هام شک کردم.چشم

 !کنه؟یم کار یچ نجایا  نیلب گفتم: ا ریز 

 اشا؟یشده ک  ی: چآرش
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 ی به ک نی بب ریبگو نورا بردارم گفتم: رد نگاهم  یو از رونگاهم  نکهیا بدون
 !یرسیم

 حد ممکن گرد شدند.  نیهاش تا آخردفعه چشم هیو گرفت اما رد نگاهم اخم  با

 مترجم شرکته! نکهیا -

 هم بهش نگاه کردند.  تایو رز  دالرام

 و به پوزخند داد.تعجب جاش کم   کم

 ! ستیدختره اونقدرا هم مثبت ن  نیا -

 !شهی : من که هنوز باورم نمآرش

 وبهش نگاه کردم.  دمینفرت خند با

 مدرکش.  نمیا ه، یکیگفتم که ذات دخترا  -

 یبراش عاد  گهیحرفم د نیاچون  اوردیخم به ابرو ن تایاخم کرد اما رز  دالرام
 نداره.  یانتقام گرفتنم خبر یه یشده اما دالرام از قض

 ! می: ما دو تا هم دختردالرام

 . م ینصحبت ک دیبا اشایمن و ک د، یرینگ: شما به خودتون  آرش

 کشوندم.  یو گرفت و به طرفبازوم  بعد

 و ول کرد.بازوم  رمیهمراهش م دید یوقت

 . دیمکث به طرفم چرخ یو با کم  سادیوا میدخترا خوب که دور شد از 
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 هیخودم  ، یبش الشیخ یکه ب خوامیاما ازت م اشایتو سرته ک یچ دونمیم -
 . کنمی م دایواست پ گهیدختر د

 زدم.  یپوزخند

 یپا  کنمی انتخاب م ویکی یکه وقت یهم بدون ون یا دیبا یدونی پس اگه م -
 . سمیمیانتخابم وا

 . ادیمجبور شده که ب  دی! شاکنمیزود قضاوت م میما دار  دیاصل شا -

 زدم.   یخنده پوزخند با

! اون دختره داره اد؟یب  نجایوضعش ا نیآرش؟! مجبور شده که با ا یتو احمق -
وگرنه   نهیبی دو روعه، آب نم هی کنه، یم یحجابش مخف  ریز  وش یخود اصل 
 .زمیبر یچادر  هی یو روزهرم  نبار یا خوامی اصل م ه؛ ی ماهر یل یشناگر خ

  قیش تحقآدمامون درمورد خانواده اشا، یگفت: احمق نشو ک  تی عصبان با
هستند، کار به کار دختره نداشته   یدرست و آبرومند یش آدماکردند، خانواده

 باش. 

 شدم.  ترک ینزد بهش

خود  ی چجور  نیکه پر از نفرت بود گفتم: فقط چند هفته صبر کن و بب یلحن با
 شهیکه کم کم نرم م  کنمی م کار یچ نی بب  دم، یدختره رو بهت نشون م هی واقع
و انتخاب کنم، سرسخت  یاز دخترا یک یدفعه  نیا خوامی اصل م ده، یو پا م

 . شترهیلذتش ب شکنمشیبعدش که م نجور یا

 آرشا...  -
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 . شهی که نظرم عوض نم یدونیگفتم: م  تیجد با

 . دی پرپشتش کش  یموها یتو یفوت کرد و دست رونیو به بنفسش  کلفه

 . ومد یخورد که داشت به سمتمون م  تایبه رز  نگاهم

 توجه بهش به سمت دختره نورا رفتم.  بدون

 .میادخترجون، من تو کارم حرفه  نیکن و بب  صبر

و با نفرت به کارها و  قیو دق  ستادمی پسر رو به روش از حرکت ا  هینشستن  با
 رفتارهاش چشم دوختم.

 . د یبه هم هیشب  همتون

 

 نــورا  

 

 محل سگم بهش ندادم.  یحت

 . ستیکه اصل ن  انگار 

 !ستایبد ن یکمم به من توجه کن هیدختر خوشگل،  یه -

 نگاه کردم.   بهش

 تا حالش به هم بخوره. کنهی نگاه نم ف یکث وار ید هی آدم که به  -

 و نگه داشت.باز لبخندش  یو پر کرد ولهاش چشم  حرص
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 ه؟ یاسمت چ  اد، یازت خوشم م -

 و ازش گرفتم. و نگاهم دمیکش یپوف

 !نمی بیم یپارت یتو نجایا ویخانم خوب نی متعجبم که همچ  یل یخ ام، یمن آر  -

دوما تولد   ست، ین یپارت نجایا نکهیگفتم: اوال ا  تی نگاه کردم و با عصبان بهش
و بمونم و سوما لطفا گورت نجایمثل ا یزار و مجبورم تو لجن   مهیم یدوست صم 

 گم کن. 

ازت خوشم اومده دوست   ست، ین یپارت  دی! خب ببخش یاوف، چقدر عصبان -
 باهات وقت بگذرونم. شتریدارم ب

 به عقب رفت.  یبلند شدم که صندل تی برداشتم و با عصبان وفم یک

 رو دور زدم و از کنارش گذشتم که بلند شد.  زیم

 هم فشار دادم. یو روهامدندون  ادیداره دنبالم م دمید یوقت

 به سمتش رفتم.  یدنینوش هین یس دنید با

 آقا پسر.  یخواست خودت

  یحرکت محتوا هیو تو  دمیرو برداشتم و به طرفش چرخ هاوان یاز ل یکی
 یو روهاش و بست و دندون هاش کردم که چشم  یصورتش خال یو توداخلش

 یو جلوبهمون جلب شد که دخترا دستشون  یاهم فشار داد، توجه عده 
 . دندیکش ینیدهنشون گرفتند و ه

 گذاشتم.  ینیس یتو ووان یل
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 ! از دستم در رفت. خوامیمعذرت م  یوا یا -

 قرمز شده بود.  شیکت آب ریز  دیسف لباس

و محکم گرفت و دفعه بازوم هیزدم و از کنارش رد شدم اما  یپوزخند
 و باز کرد.هاش چشم

گفت: لباسم   تی تر گرفت و با عصبان و آزاد کنم اما محکم بازوم خواستم
 دار بود دختر کوچولو!مارک 

 زدم.  یپوزخند

 . یکه مزاحمم شد یپس اگه بود غلط کرد -

 صورتش قرار گرفتم.   هیسانت کیکه تو  دیکش وبازوم

 هام زل زد. چشم  یتو تی عصبان با

 . یجبران کن دیبا -

 زدم.  یپوزخند

 باش آقا پسر!  ال یخ  نیبه هم  -

و آزاد کرد که بهش نگاه کردم اما مچ پسره رو گرفت و به زور بازوم یکیدفعه  هی
 کردم.   یش رسما قالب تهبه هم گره خورده دیشد یهابزرگمهر و اخم دنیبا د

 برو رد کارت.  -

 و آزاد کرد. مچش  پسره
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 تو رو سننه؟ -

 دعوا بشه قفل کرده بودم. نکهیترس ا از 

 ! کنه؟ی فکر م یبزرگمهر درموردم چ ن یحاال ا ایخدا یوا

گفت: گفتم برو رد  دمی که واقعا ازش ترس  یشد و با لحن کی بهش نزد بزرگمهر
 کارت. 

و بهمون  خودشون مهیسراس نایو ن ال یبزنه اما دان یخواست حرف  پسره
 رسوندند. 

 برو. ا،یآر  ال یخیرو به پسره گفت: ب ال یدان

جا  هی هاش گفت: مواظب باش چشم یتو  دیبهم انداخت و با تهد ینگاه پسره
 خانم کوچولو.  یتنها نر

  یگرفتش که با سرمد یک ی دفعه  هی خواست به سمتش هجوم ببره که  بزرگمهر
 رو به رو شدم.

 . اشایآروم باش ک -

 و با صدا قورت دادم. ترس آب دهنم  با

و بستم و هام تنش مرتب کرد و ازمون دور شد که چشم یو توکتش  پسره
 . دم یکش یانفس آسوده

 ؟ یری¬میم  یروز دردسر واسه خودت درست نکن هیاگه تو  یعنی

 و باز کردم و بهش چشم دوختم.هامچشم  عیبزرگمهر سر یادآور ی با
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 قورت دادم.  یو به سختدهنم آب

 س... س... سلم. -

 زد.  یپوزخند

 کجا؟ نجایشما کجا؟ ا -

 کردم.  اخم

که تولد   نهیفقط بخاطر ا نجامیاگه ا د، یکنیکه فکر م ستین  نطور یاصل هم ا -
 ندارم.  وی زار لجن  نیبه موندن تو همچ یوگرنه اصل علقه ا  مه، یم یصم دوست 

 زار؟با حرص گفت: لجن  ناین

 نگاه کردم.   بهش

 !قایدق -

 و گرفت. بازوش ال یحرص به سمتم اومد اما دان با

 برم.  خوامیم -

 زد.  یپوزخند

 . یتا آخرش بمون دیگفتم با ذارم، ی عمرا نم -

 و پشت سرش رفت.  دیکش یپوف  ال یو ازم دور شد که دان دی چرخ بعد

 . ناین کنمی م یبلند گفتم: تلف تی عصبان با

 نثارم کرد.  ییدست برو بابا با
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 زدم.  یبزرگمهر نگاه کردم و پوزخند به

 تولد؟  دیشما هم اومد -

 خودم¬و خوندم.  یفاتحه¬ گهیخشن شد که د یجور  نگاهش

 به عقب رفتم.  ارادهیسمتم اومد که ب به

هم ترسناکتر بود گفت: بهتره مواظب  ادیاز صدتا داد و فر یلحن آروم که حت  با
زرت و  یباشه که بتون یخانم شجاع، فکر نکنم در حد یلحن حرف زدنت باش

 !یبد لمیزرت پوزخند تحو

 . هی نیریش زیم  دمیخوردم که د ز یچ هیدفعه به  هی

 مشتم گرفتم.  یو به سمت بزرگمهر سوق دادم و مانتوم رو تو نگاهم

 ودند. ب زیاخم¬هاش واقعا رعب انگ اون

 شد.   کیبهم نزد خوب

 ؟ یدیفهم  -

 کردم.   نییباال و پا وسرم

 . دی کش  یپوف یسرمد

 ولش کن.  اشا، یک ال یخیب -

 . داشتیپر از خشمش رو از روم برنم نگاه
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رفت ازتون    دیپسره رو ردش کرد نکهیقبلش بخاطر ا م، یصلح کن نی ایآم... ب -
 . کنم یتشکر م

 شلوارش برد. یهاب یداخل ج ودستش 

 دن یگرمم شده بود و انگار هوا واسه نفس کش یضربان قلب باال حساب از 
 نداشتم. 

 باشه؟ م، ی کنی تر بعد باهم مذاکره معقب  دیلطفا بر نکهیادوم  -

  قیباز شد و هوا رو عم دنمیقدم به عقب رفت که انگار تازه راه نفس کش چند
 . دم یبلع

 فاصله گرفتم. زیم از 

 خداحافظ.  نکهیممنون و ا -

 از کنارش رد شدم و تا تونستم تند قدم برداشتم.  عی سر بعد

 . فوت کردم  رونیو به بدست خودم رو باد زدم و نفسم  با

 روش نشستم.  دمیکه بهش رس   نیرفتم و هم  زهی سمت همون م به

 گمش کردم.   گهیبود که د ادی ز  تیجمع  قدر ن یا

د گذاشتم و چشم هام و آرومتر شده بو یقلبم که ضربانش کم یو رو دستم
 بستم. 

و هاتها و اخممردشور اون چشم  یعنیهمه جا باشه؟!  دیبا نی! چرا اایخدا یوا
 .رهیم  شیتا مرز سکته رفتن پ  دنشونیببرند که آدم از د



 ی مطهره حیدر  نمسیس

79 
 

 

 اشا یک 

 

 و ازش گرفتم. دور شد نگاهم  دمیاز د یوقت

 خان!  اشایک یکرد یاشتباه م یدی: دآرش

 زدم.  یپوزخند

  دیاز اندازه زبون داره با شیهنوزم نظرم عوض نشده، دختره بمن  -
و  غرورش  یچجور  نی بب یشاخه ول یل یخ  کنهی کنم، فکر م یچیو قهاش اضافه 

 . کنهی واسه باهام موندن التماس م یو چجور  شکنمیم

طور که  از کنارش گذشتم و همون  عیاز جانبش نشدم و سر یمنتظر حرف بعد
 و مرتب کردم. کت و موهام  داشتمی و دالرام قدم برم تایبه سمت رز 

و گرفت که  باز جلوم یل یو لباس خ میمل ش یبا آرا یادختر با چهره هی دفعه  هی
 .سادمیوا

 آم... سلم.  -

 گفتم: ادامه ش.   بیبه ج  دست

 شد.  کی قدم بهم نزد هی

 که با تو پرش کنم.  شمیامشب تنهام، خوشحال م -

 شدم.  کیبهش نزد خوب
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 متاسفم، وقتم پره. -

 . دمی از کنارش رد شدم اما با صداش به طرفش چرخ بعد

 اما... نداره   یاشکال -

 آورد و به طرفم گرفت.  رونیب  کشی کوچ هی مشک ف یاز ک وی کاغذ 

 . ی رو من حساب کن یتونیبود م یهر وقت وقتت خال -

 زد و از کنارم رد شد.   یازش گرفتم که چشمک وکاغذ 

 لبم نشست.  یرو یپوزخند

 کاغذ رو پاره کردم.   رفتمیم تایطور که به طرف رز و همون  دمیچرخ

 خورد؟یم یبا اخم گفت: چه گه   دمی که رس  بهش

 . ختیر   نیزم  یپاره شده رو باال گرفتم و ولش کردم که رو  کاغذ

 هم اخم داشت. باز 

 گرفتم.  وشچونه 

 .خوابمی نم ینترس، من جز تو با کس -

لبش نقش   یرو کردی م طونیش وش یآب یده یکش  یهاکه چشم  یلبخند 
 بست. 

 . دمیو بوسکنار لبش  کوتاه

 هوس.  ایاز عادت بود و  اینبود،  یاز حس خاص ایهام از عشق و بوسه  تموم
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 داره.  یو چه حس عاشقونه چه مزه یبوسه  دونمینم گهی که د هاستسال 

هاش  تق تق کفش  یو صدا دیبه دالرام اشاره کرد که دالرام به سمتش دو آرش
 آهنگ گم شد.  یصدا یتو

انتخاب کردم، فعل   ومیبعد  یگفتم: سوژه   تایرو به رز  کینزد  یهمون فاصله  تو
ا که چر   یکن یحسود یقبل  یمثل دوتا خوادی پس نم ده، ی چراغ سبز بهم نم

 فقط مال توعم.  یشما باهاشونم، فعل واسه مدت  یبعض

 زدند.   یبرق چشم¬هاش

 نکنه اون دختر باحجابه منظورته؟  -

 آره. -

 . دیخند

 ! هیسخت یلقمه  -

 ازش دور شدم.  یکم

دستش گذاشته   یو رونشسته بود و سرش  یقبل  یدختره نورا که همون جا به
 بود چشم دوختم.

 لذت داره.  یکه آخرش حساب  نهی و بخاطر هم دونمیم -

 

 نــورا 
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 هیمجلس پر از گناه باشم، پس  نیتو ا خوامینم یدونیتوبه، تو که م ایخدا
 برم. رون یبکن که بتونم ب  یکار  هی یجور 

بلند عادت   یل یخ  یصداها نی به ا گهیچهارساله که د ترکه، یداره م سرمم
 ندارم. 

 .ارم یو باال بسرم باعث شد که مثل جت سرم  یبزرگمهر درست باال یصدا

 نورا خانم؟ -

 گفتم: ب...ب... بله؟  هل

 . دمی کنارتر کش وم یکه صندل دیکش  رونیو بکنارم   هیصندل 

 نشست.  یصندل یرو

 !ییتنها -

 . خورهی به من نم هی بق پیریت -

 و به سمتم سوق داد. اطراف نگاه کرد، بعد نگاهش  به

 ؟یبر ذارهی نم نایکه ن دمیدرست فهم -

 دختر خالشم!انگار  زنه، ی با دوم شخص مفرد هم حرف م پررو

 خوادیمحروم کردم، م هایخوش نجور یو از اهاست که خودم سال  گهی درسته، م -
 شاخه.  یل ینگهم داره که بگه خ

 در نگاه کرد.  به
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 ؟ یکمکت کنم فرار کن یخوایم -

 ؟ینشستم و تند گفتم: چجور  یلب صندل  دوار یام

فرار  ایپس ب  رون، یبرم ب خوامیخودمم م نجام، یراستش منم به اصرار آرش ا -
 . م یکن

 برم. رونیها گفته که نذارند ببه نگهبان  نا ین شه، ینم یول -

 زد. یطونیش  لبخند

 بسپرش به من.  -

 جا خوردم.  یحساب

 خوب شد؟!  قدر ن ی دفعه ا هیچرا  نیا

 شد.  بلند

 بلند شو.  -

 برداشتم و بلند شدم.  وفم یک

پشت سرش  دیبه اطراف انداختم و بعد با ترد یطرف در رفت که اول نگاه به
 رفتم. 

 نشه.  دای پ ناین  یکه سر و کله¬ م ¬کردیخدا م خدا

 در رو باز کرد. میدی در که رس به

 برو. -



 ی مطهره حیدر  نمسیس

84 
 

 . سادی در وا  یها جلواز نگهبان  یکی یبرم ول رونیب خواستم

 . دیبر  میمتاسفم خانم، خانم گفتند نذار  -

 و نبرن، بذار برم.حرص گفتم: مردشور اون خانمتون  با

 خانم.  میبش کار یب میخوای گفت: ما نم یکی اون

برد و چندتا تراول درآورد که با تعجب بهش نگاه  بیدست داخل ج بزرگمهر
 کردم. 

 در بود گذاشت.  یکه جلو یدست اون یتو وتراول 

 .میحاال بذار بر -

 بزرگمهر برگردوند.  بی و به جنگهبانه تراول  اما

 متاسفم.  -

 .میهم فشار داد  یو روهامون دو هم زمان دندون  هر

 : باشه. بزرگمهر

صورتش کرد که چند متر اونورتر  یرو حواله  یدفعه مشت چنان محکم هی و
 شد. 

دهنم  یو جلواما زود دستم دمی کش ین یقدم به عقب رفتم و ه هیترس  با
 گرفتم. 

که   دیدو رونیو گرفت و به ب مچم عینگهبانه به سمتش رفت اما سر یکی ناو
 شدم.   دهیهمراهش کش
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 . ادینگهبانه داره به سمتمون م دمیبه عقب انداختم که د یترس نگاه با

 . ادیداره م -

 . دیدو تندتر

 . وفتمیبود ب کیو هر لحظه نزد اوردمیپر سرعتش دربرابرش کم م  یاون لنگا با

 . نشون یری نگهبانه داد زد: بگ که    میدیدر رس به

 رونیبکنند کل از عمارت ب  یها بخوان حرکتشده بود و تا نگهبان  رید یل یخ اما
 . میزد

 . شدمی م دهیدرد گرفته بود و مثل کش پشت سرش کش دیشد پهلوم

  کیتار  یکوچه  هیدفعه تو  هیاما بزرگمهر  دندیپشت سرمون دو هانگهبان 
پنهان شد و چون مچم تو دستش بود به سمتش پرت  وار یو پشت د دیچیپ

 هم فشار دادم. یو روهامفرو رفتم که از درد چشم  شنه یس یم و تو قفسه شد

کمرم   یو روازش جدا بشم اما دستش  عی خواستم سر تیدرک کردن موقع  با
 به گوشم لب زد: بذار گممون کنند.  کیگذاشت و آروم نزد 

و به دندون گرفتم و دستم که به  هم فشار دادم؛ لبم یو رومها خجالت چشم از 
 پهن و ستبرش پرس شده بود رو مشت کردم.  ینه یس

 .شدی هوا هم کم کم انگار داشت کم م دم، ی کشی تند نفس م تند

 . ¬رفت یم ن یی و پا رفتیباال م یخودش هم طوالن ینه یس یقفسه 

 . میو بگرداون طرف  میها بلند گفت: براز نگهبان  یکی
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 کوچه رد شد.  یانگار از جلو یکی بعد

چند قدم به عقب    ریبرد که سر به ز  ن ییو پامکث بزرگمهر دستش  یکم با
 رفتم. 

 بهش نگاه کنم.  تونستمی خجالت نم از 

 کامل امنه.  گهید -

 رفت.  رون یاز جلوم رد شد و از کوچه ب بعد

 فرستادم. رونیباال آوردم و نفس حبس شدم و به ب وسرم

 پشت سرش رفتم.  کردندیکه درد م  ییپاها با

 بزرگمهر؟  یآقا -

 . دیو به طرفم چرخ ستادیا

 ممنونم، خداحافظ. -

 نشست.  شی شونیپ یرو یاخم

 بردارم باز با همون لحن خشکش گفت: کجا؟ یو تا خواستم قدم دمیچرخ

 . دمی طرفش چرخ به

 ! گهیخونه د -

 ؟یدار  نی اخم گفت: ماش با

 .رمی گی م یتاکس هیسر کوچه  رمینه، م -
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 . رسونمت یالزم نکرده، خودم م -

 ممنون.  رم، ینه، خودم م -

اون   یدیند رسونمت، یو ترسناکش گفت: گفتم خودم م یجد یهانگاه با
 بهت گفت؟  یچ یعوض

 .دیحرف اون پسره وجودم لرز  هیادآوری با

 بهش نگاه کردم.  حرفیب

 و به راهش ادامه داد.  دیچرخ

 . ایپشت سرم ب  -

 اجباردنبالش رفتم.  به

 که هنگ کردم.  ستادیا دیسف  هیام و یب هی کنار 

 پولداره؟!  قدر ن یا یعنی! نشه؟ی ماش نی ا نکنه

باالخره قراره   یعنیبودم و هستم،   نیماش  نیعاشق ا  شهی هم ایخدا یوا
 . ونده؟ی بپ قتیسوارش بشم و آرزوم به حق

 و باز کرد.آورد و قفل رونیب بشیاز ج ودش یکل 

 باز کرد. ودرش 

 .کردمی رصد م ونش یذوق فقط ماش از 

 بود.  نی و واقعا هم هم  ین یقول مامانم تو عاشق خراب ماش به
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 صداش هل کرده بهش نگاه کردم.  با

 ؟ی نی بش یخواینم -

 . نمیشیهان، چرا م ؟یچ -

 باال اومد.  یلبش کم یکردم گوشه  حس

 نشست.  نیماش یآورد و تو رونی از تنش ب وکتش 

 . ستادمیا نشیکردم و اون طرف ماش اخم

 انداختم.  یهردو در نگاه به

 کار یچ ستم، ی ن یمی رانندم، جلو هم که باهاش صم شهیانگار م نمی بش عقب
 کنم؟ 

 اومد.  نیی پا شهیروشن شد و ش نیماش

 . گهید نیبش -

 شدم.  کیاجبار در جلو رو باز کردم و نشستم اما خوب به در نزد به

 بودند.  یکرم  نیماش یهاچرم

که منم  رسهیم یروز  ی عنیرو دوست دارم،  دهیو کش نییپا  یهان یماش چقدر 
 رو بخرم؟ هانیاز ا یکی

 راه افتاد.  به

 آوردم.  رونشیب  فمی بلند شد که از ک میگوش  یصدا
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 زدم.  یی" پوزخند با صدانای" ن دنید با

 زنگ بزن تا جونت دراد.  -

 بهم انداخت.  ینگاه  میباال رفته ن  ی با ابروها بزرگمهر

چشم  میشدیکه ازش رد م یسرسبز یمودبانه نشستم و به کوچه  یل یخ
 دوختم.

 دوست دارم.  ون یفقط ماش شهی ها هوسم نمخونه نجور یا از 

 یسی بزرگمهر رو دروا نی که با ا ف یح یکنم ول یبررس ون یکل ماش شدی م کاش
 دارم. 

 بلند شد.  میزنگ گوش یصدا  بازم

 ساکتش کن.  ایو بده جوابش ای -

 بهش نگاه کردم.  کوتاه

 . کردیبه جلو نگاه م یجد

 انداختم.  یکردم و به ساعت نگاه لنتیسا ویگوش

 . دادیرو نشون م قه یدق  ستیو ب نه

 چقدر گرسنمه. یوا

 . میشد ابونیوارد خ باالخره
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 نی! از ااره؟یسرم ب ییبل هینکنه ببرتم  ایخدا یوا خواد؟ی و نمآدرس خونم  نیا
 . ادیبرم یهمه کار 

 هام گرفتم. مشت  یتو وفمی ک  ریو پر کرد که زنجوجودم استرس

 در نگاه کردم.  به

 هم بود!  قفل

 بهش نگاه کردم. یچشم  ریو ز  دمیبه صورتم کش یدست

 . دهی نشون نم نجور یکه ا شافه یق اما

 کجاست؟ دیدونیو مو گفتم: خونم  اوردمیطاقت ن گهید

 نه.  -

 . دمیخودم لرز  به

 د؟ی بدون نیخواینم -

 فرمون جا به جا کرد.  یو رونزد و فقط دستش  یحرف

 که سکته کنم.  االنه

 لبش نشست و باالخره صداش دراومد.  یرو یپوزخند

 .یببرمت خونه خال ستینترس، قرار ن -

بازم ترس داشتم، از لحن حرف زدنشم خوشم  یراحت شد ول  المیخ یکم
 . ومدین
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 !یخال خونه

 دوختم.چشم   ابونیخ به

 . رمیخودم م دینگه دار  ابونیکنار خ دی لطف کن -

 .سادیچراغ قرمز وا پشت

 . رسونمتیم -

 . رمیم  رمیگی م یکستا -

 اخم بهم نگاه کرد. با

 باشم. یکردم جد یسع

 و به جلو چشم دوخت. دیکش یپوف

 . دمی کوب  یو به صندلبار کمرم هیحرص  با

 و به سمت ضبط برد و روشنش کرد. بزنم اما دستش  یحرف خواستم

 . ادیصدات درن  گهید نکهیا یعنی

 و به سمتش سوق دادم.صداش نگاهم  با

 . یگیو بهم مرستوران، بعد آدرس خونت  میریاول م -

 . ستیگفتم: من گرسنم ن   تی واقع برخلف

 من هست.  یول -

 باال انداختم.  یا شونه
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 برم خونه.  خوامی خب به من چه؟ من م -

و به طرف سرم عیگفتم؛ سر یچ قایدق  دمی که تازه فهم دندیباال پر ابروهاش
 هم فشار دادم.   یو روهامو گاز گرفتم و چشمچرخوندم، ناخونم شهیش

و به آرنجش  دمیو به طرفش چرخوندم که دآروم سرم زنهینم  یحرف دمید یوقت
و بسته و با اون هاش گذاشته و چشم شیشونیپ یو روداده، دستش  هیدر تک

 . زنه یفرمون م  یدستش رو یکی

 گوشم.  ینخوابونه تو یکیتا  کنهیو کنترل م داره خودش یل یخ  معلومه

 انداختم.  نییو پاو محکم به دندون گرفتم و سرمو قورت دادم و لبمدهنم آب

 تر شد. واضح هان ی ماش یرو خاموش کرد که صدا ضبط

 و با زبونش تر کرد. لبش  یعصب

و به چرخوندم و دستم  شهیو به طرف شدر گذاشتم، سرم یبه دسته  وآرنجم
 چونم زدم. ریز 

 چراغ سبز شد و حرکت کرد.  باالخره

 هم که باال بودند.  هاشه یگرم بود، ش یل یخ  نی ماش یتو یهوا

 دست دست کردم اما درآخر از شدت گرما به حرف اومدم.   یکم

 بکشم؟  نییرو پا شهیش شهیم -

 . د یکش نییو پاطرفم یشه ی نزد و به جاش خودش ش یحرف

 گفتم و به جلو چشم دوختم.  یممنون
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 بهتر شد.  نیداخل ماش یخورده هوا هی

 پارک کرد.  نگشیپارک  یتو ون یو ماش میدیرستوران رس   هینگذشت که به  یزیچ

شد که در رو   ادهیپ یحرف چی خاموش کرد و بدون برداشتن کتش و ه ون یماش
 شدم.  ادهیباز کردم و پ

شونم انداختم و پشت   ی رو وفم ی رفت که ک یتوجه بهم به سمت در ورود بدون
 سرش رفتم. 

 و نوازش کرد. خنک صورتم  یرو که باز کرد هوا در 

 !شیآخ

 بود کوتاه اشاره کرد.  یدنج یل یخ یکه جا یزیبه م  میکه شد وارد

 .ام یتا ب نیبرو بش -

 رفت. یاتاق هی  هیبه سمت در چوب بعد

 یسبز و خوشگل  یدوتا بوته  نیکه ب   زیکه بود به سمت اون م  ی¬ایراه سنگ از 
 قرار داشت قدم برداشتم. 

 ها گذاشته شده بود.درخت  یتنه ریز  یرنگ  یداشت و نورها  یسرسبز یفضا

 از هم گذاشته بودند.  یچند متر یبه فاصله  ید یسف یستاده یا یهاچراغ

 نشستم.  شیچوب  هی صندل یروش گذاشتم و رو وفم یک  دمی که رس  زیم به

 بود. یخال ییپر بود و چندتا بایرستوران تقر یهاو تخت  زیم
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 آهنگ با ولوم نرمال همه جا رو پر کرده بود. یصدا

 افتاد.  زیم یرو یبه منو نگاهم

که بزرگمهر به سمتش رفت چشم  ینگاه کردن بهش شدم و به در  ال یخیب  فعل
 دوختم.

اومد که   رونیب یمی خندون و صم یباز شد و بزرگمهر با چهره دهی نکش قهی دق به
 . دند یاز تعجب ابروهام باال پر

اومد و به   رونیو دو سالش باشه ب یس خوردی مرد که بهش م هیهمراه  به
 و باهاش دست داد.  دیطرفش چرخ

اومد و باز  زیو به سمت م دیبه هم گفتند که درآخر بزرگمهر چرخ یزیچ هی
 به خودش گرفت.  وشیسرد و جد یافه یهمون ق

 دوختم. ز یو ازش گرفتم و به م نگاهم  عیسر

 بخنده؟! تونهی اخم م یخدا نیواقعا ا یعنی

 جلوم نشست.  هی صندل دنیکش رونیو بعد از ب دیرس  زیم به

 به سمتش سوق دادم که نگاهش تو نگاهم گره خورد.  نگاهم¬و

 .میبود رهیفقط به هم خ هی ثان چند

 پلک به هم زدن به پشت سرش نگاه کردم.  هیبا  درآخر

 . هی رستوران قشنگ  -

 .نجایا امیم ادیز  -
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 دختر! هیهم هر دفعه با  حتما

 مهار کردم.  عیلبم نقش ببنده رو سر یرو خواستی که م یپوزخند

 .میگارسون بهش نگاه کرد  هیشدن  کینزد با

 د؟ یکنیم لیم یسلم، چ -

 بهم نگاه کرد. بزرگمهر

 ؟یخور یم یچ -

 . ستیگفتم که گرسنم ن -

 به گارسون نگاه کرد.  باز 

 . ییدو پرس جوجه با مخلفات و دوتا دلستر هلو -

 شدم.   رهی تعجب بهش خ با

 !هاه ی آدم عجب

 و داشتم.چنان همون حالتم ها رو نوشت و رفت اما من هم سفارش  گارسون

 به سمتم چرخوند. ونگاهش 

 ه؟ یچ -

 کردم.  اخم

 . ست ی گفتم گرسنم ن -

 گذاشت.  زیم یو روهاش هم فشار داد و آرنج یرو وهاشدندون 
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 تحملت کردم.  یل ینرو، تا االن هم خ یرو اعصابم اسک نیاز ا شتریب -

 شدم.  ترک یگذاشتم و بهش نزد زیم یو روهامخودش آرنج  مثل

 د؟یداد میپس چرا از اول فرار  دی کنیتحملم م دیاگه دار  -

 زد.  یپوزخند

 هیبه  یبچه پولدار رو بزن هی مخ  یتونستی م دیشا ؟یبمون یخواستی نکنه م -
 ! یبرس یینوا

 به عقب رفت. کم   هی  یبلند شدم که صندل یگر گرفتم و جور  تی عصبان از 

 کردم صدام باال نره.  یسع

  دیدورو ورتون اشتباه گرفت  یو با دخترامن  د، یو بفهمبهتره حرف دهنتون  -
 بزرگمهر. یجناب آقا

بکنم محکم گفت:   یاگه یچنگ زدم اما تا بخوام حرکت د فمی به ک  یعصب  بعدم
 . نی بش ریبگ

 شدم.   خکوبیسرجام م ش ی عصب ینکردم و دو قدم برداشتم اما با صدا یتوجه

 . نی بش ریبگ گمیم -

 بهمون جلب شد.  یاعده  توجه

 هم فشار دادم و باز سر جام نشستم.  یرو وهامدندون 

 . دی کش  ششیبه ته ر  یدست یعصب
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 به هم گره خورده به اطراف چشم دوختم. یهاو با اخم نهیبه س  دست

به همه   تونهی ! فکر کرده حاال که بچه پولداره مشعور یب یپسره هیکرده ک  فکر
 دستور بده! 

 ضرب گرفت. زیم یهاش روانگشت  با

 کار ی اما چ وفتهیچشمم به چشمش ن  گهی برم استعفا بدم که د گهیم  طونهیش
  رم، یکه هر دفعه از بابام بگ شهی دارم، نم از یکنم که واسه اجاره به پول ن

 مستقل باشم.  دیبهم بده اما با تونهیدرسته م

 . خوامی معذرت م -

و به طرفش چرخوندم و ناباورانه  نگاهش  حرف به شدت سرم  نیا دنیشن با
 کردم. 

 . خوامیمعذرت م زدم، یها رو بهت ماون حرف دیتند رفتم، نبا -

 هامم شک کردم. به گوش  یجا خوردم و حت دیلحن و حرف هاش شد از 

 بگذره.  یو ناراحت تی امشب با عصبان خوامیلطفا دلخور نباش، نم -

 فروکش شد.   تمیعصبان یبیطور عج به

 . دمی کش میبه روسر یجمع کردم و دست وخودم

 . زنهیم یحرف هی  تی آدم تو عصبان ست، ین یمشکل  -

مهربون   یهاش کملبخند کم رنگش هم چشم نیبا ا یزد؛ حت یکم رنگ  لبخند
 شدند. 
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 ؟ یتهران اومد ییچرا تو تنها -

 کردم.   تعجب

 ! د؟یدونیشما از کجا م -

ممکنه   میدار  ادیز  بی چون رق م، یکنی م قیتحق یما درمورد کارمندامون به خوب -
 از رقبامون باشه. یک یجاسوس  شهیکه استخدام م یکی

 گفتم.  یآهان

بخاطر ناتوان شدن   شی اما حدود چهارسال پ م، یکردیم  یزندگ نجایقبل ا -
بهم زنگ زد و گفت   نایاما امسال ن  زد، ی می مامان مامانم رفت  یعنیمامان بزرگم 

مامان و  نهیرفته، واسه هم  ایکرده که تازه مترجمش از دن دای شرکت خوب پ  هی
 . نجایکردم و اومدم ا یبابام رو راض

که تولد دوست   یکرده، گفت ریو درگفکرم یل یخ گهید زیچ هیاما  نطور، یکه ا -
 !خورهیبه تو نم  پشیاصل ت نای اما ن ته، ی می صم

 چشم دوختم.  زیو پر کرد و به مگذشته غم وجودم یادآور ی با

مخلوط دختر و پسر   پیبا اک ، یروز منم مثل اون بودم، اهل خوش گذرون هی -
که افتاد   یکرد، با اتفاق تلخ  رییتغ زیهمه چ شیرفتن، اما از چهار سال پ رونیب

 متحول شدم. 

 نگاه کردم.   بهش

 باال انداخته بود.  وابروهاش 
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 !؟ی دست بکش هایخوش  نیا یاز همه  یتونست یچجور  -

 خورد، ی بهشون نم پمی من وسطشون بودم که ت  یکی ن، ی خانوادم کل مذهب -
 . خوردندیاز دستم حرص م یمامان و بابام کل 

 . دم یخند

 بارم از بازداشتگاه جمعم کردند.  هی یحت -

 شد.  شتریب  تعجبش

خدا به راه راست   کردی که مامانم دعا م  دمیشنیها سر نماز موقت  یبعض -
چون  گرفتمیها روزه موقت  یگاه یول خوندمی نمازم نم یکنه، من حت تمیهدا
 جوابیم ببدون توبه  یهاهمه گناه  نیخوبه اما ا میه سلمتواس دونستمیم

خوردم که داغون شدم، درست دو روز   یا یروح ینموند و باالخره چنان ضربه 
تر مامان  اون شهر و از همه مهم  یو کم کم فضا زدی میبعد از اون اتفاق رفت

 مامانم مستجاب شد.  یگذاشت و دعاها ریبزرگم روم تاث

 اهل...  یحت ، یبود یپس اهل خوش گذرون -

و گرفتم و تند گفتم: نه نه  کرد و معنادار بهم چشم دوخت که منظورش  سکوت
  نیاز پنجر کردن ماش گهی د یاون کار بود، اما کارها کردمیکه نم یاصل، تنها کار 

ند، مامانم که  بودو پر کرده کارهام   ستی شبانه ل  یهایتا پارت دیریها بگمعلم
 ست. معجزه  هیدرست شدنم  گهیم

 داد.  هیتک یو به صندل  دیخند

 ! یپس شر بود -
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 . دم یخند

 . طان یش  گفتندیبهم م پی اک یهابچه  نطوره، یهم -

 ها رو پنچر کردم. از معلم ی ل یخ نیخنده گفت: خودمم ماش با

 و باال انداختم. خنده ابروهام با

 جناب بزرگمهر! دهیاز شما بع -

 . دیخند کوتاه

 . دم یکش یقی خندم نفس عم یته مونده  با

 .یحرف بزن ی رسم ستیاز شرکت الزم ن  رونیب -

 ترم. من راحت  یول -

 .اشاه ینگو، اسمم ک  وم یل یحداقل فام  -

 . نمتیاز شرکت بب  رونیب  گهینکنه که د خدا

 .اشا یآقا ک گمیدادن به بحث گفتم: بهتون م انیپا واسه

 بهتره.  نیا -

 . میآوردن غذامون سکوت کرد با

و ساالد رو واسه هرکدوممون گذاشت و مودبانه   یدنیغذا و نوش  گارسون
 .سادیوا

 د؟یدار  ل یم یاگه ید زیچ -
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 : نه، ممنون. بزرگمهر

 بگم، همون بزرگمهر بهتره.  اشایآقا ک ای اشایک تونمیتو ذهنمم نم  یحت

 ازمون دور شد.  گارسون

 بخورم؟  یزیچ نیا  یجلو یچجور  حاال

 کرد.  کهیها رو تاز جوجه یکیو برداشت و و چنگالش  قاشق

 نگاه کرد.  بهم

 .گهیبخور د -

 و برداشتم.اجبار قاشق و چنگال  به

 مشغول خوردن شد.  خودش

 کردم باکلس و آروم بخورم. یسع

 و برداشت. و تموم کرد و دلسترش از من غذاش  زودتر

 گذاشته شده بود. ین هیدلسترها از قبل باز بود و داخلش  در 

 شدم.  ریکامل س  گهیو خوردم که دبرنج نصف 

 دادم.  هی تک یو کنار بشقاب گذاشتم و به صندلو چنگال  قاشق

 به بشقابم و بعد به خودم نگاه کرد.  اول 

 ! یکه نخورد یز یتا آخر بخور، چ -

 . خورمیشدم، من کل کم م ریممنونم، س یل یخ -
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 کرد.  کیرو بهم نزد ساالد

 و بخور.حداقل ساالدت  -

 نکردم.  یشده با سس بود مخالفت زیر  یل یو کلم خ جیساالد هو چون

 بشقاب گذاشتم.  یکنار بردم و جا وبشقابم 

 برداشتم و مشغول خوردن شدم.  وقاشقم 

جا تو  هی جلوش بخورم چون مطمئنم  تونستمی ساالد کاهو بود که اصل نم اگه
 .دادمیم یخوردنم سوت

 ازم گرفت تا راحت بخورم. ونگاهش 

 بشقاب گذاشتم که بهم نگاه کرد.  یو توکه خوردم قاشق  کامل

 م؟یبر -

 .میبر -

 برداشتم و بلند شدم.  وفم یشد که کجاش بلند  از 

  نیشلوار ج بیو داخل جدستش  رفتی که به سمت صندوق م یدرحال
 آورد.  رونیو ببرد و کارتش شی مشک

 کنم؟ ونتیو مدکه خودم وونمیمگه د ، یو حساب کن منم  یاگه بذارم غذا  عمرا

 و از کنارش رد شدم.  دمیدو بایبرداشتم و تقر فمیک  کیکوچ پیاز ز  وکارتم 

 ... یشماره  زیو به صندوق رسوندم و گفتم: لطفا صورت حساب مخودم زودتر
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 و قطع کرد. و بهم رسوند و حرفم زود خودش اما

 .دیو چهار رو بد ستیب یشماره  -

 نگاه کردم.   بهش

 . کنمی و حساب مخودم  یغذا -

ف خودم  اما به طر  دی و به سمت خودش کشخوان توجه بهم کارت  بدون
 . دمی کش

به طرف خودش کشوند، خواستم دوباره به سمت خودم بکشونم اما با  باز 
 شدم و دستم رو هوا خشک شد.  خکوبیکه گفت درجا م یمتیق

 هزار تومن.  ستیقابل نداره، دو -

 و مبلغ و رمز رو زد. دیو کشکارتش  خونسرد

 جمع کردم.  وخودم

 ! مرغه؟یس  ابیخبره بابا؟! مگه گوشت نا چه

 به سمت در رفت.  یدار داد و بعد از خداحافظبه صندوق وش ده یرس

 بهش رسوندم.  وخودم

 . دی و از حقوقم کم کنپول غذام  دیاما االنکه حساب کرد کردمی حساب م -

 اخم نگاهم کرد.  با

 ؟یغر نزن قدر ن یا شهیم -
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 و ازش گرفتم... حرص روم با

 به راه افتاد. نیاز روشن کردن ماش بعد

 ساعت نگاه کردم.  به

 بود. ازدهی

 شد.  ابونیخ وارد

 و بگو.آدرس  -

 گفت.  یاو بهش گفتم که باشه آدرس  قیدق

 م؟یرسی م گهیبه نظرتون چقدر د -

 می از ن شتریب دیگفت: شا  دنی کش قیساعت نگاه کرد و بعد از نفس عم  به
 . کنهی نممشخص  وق یساعت دق  کی ساعت، تراف

 دادم. هی تک یو به صندلفوت کردم و سرم رونیبه ب ونفسم 

  نی ماش یکه تو یبعد از سکوت قهیو بستم که چند دقهامچشم  یخستگ از 
 خوابم برد. یک دمینفهم  یصندل  هیحکم فرما بود و راحت

 

 اشا یک 

 

 بهش انداختم.  یکوتاه نگاه
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 هاش منظم شده بود. نفس  انگار 

 . یمطمئن شدن گفتم: راست واسه

 نشون نداد.  یعکس العمل  چیه اما

 .دند یباال پر ابروهام

 خوابه! انگار 

 فوت کردم.  رونیبه ب ونفسم 

 و پس نداده بود. جوابم نجور یا یدختر  چیحاال ه تا

 لبم نشست.  یرو یپوزخند

 به جز ستاره.  البته

 کوتاه بهش نگاه کردم.  باز 

 یوقت  ، یار یدرست مثل اون کم نم ، ینداز ی م کارمانت یعشق خ ادیو من  تو
 . کنه یو پر مت چهره تیمعصوم یکه خواب یاما وقت  یشدن یعصب یه یما یدار یب

واقعا ستاره رو شکستم و  گهیحس کنم که د رمیکه ازت انتقام بگ یوقت دیشا
 بره و آرامش داشته باشم.  نیحس انتقامم از ب شهی هم یواسه  گهید

 . دمی چراغ قرمز رس به

 خورد. یفی خف تکون

 و لمس کرد. گستاخ شده پوست صورتش   انگشتم
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به   هی شب شهینگاهت پر از حرص م ی، وقتهم درست مثل ستاره نرمه   پوستت
و تو من  نکهیقبل از ا نبار یاما ا یکه اومد یدوم یانگار ستاره  ، یشیاون م
بزرگمهر عاشق   اشایک شم، ی و هرگز عاشقت نم شکنمیمن تو رو م یبشکن
 . شه یانتقامش نم یسوژه

سرکار   دمیلب با نفرت زمزمه کردم: بد عذابت م  ریچشم دوختم و ز  ابونیخ به
فرق داره، آروم آروم   یل یخ یقبل  یانتقام گرفتن از تو از دوتا  ، یدر یخانم نورا ح
 باره.  کینه به  کنمیخردت م

 سبز شد که به راه افتادم.  چراغ

 . دمیرس  یمیقد  یبه اون آپارتمان کم قهیو پنجاه دق ازدهی کیساعت نزد  باالخره

 نورا خانم؟ -

 نداشت.  یاده یفا اما

 نورا خانم؟ -

 و جا به جا کرد.کم خودش   هینداشت فقط  یاده یفا بازم

 . دمیکش یپوف

 ش زدم. شونه  به

 . میدیرس -

 انگار نه انگار! اما

 دادم و به سمتش خم شدم.  هی تک شی به صندل ودستم



 ی مطهره حیدر  نمسیس

107 
 

 تو صورتش بلند صداش کنم اما چشمم به لبش افتاد.  خواستم

 که ببوسمش.  کردیم منبود اما باز وسوسه  زیهوس انگ تایرز  مثل

 . دم یموهام کش  یتو یو دستدرست نشستم  کلفه

هم خوابش   دی! شاکنمیصداش م  فهمهی ست که اصل نمخسته  چقدر 
 . نهیسنگ

داد زدم: نورا  بایکردم و تقر یو عمل فکرم نبار یبه سمتش خم شدم و ا باز 
 خانم؟

و شکه   دی چسب یبه صندل یو باز کرد و به خوبهاش دفعه به سرعت چشم هی
 بدون پلک زدن بهم چشم دوخت. 

 . دیکش ینم ینفس هم درست و حساب  یقسم بخورم که حت حاضرم

 

 نــورا 

 

نفس بکشم و  تونستمی کم بزرگمهر باهام سخت م یل یخ یشک و فاصله  از 
 .زدیم  یو نه حرف رفتی قفل کرده بودم، اونم نه عقب م

 . دمی کشی کاره نفس م  مهیترس ن از 

 هام نگاه کرد. به لبم و بعد به چشم  کوتاه

 . میدیرس -
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 شد تا قفل زبونم بشکنه.  یاحرف بهونه  نیا

 مرخص بشم.  دیاگه... اگه اجازه بد نم، یممنون که رسوند یل ی... خیل یخ -

 و گرفت. نشست و فرمون   شی صندل یمکث درست رو یکم با

آزاد روند  یهوا شدم که ادهیباز کردم و پ ون یگرفتم و در ماش وفم ی کرده ک هل
 بهتر کرد.  ودنم ی نفس کش

دادنم و حواله کردن اون مشت   یبابت فرار  طور ن یبابت شام ممنونم و هم -
 دلم خنک شد.  نی و بخواصورت نگهبانه، راستش  یتو

 نداشت.  یگفت: قابل  حسشیب یهانگاه با

 خداحافظ.  گهید -

 . خانم مترجم ینکن ریباشه که فردا د ادتیخداحافظ،  -

 خداحافظ.  س، یجناب رئ کنمیم وم یسع -

 در رو بستم که بلفاصله دور زد و ازم دور شد. بعد

 .دم ی صورتم کش یو تو و دو دستم دمی کش  یقی عم نفس

 از دستش راحت شدم.  خداروشکر

 به داخل قدم برداشتم.  ی و بعد از گذشتن از نگهبان دمیچرخ

******** 

 . دم یبود که به شرکت رس  قهی هشت و چهل دق ساعت
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 از بس لوکسه بدمصب! رهیگ ی دلم نم شمایواردش م یوقت یعنی

 فکرم خندم گرفت.  از 

 یدومم کلمات تهیزبون دراز  نکهینکرده اول ا رییکه تغ  تیزیتنها چ گهیم مامانم
 . هیبری که به کار م

ها طبقه  یه ی تا بتونم بقها باال برم گرفتم از پله میبودم تصم دهینرس رید چون
 . نمیرو هم بب

 قدم گذاشتم.   ییطل یهابا نرده د ی سف یهاپله یرو

 .کردیو باز مدل آدم هاشطبقه 

رو  ایدن ف یپولدارا ک  نیا یعنیخونش پس چجوره؟  نجورهی شرکتش ا  اگه
 . برندیم

  نیپاهام درد گرفته بودند واسه هم گه یهمه جا رو رصد کردم که د اونقدر 
مونده به   یکیو به طبقه ها شدم و با آسانسور خودمطبقه  یه یبق ال یخیب

 آخررسوندم. 

شدم و  ادهیقد بلند الغر اندام پ هیمرد کت و شلوار  هیآسانسور به همراه  از 
 شد.  گهید یراهرو هیاون وارد 

برداشت و بهم نگاه  زهایچ  یسر هی شدم که دست از نوشتن  کینزد یمنش به
 کرد. 

 لبخند گفتم: سلم.  با
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 زد.  یلبخند 

 سلم.  -

 سمت اتاق رفتم. به

 .دم ی به طرفش چرخ دمی در که رس به

 بزرگمهر داخلند؟ یآقا -

 بله.  -

 عجب! چه

 .دم یگفتم و به سمت در چرخ یآهان

 و در زدم که صداش بلند شد.  دمی کش  یقی عم نفس

 .داخل  دیبفرمائ -

 رو باز کردم و وارد اتاق شدم.  در 

 سلم.  -

انجام  وترشیکامپ یتو وی کار  هی یکه با اخم و متفکرانه به صورت لمس یدرحال
 گفت: سلم. دادیم

 شدم.  کینزد زمیرو بستم و به م در 

  شیکت آب  دمیم که دانداخت  ینگاه یگذاشتم و به جالباس زیم یو روتاپم  لپ
 . زونهیبهش آو
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 ... یاز جالباس تونمیم -

 . ستین یمشکل  -

 شدم.  کینزد یآوردم و به جالباس رونیب وچادرم

 مین کردیم وونمیکه داشت د یبا کنجکاو کردمیم زونیو آوکه چادرم طور همون 
و   نهیبیم وییهاداره نقشه  دمیانداختم که د تورشیمان یبه صفحه  ینگاه
 . کنه ی م نییباال و پا وی ارقام

 رفع شد؟  تیکنجکاو  -

 و ول کردم.صداش هل کرده چادرم از 

 فقط کنجکاو بودم.  -

 پا تند کردم.  زمیبه سمت م  بعد

 ! زهیت چقدرم

 نشستم.  یصندل یرو

 ه؟ یکار امروزم چ -

 یاز طرف شرکا یاد یز  یهال یم یا گهی ساعت د کیاما تا  یندار  یفعل کار  -
 . یترجمه کن دیکه با ادیواسه شرکت م یسیانگل 

 گفتم.  یآهان

کرده بود رو   ریو درگکه ذهنم یکلنجار رفتم با خودم سوال  یبعد از کل  باالخره
 . دم یپرس
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 سوال؟  هی بزرگمهر  یآقا -

 نگاه کرد.  بهم

 د؟ یترجمه کن  دیتونیجسارتا خودتون نم -

  نی که با ا ی  ابه نظرتون کار عاقلنه  یول  یسیبلدم و هم انگل  یمن هم ترک -
 و متمرکز اون همه متن بکنم؟جا و فقط ذهنم  ه ی نمی همه کار بش

 بود. یواقعا منطق  حرفش

 کامل قانع شدم.  -

 فرستادم.  رونی و به بدادم و نفسم هی تک یصندل به

 که!  رهیسر م محوصله 

 و باال آوردم.برداشته شدن تلفن توسط بزرگمهر سرم با

 . دیار یدو تا قهوه واسمون ب زحمتیب -

 ! ول یا

 . شهیمثل هم  -

 سر جاش گذاشت.  وی گوش  بعد

 داد.  هیتک  یو به صندل دیکش یپوف

 چشم دوخت.  تور یبه مان کردی لمس م وش یشونیکه پ طور همون 

 و روشن کردم.تاپم  لپ
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گونم گذاشته بودم  یو روداده بودم و مشتم هیتک  زیو به مکه آرنجم یدرحال
 هام انداختم.به پوشه  ینگاه حوصلهیب

 لپ تاپ شدم و خاموشش کردم.  ال یخیب نکهیگذشت تا ا  قهی دق چند

  هی تک یبرداشتم و به صندل وم یسیالمعارف انگل  رةیکتاب دا  فشیک یتو از 
 دادم.

 در.  یشد با بلند شدن صدا  یاوهاش مساز صفحه  یکیکردن  باز 

 داخل. دی و گفت: بفرمائ دیبه چشمش کش  یدست بزرگمهر

 قد کوتاه اومد داخل. یبامزه و کم یل یخ رمردیپ هیباز شد و  در 

 سلم آقا.  -

 و داد. با سر جوابش  بزرگمهر

 من نگاه کرد.  به

 سلم خانم. -

 زدم.  یلبخند 

 سلم.  -

 گذاشتم.  زیم یرو وکتاب 

آب اول واسه بزرگمهر گذاشت و بعد   کی کوچ  وانیقهوه رو به همراه ل  فنجون
 واسه من. 
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 با اجازه. -

مهربونش   یکه از چهره  ی بره و در رو ببنده با لبخند رونیکه ب ینگاهم تا وقت با
 لبم نقش بسته بود بدرقش کردم. یرو

 کرده؟  رینکنه تو گلوت گ ه؟یچ -

 نثارش کردم.  یبه هم گره خوردند و نگاه تند هاماخم

 و پر کردند!دورتون  یمنف یهای انرژ نیا د؟یروز ضدحال نزن  هی شهی م گما، یم -

 و باز کرد که حرصم گرفت. داد و در کشوش  هی تک شی به صندل خونسرد

 . دندی و فندک ابروهام باال پر گار یپاکت س  هیآوردن  رونیب با

 و بست. کشو پرت کرد و درش  یو تونخ برداشت و پاکت  هی

 لبش گذاشت و با فندک روشنش کرد. یرو گوشه  گار یس

 درهم بلند شدم و به سمت پنجره رفتم.  یهااخم با

 پنجره رو تا آخر باز کردم. در 

 بهم انداخت.  یآلودرو با انگشت اشاره و شستش گرفت و نگاه اخم گار یس

 کولر روشنه!  -

 واسم مهمه.  مه یخب باشه، من ر  -

 نشستم. نهیدست به س یصندل یرو

 زل زد بهم.  کردی خمار م یو کمهاش باال رفته که چشم  یابرو هی با
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 عادت ندارم.   گار یس یبه بو  ستندین یگار یکه خانوادم س  دیببخش -

 که دودش اطرافش پخش شد.  دی پک کش هی

 . کشم یم حیفقط واسه تفر  ستم، ی ن یگار یمن س -

 . د یکش گهید یکیزد و  زشیرو به م گار ی س بعد

 . هیگار یس  کشهیم گار یس یهر ک ، یحاال هر چ -

 لبش نقش بست.  یرو یپوزخند

بوده  ستتیتو ل نمیا دیپر کرده بوده، حتما با وستت یل یهر کار  یتو که گفت -
 باشه!

 و ازش گرفتم و به بخار قهوه دوختم. از هم باز شدند و نگاهم  هاماخم

 .دردودل کردم یآدم اشتباهانگار با  -

 زدم.  یتلخ یپوزخند

که همون جا   هیآدم خوب کنهی فکر م  رسهیاز راه م یهر ک گه، یدله منه د -
 ! ارهیبه روم نم گهیو د کنهیو چال مدردودلم

 سطل آشغال انداخت.  یخاموش کرد و تو وگارش ی کردم که س حس

 . دمی کش یاما پر غم و حرف قی عم نفس

 بگذرد.  زین نیا

 نشون داده. یچه عکس العمل  نمی بهش نگاه کنم بب خواستمی نم یحت
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 . کردم کیبرداشتم و به لبم نزد ومقهوه 

 یازش خوردم اما از زهر مار بودنش حس باال آوردن بهم دست داد و تو یکم
 زیم یرو عیو سربه بلند سرفه کردن و فنجون گلوم افتاد که شروع کردم 

 گذاشتم. 

هام چشم  یاشک تو  یدهنم گرفتم و خم شدم و از نفس تنگ یجلو ودستم
 حلقه زد. 

 و بردارم. آبم وانیل  تونستمینفس بکشم و نم تونستمی سرفه نم از 

 بلند شد و به کنارم اومد.  عی سر بزرگمهر

 برد. نییو پابرداشت و دستم و آب  وانیل

 بخور. ریبگ -

قهوه رو تازه به  یکه مزه  دمیو سر کشازش گرفتم و سرفه کنان تمومش  ووان یل
 . حس کردم و سرفه کردنم متوقف شد یخوب

نفس   یدر پ یبسته پ یهاگذاشتم و با چشم زیم یرو ووان یدست لرزون ل با
 . دمی کش قی عم

 کردم.  یاگه ید یسرفه  تک

 ؟یخوب -

 لحنش نبود. یتو یاز سرما یخبر نبار یا

 گفتم: خوبم.  آروم
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و باز کردم که نگاهم تو هام هام که نرمالتر شدند چشم قلب و نفس   ضربان
 نگاهش گره خورد. 

 که با قبلنش فرق داشت بهم زل زده بود. ییهابا نگاه حرفیب

 تلخ بود؟!  قدر ن یچرا ا نیا -

 رفت.  زشیو به سمت م دیبه خودش اومد و چرخ انگار 

 قهوه عادت دارم.  هیبه تلخ -

 بود خفه بشم!  کیکه منم عادت دارم؟ دمتون گرم نزد دیو فکر کرد -

 نشست.  شی صندل یرو

 .یگفت ی بهم م دیبا دمیدارم قهوه سفارش م  یدید یوقت -

 ! آقا رو باش حاال اون طلبکاره! اوهوع

 م. و ازش گرفتاخم نگاهم با

 . دمیعمرم د  یکه تو  هیپسر ن یحرص آورتر نیا

 برداشت و خونسرد کوفت کرد. وشقهوه 

 نگذشت که صداش بلند شد.  یزیچ

 . فرستمی رو واست م هال یمیا -

 باالخره سرم شلوغ شد.  ش، یآخ

 و روشن کردم.تاپم  لپ
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غرقش   یکردم جور  ی رو فرستاد مشغول کارم شدم و سع هال یمی کل ا یوقت
 و کنارم حس نکنم. حضورش  گهیبشم که د

 

 اشا یک 

 

 شدم.  رهیغرق در کارش خ یچهره  به

م و خوب رفتار کنم تا طبق نقشه  امیباهاش کنار ب  تونمی نم کنمیکار م هر
 و داغون کنه. بزنه تا اعصابم یحرف هی دی بره، حتما با شیپ

 .دم یکش   میشونیبه پ یسردرد دست از 

  هالیم یبده چون ا لیو تموم کنه و بهم تحوتا کارش  کردمیصبر م دیبا یطرف از 
 کردیو وادارم م کردیم وونمیهم سردرد داشت د یواسم مهمند، از طرف یل یخ

 که برم خونه. 

 ه خندم گرفت. و گرفت کاش به سمت فنجون رفت و دسته  دستش

 تلخه.  ادینم  ادشیغرقه که  اونقدر 

که   کردیسرفه م یجور  دم، ی ترس شییاما خدا یبذار بخوره بخند گهیم  طونهیش
 .ردیمی انگار داشت م

 گفتم: تلخه.  عیکرد که سر  کیلبش نزد به
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گذاشت   زیم یو روفنجون   عیبهم نگاه کرد اما انگار به خودش اومد و سر یسوال
 تا نخندم.  دمیبه لبم کش یکه دست

 بهم انداخت و بعد باز مشغول کارش شد.  ینگاه میناخم  با

و هامو چشم  دمی موهام کش یتو یدادم و کلفه دست هیتک یبه صندل وسرم
 بستم. 

 .کردی م دیو تشدعطر تلخم سردردم یبو

 نتونستم تحمل کنم و بلند شدم.   درآخر

 برداشتم و به سمت در رفتم که بهم نگاه کرد.  وکتم 

 . رمیمن دارم م  -

 رو گرفتم. رهیدستگ

 لپ تاپت نگهدار فردا بهم بدش.  یترجمه رو تو یهال یمیا -

 چشم.  -

 بلند شد.  یاومدم که منش رونیرو باز کردم و از اتاق ب در 

 س؟ یجناب رئ دیبریم ف یتشر -

 کردم.  دیی و تاسر حرفش  با

 د، یترجمه شده رو واسشون بفرست  یهال یمیگفتند که حتما ا  یسرمد یآقا -
 گفتند که مهمه. 
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 . دمیکش   یپوف کلفه

 . دم یبهش بگو تا آخر شب بهش م  -

 چشم.  -

 شونم انداختم و به سمت آسانسور رفتم.  یرو وکتم 

 

 نــورا 

 

 . دم یکش  یارفتنش نفس آسوده  هیخوشحال از 

 . یرفتیکاش زودتر م -

************** 

  حاتیهام مشغول خوندن تسبو خوندم و با انگشت مغرب و عشام نماز 
 حضرت زهرا شدم. 

 هللا اکبرم تموم نشده بود که زنگ در به صدا دراومد.  هنوز 

 نشست.  می شونیپ یرو یاخم

 از من کرده؟ یادی یک

 شدم و پشت در رفتم.  بلند

 هم نداره.  یچشم یبدشانس
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 ه؟ یک -

 بلند شد.  نای ن یصدا

 نورا جونم؟ -

 هام دادم.به چشم یچرخ

جلو صورتم گرفته شد که   یدسته گل پر از رز آب هیکه در رو باز کردم  نی هم
 حفظ کنم.  وتم یکردم جد یسع یخندم گرفت ول

 آتش بست.  میاومد -

 کردم.  اخم

 م؟یاومد -

حد ممکن گرد  نیهام تا آخرچشم  پی اک  یهابچه  دنیکه کنار برد با د وگل 
 شدند. 

 داد.  هیتک نه یکنار در دست به س وار یبه د فربد

 شده.  دهیبخش طانیسلم ش -

 !د؟ی کنیم کار یچ نجایهمون حالت گفتم: شماها ا با

 . مونیم یقد  معرفتیدوست ب  دنید می: اومدلیل

 به کنار هلم داد و وارد شد. مهراد

 بچه.  ادیبرو کنار بذار باد ب -
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 . وارد شدندمتعجبم  یتاشون بدون توجه به چهره پنج  هر

 در رو بست.  ناین

 گذاشتند.   یجاکفش یو درآوردند و توهاشون   کفش

 به سجاده انداخت.  ینگاه لیل

 بچه مثبت؟ یکردیعبادت م  یداشت -

 تو؟  نی ایگفت ب  یاخم گفتم: ک با

گذاشت و بعد   زیم یو روگل  نای مبل انداختند و ن یو رووسامان خودشون  فربد
 خونه.  هی و بررس  یشروع کرد به فضول لیبا ل

 . دیبه سمتم چرخ نهی دست به س مهراد

 .دادمی بهتر بدون اجاره بهت م یل یخ یجا  هی یگفتی بهم م نجا؟یا یچرا اومد -

 سمت سجادم رفتم.  به

 . دمی الزم ند -

 جمع کردنش شدم.  مشغول 

و خاطراتش مربوطه رو دور   ریکه به ام  یزی کردم هر چ یمن چهارساله که سع -
 .زمیبر

 شدم.  بلند

 . شهیشامل شماها هم م نی که ا -
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 . دمیو ندعکس العملشون  گهیازشون گرفتم و وارد اتاق شدم که د ونگاهم

 رو بستم و قفلش کردم.  در 

 تخت گذاشتم.  یو مقنعه  و جا نماز رو رو چادر 

باالتر از وسط  یو لباس تا کم یو دامن مشک یجوراب شلوار  ی وار یکمد د یتو از 
 . دم یبرداشتم و پوش وم یقرمز و مشک یرون چهارخونه 

و  سرم کردم و دو طرفش  وم یبه مشک  لیقرمز ما هیبستم و روسر ومقه ی حجاب
 به هم گره زدم. 

 .  دمیکش یپوف

 !نایدست تو ن از 

مبل   یتا هم روو اون چهار  ستیمهراد ن  دمیاومدم که د رونیاتاق ب از 
 نشستند. 

 کری گفت: رفته فلش و اسپ لیبزنم ل یحرف  نکهینگاه کردند و تا قبل از ا بهم
 . ارهیب

 و به سمت آشپزخونه رفتم.  دمیکش یپوف

 نورا!  یبداخلق شد یل ی: خفربد

 د؟یخور ی م یتوجه به حرفش گفتم: چا بدون

 بلند شد.  ناین یبعد صدا هی ثان چند

 . زیچهارتا بر -
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 م و بعد از پر از آب کردنش روشنش کردم.آورد رونیب  نتیساز رو از کاب یچا

 نیاز ا نمیمهراد اومد: ا  یش صدابسته شدن در بلند شد و پس بند  یصدا
 دوتا.

 . ادیاپن ضرب کردم تا آب جوش ب ی هام روانگشت  با

 بلند شد.  ونیتلوز  یصدا

 اومدم.  رونیدم گذاشتم و از آشپزخونه ب ویکه جوش اومد چا آب

سه نفر نشسته بودند و سامان   یمبل تک نفره، فربد و مهراد هم رو یرو ناین
کردن   نییداده بود و مشغول باال و پا هیبه مبل تک  نی زم یرو نییهم پا
 ها بود.شبکه 

و دور  فربد جا خوش کرده بود و فربد هم دستش  یهم طبق معمول رو پا لیل
 شکمش انداخته بود.

 و کنار مهراد انداخت. بلند شد و خودش  نای اومدنم ن رونیب با

 . نی بش ریبگ -

 مبل تک نفره نشستم.  یرو

 کجاست؟   یگفتم: اون پسره قرت نایبه ن رو

 به هم گره خوردند.  هاشاخم

 ؟یگیم وال یدان -

 دادم. هی مبل تک به



 ی مطهره حیدر  نمسیس

125 
 

 آره. -

تو دهنتا،  زنمیم یبگ نجور یا گهیبار د هی ست، ین یحرص گفت: اصل هم قرت با
 !شی شناسیتو که نم

 نخندند.  کردندی م یسع هیبق

 باشه بچه پولداره.  یحاال هرچ -

 ی ما هم بچه قرت یعن یبود گفت:  ونیطور که نگاهش به تلوز همون  سامان
 م؟ یهست

 تو ببند.  -

 گفتم: تولد خوش گذشت؟  نای رو به ن بعد

بلند شدم و پشت مبل  عیدفعه سرخ شد و به سمتم هجوم آورد که سر هی
 . رفتم 

 !یکه رفت یگفت: تو غلط کرد  تی عصبان با

 . دن ی شروع کردند به خند هیبق

 و دور زدم.اومد که باز مبل سمتم  به

 به تو چه؟  خواست، یدلم م -

 بدم نورا خانم!  ادتی یابه تو چه  -

 مبل رو دور زد.  عیسر
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و گرفتم و بکشه مچش  ومیموقع دعوا تا خواست روسر شیشگیعادت هم  طبق
پرت  ن یزم یو از دست داد و روچرخوندمش و به جلو پرتش کردم که تعادلش 

 دهنم گرفتم.  یو جلوخنده اما زود دستم ریگفت که زدم ز  یشد و آخ

 . کردندیبا تعجب بهم نگاه م هیبق

 یچند جلسه کلس دفاع شخص  هی د، ی بهم نگاه نکن طور ن یخنده گفتم: ا با
 رفتم. 

 رفت.   نیشون از بچهره  یتو تعجب

 و مرتب کرد. صورتش  یشده تو ختهیر  یبا حرص بلند شد و موها ناین

 دراز کرد. ودستش 

 و بده.حداقل واست دسته گل آوردم کادوم -

 بهش رفتم.  یاغره چشم

 ! ییچقدر پررو -

 . دیخند کوتاه

 کنار مهراد نشست.  باز 

 خاموش کرد.  وونیتلوز  سامان

 . کر یسراغ اسپ میریپس م  یماهوارم که ندار  -

خوب  یل یخ یهااز مدل  یکیکه  یرنگ دراز و پهن یمشک کریاسپ یتو وفلش 
 پخش شد. دار س ی ب کلمی آهنگ ب ه ی کرد که  یو پل بود گذاشت و آهنگ
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بودند قدرتمند   کریکه داخل اسپ ییولومش تا حد وسط بود اما باندها نکهیا با
 یکاف کمیکوچ یتو کل خونه  سیآهنگ با ب دنیچیپ یبرا  نی بودن واسه هم

 بود.

 به پس سرش زد.  لیل

 دمت گرم!  -

 . دیو با اخم بهش نگاه کرد که خند دیپشت سرش گذاشت و چرخ ودستش 

از  یآهنگ تا اومد  کسیم یر  هیزد که  یرو گرفت و آهنگ بعد  کریاسپ مهراد
 شد.  یاموبند پل 

 . بذار باشه  نی و دوست داشتم گفتم: همآهنگش  چون

 کجاست.  یعسل  زیم یرو رو کریگفت و اسپ یاباشه 

 گفت: کجا؟   نایشدم که ن  بلند

 .زمیبر یچا -

 گفت.  یآهان

و گذاشتن قندون   وانیتا لتو چهار  یچا  ختنیآشپزخونه شدم و بعد از ر  وارد
و از  ندمی بشقاب چ ی و توآورده بودم زدیکه از  ییباقلوا ین یریش ، ینیس یتو

 گذاشتم.  یعسل  زیم یرو  وی نیاومدم و س رونیآشپزخونه ب

 دونه برداشتند.  هی یرو بهشون تعارف کردم که همگ باقلوا

 : دستت درد نکنه. فربد
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 . کنمی خواهش م -

 مبل نشستم.  یرو

 آره؟  ؟یرفته بود زدی: پس سامان

 آره. -

 نگاه کرد.  ناین به

 !یبهمون نگفت که کجا رفت یول میش دادشکنجه  مش، ی ما کشت یعنی -

 . دم یخند

 ازم قول گرفته بود که نگم.  زمیحق به جانب گفت: دوست عز ناین

 چه خبر؟  ریمکث گفتم: از ام یکم با

رو قطع کرد و گفت: بعد   کریانداختند و درآخر فربد اسپ  یبه هم نگاه همشون
در به در همه جا دنبالت گشت،  یو از تهران رفت یباهاش کات کرد نکهیاز ا
هم بهش گفت که نه،   ناینه ن  ای یکجا رفت دونهی که م دیهم پرس نایاز ن یحت
ر پس  هیشد و از اون روز از  دیاما کم کم ناام گشتی سال فقط دنبالت م کی

پدرش، حدود   یهابه شرکت  دی چسب ، یمرد کار  هی شد به  ل یخوشگذرون تبد
 ینجایشرکت ا  نیبمونه بخاطر هم رانیا تونهی نم  گهیگفت که د شیدو سال پ
و شرکت اونجا رو به  هیپدرش داد و خودش رفت ترک  کیو به دست شرپدرش 

که   ییداده، تا جا ادامه یو تا حدوددرسش  هی دست گرفت، فکر کنم تو ترک
تا به امروز   ده، یدرس م   هیترک یمامانش استاد شده و تو تی طبق وص  دمیفهم
 .میازش ندار  یخبر ادیز  گهیکدوممون د چیه
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 گرفتم.  یو به باز لباسم یانداختم و گوشه  نییپا وسرم

 . نطور یکه ا -

 فربد نگاه کردم.  به

 شد؟ یدختره چ  ف یتکل  -

دختره رو هم انداخت دور و از اون روز  یباهاش کات کرد نکهیدرست بعد از ا -
 باشه.  یبا کس می دیند گهیبه بعد د

 ؟ یباهاش برگرد یخوای : نممهراد

 لبم نشست.  یرو یپوزخند

 نتونم به برگشت باهاش فکر کنم. گهیکرده که د یکار  -

بعد از قول دادن بهت باز  دیهاش گفت: درسته که نباچشم یبا غم تو ناین
که با کارهاش   هیخراب هیبودم،   دهیاما من اون دختره رو د کردیو تکرار مکارش 

سر زده رفته   ریام یحتما به خونه  کنه، یآدما رو رام خودش م  نیترسر سخت
نورا، به  گفتیراست م  ریام اواقع دیکرده بوده، شا شوونهیبود و با کارهاش د 

 ؟ یفکر کرد نشیا

هم  یمن تموم شدست، هر چ  یواسه  ریام یه یقلبم گفتم: قض  یمی زخم قد با
 یاما چ ادیدختره دورش ب ذارهی نم گهیباشه اون به جون خودم قسم خورد که د

درست   نبار یواسم رو شد و ا شیدو هفته بعدش باز گندکار  قایشد؟ دق
 . دمی وسطش رس
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 و باالتر برد.کرد و صداش  یو پل رو برداشت و باز آهنگ کری اسپ سامان

 رو بده. ییو بچسب، چاگذشته بابا! االن  ال یخیگفت: ب یی باال یتن صدا با

 کردم.   یکم جون ی خنده

 هش داد. رو به همراه قند ب  هاوان یاز ل یکی لیل

 نبودند.  ییاهل چا شهی و مهراد هم که مثل هم ناین

هم  یاگه ید یزنگ در بلند شد که با اخم گفتم: منتظر کس  یدفعه صدا هی
 د؟یبود

 باال انداختند.  یاشونه  همشون

 شدم و به سمت در رفتم.  بلند

 .کم کن سامان  ون یا یرو گرفتم و بلند گفتم: صدا  رهیدستگ

 گفت: تو جون بخواه مثبت.  بلند

که  یو به چپ و راست تکون دادم و در رو باز کردم اما با کسخنده سرم با
 و به شدت جا خوردم.  دیکل حس خندم پر دمید

 !نیاز ا ریداشتم  به غ  ویاگه یهر کس د انتظار 

 کوتاه به پشت سرم و بعد بهم نگاه کرد.  حسشینافذ و ب یهاهمون نگاه با

 ؟یرفتگ یپارت -

 ... ی عنی! نه نه من... ؟یچ -
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 با اومدن فربد کنارم قطع شد.  حرفم

 دفعه نگاه بزرگمهر رنگ تعجب گرفت.  هی

 فربد نگاه کردم.  به

 تعجب کرده بود. اونم

 به هردوشون چشم دوختم. جیگ

و بغل  پر کردند و محکم هم ونشون یب  یدفعه هردوشون با خنده فاصله  هی
 کردند که ماتم برد. 

  ی! آقانجاستیا یک  نی چند بار به کمر بزرگمهر زد و با خنده گفت: بب فربد
 بزرگمهر! اشایک

 پسر؟  یبا خنده گفت: چطور  بزرگمهر

 . دندیو سامان با دو به دم در اومدند که ابروهاشون باال پر مهراد

سامان و مهراد رو بغل کرد و چند بار به   ب ی از فربد جدا شد و به ترت بزرگمهر
 کمرشون زد. 

 هم با تعجب.  نایو ن لیو ل کردمی مدت هاج واج نگاهشون م تموم

 بزرگمهر زد.  یبه بازو سامان

 !؟یاز ما بکن  یادی دیهمه سال نبا  نیا معرفتی ب شعور یب -

 د؟ی رو کرد کار ن ی: نه که شماها ابزرگمهر
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سال از  نیچند اشا، یک  نمتیبی خوشحالم که م  یل یخ یعنی: مهراد
 . گذره یم  هامونیخرابکار 

 شد.  یجور  هی لحظه دلم  هیکه   دیخند بزرگمهر

 .ادیاز اون برج زهرمار بهش م  شتری ب یمیصم  یو چهره خنده

آورد به طرف مبل   رونیو ببزرگمهر کفشش   نکهیو گرفت و بعد از ابازوش  فربد
 کشوندش. 

 تک نفره. یمبل سه نفره نشستند و سامان هم رو یهمراه مهراد رو به

 کن، چه خبرا؟  ف ی: خب تعرمهراد

 نا؟یا کنندی متعجب آدم حساب نم یهاافه یق  نیما رو با ا یعنی

 کردم و در رو بستم.  اخم

 د؟ ی کنیم کار یچ نجایبزرگمهر ا یجناب آقا -

 تازه متوجه ما شدند.  انگار 

 پسرا؟  دیکن یمعرف نیخوای گفت: نم نهی دست به س لیل

 . مونهیی : دوست دوران راهنمافربد

 مبل گذاشتم.  یو روسر سامان رفتم و دستم باال

 د؟یاومد  نجایکه به ا دیداشت یکار خاص -
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حرف  یرسم قدر ن یا  خوادی گفت: نم طونیبزنه که مهراد ش  یحرف خواست
 ! زنندیباهم حرف نم نجور ی رال که ا د، ی باهامون راحت باش د، یبزن

 . میمن و هم بزرگمهر با تعجب بهش نگاه کرد هم

 داد.  تی و به عصبانکم تعجب جاش  کم

 . کنمیکه توش کار م هی شرکت  سی بزرگمهر رئ ی! آقا؟یزنیزر م یالک یدار  یچ -

 نجایخان ا اشایپس ک ست؟ی ن نتونیهم ب ی خاص زیچ چیه یعن یشک گفت:  با
 کنه؟ یم کار یچ

بهش نگاه کردم و مهراد با  یش که با ناباور محکم زد پس کله  یکی بزرگمهر
 تعجب بهش چشم دوخت. 

 !؟ یروان یزنیچرا م -

ترجمه شده رو ازشون   یهال یم ینکن، اومدم ا یباف ال یبا اخم گفت: خ بزرگمهر
و ندادند، منم مجبور شدم  دادم جوابم امیو پبه خانم زنگ زدم  یهر چ رم، یبگ
 دارم.  از یمهمند، امشب بهشون ن  یل یخ هالیم یچون ا نجایا امیب

 . ارمیاالن واستون م -

  رفتندیکه واسم چشم و ابرو م نایو ن لیبدجنس ل یهانگاه ریو ز  دمی چرخ بعد
 وارد اتاق شدم.  

 اومدم و به سمت بزرگمهر رفتم.  رونیاز برداشتن لپ تاپم ب بعد

 و روش گذاشتم و روشنش کردم. رو کنار بردم و لپ تاپ  کریاسپ
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 آورد.  رونیکه پاش بود ب یاز شلوار آب وش یگوش

با چشم و ابرو  لیهم فربد و ل یو گاه کردندی به هم نگاه م حرفیهم ب  هیبق
 . رفتمی بهشون م یاکه چشم غره کردندیبه ما دوتا اشاره م

 د؟یخور ی م یدسکتاپه، چا نیهم یرو -

 نه ممنون.  -

 . دیسرد شد بخور  هاتونیگفتم: چا  هیبه بق رو

 به سمت آشپزخونه رفتم و وارد شدم.  بعد

 خندون وارد شدند.  نایو ن لیباز کردم ل وخچال یکه در  نی هم

 مترجمش!  یخونه  ادیشرکت م سی: او! رئناین

 داد. یبرداشتم و به سمتش پرت کردم که جا خال  بی س هیحرص  با

 ! یالل گمینم  یاگه خفه بش -

 داد.  هیو به اپن تک  دیخند

 گذاشتم. ییآوردم و کنار ظرفشو رونی رو ب هاوه یم سید

 ازش زد.  یبرداشت و بعد از شستنش گاز  وی بیبه کنارم اومد و س لیل

به کامت   ایدن یاگه انجامش بد گمیبهت م یزیچ هینورا،  نیگفت: بب  آروم
 . چرخهیم



 ی مطهره حیدر  نمسیس

135 
 

سبد  یو مشغول شستن و انداختنشون تو ختمیر  نکیس یرو تو هاوهیم
 شدم. 

 بگو مشاور. -

 . سادیاون طرفم وا ناین

از   یحت یل یخ یعنی یل ی خ گمیم یپولداره؛ وقت یل یبزرگمهر خ اشایک  نیا ن، ی بب -
اگه  ، یچیه  گهیو داره پولدارتره، باباش که دمن که دو برابر سن اون  یبابا
 ... یو بزنمخش  یبتون

 زد.  بیاز س یاگه یکه بهش انداختم الل شد و گاز د ینگاه با

 کارم ادامه دادم. به

شرکتش با  هی مترجم معمول هیبخاطر  سی رئ هی نورا، تازه  گهی راست م  لی: لناین
نظر  هی! بدون حتما ادی شهر نم  نور یو از اونور شهر به اهمه راه  نی ا کیتراف نیا

 بهت داره.  یخاص

 شدم.   هاوهیزدم و مشغول تکون دادن سبد واسه خارج شدن آب م  یپوزخند

نظر   نیداره اما بدون ا یواقعا نظر خاص دیکه نرفته؟ آره شا ادتیبچه پولداره،  -
 ... استغفرهللا! ریفکرته، نظر خاصش ز  یکه تو ستین ی ز یخاصش اون چ

 نورا!  ستندی پولدارا که مثل هم ن ی: همه ناین

 . دمیکش یپوف

 نزن. یدرموردش حرف گهیخواهشا د -
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 وهیم سید یرو تو شدی سبز و پرتغال م ار یو خ بیرو که شامل س هاوهیم
 . ندم یچ

 زد.  بشیاز س یگاز  لیل

 ما گفتن بود. از  -

 و به حالت دعا باال گرفت. هاش دست  ناین

بشر عاشق بزرگمهر بشه، بزرگمهر هم عاشقش   نیبکن که ا یکار  هی ا، یخدا -
 بشه. 

 . دن یکردم به خند شروع

تو دفتر کار به هم   یچجور  ینی بب خوامیپنبه دانه! فقط م ندیشتر در خواب ب -
 و نداره و اون هم... مهم زیچ هی ما جذابه ا  په، ی درسته پولداره، خوشت م، یپریم

 گذاشتم.  نایدست ن یتو وسید

 . دم یبهش صفر م  ستیب یاخلقه که اونم از نمره -

کار بزرگمهر با لپ   دمیاومدم که د رونیرو برداشتم و از آشپزخونه ب هابشقاب 
 . گندی و انگار از گذشته م کنندی تاپم تموم شده و دارند با هم صحبت م

هاش گذاشته بود رون  یو روهاش سکوت کردند و سامان که آرنج  دنمید با
 درست نشست. 

 وارد هال شدند.  نایو ن لیل

 و چاقوها رو واسشون گذاشتم. بشقاب
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 . رم یم من دارم ست، ی: الزم به زحمت ن بزرگمهر

 مبل نشوندنش.  یو گرفتند و روخواست بلند بشه مهراد و فربد بازوهاش تا

قسر   می ذار ی نم میکرد داتیتازه پ ، یباش نجایا دی: چه غلطا! تا حداقل ده بافربد
 .یدر بر

که   دمید یکه ول کنه بذار بره، حت کردمی چشم و ابروهام به فربد اشاره م با
 ؟ ید ینکرد و گفت: فهم یاما توجه  کنمی دارم اشاره م

 و جمع کردم. بهم نگاه کرد که خودم  بزرگمهر

 خودتونه. یخونه  -

 . دی کرد دایرو پ گهیتازه هم د گه، ی : حاال فربد راست مناین

 هم فشار دادم. یو روهام بهم انداخت که دندون ینگاه مین  بعد

 مبل نشست.  یدسته  یبه کنار فربد رفت و رو لیل

 .مونمی بمونم م  نیخوایبگم؟ حاال که م ی: چبزرگمهر

خنده گرفتم و  ریکه هر لحظه ممکن بود بزنه ز   نایاز دست ن وس یحرص د با
بزرگمهر برم تا  یاول به سامان تعارف کردم، بعد به مهراد، تا خواستم جلو

ا کرد و ب  ریو پام به پاش گ دمی و دراز کرد که ندتعارف کنم مهراد از عمد پاش 
از  سی د نکهیاز ا بلعکس العمل نشون دادم ق عیرفتم اما سر  نیزم یسر رو

و دستم ارادهی ب وفتمین نکه یبخورم واسه ا ن ی دستم در بره و خودم با صورت زم
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که   دادم و بزرگمهر زود خم شد و از پشت گرفتم  هیبزرگمهر تک یبه زانو 
 فرستادم.  رونیو به بو بستم و نفس حبس شدمهام چشم

 . ینورا، فکر کردم متوجه پام شد خوامی: واقعا معذرت ممهراد

 که بزرگمهر ولم کرد.  سادمیهم فشار دادم و درست وا یرو وهامدندون 

 مبل فرو رفت.  یبهش انداختم که تو یو با غضب نگاه  دمی سمتش چرخ به

 !یش ی خشن م یل یبهم نگاه نکن خ نجور یبخدا ا خوام، یگفتم که معذرت م -

 ش زدم. دراز شده یبه پا یلگد

 و ببرن. مردشور اون لنگات -

 ی خندون جلو یهابا چشم  نایتا نخنده و ن دی به لبش کش یدست سامان
 و گرفت. دهنش 

 بارهی که خنده ازش م ییهاداره با نگاه دمیکه د دمیطرف بزرگمهر چرخ به
 و ثابت موندم.  ختیر  یلحظه دلم هر هیکه از طرز نگاهش   کنهی نگاهم م

 . د ین یشما بش دارم، ی ازم گرفت و با لحن خندون گفت: خودم برم وسید

 زدم.  یخودم اومدم و پلک به

 . د یهر جور راحت -

 سامان نگاه کردم.  به

 . نی مبل بش نییپا  شهی بلند شو برو مثل هم -
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 گذاشت.  شنه یس یقفسه  یرو ودستش 

 چشم متحول شده.  -

 و بلند شد.   دیحرص بهش نگاه کردم که خند با

 مهراد نشست.   کیمبل نزد نییپا

 مبل نشستم.  یرو

 مبل نشست.  یدسته  یکنارم رو ناین

 باز کنه.  ویبحث هیسر  یکی: خب، فربد

 .د ی به فکرم رس یزیچ هی: لیل

 م؟ یکن یباز  قت یجرئت و حق  هی داد و گفت: نظرتون چ هی فربد تک به

 و هم نکن. از مبل گرفتم و با عجله گفتم: اصل! فکرش  ومه ی تک عیسر

 !یهم عال یل یگفت: خ یبا بدجنس مهراد

 بزرگمهر نگاه کرد. به

 ه؟ ینظر تو چ -

 استرس بهش نگاه کردم.  با

اون هم واسه جرئت و   ستمی من راحت ن نیکنه بگه نه؛ با وجود ا خدا
 !قتیحق

 .جمعم  عی: مط بزرگمهر
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 و باال برد.دستش  ناینفر ن  نیاول

 من موافقم.  -

 بهم انداخت.  ینگاه مین ی از رونش گرفتم که با بدجنس یکیپ

  هیبه مبل تک دی و باال بردند که ناامو فربد و مهراد و سامان هم دستشون  لیل
 دادم.

 شد.  بی : تصوفربد

 .نگاه کرد  بهم

 . ار یب یبطر هی االی -

 د؟ی بش ال یخیب شهیگفتم: نم  مظلومانه

 گفت: اصل! یجد  فربد

 و بلند شدم.  دمیکش یپوف

 ارم؟ یاز کجا ب  یبطر حاال

خشک   یهازباله  یسه یدوغ وارد آشپزخونه شدم و از ک هیبطر هیادآور یبا
 و هم باز کردم.و خوب شستمش و کاغذ دورش  آوردم  رونشیب

 یو رو  پشت مبل گذاشتند  وی عسل  زیم دمیاومدم که د رونیآشپزخونه ب از 
 جمع کردند! و هم فرش  ینشستند و حت نی زم

 وسط گذاشتم.  وی نشستم و بطر نایو ن لیل  نیب
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 . د یکش شی مشک  یموها یتو یباال زد و فربد دست وهاش ن ی آست سامان

 داد. هیبه مبل پشت سرش تک  نهیدست به س بزرگمهر

 کنه؟ یشروع م ی: کلیل

 ... ن یایها ببچه -

  نییو پااز بزرگمهر بهم انداختند مظلومانه سرم  ریکه همشون به غ ینگاه با
 انداختم. 

 دو، سه. ک، ی تک آورد...  ی: هر کفربد

 و جلو آوردم.دستم  پشت

 . نا یکف دست بود به جز من و ن همه

 دو، سه.  ک، ی: نشد، دوباره... فربد

 پشت دست آوردم که همه پشت آوردند به جز مهراد. باز 

سرش اشاره   نکهیرفت و چرخوند که با استرس بهش چشم دوختم تا اگ وی بطر
 افتاد و تهش اشاره به سامان.  نایبه ن

 . دم یکش یاآسوده نفس

 قت؟ یحق ایشده گفت: جرئت  زیر  یهابا چشم  ناین

 فکر کرد و درآخر گفت: جرئت.  یکم سامان

 شد.   طونیش ناین نگاه
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 رحم کنه!  خدا

 رو ببوس.  لینگاه کرد و گفت: ل لی مکث به ل یکم با

به هم گره  دیفربد شد یهاحد ممکن گرد شدند و اخم نیتا آخر لیل یهاچشم
 ! نایتو دهنتا ن زنمیگفت: م تی خورد و با عصبان

و شام امشب  دیرو نکنه با کار ن یاگه سامان ا ه، یباز  یخونسرد گفت: باز  ناین
 .اون بده 

 .بوسمش یفربد، به عنوان خواهرم م ار ی: جوش نسامان

 !یکنیبا اخم گفت: تو غلط م فربد

 به بزرگمهر افتاد.  نگاهم

 . کردی هاش بهشون نگاه مچشم یتو یحس چی ه بدون

 !شه؟یم تفاوتیو ب حسیب قدر ن ی که نگاهش ا  شهیم یآدم چجور  هی

و نگاهم عیو به سمتم چرخوند که سرنگاهم شد و روش هینی متوجه سنگ انگار 
 ازش گرفتم. 

 . کردیتماشا م یهم با لذت و بدجنس نایو ن کردندی بحث م هااون

 بلند شد و با حرص گفت: بسه!  لیآخر ل در 

 . دییهم سا یو روهاشسامان رفت و دو زانو نشست که فربد دندون  شیپ  بعد

 . دیرو بوس لیل یمحکم گونه  سامان
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 تموم شد، مثل آمپول بود.  -

 . دی و سرجاش نشست که سامان خند دی ش کشگونه  یو رودستش  لیل

 سامان! نیا هید یچشم سف عجب

دلم التماسش کردم حداقل سرش به   یگرفت و چرخوند که تو وی بطر سامان
 .وفته ین  گهید یبه کس یول وفتهیمن ب

و  ختیر  یسرش به سمت مهراد و تهش به سمت من افتاد که دلم هر  درآخر
 و با صدا قورت دادم. آب دهنم

 و باال انداخت. کوتاه ابروهاش  مهراد

 کدومش؟  -

 شدم.  رهیخ  نیزم  به

  میتیشخص  پیت نیبا ا  گهیکه د پرسهیازم م یناجور  یسواال  قتیبگم حق اگه
اگه بگم  شم، یبزرگمهر هم از خجالت ذوب م یو بدم، جلوجوابش تونمی نم

 ؟یو ببوس چجرئت اگه بگه بزرگمهر 

 به تنم افتاد.  لرز 

که هنوز دو روزه   وی بگه کس ادیکه ب  ستین ینجور ینه، مهراد ا یول
 ببوس! وش یشناسیم

 بهتره. قتیباشه از حق یهر چ جرئت

 نگاه کردم.   بهش
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 جرئت! -

 و پر کرد. نگاهش  طنتیش

 بگم؟ یخب، چ -

 گرفتم.  یو به باز استرس زل زدم بهش و پوست لبم با

 ، یدونیهممون چرخوند و باالخره حرف زد: خودت که خوب م نیب ونگاهش 
درموردت  یبدون اون طرف هم فکر بد ، یانجامش بد  دی پس با هیباز  یباز 
 . کنهی نم

 استرس گفتم: بگو جون به لب شدم.  با

 ببوس.  واشا یک -

 حد ممکن گرد شدند و بزرگمهر با تعجب بهش نگاه کرد.  نیتا آخر هامچشم

 بگو.  گهید  زیچ هینشو مهراد!  وونهیاسترس و تعجب گفتم: د با

 . یو تو بدشام امشب  دیبا یرو نکن کار ن ی: اگه اناین

 گرفت.  میگر

اگه بگم از   دونمیدلم بذارم آخه؟! م یپول کم شام شماها رو کجا نیبا ا حاال
ول کنم  رمینکنند شام بگ یهستند که تا کار  ییآدما دمیانصراف م یباز 
 . ستندین

 مهراد! ال یخیگفتم: ب هی حالت گر با

 بهم نگاه کرد.  یجور خاص هی  بزرگمهر
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فعل پول  نمدوی شام بده که م ایببوس  ای شه، ی سرم نم هان ی : من امهراد
 . یو ندار شام

 کنه!  ی ازم طرفدار  یکی -

 سکوت کردند.  همشون

 بود. رهیبهم خ حرفی ب بزرگمهر

 .کرده بودند  خیهام و سر انگشت  زدیتند م  قلبم

 ! خواد؟ی! نکنه خودشم دلش مکنه؟یبزرگمهر مخالفت نم نیا چرا

 ؟ ید ی: شام ممهراد

 : پولم کجا بود؟دمینال

 مبل نشست.  یاجبار بلند شدم که سامان بلند شد و رو به

 بزرگمهر دو زانو نشستم.  کنار 

 نگاه کرد.  بهم

 . کنمی درموردت نم  ینترس، فکر بد  -

 برادرم نامحرم! یبگه نامحرم ادیب یکیبابا؟!   هی بد چ فکر

  کارون ی احمقانه ا یباز  هی. بخاطر دم یکش  یقیبستم و نفس عم وهام چشم
 نکن. 
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بهشون   ترسندی م تشیاز جد دونستمی که م ییهاباز کردم و اون نگاه  چشم
ها! نگاه نی بازم ا یو با صدا قورت داد و گفت: واانداختم که سامان آب دهنش 

 خدا رحم کنه. 

شامم  کنم، ینم ویکار  نی مسخره من همچ یباز  هیگفتم: بخاطر  تیجد با
 . رمیگی نم

 بودند.  دهیبزرگمهر باال پر یابروها

 آشپزخونه پناه گرفتم.  یدر هم تو یهاشدم و با اخم بلند

 مهراد!بهت   لعنت

 

 اشا یک 

 

 . دم یبه لبم کش یباال رفته دست یابروها با

 از رفتارش خوشم اومد.  یازش نداشتم. از طرف یلحن و نگاه نی همچ انتظار 

 . رم یگیمن شام م دیتمومش کن  وی: اصل باز فربد

 حله.  یهست ی: اگه کامل راضسامان

 به ساعت نگاه کرد. بعد

 . گه یساعت د کیهنوز که زوده،  -
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 مبل نشستم.  یشدم و رو بلند

 : باشه. فربد

  ینگذشت که صدا یزیبلند شدند و به سمت آشپزخونه رفتند اما چ نایو ن لیل
 مانند نورا بلند شد.  غیج

 . نمی و نبجفتتون  ختیکه ر  رونیب دیبر -

 . وفتمیبه دندون گرفتم تا به خنده ن ولبم 

 دهنشون گرفتند.  یو جلوو مهراد و سامان هم دستشون  فربد

رفتار  یدار  یجور  هی با حرص گفت:  نایاومدند و ن رونیاز آشپزخونه ب لیو ل ناین
 شب باهاش...  هی انگار مهراد بهت گفته  یکنیم

 . و نشنومصدات ، نا یداد زد: خفه شو ن نورا

 خنده بلند شدم. با

 .اد یاما قبلش به آرشم زنگ بزنم ب کنمیخودم حلش م -

 گفت: آره آره حتما.   جانیبا ه سامان

 و زدم.آوردم و رمزش  رونیب وم یگوش

 و گرفتم. آرش  یرفتم و شماره  نشیمخاطب یتو

 با سه بوق برداشت.  ر نبایاول برنداشت که دوباره زنگ زدم و ا بار 

 . شنومیم -
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 کردم.  اخم

 ؟ یگفت یچ -

 !یو پروندبودم، کل حسم  یعال یمعاشقه  هیخب بابا حرصت کردم، وسط  -

 . ایحتما ب فرستمی واست م شنیلوک  هیبه کارت برس اما  -

 ه؟ یخبر -

 هستم که االن فربد و مهراد و سامان هم اونجان.  ییجا -

 متعجب و شاد شد.   صداش

 ؟ یگیراست م  -

 ؟یایآره، م -

 و واسم بفرست. پسر؟! آدرس  امیگفت: چرا ن یخوشحال با

 باشه.  -

 و واسش فرستادم. و قطع کردم و آدرستماس  بعد

 تنگ شده.  اشیدلم واسه خل باز  یل ی: خمهراد

 د؟یبود یمی باهم صم یل یخ ی: همگلیل

 ریدرگ  گهیخان زدند تو کار ساخت و ساز د اشایآرش و ک یوقت  ی: آره ولفربد
 کارشون شدند. 

 رو حل کنم.  هیقضمن برم   -
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 . اد ینم رونیکه تا آخر شب ب  هیبا خنده گفت: آره برو وگرنه آدم سامان

 گذاشتم و به سمت آشپزخونه رفتم. بم یج یتو ویگوش

 

 نـورا 

 

 باز کردم.  وخچال یزانو نشستم و در  هی  نیتاده بود واسه هم اف فشارم

 ! ستی که ن میچیه

 و برداشتم.که ظهر پخته بودم بشقابش  یماکارون ی هااضافه  دنید با

"   گفتیبزرگمهر که م یدهنم گذاشتم اما با صدا  یو برداشتم و توشدونه  هی
پرت کردم و  بایتقر خچال ی یو تورو حل کنم" هل کرده بشقاب  هیمن برم قض 

 بستم و بلند شدم.  وخچال یدر 

 . دمیدور خودم چرخ هراسون

 ومدم؟ ین رونیکه ب  ستیکنم که فکر کنه واسه اون اتفاق ن کار یچ حاال

 ریو ش سادمیوا نکیس یآوردم و جلو رونشیب خچال یاز  عیکاهو سر هیادآوری با
 و باز کردم و مشغول شستنش شدم. آب

 .ختیقلبم فرو ر   دمیکه پشت سرم شن وصداش 

 ! ؟یاینم رونیکه بخاطر کار ب یکنیتظاهر م یمثل دار  -
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 کردم خونسرد باشم. یسع

 ساالد درست کنم.  خوامی م ست؛ یتظاهر ن -

 !رهیگفت: قراره فربد شام بگ   خندون

 دادم!  یخفن  هی سوت عجب

 . دمی و بستم و به سمتش چرخآب ریش

 داده بود. هی اپن داخل آشپزخونه تک به

 خب باشه، تظاهر کردم.  -

 . دم یچسب  نکیسمتم اومد که با استرس به س  به

 . سادیوا بی بهم دست به ج کینزد

 آتش بس کنم؟ ایب -

 ؟یگفتم: آتش بس واسه چ یسوال یچهره با

 شرکتمون.  یتو یمسخره یهابحث  نیواسه ا -

 . اوردمیخودم ن یکردم اما به رو ذوق

 !دی کنیو خورد مبه کار شما ندارم، شما اعصاب من  یمنکه کار  -

 باال رفته گفت: واقعا؟! فقط من؟! یابروها با

 ... یدارما ول  ریخورده منم تقص  هی خب... حاال...  -

 باشه؟  گه، یآتش بس د یول ، یاعتراف کن  خوادیخنده گفت: نم  با
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اتاق   هی یتو یتازه وقت شه، ی منکه از خدامه چون هر روز اعصابم داغون نم واال -
کارمون هم باال بره، و  تی ف یرابطمون خوب باشه تا ک دیبا میکنیکار م میدار 

 . میباهم خوب باش دیمن مترجم شمام با نکهیدوم ا

 لبم زوم شد.  یدفعه رو هی

  ؟یخورد یماکارون -

 . دمی لبم کش یو رودستم  هل

 خوب شد؟  -

 نه، کنار لبته.  -

 . دم یکنار لبم کش ودستم

 طرف نه، اون طرف. نیا -

 . دم یو کنار لبم کش اشارم  انگشت

 . گهیخورده د هی -

 . دمیکش یپوف

 اصل با آب بشورم بهتره.  -

 و گرفت. خواستم بچرخم مچم تا

 و هدر نده!آب یالک یکی کوچ نیبه ا  زیچ هیواسه  -

 به تب و تابم افتاد.  شتریشدنش قلبم ب کترینزد با
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 انگار قلبم کنده شد.  دی و که کنار لبم کش شستش  انگشت

 هام نگاه کرد. و انداخت و به چشم دستش  باالخره

 . کنندی منحرفا فکر بد م میبمون ادی هال، ز  یتو میبر -

 بودند.  دهی بگم، انگار تموم کلمات از ذهنم پر کش تونستمی نم یچیه

 ؟یگفت: نورا؟ خوب یشد که با نگران یسکوتم طوالن اونقدر 

 و شکست که هل کرده از جلوش کنار رفتم. لحنش قفل زبونم ینگران

 خوبم. -

 یهااومدم که همه با نگاه رونیقلبم از آشپزخونه ب یقرار ی با ب بعد
 بدجنسشون بهم دوخته شد. 

 کردم آروم باشم. یسع

 اشه. اخم گفتم: سرتون تو الک خودتون ب با

 فربد نشسته بود.   یپا یبازم رو لیل

 یدسته  یرفتم و رو نای به سمت ن عیاومد که سر رونیاز آشپزخونه ب بزرگمهر
 مبل نشستم. 

 : آهنگ. سامان

 رو برداشت و روشنش کرد.  کریاسپ

 و کنار مهراد نشست.   دیموهاش کش  یتو  یدست بزرگمهر
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 آهنگ کل خونه رو پر کرد.  یصدا

 آروم به بازوم زد.  ناین

 . س یپ -

 نگاه کردم.  بهش

 شد؟ یگفت: چ آروم

 شد؟ یچ یچ -

 ؟ یایب  رونیکرد که ب  تیراض یچجور  -

 بهش رفتم که باز به پهلوم زد.  یاغره چشم

 . گهیبگو د -

هم   وبتهیذهن مع یکه تو یاون اتفاقات رون، یاز آشپزخونه ب ای مثل آدم گفت ب -
 . فتادیاتفاق ن

 و ازم گرفت. گفت و نگاهش  یشیا

 گذاشت.  یعسل  زیم یو روداد و پاهاش  هی و به مبل تکسرش  مهراد

 ! زنه؟یکه داره واسه خودش زر م هی چ نیعوضش کن سامان، ا -

 .میبزرگمهر بهش نگاه کرد یصدا با

 نورا خانم. یهان، راست -

 بله؟ کرده گفتم: ب...  هل
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 . دی کش  شین یبه ب یدست

جلسه  یتو دیبا م، یساعت ده جلسه دار  یسیانگل  یاز شرکا یکیفردا با  -
 . دی بهم بد pdf ل یو بعد با فا دی کن  یو نوت بردار مهم  یهاو حرف  دیباش

 چشم.  -

نه به االن   کردیاز دوم شخص مفرد استفاده م ییآشپزخونه که با پررو یتو نه
 !کنهی که شما شما م

 . د یکش یپوف فربد

 . م یبکن یکار   هی نی ایخشکه! ب یل یبابا مجلس خ -

 عشقم؟   میبکن کار ی: چلیل

 اوردیم رونیآوار ب ریرو از ز  ریعشقم که تموم خاطراتم با ام یکلمه  دنیشن با
گفت:    لیبهم افتاد و بعد با حرص رو به ل نایانداختم که نگاه ن نییو پاسرم
 ار؟یو نعشقم  ینورا کلمه  ی! مگه بهت نگفتم که جلولیل یالل ش یاله

 نورا.  خوامیگفت: معذرت م یابا لحن شرمنده لیل

 زدم و بهش نگاه کردم.  یکم رنگ  لبخند

 اشکال نداره، من خوبم.-

 ه؟ یچ  هیقض د، یکنجکاو گفت: آم... ببخش  بزرگمهر

 ست.گذشته  ست، ی ن یمهم زیهمون لبخند گفتم: چ با

 گفت.  یآهان



 ی مطهره حیدر  نمسیس

155 
 

 و به ساعت نگاه کردم. دمی کش  یقی عم نفس

 بود. قه یدق  ستیو ب نه

 م؟ یکن یکه باز  دیدار  یزیچ یشطرنج  ، ی: پاسور بزرگمهر

 نه؟ ایپاسور و اتلو هست  نمیماش یتو دونمی متفکر گفت: نم سامان

 .ن ی : خب برو بب مهراد

  نجایا رم، یبزرگتر واست بگ یخونه   هی ایرو به من گفت: لج نکن ب  بعد
 !وونهید ی ریگی م یافسردگ

 .ستمی اهل تجملت ن ه، ی واسه من کاف -

 . ی اما قبل بود -

 . ستم یدرسته، قبل بودم اما االن ن  -

 ست! معجزه هی نمیبی و که ماالنت  هینجور یا یعنی: سامان

 انتقام جو. ای کنهی و عاقل مآدم ایتجربه  -

 . هی حرف نمی: امهراد

 رو به سامان گفت: بلند شو.  بعد

 و به مبل گرفت و بلند شد. دستش  سامان

 . دیو به هم کوبهاش برداره زنگ در به صدا دراومد که دست  یخواست قدم تا

 خلمونم اومد.  -
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 . دی کرد و فربد خند یاخم بزرگمهر

 بزرگمهر رو دوستش حساسه. معلومه

 و فربد هم بلند شدند و با سامان به سمت در رفتند.  مهراد

 اوج گرفت.  یسرمد یهمشون مخصوصا صدا  یکه در باز شد صدا نی هم

 سلم سه کله پوک. -

 پ؟ ی خل اک ی: چطور فربد

 به بزرگمهر.  دمی حس کردم که رس  وی نگاه هین یسنگ

 . میدختر بهش نگاه کرد هینازک  یبلند شدن صدا  با

 سلم.  -

 یاهاش قهوهداشت، چشم  یمیمل شیکه آرا  دیو سف یبا پوشش آب یدختر
 .دادی و مورد توجه قرار ملبش کار کرده بود لبش  یکه رو یبودند و رژ

 سر و وضعش که انگار پولداره.  از 

 که وسط...  دی: سلم، ببخشبزرگمهر

 کرد نخنده. یکرد و سعو قطع  که دختره بهش رفت حرفش  یاچشم غره با

 . میبه سمتش رفت لیو ل نایو ن من

اسمش دالرامه و نامزد  دمیکه فهم میکرد یسوال و احوال پرس ییخوشرو با
 . هیسرمد
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 د؟ یگفت: شما کدوم با کدوم جفت  یسوال یچهره با

 .اشاره کردم  لیو به ل دمیخند

 که از هفت دولت آزادم... با فربد جفته وگرنه من  لیفقط ل -

 اشاره کردم. ناین به

 . ومدهیهم جفتش ن ناین -

 دراز کردم.  ودستم

 هستم، مترجم شرکت.  یدر ینورا ح -

 ! ییتو  گفتی که آرش م یعه پس همون -

 دست داد.  باهام

 خوش بختم گلم. یل یخ -

 زدم.  یلبخند 

 . نی همچن -

 . دی کش یچونم دست یخال رو به

 خالت جذابه.  -

 . دم یخند

 .یلطف دار  -

 چهارتا به داخل اومدند.  اون
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 و از هم باز کرد. هاش دست  یسرمد

 بغلش کنم.  د یبرادر خودمم با -

 با خنده بلند شد و بغلش کرد و چندبار به کمرش زد.  بزرگمهر

 . دیبه طرف ما چرخ یهم جدا شدند و سرمد از 

 من درجا جا خورد. دنید با

 !د؟یینجا یعه، شما هم ا-

 گرفت.  خندم

 باشم چون خونمه!  نجایکه ا ه ی عی طب دیببخش -

 دوبرابر شد و به بزرگمهر نگاه کرد. تعجبش

 ! ؟یکنیم کار یچ نجایپس تو ا -

  یواسه جناب عال  رمیترجمه شده رو ازشون بگ یهالیم ی: اومدم ابزرگمهر
  هیباهم  ینیبیم نجایکه ا یینایا یهمه  دم، ید نجایها رو ابفرستم که بچه 

 . ند ی میقد پی اک

 . ستم یجزوشون ن گهیالبته من د -

بهم نگاه کردند که حق به جانب گفتم: واال، من   تی تاشون با عصبانپنج  هر
 متحول شدم. 

 .ی پمونیاک طانی: تو هنوز هم شمهراد
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 اخم گفت: زر نزن! با

 مثبت نبوده!  قدر نیبا خنده گفت: پس مترجم ما اول ا یسرمد

 بهش نگاه کرد.  یجور  هی  بزرگمهر

 بهت گفتم که.  -

 درهم بهش نگاه کرد.  یهابا اخم  یسرمد

رو پا   د، ی نی کمر دالرام گذاشتم و گفتم: بش  یو رواز نگاه بزرگمهر دستم  سردرگم
 . د ینستیوا

 .نم یبب ونم یماش ی: من برم توسامان

 . میکنی م یرفع دلتنگ یبعد شام کل  رمیشام بگ میهم بر لی: من و لفربد

بخوابم  خوامی م دیبر دی! بابا بلند ش د؟ی کنی م یرو بعد شام رفع دلتنگ یچ یچ
 !فردا جلسه دارم 

 . ی: برو گوگولآرش

 گرفت.  خندم

 باهم دوست شدند؟! یدرست برعکس بزرگمهره! پس چجور  یسرمد نیا

 کنار هم نشستند.  یو دالرام و سرمد بزرگمهر

 . نی مبل بش یرو بهم گفت: رو ناین

 .ارم یمن برم بشقاب ب  نینه، تو بش -
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 . یزحمت بکش خوادی : نمآرش

 د؟یخور یم یچا  ه؟ی چه حرف نیا -

 . م یستین یی: شب اهل چا آرش

 گفتم و وارد آشپزخونه شدم.  یآهان

 اومدم.  رونیبشقاب و کارد برداشتم و ب دوتا

 یدوستا میخانوادمون از قد م، یباهم بزرگ شد یاز بچگ اشای: من و کیسرمد
 ... ند یخانوادگ

 و کارد رو واسشون گذاشتم.  بشقاب

 : ممنونم. دالرام

 . کنمی خواهش م -

 یبابا م، یشرکت ساخت و ساز بزن  هی  میگرفت میتصم شیچند سال پ -
 هاست. بخاطر اون میمون کمک کردند، اگه االن معروفهردومون واقعا به

ش دسته  یرو نایکه ن  یمبل  یبهشون تعارف کردم و رو وینیریو ش وهیم
 نشسته بود نشستم. 

******************************************** 

 . دمی کش یارفتند در رو بستم و نفس آسوده  نییها پااز پله  نکهیاز ا بعد

 ! زدندیپسرا حرف م نیچقدر ا ا، یشدم خدا سردرد
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 از سر و گردنم کندم و وارد اتاق شدم.  وم قهیو حجاب  یروسر یخستگ با

رفتن و مسواک زدن وارد اتاق شدم   ییهام و دستشواز عوض کردن لباس  بعد
 و خاموش کردم.و چراغ

 و بستم.هام و چشم دمی خودم کش یو رو و چادر نمازم دمیتخت خواب یرو

و باز  هامبزرگمهر شد که چشم  ریکه ذهنم آروم شد بلفاصله فکرم درگ نی هم
 . دمی کش یکردم و پوف

 . دمیکمر خواب یرو

 . دمیدی تو نگاهش م  نمیبود از رفتارم تعجب کرده اما انگار برق تحس معلوم

******* 

   اشایک 

 

که ازشون به   یو نور  شکستیم ویزرگ سکوت انبار ب یهاهواکش  یصدا
 .کردی روشن م یفضا رو کم شدیم دهیداخل تاب

پول  ، یبرام انجام بد وی کار  هی خوامیو سرد گفتم: م  یجد  بیبه ج  دست
 . دمی هم بهت م یخوب یل یخ

 زدند.   یبرق هاشچشم

 هیکه  یخوای ازم م یاما حاال دار  ، یدعوا راه بنداز  یخواستیکه م   یمهمون یتو -
 برات انجام بدم؟! ویکار 
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که    ستیدرخواست ن   هی نیآقا پسر! ا یکه ازم سوال بپرس   یستین یدر حد -
 !یسوال و جوابم کن

 ه؟ یگفت: حاال کارت چ یجد نهیبه س  دست

 ادته؟ی وخت یلباست آب آلبالو ر  یرو یمهمون  یکه تو یدختر -

 آره، خب؟ -

و آدمام هوات ش، یبدون سر و صدا بدزد خوامی م دم، یو بهت مخونش آدرس  -
 دارند. 

 زد.   یخنده پوزخند با

 که بدزدمش؟!  یگیحاال م یکردی ازش دفاع م یمهمون یشده جناب؟! تو یچ -

روزا  نی ا دمینگاهم گفتم: شن  یتو دیبه سمتش برداشتم و با تهد یمحکم قدم
و هم  یبکنم که زودتر به صفر برس یکار  تونمیمنم خوب م ، یار یکم م یدار 
 ایبه قبول کردن  نیو ا یار یبکنم که دوباره سر از اون باالها درب یکار  تونمیم

 نکردنت مربوطه. 

 برد و سکوت کرد.  ن ییپا وهاشدست 

 بهش نگاه کردم.  یسوال

 . شنومیم -

 . دی کش  شین یبه ب یدست

 بکنم؟ کار یچ د ی با قایقبوله، دق -
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 بایو تقر رهیم  رونیدختره صبح از خونه ب دند، ی و بهت مآدمام آدرس خونش  -
و  یبکن کار یچ نکهیا ، ی از دو اونجا باش دیتو با گرده، یبرم میساعت دو و ن

  نهیبب دینبا یاصدمه  نی ترک ی کوچ یول ستیبه من مربوط ن  شیبدزد یچجور 
 هیتا  یدار  یادیز  آدمکه   دونمی م کنم، یکم م  یاز مبلغت حساب نهیچون اگه بب 

چند ساعت بعدش من   یدیدزد یامن واست جور کنند، دختره رو وقت یجا
 . یکه فرار کن  دمیاونجا اما قبلش بهت خبر م  ارمیرو م هاس یپل 

 . دیخند

 !؟یایبه چشم دختره ب یخوای! مه؟یجور شاخ باز  هی نیا -

و االن بهت  صدتاش  ونه، یل یم  صدینداره، مبلغ هم س یبه تو ربط گهید نشیا -
و واسه بسته شدن   هی هم بعد از تموم شدن قض شه یبق یتاست یدو دم، یم

 دهنت، چطوره؟

 لمس کرد. وچونش 

 تو کارم دخالت کنند.  دیمکث گفت: حله اما آدمات نبا یکم با

 . ه یاوک -

 شد.  یجور خاص هی  نگاهش

 ه لذت ببرم نه؟ کم از دختر  ه ی که  تونمیاما م -
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 . ست ی مهم ن گهید شه ی گفتم: فقط سالم بمونه بق خونسرد

 لبش نقش بست.  یرو یپر هوس  لبخند

 شدم.  یکامل اوک -

 یبه حالت اگه اسم یدراز کرد، بدون توجه به دستش گفتم: فقط وا ودستش 
و خانوادت   یباز بشه زندگ هی من به قض یاگه پااز من برده بشه، چون 

 . ستندیدرامان ن گهید رت یپ یمخصوصا اون پدر ورشکسته 

 راحت.  التیو با اخم گفت: خ یانداخت و جد ودستش 

 نره، ساعت دو. ادت یخوبه، پس  -

 قدم برداشتم.  یو به سمت در بزرگ آهن دمی چرخ بعد

 . دم یدر به سمتش چرخ کیکلنجار رفتن با خودم نزد یبا کل  باالخره

 به دختره بخوره. دینوک انگشتت هم نبا ی، حتنظرم عوض شد -

 هم فشار داد.  یو روهاششد و دندون  یبادش خال کل

پوش مسلح همراهم پشت   یاومدم که ساالر، فرد کامل مشک رونیب یانبار  از 
 سرم اومد. 

 هام زدم.به چشم  ومیآفتاب  نکیاطرافم انداختم و ع هیخاک  یبه جاده ینگاه

 .سادیرو به روم وا یمشک یمای اپت

و بست، خودش هم نشستم و درم  نیو باز کرد که داخل ماش در عقب  ساالر 
 جلو نشست که راننده به راه افتاد. 
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 شرکت قربان؟ دیریم -

 آره. -

 چشم.  -

 از کنسول عقب برداشتم.  ویگار یو نخ س  فندک

 لبم گذاشتم و با فندک روشنش کردم.  یرو گوشه  گار یس

 

 نـــورا 

 

 جون. یگفتم: سلم منش یسرخوش با

 . دیخند

 !ای سلم، امروز کوک -

 اومدند؟  سیم ذوق دارم، جناب رئجلسه  نی واسه اول یل یآره، چون خ -

 . دیخند باز 

 هنوز نه.  -

 . ی پس فعل با -

 اتاق شدم و در رو بستم. وارد

 . هیآتش بس هستم، پس روز خوب و آروم که با جناب بزرگمهر امروزم
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 کردم.  زونیآو یو به جالباسگذاشتم و چادرم زیم یو رومعمول لپ تاپم طبق

 . یکار ی فعل ب یعنی نینبود و ا زمیم یکه رو یزیچ

  دهیباال خوب د نیچرخوندم و روش نشستم و به بزرگمهر که از ا وی صندل
 چشم دوختم. شدیم

 یهاکه بتونم اتفاق  دوارمیاما ام ، ینداز ی اتفاقات عمرم م نیبدتر ادیو من  تو
 هم رقم بزنم. ویخوب

 بزرگمهر افتاد.  زیبه م  نگاهم

 ه؟ ی تو کشوهاش چ نمیبب برم

 رفتم.  زیمکث بلند شدم و به سمت م  یکم با

 باال زدم.  وهام ن یآست نیطور نماد به

 یسر هیو  دیسف سبال یب  کیتوپ کوچ  هیباز کردم که توش  وش یاول  یکشو
 . دم یبرگه د

 . دمید ویو فندک گار یباز کردم که توش پاکت س وش یوسط

که اگه بندازمش   ف ی ح یول یآشغال یبرش دار بندازش تو  گهیم  طونهیش
 رفتم.   زشیسر وقت م فهمهیم

قاب عکس   هی دنی کشو رو باز کردم اما با د نیکشو رو بستم و آخر نیا در 
 کردم و برش داشتم.  یاخم

 جاش رد خون خشک شده بود.  هیبرداشته بود و  یادیترک ز  ششه یش
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و دو دوساله بود که   ستی ب ک، یو  ستی ب بایدختر تقر هیقاب، عکس   داخل
  شی آب یهابود اما چشم یانگار عمل  شی نیرنگ کرده بود، ب یو شکلتموهاش 

بود،   ف یخودم ظر یهابه لب  هیهاش هم شب داشت، لب  یاکننده  رهیخ ییبایز 
 وش ه داشت که چهر   یحیعکس لبخند مل  یو ناز بود، تو ف یش ظرکل چهره 

 .کردیمظلوم و آروم م

 !کنه؟یم کار ی بزرگمهر چ  یکشو یدختر تو هیناز و خوشگله، اما عکس  چقدر 

ه داخل کشو و بهل کرده قاب  زدیحرف م  یبزرگمهر که داشت با منش یصدا با
 انداختم و درش رو بستم. 

 . سادمیو پشتش وا دمیدو زمیبلند شدم و به سمت م  عیسر

 جا به جا نشده.  یزینگاه کردم تا مطمئن بشم چ زیدقت به م با

 . دمی کش  یقیمرتب کردم و نفس عم ومقنعم

بدون در زدن در رو باز کرد و پرونده به دست وارد اتاق شد که   شهیهم مثل
 نگاهم تو نگاهش گره خورد. 

 سلم.  -

 گفت: سلم.   بستیکه در رو م طور همون 

 گذاشت.  زیم یدستش بود رو رو یکه تو یاسمتم اومد و سه تا پرونده  به

 نمون.  کار یب -

 چشم.  -



 ی مطهره حیدر  نمسیس

168 
 

 منم نشستم. کرد،  زونیآو یآورد و به جالباس رونیب وکتش 

 نشست و به ساعت نگاه کرد. یصندل یرو

 . د یکش یپوف

 و روشن کردم.ها رو برداشتم و لپ تاپماز پرونده یکی

 ضرب گرفت. زیم یهاش روانگشت  با

 .خورهیو مداره وجودم یکنجکاو ه؟ی ازش بپرسه دختره ک شدی م کاش

 ضرب گرفتم و مشغول ترجمه شدم.  نی زم یپام رو با

بهم نگاه  یبهم بگه آخه ه یز یچ هی خواستی گذشت انگار م  قهی دق چند
 . شدیم رهیخ ز یبه م یه کرد، یم

 اخم کردم.  دمی کلمه که رس   هی به

 ؟ یچ یعنی نیا

 . دمی به خال چونم کش یموقع فکر کردن دست میشگیعادت هم  طبق

 برداشتم و روشنش کردم.  وم یگوش

رفتم و کلمه رو زدم که    یسیفرهنگ لغات انگ یزدم و تو برنامه  ورمزش 
 واسم آورد.  وش یمعن 

 بزرگمهر بهش نگاه کردم.  یصدا با

 . ادیخالت بهت م  -
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 زده گفتم: نظر لطفتونه. و خجالت  دمی بهش کش یدست

 زد.  یلبخند 

زرت زرت لبخند  یتا حاال ه شبیچرا از د ن ی! اکنمایمن دارم بهش شک م بابا
 نیرفتارا از ا نی باهام خوب شده؟! درسته آتش بسه اما ا قدر نیا دهیم لمیتحو

 ! دهیبزرگمهر بع

که به ذهنم هجوم  یزیازش گرفتم و به لپ تاپ چشم دوختم اما با چ ونگاهم
 م شدند... انگار واسم نامفهو تور یمان یتو یهاافکارم غرق شدم و متن  یآورد تو

 برو.  رینشستم و با خنده بلند گفتم: برو ام نی ماش یعجله تو با

 از جاش کنده شد.  نی گاز گذاشت که ماش یرو وپاش 

 . دن ی شروع کردم به خند بلند

 نورا؟  یکرد کار یباز چ -

  یاالن وقت یپنچر کردم، وا وی می حک نیخنده گفتم: زدم هر چهارتا چرخ ماش با
 !شه؟یم یچه حال نهیبب

 و به چپ و راست تکون دادم.هام خنده خم شدم و دست با

 کرده بود؟ کار یخنده گفت: از دست تو نورا، مگه چ با

 هام حلقه زده بود.چشم یو اشک تو شدی نم یو مهار کنم ولکردم خندم  یسع

 . دمی کش  یقیدادم و با خنده نفس عم هی تک یصندل به
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مهمه اگه خودم  یل یکرد، درسشم خ رونمیاز کلس ب یها با تندبچه یجلو -
 نکنه.  کمی کردم، حقشه تا باشه کوچ ی منم تلف رم، یگینم  ادینباشم خوب 

 تا درآخر خندم مهار شد.  دمیکش  یقینفس عم باز 

 پام پرت کردم.  یجلو وکولم 

 دور گردنم انداخت.  ودستش 

 بره لوت بده؟  یکی  ای نندیبب وت یبار گوش هی یترسیآخه خانم من، تو نم -

 یکی اگه  نکهیدوم ا میامن تو کارم حرفه   نکهیگفتم: نه عشقم، اول ا خونسرد
 .بره واسه خودش قبر بکنه توش بخوابه  دیفرداش با دونهی لوم بده م

 بهم انداخت.  ینگاه مین

 !یخودم هیالحق که شب  -

 .ییچون آقام تو گهیبله د -

 فرمون جا به جا کرد.  یو روو دستش  دیخند کوتاه

 .د یکم جلوتر کش  هیکه تا مغز سرم رفته بود رو  ممقنعه 

 بخدا. شمی نم ریمن از دست تو پ  -

 مرتب کردم.  وموهام 

 ریاز دست تو زود پ گندی البته مامان و بابام برعکسه، م گند یم ون ی همه ا -
 . میشیم
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 . دینگه داشت و به سمتم چرخ ون یسبز ماش یفضا  هی کنار 

 . نمتی بچرخ درست بب -

 . دمی آوردم و به سمتش چرخ یصندل یرو شتریو بپام  هی

و انگشت شستش خال چونم شهی کنار صورتم گذاشت و مثل هم ودستش 
 لمس کرد. 

 شدم.  رهیدادم و با عشق بهش خ هیتک یو به صندلسرم کنار 

 ر؟یام -

 جون دلم.  -

 دوست دارم.  یل یخ -

 شد.  ترق ی عم لبخندش

 . شتر یمنم دوست دارم اما ب -

به   یابغلش گرفت و بوسه  یو توبهش زدم که سرم  یاگرفتم و بوسه  ودستش 
 موهام زد. 

 . د یگونم چک  یاشک رو یاقطره

 تر بود نامرد؟! از من مهم  ازتین یعنی

 نورا خانم؟ -

 و پاک کردم و بهش چشم دوختم.اشکم زود
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 بله؟ -

 گفت: حالت خوبه؟  یسوال یچهره با

 من به کارم برسم. د، یآره، خوبم، ببخش -

 و مشغول کارم شدم.  دمی کش یق ی و ازش گرفتم، نفس عمنگاهم زود

 . دی به گوشم رس  شی عقب رفتن صندل  ینگذشت که پا شد و صدا یزیچ

 توجه بهش به کارم ادامه دادم.  بدون

 یاومد که با ابروها زمی برداشت و به طرف م  وزش یم یجلو یهای از صندل یکی
 باال رفته بهش نگاه کردم. 

نگاهش   رهیکنارم گذاشت و روش نشست اما هم چنان با تعجب خ وی صندل
 کردم. 

 لپ تاپ اشاره کرد.  به

وقت پر   هی  نمیو بببه کارت برس، حوصلم سر رفته الاقل ترجمه کردنت  -
 بشه.  یای کن

 گفتم. یاباشه  ناچارا

 تمرکز کنم؟  یبا وجود بزرگمهر درست کنارم چجور  حاال

 بهش انداختم.  ینگاه مین

 بود. تور یبه مان  حواسش
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 کردم. رهیذخ ولیآخر پرونده رو ترجمه کردم و فا یجمله 

 برداشتم. وش گهید یکیرو کنار گذاشتم و  پرونده

 یاز صندل ومه ینشست باعث شد که تک  یصندل یکه پشت سرم رو دستش
 بشه.  خیبردارم و مو به تنم س

 . نی شو برو سر جات بش بلند

 خودت بهم صبر بده.  ایاز دهنم در بره، خدا یزیچ هی که   االنه

 شدنش بهم حساسم! کیبزرگمهر و نزد نیرو ا قدر نیچرا ا دونمی نم

 .میهردو بهش نگاه کرد  میگوش  یصدا با

 .کردیم ییمامان رو صفحه خودنما اسم

 لبم نقش بست.  یرو یکم رنگ  لبخند

 بزرگمهر نگاه کردم. به

 جواب بدم؟ تونمیم -

 دادم. هیتک  یبه صندل نهیاز پشت سرم برداشت و دست به س ودستش 

 آره، راحت باش.  -

 و وصل کردم. برداشتم و تماس  ویگوش

 بابا خوبه؟ مامان جون خوبه؟  ؟یسلم مامانم، خوب -
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و بهت زنگ زدم، اگه   یکه سرکار  دی بخدا ببخش م، یخوب یسلم دخترم، همگ -
 بهم بگو.  یس یبدون رودرا یصحبت کن یتونی نم

 .تونمینه فداتشم، م -

 . دی کش  یقی عم نفس

بهت   گهیداره بهم م زیر  هی مامان جونت ساعت هشت تا حاال  نیخداروشکر، ا -
 زنگ بزنم. 

 دادم.   هیتک یو به صندل دمیخند

 بهش بده.  ویاشکال نداره مامانم، گوش -

 باشه دخترم، از جانب من خداحافظ. -

 خداحافظ.  -

 به بزرگمهر انداختم.  ینگاه مین

 بهم زل زده بود. زیر  کیداده بود و  هیو به سرش تکو دستش  زیبه م وآرنجش 

 انگار شارژ شدم.  دیچیگوشم پ  یمامان جون که تو یصدا با

 گُلُم، حالت خوبه؟  یسلم نوه -

 ؟یخوبم مامان جون، شما خوب -

 نیدلُم برات تنگ شده بود، ا یکه مزاحمت شدم ول  دیمنم خوبم، ببخش -
 سرُم نَم ُشد.  نایو ا یحرفا هم که سرکار 
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 . دم یخند

بزنم، اشکال نداره قربون اون لهجت برم، منم از خدامه که باهات حرف  -
 . دنت ید امیفرصت م  نی خودمم دلم برات تنگ شده، تو اول

 ...ایبله بله حتما ب  -

 . ستی ن یخبر یادامه داد: وگرنه از شول یطونیلحن ش با

  دیتهد نیو با اگفتم: آخه چرا من  هی شکمم گذاشتم و با حالت گر یرو ودستم
 ! وونشمیکه د  یدونی ! م؟یکنیم

 . دیخند

 تو فقط برگرد من هر روز واست درست مُکُنَم. ر، یک ردم، به دل نگ یشوخ -

 زدم.   شیمهربون نی به ا یلبخند 

 خشه؟  ستمی گفتم: حاال منکه ن یزدی به

 متعجب بهم نگاه کرد که خندم گرفت.  بزرگمهر

 گرفته!  ادی یزدیهم  یچجور  نی بب یا   یا   -

 . دم یخند

 بودما!  زدیچهار سال تو  یناسلمت -

 بزرگمهر خندون بود.  نگاه

 مزاحمت نَم َشم.  نیاز ا شتریبرو فداتشم ب -
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 . ی! مراحمه؟ی چه حرف نیا -

 قربونت برم مادر، خداحافظ.  -

 لبم گفتم: خداحافظ.  یلبخند رو با

 گذاشتم.  زیم یرو ویکه قطع شد گوش تماس

 زنه؟ یحرف م  یزدیخندون گفت: مامانتم  بزرگمهر

داشته کم  یتهران یتهران بوده و بابام هم لهجه  یتو یادیز  یها نه، چون سال  -
 رفته.  نیاز ب شیزدی یکم لهجه 

 نرفتم، واجب شد که برم. زدیتا حاال  -

 . هی عال  شییخدا د، یهم حتما بخور  شیشول د، یحتما بر ه، یشهر خوب -

 هست؟  یگفت: چ یسوال یچهره با

 . هیزدیآش  -

  یتونست یچجور  یکرد یتهران زندگ  یسال تو نیکه چند یوقت ، یآهان، راست -
 ؟یار یدووم ب ترک یتو شهر کوچ

 و با درس سرگرم کردم. خودم -

 و بست که با تعجب بهش نگاه کردم.  تاپم  لپ

 . یدی فعل کار رو ولش کن، بعدا انجام م -

 گفتم.  یخداخواسته چشم از 
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وقت بود که از ته دل   یل یخوش گذشت، خ یل یخ شبیمکث گفت: د یکم با
 بودم.  دهینخند

 آره خوب بود اما... -

 هم فشار دادم.  یرو وهامدندون 

 شه.  یکه حرصم خال ارم یسر مهراد ب ییبل  هی دیآخرش با -

 گرفت.   خندش

 منظورت همون شرط...  -

 گونش زد.  به

 ست؟بوسه  -

و به  وم مانت یانداختم و دکمه  نییو پاو پر کرد که سرمتموم وجودم خجالت
 گرفتم.  یباز 

 . دیخند

 . هی ! عادستی که ن  یخاص زیچ -

 .لبم نقش ببنده رو مهارش کردم  یرو خواستی که م یپوزخند

 نگاه کردم.   بهش

 عا...  دمیبا دیدیو انجام مواسه شما که بدترش -
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انگشت   ارادهیو قطع کردم و بحرفم  عیکه سر  گمیم یدارم چ دمیدفعه فهم هی
 هام بردم.دندون  نیو باشارم 

 بهم نگاه کرد.  خونسرد

و که پولم ادیم فمیمن ح یبدون دیراحت کنم خانم فضول، با والت یبذار خ -
 . گندینفر د  نیچند یدست خورده دونمی بدم که م ییواسه کسا

 انداختم.  نییو پاتعجب بهش نگاه کردم و دستم با

 . دمیخند دیترد با

 !کنمیباور نم -

  گهیو بهت زدم تا دمن ته حرفم  ست، یبه من مربوط ن  ینکن ای یباور کن -
 . یقضاوت نکن  یمطمئن نشد یز یتا از چ یخودیب

 و پر کرد.وجودم یلحظه خوشحال هیچرا  دونمی نم

 شعورش باالست؟ قدر ن یواقعا ا یعنی

 . دیدر نگاه هردومون به سمتش چرخ یصدا با

داد و   هیتک  شیخودش به صندل  زیبلند بشه بره سر م نکهیا یبه جا بزرگمهر
 داخل. دی گفت: بفرمائ

 ازش دورتر کردم.  یکم وم یصندل زود

 به داخل اومد که بلند شدم.  یباز شد و سرمد در 

 . باال رفته نگاهمون کرد یابروها با
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 سلم.  -

 همون حالت گفت: سلم.  با

 بزرگمهر نگاه کرد.  به

 !؟یکنیم کار یاونجا چ -

 بدم؟  حیبهت توض دیچرا با قایگفت: دق  خونسرد

 پر کرد.  وینگاه سرمد  حرص

 گرفت.  خندم

 بزرگمهر مغروره بخدا!  نیا چقدر 

 ! ینکن عی کارمند شرکت ضا یو جلو: خاک تو سر من که تو من یسرمد

 تا نخنده.  دیبه لبش کش  یدست بزرگمهر

 ست؟درمورد جلسه  ؟یحاال چرا اومد -

 .سادیوا زیم یبه رو یرو

اومدم بگم دالرام زنگ زده گفته امشب دلش هوس بام تهران کرده،   ر، یخ -
 و البته...  میبر یگفته همگ

 نگاه کرد.  بهم
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دم  ادیم  شهیبلند م ی اگه هم مخالفت بکن ، یایب دیگفته شما هم حتما با -
بودم  دهیازت خوشش اومده، تا حاال ند ی ل یخ کنه، ی خونتون به زور بلندت م

 . ادیدختر خوشش ب هیاز  قدر ن یا

 منتظر بهم نگاه کرد.  بزرگمهر

 بخاطر اون بود. رفتمیاز اخلق دالرام خوشم اومده بود و تنها اگه هم م خودمم

 . کنمیدرموردش فکر م  -

 کرد. اخم

 . دم یدالرامم بهت م یشماره ، یایم م، یندار   هان یو ا یفکر کن -

 بشه؟  یخونه که چ یتو ینیبش  کار یب گه، ی : آرش درست مبزرگمهر

 . دمی م کشبه مقنعه  یدست

 بگم آخه؟  یخب... چ -

 . امیمکث گفتم: فقط بخاطر دالرام م یکم با

 پر کرد. وی نگاه سرمد یخوشحال

خودتم بهم بده که به دالرام   یکن، شماره  ویو سدالرام  یشماره ه، یپس عال  -
 دنبالت بهت زنگ بزنه.  ادیداره م  یبدم وقت

 اح...  ام، یآم... خودم م-

 .که آرش گفت  نی با اخم گفت: هم بزرگمهر
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 فوت کردم.  رونیبه ب ونفسم 

 . دند ی دارند دستور م سیبگم؟ جناب رئ یباشه، واال چ -

 زد.  یلبخند کم رنگ هیفقط  یاما سرمد دیخند بزرگمهر

 کن.  ویو س: خب، شمارش یسرمد

 شدم.  نی برداشتم و بعد از باز کردن رمزش وارد مخاطب وم یگوش

 کردم.  وشیشماره رو گفت و س یسرمد

 و بگو.خودت  ی: خب، شمارهیسرمد

 . زنمیآم... من به خود دالرام زنگ م  -

 و باال داد.ابروش  هی

 ؟ی بهم اعتماد ندار  -

 ... یگفتم: نه نه ول عیسر

 رفت.   زشیبلند شد و به سمت م  بزرگمهر

 .دم یخودم بهت م  -

 . دمیکش یپوف

 و باال داد.شمارم  هیبرداشت و بعد از چند ثان وش یگوش

 !هاه ی آدم عجب

 نگاه کرد. شی مشک هیبه ساعت مچ یسرمد
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 . میواسه جلسه آماده بش  دی کم کم با گهید -

 بزرگمهر نگاه کرد. به

 . شه یم یعال میو باهاش قرارداد ببند میو بزنمخش  میاگه بتون -

 شد.  دنشی برداشت و مشغول پوش یو از جالباسکتش   بزرگمهر

بده خودم  شنهادی شرکت طلوع بهش پ نکهیقبل از ا  نیواسه هم  دونم، یآره م -
بعد موکولش نکردم وگرنه االن توپ   قهیدادم، فقط شانس آوردم که به پنج دق

 بود. نیفرز  نی تو زم

 داد.  هی تک وار یبه د نهیدست به س یسرمد

 درسته پسر! شهی کارت هم -

که    نهی گذاشت و مغرورانه گفت: واسه هم  بشیج یتو وش یگوش  بزرگمهر
 و بده من. شرکت  استیگفتم ر 

 به سمتم چرخوند. ونگاهش 

 به دست و صورتت بزن آماده شو. یبخور آب یشما هم بلند شو آب -

 گفتم و بلند شدم.  یچشم

 و استرس منم شروع شد.  دی وقت رفتن به جلسه رس باالخره

 بود. ترن یی طبقه پا هیجلسه  اتاق

پوش در رو واسمون باز کرد که اول بزرگمهر، بعد  یتمام مشک هی کل یمرد ه هی
 ترچه و خودکار وارد اتاق شدم. دف  هیو درآخر من با  گهیمرد د هیو بعد  یسرمد
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سبز داشت و  یهابور و چشم ییو موها شی مرد که ته ر  هی های صندل یرو
  گهیو سه تا مرد کت و شلوار پوش د خوردیها مو پنج ساله  یش به سچهره

 بودند که با ورود ما بلند شدند. 

 و محکم گرفتم. استرس دفترچم  از 

بهشون سلم کردند که   یسیبه انگل  ییو اون مرد با خوشرو  یو سرمد بزرگمهر
بزرگمهر ابراز  دنیو دادند و اون مرد بور از دهمشون با لبخند جوابشون 

 کرد. یخوشحال

 . نندیازشون درخواست کرد که بش بزرگمهر

 بهش دو طرف نشستند.  کیو اون مرد بور نزد یاز همه نشست و سرمد باالتر

هم  یو اون مرد همراهمون کنارم و اون سه نفر خارج نشستم یکنار سرمد  منم
 . گهید یهای صندل یرو

درموردش   یبود که بزرگمهر و سرمد یمرده بور که فکر کنم همون کس  نگاه
 یگفت: سلم خانم، ما به هم معرف یسی بهم خورد که به انگل  زدندیحرف م
 !مینشد

هستم،   یدر یبه بزرگمهر انداختم و بعد با لبخند گفتم: نورا ح ینگاه مین
 مترجم شرکت. 

 زد.  یلبخند 

 پاول هستم.  ویخوش بختم، منم است -
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 منم خوش بختم. -

 با لبخند به بزرگمهر نگاه کرد.  یاز نگاه کوتاه  بعد

 کردمیکه فکر م ییهاو جمله  دادمی و من با دقت گوش م زدندی حرف م هااون
 . نوشتمیدفترچه م  یو ترجمه شده تومهمند ر 

 هم کنار اومدند و قرارداد بسته شد.  طیهم هر دو طرف با شرا درآخر

هاشون تموم شد که بلند که دست و کمرم درد گرفته بود حرف  یدرحال باالخره
 شدند. 

از تهران لذت   دوارمیاز دست دادن باهم البته به جز من، بزرگمهر گفت: ام بعد
 . دیبه خودم بگ دیداشت از یهم ن یزیهر چ د، یببر

 پاول با لبخند گفت: حتما.  یآقا

  دیبا شما خوشحالم، به ام ییاز آشنا گم، یگفت: بازم م   یرو به سرمد بعد
 .دار ید

 . دار ید دی با لبخند گفت: حستون متقابله، به ام یسرمد

که   ییهاو بزرگمهر با نگاه یرفتند سرمد رونیچهارتاشون از اتاق که ب هر
 به هم نگاه کردند.  زدیتوش موج م یروز یپ

و کارهاش یه ی پس من برم بق س، یجناب رئ گمیم  کی: بهتون تبریمیکر یآقا
 رو بهتون گزارش بدم.  جهیانجام بدم و نت

 . دی : ممنون، خسته نباشبزرگمهر
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 . ستفه ی: وظیمیکر یآقا

 هر سه تامون چرخوند.  ن یو بنگاهش  بعد

 خدانگهدار.  د، یخسته نباش یهمگ -

 یصندل یو رورفت و در رو بست بزرگمهر خودش  رونیکه از اتاق ب  نی هم
 آرش! هیدنید نیفرز  یافه یانداخت و سرخوش و با خنده گفت: فقط ق

 و بست. هاش خنده چشم  با

هردوشون نشستند منم  دمید ینشست که وقت یصندل یبا خنده رو یسرمد
 نشستم. 

 بتونه؟ی شرکت رق -

  یکسانیهر دو شرکت از اعتبار  نمونه، یب ید یآره، رقابت شد: یسرمد
 اشایمن و ک   یپدرش هم با پدرا یحت کنه، ی و سخت مرقابت   نیبرخوردارند و ا

 .بوده  بی رق

 گفتم.  یآهان

 به گردنش داد.  یورزش بزرگمهر

 ساعت داخل اتاق نگاه کردم.  به

 بود. ازدهی

 فوت کردم.  رونیو به بنفسم  یخستگ با

 مونده! یل یتا دو خ هنوز 
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که   دونمیبده، م لیحداقل تا فردا ظهر تحو گهیرو د های: نوت بردار بزرگمهر
 . یااالن خسته 

 زدم.  یکم رنگ  لبخند

 .چشم، ممنونم  -

 و مرتبشون کرد.  دیلختش کش یتو موها یدست

 که آدم دست توش نکشه؟   ستی موها ن نیا ف یح

 فکرم تعجب کردم.  نیا از 

به پسر مردم که جد در جد هم بهت مربوط   کار ی! چونه؟وید هی حرفا چ نیا
 آخه؟! یدار  ستین

 صفر رو گرفت.  یرو برداشت و شماره  زیم یرو میسی تلفن ب یسرمد

اتاق جلسه واسمون   یتو کیسه تا قهوه و ک زحمتیمکث گفت: ب یکم با
 . دیار یب

نخنده گفت:   کردیم ی که سع یباشه بزرگمهر با لحن نیریخواستم بگم ش تا
 باشه.  نیریش  شی کیآرش، بگو 

 . دم یکش یاآسوده نفس

 و ازش گرفتم. خندون بهم نگاه کرد که با اخم نگاهم بزرگمهر

 !خندهی وقت مخودشه اون  ریتقص

 باشه، ممنون.  نیریش شی ک ی: لطفا یسرمد



 ی مطهره حیدر  نمسیس

187 
 

 گذاشت.  زیم یرو ویگوش

 یکار  هیطور که آورد و همون  رونیکتش ب  هیداخل  بیو از جخودش  هی گوش
 .میکار ی تا دو ب اد، یگفت: به دالرام زنگ بزنم ب کردیداخلش م

 !دیبر دیتونی گفتم: شما که شرکت خودتونه، راحت م متعجب

 . به گوشش چسبوند  ویگوش

 .رتشون یگیبمونه! کارمندا جو م سیکه همش شرکت بدون رئ  شهینم -

 بود. یمنطق حرفش

****** 

 شدم.  ادهیپ نیماش از 

 رو بستم و خم شدم.  در 

 . ی دیلبخند گفتم: ممنون گلم، زحمت کش با

 زد.  یلبخند 

 یو کل  میباهم حرف زد نکهیبابا؟! هم رسوندمت و هم ا هیچه حرف  نیا-
 دنبالت.  امیساعت هشت آماده باش که م  گه، یدلم باز شد... خب د میدیخند

 . زمیحتما عز -

 زد.   یچشمک
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وقت نونت  اون  یخانمون اومد اشایبه چشم ک دیخوشگل کن شاو هم خودت -
 تو روغنه!

به من نگو   ون یا گهیبه هم گره خوردند و با حرص گفتم: خواهشا تو د هاماخم
آخه من با بزرگمهر شما  دم، یشن وونهید یلیو ل نایاز ن یدالرام! بسمه هر چ

 و جلب کنم؟!دارم که بخوام توجهش  کار یچ

 . دیخند

 کردم.  یشوخ ار ین جوش -

 بهش رفتم.  یاغره چشم

 هاش زد. به چشم  وش ی آفتاب نکیع

 باال آورد و لبخند زد.  ودستش 

 خداحافظ.  -

 دور شدم و با لبخند گفتم: خداحافظ.  نی از ماش یکم

 آپارتمان رفتم.  کی کوچ اطیو به سمت در ح دمیازم دور شد چرخ یوقت

 ها باال اومدم. وارد آپارتمان شدم از پله  نکهیاز ا بعد

 به اون دستم دادم.   وفم یک  یخستگ با

رو  دی کل  رفتمیطور که به سمت در واحدم مپله هم باال اومدم و همون  نیآخر از 
 آوردم.  رونیب ف ی ک  کیکوچ پیاز ز 
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پشت سرم   ویرو وارد قفل کردم اما تا خواستم بچرخونم حضور کس دیکل 
 رو ول کردم.  دیاحساس کردم که خوف برم داشت و با اخم کل 

دهنم قرار  یجلو یمحکم گرفتم و بلفاصله دستمال یکیخواستم بچرخم  تا
زدن اما  نی انداختم و  شروع کردم به تقل کردن و پا به زم وف یگرفت که ک 

به  وجونمی ب یهاشد، درآخر مشت  حسیهام تار و اندامم بشمزود چ یل یخ
 مطلق.  یاهیدستش زدم و بعد از اون س

 

 اشا یک 

 

 بهش نگاه کردم.  میگوش  یمرغ پلو خوردن بودم که با صدا مشغول 

 ناشناس بود. یشماره 

برداشتم  وم یبشقاب گذاشتم و بعد از فرو دادن غذا گوش یو تو و چنگال  قاشق
 و جواب دادم.

 بله؟ -

 بلند شد. ایهمون پسره آر  یصدا

...،  هیفرع  یتو جاده یمیانبار قد  هی یآدمام کار رو تموم کردند، االن دختره تو -
 بکنم؟ دیبا یاگه یکار د

 زدم.  یرفتن نقشم لبخند   شیاز درست پ خوشحال 
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که بهت زنگ بزنم و فرار  یدختره دستت باشه تا وقت یچند ساعت  هینه،  -
 . یکن

 باشه.  -

 مکث گفت: پنجاه تومن از مبلغ کم کن اما بذار ازش لذت ببرم.  یکم با

 و مشت کردم. هام به هم گره خوردند و دستماخم  دیشد

و قبل بهت زدم آقا تر از قبل شده بود گفتم: تموم حرفمکه خشن  ییصدا با
 به حالت اگه دستت بهش بخوره.  ی، فقط واپسر

 پوزخندش بلند شد.  یصدا

 باشه.  -

ضرب    نی زم یپرت کردم و با پام رو زیم یرو  ویگوش  یبعد قطع کرد که عصب و
 گرفتم. 

  یکه پسره بهش دست بزنه عصب کنمی فکر م  نیبه ا ی چرا وقت دونمی نم
 . شمیم

 

 نـــورا 

 

 و باز کردم و چند بار پلک زدم. هامسردرد چشم با
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در به داخل  یکه از درزها یبودم که تنها با نور  یکیاتاق نمور و تار  هی تو
 . شدی روشن م دیتابیم

و ترس  ختیر  یکه واسم افتاده دلم هر یو اتفاق تمیدرک کردن موقع  با
 و پر کرد.وجودم

 . دمیبلند شدم و به سمت در دو عیسر

کمک کنه،  یکیو با داد و ترس گفتم: کمک،  دمیرو محکم به در کوب هاممشت 
 کمک. 

و  کرده بودند و بغض گلوم خیهام و دست  زدیصد و پنجاه م ی ترس قلبم باال از 
 . فشردیم

 انگار متروکه بود. د، ی چیپی هام به در همه جا مگوش خراش مشت   یصدا

به   ع یلرزون سر یباز شدن قفل در بلند شد که با ترس و پاها یدفعه صدا هی
 عقب رفتم. 

 که به داخل اومد انگار روح از تنم جدا شد.  یباز شد اما با کس در 

 . دم یچسب وار یعقب رفتم و با ترس خوب به د به

 زد و به داخل اومد.  یمرموز   لبخند

 و روشن کرد. وسط اتاق زون یرفت و چراغ آو زیپر هی سمت  به

گفت: گفتم که   لرزوندیو از ترس مبا همون لبخندش که دلم  بیبه ج  دست
 !ینر ییمواظب باش تنها جا
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 .میبود دهینگم که تو دزد یبه کس دمیترس و بغض گفتم: بذار برم، قول م با

رت دادم و قو  یو به سختزد و به سمتم اومد که آب دهنم   یخنده پوزخند با
 ازش فاصله گرفتم.

ازش   داشتمی که دور اتاق قدم برم یجور   شدیم کیکه اون بهم نزد قدر همون 
 .شدمیدور م

 کج کرد.  یکم وسرش

 وجود نداره خانم کوچولو! دنی واسه ترس یزیچ -

 االنه که از حال برم. کردمیافتاده بود و هر لحظه حس م  فشارم

 کارها رو نداره.   نیآب آلبالو ارزش ا هیولم کن،  -

 . دنی کرد به خند شروع

 ست خوشگله، قبل از اون که بهت گفتم ازت خوشم اومده. آب آلبالو بهونه  -

 و بهم رسوند. بلندتر خودش یهاقدم  با

 رمیگ وار یخودش و د نی و گرفت و بخواستم از دستش فرار کنم بازوم  تا
 انداخت. 

 شدند.  ریسراز  هاماشک

 نشو کثافت.  کیهم نزدب -

 .زمینکن عز هیآخ، گر -
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 به تنم افتاد.  یاکنار صورتم گذاشت که لرزه ودستش 

 سرم برد.  یگرفت و باال وفمیظر یها و پس بزنم اما مچ دستش  خواستم

 .ترسوندمی م شتریب  شدهیورز  کلیه

شروع کردم به   نهیلبم بش یلبش رو نکهیلبم چشم دوخت که از ترس ا به
 تقل کردن. 

 . ازم دور کن  وفت یبدن کث  ، یداد گفتم: ولم کن عوض با

 شد که تقل کردن واسم سخت شد.  کینزد شترینکرد و ب یتوجه اما

 هان؟  ؟یکن کار یباهام چ یخوای گفتم: م هیگر با

باهات ندارم   یهام نگاه کرد و گفت: کار خاصبه لبم به چشم  کینزد یکم
 . میبر رونیباهم ب ، یکه باهام باش یقبول کن دیخوشگله، اما با

و لرزوند گفت:  که وجودم یشد و با لحن آروم ترکیلبم چشم دوخت و نزد به
 . یایخونم ب

 بستم. و هامچشم  هیچرخوندم و با گر یو به طرفو ببوسه سرم خواست لبم  تا

 و چرخوند.گرفت و سرم وفکم 

 لبه.  هیناز نکن خوشگله، فقط  -

شد و از انزجار   خیلبم گذاشت که مو به تنم س یرو وفش ی بلفاصله لب کث بعد
 هم فشار دادم.  یو روهام چشم
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نداشتند و  یمن تموم یهااما اشک  گرفتی م یگاز  یو گاه  دمیبوسی م قی عم
 بکشم.  اد یکه سرم اومده بلند فر  یبدبخت نیدوست داشتم از ا

بهش زل   تی و باز کردم و با نفرت و عصبانهام به عقب برد که چشم  وسرش
 زدم. 

سره کرده  کیو ازت لذت برد خوشگله، وگرنه تا حاال کارت  شهی که نم ف یح -
 بودم. 

 و با ترس بهش چشم دوختم. دیوجودم لرز  باز 

 کرد و به طرف در رفت.  ولم

 . رمیازت بگ  گهیکام د هیتا  زنمیباز بهت سر م -

فرود اومدم و  نی زم یپاهام رو یرفت و در رو بست از سست رونیکه ب نی هم
 شدند.  ریهام سراز اشک

 سوخت.  دیکه شد دمی لبم کش یچند بار رو  ونم یو نفرت آست هیگر با

  ینیکه در کنارش تضم یباز پسر هوس  نیا ریاس  دیکردم که با یچه گناه ایخدا
 بشم؟  ستیبه دختر و پاک موندنم ن

 شدند.  شتری هام باشک  شدت

 یو روشکمم جمع کردم و سرم یو تودادم، پاهام هیتک وار یلرزش بدنم به د  با
 و بستم. هامهام گذاشتم و با هق هق چشم دست 

 شد.  یبار دلم به بحث و دعوا کردن با بزرگمهر راض نیاول واسه
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 .دادمیم حیترج نجایو به ابا بزرگمهر و اعصاب خورد شدنم دعوا

  ویروح یضربه  نیبدبختم کنه نجاتم بده، من تحمل دوم نکهیتا قبل از ا ایخدا
 . شمیم یو روان وونهیدفعه واقعا د نیندارم، ا

  دمی بودن فشارم نفهم نیی پا  دیو شد هیگرکردم که درآخر از شدت   هیگر اونقدر 
 از حال رفتم. یچجور 

 

 اشا یک 

 

 ن یی بودم و مشغول باال و پا دهیدراز کش ونیتلوز  یجلو د یسف یکاناپه  یرو
 ها بودم. کردن شبکه 

 بود.  میهشت و ن بای تقر ساعت

 کاناپه پرت کردم. یسرم رو یباال وکنترل 

 .ختمیودکا ر  یرو برداشتم و داخلش کم زیم یرو وانیمبل نشستم و ل یرو

که پسره  یاتخت کاناپه برداشتم و به همون شماره یدسته  یاز رو وم یگوش
 بهم زنگ زده بود زنگ زدم. 

 ازش خوردم.  یکردم و کم کی به لبم نزد ووان یل

 .دادی بهم م یش عادت کرده بودم و حس خوببود اما به مزه تلخ

 دگرگون شد.  میزندگ انتشیاما با خ زدمیلب نم یمشروب چیاز ستاره به ه  قبل
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 . دی چیگوشم پ ی از گذشت چند بوق صداش تو بعد

 ؟ یریشدت بگ دهیاز فرد دزد یحال ی! زنگ زدسی به جناب رئ -

 . دم یکش  یپوف شیبلبل زبون از 

 حالش چطوره؟  -

 ازش ندارم.  یخبر ه یاالن چند ساعت  -

 ؟ی که ازش خبر ندار  یچ یعنی گفتم:   یبه هم گره خوردند و عصب هاماخم
که مهم نباشه حالش   ستین  یو دستت سپردم، گروگان واقعهان؟ من اون 

 چطوره!

 اتاقشه، واسش غذا هم گذاشتند.  یکردم، تو یشوخ ار، یجوش ن -

 ار دادم. هم فش یرو وهامدندون 

 رو اعصابه.  یعوض نیا چقدر 

 و خورده؟غذاش  -

 . دهی فعل که خواب -

 خوبه.  -

 و قطع کردم. بعد تماس  و

  دنیکنارم پرت کنم به لرزش دراومد که با د یکاناپه  یرو ویخواستم گوش تا
 فوت کردم.  رونیو به بنفسم  حوصلهی اسم آرش ب
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 مکث جواب دادم.  یکم با

 الو؟ -

 نگرانش بلند شد.  دی شد یصدا

 . اشایافتاده ک یاتفاق بد هی -

 بگه.  یچ خوادی که م دونستمیم

 . ومدیم سیپل  ن ی ماش ریآژ یصدا

 کردم.  ینگران ساختگ وصدام 

 شده؟ یچ -

که   میجواب نداد، ما هم باال رفت  میبهش زنگ زد یدنبال نورا اما هر چ میاومد -
  دنشیافتاده... فکر کنم دزد نی زم یهم رو  فشیدره، چادر و ک یتو دیکل  میدید
 !اشایک

 .ختمیصدام ر  یتو وترس

 ؟یگرفت  یاگه یکس د ای نایو از ن! خبرش ؟یگیم یدار  یچ -

به آدمامون گفتم دنبالش   ا، یازش ندارند، بلند شو ب یکدوم خبر چیآره، ه -
 بگردند. 

 . رسونمیو معجله گفتم: باشه باشه، االن خودم با

 و قطع کردم. تماس  و
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 یتو  یمحتوا  رفتمیطور که به سمت اتاق م بلند شدم و همون  یخونسرد با
 کامل خوردم.  ووان یل

 هال و اتاق گذاشتم.   نیب یمحوطه یتو هییطل نهیآ یهیپا یرو ووان یل

 باز بود کامل باز کردم.  مهی که ن ومیی طل ینگارهابا نقش و دیاتاق سف در 

 بود رفتم. میرسم  ریغ  یهاسمت ته اتاق که کمد لباس  به

  نیکوتاه و شلوار ج  نی کمد رو باز کردم و بعد از برداشتن لباس جذب آست در 
 پام کردم. وم یو کفش اسپورت مشک  دمشونی پوش یمشک

 با عجله آماده شدم.  یل ی شونه نکردم که فکر کنند خ وموهام 

  هیدیاز جا کل  optima چی و سوئ یآب خوردن و برداشتن گوش وانیل  هیاز  دبع
 اومدم.  رونیکنار در در رو باز کردم و از خونه ب

در رو گرفتم و  هییطل یرهیدستگ چرخوندمیو مدستم یتو چیکه سوئ طور همون 
 در رو بستم.

 دیکل  نگیپارک یسه طبقه  نی از باز شدن در آسانسور به داخل رفتم و از ب بعد
 و زدم. دوم یطبقه 

 تایاسم رز  دنیآوردم اما با د  رونشیب بمی و از ج دمیکش  یپوف میلرزش گوش با
 جواب دادم. یبا سرخوش

 جون! چه خبرا؟ تایبه زر  -

 بهت زنگ بزنم نامرد؟  دیگفت: حتما من با یشاک
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 . دم یخند

 سرم شلوغ بود. زم، یوقت نکردم عز -

 .یحاال هر چ -

 ؟یگ یو بهم مراستش  پرسمی ازت م یزیچ  هیجون،  اشایمکث گفت: ک یکم با

 . نم یباشه، بگو بب یتا چ -

چرا  دمی رفتنمون کنسل شده، ازش که پرس  رونیآرش بهم زنگ زد گفت که ب -
 شده.  دهیگفت فکر کنم نورا دزد

 و داد. کردم و جوابم یسلم یدیوح ی آقا دنیدآسانسور باز شد که با  در 

 اومدم و متقابل اون وارد شد.  رونیب

 گفتم: خب؟   رفتمیم نمی ماش گاهیکه به سمت جا طور همون 

 تو سرشه.  یچ دونستمیم

 هشتاد درصد شک کردم که کار توعه.  ، یدونیم -

 . دن یکردم به خند شروع

 تعجب گفت: کار توعه؟! با

 . ارمیدل دختره رو به دست ب دیخنده گفتم: با با

 یخودت بر یخوای! بعد م ؟یهست یک  گهیکلک! بابا تو د  یگفت: ا دهی کش
 ؟ ینجاتش بد
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 به هدف!  یزد -

 !ایهست  یگفت: عجب آدم  خندون

 و زدم. که قفلش   دمیرس  نی ماش به

 رو باز کردم. در 

 . ختمیصدام ر  یتو وت یجد نبار یا

من و   نی باشه ب یببره، راز  ییبو هی قض نیاز ا یکس  چیه خوامینم تا، یرز  نی بب -
 خودت. 

 نشستم.  نیماش یتو

 فاش کردم؟ ونمون یتا حاال راز ب یجون، ک اشایبهم برخورد ک -

 کردم.  یچیوارد جا سوئ وچ ییسو

 جرم.  یبرم سر صحنه  خوامیم ؟یندار  یگفتم، حاال کار  ی واسه محکم کار  -

 ام؟یب یخنده گفت: نه، اما شب حوصله دار  با

 روشن کردم. ون یماش

 . ستی االن حس و حالش ن گه، یشب د هیباشه واسه  -

 برو، خداحافظ.  گهیخب د ، یاشایباشه ک -

 خداحافظ.  -
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شمار و سرعت شمار  لومتریک یصفحه  یجلو ویقطع کردم و گوش وتماس 
 گذاشتم. 

 

 نــورا 

 

 بودم. رهی نامعلوم خ یاکه به نقطه  شدی چند ساعت م دونمی نم

 تا حاال کنارم گذاشته شده بود انداختم. شبیکه از د ییبه غذا ینگاه مین

 ییبشم و بتونه هر بل هوش ی باشه تا ب ختهیر  یزیچ هیداخلش  دمیترسیم
و نفهمم، به باشه که مست بشم و حال خودم یزیچ هیداخلش  ای ارهیسرم ب

 یزی ظهر چ روز یگرسنم بود، چون از د دی اما شد ستین یاعتماد یعوض نیا
 . دیلرز یم ی بود و بدنم کم نیی خاطرم فشارم پا  نینخوردم؛ به هم

ظرف غذا   هی نیس عیبودم سر دهیکه کش  یاقفل با نقشه  یتو  دیوارد شدن کل  با
 کردم.   نیرو برداشتم و پشت در کم 

 با استرس باال گرفتم.  وی نیباز شد که س یبه آروم در 

 . زدیتند م نطور یقلب منم هم ومد، یگذشت اما به داخل ن هی ثان چند

 قورت دادم.   یو به سختصداش آب دهنم با

 سرم؟ یتو یبزن  ینیبا س یخوایم یسادیخانم کوچولو، پشت در وا -

 محکم به دندون گرفتم.  ولبم 
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 نورا!  یرفت لو

 در رو بست.  کردی طور که بهم نگاه مبه داخل اومد و همون  اطیاحت با

  نی با شلوار ج دیکشی رو به رخ م دشیورز  کلیکه ه   دیلباس جذب سف هی
 بود. دهی پوش یمشک

 . زنم یم نی وگرنه با هم ایبشه با ترس گفتم: جلو ن کیخواست بهم نزد  تا

 بهم نگاه کرد. بیدست به ج خندون

 !؟یابامزه قدر نیچرا تو ا -

 غذام نگاه کرد.  به

 بگم عوضش کنند؟  یخوایخوشگله! م یغذاتم که نخورد  -

و  یکه تو واسم آورد  یزیگفتم: من کوفت بخورم، درد بخورم، چ  تی عصبان با
 . خورمی نه رو نم ایحلله  ستیمعلم ن

 کرد و به سمتم قدم برداشت که با ترس ازش دور شدم.   یکم رنگ اخم

 اون پسره رو ندارم.  یچون حوصله  یو بخوردخترجون، بهتره غذات  نی بب -

 اخم گفتم: کدوم پسره؟ با

 خوشگله.  یبدون  ستی الزم ن -

 به در نگاه کردم. کوتاه

 فرار کنم.  دیکه بازه با حاال
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 شد.  ترکی که پسره بهم نزد  ستادمیحرکت ا از 

و  که تعادلش   دمیمحکم به کنار سرش کوب  وینی س عیسر دی که بهم رس نی هم
 از دست داد و چند قدم به کنار رفت. 

 .دمیبه کنار پرت کردم و به سمت در دو وینی لرزون س یپاها با

که از سرم  یم جور دفعه مقنعه  هی اما  نهی بش رهیدستگ یبود دستم رو کینزد
  ینه یکه تو س دمیو به عقب چرخ دمی کش  یغی شد، ج دهیشونم افتاد کش یرو

 پسره فرو رفتم. 

 .دیبار ی هاش ماز چشم  تی عصبان

دستش بود و بهم زل زده بود به جلو قدم برداشت که   یکه بازوم تو طور همون 
 به اجبار عقب رفتم.

 ؟یکرد یچه غلط  قایتو دق -

 .رهیو بگزبونم یجلو نتونستم

 کثافت.  یدیو دزدمن  یغلط کردتو  -

 لبش نقش بست.  یرو یپوزخند

 خوردم.  وار ید به

 .یوفت یکه به گه خوردن ب  کنمیم یهوم؟ اما کار  ؟یشجاع  یل یخ یفکر کرد -

 ترس گفتم: ولم کن.  با
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انداخت که با   یاحرکت پاره کرد و گوشه  هیو تو مشد و مقنعه   کیبهم نزد خوب
 !؟یعوض یکن یکار م یو تقل گفتم: چ تی عصبان

 چسبوند.  وار یو به دگرفت و سرم وفکم 

 نداره.  یکردن من عاقبت خوب   یعصبان  یکه بفهم  کنمیم یکار  -

 . کردی احساس نم یچیدستش زدم اما انگار ه یرو محکم

 . یاز سرجات بلند بش ینتون گهیکه د  ارمیبه سرت م یبه لبم گفت: کار  کینزد

 شدم.  رهیترس بهش خ  با

 و فشرد. لبم نشست بغض گلوم  یلبش که رو یگرم

 شدهیورز  یو محکم به بازوکرد که مشتم  دنمیشروع به بوس انهیوحش
 . دمیکوب

 بزنه.  رونیب نمیس  یاز قفسه  خواستی انگار م قلبم

 شدند.  ریهام سراز و برداشت که اشک مشتش گرفت و لبش  یتو وموهام 

 رو باهام نکن.  کار نیا یول  امیتوروخدا ولم کن، باهات راه م -

 زد.  یپوزخند

که    ستیدوست ندارم از دستت بدم، واسمم مهم ن  ، یهست یچرب یلقمه  -
 . کنه یم  کار یاون پسره چ

پوستم از  یش روشدن ناخون دهیکه با کش  دی گردنم کش یرو ومحکمانگشتش 
 هم فشار دادم.  یو روهام سوزش چشم 
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 وقت هرشب کنارم دارمت. اون  ، یدب برمتیو م کنمیم  غتیص -

 شدند.  شتری هام باشک  شدت

 رو باهام نکن.  کار نیا -

 و بلدم. من کارم  گذره، یگردنم فرو برد و گفت: بهت خوش م  هیتو گود وسرش

 ولم کن.  خوام، ی داد زدم: من نم هیتقل و گر با

 دیچی که تو کل بدنم پ  ی پرتم کرد که از درد نی زم یدفعه رو  هیگرفت و  وبازوم
 گفتم.  یآخ بلند

 اشا؟یزدم: ک  ادیو عاجز شدنم با هق هق بلند فر یبار از حد ناتوان نیاول یبرا

 گرفت. وم قه یو  دنی کرد به خند شروع

 خودشه.  هیاون االن فکر خوش -

 . د یچیپیاتاق م یهقم تو هقم

 و مظلومه! ف یگرگ صفت ضع  یدختر دربرابر پسرا هی چقدر 

 . دیلرز  بشیج یتو زیچ  هی بکنه  یاگه یخواست حرکت د تا

 آورد.  رونیب بشیاز ج وش یول کرد و گوش ومقه یمکث  یکم با

 بره، خداکنه بره.  خداکنه

 هم فشار داد.  یرو وهاشدندون 

 !محلیخروس ب -
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 بعد جواب داد.  و

 بله؟ -

 و با زبونش تر کرد. لبش  یعصب

 . رم یباشه، دارم م -

 مکث قطع کرد.  یکم با

که انگار تازه تونستم نفس   سادیبهم چشم دوخت و صاف وا تی عصبان با
 . دم یکاره نفس کش مهین یدر پ یبکشم و پ

 . ینیبیم ویدب یبه زود ذارم، ی ت کردم فکر نکن راحتت محاال که مزه  -

 شدم.   رهیو ترس بهش خ هیگر با

 رفتن در رو بست.  رونیبه طرف در رفت و بعد از ب عیسر

  نی به زم وجونمی و بستم و مشت بهاماوج گرفت که چشم  میگر  یصدا
 زدم: خدا! ادیو فر دمیکوب

 بشم.  هوشی که ب دادمی و هر لحظه امکان م دیلرز ی م دیشد بدنم

 شدم.  زیخ مین هی اطر گرتار بخ یهابا چشم  یسخت به

 .کنمی نجاتم بده، بهت التماس م ایخدا

  هیگذشت که  شکستیو مکه تنها هق هق من سکوتش  یتو اتاق  قهی دق چند
 بلند شد. سیپل  یرهایآژ یدفعه صدا 
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 کردن برداشتم.  هیو پر کرد و دست از گروجودم  یدیام نور 

 ری هام سراز افتادم که دوباره اشک  نیزم یدو دستم بلند شدم اما باز رو با
 شدند. 

 کمکم کن.  تونمی نم ایراه برم، خدا تونمی نم

پاره شدم   یبود به سمت مقنعه  دهیامونم¬و بر هیکه گر یدو دستم درحال با
 و کشوندم. خودم

برخورد کرد که   وار یدفعه در به شدت به د هی نمونده بود بهش برسم که  یزیچ
 یبزرگمهر که چهره دن یو به سمتش چرخوندم اما با دبا ترس و لرز نگاهم

  یکردنم کم دای نجات پ دی داشت و موهاش آشفته بودند از ام یو نگران دهیترس
 .جون گرفتم 

 به سمتم اومد و نشوندم.  عیسر

 هان؟  ؟یگرفت و با ترس گفت: خوب  وبازوهام

 و به چپ و راست تکون دادم.سرم  هیگر اب

  یهام دادند وصدادست اشک یاآغوشش فرو رفتم که بهونه   یدفعه تو گرما  هی
 .هق هقم اوج گرفت 

 و بستم. هامچنگ انداختم و با درد روحم چشم رهنشیپ به

بدبخت   گهید کردمیفکر م د، ی کنی نم دامی پ کردمی هق کنان گفتم: فکر م هق
 . شمیم
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  چیکنارتم، ه  شتم، یمن پ س، یلب زد: ه  یبغلم کرد و با لحن آروم ترمحکم
 برسونه.  یبیجرئت کنه بهت آس تونهی نم گهید یکس

 با تموم وجود حس کردم.  ومی آرامش آغوش ناج ه، یبا گر حرفیب

 امن.  یجا هی میبر دیمکث گفت: بلندشو با یکم با

 هاش حلقه زده. چشم یاشک تو دمیخودش جدام کرد که د از 

اما نشد و  ستمیلرزونم با یکردم رو پاها یگرفت و بلندم کرد که سع وبازوم
 فرود اومدم.   نیزم یرو

 ؟ یراه بر یتونی گفت: نم نگران

 اوج اون گرما سردم بود. تو

بود بهم تعرض بشه بود گفتم: نه،  کیکه نزد یکه هنوز بخاطر ترس یاه یگر با
 جون ندارم. 

  یاعتراض چیو گرفت و بلندم کرد که بدون هزانو و گردنم ریدفعه ز  هی
دادم که   هیپهن و مردونش تک ینه یس یو به قفسه و بستم و سرمهام چشم

 و کم کرد.وجودم یاز سرما یحرارتش کم

 

 اشا یک 

 

 گذاشتمش.   نیماش یتو
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 . دیلرز ی م دینداشت و مثل ب یتموم  شی گر یجور  چیه

 فرمون نشستم و در رو بستم. پشت

 گرفتم.  وبازوش

 بسه.  هیتموم شده نورا، گر گهید -

 و بست. هاش دهنش گرفت و چشم یجلو ودستش 

 بدجور ترسونده بودش.  زیچ هی

بودن مانتوش   زونیبزنم اما تازه متوجه سر لخت بودن و نام یحرف خواستم
 به هم گره خوردند.  دیهام شدشدم که اخم 

 و پر کرد. وجودم یبار ترس نی اول  یبرا دیکه به ذهنم رس یفکر از 

 گرفتم و مجبورش کردم به سمتم بچرخه.  وبازوهاش

 هان؟  ؟یتی وضع نینورا چرا تو ا -

... اون  خواستیباز کرد و با هق هق گفت: اون پسره... م  وهاش چشم
 ... خواستیم

 دهنش گرفت.  یوو جل شد و با هق هق دستش  خم

: بهت  دمیشدم غر دیکل   یهادندون  نیو از ب دی تو وجودم شعله کش تی عصبان
 دست زده؟ 

 .زدینم  یحرف هیگر از 
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 ایگفتم: بگو دست زده   ینسبتا بلند یبار تکونش دادم و با صدا   هی یعصب
 نه؟ 

بود  کیبه چپ و راست تکون داد و با هق هق و لرز گفت: نه اما نزد وسرش
 بدبختم کنه. 

 به جوش اومد.  خونم

 و دور کمرش حلقه کردم. بغلم انداختمش و دستم یمکث تو یکم با

 . انداخت یم  دنیبدنش بدن خودمم به لرز  لرزش

 مشتم گرفتم.  ی و تولباسش  ارادهیهم فشار دادم و ب یرو وهامدندون 

بزرگمهر حرف زدن   اشای حرف ک یکه رو دمی بهت نشون م ا، یآر  کنمی م دبختب
 . نی فقط صبر کن و بب ، ی وفتیکه به غلط کردن ب  ارمیبه سرت م یکار  ، یچ یعنی

 بغلم خفه شده بود. یتو شه یگر  یصدا

 که کردم به خودم لعنت فرستادم.  یبه خاطر کار  یاحالش واسه لحظه  دنید با

 تکون دادم.  نیبه طرف وسرم

 دینبا  اشا، یک یار یدربرابرش کم ب دیداره، نبا یتاوان و عوارض یزینه هر چ اما
فکر کن که با   نیو فراموش کن و به ادوم برات بشه، حالش  ینورا مثل ستاره 

 . ی نسبت به خودت درون وجودش گذاشت وی احساس کارتن یا

 . دندیدوی م نیبه آرش و دالرام خورد که با دو و ترس به سمت ماش نگاهم

 . دی در رو باز کرد که نورا از ترس لرز  عیآرش سر دندی رس نی که به ماش نی هم
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 آرشه.  ست، ی ن یز یگوشش آروم گفتم: چ کینزد

   ده؟یند که یاآره؟ صدمه  گه؟ینفس زنان گفت: حالش خوبه د آرش

 ه؟ یتونست بفهمه کار ک  سیپل  م، یدینه، زود رس -

 . دند ی کش یانفس آسوده هردوشون

همه جا رو پاک  اد، یداره م سیاز قبل بهشون گفته که پل  یک ی: نه، انگار آرش
 کردند.  یساز 

 خم شد.   نیو کنار زد و داخل ماشآرش  دالرام، 

 خودمون.  یخونه  برمشی بدش من م -

 بره. خوادی که نم دم یکه نورا به لباسم زد فهم یچنگ با

به فاطمه خانمم  اد، ی ب  یدی دکتر سع گمیخودم م یخونه  برمش یخودم م -
 . رسمی خودم بهش م د، ی واسش درست کنه، نگران نباش یمقو   زیچ هی گمیم

 .سادیدرست وا یتینارضا با

 باشه.  -

 . میو بهش چشم دوخت میسکوت کرد یشدن سروان عسکر  کینزد با

 به نورا و بعد به من انداخت.  یاول نگاه دیکه رس  بهمون

 سواالت حالشون خوبه؟  یسر هیواسه  -

 فعل نه.  -
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با   دیشا نشون، یار یب  یحالشون بهتر شد به آگاه یاما وقت ستین یمشکل  -
بوده، همه جا رو تا چند   یکار ک میبفهم  میکه بهمون بدند بتون  یاطلعات

به محض  م، ینکرد دا یازشون پ  یاما  متاسفانه اثر میگشت نجایا هی لومتریک
 . میدیبهتون خبر م  دیبه دستمون رس یدیاطلعات جد  نکهیا

 ازتون ممنونم قربان.  -

 زد. یکم رنگ  لبخند

 بود جناب بزرگمهر، فعل با اجازه.  فهیوظ -

 بعد ازمون دور شد.  و

 میبر  زمیحالش که بهتر شد و تونست سر پا بشه بهم بگو که برنامه بر: آرش
  کنه، یم   تشیاتفاق اذ نیو هم ا شهیخونه بمونه هم حالش بدتر م یتو رون، یب
 فکرش مشغول بشه.  دیبا

 حتما.  -

 به نورا انداخت.   ینگاه نگران دالرام

 بهش دست بزنه؟ خواسته ی م یکس -

 کرد.   یاخم آرش

 شده؟  یبودم متوجه برهنه بودن سرش نشدم! چ دهی اصل از بس ترس -

 بهش دست بزنه.  خواستهیپسر م هی  گهیم -

 دالرام به هم گره خوردند.  یهااخم
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 که باهاش نکرده؟ یکار  -

 خداروشکر نه.  -

تولد که با   یشک کردم؟ به همون پسره تو یبه ک یدونیمتفکر گفت: م آرش
 کرد.  دشینورا بحثش شد و تهد

 کردم.  یساختگ اخم

 .کنمیاحتمالش هست، اگه کار اون باشه که بدبختش م -

چند نفر رو برداره دنبالش بگردند، تو فعل حواست به نورا   گمیم  میبه رح -
 باشه. 

 کردم.   نییباال و پا وسرم

 دالرام نگاه کرد.  به

 .میبر -

بود رفت و دالرام بعد از  نمیجلوتر از ماش یل یخ که   نشیبه سمت ماش  بعد
 که به نورا انداخت پشت سرش قدم برداشت.  ینگاه کوتاه

 هاش منظم شده. نورا رو صدا بزنم اما حس کردم که نفس  خواستم

 از حال رفته.  دمیخودم جداش کردم که د از 

 و بستم. دادم و در کنارش  شه یتک  یبه صندل آروم

 . شدندیرد م  نیاز کنار ماش س یپل  یهان یماش
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 روشن کردم. ون یبرداشتم و ماش وم یگوش

 کردم که گرد و خاک بلند شد.  ی رانندگ یخاک یزدم و به سرعت تو جاده دور 

 به گوشم چسبوندم.  وی ساالر رو گرفتم و گوش یشماره 

 دو بوق برداشت. با

 آقا. در خدمتم  -

 رانیهم بخواد از ا دیبگرد، شا ایها رو بردار همه جا رو دنبال اون پسره آر بچه -
ببرش به انبار خارج شهر  ریبگ یزخم ایپسره رو سالم  ، یبذار   دیخارج بشه نبا

 ؟ ید یببرند، فهم ییبو هی از قض دینبا میآرش و گروه رح م، یکه دار 

 راحت.   التونیبله آقا، خ -

 بهم خبر بده.  یکه پسره رو گرفت نی خوبه، هم -

 چشم.  یبه رو -

 شمار انداختم.  لومتریک یصفحه  یجلو ویقطع کردم و گوش وتماس 

 و مرتب کردمشون.  دمی موهام کش یتو یدست

 ... ارم یبه سرت م ییچه بل ن یپسر شجاع، فقط صبر کن و بب  آقا

 . کردمی دکتر نگاه م یبه کارها نهیو دست به س منتظر

 . دیو بهش وصل کرد بلند شد و به سمتم چرخسرم  نکهیاز ا بعد
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اما  دی بهش بد یمقو  زیچ  هیسرمش تموم شد و به هوش اومد حتما  یوقت -
 تند بخوره.  دینذار 

 حتما.  -

 برداشت. وفش یک

 . مارستانیب  نشیببر ومد ین نیی نکرده حالش بدتر شد و تبش پا ییاگه خدا -

 تکون دادم.  یسر

 دراز کرد که باهاش دست دادم. ودستش 

 خداحافظ.  -

 ممنون دکتر، خداحافظ.  -

 زد و از کنارم گذشت.  یلبخند 

 . سادمی رفت کنار تخت وا  رونیاتاق که ب از 

 شده بود. دی صورتش مثل گچ سف رنگ

 مکث کنارش نشستم.  یکم با

 و پشت گوشش بردم. لخت باز شدش  یموها

 زخم برداشته شده بود. یه کبود و کمنگاهم به گردنش افتاد ک یطور ناگهان به

 دستم خود به خود مشت شد.  تی عصبان از 
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و از گردنش گرفتم و بلند گفتم: فاطمه خانم،  که بلند شد نگاهم  فونیآ یصدا
 در رو باز کن.  زحمتیب

 و مهربونش بلند شد: چشم آقا. ریپ  یصدا

 اصغر بلند شد.  یدر و پس بندش صدا  یبعد صدا هی ثان چند

 آقا کجان؟  -

 اتاقشونند.  یتو -

 در چشم دوختم. به

 وارد اتاق شد.   کی چندتا پلست با

 رو کجا بذارم؟  دهایسلم آقا، خر -

 بذار کنار کمد.  -

 شد.  کیگفت و به کمد نزد یچشم

 . سادیرو گذاشت مودبانه وا دهایخر نکهیاز ا بعد

 که انجام بدم؟  د یدار  یاگهیکار د -

 ازش گرفتم. ونگاهم

 . یبر یتونینه، م -

 چشم؛ خداحافظ.  -

 و دادم. سر جوابش با
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باز  یبعد صدا  هی با فاطمه خانم چند ثان یرفت و بعد از خداحافظ  رونیاتاق ب از 
 و بسته شدن در بلند شد. 

 گردنش افتاد.  هی نگاهم به کبود باز 

 . کردیبدجور توجه رو جلب م یبود کبود دیپوستش سف  چون

و از دست دادم و خم شدم، موندن آخرش کنترلم  رهیخ  هیاز چند ثان  بعد
 زدم.  شیبه کبود یادادم و بوسه  هیو کنار سرش به تشک تک دستم

و کبود اون فقط گردنت  ارم، یسرش درم  وش ی گوشش زمزمه کردم: تلف کنار 
 . کنمی و کبود م یو زخمکرده؟ اما من کل سر و صورتش 

 نظر گذروندم.  ری و از ز صورتش  یبه عقب بردم و تموم اجزا یکم وسرم

 ؟ی د یفهم ، یعاشقم بش  دیگذشته تو با هی قض نیاما از ا -

 .دوشم انداختم یآوردم و رو رونیو از تنم بمکث بلند شدم و لباسم  یکم با

 دادم.  هیتکو به چارچوب شدم و دستم کیدر نزد به

 کباب بپز.  خیگفتم: فاطمه خانم، گوشت خالص بردار و چند س بلند

 آشپزخونه بلند شد.  یاز تو صداش

 چشم آقا.  -

روش حک  یاگل نقره هی مات حموم که طراح هیاشه یو به سمت در ش دمیچرخ
 شده بود قدم برداشتم. 
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 نـــورا 

 

 و باز کردم.هامسردرد چشم با

 نرمال شد.  دمیپلک زدم تا د چندبار 

 سوخت.  دیسرم بذارم که شد یو رودستم خواستم

 دستمه و آبش هم تموم شده. یتو یسرم دمیاخم بهش نگاه کردم که د با

 دادم.  هیو به تاج تخت تک دمی باال کش وخودم

 بدنم کوفته شده بود. کل

 . اوردیم ادمیبه  وم یکه گرسنگ ومدیم ییخوش بو یغذا یبو

هام آوردم که از سوزش اخم رونیدستم ب یاز تو اطیاحتآروم و با  یل یخ وسوزن
 به هم گره خوردند.

 یبرداشتم و رو یکنار تخت دستمال زیم ی رو یدستمال کاغذ یجعبه  دنید با
 زخمم فشار دادم. 

 به اطرافم انداختم.  ینگاه

 خودم بود. یکل خونه  یحداقل به اندازه  شیبودم که بزرگ  یاتاق هی داخل

 بود. دیو سف ییتماما طل ونشیدکوراس
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 با یو ز  زیانگ رتیح ب یسقف کار شده بود عج یکه رو یاییو نگار طل نقش
 بود.

 بودند کنار هم گذاشته شده بود. ییو طل دی سف ونیدرم  کیکمد که  چندتا

داشت انواع و اقسام  دیسف ینهیبود و آ دیکه انگار از مر مر سف یزیم یرو
 ادکلن گذاشته شده بود.

 .کردمی مبهوت شده بهش نگاه م دنشیبود که از د ادیاتاق ز  اتیجزئ اونقدر 

 قصر بهشتم؟! یکجاست؟! نکنه مردم و تو نجایا ایخدا

 . شدی ذره احساس نم هیگرما هم  یحت

 پهن نبود گذاشتم.  یفرش و موکت  چیکه ه   نیزم یرو وپاهام 

 انداختم.  یست جا دستمال کاغذ کیسطل آشغال ش یتو ودستمال 

 و باال آوردم و بهش نگاه کردم. سرم  یکیبلند بشم اما با ورود  خواستم

 به ذهنم هجوم آورد. زیبزرگمهر همه چ دنید با

 از چارچوب گرفت و به طرفم اومد.  وش ه ی زد و تک یلبخند 

 حالت بهتره؟ -

 سر وقتم؟ ادینکنه دوباره ب  گم، یپسره رو م نش؟یترس گفتم: گرفت با

 .ساد یکرد و رو به روم وا  یرنگکم  اخم

 ! جات امنه. ؟یکنی استرس به خودت وارد م یچرا الک -
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 . دم یکش یاآسوده نفس

 نشست که بهش نگاه کردم.  کنارم

 سرم نگاه کرد.  به

 خوشگلند.  یل یموهات خ -

سرم  یچیه دمیکه د دمی به سرم کش یدست عیحرف سر نیا دنیشن با
 !ستین

 حواسم کجا رفته؟  ایخدا

 سرم انداخت.  یپتو تند برش داشتم و رو دنیکرده بلند شدم و با د هل

 !د؟یسرم نکرد یزیچرا چ -

 به خودش بده خندون نگاهم کرد.  ی تکون نکهیا بدون

 حواسم نبود.  -

 اطراف چشم دوختم.  به

 که سرم کنم؟  دیندار  یزیچ -

 اشاره کرد. ییهاک یشد و به پلست بلند

  یالزم بخرند، غذات حاضره، برو حموم، وقت یزهایچ یسر  هیگفتم واست  -
 آشپزخونه.  ایب  رونیب یاومد

 اشاره کرد.  یدر  به
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 حمومم اونجاست. -

 بهش نگاه کردم.  زدهخجالت 

 زد.  یجذاب لبخند

 هال، اگه حالت بد شد صدام بزن.  یتو رمیم -

 شدم.  کردی که حاال هزار درجه با قبلنش فرق م یاچهره محو

 چشم.  -

 و به سمت در رفت.  دیچرخ یاز نگاه کوتاه  بعد

 یبود بازوها دهیکه پوش یاسپرت رپوشیپشت هم جذاب بود و با اون ز  از 
 . ¬کردیترش م و جذاب دادیقرار م دید یو توو مردونش دهیورز 

 تخت گذاشتم.  یاتاق خارج شد و در رو بست که پتو رو رو از 

 نشستم.  هاک ی پلست کنار 

 و نگاه کردم.برداشتم و داخلش وش یکی

 آوردم.  رونشیمانتو ب  هی دنید با

 شد، یم یری کمربند از باز شدنش جلوگ هیدکمه بود و فقط با  بدون

تاپ  هی رشیپررنگ بود، ز  هیزانوم بود و به رنگ صورت  ریفکر کنم تا ز  قدش
 تا وسط رون داشت.  دیسف

 تر از خودش بود.چند درجه روشن  هیبود که  ییهاگل  هیطرف صورت هی یباال
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 .دمیکه بهش وصل بود رو د  یمارک

 هام از تعجب گرد شدند. چشم  متشیبرند و ق  دنید با

 کردم.  یرو خال هاک یپلست  عیاسترس سر با

گرون  یبرندها نیاز ا دن یو نگاه کردم؛ با دکه بود برندش  یایمشک یل شلوار 
 . هیگر ریبود بزنم ز  کیقورت دادم و نزد یو به سختآب دهنم  متیق

 و نگاه کردم.شال هم رنگ مانتوم  متیق

 به صورتم زدم.  یآروم یل یس

گرون    قدر ن یگفته ا یرو برگردونم؟! اصل ک هان یپول ا یخدا! من چجور  ای
 !؟یبخر

قرمز خورد که شال از دستم در رفت و با  یهای به ست لباس خصوص نگاهم
 تعجب بهش زل زدم.

 !دهیو هم خرحموم رفتن  هیواسه  زاتیتجه تموم

 و گاز گرفتم. شرم انگشت اشارم  از 

 بود! دهیهم خر دی سف هی و حوله لباس یبرس صورت هی

مورد نظر رو   یزهایخونم چ یبره از تو یگفتیم یکی ییناین یبابا به دالرام  خب
 بود؟! متیگرون ق یزهایچ نیا دنیبه خر ی! چه لزومارهیب

 و جمع کردم و بلند شدم. همشون  هی حالت گر با

 تخت گذاشتمشون.  یرو
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 بگم به صورت قسط قسط از حقوقم برداره. دی با ست، ین یاچاره

  ریبا حالت زار ز  رفتمیطور که به سمت حموم مبرداشتم و همون   ویلباس حوله
 بکنه بزرگمهر!  کارتیلب گفتم: خدا بگم چ

 و باز کردم و وارد شدم. حموم در 

 . د یپر میرو به روم کل حس گر یصحنه  دنیکه روشن کردم با د وچراغ

کردم و  زونی در بود آو کیکه نزد  یدیسف یبه چوب لباس وی حوله لباس عیسر
 شدم.  یوارد قسمت اصل 

 ییوان هم کنار حموم بود که دورش سکو هیبود و  های تو سقف نیاز ا دوشش
 داشت، بود. ییبرجسته طل یهاکه برگ  دیسف یبرجسته  یهایاز کاش

 بودند. طور ن ی هم هم های کاش یه یبق

قرار   دیسف یهاگذاشته شده بود که روش گلدون   دیور حموم استند سف هی
 داشت. 

 و ولرم کردم. و باز کردم و آبشوان ریذوق ش با

قسمت دم در گذاشتم تا بعدا  یسکو  یآوردم و رو رونیب وهام لباس 
 بشورمشون. 

 سکو گذاشتم.  یو هم روو کش موم بسیکل 

و بستم و به شامپوها که  از نصفش پر شد آب  شتری ب ایوان تقرب نکهیاز ا بعد
 شدم.  کیگذاشته شده بودند نزد یاشه یش یهاتو طبقه 
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موهاش  قدر نیچرا ا یمردونه بودند، اونم از اون خوبا؛ پس بگو لعنت  همشون
 خوشگلند!

 مو خورد که زنونه بود.  یشامپو هی به  نگاهم

 داشتم و بوش کردم.  برش

 لبم نقش بست.  یرو یخندکه لب دادیم یخوب یل یخ یبو

 کردم.  دایبدنم پ  یکرم ی شامپو هی باالخره

 بشه.  یو به هم زدم تا کفو آبش ختمیوان ر  یخورده تو هیو بدن  شامپو

 وان نشستم.  یسکو رفتم و تو یرو اطیاحت با

 و بستم.هام سردم شد اما کم کم بهش عادت کردم و چشم یکم اولش

اما حموم خونمون اونقدر بزرگ نبود که   می آرزو داشتم وان داشته باش یبچگ از 
 داخلش گذاشت.  یبشه وان

چون بابام کارمند  م، یداشت یصد و چهل متر یخونه  هی  میتهران بود یوقت
جامعه   یو جزو گروه معمول دادندی بهش م یبود حقوق خوب یاجتماع نیتام
 بازنشست شده. یاما بابام به تازگ  میاالنم هست  م، یبود

  زدی  یتو یمتر  ستیدو یخونه  هی میتونست میو فروختتهرانمون  یخونه  یوقت
 پولمونم اضافه اومد.  یتازه مقدار  م، یبخر

 داشت.  یسخت  زدیاز تهران به  یکشاثاث  چقدر 
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بود، مامان بزرگم اونجا رو  یمیقد یل ی چون خ  میمامان بزرگم نرفت یخونه 
 هیزی جه دیو نگه داشته تا تو خرپولش  گهیو پس انداز کرد؛ مفروخت و پولش 

 واسم به بابام کمک کنه... 

 . دمیپوش وی حوله لباس یاقه یساعت و ده دق کیو  یاز حموم حساب  بعد

پهنشون   دیسبد گذاشتم تا بعدا بفهمم کجا با یو توکه شسته بودم  ییزهایچ
 کنم. 

  تیبودن وضع  دیاز سف ینه؛ وقت ایاتاقه  ی تو نمیو باز کردم تا ببآروم در ر  اول 
 اومدم و در رو بستم. رونیکردم ب دای پ نانیاطم

 خورد که روش سشوار گذاشته شده بود. نه یآ زیبه م  نگاهم

 گذاشته که ازش استفاده کنم.  حتما

 اتاق اومده؟! یتو نکنه

 انداختم.  ینگاه میبه صورتم زدم و به لباس خصوص یایل یس

 تو سرت نورا! خاک

 . دمیو گزخجالت لبم  از 

 نشستم و مشغول شونه و خشک کردن موهام شدم.  نهیآ  یجلو یصندل یرو

 . دمیچی پ بسیو بستم و دور کل موهام درآخر

 به خودم دادم.  یچرخ نهیآ یو جلو دمی رو پوش زیچ همه

 ! ادایبهم م چقدر 
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 !ادیبهم م یل ینداشتم خ  یرنگ  نیا یحاال مانتو تا

 هست که گرونه.  ی زیچ هیچقدر نرم و خنکه،  پارچشم

که واسه خودم بود رو  یای گوشه گذاشتم و کفش کالج مشک هی ومییدمپا
 . دم یپوش

 . دمی کش  یقی عم نفس

بغل بزرگمهر بودن به ذهنم  یتو یدفعه خاطره هیبردارم اما  یقدم خواستم
 و به دندون گرفتم و از شرم گر گرفتم.هجوم آورد که لبم 

 شرکتم بودم خدا؟!  سی تو بغل رئ من

 ! شش؟یبرم پ یچجور  حاال

 بستم وهام چشم

 کردم از التهاب بدنم کم کنم.  یو بستم و سعهام شکمم چشم یصدا با

خونه،  یگردیو برم یکنی ازش تشکر م ی و که خوردنورا، غذات  ستین یزیچ
 . ش ین ی¬بیهم تا روز شرکت نم گهید

 شدم.  کیو به در نزد دمی کش  یقی عم نفس

 یاومدم اما با صدا رونیمکث در رو باز کردم و ب یرو گرفتم و با کم رهیدستگ
 . دمی و به سمتش چرخ دمیکش  یبلند  غیبزرگمهر اونم کنارم از ترس ج

 !یاومد  رونیچه عجب ب  -
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قلبم گذاشتم، اونم  یو رونگاهش کردم و دستم رهیترس نفس زنان خ با
 خندون بهم چشم دوخت. 

 شد.  ک یگرفت و بهم نزد وار یاز د وش ه یتک

 خنده گفت: حالت خوبه؟  با

بود سکته   کینزد ، ییهو هی ، ییها هیص گفتم: و قورت دادم و با حر دهنم آب
 کنم! 

 زد.  یلبخند 

 . خوامی معذرت م -

 . دیلبخندش کل حرصم خواب با

 لبخند بزنه؟  تونهی م قدر نیا اونم

 و برانداز کرد. تا پام سر

 . ادی! بهت میشد پیخوشت-

 . دمی به شالم کش یلبم نشست و دست یرو یازدهخجالت  لبخند

غذا رو   زیآشپزخونه، فاطمه خانم م یبزنم اما زودتر گفت: برو تو یحرف خواستم
 یباشه تند نخور  ادتیهال،  یتو ایب یواست آماده کرده، غذات¬و که تموم کرد

 خب؟ ست؛ ی چون دکتر گفته واست خوب ن

 زدم. یکم رنگ یلبخند 

 چشم.  -
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 نگاهم کرد، بعد از کنارم رد شد و به داخل اتاق رفت.  یهمون لبخند کم  با

 برج زهرمار نشه.  گهیکاش د نه، یخوبش چقدر دلنش رفتار 

نجات  میفرد زندگ  نیرو اعصاب¬تر یروز  ¬دادمی درصدم احتمال نم هی یحت
 دهندم بشه! 

 و سرنوشت ترسناکه. ایدن یکارا واقعا

 به دنبال آشپزخونه جلو رفتم.  یسرخوش با

 رو به روم آروم¬تر قدم برداشتم.  یز فضاا ریمتح

 اونه؟! یفقط واسه  یبزرگ نی به ا یخونه  یعنی

 یل یخ یبود، معلوم بود تو طبقه  ییبزرگ خونه غرق در روشنا یهاپنجره بخاطر
 پام بود. ریباالست چون تهران درست ز 

 هال گذاشته شده بود. یدست مبل تو  چند

دور   رهیکه به حالت دا یی_طلدی دست سف هیپنجره،  کینزد ی دست سلطنت هی
 ونیتلوز  یهم جلو یکرم یدست کاناپه  هیوسطشون بود و  ز یم هیهم بودند و 

 پهن بود.  ییگردو  یفرش نه متر هی و کاناپه  ونیتلوز  نیبود، ب

 شدم.  کینزد یاشه یبه در ش یو سرسبز یبالکن به اون بزرگ دنید با

 قشنگ کرده بودند.  یل یها فضا رو خسبز و گل  یهااه یگ

بالکن   یبه انتها کیداشت نزد یکه چهارتا صندل یچهار گوش چوب زیم هی
 گذاشته شده بود. 
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معدم از نگاه کردن به خونه دست برداشتم و به سمت   یبلند شدن صدا  با
 بود رفتم.  ییرایآشپزخونه که کنار پذ

کردن اپن   زیخورد که درحال تم ینآشپزخونه که شدم نگاهم به زن مس وارد
 بود.

 گفتم: سلم. مینترسه مل  نکهیا واسه

و¬ چروک شدش  بایکه چهره¬ تقر  ینی و لبخند دلنش دیسمتم چرخ به
 لبش نشوند.  یرو کردی مهربون¬¬تر م

 .ن یایسلم دخترم، همراهم ب -

 چشم.  -

 اومدم.  رونیسرش از آشپزخونه ب پشت

 رو به رو شدم.  یناهار خور  زیم  هی که با  میشد یپهن   یراهرو هی وارد

 دهنم آب افتاد و بدتر گرسنم شد.  زیم یرو یهاکباب و جوجه  دنید با

 . دیحتما بهم بگ  دیخواست یزیچ هی اگه  -

 زدم.  یلبخند 

 چشم.  -

 لبخند ازم دور شد.  با

کباب و  ختم، یبشقاب ر  یو تونشستم و بلفاصله برنج  هایاز صندل  یکی یرو
 . جوجه رو به همراه گوجه برداشتم و مشغول خوردن شدم
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 یکشتم تا به آروم  یو مخودم یل یتند بخورم خ دیبزرگمهر گفته بود نبا چون
 بخورم. 

 رو به روم نگاه کردم.  دیساعت حالت خورش به

 بود.  نه

 سرکار؟ فرستتمی بزرگمهر م یعنی

 فوت کردم و به غذا خوردنم ادامه دادم.  رونیبه ب ونفسم 

 بلند شد.  ونیتلوز  ینگذشت که صدا یزیچ

 لمیف  هیکانال که انگار  هیباالخره رو  نکهیتا ا شدندی ها عوض مکانال  مدام
 ثابت موند.  دادی نشون م یجنگ

 شدم. نیو سنگ ریخوردم تا س اونقدر 

 شکمم گذاشتم.  یو رودادم و دستم  هیتک یو به صندل دمی کش یراحت نفس

 ! چقدرم خوشمزه بود. شیآخ

 . دمی و سر کش ختمیر  وانیل یدلستر رو تو یکم

بدنم کم شد  ینیکم از حجم سنگ  هی نکهینشستم و بعد از ا یاقه ی دق چند
 بلند شدم. 

 فاطمه خانم رفتم.  شیاومدم و واسه تشکر پ  رونیراهرو ب از 

 . دمشید یریدرحال گردگ ییرایپذ یتو
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 شدم.  کیلبخند بهش نزد  با

 خوشمزه بود. یل یخ -

 . دیطرفم چرخ به

 د؟یخودتون پخته بود -

 زد.  یلبخند 

 گرفته.  رونیش آقا از بو آره اما جوجه کبابش  -

 شدم. کینزد بهش

 ! گرفتی بود؟ کبابشم م یکار  یخب چ -

 چقدر پرروعه! گهیم  االن

من   یهابه کباب  یبه تاج مبل گرفت و با خنده گفت: آقا از بچگ ودستش 
 . رهیگی نم رونیعادت کرده، از ب

 !؟یتعجب گفتم: از بچگ با

من ازش   کردندیکار م زیر  کیکه مامان و باباش  یوقت یاز بچگ شم، یآره، دا -
 منم خورده، محرمشم.  ریش کردم، ی مراقبت م

 زدم.  یلبخند 

 د؟ یکرد  تشیبداخلق ترب قدر ن یاما چرا ا نطور، یکه ا -

 کرد.  یاخم
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 هم خوش اخلقه! یل یپسرم خ -

 و کوتاه بغلش کردم.  دمیخند

 . دیقربونتون برم که روش حساس یاله -

 کرد نخنده.  یسع

 بهم رفت.  یاغره چشم

که   یبا پسرم دار  یاچه رابطه  نم، یگفت: بگو بب  طونیداد و ش هی مبل تک به
 نگرانت بود؟ قدر ن یا

 .دند یباال پر ابروهام

 نگرانم بود؟! -

 . رفتی طرف اتاق به اون طرف اتاق م نی از ا یکه دکتر اومد ه یآره، تا وقت -

 لبم نقش بست.  یرو یلبخند 

 .شمی مزاحمتون نم -

 دخترم؟ هیچه حرف  نی لبخند گفت: ا با

 خنده ادامه داد.  با

 .می چوندیاما خوب پ -

 . دم یخند

 ه؟ ی چه حرف نیا -
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 اومدم.  رونیب ییرایکردم و از پذ  نییبازوش باال و پا یو رودستم متی با مل بعد

 لم داده بود. ونیتلوز  یکاناپه جلو یرو

 خکوبیسرجام م خورهی داره مشروب م  نکهیا دنیشدم اما با د کینزد بهش
 شدم و با تعجب بهش زل زدم. 

 !شونه؟یمثل بق  نمیا

 گرفت.  استرسم

 !اره؟یسرم ب ییبل هی مست بشه   نکنه

 هم بهتره.  یل یفاطمه خانم بمونم خ  شیپ

 .د یو حس کرد که چرخحضور و نگاهم نهیبچرخم اما انگار سنگ خواستم

 ؟ یشد ریس -

 ... هان... آره. ؟یشده گفتم: چ  هل

 . نی بش ایب -

 نگاه کردم.  وانشیبه ل کوتاه

 . دنی نگذشت که شروع کرد به خند یزیچ

 . نی بش ایب شم، ی خوردن مست نم قدر ن ینترس، با ا -

 و با استرس به سمتش قدم برداشتم.  آروم

 !یپسر  نی همچ دهی فاطمه خانم بع  از 
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اما به کنار خودش اشاره  نمیکنارش بش یخواستم رو کاناپه   دمی که رس  بهش
 کرد. 

 . ن یبش نجایا -

 ترم.راحت   نجایا  -

 . ن یبش نجایگفت: گفتم ا محکم

 مبل نشستم.  یگفتم و کنارش درست کنار دسته  یاباشه آروم

  یکنار بطر زیم ی رو ووانش یو ل دینفس سر کش  هی ووان یل یتو یمحتوا
 گذاشت. 

 که ودکاست.  دمی فهم  شهیش یرو یهانوشته  از 

 .وارد شدم  یاز راه پزشک  دهینم ت ی اهم  نیبه د ادیز دونستمی م چون

 مضره؟ یچقدر واسه سلمت دیدونیم -

 داد.  هی و به کنار سرش تکو به مبل و دستش آرنجش  د، یطرفم چرخ به

 .دونمیم -

 د؟یخور ی وقت چرا ماون -

 .ده یبهم آرامش م -

 گرفت.  خندم

 دادم. هی مبل تک به
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 !نی! اونم اده یآرامش م  بهش

 بهش انداختم.  ی نگاه میشد که ن رهیبهم خ حرفیب

 . کردیمعذبم م دیشد نگاهش

 .خت یر  یدلم هر یشد  دهیدزد کنهیآرش زنگ زد و گفت که فکر م  یوقت -

 نگاهش کردم. مبهوت

 . زدیتو نگاهش موج م ینگران

تو دست دالرامه و  فتیچادر و ک دمیو به آپارتمانت رسوندم که دزود خودم -
تولد  یرفت که تو ینفر فکرم سمت همون پسر نیقفله، اول ی هم تو دیکل 

 مزاحمت شده بود. 

 انداختم.  نییو پااون اتفاق سرم یادآور ی با

 و واسه خودش نگه داره تا هرشب... نابودم کنه و بعد من  خواستیم -

 نتونستم بگم.  وشادامه 

 و باال آورد.گرفت و سرم وچونم

 زد.  یلبخند 

 برسونه.  یبیبهت آس یکس  ستیقرار ن گهیبهش فکر نکن، د -

 انداخت.  ودستش 
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و کار تموم شده  میکن   داتی پ رید نکهی بودم، از ا دهیترس یو بخواراستش  -
 بودم.  دهیباشه ترس

 بهش زل زدم.  رهیو فقط خ دیحرفش دلم لرز  نیا از 

 قابل هضم بود برام.  ریغ  هاشحرف

و  ختیر  یگونم نشست دلم هر یکه کنار صورتم و انگشتش که رو دستش
که بهش   یشدم اما زود به خودم اومدم و جور  شیاقهوه   یمسخ چشم¬ها

 . دندی بردم که ابروهاش باال پر نییبرنخوره دستش¬و آروم پا

 واسم مهمه.  یگفتم: محرم نامحرم خجالت¬زده

 گفتنش متعجبم کرد.  دی ببخش

 واقعا همون بزرگمهره؟  نیا

 مبل جا به جا شد.  یرو یو کم دی کش  یقی عم نفس

  میرفت  نیماش یتو  یبودم که تا وقت دهیکردم اونقدر ترس داتیپ یوقت -
متوجه شدم   یست و وضع مانتوت هم افتضاحه، وقتسرت برهنه  دمینفهم 

زود  یگفت یسرت آورده باشه اما وقت  ییبل هی دمیو ترس ختیر  یدلم هر
 راحت شد.   المیخ میدیرس

ها جمله  نی ا دنیاصل انتظار شن دیکلماتش نداشتم، شا نیواسه ا  یجواب چیه
 رو ازش نداشتم و قفل کرده بودم. 

 .یپسره رو براشون بگ یحالت بهتر شد ببرمت تا چهره یگفت وقت  سیپل  -
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 شد.  ی جد یکم شچهره

 . یکه بر خوامی اما نم -

 تعجب گفتم: چرا؟! با

 یادیکله گنده بوده، نفوذ ز  یزمان  هیباباش  شناسم، یم ییجورا هیپسره رو  -
کار رو بسپرش   نیا ، یوفتی خطر م یو تو شهی دشمنت م  شتری ب یداره، اگه تو بر
بذار طرف  س، یپل   دمیو اطلعات پسره رو م یآگاه رمیبه من، خودم م

 .گم یپسره رو گرفتند بهت م یحسابش من باشم، وقت

 . دیدونیمکث گفتم: هر جور صلح م یکم با

 زد.  یلبخند 

هم بزرگه و هم اتاق واست   نجایا ست، یواست امن ن گهیدرضمن، اون خونه د -
 .جان ی هم یایم  یکنی و جمع مداره؛ چمدونت 

 حد ممکن گرد شدند.  نیتا آخر چشم¬هام

 ! اصل امکان نداره! ؟یچ -

 کرد. اخم

 یتا وقت ، یهست یعوض  یخطر اون پسره  یتو یکه گفتم، هر جا بر نی هم -
  گهی اگه د ست، ی راحت ن المیخ یازم دور که باش ، یبمون نجای ا دیبا رنشیبگ

 ؟یدار  ، یبر یداشته باش یل یفام یخونه 
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 د، ی بابام تک فرزند بود، پدر بزرگ و مادر بزرگمم فوت شدند اما نگران نباش -
 که نگهبانش خوب باشه.   رمیگیم  یآپارتمان هی رمیم

 ؟ یدی فهم ، یمخالفت کن یحق ندار  جان ی هم یایوجود م نیبا ا -

 . ارنیکه! تازه واسه شماهم حرف درم  شهی : آخه نمدمینال

 . دیباالتر کش  وخودش

به فاطمه   ، یکنی جمع م وهات لیوسا برمتیتو نگران من نباش، خودم م -
حالت   دینه تو، با رمیو آماده کنه، امروز نه من شرکت م که اتاقت  گمیخانم م

 . شمیبهتر بشه، منم برم شرکت نگرانت م

 . کردندی دلم قند آب م یتند تو تند

 واقعا بزرگمهر خودمونه؟!  نیا ایخدا

 باال داد. ودش ی کش یابروها

 ؟ یدیفهم  -

بچه پولدار که عهد بستم  هیکنم اونم  ی پسر زندگ هیکنار  امیکم مونده ب اما
 باهاشون نداشته باشم.  یکار  گهید

بزرگمهر،  یممنونم آقا یل یگفتم: خ  یجام بلند شدم و مودبانه و اما جد از 
 قبول کنم.  ¬تونمیاما نم ونتونمیبخاطر نجات دادنمم ممنون  و مد

 به هم گره خوردند.  اخم¬هاش

 سروقتت؟  ادیباز پسره ب ی¬خوایم -
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 ... یبب -

 ؟یهم نشنوم اوک  یکه گفتم مخالفت نیتحکم گفت: هم  با

 نشست.  می شونیپ یرو یاخم

 ده؟ یداره به من دستور م نیا

محکم و قاطع حرف  ¬تونهیکه م ستیبهش نشون بدم تنها اون ن نکهیا یبرا
جا هم خونم و همون  ¬گردمیبرم  شه، ی بزنه گفتم: منم نظرم عوض نم

 بکنه.  ¬تونهی نم گهید یغلط چیپسره هم ه ¬مونمیم

هم  ی¬و رومدت حرف زدنم چشم¬هاش¬و بسته بود و دندون¬هاش  تموم
 نشم.  شی حالت عصب میتسل  ¬کردمیم یسع یل یکه خ ¬دادیفشار م

صداش مشهود بود گفت: باشه نوراخانم، راه   یکه تو یباز کرد و با حرص چشم
 . کنمی نم یدخالت گهیباز جاده دراز اما اگه پسره باز اومد سروقتت من د

  گهیدادم که د نانیاما زود به خودم اطم دمیلحظه از ترس به خودم لرز  هی
 دست از سرم برداشته. 

 قدم به عقب رفتم.  هی ¬ارادهیشد که ب بلند

 . ¬رسونمتیخودم م -

 عیازم دور شد که سر اوردیم رونیو بکه لباسش   یدرهم درحال یبا اخم¬ها بعد
 کردم.  یو ازش گرفتم و اخمنگاهم

 واال! هیزیخوب چ خجالتم
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 . سادمیاومدنش کنار در وا منتظر

هال برگشت و پس بندش   یتو یرسم ریغ  پی نگدشت که با ت یقه¬ای دق چند
 . دیچی پ مینیب یتو یعطر سرد و تلخ یبو

 اخم¬هاش کور بود.  یگره¬  هنوزم

لپ   هیادآور یو بازش کردم اما با  دمیازش گرفتم و به سمت در چرخ نگاهم¬و
 ستادیکه از حرکت ا دمیتاپم محکم به گونم زدم و با استرس به سمتش چرخ

 نگاهم کرد. یو سوال

 شماست.  شیکه لپ تاپم پ  دیتوروخدا بگ -

 باال انداخت.  یاشونه 

 نه.  -

 . ختیر  یهر دلم

 به گونم زدم.  بازم

و آروم زمزمه کردم: با اون همه عکس   دمیترس و اضطراب به سمت در چرخ با
 . شمیبدبخت م 

 . دم یصورتم کش  یتو وهامدست 

 . شمیبدبخت م  -

 خندونش بلند شد.  یدفعه صدا هی

 دست دالرام بود، جاش امنه.  -
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 شماست؟  شی و نسبتا بلند گفتم: پ دمیشدت به سمتش چرخ به

 کرد.  نیی باال و پا وسرش

زدم و بلند گفتم: داشتم   نیو محکم به زم بار پام هیو پر کرد و وجودم حرص
 سکته! دیفهمی م کردم، یسکته م 

 یو محکم روهامرفت که دندون  رونینزد و خونسرد از کنارم رد شد و ب یحرف
 . دمیکوب  نی و به زمهم فشار دادم و دوبار پام

 . ومدیرنمخونم د  یزدیکارد م یعنی

 ! یو روان شعور ی ب بزرگمهر

 اومدم.  رونیخونه ب از 

 بود. سادهیوا بی آسانسور دست به ج منتظر

 . دی چیسالن پ یرو محکم بستم که صداش تو در 

 اطرافم دهنم باز موند.  دنید با

 شده بدمصب! ییهای رو نگاه دختر! رسما قصره، عجب گچ کار  نجایا

 نسبتا بلند دور تا دور سالن بودند.  یهاگلدون 

 هم بود.   گهیواحد د هیبر واحد بزرگمهر  علوه

 صداش بهش نگاه کردم. با

 آسانسور اومد. -
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 کردم.  اخم

 آور؟ حرص  یآقا امیبا آسانسور ب خوامی گفته م یک -

 . دندیباال پر ابروهاش

 ! ستمهیب یطبقه  نجایاخم به سمت راه پله رفتم که گفت: ا با

 ! اوه

 و نباز. خودت نه، 

 گفتم: خب باشه.  خونسرد

 هم فشار دادم. یو روهام باال انداخت و وارد آسانسور شد که دندون  یاشونه 

 ؟ یتعارف کن دیتو نبا امینم  گمیمن م  حاال

 رفتم.  نییها پاحرص از پله  با

 . کردمیم  رتیح شدمیکه رد م یاهر طبقه  از 

از پنج برج معروف   یکی ن یبوده؟! فکر کنم ا یک  گهیرو ساخته د نجایکه ا یکس
 باشه! دیتهران با

 . دمی هفتم رس یبه طبقه  دیپا درد شد با

 سوار آسانسور نشدم.  ارمیکم ب خواستمی نم چون

 دادم.  هی زنان به ستون تک نفس

 خدا! یوا -
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  نکهیاومدم تا ا نییها رو پاپله  یه یبق ییطل یهابه کمک نرده یناچار  به
 . دمیرس  یباالخره به الب

 پله نشستم.  نیاول یجا رونفس زنان همون  یخستگ از 

بود و گوشه به گوشه مبل و گلدون گذاشته شده  یفقط الب کردیچشم کار م تا
 بود.  زیانگ رتیح  بیها عجو ستون  وار یگچ و د ی، نقش و نگارهابود

از   وونهیکدومشون هم مثل من د  چیو ه ومدندیو م رفتندیم یادیز  یهاآدم
 . کردندیها استفاده نم پله 

 . رفتندی و م کردندیهم بهم نگاه م یگاه

 . افتضاح بود بی ها هم عجزناز  یو ظاهر بعض  پیت

 . دمی کش  یقی عم نفس

 یبا حرص اخم شهیم کی بهم نزد بی بزرگمهر که خندون و دست به ج دنید با
 کردم. 

طبقه با پله رو بهت   ست یب یاومدن شجاعانه  نیی گفت: پا دیکه رس  بهم
 . گم یم کیتبر

که با حرص گفتم: اصل هم خنده نداره! نفسم   دنی شروع کرد به خند بعدم
 رفت. 
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دلم رحم اومد  یو مهار کرد و خندون گفت: هنوز شانس آوردخندش  یسخت به
 ، یگشتی و من م نگیدنبال پارک دینرفتم وگرنه دوساعت با  نگیپارک  مایمستق 

 .میحاال هم بلند شو بر

 یو به نرده گرفتم و بلند شدم که پاهام درد گرفتند اما به روحرص دستم  با
 . اوردمیخودم ن

 نشده.  یاصل خاک دمیکنم اما د زیو از خاک تملباسم  خواستم

 ! کنند یم زیرو تم نجایکف ا  شهیهم انگار 

 و به جلو قدم برداشت که پشت سرش رفتم.  دیچرخ

 ؟یایباهام با آسانسور م ای یبا پله بر یخوایحاال م -

 . امیبا آسانسور م رمینخ -

 حله.  -

 . کردندیبهمون نگاه م میشدی هر جا که رد م از 

 و زد.و بزرگمهر دکمش  میدی بود رس ییآسانسور که درش طل به

و مبل نشسته و بهم زل زده حرصم هی یکه رو یروزنامه به دست رمردیپ دنید با
 کردم. یسر اون خال

 د؟یبهم زل زد نطور یکه ا  دینی بی م یبیعج زیچ -

 روزنامه برد.  یتو وسرش

 ؟چه طرز حرف زدنه نیمعترضانه گفت: نورا، ا بزرگمهر
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 بر و بر به من زل زده!  یو با اخم گفتم: ه دمی سمتش چرخ به

کم   هیبهتره  ، ییتو واسشون ناآشنا م، یشناسیو حدودا مهمه هم نجایا -
 . یرفتارت¬و درست کن

 و دستم¬و مشت کردم.  دمیکش  یپر حرص نفس

 باز شد و به داخل رفت.  در 

 ؟ یاینم -

 رو زد.  p2 یکردم و وارد آسانسور شدم که دکمه  یاخم

ست به شدم، اونم د رهیبه رو به روم خ نهیدرهم دست به س  یاخم¬ها با
 داد.  هیآسانسور تک یوارهیو به دبازوش  بیج

 یظیغل   شیآرا شونیکیو درش باز شد که قامت دو دختر که    سادیوا p1 یطبقه 
 بودند به داخل اومدند.  دهیپوش یصورتش بود و هردوشون مانتو جلو باز  یرو

 و زد.طبقه سوم  یدکمه  شونیکی

  ادیز  اشا، یتر بود رو به بزرگمهر گفتم: سلم آقا ککه وضعش خراب یاون
 . نمتیبی نم

 بهشون انداخت.  ینگاه میبه هم گره خوردند و ن  شتریب هاماخم

 . سادی درست وا بزرگمهر

 سلم، چه خبر از بابا؟ -

 . هی حالش عال -
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 به من انداخت.  ینگاه مین

 ؟ یایتوپ تو لواسونه، با آرش نم یمهمون  هی امشب  -

 هم فشار دادم و به در چشم دوختم. یرو وهامدندون 

 . ستین  ی: نه بابا، فعل حس مهمونبزرگمهر

با پشت دست بخوابون تو دهن   گهیم طونهی ! شزنندیهم با هم حرف م یچجور 
 هردوشون. 

 . کردیدختره هم ساکت بهشون نگاه م یکی اون

 ولش یکه خودمم دل یو درش باز شد که با حرص سادیآسانسور وا  باالخره
 اومدم.  رونیاز آسانسور ب دونستمی نم

 جون.  اشایک یبا -

 و باال گرفت. دستش  ومدیم  رونیکه داشت ب  یدرحال بزرگمهر

 کو؟  نیحرص گفتم: ماش با

 کرد. اخم

 یپات درد گرفته چرا سر من خال یاومد نیی تا طبقه رو پا ستی چته؟ ب -
 ! ؟یکنیم

 هم فشار دادم.  یمحکم رو وهامدندون 

 لب گفتم: استغفرهللا!  ریز 
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 جلو اشاره کردم. به

 ممنون.   د، یکن مییراهنما -

 و به جلو قدم برداشت که پشت سرش رفتم. دیکش یپوف

 . رفتینفسم م  دمیدیکه م ییهان یماش با

 . سادیوا BMWو  optima هی نی بزرگمهر ب باالخره

 و باز کرد. بلند شد و درش  optima یباز بشه اما صدا BMWبودم قفل   منتظر

 چرخوندم.   نی هردو ماش نیو بتعجب نگاهم  با

 ام وه اشاره کردم.  یب به

 !نهیکه ا نتونیماش -

 هردوتاشه. -

 گاد! یما او

 ! هیخر پول  عجب

ت موتور هم نداشته باشه  بنده  هی! آخه درسته ید یم  ایبه ک نی و ببپول  ایخدا
 یارد یل یم میهم ن یک یو  یاردیل یم یکیاون هم   نیت دو تا ماشبنده  یکیاما 

 داشته باشه؟! 

 شدم.  کیکنار راننده نزد یجمع کردم و به در صندل وخودم

 نشست که در رو باز کردم و نشستم.  نیماش داخل
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 روشن کرد.  ون یلباسش برد و ماش ریو به ز گردنش  ینقره  ریزنج

 . زدمیم دید ون یو بچرخونم ماشچشمم تونستمیکه م ییجا تا

 اومد و به راه افتاد. رون یپارک ب یجا از 

به شدت جذاب کرده بودند که با ذوق بهشون   ونگ یپارک  ی خارج یهان یماش
 . کردمینگاه م

 دوست دارم؟  نیماش قدر ن یمن چرا ا ایخدا

 .میخارج شد  نگیو بعد از پارک  میاول اومد یطبقه یرو اول 

به   یکه باد خنک دمی کش نییرو پا شهیسرسبز اطرافم ش یجاده دنید با
 لبم نشوند.  یرو یصورتم خورد و لبخند

 بزرگمهر نگاهم¬و به سمتش سوق دادم.   یصدا با

 هردو؟ ای ییهاخونه نجور یا ای یدوست دار  یخارج نیماش -

 یصد متر یخونه  هیحاضرم تو  یعنی نم، ی عاشق ماش ن، یگفتم: ماش جانیه با
 . نمیخراب ماش یوونه یداشته باشم، د یینایماش نجور یا یکنم ول یزندگ

 . دی بهم انداخت و خند ینگاه مین

اثر   یتور یبرد و رو صفحه مان رونیو بکه دستش  میدی رس یدم ورود به
 و ثبت کرد و کم کم در باز شد. انگشتش 

 ها. امنه  یل یخ نجای ! ایزاتیتجه عجب
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  گهیبزرگ د یهاسرسبز که خونه  یجاده هیکامل باز شد که حرکت کرد و تو  در 
 هم بودند روند. 

اسمش   دنیاما با د نمیو بببرج ن یبتونم ا دیعقب نگاه کردم تا شا به
 آلتون کورته!  نکهیلب گفتم: ا ریز   زدم و میشونی ناخودآگاه محکم به پ

 شدم.  رهینشستم و به داشبورد خ  یصندل یتعجب درست رو با

 منم پولدارتره! یاز بابا گهیم  لیهست که ل یزیچ هی

 به من چه؟ خوش به حال نسل در نسلش، واال. اصل

 اشاره کردم. تور ی مان به

   د؟یو روشن کنضبط  شهیم -

 .ریخ -

 نشست.  می شونیپ یرو یاخم

 ! گدا

 . دی بهم انداخت و خند ینگاه مین

 کردم. یشوخ -

 هام از هم باز شدند. بود و روشنش کرد که اخم تور یو به سمت ماندستش  بعد

 و گرفت. و لمس کرد و با اون دستش فرمون آهنگ  هی یرو

 بلند شد.  شتاز یپ یو عل  ریاز سم  ستی آهنگ بد ن  یصدا
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 .م یشد ابونیخ وارد

 باشه.  دیگفتم: بذار  عی عوضش کنه که سر خواست

 بهم نگاه کرد. کوتاه

 . نه ی غمگ -

 و دوست دارم. آهنگش  -

 رونش گذاشت.  یو روگفت و دستش  یاباشه 

دادم و  هیدر تک یره یو به دستگچرخوندم، آرنجم شهیبه سمت ش  وسرم
 چشم دوختم.  رونیچونم زدم و به ب ریو ز دستم

 عاشقش شدم.  دمیو شناهنگ  ن یکه ا یبار  نیاول

 لب با آهنگ زمزمه کردم.  ریز 

  شهی رابطه نم نیاز عمرمون سه سال رفت رو ا نی بب گهیقسمتش که م  نیا
سه سال باهم  بایمن و اون هم تقر ندازتم، ی بودن م ریبا ام ادیحساب کرد، 

ذهنم بوده و   یسه سال تو نی که تو ا  ستی ن یاون کس دمیو درآخر فهم  میبود
 بت ساختم. هی ازش 

******************* 

 بلند شد.  عیسر دنمیبا د یمی رح  یشدم که آقا ینگهبان وارد

 چقدر نگرانتون بودم. دیدونی نم ؟یدر یحالتون خوبه خانم ح -

 زدم.  یلبخند 
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 د؟یو بهم بدواحدم  دیکل  دی لطف کن شهیحالم خوبه، م -

 رفت.   دهایکل  یسمت قفسه  به

 چشم.  -

 شد.  یمانندش وارد نگهبان سی و رئ یجد یبا همون چهره بزرگمهر

 رو آورد و بهم داد. دیکل  یمی رح یآقا

 ممنونم.  -

از من بود، رفتم   یکوتاه ، یدر یگفت: واقعا شرمندم خانم ح  یشرمندگ با
و خودم دیدیدی م یبی اتفاق افتاد، بخدا اگه آس  نی که ا ییدستشو

 . دمیبخشی نم

 یکوتاه نیبود با ا کیگفت: نزد یبزنم اما بزرگمهر با لحن عصب یحرف خواستم
 نشند!  دایوقت پ چیه گهینورا خانم د دی گی که م

 انداخت.  نییپا وسرش

 نشست.  میشونی پ یرو یاخم سانشیکلم رئ یزیت از 

 نرند!  ییکه دستشو تونستندیجناب بزرگمهر، نم -

 . گمی بهتون م رونیب میبر شی حرفتون درسته اما بق  یتا حدود -

 و گرفت و کشوندم. مچم  بعد

 و آزاد کردم.با تموم قدرت مچم میاومد رونیکه ب نی هم
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 کنمی م  تیسرم دارم ازت حما ریگفت: خ  تی و با عصبان دیطرفم چرخ به
 !؟ یکن عمیضا نجور ی ا دیوقت تو بااون

 و نگه داشتم.ذوق کردم اما اخمم یحرفش مثل چ نیا از 

 ! دیکن تی الزم نکرده بود با اون لحن ازم حما -

 . دمیو شننفس پرحرصش  یازش دور شدم که صدا بعد

  یکردم جد یجمعش کردم و سع عیلبم نقش بست اما سر ی رو یپررنگ  لبخند
 باشم.

باال رفته گفتم: کجا  یو با ابروها دمیبه سمتش چرخ ادیدنبالم م دمید یوقت
 ان؟ یم

 کله شق¬و جمع کنم.  ی چمدون تو امیم -

 نتونستم خودم¬و کنترل کنم.  گهیدفعه د نیا

دستتون   ریز  گهیاز شرکت که د رونیب ؟یاوک  ام، ینم  یعنی امینم گمیم یوقت -
 ! ستمین

 . ¬خورهی به خون نشسته¬ش معلوم بود خون خونش¬و داره م یچشم¬ها از 

 گفت: باشه احمق خانم.  یعصب ¬رفتیب مکه عقب عق  همونطور 

 هم فشار دادم.  یرو دندون¬هام¬و

 بچرخه و بره نگاهش کردم.  یوقت تا
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  یگاز گذاشت نفس آسوده¬ا یشد و پاش¬و رو نیکه سوار ماش نی هم
 .دم یو چرخ دمی کش

 که حواسم به پشت سرم بود در رو باز کردم. یپله¬ها باال اومدم و درحال از 

 نشدم دروغ گفتم.  دهیبگم ترس اگه

 کردم امنه در رو بستم.  دای پ نانیاطم یوارد خونه شدم و وقت اطیاحت با

********************************** 

که سکوت خونه منم¬و به سکوت وا   ¬گذشتینم شتری ب یساعت هی
 . ¬داشت یم

ساعت به طور کامل نتونسته بودم رفتار امروز بزرگمهر¬و درک و  هی نیا تو
 هضم کنم. 

 شدنش بخاطر مخالفتم.  یچشم¬هاش، اون عصب یتو ینگران اون

 و از جام بلند شدم.  دمیکش یپوف

شارژش چند  نمیبب میاتاق بذارم و برم سر وقت گوش  یپام¬و تو  خواستم
 در کل تنم¬و لرزوند. یدرصد شده اما صدا

 به خودت استرس نده.  ینورا الک ناستیاز ا یکی یدالرام  ، ییناین حتما

 مقنعه سر کردم و آروم به سمت در رفتم.  هی

 ه؟ یک -

 . ختیر   یمرد که بلند شد دلم هر هی  یصدا
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 ؟ یدر یمنزل خانم نورا ح -

 .سادمیدر وا پشت

 بله چطور؟ -

 . میشی مزاحمتون م یاز آگاه -

 . دمی کش  یبه هم گره خوردند اما از ته نفس آسوده¬ا اخم¬هام

 ¬کنه؟ یبزرگمهر نگفت خودش کارا رو حل م مگه

پوش نقاب زده  اهیدو نفر س دنیو در رو باز کردم اما با د دمی کش  یقی عم نفس
 انگار تا مرگ رفتم¬و برگشتم. 

چارچوب و در گذاشت و با قدرت در رو   نی در رو بستم اما زود پاش¬و ب عیسر
 ه عقب هل داد که به عقب پرت شدم و اونام اومدند داخل.ب

 چشم¬هام به راه افتاد.  یتو ییا یلرزون ازشون دور شدم و در  یتن با

 ن؟ ی¬خوایازم م  یبغض به زور لب زدم: باز چ با

 . ختیر  یدلم هر  ییدرآوردن چاقو با

 . ینینب  یبیتا آس ایهمراهمون ب  ¬سروصدایباش و ب یدختر خوب -

گونه¬هام به راه انداخت که واسه بلند  یرو یل یاشک س دهینکش  هی ثان به
 دهنم گذاشتم.  ینشدن صدا هق هقم دستم¬و رو

 .دیتوروخدا دست از سرم بردار  -
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 مرمروز و رعب آور بود.  نگاهش

 . ¬خوادینم ن¬ویاما ارباب ا -

 لرزون ازش دور شدم.  یسمتم اومد که با پاها به

 برگرد و نجاتم بده. ¬کنمیبزرگمهر، غلط کردم التماست م اشا، یک

ذهنم به گوشش   یتو یصدا و زجه¬ها  ¬کردمیبودم که فکر م ال یخوش خ چه
 . رسه یم

 نورا.  یتموم گهید نبار یا

 هق هقم¬و بلند کرد.  یفکر صدا نیا

 دخترجون.  رهیحوصلم داره سر م -

 . ¬زنمیم  غی ج رونیب دیهق هق گفتم: نر با

 سرم فرو رفت.  یهردوشون مثل مته تو  یخنده¬ یصدا

  نی زم یکرد که نتونستم تعادلم¬و حفظ کنم و رو  ریمبل گ هی دفعه پام به پا هی
 افتادم. 

 کثافت.  ایزدم: سمتم ن  غیو ج دمی زور تن لرزونم¬و عقب کش به

  غیتقل کردم و تا تونستم ج هیگرفت که با گر قم¬ویو   دیزود بهم رس اما
 . دمی کش
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گفت و تا  یآخ بلند  هیشد که پشت سر یچ ¬دونمیلندم کنه اما نمب اومد
از   قه¬میمحکم به سرش خورد که  زیچ هیکه گرفته بودم بخواد بلند بشه  یاون

 پرت شد.   نیزم یدستش در رفت و رو

 زدیدستش بود و نفس نفس م  یتو ینگاهم تو نگاه بزرگمهر که چوب بلفاصله
هق   یهم فشار دادم تا صدا یشد و لبام¬و رو شتریب  ه¬می خورد که شدت گر
 هقم بلند نشه. 

 و اون دوتا رو بلند کردند.  ختندینفر به داخل ر  چند

بلندم کرد و داد زد: خوب  یپر خشم و نگران ییانداخت وبا چشم¬ها چوب¬و
 ؟ یقبرستون بمون نیتو ا یخوایشد؟ هان؟ بازم م 

 هق هق چشم¬هام¬و بستم.  با

 مبل انداختم.  یو رو دمی کش

 دهنم گرفتم و خم شدم.  یدستم¬و جلو دو

 . دمی داد زد: جوابت¬و نشن باز 

 حد دنبالمه.  ن یدر ا ¬دونستمیباز کردم و با هق هق گفتم: نم  چشم

به   ¬ذاشتندیخونه تجمع کرده بودند و دو نفر نم رونیب ه¬هایاز همسا یبعض
 . انیداخل ب

 به موهاش زد و کنارم نشست. یچنگ
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  اینکن ب ینورا، لجباز  ¬دارهیگفت: پسره دست از سرت برنم  متری دفعه مل نیا
 . رنشی بگ سایپل  یمن تا وقت  یخونه¬ ایچمدونت¬و جمع کن ب

دخترا رو از خودم دور   یضعف لعنت نیبتونم ا دیبستم تا شا چشم¬هام¬و
 کنم. 

 کمرم نشست.  ی دستش رو یگرم

 باشه؟ -

 بمونم.  نجایا گهینه د زدیبرگردم  ¬تونمیم نه

کم  نم ی و بداخلقه که ا یفقط از خودراض ست، ین ی¬ناموسیآدم بد و ب  بزرگمهر
 .امی کم باهاش کنار م

 تکون دادم.  یو سر دمیکش مینیچشم و ب ریز  دستم¬و

کنار من جات امن¬تره، حاال هم بلند   دمی م نانیبهت اطم ، یحاال عاقل شد  -
 شو.

******************** 

  یو روهاش کارم که تموم شد دست به کمر چمدون نگاه ین یسنگ ریز  باالخره
 تخت نشستم.  یگذاشتم و رو نی زم

 ازش دور کردم.  یو کم شد و درست کنارم نشست که خودم  کینزد بهم

 !نهیشیم کی چقدرم نزد پررو

 سرش برد.   ریو ز هاش و دست  دیتخت خواب یرو
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 نگهبان...  -

 کرده بودن.   ¬هوششیب -

 سند؟ی پل  شیپ -

 نکن.  ریفکرت¬و درگ -

 ن؟ی جلو چشم دوختم و آروم¬تر لب زدم: چرا برگشت به

 سکوت کرد اما باالخره به حرف اومد.  یکم

 و بدون اخم و تخم باهات حرف بزنم. یمنطق  نبار یاومدم ا اورد یدلم طاقت ن -

 گرفتم.  یچشم¬هام حلقه زد و ناخون¬هام¬و به باز  یتو اشک

فکر کرد، منکه کار   یمنطق دیبا ست، یبه نفع آدم ن  یتو همه موارد یخودخواه -
 ازت نخواستم! ینامعقول

 نگاهش کردم.  یشرمندگ با

 .ست یدست خودم ن شم، یدر رابطه با پسرا خودخواه م -

 بهم زل زد.  رهیخ یکم

 . دی کش ششیبه ته ر  ناخونش¬و

 م؟یکجا بر  یگیم ، یکه سرعقل اومد  نهیحرفا رو ولش مهم ا نیا -

 .دند یباال پر ابروهام

 ! گهیخونتون د -
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 م؟یکجا بر  ست، یاونجا که اتاقت هنوز آماده ن -

 باال انداختم. یاشونه 

 ه؟ ینظر خودتون چ دونم، ینم -

 به سقف نگاه کرد. متفکر

 نظر خودم؟ -

 نگاه کرد.   بهم

 .دونمینم -

 . دیکه خودشم خند  دمیخند کوتاه

 تخت نشست.  یحرکت رو هی تو

 .دونم یچرا، م یول -

 شد.  بلند

 . میبلند شو بر -

 گفتم: کجا؟ کنجکاو

 . یفهمیم -

 گفتم و بلند شدم.  یاباشه 

 و بردارم اما زودتر برش داشت. چمدون  خواستم

 . نهیسنگ -
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 زدم.  یلبخند 

 ممنون.  -

 سمت در رفت.  به

 . کنمی خواهش م -

 . میاومد رونیهامون از خونه بکفش   دنی از پوش بعد

 . میاومد نییها پا رو بستم و قفل کردم و از پله در 

از  شتری و بعد از فسخ قرارداد و برگردوندن قسمت ب میصاحب خونه رفت  شیپ
 . میاومد رونی پولم از آپارتمان ب

 . م یشد نیصندوق عقب گذاشت و سوار ماش یو توچمدونم  بزرگمهر

 روشن کرد و به راه افتاد.  ون یماش

 .کردیم وونمیداشت د  یکنجکاو

 ... نی بگ نیخوای بزرگمهر نم یآقا -

 و قطع کرد. اخم حرفم با

 ؟یصدام نزن  میل یمگه قرار نشد با فام -

 خاروندم. وگونم 

 واقعا؟! -

 بهم نگاه کرد. کوتاه



 ی مطهره حیدر  نمسیس

261 
 

 باش.  نطور یتو هم ا زنم، یمن چقدر باهات راحت حرف م نی بب -

 . شناسمتونی! من هنوز چهار روزه متونمی عمرا نم -

 زدم.   میشونی پ به

 خونتون.  یتو امیشناخت چهار روزه دارم م نیو با هم -

 بهش برخورد.  دیشد انگار 

 ؟یبهم اعتماد ندار  نکهیا یعنی -

راحت   تونمی نم نکهیا  یعنیم، گفت یطور ن ی هم د، ینه نه، بد برداشت نکن  -
  نی ایو ب کنمیقبول م اشایحرف بزنم، حاال چون قراره بوده بهتون بگم آقا ک 

 . میو ببندبحث 

 ندارم.  ی! من حرفیو جمع کردباال رفته گفت: خوب حرفت  یابروها با

 لبم شکل گرفت.  یاز جمع کردن بحث رو یلبخند 

 کردم. یاخم رهیو مداره راه برگشت به خونش  دمید یوقت

 خونتون؟  دیگردیبرم دیدار  -

 کرد.  نیی باال و پا وسرش

 ! میتعجب گفتم: قرار نبود که بر با

 افتاد. ادمی زیچ هی -

 نگاه کرد.  بهم
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 ؟ یبلد اردیل یب -

 د؟ یپرسیم یچ نه، واسه  -

 . یفهمیم -

 و ازش گرفتم. اخم نگاهم با

 . کنمیبهش شک م  دارم

 ضرب گرفتم.   نی پام کف ماش با

 ادهیپ  نی از ماش نگی پارک یتو نکهیرد و بدل نشد تا ا نمونیتا برج ب یحرف گهید
 . میشد

 برداشت. وچمدونم 

 د؟ یبگ نیخوای حاال نم -

 سمت آسانسور قدم برداشت.  به

 

باهم  شتریب اد، ینم نجایا ادیخونه تنها بودم، آرش هم که ز   یتو شهیمن هم -
 یروزها ایهمخونه دارم بعد از شرکت و  ه یو  یینجایحاال که تو ا رون، یب میریم

 نجایا م، یاستفاده کن نجایاز امکانات ا میتونیم میکار یکه تو خونه ب  لیتعط
هم  یرو ادهیراه واسه پ بال، ی و وال سیتن ن ی داره، زم اردیل یاستخر داره، سالن ب
 قشنگه.  یل یخ ، ینیبب وستادش یباغ ا دی حتما با هانیا یداره، اما قبل از همه 

 باال دادم. وابروهام
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 ! یعجب امکانات -

 و زد.ش و دکمه  می آسانسور رسد به

و  کارهاش  دی اما قبلش با یاز سالن ماساژش هم استفاده کن یتونیتازه، م -
 زیاز همه چ  یو بتون یواحد من ثبت بش یتو نجایبکنم که جزو ساکنان ا

 . یاستفاده کن

 و پر کرد.  وجودم یخوشحال

 زدم.  یلبخند 

 ممنونم.  -

 آورد و بهش نگاه کرد.  رونیب بشیاز ج وش یگوش

 . ستازدهی -

سرش   یو باالصورتش  یشده تو ختهیر  ی فوت کرد و موها رون یبه ب ونفسش 
 .برد

 .ی وقتا برج زهرمار شدنش خودش¬و کارهاش جذابند لعنت یاز بعض جدا

و  کردیبودم و اونم منتظر آسانسور به در نگاه م رهیبهش خ  ارادهیب
 .زدیم وار یو به دهاشانگشت 

 یکه آرزو میشرکت و ناج سیقراره کنار رئ نکهیخوشحال باشم از ا دونمی نم
کنم و راحت  ینامحرم زندگ هیقراره کنار   نکهیاز ا ایکنم   یزندگ هیهر دختر

 نباشم ناراحت. 
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 وارد شد وارد شدم.  نکهیو ازش گرفتم و بعد از اباز شدن در آسانسور نگاهم  با

 و زد و در بسته شد. هم کف  یطبقه  یدکمه 

 و مرتب کردم. شالم نهیآ یتو از 

چرا استرسم  دونمینم  شمی هر وقت باهاش تنها م کی کوچ  یفضا هی تو
 . رهیگیم

 . میاومد رونیاز باز شدن در ب بعد

به سمتش رفت که مرده دست   دی کشیم یمرد که داشت ت  هی  دنیبا د بزرگمهر
 برداشت.  دنیکش یاز ت

 . دی: سلم آقا وحبزرگمهر

 سلم قربان.  -

 رو به روش گذاشت.  وچمدون 

 و ببر واحدم. چمدون  نیا زحمتیب -

 و گرفت. داد و چمدون  هی به ستون تک وش ی گفت و ت یچشم

و بهش رسوندم و  کوتاه بهم نگاه کرد و بعد به راه افتاد که خودم   بزرگمهر
 کنارش قدم برداشتم. 

 داخلش بودند. یاشاپ بود که عده یکاف   یقسمت الب هی

 . میشد کینزد Billiard Clubکه باالش نوشته شده بود  یدر بزرگ چوب  هی به
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من گفتم بلد   گه؟ید دی کنیم یبا تعجب گفتم: شوخ خواست وارد بشه تا
 ! ستمین

 . دمیم ادیبهت  ، ی منم نگفتم بلد  -

 شد که به اجبار پشت سرش وارد شدم.  وارد

  یو چند نفر هم داخلش بودند و داشتند باز  اردیل یب ز یپر بود از م سالن
 . کردندیم

 پسرا بودند سه تاشون سرشون برهنه بود. ایهم که همراه مرد  یپنج تا زن از 

بودند رفت اما من وسط سالن   یکه درحال باز   پیاک  هی به سمت  بزرگمهر
 .سادمیوا

 گذاشتند و به سمتش رفتند.  زیم یها رو رو بزرگمهر همه چوب  یدنید با

 به جز زن وسطشون محکم دست داد. یبا همگ بزرگمهر

 پسر؟  یچطور  -

 !هایی دایکم پ -

 با ناز گفت: انگار سرش شلوغه! زنه

 هام دادم. به چشم یو چرخ دمیکش  یبه من اشاره کرد که پوف بعد

 بزرگمهر زد. یبه بازو شونیکیبهم نگاه کردند و  همشون

 چه خبره کلک؟  -
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  ادیبهش  اردیل یاز آشناهامه، ازم خواسته ب یکی ست، ین ی: خبر خاص بزرگمهر
 بدم. 

 چشم دوختم.  نیتعجب به زم  با

 گفت؟! من ازش خواستم؟! یاالن چ نیا

 به هم گره خوردند و با حرص نگاهش کردم.  هاماخم

 رفقا.   شمینم  تونی: مزاحم باز بزرگمهر

 . م یکن ی دست باز  هی ایب -

 بعدا اومدم.  دی شا د، یممنون فر -

 . قیرف  یهر جور راحت -

 و عوض نکردم.بار به بازوش زد و به سمتم اومد اما نگاه پر حرصم هی  بزرگمهر

 و باال برد.هاش دست  عی سر دیکه رس  بهم

 . مم یمن تسل  ، یغر بزن خوادینم -

بود قدم  هیکه دورتر از بق زهایاز م یکی بهش رفتم و به سمت  یاغره چشم
 برداشتم که پشت سرم اومد. 

 . دمیو به سمت بزرگمهر چرخ سادمیوا کنارش

 گما؟یاومد که گفتم: م ادمیآسانسور به  یتو یدختره نی دفعه ا هی

 بله؟ -
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 بود؟ یک دیزدیآسانسور بود که اونقدر راحت باهاش حرف م یدختره تو نیا -

 اونه؟  رهیخنده گفت: هنوز ذهنت درگ با

 اخم گفتم: فقط کنجکاوم.  با

اون و خانوادش هم   نجایکه اومدم ا شیسال پنبود؛ از چهار  یفرد خاص -
 .م یزنی باهم راحت حرف م گهیکه د نه یبودند، واسه هم 

 آهان...  -

با ناز باهاتون حرف  یادیدختره ز  نی ... ایازش گرفتم و ادامه دادم: ول ونگاهم
 . ومدیاز لحنش خوشم ن زنه، یم

 بهش نگاه کردم.  یچشم ریز 

 پوزخند هم همراهشه.   کردمیچرا حس م  دونمی اما نم کردیبهم نگاه م  خندون

 صاف کردم و نگاهم¬و کامل به سمتش چرخوندم.  وگلوم

 . یمرب یبه باز  میبرس -

 شد.  کیبهم نزد نهیبه س  دست

 . یبدون ونش یقوان  دیبدم با ادیبهت  نکهیقبل از ا -

 شدم.  نهیخودش دست به س مثل

 . دمی با دقت گوش م  -

 ؟یدونیم اردیل یتا کجا از ب -
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 فکر کردم.  یکم

هستند و  ییهاو چه رنگ  میچندتا توپ دار  ه، یر ک چ دونمیکه م یینجایتا ا -
 . نیهم  ه، ی کاربرد گچ چ

 خوبه.  -

 داد.  هیتک  زیم به

 کنارش اشاره کرد. به

 . ن یبش -

 که؟  شکنهینم -

 نه.  -

 نشستم.  کنارش
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 ها داخلش منظم شده بودند اشاره کرد. رک که توپ  به

رو به   دیضربه توپ سف  هیبعد با  م، ینیچیم زیم یرو نطور یها رو ااول توپ -
 ا ی کیبعد از ب ر   م؛ یکن  یم تی نوک مثلث هدا یتو کی یسمت توپ شماره

 ایها بشه به تک رنگ وارد حفره یفرد اگر توپ هیها توسط همون شکستن توپ
 نیشده باشه ا رهاگر توپ تک رنگ وارد حف م؛ یکن یبودن توپ توجه م دو رنگ

ها و وارد حفرهتک رنگ  یبه بعد توپ ها  نیاز ا دیو با دهیادامه م یفرد به باز 
ها وارد حفره یکردن، توپ کیدو رنگ؛ اگه بعد از بر یتوپ ها گهیکنه و فرد د

تا با وارد حفره کردن توپ مورد نظر،  رسهیم  گهینشده باشه، نوبت به فرد د
مشخص کرده باشه؛  زین ویانتخاب یدورنگ توپ ها ایتک رنگ  یدسته بند

دسته   یتلش کنه که اول توپ ها دیمشخص شد، هر فرد با  یدسته بند یوقت
هشت   یشماره  یتوپ مشک ان، یو وارد حفره کنه و در پامتعلق به خودش یبند
بشه؛ قبل از ضربه به توپ  یباز  یو وارد حفره کنه و برندهبال  تی همون ا   ای

  میاون بنداز  یتو وی که قراره توپ مشک یاحفره دیبا  بال  تیا ای یمشک
 وی بشه، اون فرد باز  یاگه ید یوارد حفره یاگه توپ مشک م؛ یمشخص کن

مشخص شده درون  یبا وارد کردن هر توپ از دسته بند نکهینکته ا هیباخته؛ 
  یحفره، نوبت همچنان با همون فرده؛ اگه به اشتباه توپ متعلق به دسته بند

اگه   مونه؛ یم یحفره باق یتو ف یتوپ به نفع حر نیوارد حفره بشه، ا ف یحر
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وارد حفره بشه، اون   ی ها وارد حفره بشند، توپ مشکتموم توپ نکهیقبل از ا
 . شه ی بازنده م فرد

 فوت کرد.  رون یبه ب ونفسش 

 ؟یدار  یسوال ای یمتوجه شد  -

  ریو ز بودم  دهیکه فهم ییزهایمشغول هضم کردنشون شدم و چ نیبه زم  رهیخ
 لب با خودم تکرار کردم. 

 هم بهم چشم دوخت.  بزرگمهر

 کامل واسم مفهوم شد نگاهم¬و به سمتش سوق دادم. یوقت

 خطا هم داره؟ یباز  نی ا دم، ی کامل فهم -

 . دیگرفت و به سمتم چرخ زیاز م وش یتک

 . دمی م ادیبهت  یباز  یآره داره اما تو -

 . دمی پر نییپا زیم یگفتم و از رو یاباشه 

 رو برداشت.  اردیل یب یهااز چوب یکی

 دست گرفتنم توجه کن.  یتو یبه نحوه -

روزها  یهم باز   هیکه  نهیبخاطر ا نمیا ده؛ یم ادیبهم  یگرم که داره مجان دمش
 نداره؟! یهم باز  گهیداشته باشه اما اون مردا که هستند پس چرا م

 کردم.   یکم رنگ اخم
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 یباهاشون باز  دیریپس چرا نم دیشناسیرو م هاه یشما که همسا اشا، یآقا ک -
 د؟ ی کن

 . سادیوا درست

بودن خوشم  یمنم از شرط کنند، یم یباز  یشرط کنندیم  یاونا هروقت باز  -
 . رهیم نیاز ب یباز  تی می صم کنمی چون فکر م ادینم

 خوشم اومد.  یطرز فکرش حساب از 

 زدم.  یلبخند 

 .دیدار  ی درک و فهم خوب -

 نظر لطفته، حاال نگاه کن.  -

 چشم.  -

دستش گرفت که با دقت بهش نگاه   یتو یجور خاص هیو خم شد و چوب کامل
 کردم. 

 با حرکت آهسته انجام داد.  نبار یا

 یارو به گونه  اردیل یگذاشت، بعد سر چوب ب زیم یو کامل رودستش  هی کف 
انگشت اشاره و انگشت شستش عبور  یونه یدستش گذاشت که از م یرو

 کرد. 

 کرد بعد به انگشت شستش چسبوند.و دور چوب حلقه اشارش  انگشت

 از هم باز کرد.  یو کمهاش انگشت  یه یبق
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 نگاه کرد.  بهم

 دوباره برم؟ -

 .دم ی فکر کنم فهم -

 . سادی خودشم کنارم وا سادم؛ یو بهم داد که سرجاش واو چوب سادیوا درست

 گذاشتم.  زیم یو روو خم شدم و دستم دمی کش  یقی عم نفس

 کارها رو که انجام داده بود انجام دادم و بهش نگاه کردم. همون

 خوبه؟ -

 کج کرد و به دستم چشم دوخت.   یکم وسرش

 حلقه کن.  شتریو بتخورده انگشت سشت و اشاره  هی -

 رو کردم. کار ن ی هم

 . ریو بگدستت چوب  نیاالن خوب شد، حاال با اون دستتم با فاصله از ا -

 م.و انجام دادکه گفت  یکار 

 ؟یراحت   نطور یاالن ا -

 تر ببرم فکر کنم واسم سخت بشه. آره، عقب  -

 . ی دستت عقب و جلو کن تا باهاش راحت بش یو توخوبه، حاال چوب  -

 گفتم و به چوب نگاه کردم.  یاباشه 

 صبر کن.  ، یبکش زیم یو روچوب د ی رو کردم که گفت: نبا کار ن یبار ا هی
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 شد. ترک ینزد بهم

 ارتفاعش داد.   یکم زیاز م وچوب

  یوقت کماون  خورهیم دی که به توپ سف  یباشه، وقت  دیبا زیفاصله با م  نیبا ا -
 . کنهیبرخورد م زی بعد از ضربه به م

 آهان.  -

 . یبچسب قدر ن یا  دیهم نبا زیبه م -

 یو گرفت و دورترم کرد که از خجالت سع هامازش دور شدم اما پهلوم  یکم
 تر گرفت. کردم ازش دورتر بشم اما محکم 

 که!   خورمتی نورا، نم سایوا جان ی هم -

 گفتم.  یا و قورت دادم و آروم باشهدهنم آب

 کرد.  لمیما یکه پهلوهام تو هردو دستش بود کم همونطور 

 . یمرکز کنت یتونیبهتر م یکه بش لیما -

تمرکز کنم و  تونمی مگه م یو گرفتهات که پهلوهام دست  نی بگه با ا ادیب یکی
 !رم؟یبگ ادی یزیچ

 . دم یکش یاول کرد که نفس آسوده باالخره

 گذاشت.  زیم یرو برداشت و رو دیسف توپ

 و آروم چندبار به سمتش ببر اما بهش نزن. چوب -
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 کار رو تکرار کردم. نیو چندبار ا دمی کش  یقی عم نفس

 سخته، کمرم درد گرفت.  یل یخ -

 برداشت. ورک 

 . ریبگ ادیغر نزن  -

 . دمیکش یپوف

 اصل واسه امروز بسه.  -

و دور شکمم حلقه کرد و  دفعه از پشت دستش  هیاما  سمیدرست وا  خواستم
دستم   ینفسم رفت و حالت درست گرفتن چوب تو یانذاشت که واسه لحظه 

 به هم خورد. 

  دمی م ادی یکیکه به  ی زیچ  هیکن، دوست ندارم   نیبهت گفتم غر نزن تمر -
 ؟ یدی وسط کار ول کنه بره، فهم

 قورت دادم.  یو به سختدهنم آب

 د؟ یریازم فاصله بگ  شهیشدم، حاال مکامل متوجه  -

 داد.  هیتک زیو به م دستش  اون

و به   یکن  یرینشونه گ یدرست و حساب یبدم چجور  ادیبهت  خوامینه، م -
 . یتوپ ضربه بزن

 . یبد ادیمن اصل غلط کردم که قبول کردم بهم  آقا
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 ¬ارادهیمحکم و پرابهتش ب یکردم دستش¬و بردارم اما با صدا یسع
 موندم.  ¬حرکتیب

 کن.   یرینشونه گ -

 کردم.  یر یزود تموم بشه بره نشونه گ نکهیا واسه

 خوره؟یم کی یبه نظرت به توپ شماره  -

 کج گرفتم.  یکم وسرم

 فکر نکنم.  -

 جا به جا کردم.  یکم وچوب

 مانتو گرفت و جا به جا کرد.  یو از روحلقه کرد و دستم شتریب ودستش 

 . زدیقلبم تند م   نکهیهم استرسم گرفته بود و هم ا یکیهمه نزد نیا از 

کن   ی دقت کن و سع شتری گفت: ب عیبزنم تا زود ازم جدا بشه اما سر خواستم
 . یو قدرتمند کنت ضربه 

 بشم. کینزد زیبه م یکرد کم  مجبورم

 بهتره.  نجایا -

صورتم قرار   هیکیرفم چرخوند و صورتش نزدو به طنگاه کردم که سرش  بهش
 گرفت. 

 د؟ یریازم فاصله بگ شهی... نمی ... نمگما یم -
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 لبم¬و شکار کرد.  یکوتاه  یگستاخانه واسه لحظه¬  نگاهش

 ه؟ ی مشکل چ -

 !ست؟ی ن یچ مشکل

رو بهت   نایا امیب شم، یم   ونیاز شرم و گرما دارم مرغ بر شه، ی داره کنده م قلبم
 بگم؟

 توپ نگاه کرد.  به

 تمرکز کن، حرف نزن.  -

 فرستادم.  رونیو به بتوپ چشم دوختم و نفسم  به

بهش زدم که از تب وتاب قلبم هم کم قدرت شد و هم  یاضربه  یسخت به
 ها پخش شدند. به توپ گوشه خورد و توپ  نکهیا

  ف یضع قدر نیبه گوشم گفت: فکر نکنم ا کیکنار سرم آورد و نزد وسرش
 ! یبزن وی اضربه   نی که همچ یباش

که از   کردی و مجبورم م انداختی لرزه به تنم م خوردی که به گوشم م هاشنفس 
 . رم یو به دندون بگخجالت لبم 

چرا االن زبونم قفل شده و  دونمی نم دمیتخسم و جواب پس م قدر ن یکه ا یمن
 تونم ی اصل چرا نم ایو  رهیبهش بگم ازم فاصله بگ  تونمی نم یمحکم و جد
 پسش بزنم! 

 ؟یتمرکز کن  یتونی باشه، نم نیبهتر از ا د یکنار گوشم لب زد: شاگرد من با باز 
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 . دمی کشیکاره نفس م  مهین

 بارمه!  نی خب اول -

 

   اشایک 

 

 . زدیم دیتند شده بودند و قلبشم شد هاشنفس 

 لبم نشست.  یرو  ینقشم لبخند  یاز اجرا خوشحال 

به  وییبل نجور یها اوقت  یکنه گاه یخونم زندگ یداشتم حاال که قراره تو قصد
 تا کم کم به سمت خودم بکشونمش.  ارمیسرش ب

و هاشون اولش سرسخت باشند اما من خوب نقطه ضعف  دیاز دخترا شا یبعض
 .دونمیم

و روشم  دیمنم با نیسرسخته، بنابر ا یحساب کنه، یبا اون دوتا فرق م نورا
 و اجرا کنم.آروم آروم نقشم  دیوارد عمل بشم؛ با کبارهی دی عوض کنم، نبا

 انداخت.  یساعت نگاه به

  دیتونی نم گهید ونیبخونم، ا برم نماز  دیبسه، با  یریادگی گهی... دگه یلطفا د -
 . دیریو بگجلوم

 گذاشت.  زیم یو روو چوب سادیوا عی مکث ازش جدا شدم که سر یکم با

 . رمیمن... من زودتر م -
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به طرفش   دنشیو چرخوند که با دنگاهش  یهل شده به دنبال در ورود بعد
 .دیدو

دادم و به رفتنش نگاه   هیتک  زیو پشت سرم به مهام دست یلبخند سرخوش  با
 کردم. 

 .ییفرار کن نورا  فعل

 شدن الدن بهش نگاه کردم. کینزد با

  یدختر رو آورد  هی شی پچند ماه   نی با خنده گفت: هم دیکه رس  بهم
 ! یداد ادی بهش  ینجور ی هم

 . دم یخند

 ه؟ یمانتز یاز فانتز ینکنه خبر  ه؟ی باحجابه چ نیحاال واقعا قصدت از ا -

  وی قصد  نی همچ اد، یگفت ازش خوشم م  شهیم ییجورا هینه،  یکی نیا -
 باهاش ندارم. 

 . دی و به بازوم کوبخنده مشتش  با

 خان.  اشایک یبرس یخوب یباهاش به جاها دوارمی! امنطور یاوه! که ا -

 . دم یخند

 ممنون.  -

 ها، فعل. بچه  شی من برم پ -

 و جمع کردم. و ازم دور شد که لب به ظاهر خندونم دی چرخ بعد
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 لذت داره.  یل یکه آخرش خ یجور  رسمیباهاش م  یخوب یل یخ یبه جاها آره، 

 گرفتم و به سمت در رفتم...  زیاز م ومیتک

 باز کردم و وارد شدم.  دیرو با کل  در 

 گذاشتم.  یدیتو جا کل  وچ یرو بستم و سوئ  در 

 گفتم: نورا؟  داشتمی که به جلو قدم برم طور همون 

 اومد.  رونیخانم از آشپزخونه ب فاطمه

 . خونهی اتاقشه، قربونش برم داره نماز م یسلم آقا، تو -

که گفته بودم واسش آماده کنند کج   یو به سمت اتاقگفتم و بعد راهم  یآهان
 کردم. 

 و چند بار در زدم.  دمیدر اتاق که ته سالن بود رس  به

رو گرفتم و در رو باز کردم که مشغول نماز  رهیدستگ دهیجواب نم دمید یوقت
 . دمشیخوندن د

 دادم و بهش چشم دوختم. هی تک نهیچارچوب دست به س به

 نماز رو کرد. یلحظه دلم هوا  هیکه واسه  خوندینماز م یجور 

 ادیهم که  ینماز  نی هم  ستند؛ یاهل نماز نبودند و ن ادیمن ز  یخانواده کل
نماز   یهمگ کردندی مجبورمون م رستانیمدرسه بوده، تا دب یگرفتم از تو

و  کردندی بخونند فقط تظاهر به نماز خوندن م خواستندیکه نم یاعده م؛ یبخون
نماز   یواقع واما من از تظاهر کردن نفرت داشتم  شدندی خم و راست م
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متنفر از تظاهر اومده؟! شده استاد  اشایسر اون ک  ییاما حاال چه بل خوندمیم
تر شد آسون یسخت بود اما دوم یل یتظاهر کردن خ یتظاهر به عشق! واسه اول

 نورا برام مثل آب خوردن شده.  یاسهو حاال و

 شناسم؛ ی و نمخودم گهید کنمی م سهیو با زمان با ستاره بودن مقاخودم یوقت
 . د یاز هم پاش ومیستاره زندگ 

 که تموم شد نگاهش¬و به سمتم چرخوند.   نمازش

 قبول باشه.  -

 زد. یکم رنگ  لبخند

 قبول حق.  -

 از چارچوب گرفتم.  ومیتک

 . شمی مزاحمت نم -

 اومدم و در رو بستم.  رونیاز اتاق ب بعد

 به سمت اتاقم رفتم.  اوردمیم رونیو بکه لباسم طور همون 

 

 نـــورا 

 

 و به مهر چشم دوختم. دمی کش  یقی عم نفس
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 کنم؟  یکه قبول کردم کنارش زندگ کنم ی م یدارم کار درست یعنی ا، یخدا

 همه اتفاق افتاده!  نیچند روز ا نیزود تو ا قدر ن یهنوزم هنگم که چطور ا اصل

به کار پولدارا نداشته باشم اما حاال  یکار   گهیکه با خودم عهد بستم د یمن
 ! کنمیم یزندگ  شونیکیو کنار  دارم تو خونه 

 بشه.  کمینذارم نزد گهیادامه بده د وش ی ریادگیباشه اگه خواست  حواسم

 یچجور  یدر یچهار ساله که نورا ح دونهیدورشم اما نم یمثل دخترا کنهی م فکر
 دهی سمتم کش دیبرخورد کنم، اون با یم یباهاش صم  دیعوض شده، اصل نبا

تو  یدر ی من بشه؛ نه من... خانم ح تی می محبت و صم  یتشنه  دیبشه، اون با
 ، ینش دمق  شیعاشق شدن پ  یوقت واسه  چیه  گهیکه د یبه خودت قول داد 

 یبهش گفت یو رفت یقدم شد  شیخودت پ ؟یکرد کار یچ ریام  یه یقض  یواسه
بهت    یبود که خود فلن نجایبهت دارم و ا ی احساس هی که  هیچند وقت  یفلن یه

 یبهت بگم، اما آخرش چ تونستمی دارم اما نم یگفت که منم بهت احساس
 شد؟

  انتیکه با دوبار خ گرفتیخندم م یینجایتموم شد، از ا زیهمه چ انتشیخ با
و عاشقتم، پس نورا خانم، فرد رو به روت  گفتی باز هم بهم م دن، یازش د

 یحت دیخب باشه اما تا اون بهت ابراز علقه نکرده تو نبا ؟یدوست داشت
 . یبهش دار  یکه فکر بکنه احساس یبکن یکار  نی کتریکوچ

 ار تخت گذاشتم. کن  یو مرتب تو کشوشدم و چادر و جانمازم  بلند

 بهم وصل کردند.  یشارژ هر ماه انگار برق هزار ولت یادآور ی با
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 خدا! حتما شارژش خدا تومنه!  ای

 . دمیبرداشتم؛ با دو در رو باز کردم و به سمت هال دو وم یگوش عیسر

انجام  وی کار  هی لپ تاپش  یکه داره تو دمی و دبزرگمهر  دمیکه به هال رس نی هم
 . دهیم

 چقدره؟  نجایشارژ ا اشایگفتم: آقا ک عینگاه کرد که سر بهم

 که چقدره؟  یدار  کار یچ -

 شدم.  ترک ینزد بهش

 که از پس پرداختش...  نمی بب دیبدونم، اصل با دیبا -

 درمورد شارژ زدم؟ گفتم که نصف نصف؟ یاخم گفت: من حرف با

 شدم. ترکینزد باز 

استفاده کنم اما   نجایخونه بخورم بخوابم، از ا نیا ی! من توشهی اصل نم-
 !؟یچیبه ه  یچیه

 شد.  پیبه لپ تاپش چشم دوخت و مشغول تا باز 

پول دارم که بدون منت بتونم شارژ  یاونقدر  ، یالزم نکرده به فکر شارژ باش -
 رو بدم. نجایا

 ! اشایگفتم: آقا ک  معترضانه

 نگاهم کرد.  یجد
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 . ی کن مهمون  درمورد شارژ نشنوم، فکر گهید -

 به لپ تاپ چشم دوخت.  بعدم

 نفره نشستم.  هی یکاناپه  یو رو  دمیکش یپوف

به   ر یخ یکارها نیبا ا خوادی خودش بکنه؟ م ونیو مدمن  خوادی م یلعنت نیا
 !دونهی کجا برسه خدا م

 . دم یکش   میشونیو چندبار به پدادم و دستم هی مبل تک یبه دسته  وآرنجم

حاکم  یاسکوت آزاردهنده  قیعا یهابخاطر پنجره یبزرگ نیبه ا  یخونه  نیا تو
 .بردیو سر مبود که حوصلم 

 رفتم.  نشیمخاطب یروشن کردم و تو وم یگوش

 به گوشم چسبوندم.  ویاسم مامان لمس کردم و گوش یمکث رو یکم با

بود آخه از جواب ندادنم  یازم عصبان یکه بهش زنگ زدم حساب  نیماش یتو
شده بودم، به جاش  دهیبگم دزد تونستمی نگرانم شده بود، منم که نم دیشد

 گفتم سرم شلوغ بوده.

 بلند شد.  نی که صداش با لحن سنگ  شدمیم دی داشتم ناام گهید

 بله؟ -

 . دم یکش  میشونیو به پدستم باز 

 ؟یمامان؟ هنوزم ناراحت -

 شدم.  یحال یچ یکه بدون ینباشم؟ تو نبود  -
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 ... یقربونت برم ول کنمی درکت م -

 درکش کن خب.  ا؛ ینکن ثر  تشیمامان جون بلند شد: اذ یصدا

 زدم.  یمحو  لبخند

 مامان جونم؟  -

 بله؟ -

 مامان جونم؟  -

 بهم انداخت.  ینگاه  مین بزرگمهر

 جونم؟ کنم، ی و با حرص گفت: من از دست تو آخر سکته م دیکش یپوف

 پررنگ شد.  لبخندم

 آره؟ گه، ید میدیقربونت برم، بخش یاله -

که   کنمی م یکار  ینگرانم کن نجور یا گهیدفعه د هیآره، اما اگه  نکهیبه فرض ا -
 ؟ی دی فهم زد، یخود بابات برت گردونه 

 . دم یخند

 نگرانت نکنم.  نجور یا گهید دم یچشم، قول م -

 . ی خوبه، حاال هم برم به کارم برسم بد موقع زنگ زد -

 . دیگفتم: برو مامانم، بازم ببخش   خندون

 شد.  ترم یمل لحنش
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 . زمیخداحافظ عز -

 خداحافظ.  -

 خاموش کردم  ویو گوش دمیکش یاآسوده نفس

********** 

 هال بلند شد.  یبزرگمهر از تو یصدا

 نورا؟ یاآماده -

 شونم انداختم.  یرو ومیآب ف یسرم مرتب کردم و ک  یرو وچادرم

 آمادم. -

 اومدم و در رو بستم. رونیخاموش کردم و از اتاق ب وچراغ

 باال رفته سر تا پام¬و برانداز کرد.  ی هال شدم که بزرگمهر با ابروها وارد

 ؟یایب  یخوایبا چادر م -

 ه؟ یاخم گفتم: مشکل  با

 باال انداخت.  یاشونه 

 خودت گفتم.  یواسه راحت -

 به سمت در رفت که پشت سرش رفتم.  بعد

 و در رو بست.  میاومد رونی رو که خاموش کرد از خونه ب هاچراغ
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بزرگمهر به راه  میشد BMWو سوار  نگی پارک میبا آسانسور رفت  نکهیاز ا بعد
 .میو برج خارج شد  نگی افتاد و از پارک

 بام تهران.  میدالرام قرار بود بر شنهادی پ به

 زودتر برسم. خوامیم یل ینرفتم، خکه اونجا  هاستسال 

ناآشنا با  یآهنگ خارج هی و باال برد که آهنگ  یو روشن کرد و صدا ضبط  بزرگمهر
 شد.  یقدرتمند پل  سیب

 لختش به حرکت دراومدند.  یکه موها دی کش  نییو پاخودش  یشه یش

 نگاه کردم.  پشیت به

داشت و بدون دکمه بود و   یکه حالت کش  یبلند مشک نی لباس آست هی
  دهیپوش دی کوتاه جذب سف  نیلباس آست  هی رشیباال زده بود، ز  وهاش ن یآست

هم  یپاش بود؛ ساعت مشک   یدیو کفش اسپورت سف  یمشک نیبود؛ شلوار ج
 هم به گردن داشت.  یمشک ری دور مچش بسته بود و گردنبند زنج

تازه، با  ومد؛ یبود و بهش م یفوق العاده عال کلشیبا اون ه پشیکل ت در 
 ست شده بود.   دشمیسف  نیماش

 چشم دوختم. ابونیخ به

 

لحظه حس غرور  هیها! آدم داره  یهم عجب کلس یاردیل یم نی تو ماش نشستن
 اما راستش حس غرورش¬و چندان دوست ندارم.  دهی بهش دست م
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 . میدیآخر چراغ قرمز رس  یهاه ی ثان به

 هر بهش نگاه کردم. بزرگم یصدا با

 ؟ییتو راهم، کجا -

 .کمیباشه، نزد -

 .دند یباال پر ابروهام

 ! میستین  کیبام که نزد به

 جاده چشم دوختم.  به

 دستش بود به راه افتاد.  یتو شی طور که گوشسبز شد و بزرگمهر همون  چراغ

 پاساژ نگه داشت.  هی یجلو نکهینگذشت تا ا ادیز 

  نیداخل ماش یکیدفعه در عقب باز شد و  هیازش بپرسم اما  یسوال خواستم
 نشست. 

و آزادانه گذاشته بود و که موهاش  یبه عقب انداختم؛ با دختر یتعجب نگاه با
 سرش بود رو به رو شدم.  یرو یشال زرد

 پر کرد.  ون یماش یفضا  ینیرینشستنش هم بلفاصله عطر خنک و ش با

 کل صورتش انجام داده بود. یرو ویم یمل شیبودند و آرا یآب هاشچشم

 و کنار انداخت.دستش  یتو یهاسه یک

 .کردمی چنان با تعجب بهش نگاه م هم
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 به عقب نگاه کرد و با اخم گفت: همش تو پاساژ باش، باشه؟  بزرگمهر

 شد.  یجور  هیدلم  یادوست دخترش باشه واسه لحظه   دیشا نکهیفکر ا با

 . دیو محکم بوسو دور گردن بزرگمهر حلقه کرد و گونش ت دستش از پش دختره

 به تو چه؟  -

 . کردی با اخم بهش نگاه م زیر  هی  بزرگمهر

 گرفت.  ی بیبه طور عج دلم

 . دیخند دختره

 . فت ی اخم نکن پسر خاله، راه ب -

 نشست.  یصندل یدرست رو بعد

 دختر خالشه!  کردم؛ یاشتباه فکر م  پس

 راحت شد.  المیخ

 و به راه افتاد.  دی کش یپوف بزرگمهر

 نورا خانم؟ ی: هدختره

 . دمیتعجب به عقب چرخ با

 شناسم؟ی من شما رو م -

از   یل یخ وفت یگفت: نه، اما تعر  طونیچشم و ابرو به بزرگمهر اشاره کرد و ش با
 . دمی شن نیا
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نشون نداد، انگار  یعکس العمل  چیپر تعجبم¬و به بزرگمهر دوختم اما ه نگاه
 . زنه یکه اصل درمورد اون حرف نم 

 دختره نگاه کردم.  به

 واقعا؟! -

 ... اشامونی اوهم، فکر کن ک -

 کنم.   یلطفا ببند بذار با تمرکز رانندگ تا، یبا حرص گفت: رز  بزرگمهر

 .زمیپاش انداخت و خونسرد گفت: باشه عز یو روپاش تایرز 

 که پشتم بهته.   دیببخش -

 دهنش گذاشت.  یکه به همراه داشت درآورد و تو یزرد ف یک یاز تو ویآدامس

 نه بابا؛ راحت باش.  -

 نشستم.  یصندل  یرو درست

 کرده؟! ف ی از من تعر بزرگمهر

 کردم لبخند پر ذوقم پررنگ نشه.  یبهش انداختم و سع ینگاه مین

 . کردیم  یرانندگ تیجد با

 خم شد.  تور یاومد و به سمت مان رونیب  یدو صندل نیاز ب تایدفعه رز  هی

 لمس کرد.  شی کی یرو نکهیکرد تا ا  نییها رو باال و پاکم آهنگ  هی
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و پنج   ستیجان جانان از گروه ب دمی شد که فهم یپل  هیبعد از سه ثان آهنگ
 بانده. 

 . اد یخوشم م شهی از قسمت اولش که شروع م چقدر 

 هم داره. یخفن یعجب صدا  نیماش یها ستمیس نیا با

هم  ی که گاه دی کشیم ییال هان ی ماش نیو ب کردی با سرعت حرکت م بزرگمهر
  یاما من کامل خونسرد بودم چون خودمم گاه دادیبهش فحش م تایرز 
 . کنمیم  یبابام رانندگ نیبا ماش یطور ن ی هم

 . مایریمیکله خر بگو، م  نیبه ا یزیچ هیبا حرص گفت: تو  تایرز 

 . دن ی شروع کرد به خند بزرگمهر

 .کنم ی م یرانندگ یطورن ی خنده گفتم: من عادت دارم چون خودمم هم با

 بهم انداخت و با خنده گفت: واقعا؟! ینگاه کوتاه  بزرگمهر

 آره. -

 پس دست فرمونت خوبه.  -

 !هی حرکت دست گفتم: عال با

 ! دیبه هم هیبا حرص گفت: الحق که هر جفتتون شب  تایرز 

 . میدی به بام رس  باالخره

قلبش  یو روشد و دستش  ادهیپ سهیکامل وا  نیماش  نکهیقبل از ا تایرز 
 . دی کش  یقیگذاشت و نفس عم
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 گرفت.  خندم

 . میشد  ادهیپارک کرد که پ ون ی ماش بزرگمهر

 شونم انداختم.  یرو وفم یک

تند با اون   یهابزرگمهر زد و بعد با قدم  یمحکم به پس کله  تایدفعه رز  هی
 بود به جلو قدم برداشت.  دهیکه پوش یلباس جلو باز 

و به پس  و با تعجب دستش  ختندیصورتش ر  یبزرگمهر تو یاز موها یاکه یت
 سرش گرفت. 

 شد.  یجور   هیلحظه دلم  هیمحکم زد که  اونقدر 

 رفتم.  کنارش

 حالتون خوبه؟  -

 و زد؟!االن من  نیلت گفت: انگاه کرد و با همون حا بهم

 ش خندم گرفت. حالت چهره  از 

 .¬کردیحرف نگاهم م  یهمون حالت ب با

 . کردن یتر مو جذابصورتش چهرش  یتو یموها

 یصورتش کنار زدم که تعجب تو یو به سمتشون بردم و از جلودستم ارادهیب
نتونستم نگاه از   گهیکه د یبهم زل زد؛ جور  یجور خاص هیصورتش محو شد و 

 نگاهمون قطع شد.  یدالرام رشته  یچشماش بردارم اما با صدا

 نورا؟  -
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 . دمی سمتش چرخ به

 که به سمتش پا تند کردم.  دیدوی طرفم م به

 بلفاصله بغلم کرد. دی که بهم رس نی هم

 چقدر نگرانت بودم؛ االن که حالت خوبه؟ آره؟ یدونینم وونه، یآخ د -

 . دمیبه کمرش کوب بار  هیزدم و  یلبخند 

 خوب خوبم، نگران نباش.  -

 . دمیشن وقش ی نفس عم یصدا

 ... ختیر  یواحدت اون وضعه دلم هر یجلو دمیاومدم باال و د یوقت -

 و قطع کرد. و حرفش  دیبهمون رس  یسرمد

 بسه دالرام، درمورد اون اتفاق باهاش حرف نزن بذار فراموش کنه.  -

 زد.   یخودش جدام کرد و لبخند از 

 . یخوشحالم که سالم -

هم با نورا   یچجور  نی و گفت: بب دی بزنم اما بزرگمهر بهمون رس یحرف خواستم
 شده!  یمی صم

 زدیکه حسادت توش موج م  یبه دالرام انداخت و با لحن ینگاه مین تایرز 
و  ستین  یمیصم  قدر ن یا شناسمشیکه سه ساله م ی! با منگهیگفت: بله د

 !شهینگرانم نم نجور یا
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 . زمی: تا چشم حسودا کور عزدالرام

 بهش رفت.  یاچشم غره تایرز 

 . دم یخند کوتاه

 و گرفت و به جلو کشوندم.مچم  دالرام

 . نیایب  نی ایب نی شما اگه خواست م، یما رفت   -

 دالرام! یهست یبا خنده گفتم: عجب بدجنس  میدور شد یکه کم  ازشون

 . ارمیرو درم تایحرص رز   یوقت برمیم یچه لذت یدونیآخ نم -

 ؟یباهاش مشکل دار  -

 تر قدم برداشت. ول کرد و آهسته  ومچم

  اشایو به کخودش  یل یدختر خاله بودن خ یبه بهانه  یکه نه ول ادیز  -
 حواست بهش باشه.  چسبونهیم

 . دی خندم کل پر حس

 آهان.  -

 و دور گردنش حلقه کرد.دستش با دو به کنار دالرام اومد و  یدفعه سرمد هی

 گند؟ی به هم م یدو کبوتر عاشق چ -

 . دیکه خند میحرص و خنده بهش نگاه کرد با

 کردم. یشوخ -
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 . دمی عقب نگاه کردم اما اون دوتا رو ند به

 به هم گره خوردند.  هاماخم

 کجا رفتند؟  تایو رز  اشایآقا ک -

 بکنه.  یرفت سلم  تایبا رز  د؛ یو دپدرش  یاز شرکا یکی -

 داره؟ یچه ربط تایوقت به رز آهان؛ اون -

 داره؟   ی: آره، به اون چه ربطدالرام

بزرگ شده، مثل دختر  اشا یبا ک  ی! دختر خالشم از نه سالگگهیدختر خالشه د -
 اون خانوادست. 

شدم؛ به موقعش   الشی خیفعل ب  یبکشم ول رونیرو ب تایجد و آباد رز  خواستم
 .کنمیرو م کار ن یا

 . میها قدم برداشتپله یرو

 سادهیهم وا یاو عده ومدندیم  نییپا  یاعده رفتند، یداشتند باال م یاعده 
 . زدندیبودند و حرف م

 .میسادیوا مکتی ن هیکنار   میدیباال که رس به

 باال تماشا کردم.  نیو از اگذاشتم و بعد از چند سال تهران  مکتین یرو ودستم

 بلند.  ینوران یهابرج ها، ن ی بوق و حرکت ماش یقرمز؛ صدا د، ی زرد، سف ینورها

 لبم شکل گرفت.  یرو یلبخند 
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 . د یکش  یقی نفس عم شهی نم یکه بخاطر آلودگ ف یح

 نشستند.  یصندل  یو آرش رو دالرام

 . نی : تو هم بش دالرام

 

 اشا یک 

 

 .میو ازشون دور شد  میکرد یخداحافظ

 با اون سنش دخترباز خرابه.  اد، یازش خوشم نم ادی: ز تایرز 

 شلوارم بردم.  یهاب یداخل ج ودستام

 ! به ما چه؟ ؟یبه مردم دار  کار یچ -

 باال انداخت.  یاشونه 

 .گمیم یجور ن ی هم -

 نگاه کرد.   بهم

 ؟ یدیبا دختره به کجا رس -

 بهش انداختم.  ینگاه مین

 . کنمیم  شرفتیدارم پ -
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گفت: حاال واقعا الزم بود کنار   زدیکه حسادت توش موج م یمکث با لحن یکم با
 !ش؟یار یخودت ب

 ادیهام ز طور که گفتم نورا سرسخته، اگه بخوام ازش دور باشم نقشه همون  -
 . دهی جواب نم

 . د یکش یپوف

 ام؟یشبا کجا ب یوقت من بعضاون -

 بابام.  ش یآلمان پ  رهیداره م گهیکمتر از پونزده روز دنگران جا نباش، مامانم تا  -

 !؟یگی ذوق گفت: راست م با

 بهش نگاه کردم.  کوتاه

 ؟یآره؛ حاال چرا ذوق کرد -

 . د یبه هم کوب وهاشدست 

 کردم.  دا ی پ رمیبگ خوامیکه م  یخوب واسه مهمون یجا گهید -

 فوت کردم.  رونیبه ب ونفسم 

 ؟ یریبگ یمهمون یخوایتو دوباره م -

چه  یدون ی و دعوت کنم؛ نمبابات  یشرکا یتموم پسرا  خوامیم  نبار یخب آره، ا -
 هستند!  یگرایج

 لبم شکل گرفت.  یرو یبه چپ و راست تکون دادم و پوزخند کم رنگ وسرم
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 دیبه لرزش دراومد که ساکتش کردم و دور از د میبزنم اما گوش یحرف خواستم
 آوردم.  رونشیب تایرز 

 بود. الر سا

 . ستادم یحرکت ا از 

 نه.  ایقفل کردم  ونم یماش  نمیبب رمی تو برو باال، من م -

 کرد.   میشونش تنظ یرو وفش یک

 . امیخب منم م  -

 و به جلو اشاره کردم.  دمیکش یپوف

 برو. ایب -

 تند ازم دور شد. یهاگفت و بعد با قدم  یشیا

 و وصل کردم. و تماس  دمی کش می شونی به پ یدست

 بگو.  -

 انباره.  یآقا؛ االن تو میپسره رو گرفت -

 لبم شکل گرفت.   یرو یاروزمندانه یپ  لبخند

 سالمه؟  شه؛ یبود؛ مثل هم  یکارت عال -

  هوشی بهش ب میآخرش مجبور شد کرد، یمقاومت م ینه قربان؛ به سخت -
 . میکننده بزن
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 دتون؟ ی که ند یکس -

 که کار شما بوده.  شهی پدرش هم متوجه نم یراحت، حت التونینه آقا؛ خ -

 اونجا. امیخوبه، فردا م-

 گذاشتم.  بمیج یتو ویو قطع کردم و گوشتماس  بعد

 جلو قدم برداشتم.  به

پس از آرامش امشبت لذت ببر که  ده، یرس ته ی وقت تنب ا، یجناب آر  خب
 سروقتت.  ادیبزرگمهر ب اشایقراره ک 

******* 

 نورا  

 اومدم.  رونیبلند شدم و از راهرو ب یصندل  یکه تموم کردم از رو وصبحونم 

 برداشتم و به سمت در رفتم. یسلطنت یهامبل  زیم یو از رولپ تاپم  ف یک

 .سادمیبزرگمهر وا یادآور ی با

 ومده؟ ین رونیتا حاال ب چرا

 خواب مونده؟ نکنه

 به سمت اتاقش کج کردم.  وراهم 

 و باال آوردم تا در بزنم اما صداش مانعم شد. دستم دمیدر که س  به

 اونجا. امیم رمی امروز شرکت نم -
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گفت: بره به جد و آباد خودش فحش   یپوزخندش بلند شد و با لحن بد یصدا
دستم   ریاگه امروز سالم از ز  ، یعوض یپسره کنمی م شیحال ام یبده، صبر کن ب

 . ستین اشایبره اسمم ک  رونیب

 .دم یلحنش ترس از 

 !کنه؟ی م کار یداره چ نیا

 بزنه؟! خوادیم ویک

 شد.  کیبه در نزد صداش

 خوبه. -

 .دمیبه سمت هال دو عیسر

 . سادمیوا دمیها که رس کاناپه  به

 . دارمیبرم و فم یپشت سرمه وانمود کردم که دارم ک  نکهیحس ا با

 سلم.  -

 . دمی سمتش چرخ به

 زده بود.  یتمام مشک پیت

 س... سلم.  -

 کرد.  یاخم

 ؟یخوب -
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 مرتب کردم.  ومقنعم

 آره، خوبم؛ ممنون.  -

 کنارم گذشت و به سمت راهرو رفت.  از 

 کنه.  یتوش فضول  ادینذار ب یاتاقم دست تو، کسپس   امیمن امروز شرکت نم -

 . دمی سمتش چرخ به

 ن؟ یبر نیخوایکجا م  یول کنمیم  یفضول  دیببخش -

 برو. گهیدارم، تو د یجا کار مهم  هیبلند گفت:  یصدا با

 خداحافظ. مکث بلند گفتم:   یکم با

 خداحافظ.  -

 مخشوش بود به سمت در قدم برداشتم.   دیکه شد یذهن با

بکنه، لحنش درست   کار یچ خوادیبفهمم م دیبا شم؛ یم وونهی شرکت د یتو من
 !رحمیمثل خلفکارا بود! همونقدر سرد و ب

 اومدم و در رو بستم. رونیخونه ب از 

 آسانسور رو زدم. دیکل 

بفهمم کنار چه   دیبا رم؛ یپشت سرش م رمیگی م یتاکس  هی شه؛ ینم نطور یا
 .کنمی م یزندگ یآدم
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پشت   نگ، ی برجه و در قسمت پارک یجلو نجا یا دمیاومدم فهم  رونیکه ب  یالب از 
 برج. 

 اومدم.  نییها پاپله از 

خوشگل بود اما اونقدر ذهنم  یل یخ ستادشیباغ ا گفت؛ یراست م  بزرگمهر
 . رم یبگ یانرژ دنشیتا از د نستادمیبود که وا ریدرگ

 .سادمیدرخواست آژانس کردم و بعد دم در وا دمیکه رس   ینگهبان به

 ضرب گرفتم.  نی زم یپام رو با

 . دی گذشت که آژانس رس  قهیدق دو

 زود!  چه

 دفعه گذاشت سوار بشم. نیو ا دیپرس وم یل یفام

 نشستم.  عقب

 د؟یبریم ف یکجا تشر -

 پشت برج تا بعدا بهتون بگم.  دیبر دی لطف کن -

 چشم.  -

 راه افتاد.  به

آوردم و به چشمم   رونی لپ تاپ بود ب ف ی ک  یاز جعبش که تو وم یآفتاب نکیع
 زدم. 
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 درخت پارک کنه.  هی یهیسا ریگفتم ز   دمی که رس نگیپارک هی کینزد به

 ضرب گرفتم.  نیاسترس با پام کف ماش با

و ذوق داشتم چون   جانیه  دیشد کارمن یبود بخاطر ا شیسال پ  نیچند اگه
  دیبا یاز طرف رم، یمی بودم اما االن دارم از استرس م سکیوقت واقعا اهل ر اون

 .کارست ی بزرگمهر چ اشایبفهمم اون ک 

زده  یدود نکیاومد و ع رونیب نگی پارک یاز تو optimaکه همراه  دنشید با
 .د یکن بی هر جا رفت تعق ون ی ماش نی فرو رفتم و گفتم: ا  یصندل یبود تو

 انداخت و بعد به راه افتاد.  یبه عقب نگاه  یچشم ریکوتاه ز  مرده

 چشم دوختم.  نشینشستم و به ماش یصندل  یرو درست

 . کردیم  یرانندگ عیسر

 خوب بود. یل یآژانس دست فرمونش خ یراننده  خداروشکر

 از شهر خارج شد.  نکهیساعت گذشت تا ا مین حدود

 جناب بزرگمهر؟! یریکجا م یلب گفتم: دار  ریاخم ز  با

بود و اون   یش خاکجاده هی که  میدی رس یدوراه هیربع که گذشت به  کی
 آسفالت.  شیکی

 . دی س یوا ابونیگفتم: کنار خ  عیخلوت شد که سر یخاک یوارد جاده  بزرگمهر

 .سادیتابلو وا هی کنار 

 خانم، واسمون دردسر نشه؟  -
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گفتم:   کردمی نگاه م شدی که هر لحظه ازمون دورتر م ینیکه به ماش طور همون 
 بکنه. خوادیم کار یچ نمی بب خوامیاون آقا شوهرمه، فقط م د؛ ینگران نباش

 گفت.  یآهان

 . دی گذشت که گفتم: لطفا تو همون جاده حرکت کن  قهیسه دق حدود

 ها بلند شدند. به سمت اون جاده روند و واردش شد که خاک ون یماش

که داخلش نشسته بودم به    یداشت و با سمند ینییخورده باال و پا هی جادش
 . کردمی و حس مرفتن  نییباال و پا یخوب

 و کنارم گذاشتم. لپ تاپم  ف یک

و  زدهزنگ  یهاکه آهن   میدیساختمون بزرگ رس هینگذشت تا به  یزیچ
 شتر یب نیو ا دادیدورش نشون از متروکه بودنش م  یشکسته  یهایکاش
 . ترسوندمیم

 . دینگه دار  نهینب ی که کس ییجا هی -

 یتو ونکمیشدم و چادر و ع ادهیتراکتور فرسوده نگه داشت که پ  هی پشت
 گذاشتم.   نیماش

 . گردمی برم هگیکم د هی -

 گفت.  یاباشه  یتینارضا با

و خوب چک کردم و بعد به جلو به طرف ساختمون تند قدم  اطرافم اول 
 برداشتم.
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 .زدیهزار م یرو قلبم

 شدم.   کیمتوسط بهش نزد یدر زنگ زده   هی دنیبا د دمیساختمون که رس به

 بلند شد.  یز یغ یبازش کردم که صدا  آروم

 کردم و بعد وارد شدم.   یو بررسداخل اول 

 . شدی بزرگ روشن م یهابود و تنها با هواکش  کیتار  طیمح

 . کردیم  دیو تشدها استرسمهواکش  یصدا

 . دمیکش  یجلو رفتم و نفس پراسترس به

بزرگ رو به رو شدم که   یل یخ یمحوطه هی با  دمیراهرو که رس یانتها به
 یخاک  دیگذاشته شده بود و همه جا هم شد ییهاها و آهنسرتاسرش کارتن 

 بود.

 ها پنهان شدم. پشت کارتن  عیسر

 . دمیو شنبزرگمهر یصدا نکهینگذشت تا ا  یزیچ

 !یهام عمل کرد خلف حرف دمی راد، فهم ایخب جناب آر  -

 . کردمی باهاش م خواستمیدختره دست من بوده پس هر کار م -

چشم  نی شدم و شکه به زم خکوبیهمون پسره سرجام م  یصدا  دنیشن با
 دوختم.

 . د یچیتو فضا پ یمحکم یل ی س یدفعه صدا هی
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 به جلو قدم برداشتم.  نمیکه بتونم بب یامن یجا  هیبه دنبال  عیسر

کنارش بود و   زیم  هیها که اون هم درست کنار کارتن  یستون آهن هی دنید با
و شدم و آروم سرم کیمشروب روش قرار داشت بهش نزد یشه یچندتا ش

بسته   یصندل هی یدورتر ازم رو یل یهمون پسره که خ دنیآوردم اما با د رونیب
و   رفتنفسم  یاو کبود بود واسه لحظه  یشده بود و صورت و گردنش زخم
 بود نگاه کردم. سادهیشکه به بزرگمهر که رو به روش وا

 پوش هم دورشون بودند.  اهیمرد کامل س نیچند

فوق   ی گذاشت و با صدا یصندل یهادسته  یو روهاشخم شد و دست  بزرگمهر
پا گذاشتن حرفم به گه   ریبدم که از ز  ادیبهت  یالعاده خشن گفت: جور 

 پسر شجاع. یوفتیخوردن ب

 قلبم گذاشتم.  یرو ودستم

 !؟ی هست یواقعا ک تو

توف کرد و با خشم گفت: اگه پدرم بفهمه   رونیو به بدهنش  یخون تو پسره
 بزرگمهر.  اشایجناب ک دهیو برباد مکل خاندانت 

 به هم گره خوردند.  هاماخم

 !شناسند؟یو مهم هان یا

 . دنیو خند دنی شروع کرد به دورش چرخ بزرگمهر

 زدم!  نیتو رو زم ینفر مثل بابا نیجوجه من تا حاال چند -
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 آورد.  رونیب بشیاز ج ویگار یو س سادیوا پشتش

 لبش گذاشت و با فندک روشنش کرد.  یگوشه 

 . د یخند پسره

 !یبه خودت مطمئن یل یخ -

 هاش گرفت. انگشت  ن یرو ب گار یو س دیپک کش  هی  بزرگمهر

 پشت پسره گذاشت و کنار گوشش خم شد.  یصندل یرو ودستش 

 ؟ یدی و نادر بزرگمهر شن اوشیاز س یتا حاال اسم -

 شد.  دار یترس تو نگاه پسره پد انگار 

 منند؟ بابام و پدر بزرگمند.  هیاونا ک یبدون یخوایم -

 تو...  ؟یگ یم یدار  یو بروز نده گفت: چترسش  کردی م یکه سع یبا لحن پسره

 زد.  یلبخند مرموز  بزرگمهر

 آره، خودشم. -

 . دمیاالنش لرز  یو صدا چهره از 

 سپردم؟!  یو به ک! خودمکنم؟یم ی زندگ یکنار ک من

 . دیپک کش  هیبازم  بزرگمهر

 . ینر رونیب نجایاز ا گهید دیشا گمیکه م  نهی واسه هم -
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دست پسره خاموش کرد که پسره از سوزش   یرو وگارش ی دفعه س هی
 . دیکش  یهم فشار داد و داد  یو روهاش چشم

 و بستم. هامپشت ستون پنهان شدم و با بغض چشم عیترس سر با

 بزرگمهر!  یهست یچه جونور  گهید تو

  یکن داشی پ سیپل  هیو به تو بسپرم تا با همکار نرم و اون یبه آگاه  یگفت بهم
 یبخوا دیو شا  یغرق در خونش کن نجور یبهت بسپرمش تا ا نکهینه ا
 !شی بکش

 و باز کنم. هامو چشم دم یو به صورتم کش لرزونم یهادست 

 و جمع کنم از خونش برم، از شرکتشم استعفا بدم. برم چمدونم  دیبا

مشروب خورد که با  یهاشه یاز ش یکیدفعه دستم به  هیبرداشتم اما  یقدم
 خورد و خرد شد.  نیبه زم   دیچیکه تو فضا پ یبلند یصدا

 . دمیاما زود به سمت در دو دمیترس به عقب چرخ با

 بلند شد.  یکیداد  یصدا

 فرار کنه.  دیهست نذار  یهر ک -

دهنم گرفته بودم با سرعت   یو جلوکه دستم یپر از اشک درحال یهاچشم با
 . دمیدویم

پشت سرم با داد گفت: به نفعته   یکیدفعه  هی به راهرو نمونده بود که  یزیچ
 . کنم یم کیوگرنه بهت شل  یسیوا
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 شدم.   خکوبیم سرجام

 دارند!  اسلحه

 بلند شد.  گهیمرد د  هیخشن  یصدا

 برگرد. -

 هم فشار دادم.  یرو وهام چشم

 برگرد.  گمیگفت: م دمیکه کوتاه لرز  یداد با

که با سه نفر کلت به دست رو   دمیباز کردم و آروم به سمتش چرخ وهام چشم
 به رو شدم. 

 و تکون داد.کلتش یدوم مرده

 زود. وفت؛ یراه ب -

 و باز کردند. شدم که راهم  کیترس و لرز بهشون نزد با

 جلو هلم داد. به

 پشت سرم حرکت کرد.  شونیکینفرشون کنارم و  دو

 شده بودند.  خی یکه یت  هیمثل  هامدست 

  چیواسه نبود ه  دادمیو احتمال م شناختمیو نماون بزرگمهر  گهید واقعا
 بکشتم.  یشاهد

 . میاومد رونیها بپشت کارتن  از 
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 ضرب گرفته بود.  نی زم یپشتش بهم بود و با پاش رو  بزرگمهر

 پسره بهم خورد که با تعجب بهم چشم دوخت.  نگاه

 قربان؟  -

 درجا شکه شد.  دنمیاما با د دیسرد به سمتمون چرخ یبا چهره  بزرگمهر

 نورا؟! -

و فقط با  تونستمیچرا نم دونمی اما نم زمیهام برچشم یتو  یکردم نفرت یسع
 بهش نگاه کردم.   تی ترس و عصبان

 سمتم اومد.  به

 !؟یکنیم کار یچ نجایتو ا -

 قدم به عقب رفتم.  هی ارادهیب دی که بهم رس نی هم

 کردم صدام نلرزه. یسع

 اما...  د یبنداز  رشیپسره رو بهتون بسپارم تا به کمک قانون گ دی شما بهم گفت -

 اشاره کردم.  بهش

 و غرق در خونه! نجاستیا -

 خودش گرفت.  یجلو وهاشدست 

 . دمی م حیواست توض وی همه چ -

 گذاشت.  ریبغض رو صدام تاث نبار یا
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 کنم؟ یم ی زندگ یمن کنار ک  ا؟یخلفکار؟ ماف د؟ی هست یشما چ -

که ترس تو  یو پس زدم و به عقب رفتم و درحالهاشگرفت که دست  وبازوهام
از  رم، یو م کنمیجمع م ولمیوسا د؛ ینزنگفتم: بهم دست  زدیصدام موج م 

 . دمید یچ گمی هم نم یبه کس دینترس دم، ی شرکتم استعفا م

 ... یبدون دیچون با یرو بکن کار ن ی: آره، بهتره همایآر 

 ایآر  نکهیاز افرادش با سر اشاره کرد که مرده تا قبل از ا یکیبه  بزرگمهر
  هوشیبهش زد که از شدتش ب یو کامل کنه مشت محکم و پر قدرتحرفش 
 شد. 

قدم به عقب  هیدهنم گذاشتم و  یو روهام دست  دم، یکش  ینیترس ه از 
 رفتم. 

 باشه؟  م؛ یباهم صحبت کن  دی: بابزرگمهر

 آوردم.  نییپا وهامدست 

 ندارم.   یمن با شما حرف -

 شد و به سمتم اومد که به سرعت عقب رفتم. یجد نبار یا

 د؛ ی محکم گرفت و به جلو کشوندم که با تقل گفتم: گفتم بهم دست نزن وبازوم
 . د یولم کن

 نشون نداد.  یالعمل  عکس
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دست برداشتم و با ترس همراهش تند قدم   ستدهیفایتقل ب  دمید یوقت
 برداشتم.

 . سادیوا میاومد رونیکه ب نی هم

 ؟ یاومد  یگفت: با چ یجد

 آ... آژانس.  -

 کجاست؟  -

 د؟ یکه بهش صدمه بزن  نیخوای ترس گفتم: نم با

 نه.  -

 ... یول -

 نه.   گمیداد گفت: م  با

 پشت تراکتور اشاره کردم که باز به جلو کشوندم.  به

 بهمون نگاه کرد.  عیمرده سر دی رس نی که به ماش نی هم

 گفت: چقدر شد؟ یبا لحن خشک بزرگمهر

پول از  یو گفت که مقدار کوتاه بهم نگاه کرد و بعد رو به بزرگمهر مبلغ  مرده
 انداخت.  نیماش یآورد و تو رونیب  بشیج

 واسه خودت.  شه یبق -

 برداشت و باز همراه خودش کشوندم.  وفمیو باز کرد و چادر و کدر عقب  بعد
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 و باز کرد.قفل  میدی رس نی که به ماش نی هم

نشوندم و در رو بست؛ خودشم بلفاصله نشست و   نیماش یباز کرد و تو ودرم 
 و عقب گذاشت. و چادرم  ف یک

 یهاز جاش کنده شد و خاکگاز گذاشت که ا یو روروشن کرد و پاش ون یماش
 بلند شدند.  یادیز 

 . کندمیو مبودم و پوست لبم  دهیترس درست به در چسب از 

 ؟ یدیگفت: چطور فهم  یتند  به

 د؛ یشرکت، فکر کردم خواب رفتمیلرزون گفتم: داشتم... داشتم م یصدا با
 .دم یو شنهاتون اومدم صداتون بزنم اما حرف نی واسه... واسه هم

 . د یکش ششیبه ته ر  یدست

 همش بخاطر توعه نورا.  یبدون دیبا -

 و پر کرد و درست بهش نگاه کردم. وجودم  تی عصبان

 کجاش بخاطر منه؟  د؟ی اون طور غرق خونش کن دیبخاطر منه؟ من گفتم بر -

 و با زبونش تر کرد. لبش  کلفه

 . ترسوندشی نم یحسابقانون درست و  -

و  زنمی وگرنه خودم زنگ م نشی قانون بد لیتحو دیاالن با نی گفتم: هم محکم
 . کنمیرو م کار ن یا

 نگفت.  یزیهم فشار دادم و چ یرو وهاشدندون 
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 . کنمیکار رو م نیباشه؛ خودم ا -

گفت:   دمیکه از ترس به خودم لرز  ینسبتا بلند یو صدا  تی دفعه با عصبان هی
زندون و بعد   رهیچند ماه م نکهیبشه؟ هان؟ بر فرض ا یکه چ یبد لشیتحو
آخه احمق چرا  اد؟یسراغت ن گهیکه د دهی اونقدر ترس یکنیفکر م  رون، یب ادیم
بود بعدم ولش   رار ق اد؟یسمتت ن  گهیرو کردم تا بترسه و د کار ن ی ا یفهمی نم

 من آدم کشم؟ خلفکارم؟  یکنم، فکر کرد

 فروکش شد.  تمی عصبان

گرفتم و بهشون چشم  یو به باز هامنشستم؛ انگشت  یصندل  یرو درست
 دوختم.

 . دی کش  یقی عم نفس

 مکث کنار جاده نگه داشت.  یکم با

 بهم نگاه کن.  -

 به سمتش سوق دادم.  ونگاهم

 . رحمینه ب بود و یاز بزرگمهر عصبان یخبر نه

از خطر  خوامیم کنم، یرو م کار ن یگفت: همش بخاطر توعه؛ نگرانتم که ا میمل
 دورت کنم. 

 شدم.  رهی بهش خ  مشیلحن مل یشده  مست
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  نیچن  ریو درگخودم دیوگرنه چرا با یکن یتا با آرامش زندگ  کنم یرو م کار نیا -
بره  شه یبترسونمش که فرار کنه واسه هم خوامی هوم؟ فقط م کردم؟یم یکار 

به نفع توعه نه   کار ن یبرسونه، پس بدون ا  یبی نتونه بهت آس گهیخارج تا د
 ی دارند؛ ناسلمت وز همشون مج  یدیکه دست افرادم د ییهامن؛ اون اسلحه 

گروه واسه    هیدارم که  ون یپس حق ا کنه؛ ی م دمیپولدارم و هر لحظه خطر تهد
 محافظت از خودم داشته باشم. 

 آروم گرفت.  یب ی به طورعج قلبم

براش   قدر نیبد درموردش قضاوت کردم اما چرا ا نطور یزود و هم یل یخ انگار 
 مهمم؟ 

 زد.  یلبخند 

 ندارم. یخطر یکس  چی من واسه ه ، یو نترس  یآروم باش خوامی حاال ازت م -

 بودم. رهیبهش خ حرفی ب فقط

 !ادیسرم م ییچه بل داره دونمی نم

 کرد.   زشیبود که تم یخاک شییجا هیمرتب کرد و انگار  وممقنعه 

 که؟ هوم؟  یآروم -

 لبم نشست.  یرو یکم لبخند محو  کم

 آرومم. -

 نشست و به راه افتاد. یصندل ینگاهم  کرد و بعد درست رو یلبخند، کم با
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 چشم ازش برداشتم و به جاده دوختم. یسخت به

  نکهی عاشق بشم؛ نذار عاشق بشم؛ طاقت ا  گهید ستیبگو که قرار ن ا، یخدا
 و ندارم. واسه بار دوم شکست بخورم 

خونه  می شکست: بر ن¬وی ماش یآرومش سکوت تو ینگذشت که با صدا یزیچ
 شرکت؟  ای

 . شهیم ادیشرکت؛ چون کارام ز  میبر شهیخودش آروم گفتم: اگه م  مثل

 بهم نگاه کرد.  کوتاه

 .یتو بخوا یهر چ -

 که حاال آسفالت بود چشم دوختم. یالبم نشست و به جاده یرو یلبخند 

 

 _و_پنج_روز_بعد( ستی) ب

 

 کردم. میشونم تنظ یو رودانشگاهم ف یک

 و بلند شد.  دینفس سر کش  هی وش ییچا یته مونده  بزرگمهر، 

 ییجا  هی هفته  یها توموقعه  یببرمت دانشگاه، چون بعض تونمیمخودم که ن   -
 برم، واست راننده گرفتم.  دیبا

 تعجب بهش چشم دوختم. با
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 . رمیخط م ای یبا تاکس ست، یالزم ن   کارانی! بخدا ااشای راننده؟! نه آقا ک -

 کرد.   یکم رنگ اخم

 نطور یرفت و آمد کنه، ا دی دختر تنها نبا هیجامعه  نیکه گفتم، تو ا نی هم -
 تره.خودمم راحت  ال یخ

 . اوردمیخودم ن یبه رو یذوق کردم ول یحساب

 چقدر...  انهی ماه  دیواقعا ازتون ممنونم، پس بگ -

 نگاه کردم.  شیخال  یموند و با تعجب به جا یرفتنش حرف تو دهنم باق با

 از ذوق زدم.  یکم لبخند  کم

 گرم بزرگمهر!  دمت

 اومدم.  رونیراهرو ب از 

شرمندش   یل یخ کاراشن یبازم با ا یازش کم نشه ول یزیپول داره که چ قدر ن یا
 . شمیم

 برداشت و به سمت در رفت که پشت سرش رفتم.  وف یک هی  بزرگمهر

 جلسه داره.  دمیشا ره، یم یای رسم یل یخ یزده بود؛ حتما جا یرسم پیت

 و در رو بست. میاومد رونیرو برداشت و از خونه ب optima چیسوئ

 .میسادیآسانسور رو زد و منتظر آسانسور وا یدکمه 

 .چش یکرد به تکون دادن سوئ شروع
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 بهش نگاه کردم.  یچشم ریبود که ز  نی به زم نگاهش

بدش هم  یکه گذشت هم روز خوب داشتم و هم بد؛ روزها ییروزها نیا تو
 .شد ی بود که با بزرگمهر دعوام م یوقت

 .زنه ی م  رونیجاش دعوا ب هیآخرش  میباهم خوب باش میچه قدرم زور بزن هر

 و زد. هم کف  یو دکمه  میباز شد که وارد شد در 

 صداش بهش نگاه کردم. با

 خونه؟  یگردی برم یک یگفت -

 دوازده؛ چرا؟ساعت  -

 به رانندت بگو.  -

 چشم.  -

 . میاومد رونیآسانسور ب از 

 . رمیبهت نشون بدم بعد م  ونیماش میاول بر -

 زدم.  یلبخند 

 ممنون.  -

 جلو قدم برداشت که کنارش حرکت کردم.  به
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کوله به دوش بودند و داشتند    یخورد که همگ یدختر و پسر پی به اک نگاهم
چندتا دخترم به   یپر عشوه یهاها و حرفخنده  یو صدا زدندیباهم حرف م

 . دی رسی گوش م

 یو رو هاشون کردم بهشون نگاه نکنم و از کنارشون رد بشم اما اشاره یسع
 . دمیدختر رو شن هیآروم  یخودم حس کردم و صدا

 ها.ست که گفتم بچه همون دختره  -

 هم فشار دادم.  یرو وهامدندون 

کمرم  یو روو بپرسم اما بزرگمهر دستش کاراشون  نیا لیدل سمیوا خواستم
 گذاشت و به جلو هلم داد.

 ولشون کن.  -

 . دم یکش  یپر حرص نفس

که ازم گرفتند   یحال ستادهیکه با وارد شدن به باغ ا میاومد  رونیب یالب از 
 . دمی کش  یقیزدم و نفس عم یدوباره به حالت قبل برگشت و لبخند محو

 .خورد یبه صورتم م  ینسبتا سرد سوز 

 رو به رو شدم.  یمشک یسوناتا هی با  میاومد رونیبرج که ب یمحوطه از 

 . نه ی هم دمی به سمتش رفت که فهم بزرگمهر

 ادهیمظلوم و آروم بود پ  یاچهل و پنج ساله با چهره  بایمرد تقر هیکه   رانندهه
 شد. 
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 بزرگمهر دست داد. با

 . ریسلم آقا؛ صبحتون بخ -

 . ریسلم؛ صبح شما هم بخ -

 به من اشاره کرد.  بزرگمهر

 دست شما.  گهینورا خانم ما د نیا -

 زدم.  یلبخند 

 سلم.  -

 زد.  یلبخند 

 سلم خانم. -

به سمت در عقب کنار در کمک راننده رفت و بازش کرد که به سمتش   بعد
 نشستم.  نیماش یتشکر تو هیرفتم و با 

 کنار بزرگمهر رفت.  به

 . دم یکش نیی رو پا شهیش

 و برسونم.با اجازتون برم خانم -

 شد.  کیتکون داد و بعد بهم نزد یسر بزرگمهر

 نشست.  نی داخل ماش  راننده

 داد و خم شد.  هی تک نیو به سقف ماشدستش  هی  بزرگمهر
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سر خود تنها  نمیدنبالت، نب ادیب ریخورده د هی دیکلست که تموم شد شا -
 ؟ ید یفهم ، یبرگرد

 کامل متوجهم.  -

 خوبه، مواظب خودت باش.  -

 زدم.  یلبخند 

 .نطور یشما هم هم  -

 . سادیوا درست

 . یجناب داوود دیبر دیتونی م گهید -

 خداحافظ آقا. : یداوود

 به راه افتاد.   یو داد و داوودبا سر جوابش  بزرگمهر

 . شه یم یباز   عیضا یل یخ دمید  یبچرخم بهش نگاه کنم ول خواستم

 . دمی رو باال کش شهیش

 . شهیهوا سرد م داره

 چشم دوختم. رونیبه ب یلبخند محو با

سر  خوامی که م شهیم یها جور وقت  یمهربون بود؛ بعض نطور یا شهی هم کاش
 به تنش نباشه. 

 رو امتحان کردم. نجایچند روز استخر و سالن ماساژ ا نیا تو
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 که همشم اون برد.  میکرد یباز  اردی ل یبارم باهم ب سه

بار بزرگمهر و  هی که   میکرد یباز  بال یدالرام اومدند و وال و یبار هم سرمد دو
 م یت هیبار هم من و بزرگمهر که تو  هیبودند بردند و  میت  هیکه تو  یسرمد
 .میبود

باهاش   لیو ل نایاز ن شتریچند وقت ب  نی شدم و تو ا یمیصم  یل یدالرام خ با
 رفتم.   رونیحرف زدم و ب

 هم واقعا عاشقشه.  یسرمد ه، ی سرمد یوونهید دی شد ه؛ یخوب دختر

و اصل امکان نداشت که حرص هم ومدی م رونیهمراهمون ب تایکه رز  ییروزها
 . میار یدرن

تو نه  ی باهاش خوبه؛ به قول سرمد یل یبزرگمهر خ یول ادیازش خوشم نم ادیز 
بزرگمهر که مامان بزرگمهر   یو از دست داده با خانوادهکه پدر و مادرش  یسالگ

 . کنه یم یخالش زندگ  شهیم

لحظه تعجب کرد؛ ازش   هیچرا  دونمیو گفتم نمبزرگمهر که اسم دانشگاهم  به
که    میشرکت بود یجواب سر باال داد و مشغول کارش شد؛ تو دمیکه پرس 

 شدم.  الشیخیب  گهیمنم د دیپرس

 . میدی دانشگاه رس یبه در ورود قهی دق ستیب  بایاز تقر بعد

منتظر   جان ی دنبالتون، لطفا هم امیب رترید دیطور که آقا گفتند شاهمون  -
 . دیباش

 چشم، خداحافظ.  -
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 خداحافظ خانم.  -

 شدم و در رو بستم. ادهیپ نیبرداشتم و از ماش وفم یک

وارد  یتک هاشونی بودند و بعض یپیاک  هاشونی که بعض یادیز  یو پسرا دختر
 . شدند یدانشگاه م

 به جلو قدم برداشتم.  کردمی و مرتب مکه چادرم طور همون 

ادامه بدم   یتا چه مدرک ستیتمومش کردم؛ معلوم ن زدیو تو دانشگاه کی ترم
 تا آخرش تو دانشگاه تهران بمونم.  خوامیاما م

 تنها بودم استرس داشتم.  نکهیو ا دیخورده واسه مکان جد هی

 رفتندی که داشتند به داخل م یکردم اول گذاشتم دو پسر  دایکه پ وکلسم 
 دستم گرفتم و وارد کلس شدم.  یتو وف یکامل وارد بشند، بعد بند ک 

 و چرخوندم. مناسب نگاهم  یجا هیدنبال  به

آسانسور با بزرگمهر حرف زد و  یکه تو ی دفعه نگاهم به آرزو، همون دختر هی
 انداخت افتاد که کامل پنجر شدم.  کهی بهم ت یبعد از اون چندبار هم حساب

 !ن؟یگتر از ابزر  یبدبخت ایخدا

باال انداخت؛  وش یاقهوه یده یقلم کش  یتو نگاهم گره خورد که ابروها  نگاهش
 با خنده بلند شد و به سمتم اومد. 

 بزرگمهر.  اشایک یخونه به! نورا خانم! هم -

 روم زوم شد.  یاعده  نگاه
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 زدم. یپر حرص  لبخند

پز خارج   یرشته؟! داشت نیکجا؟ با اون همه پول بابات چرا ا نجایشما کجا؟ ا -
 ؟ یکنیم کار یچ نجایا یدادی رفتن م

 زد.  یلبخند پر حرص متقابل

 !چرخهی به کامت نم ایکه دن   شهی هم گه؛ یجور نشد د -

 زد.  نمیس یش به قفسه انگشت اشاره یناخون کاشته شده با

 اشایک  ؛ یپهن کرد یواسه آدم اشتباهتو هم حواست به خودت باشه، تور  -
 ت بده. که دم به تله   ستین یآدم

 حرفش خونم به جوش اومد.  نیا با

 

 

 یل یخ  یحاال که بچه پولدار  یدختر جون، فکر کرد یو بفهمبهتره حرف دهنت  -
  یتو رو سننه که من کجا زندگ نکهیاول ا شه؟ ی م تیحال یل ی خ نکهیا ای یشاخ
به اصرار  ست، یبه اصرار من ن کنمی م یاون برج زندگ اگه تو نکه یدوم ا کنم، یم

درضمن، اون   ن، فکر کن بعد قضاوت ک  شتریخودشه، پس کمتر زر بزن ب
رو دور بنداز چون من مثل   کنهیرفت و آمد م وبتیمغز مع ی هم که تو ییفکرا
 . ستمیتو ن

 هم فشار داد. یمحکم رو وهاشدندون 
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 کنه.  کمی ت کهیت خوادی بود که انگار م یجور  نگاهش

تر از دهنت گفت: مواظب باش خانم خانما، گنده  یزیآم د یبا لحن تهد آروم
 . ذارمی نم جوابیب ویی زایچ نیمن همچ ، یحرف زد

تنه از کنارش   هیزدم و با   یپوزخند دشیاز تهد دنیمقدار ترس چی ه بدون
 آخر قدم برداشتم.  یهای گذشتم و به سمت صندل

 مورد نظرم نشستم.  یصندل یآوردم و رو نییشونم پا یاز رو وفم یک

 تند سرجاش نشست.  یهازد، بعد با قدم  ینگاه کرد و پوزخند بهم

 گند زده شد به حالم.  یصبح اول 

 فوت کردم. رونیو به بو نفسم  دمی کش می شونی به پ ودستم

که   ی حس کردم، با نگاه بد کردندیو برانداز مچندتا پسر رو که سر تا پام  گاهن
 ازم چشم برداشتند...  عیبهشون انداختم سر

پا تند  رونیبلند شدم و به سمت ب عیرفت سر رونیکه استاد از کلس ب  نی هم
 کردم. 

 مخلوط دختر پسرش باشم.   پیآرزو و اک کینزد خواستمی لحظه هم نم هی

 اومدم.  رونیکلس ب از 

اما به وقتش   هیدارم؛ جد یدرس سختم استاد خوب نیواسه ا خداروشکر
 . ستیدرکل کلسش خشک ن شه؛ یشوخم م

 . تیریدر خورد که نوشته بود مد هیکنار  یبه تابلو نگاهم
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اومد؛ واسه   رونیب یکیدفعه در باز شد و  هیدر رد بشم اما  یاز جلو خواستم
که   یبا کس دیدر رو بست و به طرفم چرخ یاما وقت سادمیبهش نخورم وا نکهیا
 مقدارم تعجب نکرد. هی اون  یهام از شدت تعجب گرد شدند ولچشم  دمید

 انداخت.  ینگاه  شی ساعت مچ به

 کلست تموم شد؟ -

 !د؟ی کنیم کار یچ نجایتعجب گفتم: شما ا با

 بعد بهم نگاه کرد. نگاه به اطرافش انداخت و  هی

بهش برسه به   تونهیبود، چون آلمانه و نم یعنی واسه بابامه،  شینصف نجایا -
 داشته باشم.  یو نظارت امینام من کرده، منم مجبورم چند روز تو هفته ب

 گفتم.  یجمع کردم و آهان وخودم

چندتا پرونده هم هست که   گردم، یبرم گهیتو برو خونه من تا دو ساعت د -
 . یترجمه کن دیبا

 کردم.   نییباال و پا وسرم

 کرد. اخم

 .اد یکه بدم م یباش  دهیفهم دی! با؟یبازم سر تکون داد -

 فوت کردم.  رونیبه ب ونفسم 

 چشم.  -

 خوبه.  -
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 از کنارم رد شد و رفت.  بعد

 . دمیکش یپوف

 بزرگمهر شده!  یشده  نینفر  میباشه! انگار زندگ دیجا هم با همه

 

 اشا یک 

 

 . دمیبه کتم کش  یدست

 . کردندیدخترا ولم نم یهانگاه  شدمی هر جا که رد م از 

 که ازشون نفرت دارم. ییوسط کسا یو درست انداخت دست تو بابا! من  از 

 و باز کردم و وارد شدم. در و در اتاقم قفل

 شدم.  کینزد ز یفوت کردم و به م  رونیبه ب ونفسم 

 . دیچرخ ینشستم که کم یصندل ینداختم و روروش ا وفم یک

 . دم یبه گردنم کش یدست

آوردن کتم و   رونی کنار اتاق بلند شدم و بعد از ب یطوس یکاناپه  دنید با
 . دمی کاناپه دراز کش یرو یصندل یگذاشتنش رو

 و بستم. هامگذاشتم و چشم  می شونیپ یرو ومچم
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 یگه ید یکه اون نصفه   یکس دپور یوح یو به آقاکامل  تی ریمد خواستمیم
نورا   دمیفهم  یخودم تو دانشگاه پا نذارم اما وقت گهیو داره بسپارم و ددانشگاه

 دانشگاه قراره درس بخونه نظرم عوض شد.  نیتو ا

از من  نمیکه نتونسته بوده جورش کنه واسه هم خواستیم  ویاستاد هی آرزو
با  دونستمیداد؛ چون م ش¬وی شگی هم  شنهادیکمک خواست و درعوضش پ

 خوادیاما نم  کنمیبهش گفتم استاد رو واسش جور م شندیکلس م  هینورا تو 
بکنم اما  یکار  یواسه کس گانیکه را ستمین یاون کار رو انجام بده؛ من آدم

 رندیرو بگ گهید حال هم یتو کلس قراره اون و نورا حساب دونستمی چون م
 . برمی لذت م خوره ی نورا حرص م  یقبول کردم؛ وقت

دختر  حیواسه تفر ؛ یچند روز هم باهاش دعوا داشتم و هم خوش گذرون نیا تو
و تجربه کنه؛ هر وقت بهش  شکست عمرش  نیکه قراره بدتر ف یاما ح هیاه یپا

و باعث   شهی مانعم م  زیچ هی گهید یکیکه ولش کنم برم سراغ  کنمی فکر م
 . ندازهیستاره م ادیو چون بدجور من   دیسوژه نگه دارم؛ شا ون یهم  شهیم

 با زبونم تر کردم. ولبم 

 یشرکت؛ منم به جا   ومدیخوب نبود و ن ادیحالش ز  شیپ یهفته  هی حدود
 یبا تاپ مشک دمیساعت دو برگردم خونه ساعت دوازده برگشتم که د نکهیا
 کاناپه خوابش برده. یرو

 فوت کردم.  رونیبه ب ونفسم 

 ... وفتمیاون لحظه م ادی یوقت
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 . دمیکش یپوف

 دیبار مجبورش به انجام خواسته¬م نکنم، فقط با هیاگه  ستین  اشایاسمم ک 
 ینقشه  هیبه  دیبا  رم؛ یسوژه ازش بگ هی ایکنم و   دایفرصت مناسب پ هی

 فکر کنم.  یدرست و حساب

 مبل نشستم.  یو رو دمی کش  یقی عم نفس

 سرم بردم. یو باالصورتم یشده تو ختهیر  یو موها دمی موهام کش یتو یدست

داره حوصلم سر  رون، یبزنم ب نجایاومده از ا شیواسم پ یکار مهم هیبگم  برم
 . رهیم

 

 نــورا 

 

وارد  یفیاومدم که لرز خف رونیاز حموم ب کردمی و خشک مکه موهام  یدرحال
 بدنم شد. 

 و روشن کنه. خونش  یشیگرما ستمیس گهیبزرگمهر بگم د نیبه ا دیبا

 شونه کردم و بافتم.  وموهام 

 باز کردم. ودمی کمد سف  یکشو

که    میبلند قد بلند بردارم اما نگاهم به تاپ صورت نیلباس آست هی خواستم
 داشت خورد.  یمشک یس یانگل  یهانوشته 
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 ساعت نگاه کردم.  به

 ادیم  یپس تا وقت ادیول کنه ب یطور ن ی هم تونهی نم اد، یکه م گهیساعت د کی
 راحت باشم. 

  دهیپوش قدر ن ی سرم بود و لباس ا یزیچ هی شدم از بس صبح تا شب  خسته
 تنم. 

 . دمیداشت پوش  دیسف  یسیانگل  یهاکه نوشته  یبه همراه شلوار مشک وتاپ

 . دمیخودم خر دایکه جد هاشونمیهام واسه خودمند، بعض لباس  تموم

 ها وارد آشپزخونه شدم. پرده  دنیاومدم و بعد از کنار کش رونیاتاق ب از 

دختر تازه  دنیبره شهرستان د خواستیبود؛ م یفاطمه خانم مرخص امروز 
 کردش.  مانیزا

  هی یپا یفاطمه خانمه و نظافت اصل  یفقط ناهار پا دمی مدت فهم نیا تو
 . کنهی نظافت م میستی ن یست که وقتخدمتکار چهل ساله 

که البته تا  رهیسفارش م  رونیاز ب ای کنهیخود بزرگمهر درست م  شهی هم شامم
 . میپزیشام م یمن اومدم نوبت یوقت

 رفتم. خچال ی سراغ

حوصلم نشد و از  یبخورم ول  وانیآوردم، خواستم با ل رونیو بآب  یشه یش
 توش خوردم. 

 . کند یو مبزرگمهر بود که کلم اگه
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 بستم. وخچال یرو سر جاش گذاشتم و در  شهیش

 برداشتم. ومیهال شدم و گوش وارد

 آهنگ شاد گشتم.  هیشدم و دنبال  کیاز روشن کردنش وارد موز  بعد

 خوش باشم.   ومدهیبزرگمهر ن تا

 . و تا آخر بردمکردم و صداش  یپل  شتاز یپ یو عل  نیاز آرو ایب ایب آهنگ

 گذاشتم و به سمت آشپزخونه رفتم.  زیم یرو ویگوش

 و ناهار سفارش بده. ادیبردارم بخورم تا بزرگمهر ب  زیچ هی

 جز تخمه توش نبود.  یچیرو نگاه کردم اما ه های خوراک نتیکاب

 . دمیکش یپوف

 . خورمی تخمه نم منکه

 سرش مثل پولداره! ریخ

 . دمیبه خالم کش  یاومدم و دست رونیآشپزخونه ب از 

 نباشم؟ کار یکنم که ب کار یچ

 اطراف چرخوندم.  ونگاهم

 زدم.  یکه باال سرم روشن شد بشکن یچراغ با

 شده.  یتکرار  یادیعوض کنم ز  وون یکم دکوراس هی

 به کمرم زدم.  ودستم
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 عوض کنم.  دیرو با دیو سف یسلطنت یهامبل  یجا

 رفتم.  یسلطنت یآهنگ به سمت مبل  تمیر  با

 . س یب  دنیچیو منم که عشق پ  دیچیپیهال م یتو  یبه خوب آهنگ

 کردم.  دنشی ها رو گرفتم و عقب عقب شروع به کشاز مبل  یکی

 . سادمیراه که خسته شدم ولش کردم و دست به کمر درست وا وسط

 ! نهی سنگ چقدرم

 فوت کردم.  رونیو به بباال گرفتم و نفسم  وسرم

و  ختیر  یکه دور شکمم حلقه شد دلم هر یباز بکشمش اما با دست خواستم
 . دمیو به باال پر دمیکش  یبلند  نیاز ترس ه

 مهره. بزرگ   دمیصداش که کنار گوشم نجوا شد فهم از 

 خوشگله!  ستیمناسب تو ن  کارانیا -

 ... شما... شما که قرار بود... اشایلکنت گفتم: آقا... آقا ک  با

به   یو قطع کردم و چنگحرفم ارادهی حلقه کرد ب شتریکه ب   دستش¬و
 دست¬هاش زدم. 

واست   شی پ یسرت به سنگ نخورده؟ هوم؟ دفعه  یتو درست و حساب -
 تو اتاقت. یزود رفت  یوقت شانس آوردتجربه نشد؟ اون 
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هاتونم چشم  دیهم فشار دادم و با شرم لب زدم: ولم کن یرو چشم¬هام¬و
چشمتون   یتا شب جلو دمی اتاقم، بهتون قول م یتو رمیمن زود م دی ببند
 نشم.  یآفتاب

 رفت.  یاتر کرد که نفسم واسه لحظه و تنگهاش دست  یهاحلقه 

  ؟یکجا بر زم، یکردم عز  داتی گفت: تازه پ یدار کش   یصدا با

 .زهیبود اشکم بر کیلحظه نزد هر

 نجاتم بده. ایخدا

تو   ادیبودم گفت: خوشم م دهیکه تا حاال ازش نشن  یبه گوشم با لحن کینزد
 . یشیبغلم زود شل م

 وارد کردم.  یهاش فشار خجالت به دست  از 

  نیتو ا گهید هیثان هی یدهن باز کنه و ببلعتم ول نیزم  ¬خواستیم دلم
 شرم¬آور نباشم.  تی وضع

 کردم صدام نلرزه. یسع

 دی کنی که فکر م ستمین یبرم؛ من اون  دیبذار   دیتوروخدا ولم کن اشایآقا ک -
  یمن بهتون اعتماد کردم که اومدم تو دش، ی نیتخت خوابتون بب  یتو دیتونیم
 بره.  نی اعتماد از ب نیا دی نذار  دی خونه؛ پس لطفا ولم کن نیا

 .کرد  سکوت
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هاش گرفت و نفس زنان با  از مشت  یکیو تو نگذشت که لباسم  یزیچ
نورا، چون اون  نمتیبب  نطور یا گهیبار د ه یبه حالت اگه  یگفت: وا  تی عصبان
 . ستیت ناز ول کردن یخبر گهیدفعه د

 و گرفت. مبل   عیکرد و به جلو هلم داد که سر ولم

و باز تنش  یتو دیلباس سف یداره دکمه  دمیکه د دمیترس به عقب چرخ با
 . شه یتند دور م یهاو با قدم  کنهیم

 . دم یکش  یقیبستم و نفس عم وهام چشم

 شکرت.  ایخدا

برداشتم و  وم یگوش  عی که بلند شد سربسته شدن محکم در اتاقش  یصدا
 . دمیبه سمت اتاقم دو  کردمی و قطع مطور که آهنگش همون 

 دادم.  هی وارد شدم و در رو بستم و بهش تک دمیکه به اتاق رس نی هم

 کردم به تکون دادن لباسم.  شروع

  نیخونه¬ش با همچ ی تو ی¬کنیجرئت م گهید نمی بب ¬خوامی احمق م ینورا
 ! یبگرد یوضع

 

 اشا یک 
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داده  هی تک نهیآ زیو به مهام بسته خم شده بودم و دست زنان و چشم  نفس
 بودم. 

 بهت نورا؛ لعنت بهت.  لعنت

 . ¬شدمیداشتم وادار م یشتر یب یولش کردم، وگرنه به کارها  یسخت به

و آروم  خودم  دیواسش بردارم، اما قبلش با یفکر اساس هی د یبا شهینم نطور یا
 کنم. 

رو   تای رز  یشماره  میباز کردم و بعد از برداشتن و روشن کردن گوش وهام چشم
 گرفتم که با هشت بوق برداشت. 

 سلم پسر خاله.  -

 تخت نشستم. یرو

 ؟ییکجا -

 کرج؛ چرا؟ -

 . دم یموهام کش  یتو یدست کلفه

 ؟یکنیم کار یاونجا چ -

و خوب صدات  نی ا اشا؟یاز دوستام؛ حالت خوبه ک یکی یاومدم خونه  -
 . شناسمیم

 .دم ی کش  زدیم رونیکه انگار حرارت ازشون ب  ییهابه چشم  یدست

 خوبم. ال؛ یخیب -
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 تهران.  گردمیمن االن برم  ، یستی خوب ن فهممیم -

 .یو برگردهمه راه   نیا خوامینم تا، یرز  ال یخیگفتم ب -

 . ام یگفت: من دارم م محکم

 کردم صدام باال نره.  یهم فشار دادم و سع یرو وهامدندون 

 باشه؟  خواد؛ یگفتم نم -

 حرف خودته. حرف  شهیهم زم، یبکن عز  یدوست دار  یاصل هر کار -

 به کنارم پرت کردم.  ویگوش  یو قطع کرد که عصبتماس  بعدم

 هام گرفتم. دست  نیب وسرم

که درمونده¬ت کرده مجبورش کن   یبلند شو برو همون کس گهیم  طونهیش
 درستت کنه. 

 زل زدم.  میآرزو به گوش  یادآور ی با

 مکث برش داشتم و روشنش کردم.  یکم با

 شدم.  رهیشمارش خ  به

 ندارم.  یاچاره

 گوشم گذاشتم.  یرو وی و لمس کردم و گوششمارش  یرو

 لبم نشست.   یرو یپوزخند
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نورا کار   شیپ  شی بلده فقط خداکنه دهن لق یو حسابکارش  تایمثل رز  درست
 دستم نده. 

 . دیچیگوشم پ یش توپر عشوه   یپنج بوق صدا با

 ؟ یاز من کرد یادیشده  یجون؛ چ اشایسلم ک -

 خونتونه؟  یگفتم: کس یدار خش  یصدا با

 نه، مامان و بابام و خواهرم رفتند مشهد، تنهام؛ چرا؟ -

جبران جور کردن اون استاده رو   یخوایم  یتو که گفت ام، یآماده باش دارم م -
 . یبکن

 چشم؛ تو فقط جون بخواه.  یبه رو -

 . زد یصداش موج م یتو یخوشحال

 پشت در موندن ندارم.  یدرم باز باشه حوصله  -

 پس منتظرتم.  کنم، ی االن باز م -

 تخت انداختم.  یرو ویقطع کردم و گوش وتماس 

 نـورا 

 

 رونی که رفته جرئت ب دونستمی و م دمیبسته شدن در رو شن یصدا نکهیا با
 اومدن نداشتم. 
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 زدم.  یپوزخند

 کنه.   نشیتمک یکیرفته  حتما

 چرا دلم گرفت.  دونمی فکر پوزخندم جمع شد و نم نیا با

 دختر رو ببوسه؟  هی دختر دست بزنه؟  هی رفته به  یعنی

 به چپ و راست تکون دادم.  وسرم

  هی همشون شب یبدون د ینداره؛ با یاون به تو ربط ینداره نورا، کارا یتو ربط به
 به همند پس بهش فکر نکن. 

 . دمی کش  یقی عم نفس

 . دم یچیدور دور گردنم پ هیسرم انداختم و  یرو وشالم

  نرو یو باز کردم و از اتاق بمکث قفل  یبرداشتم و با کم وم یتاپ و گوش  لپ
 اومدم. 

 درش بازه.  دمیشدم که د کیاتاقش نزد به

 . دمی داخل کش یسرک اطیاحت با

 و پر کرد. وجودم  یش روشنه کنجکاوکه صفحه   شیگوش  دنید با

 مکث برش داشتم.  یسمتش رفتم وبا کم به

 و لمس کردم. شصفحه  عی خاموش بشه که سر رفتی م داشت

 به عقب انداختم.  ینگاه هی
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 تخت گذاشتم و خودمم نشستم. یرو وم یتاپ و گوش  لپ

 . دمید وی گالر  کنیآ نیاول

 از خودش گرفته.  ییهاچه عکس  نمیبب برم

 شدم.  یگالر وارد

بود که روش نوشته شده بود   نیعکسش ا نی اول شیکیآلبوم داشت،  دوتا
 ". شین یوقت نب چیباشه ه  ادتی"آلبوم ممنوعه؛ 

 گرفت.  خندم

بود رفتم و  نیدورب یهاکه عکس   شیکی ن یآلبوم شدم و تو ا نیا ال یخیب  فعل
 عکسش لمس کردم.  نیرو اول

 .میکرد  یباز  بال یکه وال  یخودمون بود؛ همون روز یسلف عکس

 ها رو رد کردم. به تک عکس  تک

 ست بخدا؛ درست برعکس بزرگمهره. چقدر بامزه یسرمد نیا

 بود. امیمن تو شرکتش ب نکهیکه فکر کنم واسه قبل از ا ییهااز عکس  یبعض

 .تایو دالرام و رز  یبا سرمد ایبود،  یتک ایهم   همش

 چقدرم خوش عکسه!  بدمصب

 . دم یکش  یبودند که سوت هاشونن یها هم خودشون و ماشاز عکس  یکی

 اومدم.  رونیآلبوم شدم و ازش ب  نیا ال یخیب
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 دمیکه د ییهامکث رو اون آلبوم لمس کردم که باز شد اما با عکس  یکم با
 نفسم رفت. 

 کشو بود، بود.   یها بزرگمهر با همون دختره که عکسش توعکس  تموم

 عکس لمس کردم.  نیاول یرو

 بود.  یو دور گردن دختره انداخته بود و عکس سلفدستش  بزرگمهر

 زدم.  وی بعد

 بود.  یبزرگمهر بستن هینیو رو ب دند یخندی هردوشون داشتند م نجایا

 روش مکث کردم.  ¬ارادهیکه زدم ب  وش ی بعد

 و بسته بود. هاش و دختره چشم دیبوسیدختره رو م یگونه  داشت

 گرفت.  د ی هام حلقه زد و دلم شدچشم یچرا اشک تو دونمی نم

و دور گردنش بود؛ دختره رو دوش بزرگمهر بود و دستش ایلب در  شگه ید یکی
 دور ازشون عکس گرفته بود. یکم یکی دند؛ یخندی حلقه کرده بود و داشتند م

خندون االنش هزار درجه   یهاعکس بزرگمهر با چشم یخندون تو یهاچشم
 شک کردم واقعا بخنده و تظاهر نکنه.  گهیکه د ی جور  کنه، ی فرق م

 زدم. وی بعد  عکس

 بودند.  یهردوشون با سرمد نجایا

 بنزش نشسته بود و دختره تو بغل بزرگمهر بود.  نی ماش یرو یسرمد
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 خارج شدم.  یو از گالر  نمیبب  نیاز ا شتری نتونستم ب گهید

 تخت انداختم.  یخاموش کردم و رو ویگوش

 . دم یصورتم کش  یو تودستم دو

 . ست ی ازش ن  یکه االن اثر  هیدختره چ نیا  هی بفهمم قض دیبا

 اومدم.  رونیبرداشتم و از اتاق ب وم یتاپ و گوش  لپ

به گوشم  ویو گرفتم و گوشدالرام  یشماره  رفتمی که به سمت هال م یدرحال
 چسبوندم. 

 جواب داد. دیکه پام به هال رس نی هم

 سلم نورا جون خودم. -

 و بگو.راستش  پرسمیازت م زیچ هیمقدمه گفتم: سلم،  بدون

 صداش کمتر شد.  یتو جانیه

 بگو.  -

 ه؟ ی چ اشاهیآقا ک زیدختره که عکسش تو م نیا یه یقض -

 به گونش بلند شد.  یل ی س یدفعه صدا هی

 سر وقت اون کشو؟  ینکنه رفت -

 کردم.  اخم

 بود. شیخب آره، واسه چند هفته پ -
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  ییجورا هیاون کشو  کنه، ی م چارتی بفهمه ب اشایخاک تو سرت نورا! ک -
 . زنمیمنم بهش دست نم  یست حتممنوعه 

 مبل نشستم.  یرو خونسرد

 بگو. م، یاز بحث خارج نش ده، یحاال که نفهم -

 وقت نفهمه.  چ یفقط دعا کن ه  -

 بگو.  فهمه؛ ینم -

که اون بود من هنوز با آرش آشنا نشده بودم؛  یست؛ موقعاسم دختره ستاره -
 کردیم  ف یکه آرش واسم تعر یاون طور  شه، یال پواسه سه چهار س هی قض نیا
 ستاره بود...  یوونه ید اشایک

 . ختیر  یهر دلم

روز دختره همه   هیدو سال باهم بودند، عاشق خراب هم بودند اما  گفتیم -
 . شمی دارم عروس م گهیو م زهیر یبه هم م ویچ

 دهنم گذاشتم.  یرو ودستم

 ؟یچ یبوده؟ واسه یچه آشغال  گهید نیا ایخدا -

 یچ ده یهنوزم نفهم  ده، ینفهم  وانتش یخ  لیهنوز دل اشامیخود ک  گهی آرش م -
قرار بوده باهاش ازدواج کنه   اشایولش کرده، ک یشده که ستاره تو اوج عاشق

 نیاز اون روز تا حاال ا گه یخارج، آرش م رهیو م کنهی م انتیاما دختره بهش خ 
بوده  یو خوش گذرون ی که اهل شوخ یمی قد  اشایوقت اون ک چیه  گهید اشایک
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و مشروب خوردنشم از همون سال شروع   گار یس  گهینشده، کامل نابود شده، م
 شده. 

 که پاکش کردم.   دیگونم چک  یاشک رو یاقطره

به زور   یحت گهیشده، که د نطور ی که ا دهی کش یما سخت اشایآقا ک نیپس ا -
 .م ینیبیو مخندش 

کنه...    انتیکه آرش بهم خ   کنمی بهش فکر م یآره؛ واقعا سخته؛ مثل من وقت -
 . شمیم وونهید تونمی پوف... اصل نم

حاال استاد  میبر ایبلند گفت: دالرام ب ی با صدا یکیبزنم اما  یحرف خواستم
 سرکلس.  ادیم

 . میزنیمن برم، بعدا باهم حرف م -

 برو گلم، خداحافظ. -

 خداحافظ.  -

 قطع کردم.  وتماس 

 . دمیبه لبم کش  ودستم

 شد.  میلحظه به ستاره حسود هی واسه

! بزرگمهر  مردهی رو از دست داده که واسش م یابوده که بزرگمهر  یاحمق عجب
  یمحکم لیدل هی دیداشته که ازش گذشته؟ با یل یاما چه دل هیهر دختر یآرزو

 باشه.  یدختر بدجنس خورهی نمش که قانع کننده، از چهره  لیدل هیباشه، 
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 فوت کردم.  رونیبه ب ونفسم 

 . شمی م وونهیدارم د رفتمینم شیسر وقت گوش کاش

 وصل بود نگاه کردم. یسلطنت  یهاکه به ستون کنار مبل  یساعت سلطنت  به

 بود.  کی

 شم برم نماز بخونم ذهنم آروم بشه.  بلند

 لپ تاپ گذاشتم و بلند شدم.  یرو ویگوش

 

 اشا یک 

 

 هام شدم. لباس  دنیپوش  مشغول 

که منم    یواسه نورا بگ ین ی بش یبر  نمیواسه جبران کردنت بود، نب نیبدون ا -
 . رمیو بگخوب بلدم حالت 

 و باز کرد.حموم در 

 . گمینم -

 بعد وارد شد.  و
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کنه،   میراض خوامی که م یاونطور  تونهیکس نم  چیه هی چرا چند وقت دونمی نم
  ¬شندی م تی ¬جذابیهمشون کم کم دارند ب ¬خواد، یحس متفاوت م هیدلم 

 برام... 

 ضرب گرفتم.  نی زم یدادم و با پام رو هیبه در تک نهیبه س  دست

 زنگ زدم.  دوباره

 . شهیدر رو باز کن داره اعصابم خورد م نیا ا یگفتم: نورا ب بلند

 گذشت که در باز شد.  هی ثان چند

 بازش کردم و وارد شدم.  کامل

 فرار کردنش خندم گرفت.  از 

 ؟یگفتم: کجا بود بلند

 اتاقش اومد.  یاز تو صداش

 . خوندمیداشتم نماز م -

 سمت آشپزخونه رفتم.  به

 ؟یناهار پخت -

 . دی و با زنتون اشتباه گرفتمن  -

 . دمیکش یپوف

 آشپزخونه شدم.  وارد
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 لبم نشست.  یرو یپوزخند

 زنم؟ 

 آوردم. رونیب خچال ی و از آب  یشه یش

 . دمی نفس سر کش کیبرداشتم و پر از آب کردم و  ووان یل

 رو سرجاش گذاشتم و در رو بستم.  شهیش

 دادم.  هی و به اپن تکهام اپن گذاشتم و خم شدم و دست یرو ووان یل

 بستم. هام¬وچشم

خانم خونم  اهامیرو یکه با ستاره ساختم! هرشب تو یپوچ یآرزوها چه
 یک یاما االن کجاست؟ تو بغل  کردمیهمدمم تصورش م  کردم، ی تصورش م

 . گهید

به   وان¬ویباز کردم و ل چشم  د؛ یتو وجودم شعله کش تی فکر عصبان نیا از 
 شکست.  یبد یپرت کردم که با صدا نیزم  یشدت رو

 به موهام زدم.   یچنگ یعصب

 شد.  داشی پ دهیترس یافه ینگذشت که نورا با ق یزیچ

 شد؟ یچ -

 شکسته خورد.   وانیبه ل نگاهش

خودش گرفت و   یو جلوهاش دست  عیاما سر امیب  رونیاز آشپزخونه ب خواستم
 ممکنه بره تو پاتون.  د، ی گفت: تکون نخور 
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 . دمی کش ینشست که پوف هاشه یکنار ش  بعد

 دستت.  یتو رهیم  شهیشبهشون دست نزن  -

 و بردارم. هاش بزرگ  نی اول ا دیصبر کن -

 دادم. هی و به اپن تک دمیکش  یپوف باز 

 !نیدست ا از 

انداخت و  نیزم یو روگفت، همشون  یدفعه اوف  هیبرداشت اما  وچندتاش 
 و گرفت. انگشت اشارش 

 . ختیر  یشدنش دلم هر  یخون  عیسر دنید با

 رد شدم و کنارش نشستم.  هاشه یخرده ش یسرعت از رو به

 گرفتم.  ودستش 

 ؟یشی م ریدست نزن چرا ش گمیم یوقت وونه؛ یآخه د -

 گرفتم.  وبازوش

 .دهیچقدر بر نمیو بشور بببلند شو دستت  -

 شد.  بلند

گفت    یدفعه آخ بلند  هی پا گذاشتم اما  هاشه یکفش پام بود رو خورده ش چون
 شده؟  یگرفتمش و نگران گفتم: چ عی بخوره که سر ن یبود زم کیو نزد
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رفت   شهیلب باز کرد: فکر کنم ش  یهم فشار داد و به سخت  یرو وهاش چشم
 تو پام. 

 . ستیاصل کفش پاش ن  دمیپاش نگاه کردم که د به

 !ست؟یو نگران گفتم: چرا کفش پات ن یعصب

حواسم نبود کفش پا  گهیشکستن اومد د یصدا یهمون حالت گفت: وقت با
 کنم. 

 از دست تو نورا از دست تو! -

 .رفت یراه م یآوردمش اما به سخت رونیآشپزخونه ب از 

 . هی رد پاش خون  دمیو گرفتم و بلندش کردم که دزانو و گردنش  ریز 

  هی دمیانداختم که د یکنار اپن نشوندمش و به پاش نگاه  نی زم یرو عیسر
 داخلشه.   کی کوچ یشه یش

 وردم. باال آ سر

 تحمل کن.  ارم، یرو درب شهیش دیبا -

 کرد.  نیی و باال و پادرهم سرش یچهره¬ با

که دور گردنم  یکه با دست  دمیکش رونشیحرکت ب  هیرو گرفتم و تو  شهیش
هم فشار داد و خم  یو رو رو هاش و تو مشتش گرفت، چشمحلقه بود لباسم 

 .د ی کش یاخفه  غیو محکم به دندون گرفت و جشد؛ لبش 
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و اپن بود یش روکه جعبه   یرو کنارم گذاشتم و چندتا دستمال کاغذ شهیش
 زخمش فشار دادم.  یبرداشتم و رو

 ؟یخوب -

 گونش سر خورد که با دست پاکش کرد.   یاشک رو یاقطره

 . دم یقورت دادنش آب دهنش¬و شن  یصدا

 خوبم. -

 شدم.  رهیخ شیسبز اشک یهاچشم  به

 دستش دور گردنم بود. هنوزم

 به لبش که بخاطر گاز گرفتن سرخ شده بود افتاد. نگاهم

 . شدمی وسوسه م دنشیبه بوس  دیشد

 نگاه کردم. شیاشک یهابه چشم  باز 

 بود. رهیبهم خ حرفیب اونم

 بردم. ترکینزد وسرم¬ 

 بود.  رهیاما فقط بهم خ شدی م نیی تند تند باال و پا  شنه یس یقفسه 

 با زبون تر کردم و به لبش چشم دوختم. ولبم 

 و براق بود.  ف یظر

 داره.  یچه حس دونمی نم گهیو د  دمینبوس ویفیاز ستاره لب ظر بعد
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 نورا  

 

 کرده بودم.  قفل

 کنم.  کار یچ ایبگم  یچ دونستمی نم

و هم فراموش کرده بودم و مست اون دوتا چشم شده بود که سوزش پام  یجور 
 . چرخوندیچشم و لبم م نیو ببودم که نگاهش  یاقهوه 

 عشق نبود از هوس بود.  یاتفاق بود چون از رو یبوسه¬ا ¬خواستمینم

 و بست. هاش هامون نموند که چشملب  نیب یکج کرد و مرز   یکم وسرش

 .تونستمی عقب بکشم اما نم خواستم

 . ¬کردیم ی¬قرار ی وب دیکوبی م نمیس یو به قفسه خودش  دیشد قلبم

دفعه زنگ خونه به صدا دراومد   هی اما  نهی لبم بش ینمونده بود لبش رو یزیچ
 .ستادیکه از حرکت ا

نه بلند شد و به سمت در بهم نگاه ک نکهیو بدون ا دی مکث عقب کش یکم با
 رفت. 

 کن.  دای از کشوها پ یک ی یو بشور، چسب زخمم توو پاتبلند شو برو دست  -

  رونیو به بو بستم و نفس حبس شدم هامدادم؛ چشم ه یبه اپن تک  وسرم
 فرستادم. 
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 و حس کردم؛ انگار واقعا مست شده بودم!سوزش دست و پام تازه

 بلند شد.  یسرمد ینگذشت که صدا یزیچ

 دلم برات تنگ شده.  یومدیسلم برادر، امروز شرکت ن -

 باز کردم.  وهام چشم

 پا بلند شدم.  هیبه اپن گرفتم و با  ودستم

 روم¬و به سمتش چرخوندم.  یمتعجب سرمد یصدا با

 نجا؟یچه خبره ا -

انداخت و با ترس به   ن یزم یو رودستش  یتو ف یبه دالرام خورد که ک نگاهم
 . دیسمتم دو

 شده؟ یچ ؟یخوب -

 پام.  ی رفته بود تو  شهیش  ست، ین یزیچ -

 و گرفت. بازوم ریز 

 مارستان؟ یببرمت ب  یخوایم -

 نگران نباش.  ده، ینبر  قی نه بابا؛ عم -

 . یو بشور تو حموم پات  میبر ایپس ب -

 شده؟! یرو به بزرگمهر گفت: چ یسرمد

 انگار حواسش پرت بود.  بزرگمهر
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 ؟ یگفت ی... چیچ -

 شده؟  یچ گمیم -

شد جمعش کنه   ریاز دستش در رفت شکست، بعد ش وانیل ، یچیآهان، ه -
 بل سرش اومد.  نی که ا

 هم فشار دادم.  یرو وهامدندون 

 من شکستم؟ آره؟  حاال

و به دندون کمکم کرد که راه برم اما از سوزش جرئت نکردم که لبم   دالرام
 و مشت گرفتم. فقط دستم رمیبگ

 یهابیو داخل جهاش نثار اون بزرگمهر کردم اما خونسرد دست  یپرحرص نگاه
 نگاه کرد.  یشلوارش برد و به سرمد

 خب؛ چه خبر؟  -

 عد به بزرگمهر انداخت. اول به من ب ینگاه کوتاه  یسرمد

  قهیغذا سفارش دادم تا چند دق ، یبا خودم گفتم غذا سفارش نداد ؛ یچیه -
 . ارندیم گهید

 و به دندون گرفتم. از سوزش لبم  نبار یکه ا میکنارشون رد شد  از 

 زد.  یبه کمر سرمد بزرگمهر

 خونم هست.  یدخترم تو هیسرم  ریخ رم، یمی دارم م یدمت گرم، از گرسنگ -

 هم فشار دادم.  یرو وهامدندون 
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 جناب بزرگمهر.  دمینشونت م  -

 . دن یشروع کرد به آروم خند دالرام

 شده؟  یواقعا چ -

 . گم یبعدا بهت م ال، یخیفعل ب -

 . میاتاق شد وارد

 و باز کرد و کمکم کرد وارد بشم. حموم در 

 چسب زخم کجاست؟  یدونی و شستم گفت: مدست و پام نکهیاز ا بعد

 شد و به داخل اومد.  دای بزرگمهر پ یلحظه سر و کله نی هم تو

 ها رو به دالرام داد؛ منم فقط با حرص بهش نگاه کردم. زخم  چسب

 بهم انداخت.  ینگاه خونسرد

 ؟یدار  یحرف -

 هم فشار دادم.  یرو وهامدندون 

 ؟یب عالخود جنا ایشکستم  وانیمن ل -

 زد.  یمحو  لبخند

 اتاقم.  یالبته تو  کنم؛ ی حرص نخور، جبران م -

 نگاهش کرد.   عیگرد شده سر یبا چشم¬ها  دالرام

 گرفتم.  شیآت انگار 



 ی مطهره حیدر  نمسیس

353 
 

که ازش داشتم  یشامپو بودو با تموم حرص هیکه به دستم اومد و   یزیچ نیاول
 خورد.  وار یداد و شامپو به د یبه سمتش پرت کردم که با خنده جا خال

 بهم زل زد. یجور خاص هی داد و  هیتک وار یبه د نهیبه س  دست

 کاره موند، وقت واسه جبرانش هست، مگه نه؟  مهیبوسمون ن  -

 از تعجب گرد شدند.  هامچشم

 بشر چقدر پرروعه! نیا ایخدا

 .کردمی نگاه م شیخال  یاما من همچنان با تعجب به جا رفت رونیحموم ب از 

 شده؟! یچ میایما ب نکهیمتعجب گفت: قبل از ا دالرام

 هم فشار دادم.   یو روهام جمع کردم و دندون وخودم

 . کنم یم یهم تلف  یدالرام، بدجور  کنمیم یبخدا تلف -

 رو از دستش چنگ زدم و بازشون کردم.  هاچسب 

 . یبهم بگ دیبا -

 نگاه کردم.   بهش

 . میخوب برس یراه تلف  هیکه با هم به  یاما به شرط  گمیم -

 شد.   طونی ش نگاهش

 جلوت نشسته.  یطونیش یخدا -

 به کف پام زدم.  وش ی کیو اون  دمی چیچسب دور انگشتم پ هی
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 کرد که بلند بشم.   کمکم

 . امیکه گفتم: خودم م رهیو بگبازوم ریز  خواست

 .می اومد رونیگفت و از حموم ب یاباشه 

 پام راه برم.  یکردم رو پنجه  یسع

 و بست. حموم در 

 بگو.  -

زنگ بلند   یکه صدا یتا وقت  دمیکشیو مکه داشتم مبل  یماجرا رو از وقت تموم
 . د یخندیفقط م زیر  کیکردم اونم  ف یواسش تعر زیبه ر  زیبشه ر 

 !ک یدختر چه رمانت ی وا ؟یگیآخر گفت: بخدا راست م در 

 حرص به پس کلش زدم.  با

 !کردمی ! داشتم سکته م؟یروان هی چ کی رمانت -

 هان؟  دت؟ی! آخرش بوسیترک یهالم یخنده گفت: درست مثل ف با

 گفتم: دالرام!   معترضانه

 خنده بغلم کرد.  با

 . یکنیم یتلف زم، یحرص نخور عز -

 . دیبهش رفتم که باز خند یاخودم جداش کردم و چشم غره از 

 . ادیسرمون م یتو یفکر  هیوقت هال، اون یتو میبر ایحاال ب -
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 کردم. زیر  وهاش چشم

 . یدر افتاد ییجناب بزرگمهر؛ با بد کسا -

 دفعه خندم گرفت.  نیا

 .وونهید میبر ایب -

 . دیخند

 . میاومد رونیبا هم از اتاق ب یمشک ییدمپا دنی از پوش بعد

 یکاناپه لم دادند و دوتا دکمه  یدوتاشون رو دمید میدیکه به هال رس نی هم
 . کنندیکوفت م پسیبازه و دارند چ یسرمد ییباال

 . دی هردوشون به سمتمون چرخ نگاه

 . میمبل دو نفره نشست یازشون گرفتم و با دالرام رو ونگاهم

 از دستشون چنگ زد.  وپس یچ یدفعه دالرام خم شد و کاسه  هی

 بستونه.  -

 مات برده نگاهش کردند که خندم گرفت.  هردوشون

 گذاشت.  نمونی داد و کاسه رو ب هی خونسرد تک دالرام

 بخور عشقم.  -

 دهنش گذاشت.  یبرداشت و تو وش یک ی بعد

 دهنم گذاشتم.  یبرداشتم و تو  ویکیبه بزرگمهر نگاه کردم و  روزمندانهیپ
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دوست نداشتم اما واسه درآوردن حرص اونم که شده   ادیساده ز  پسیچ
 . خوردمیم

 باال رفته نگاهم کرد.  یابروها هیحرص و  با

 پا انداختم و به جلو چشم دوختم. یبرداشتم و پا رو گهید یکی

 خب دالرام جون، چه خبر؟  -

 . دمیدهنم گذاشتم و جو یتو وپس یچ

 . یسلمت زم، یعز یچیه -

 نگاه کردم.  بهش

 قرارمون سرجاشه؟  تگر، یچ یاچهیدر  میقرار بود امشب بر -

 داشت انداخت.  یکه اخم کم رنگ  یبه سرمد ینگاه مین

 خوش بگذره.  یقراره امشب حساب زم، یآره عز-

 د؟ یدی نقشه کش یک ؟یبا اخم گفت: چه خبره به سلمت یسرمد

 کردم نخندم. یسع

 عشقم.  یخوش گذرون میبر ییکه دوتا می: قرار گذاشت دالرام

 داد.  هی مبل تک به

 ساعت چند؟  -

 امشب نتونم. دیکار نداشته باشم؛ شا نمی بب دی: بابزرگمهر
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 کردم نخندم. یسع

 ن؟ یایشماها همراه ما ب میخوای گفته که م یک -

 هردوشون پنچر شدند که دلم خنک شد.  کل

 نخنده.  کردیم  یسع یل یخ دالرام

 .میباش ییدوتا میخوای ما م گه، یدرست منورا جون  -

 اخم کرد.  یسرمد

 . دم یمن اجازه نم -

 شما نداره.  یبه اجازه  از یآقا آرش اما دالرام بزرگ شده، ن دیببخش -

که   یچقدر پرونده دار  ی دونی م رون؟یب یبر یتونیگفته که م ی: اصل کبزرگمهر
 ؟ یترجمه کن دیبا

 کردم بروز ندم.  یتو حالم اما سع خورد

 شرکت.  امیخب داشته باشم، فردا بعدازظهر کلس دارم پس صبح م -

 داد.  هی مبل تک به

و هرگونه   ستمیتوجه داشته باش رئ خوام؛ ی امشب ازت م نی من هم -
 . کنمی ماهت کم م نیاز حقوق ا یچیسرپ

 .خوردیو مبند بند وجودم حرص

 بهم نگاه کرد. روزمندانهیدفعه اون پ نیا
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 آزاد به سمت بالکن رفتم.  یحرص از جام بلند شدم و به دنبال هوا با

 تگر؟ی چ یریم یدار  ؟یگفت: کجا به سلمت  یلحن بدجنس با

گفتم و چون   یکه از سوزش آخ بلند دمیکوب  نیو به زم و با حرص پام  سادمیوا
 و گرفتم. نشستم و پام نی زم یکنم رو  هینداشتم که بهش تک  یچیه

 بلند شد.  عی سر بزرگمهر

 شد؟ یچ -

 به سمتم اومد و کنارم زانو زد.  دالرام

 ؟یخوب -

 .سادندیدوتا هم رو به روم وا اون

 به بزرگمهر نگاه کردم.  یحرص بد با

 بکن.  شهیو از ر برو موهاش  گهیم  طونهیش

 . سادیوا نهیبه س  دست

 هست.  لمیمیچندتا ا  ارم؛ یها رو واست مگفت: پرونده  یاروزمندانه ینگاه پ با

و تا مرز با  دشیپاش گرفتم که ند یو جلودستم  عیاز کنارم رد شد که سر بعد
  رونیو به بو حفظ کرد و نفسش خوردن رفت اما تعادلش   نی زم یصورت رو
 فرستاد. 

حواسم و گرفتم خواستم بلند بشم ! دستمدی ببخش یوا یگفتم: ا یبدجنس با
 . انی م نینبود شما دار 
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که دلم خنک شده بود رو   یابهم انداخت اما با چهره  یو نگاه بد سادیوا درست
 زم؟یبلند شم عز یکنیبه دالرام گفتم: کمکم م

 و گرفت. بازوم ریبه سمتم اومدو ز  خندون

 ! یکرد شیاگفت: خوب قهوه آروم

 کردم نخندم. یسع

 . دمی و به سمتش چرخ سادمیوا درست

 دراز کردم.  ودستم

 ها. پرونده -

 دفعه زنگ به صدا در اومد که گفتم: اما اول ناهار. هی

 دلم گذاشتم.  یرو ودستم

 چون گرسنمه.  -

  دمیو محکم گرفت و به سمت خودش کش دفعه بازوم  هیکنارش رد شدم اما  از 
 حبس شد.  نه¬می که نفس تو س

  یمن زندگ یگفت: حواست به خودت باشه خانم کوچولو، تو خونه  آروم
 . ی رینم یدور  یجا ، یکنیم

 استرس گرفتم.  زدیتوش موج م د یلحن به ظاهر خونسردش که تهد از 

 و به سمت در رفت.  دیول کرد و چرخ وبازوم
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 هم همراهش رفت.  یسرمد

 دهنم بردم و گاز گرفتم.  یو توشستم  ناخون

 غلط کردم.  ایخدا اره؟یسرم ب ییبل ه ی برند  یوقت نکنه

 کنارم اومد.   دالرام

 استرس نگاهش کردم.   با

 . مونمینم نیشما، کنار ا یخونه  امیمن م -

 رفتنشون نگاه کرد.  به

 .میجمع کن که بر  ولتیبعد ناهار وسا -

 کردم.   نییباال و پا وسرم

 .دسایبه روم وا رو

 که نفهمه از کجا خورده.   میکنیم یتلف  یجور  هیاالن خونسرد باش،  -

 کردم.  نییو باال و پاسرم  بازم

 به دست وارد هال شدند.  سهیبسته شد و هردوشون ک در 

 : خانما ناهار.یسرمد

 داشت رفتند.  یغذاخور  زیکه م  ییسمت راهرو به

 به بزرگمهر زل زدم.  ینگاه پر استرس با

 از دستش در برم؟ کلشیبا اون ه شهی م یعنی
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 گرفت.  میگر

 . رتمیاون بازوهاش بگ نیمخصوصا اگه ب  شه؛ ینه نم  

 تکون خوردنم توسط دالرام به خودم اومدم.  با

!  اره؟یسرت ب ییبل هی  ادیم اشای! حاال ک؟یترسیمیاز چ وونهیخنده گفت: د با
 !ایاوونهید

 . دمی کش  یقی عم نفس

 پس من آرومم. ؛ یگی آره، راست م -

 و به طرف آشپزخونه رفت که پشت سرش رفتم. دیخند

 . دم یکش  یقینفس عم باز 

 ست؟ وونه یمگه د گه؛ یراست م دالرام

چرا سر به سرش    یترسی بگه تو که مثل سگ ازش م ستین یکی آخه
 !؟یذار یم

  ریکفگ هیو  سیو دوتا د وانیبشقاب و قاشق و چنگال و چهارتا ل تاپنج 
 .می اومد رونیو از آشپزخونه ب میبرداشت

 بزرگمهر نشستم. ینشست که به اجبار رو به رو یسرمد یرو به رو دالارم

 آوردند.  رونیو ساالدها رو ب رو باز کردند و کباب و جوجه و گوجه  هاسه یک

 هاس ید یها رو توبشقاب جدا گذاشت و برنج هی یو توکباب رینون ز  یسرمد
 . ختیر 
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 به بزرگمهر نگاه نکنم.  کردمیم  یمدت سع تموم

 . م یدیواسه خودمون کش برنج

 شور برداشتم و مشغول خوردن شدم.  ار یگوجه و کباب و چندتا خ هی

 خوشمزه بود. یل یکبابش خ  واقعا

 فقط جوجه برداشت.   بزرگمهر

 . خورهیو ماون یهاقول فاطمه خانم فقط کباب  به

 بود. نی من سنگ یگذشت؛ البته فقط برا   نیخوردنمون تو جو سنگ غذا

قصد رو کرد که هردومون   نی به سمت دلستر بردم اما بزرگمهر هم هم ودستم
 . میدلستر متوقف شد کینزد

 و باز کرد که تعجب کردم. تعارف کنه برش داشت و درش  نکهیا بدون

 !هی آدم عجب

 کردم و درست سر جام نشستم. یاخم

 . دمی کوب زیم یتموم شدن کارش انگشت¬هام¬و رو منتظر

کرد   یسع یگذاشت که سرمد یو کنار سرمد ختیر  وانیل یرو تو دلستر
 نخنده. 

 . تخیر  وانیل یبهش نگاه کرد و بعد برش داشت و تو کوتاه

 تعجب به جفتشون زل زدم.  با
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گذاشت اما دالرم بهم   کردی دالرام که با اخم بهشون نگاه م یرو رو به رو  دلستر
 دادش. 

به تو   دیبا دونندی فرهنگ ندارند نم های اما بعض یخواستیتو زودتر م -
 . دادنشیم

 و بزرگمهر¬و حرص پر کرد. یسرمد نگاه

 به بزرگمهر انداختم.  یاروزمندانه یپ نگاه

و دلستر   ختیو به دالرام دادم که واسه خودش ر  ختمیر  وانیل یرو تو دلستر
 گذاشت. کمیرو نزد

 آره؟ گه؟یمن د  یخونه  یایگفت: امشب قرار شده ب دوار یتهد یسرمد

 کرد.   نییو باال و پاو خورد و سرشکم از دلسترش   هیخونسرد  دالرام

 چطور؟ زم؛ یآره عز -

 . دی کش ششیبه ته ر  یدست یسرمد

 صبر داشته باش دالرام خانم؛ دارم برات.  -

 و باز و بسته کرد. هاش خونسرد چشم دالرام

 ! کاش منم مثل اون بودم.ترسهی نم دهاشی ذره هم از تهد هی

 ذهنم جرقه خورد.   یتو یبه دلستر افتاد که فکر  نگاهم

 نه؟  گه؟ی کنم د یتلف دیبا



 ی مطهره حیدر  نمسیس

364 
 

بلند   زیبه کمک م  خوامی و وانمود کردم که مگذاشتم  زیم یرو وهامدست 
 بشم. 

و به دلستر زدم که به جلو پرت  شدم و خواستم بچرخم اما از عمد دستم  بلند
 بلند شد و به عقب رفت.  عیکه سر ختیلباس بزرگمهر ر  یشد و محتواش رو

تند گفتم: واقعا  یو گرفتم و با شرمندگ خودم یبود بخندم اما جلو کینزد
 رو نداشتم. کار ن یدفعه واقعا قصد ا نیا خوام؛ ی معذرت م

 انداخت.  یقرمز رنگ شده بود نگاه یلباسش که حاال کم به

 کردند نخندند.  یسع یو سرمد دالرام

 خودم¬و خوندم.  ینگاهم کرد که فاتحه¬ زیو ت تند

 . خوامی معذرت م -

 .دم ی رو دور زد که به طرفش چرخ زیم

 و به خودت سپردم. خودم ایخدا

بود مشغول باز کردن   رهیهام خطور که به چشمو همون  سادیبه روم وا رو
 لباسش شد.  یهادکمه 

 استرس دستم¬و مشت کردم.  از 

 نگاه¬و اخم¬و داده؟  نیچرا به تو ا خدا

 . شهیخوب م یشور یم اشا، ی : ول کن کیسرمد

 . دمی واقعا ترس گهیو روم نگه داشت که دنگفت و همون نگاهش  یچیه
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 موند.  رهیفرم و براقش خ یاز تنش درآورد که نگاهم رو بدن رو ولباسش 

 . دمیزد که از جام پر نمیس یبه قفسه  ولباس 

  رونیب یحموم، وقت رمیروش باشه؛ م دینبا یالکه  چینورا، ه شیشور یم -
 تموم شده باشه.  دیاومدم کارت با

 گرفتم و متعجب بهش نگاه کردم. ولباس 

 در هم از کنارم رد شد و رفت.  یهانکرد و با همون اخم افمیبه ق  یتوجه

 اد، یحساسه، خوشش نم  یل یکنه خ  سش ی خ یکی نکهیرو ا اشای: ک یسرمد
 شد. یعصب کارتن ی بود که با ا یحرص

 . دم یکش  یقیبستم و نفس عم وهام چشم

 بشور الاقل اعصابش آروم بشه.  : برودالرام

 . دمیباز کردم و چرخ وهام چشم

 از کنار دالرام رد شدم و به سمت اتاقم قدم برداشتم.  یحرف چی ه بدون

 واقعا ترسناک بود.  یکینزد نیبه ا یاون نگاهش اونم تو اون فاصله  دنید

و که بود انداختم و تشت  ید یسف کیتشت کوچ یو توحموم شدم و لباس  وارد
 پر از آب کردم. 

 داش یپ یگشتم اما وقت  ییباال زدم و به دنبال پودر لباس شو وهامن یآست
 بشه.  یو تکونش دادم تا آب کف ختمیو روش ر نکردم شامپو بدن 
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  رهنشیکه ازش داشتم مشغول شستن پ  یپا نشستم و با تموم حرص سر
 شدم. 

 یاهام حلقه زده بود اما چارهچشم  یو اشک تو سوختی م دی شد زخمم
 نداشتم. 

 شده بود. زیبه اون قسمت نگاه کردم که خداروشکر تم دمشییکه سا خوب

 آب گرفتم.  ریو ز شدم و لباسش  بلند

 کردم و شستم.  یو هم خالکه شستمش تشت  خوب

 . دم یکش نییپا ونم یآست

 اومدم.  رونیو گرفتم و از حموم و اتاق بلباس  آب

 و دالرام خورد.   یهال که شدم نگاهم به سرمد وارد

داده    هی تک یسرمد ینه یو به سو بغل کرده بود و دالرام سرش دالرام  یسرمد
 هردوشون بسته بودند.  یهابود و چشم

 هام حلقه زد. چشم یگرفت و اشک تو  ی بیبه طور عج دلم

 ش؟ ی شست -

اما زود تند به سمت  دمیها از جا پرسرد بزرگمهر مثل برق گرفته  یصدا با
 و مهار کنم. کردم بغضم  یبالکن رفتم و سع 

 عوض کردم.  گهید یکیبا  ومییو باز کردم و دمپابالکن  در 

 شدم.  کیبالکن سمت چپ بود نزد یبند لباس که انتها به
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 زدم. رهیپهن کردم و بهش دوتا گ ولباس 

 چشم دوختم. دید شدیم یو به خوبو به رو به روم که تهران  تم رو گرف بند

 . فتادیبودند لرزه به تنم م  سیهام خو چون دست  خوردیبه صورتم م یباد

 کرد.   سیهام¬و خنم اشک چشم باز 

خالصانه دوسم  ی مثل سرمد  شدیم  یچ ر؟یام ینکن انت یخ شدیم یچ
بمونم  یکس یحاال من مجبور نبودم تو خونه  یکردیرو نم کار ن ی اگه ا ؟یداشت

 بهم  دستور بود. تونهیازم سرتره که م  یل یخ کنهیو فکر م کنه یم  رمیکه تحق

 . د یگونم چک یقطره اشک رو دو

 وقت.  چی ه ر، یام بخشمتیوقت نم چیه

دلم   مونم؛ ی گوشت اما حاال پش یو نزدم تو ومدیکه اون موقع دلم ن ف یح
 گوشت.  یبخوابونم تو یکیو  نمتی بب گهیبار د هیواسه  خوادیم

 بودم. رهیو به رو به روم خ خوردیگونم سر م یقطره اشک رو قطره

 قرمز شده بودند.  یکرده بودند و کم خی هامدست 

 و پاک کردم. هاماشک  عیبزرگمهر سر یصدا با

 کار داره؟! قدر ن یلباس پهن کردن ا هی -

 . دمی به سمتش چرخ 

 بود. سادهیبهم وا کینزد
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 بود.  دهیکوتاه جذب هم رنگش پوش نیو لباس آست  یطوس یشلوار ورزش هی

 کردم سرد باشم. یسع

 تو. ومدمیداشتم م -

 به جلو قدم برداشتم.  بعد

 و گرفت. بازوم یاز کنارش رد بشم ول خواستم

 . یبود که بشور  تفه یپس وظ ، یختیتو خودت دلستر رو روم ر  -

 .آزاد کردم وبازوم

 نکردم. یمنم اعتراض -

 .سادیدفعه رو به روم وا نیبردارم اما ا  یخواستم قدم باز 

و حرص   میدی م ریبه هم گ جهتیها به خود و بوقت  یمکث گفت: بعض یکم با
 ؟ یقبول دار  م، یار یو درمهم

 نگاهم کمتر شد.  یسرد

 آره، قبول دارم.  نیو بخواراستش  -

 گرفت.  وهاممچ 

 واسه هردومون بهتره. وفته، یاتفاقات ن نیا گهید ایگفت: پس ب میلحن مل با

 بهت بزرگمهر! لعنت

 . یآرومم کن یو هم خوب بلد یکن میعصب یخوب بلد هم
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 . ه یفکر خوب -

 هام نگاه کرد. دست  به

 قرمز شدند. یسادیاز بس تو سرما وا -

 و وجودم گرم شد.  دیداغش قرار گرفت دلم لرز  یکه تو دستا  دستام

 . دمی کش رون یدستاش ب یو از تودستام  میقلب یخواسته  برخلف

 داخل سرده. میبر -

 از کنارش رد شدم و به سمت در رفتم.  بعد

  

 اشا یک 

 

 ثابت موند.  شیخال یرو جا نگاهم

 داشت.  یبیاحساس عج هی  هیهاش اونم واسه چند ثاندست  گرفتن

 شد.  دهی شسته شدم کش رهنیبه پ  نگاهم

 سوزش داشته.  یل یاون زخم دستشم شستتش؛ حتما خ با

 . دمیبه گردنم کش یدست کلفه

 خودش بود.  ی  چم شده؟ به من چه؟ ندونم کار  من

 و به سمت در باز شده رفتم.  دمیو چرخ دمیکش  یاکلفه  نفس
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******** 

 نــورا 

 

 نورا؟  یحاضر -

 . ام یگفتم: آره، االن م بلند

 رونیو برداشتم و از اتاق ببه خودم انداختم و چمدونم یبار نگاه نیرآخ واسه
 اومدم. 

 . دمشیهال شدم که د وارد

عطر مارکش هوش از سر آدم  یزده بود و بو ی_مشکییمو یاسپورت ل  پیت
 .بردیم

 و در رو بست و قفل کرد.  میاومد  رونیبه دست از خونه ب چمدون

 آسانسور رو زدم.  یدکمه 

 . دم یچادر نپوش هیترک میزده بودم و چون قرار بود بر یمشک  یصورت پیت

واسمون  ویهمه چ کیو خود اون شر ه ی ترک میرفتیم دیقرارداد با هی بخاطر
 کرده بود. ایمح

 . هی دوست داشتم که برم ترک یل یخ رسم؛ یآخرش دارم به آرزوم م ایخدا یوا

اما   موندمی هام عقب مکلس رفتن و نرفتن چون پنجشنبه از  نیبودم ب مردد
 . کنهی بزرگمهر گفت که جورش م
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وجود بهم  نیبده! با ا ادمیکه درس  تونهیبزنه اما نم  یبتونه واسم حاضر دیشا
 باشم. یمسافرت کار  نیتو ا دیگفت که مترجمشم و با

 و زد.هم کف  یو بزرگمهر دکمه  میباز شدن در وارد شد با

 . د یبه موهاش کش  یمرتب کردم و اونم دست ومی روسر نهیآ یتو از 

 . مینشست  نیماش یتو میداد یداوود یها رو به آقاچمدون  نکهیاز ا بعد

 در.  نیکنار اون در و منم کنار ا اون

کار رو کرد و نگاهمون تو نگاه هم گره  نی بهش انداختم که اونم هم ینگاه مین
 خورد. 

 چشم دوختم.  رونیو ازش گرفتم و به بنگاهم  عیحبس شده سر نفس

 روم¬و به سمتش چرخوندم.  یز یچ هی یادآور ی با

 ه؟یو جلسه چه روز  م؟یمونیچند روز م  دی گفت -

 .میدو شب و دو روز؛ فردا جلسه دار  -

 آهان.  -

 نشست و بعد از روشن کردنش به راه افتاد.  نیماش یتو یداوود

 رد و بدل نشد.   نمونیب یتا فرودگاه حرف گهید

مهم  یاز کارمندها  گهید یکیبا  یفقط سرمد اد؛ یکه دالرام نتونست ب  ف یح
 . ادیم  کنهیشرکت که به ساخت و ساز نظارت م 



 ی مطهره حیدر  نمسیس

372 
 

 کردم.  یها رو بهمون داد که تشکر چمدون  یو داوود میشد ادهیپ نیماش از 

 . دی داشته باش  ی: سفر خوبیداوو

 : ممنونم؛ خداحافظ. بزرگمهر

 خداحافظ.  -

 لبخند رو به هردومون گفت: خداحافظ.  با

 راه افتادن بزرگمهر پشت سرش رفتم.  با

بود رو از دور   یمیکر ش یل یو همون مرده که فام  یسرمد می سالن که شد وارد
 .میدید

 . میو به سمتش رفت دشیو باال برد که بزرگمهر انگار تازه ددستش  یسرمد

 . دم یجواب شن ییکردم و با خوشرو ی با لبخند سلم می دیکه رس  بهشون

 هم سلم کرد.  بزرگمهر

انبار  یبود که تو ییاز کسا  یکیاومد  ادمینفر خورد که  هیدفعه نگاهم به   هی
 بودمش.  دهید

 شدم. کیقدم به عقب رفتم و به بزرگمهر نزد هی ارادهیب

 و گرفت. بزنه اما رد نگاهم  یبهم نگاه کرد؛ خواست حرف بزرگمهر

 باهات نداره؛ نترس.  یو گفت: کار  دیدفعه خند هی

 دو ابروم افتاد.  نیب یجمع کردم و اخم وخودم
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 ترسم؟ یگفته ازش م  یک -

 . دی خند یسرمد

 مرده اشاره کرد.  به

 ساالره.  نیا -

بود  یکل یداشت و ه  یبلند یکم یهاشیکه پشت سرش بود و ر   گهید یکی به
 اشاره کرد. 

 باهاشون راحت باش.  مه؛ یرح نمیا -

 خلفکارا بود.  نی ا هیهاشون شب کردم خونسرد باشم اما چهره یسع

 به هردوشون گفتم: خوش بختم.  رو

 . ن یند: همچن گفت   یباهم با لحن خشک هردوشون

 یپروازمون بعد از انجام کارها یو با اعلم شماره  میداد لیتحو وهامون چمدون 
 . میشد  مایالزم سوار هواپ 

 شانس بدم درست کنار بزرگمهر بودم.  از 

 و جلوش گرفتم. دستم عی که سر نهی کنار پنجره بش یصندل یرو خواست

 بهم نگاه کرد. یسوال

 .نمیشیمن اونجا م -

 . دیخند کوتاه
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 . نشستم  یصندل یآوردم و رو نییشونم پا یرو وفم یک

 مشهد. میرفت یسوار شدم، هر دو بارشم م مایهواپ دوبار 

 به گردنش داد. ینشست و ورزش کنارم

و ساالر هم پشت سر من و   میکنارمون نشستند و رح  یمیو کر یسرمد
 بزرگمهر. 

 آوردم و به بابا زنگ زدم. رونیب وم یگوش

 دم دستش بود که با دو بوق برداشت.  یگوش انگار 

 سلم دخترم.  -

 زدم.  یلبخند 

 . مامی هواپ یمن تو ، ییسلم بابا -

 قربونت برم.  ایباش یل یخ یل یمواظب خودت خ  -

 . دیچشم بابا جونم، مواظبم، شما هم باش -

 به مامانت.  دم یم ویاز طرف من خداحافظ؛ گوش -

 خداحافظ بابا.  -

کرد   هیخورده گر هیبا مامان و مامان جون صحبت کردم و مامان  نکهیاز ا بعد
 قطع کردم. 

 !کنهی م هیکه گر  رمیبرم بم خوامیم  کنهی مامان من! فکر م نیدست ا از 
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  فمیک یتو ویو به چپ و راست تکون دادم و گوشسرم صدایب  یخنده با
 گذاشتم. 

 گذاشتم.  یوسط دو صندل یدسته  یو روا بزرگمهر دستمزمان ب هم

 . میهم نگاه کرد به

و درست گذاشتم که  پرت کردم و دست خودم نییو به پامکث دستش  یکم با
 با تعجب به دستش زل زد. 

 کردم نخندم.  یبه سمت پنجره چرخوندم و سع وسرم

 . دم یکنار گوشم شن صداش¬و

که ازت    ستی ن یدالرام گه یهم بکنم د یدرست کنارت نشستم، هر کار  نجایا -
حواست به خودت باشه خانم  رم؛ یو بگحالت  تونمیکنه پس خوب م یطرفدار 
 کوچولو. 

 صورتش قرار گرفت.  یاخم بهش نگاه کردم که صورتم تو چهار سانت با

ب  منم خو د، یکن  دمیکه تهد ستمی تو خونتون ن  گهیمنم اونجا آزادم، د -
 . رمیو بگحالتون  تونمیم

 هام نگاه کرد.به لبم بعد به چشم  کوتاه

 واقعا؟! -

 تکون دادم.  یسر

 . میپس بچرخ تا بچرخ -
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 .میچرخی گفتم: م خونسرد

 عقب برد و درست نشست.  وسرش

 .چشم دوختم  رونیبهش نگاه کردم و بعد به ب  یکم

رو باند فرودگاه به حرکت دراومد و اوج  مایهواپ  نکهیگذشت تا ا قهیدق  پنج
 گرفت. 

 . شم یهوازده نم خداروشکر

 و باز کردم. مرتب کردم و کمربندم  ومیروسر

 .  دم یکش یبرداشتم و پوف ودستم

 . نمیبش دیسه ساعتم با -

 نورا؟! یزن یغر م  قدر نیگفت: چرا ا حوصلهیب

 خب. رهینگاه کردم و غرزنان گفتم: حوصلم سر م بهش

 . د یکش یپوف

 دادم.  هیتک یبه صندل وسرم

 اصل بخوابم.  -

 و نشنوم. غر زدنت   یآره بخواب، فقط صدا -

 نازک کردم.  یچشم پشت

 دلتونم بخواد. یل یخ -
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 زد.  یپوزخند

 کردم بخوابم. یبستم و سع وهام چشم

 واسه ننت پوزخند بزن.  برو

و راحت  هام دفعه چشم نیخمش کردم و ا نیراحت نبود واسه هم   یصندل
 بستم. 

 

 اشا یک 

 

 . ومد یازش درنم ییصدا چیساعت گذشت اما ه  کی

 !رهیحوصلم سر م زنهیکه نم حرفم

 نورا؟  -

 نداد.  یجواب

 شونش زدم.  به

 نورا؟ -

 و جا به جا کرد. خودش  یکم

 .دند یباال پر ابروهام

 ! برهی جا هم باشه بازم خوابش م هر
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 آرش نگاه کردم. به

 خواب بود.  یمیکر

 آرش؟  س؛ یپ -

 نگاه کرد.  بهم

 ه؟ یچ -

 داره؟ یباز  تی گوش -

 . دیخند

 منم دارم.  ی  تو داره گوش ی  اگه گوش -

 دادم. هیتک  یو به صندل دمیکش یپوف

 نورا نگاه کردم.  به

 کنم؟   دارشیب

 .دم ی شونش کوب به

 نورا؟  -

 !رهیهم م  یخواب عجب

 بذار بخوابه.  ال یخیب

 بخوابم؟ تونمیم نم ی خودمم بب اصل

 و بستم. هاممنظم کردم و چشم وم یمچ ساعت
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 باز کردم. و چشم  دمی کش یبعد پوف  هی ثان چند

 ! شهینم

 شدم.  رهینورا خ  به

 ترکیبردم و بهش نزد نییو پاوسط یکلنجار رفتن با خودم دسته  یبا کل  درآخر
 شدم. 

 دور کمرش حلقه کردم و به سمت خودم آوردمش و بغلش کردم. ودستم

 ! یلعنت هیتو بغل  یحساب

 و بستم. هامدادم و چشم  هیو به سرش تکرفتم، سرم ترن یی پا یکم

 . زنه یکم غر م  هی  شهیم  دار یب تاینها

! شبا  هیتو بغل  یل یخ ؛ ی از بغل کردنش دست بردار  یخوایکه نم  هیجور  اصل
 تنها بخوابم! دی وقت بااون  مهی درست تو اتاق بغل  دم، ی از دست م وی عجب کس

 

 نــورا 

 

 جا به جا کردم.  یکم وسرم

 جام گرم و راحت شده.  چقدرم
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و هامچشم عی خورد که سر یدفعه دستم به پوست هیبه دستم دادم اما  یورزش
بزرگمهر بغلم کرده و خوابه شکه بهش چشم   نکهیا دنیاز کردم اما با دب

 دوختم.

تر گرفت  و گرفتم تا از دورم باز کنم اما محکم هاش خودم اومدم و زود دست به
 جا به جا شد.  یو کم

 به هم گره خوردند.  هاماخم

 بغلم کرده؟!  یبه چه حق نیا

 زدم.  شدهیورز  یبازو به

 پررو؟الو؟ جناب  -

 خواب بود.  گرم

 هم کرده! یتو بغلش بودم چه خواب شعور یب

 زدم.   شنه یس یو به قفسه اشارم  انگشت

 بزرگمهر؟  ، یه -

 نخورد! تکونم

 هم فشار دادم.  یرو وهامدندون 

 بودم افتاد.  شی متر یل یکه درست تو م شدهیبه بدنش ورز  نگاهم

 هم هستا!  یزیچ عجب
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 . دمی و باال کشخودم یرونش گذاشتم و کم  یرو ودستم

 ف یبکشم اما مگه حر رونیخودم¬و از حصار دست¬هاش ب ¬زدمیزور م یچ هر
 شدم.  ¬یش مگنده  یاون بازوها

 . دمی کش ینی و ه دمیو گرفت که از ترس به باال پردفعه مچم  هی

 ! مایخواب راحت رفته بود هیبسته گفت:  چشم

 . د یولم کن دیه! خجالت بکش زشت  یل یحرص گفتم: کارتون خ با

 باز کرد. چشم

 زد.  یآلود لبخند محونظر گذروند و خواب ریو از ز صورتم یاجزا تموم

 . یهست یتو بغل  یادیز  -

و گرفت و مجبورم کرد که  کردم بهش نگاه نکنم اما چونم یخجالت سع از 
 نگاهش کنم. 

و با صدا  و با زبون تر کرد که آب دهنم به لبم چشم دوخت و لبش  گستاخانه
 قورت دادم. 

 باال آورد.  ش¬وی اون نگاه لعنت باالخره

 .یشبا کنارم بخواب خوامی به بعد م نیاز ا -

 حد ممکن گرد شدند.  نیتا آخر هامچشم

 جانم؟!  -
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 زیهوم؟ ازت چ  ؟یجبران کن دینبا ؛ یخوابیم ، یخور یخونم م یهمه تو نیا -
 بغله.  هینخواستم، فقط  ینامعقول

 و باز کنم. هاش کردم دست یبه هم گره خوردند و سع هاماخم

 !دیپررو شد یادیز  د؛ یولم کن -

 نفسم رفت.  یتو حصار بازوش گرفتم که واسه لحظه¬ا شتریب

 خمارش چقدر جذابه؛ مخصوصا صداش.  یهاچشم اما

 هام نگاه کرد.  کج کرد و کوتاه به لبم بعد به چشم   یکم وسرش

 ه؟ ینظرت چ -

 و نگه دارم. کردم اخمم  یسع

 .زنمی و صدا موگرنه آقا آرش  دیولم کن -

 . نمیبزن بب  -

 ه. گفتم: باش دوار یتهد

رونش   یهاش داشت روهاش بسته بودند اما با انگشت که چشم  یسرمد به
 نگاه کردم.  زدیم

 . رهیم  یمیکر نیا ی خودم جلو یوگرنه آبرو ¬شهی نم نه

 خوشگله.  دمی نشن  غت¬وی ج یصدا -
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که ازش داشتم چنان   یحرکت با تموم حرص هیو تو  دمی کش یعصب نفس
 یدستش¬و رو عیدادش بلند شد اما سر یاز دستش گرفتم که صدا  یشگونین

 هم فشرد.  یدهنش گذاشت و چشم¬هاش¬و رو

واسه نگه داشتنم   یمقاومت گهیخودم¬و از حصار بازوش که حاال د عیسر
 حقتون بود. نیخنک شده گفتم: بدتر از ا یو با دل دمیکش رونیب ¬کردینم

 . ¬کردندیبا تعجب نگاهمون م یو هم سرمد یمیکر هم

دفعه مچم  هینگذشت که  یه¬ا یچشم دوختم اما ثان رونیو به ب دمیچرخ
دهنم  یکه رو یدادم¬و درآورد اما با دست یکه صد  دیچیپ  یگرفته شد و جور 

 نشست تو گلوم خفه شد. 

 بزرگمهر اونم کنار گوشم رعشه به تنم انداخت.  یصدا

 کارت¬و تکرار نکن نورا.  گهید -

 دستش لب زدم: مچم...  ریدستم¬و تکون دادم و با درد ز  ونا

شد که    دهی کش  رونیدستش ب یدفعه به عقب رفت و مچم با خشونت از تو هی
 رو به رو شدم.  ینم زدم¬و باز کردم و با سرمد یها-چشم

 نثار هم کردند.  یزینگاه تند و ت هردوشون

 . دمیصورت جمع شده مچم¬و ماساژ دادم و به سمت پنجره چرخ با

 لعنتت کنه!  خدا
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   اشایک 

 

 گرفت و خم شد. یبه صندل  ودستش 

 بود؟ یچه کار  نیا -

 سرجات.  نیگفتم: برو بش ییترش رو با

 انداخت.  یمی به کر ینگاه مین

دوست   ست؛ ین ینورا الک یآبرو کنه؛ یفکر م  یکه درمورد تو چ  ستیمهم ن -
 هان؟  چه؟یشرکت بپ یتو یدار 

 صورتش خم شدم.  تو

 ؟ ینداره؟ اوک  یهم ربط یبه کس دم، یدوست دارم انجام م یهر کار  -

 برد. ن ییو پاصداش  تن

 شو. یباز  نیا ال یخیب اشا، یشو ک ال یخیب -

 کنار هلش دادم.  به

 نکردم. یتا قاط نی بش ریبگ -

 نشست.  یصندل یو رو دی کش یعصب نفس

 

 نــورا  
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 سکوت گذشت.  یهم تو  قهیساعت و پنجاه دق کی نیا

 . دمیلحظه هم به سمتش نچرخ هی

پام بود  نیی که پا فمیبلند شد بلند شدم و ک  نکهیبعد از ا سادیکه وا مای هواپ
 رو برداشتم.

 اومدم و به سمت در رفتم. رونیبهش نگاه کنم ب نکهیکه رفت بدون ا عقب

به بدنم خورد که از سرما  یاومدم سوز سرد بد رونیب مای که از هواپ  نی هم
 بغل کردم.  وفم یخودم و ک

 سرده!  نجایا چقدر 

 .ذاشتمی چمدون نم یو توکتم   کاش

 تند به سمت سالن قدم برداشتم.  یهابه تنم افتاده بود که با قدم  لرز 

 ی او پر کرد که نفس آسودهکه پام¬و تو سالن گذاشتم گرما وجودم نی هم
 شونم انداختم. یرو وفم ی کو  دمی کش

 عقب نگاه کردم. به

 شدنشون باز به راهم ادامه دادم.  کینزد با

  یراه هیاز  رمیبگ لیو تحوبرم تا چمدونم  دیاز کدوم طرف با دونستمی نم چون
 طرف نورا خانم.   نیبلند گفت: از ا ی دفعه سرمد هیرفتم که  یطور ن ی هم

 شدم؛ باز به راهشون ادامه دادند.   کیو بهشون نزد  دمی عقب چرخ به
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 اطراف چرخوندم.  ونگاهم

 بود.  شتریها ببا حجاب بود و هم سربرهنه؛ البته تعداد سربرهنه  هم

 ذوق دارم.  نجایرفتن از ا  رونیواسه ب یل یخ

و  هامون و کت  میسادیوا  یدر خروج کیهامون نزدگرفتن چمدون  لیاز تحو بعد
 . میدیآوردم و پوش رونیب

 !شدیبود که بدبختانه با بزرگمهر هم ست م یچرم مشک کتم

به بزرگمهر انداختم که اول به کتم بعد به کت خودش  ینگاه کوتاه یتینارضا با
 نگاه کرد. 

 انداخت.  یبه ساعتش نگاه یسرمد

 . میبر گهید -

دفعه سوز سرد فقط باعث شد صورت و   نیکه ا میاومد رونی سالن فرودگاه ب از 
 د. پاهام حسش کنن 

 و اطراف چرخوندم.نگاهم  میرفتیکه به جلو م طور همون 

 باشه.  نیکه شماره پلکش ا ین یبی م یون هی نیبب  اشا، ی: ک یسرمد

 به سمتش گرفت.  وش ی گوش  بعد

 : باشه. بزرگمهر

 کردم.  داشینگذشت که خودش گفت: پ  یزیچ
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 به جلو پا تند کرد.  بعد

 شده.  ترپ یکت خوشت  نیبزرگمهر پررو با ا میاز حق نگذر  یول

بود که معلوم بود  سادهیبهش وا کیآقا نزد هی میدی که رس  یون مشک هی به
 . هیرانیا

و گرفت و واسمون باال هامون کرد و بعد چمدون  یهممون سلم و احوالپرس با
 برد.

 به راه افتاد.  قهیدق کیبعد از  میکه شد سوار 

 از همه تنها نشسته بودم.  ترعقب 

 باشم.  تی قزم نیکنار ا خوامی لحظه هم نم هی گهید

 یاسترس داشته باشم ول رانیتا ا نمیساالر بش نیبرگشتم حاضرم کنار ا واسه
 نه.  شعور یبزرگمهر ب  نیکنار ا

 گرفتتم.  مچم¬و

 کنه؟ یم  یدرموردم چه فکر یمیکر ی! حاال آقاهی ¬ایوحش عجب

 به هم گره خوردند.  هاماخم

 ؟ یدارند چ یاو مترجمش باهم رابطه  سیکه رئ چهیشرکت بپ  یتو اگه

 و گاز گرفتم. انگشت اشاره و شستم نیب

 !استغفرهللا
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 باشه.  رونیحواست به ب ؛ یشی م وونهیبهش فکر نکن نورا وگرنه د اصل

 چشم دوختم. رونیو به ب دمی کش  یقی عم نفس

و قدرش  دیبا یل یرسبزه، مردمش خچقدر استانبول قشنگ و س شییخدا
 . کنند یم  یزندگ ییجا نیبدونند که تو همچ 

 . دشید شدیگرفته بود رو خوب م رهیکه بخاطر شب بودن آبش هم رنگ ت ایدر 

 .ایدوست دارم برم در  یل یخ

 . رمیفردا م  کنمیاستراحت م وامشب 

 به بزرگمهر نگاه کردم.  یچشم ریز 

 بود.  شی گوش یو رو پاش انداخته بود و سرش توپاش   راحت

 به بابا زنگ بزنم.  دیافتاد با ادمی  یگوش یادآور ی با

 آوردم و بهش زنگ زدم که با سه بوق برداشت.  رونیب فمیاز ک وم یگوش

 دخترم؟ یدیرس -

 . زنه یداره زنگ م ایلحن خندون گفتم: نه، روحمه از اون دن با

 گرفت.  یحالت عصب صداش

 . رمیبگ  و گاز دختر؟! زبونت  هی چه حرف نیا -

 گاز گرفتم.  وزبونم

 گاز گرفتم.  -
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 . دن ی شروع کردم به خند بعدم

 . دیخند

 ه؟ ی حاال اونجا چجور  گه، ید ییلوس بابا -

 خدا.  نی زم  ه، ی خاک نی زم -

 نورا! زیمزه نر قدر ن یخنده گفت: ا با

 خنده گفتم: چشم.  با

 به مامانت.  دمیم ویگوش ، ی گفت: از طرف من خداحافظ  خندون

 خداحافظ بابا جونم. -

 . دیچیگوشم پ  یمامان تو یبعد صدا هی ثان چند

وقت  اون  هیسن نرفته ترک نیمامانش با ا نشیسلم دختر مامان، عه عه بب  -
 بچه رفته!  نیا

  نکهینه ا شدیمترجم م دیدادم و با خنده گفت: مامانش با هی تک یصندل به
 نگاه کنه.  وار یخونه به در و د یتو نهیبش

 !یو تکرار کنحرف بابات  خوادی نم گهیبچه، تو د لوخبیخ -

 . دی و قبول کنمن  یخنده گفتم: عذرخواه با

 به مامان جونت.  دمیم وی گوش ، یاز طرف من خداحافظ کنم، ی خواهش م -

 خداحافظ مامانم.  -



 ی مطهره حیدر  نمسیس

390 
 

 فمیک  یتو ویو قطع کردم و گوشباهاش حرف زدم تماس  یحساب  نکهیاز ا بعد
 گذاشتم. 

 زن با خودش بود.  هیبزرگمهر خورد که عکس  یگوش یبه صفحه  نگاهم

 مامانشه.  دیشا

 گفتم: مامانتونند؟  یمکث از کنجکاو یکم با

 نگاه کرد.  بهم

 آره. -

 به صفحه نگاه کرد.  باز 

 رانند؟یا -

 !یچقدر فضول گهیم حاال

 نگاه کرد.  بهم

 بابامه، آلمان.  شینه، پ -

 گفتم.  یآهان

 براش سوخت. دلم

 سخته که هم مامانت ازت دور باشه و هم بابات.  یل یخ

 چشم دوختم.  رونیب به
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  هیهرکدومشون  ست، ین  نشونیب یهمبستگ گه، ید هینطور یهم   یپولدار  ی  زندگ
 بزرگمهر باشم. یبه جا خوامی لحظه هم نم  هیهستند؛  ییجا

 نورا؟  -

 نگاه کردم.   بهش

 بله؟ -

 کنارش اشاره کرد. به

 . ن یبش نجایا ایب -

 به هم گره خوردند.  اخم¬هام

 عمرا! -

 چرخوندم.  شهی و به سمت شسرم  بعد

 ! شهیپررو م یدی خوش بهش نشون م یرو هی تا

 باهات حرف بزنم. خوامی م نی بش ایب -

 نگاه کردم.  بهش

 . ام ینه، نم -

 . د یکش یپوف

 نورا؟  -

 فوت کردم و بلند شدم.  رونیبه ب ونفسم 
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 کنارش نشستم.   ی  صندل یگذاشتم و رو یصندل  یرو وفم یک

 . دیبفرمائ -

 . دیتونست به طرفم چرخ تا

 . دی کش  یقی عم نفس

 . خوامی معذرت م -

 !؟یتعجب گفتم: چ  با

 . خوامیمکث دوباره تکرار کرد: معذرت م یکم با

 جمع کردم.  وخودم

 بابت؟  -

 و نزن به اون راه.خودت نکهیا یعنیبهم نگاه کرد  یجور 

 تکرار نشه.  گهید یول کنمیقبول م وتون یمعذرت خواه  -

 کبود که نشده؟  نم، یمچت¬و بب شه، ینم -

 و دل لرزونت.  میلحن مل نیبه ا لعنت

 نه.  -

 ¬کنه؟یدرد که نم -

 لبم نشست.  یرو یلبخند محو  نبار یا

 نه.  -
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 . رینگ  شگونمین ینطور یهم ا  گهیخوبه، د -

 کردم نخندم.  یازش گرفتم و سع روم¬و

 کرد.   دایخنده پ یرگه¬ لحنش

 بد سوخت نورا.  یل یخ -

 بودم.  یحرص ¬خوامی گفتم: معذرت م  خندون

 . دیخند

 نه؟  گهیصلح د یاشکال نداره ول -

 صلح.  -

 دیجرئت کرد  یگفتم: اما اصل شما چطور  یزیو با اخم ر  دمی طرفش چرخ به
 د؟ یو بخواب دیو بغل کن من 

 نگاهم کرد. معترض

 ! گهی دعوا راه ننداز د -

 !د؟یپررو باش قدر ن یا دیتونیکنجکاوم بدونم چطور م یل یفقط خ ست، یدعوا ن -

 گفتم.  یچ  دمی که تازه فهم دندیباال پر ابروهاش

 !رمیو بگزبونم یو خاروندم و با خنده گفتم: بازم نتونستم جلومگون زدهخجالت 

 نشست. یصندل یو درست رو دیخند

 . کنمیرفع زحمت م گهید -
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 یو گرفت و روبرم باالتر از مچم میشدم اما تا خواستم به سمت صندل  بلند
 نشوندم.  یصندل

 ومی انداخته بود بال یوال  نیکه تو زم  ییعکسا یخواستیمگه نم ن، ی بش ریبگ -
 ؟ ینیبب

 و گرفتم. خودم یزود جلو یول دمیبگم د خواستم

 آره. -

 شد که به همون قدر ازش دور شدم.  کیبهم نزد یروشن کرد و کم وش یگوش

 باشم.  کشینزد ی ل یخ نکهیاز ا رمیگ یاسترس م گهید

 اون آلبومه.  ینگاهش رو دمیکم مکث کرد که د  هیرفت، اولش   شیگالر یتو

 شدم.  رهیخ بهش

 .میاهردومون زخم خورده کنم، ی بگم درکت م تونستمی م کاش

نگاه   شی به گوش عیو حس کرد و سرش¬و باال آورد که سرنگاهم ی  نیسنگ انگار 
 کردم. 

 اون آلبوم لمس کرد که باز شد.  یمکث رو یکم با

 یهایباز  وونهیبودم اما بازم از د دهید نکهیبا ا اورد، یرو تک به تک م هاعکس 
 . دمیخند یعکس م یتو

 بود؟ یک دیکه شمال بود یبار  نیکلنجار رفتن با خودم گفتم: آخر یکل  با

 رفت اما بهم نگاه نکرد.   نیهاش از بچشم یتو ی  شاد
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 . ش یچهار سال پ کینزد -

 نتونسته بره.  گهیکه با ستاره رفته د یاز وقت پس

 داره؛ واسه منم سخت بود که برگردم تهران.  حقم

 زد.  ینگاه کرد و لبخند ساختگ بهم

 ؟یپرسیچرا م -

 . د یرفت یاونجا م دیبا ادیز  دیگفتم شما که تهران بود ، یطور ن ی هم -

 و دوست ندارم. شمال  -

 و دوست ندارم. منم تهران  -

 باال داد. وابروهاش 

 یتا بتون یبرگرد ادیکه ازش بدت م  ییبه همون جا دیها باوقت  یاما بعض -
 . یایباهاش کنار ب

 نگاه کرد. شیگوش  به

احساس نفرتت   شهیباعث م  ده، یجواب نم نیا یاما واسه هر کس دیشا -
و  ارهیبه ذهنت هجوم ب   شتریکرده ب  ریو درگکه مغزت  ییهابشه و سوال  شتریب
 کنه.  وونتید

 وجودم¬و پر کرد. غم

 چشم دوخت.   رونیبه خوب بودن کرد و به ب  تظاهر
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 . میدی رس گهید -

 بعد بلند شد.  و

 .سادیوا نمی مکث بلند شدم که ماش یکم با

 .می اومد نیی پا یبرداشتم و همگ وفم یک

 .میبود یکیش یل یهتل بزرگ و خ هی یجلو

 .میکرد یو با راننده خداحافظ میگرفت  لیتحو وهامون چمدون 

 سخت بود.  یل یاما با وجود چمدون خ میرفت یها باال م از پله دیبا

 بود.  ادیز  یل یخ  بشی هم کنارم بود اما ش بدار یش راه

 راحت باال رفتند.   یهمگ

 اول گذاشتمش.  یپله  یو گرفتم و رواجبار چمدونم به

 کردم!  نشی سنگ چقدرم

 اومد.  نییها پابذارم که بزرگمهر از پله  شیدوم یتو پله  خواستم

 صبر کن.  -

 پشت سرش باال اومدم.  یباال برد که با خوشحال وچمدونم 

 گرم.  دمت

 کردم.  یبهم دادش که تشکر می دی در که رس یجلو

 کردم.  رتیح  شی الب  دنیکه با د  میهتل شد وارد
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 باشه؟!  تونهی م یپس اتاقش چ  نهیا شی الب  اگه

 .میا یتا ب دی نیمبل بش   یرو دی: بربزرگمهر

 رفت.  رشیبه سمت پذ یبه همراه سرمد بعد

 یاقهوه   یحالت ال کرم یبه مبل  هی و ازش گرفتم و همراه بقمکث نگاهم یکم با
و روش   میشد کیهم گذاشته شده بودند نزد یکه دو دست بود و رو به رو

 . مینشست 

 زدم.  دید واطرافم

 بهش نگاه کردم.  یمیکر  یگذشت که با صدا قهیپنج شش دق بایتقر

 ؟یدر یخانم ح -

 بله؟ -

 بزرگمهر...  یشما و آقا نیداشت که بگه اما درآخر گفت: ب دیترد

 قطع کردم.  یبا خونسرد وحرفش 

 به اجباره.  ی  نامزد  هیفکرتونه،   یکه تو یزیبله هست اما نه اون چ -

لحظه شک کردم،  هی  د، یباش زایکه اهل اون چ خورهیآهان؛ به شما نم  -
 . دی ببخش

 زدم.  یکم رنگ  لبخند

 ییخواست که جا اشایخود ک د، یندار   یریشما هم تقص کنم، ی خواهش م -
 راز بمونه.  شتونی پخش نشه، پس شما هم پ
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 زد.  یلبخند 

 راحت.   التونیخ -

 فرستادم.   رونیو به بو نفس حبس شدم  دمیخورده به اون طرف چرخ هی

 محکم گاز گرفتم.  ولبم 

 گفتم؟یم یچ گهید

 که قانع بشه؟  گفتمیم یچ گهیبوده تو بغلش گرفتتم د دهیکه د اون

 و ببخش.من  ایخدا

 سرم سرجام خشکم زد.  یبزرگمهر اونم درست باال یدفعه با صدا هی

 .میحل شد، بر یهمه چ -

 و با صدا قورت دادم. دهنم آب

 . یدی که نفهم بگو

 همه بلند شدند بلند شدم.  یوقت

 !رفت؟ی مگه م یکردم بچرخه بره ول صبر

 هم فشار دادم.  یو روهام صداش چشم دنینگذشت که با شن یزیچ

 نورا؟  یاینم -

 باز کردم.  وهام چشم

 نورا، آروم باش. دهی نشن اون
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 شونم انداختم.  یرو وفم یو ک دمی کش  یقی عم نفس

 . کنهیباال رفته نگاهم م یابرو هیبا  دمیکه د دمی سمتش چرخ به

 . سادیوا نهیبه عقب انداخت و بعد دست به س  ینگاه مین

 ؟ی فرمودیخب، م -

 و کندم. استرس پوست لبم  از 

و که من  دهید ده، یاون کارتون¬و د گفتم؟یم یبا حرص گفتم: خب چ درآخر
 درست بشه؟  تونیکار خراب  نی که ا  گفتمیم یچ  گهید د، یبغل کرد

ها که اون  ییو دور زدم و به سمت جاو برداشتم و با حرص مبلچمدونم  بعد
 رفتند تند قدم برداشتم. 

 شدن چمدونش بلند شد.  دهی کش  ینگذشت که صدا یزیچ

 . شندیدارند سوار آسانسور م دمید دم یکه رس  هی بق به

 بزرگمهره.  دمیو گرفت که د بازوم  یکیدفعه  هی یوارد بشم ول خواستم

 . کنهی تحمل نم نیاز ا  شتری آسانسورم ب ه، شی جات نم -

 زد. وی ادکمه  یسرمد

 بهش نگاه کرد. کردیم  دیو تهدکه انگار بزرگمهر  ییهادر بسته بشه با نگاه تا

 که در بسته شد و آسانسور باال رفت دکمه رو زدم.  نی هم
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شد که با  رهیداد و بهم خ هیو تکبازوش هی نهیکنار آسانسور دست به س به
 د؟یدار   یاخم گفتم: حرف

 زد.  یپوزخند

 !یبگ یدروغم خوب بلد -

 . دم یکش  یپر حرص نفس

  یزندگ  ستیرئ یدخترم که تو خونه  هیو بگم؟ بگم راستش   نی خواستینه، م -
 یکار   چی باور کردم که ه  گفتیاونم حتما م م، یبه هم ندار  یکار  چی اما ه کنهیم

 .دونمیم ، ی هست یتو دختر خوب د، یبه هم ندار 

 ضرب گرفتم.  نی زم یازش گرفتم و با پام رو ونگاهم

 حرص بازم دکمه رو زدم. با

 !اد؟یچرا نم -

 اومد.  ن ییبازم پا نکهیگذشت تا ا هی ثان چند

و  ختیر  یدلم هر  شمیتنها م  نیبا ا  نکهیا دنیگرفتم اما با فهم  وچمدونم 
 استرسم گرفت. 

 . ست یداخلش ن یک  چیه دمیباز شد که د در 

 اون رفت داخل رفت و بعدم من.  اول 

 و زد که در بسته شد. چهارم  یطبقه  یدکمه 

 . دمی کش  یقی عم نفس
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 نگاه کرد.   شی ساعت مچ به

 رو به روم قرار گرفت.  یدیکل 

 اتاقت.  دیکل  -

 ازش گرفتم.  یحرف چی ه بدون

 نگاه کردم.  بهش

 "چهارصد و پنج" 

 اومدم.  رونیفرستادم و ب رونیو به بکه در باز شد نفس حبس شدم  نی هم

 و چرخوندم. دنبال اتاقم نگاهم به

 بزرگمهر دور بشم.  نیکردنش تند به سمتش قدم برداشتم تا زودتر از ا  دایپ با

وارد قفل  ودش ی کل  نکهیا دنیرو وارد قفل کردم اما با د دیکل  دمی که رس  بهش
  پنجر شدم. کرد کامل مییدر رو به رو

 منه که! کیبازم نزد نیا

 گرفت.  میگر

 نه! ایخدا 

بهش   عیو گرفت که سردفعه بازوم هیرو باز کردم اما تا خواستم وارد بشم  در 
 نگاه کردم. 

 بود.  یجد شچهره
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 ؟یاوک اشا، ی آقا ک  یبهم بگ نمی به بعد نب  نیاز ا -

 تره.بزرگمهر راحت  یگفتم: چه بهتر! آقا تفاوتیب

 و گرفت. خواستم وارد بشم اما دوباره بازوم باز 

 ؟ید ی فهم اشا، یک یبگ  دینبود، با نیاخم گفت: منظورم ا با

 ! امکان نداره!؟یتعجب گفتم: چ  با

 زد.  یپوزخند

 ! یکه راحت گفت  نییاون پا -

 کردم.  اخم

 . دیدار  یسنم  هیمجبور بودم؛ اصل من غلط کردم که گفتم باهام  -

 و پر کرد. هامچشم  حرص

 . دمی کش ینی که از ترس ه دمی کوب  وار یدفعه به د هیشدم اما  وارد

 بگو چشم.  گمی بهت م یزیچ  هی یرو اعصاب من راه نرو نورا، وقت -

 . ومدیخونم در نم یزدیم کارد

 . ستیبگم، زور که ن  خوامینم گمیو که دارم، پس م زبونم ار یاخت -

 یاکرد که واسه لحظه  شتریهم فشار داد و فشار دستش¬و ب یرو وهاشدندون 
 نفسم رفت. 
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 یرسم قدر نیاما تو ا می کنی م یخونه زندگ هیتو  نکهیخسته شدم از ا گهید -
حرف   نطور یهوم؟ پس اگه ا م؟یکه نامزد ی نگفت یمیتو مگه به کر ، یزنیحرف م

 ؟ یکه بفهمه دروغ گفت  دایوقت خوشت ممگه نه؟ اون  کنه، یشک م یبزن

 جمله که بگم سکوت کردم. هیدنبال  به

 . گفتیدرست م یتا حدود گفتم؟ یم دیبا یچ

 . دیحاال هم ازم دور ش لوخب، یخ -

 پس بگو.  -

 کنم، باشه؟   نیتمر دیحرص گفتم: با با

 رفت.  رونیکرد و از اتاق ب  ولم

 باشه.  -

مخصوصش گذاشتم و   یرو تو جا دی در رو محکم بستم و کارت کل  عیسر
 ها رو روشن کردم.چراغ

خوشم اومده  یگفتیم شعور یخوشش اومده، خب ب اشایکنم بهش گفتم ک فکر
 ! یگفتی با زبون خوش م ؟یدستور بد یچرا عادت دار 

 که بود انداختم.  یدیتخت قرمز و سف یرو وفمی و ک دمیکش یپوف

 . کهیو ش زیهتلش تم خداروشکر

 . هی هم نقل  اتاقش

 هم داخل اتاق بود و شوفاژم روشن بود.  کیکوچ خچال ی هیو   LCD ونیتلوز  هی
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 کنار تخت گذاشتم.  وچمدونم 

سقف  یتا باال نییکه از پا یاپنجره یرو از جلو یقرمز یهابا گل  دیسف یپرده
 . دم یبود کنار کش 

 ذوق کردم.  نیی پا دنید با

 هیبزرگ سرسبز داشت که   یمحوطه  هی بود و  ابونیخ هیهتلم رو به   پشت
 شده بودند، انگار کافه بود.  دهی چ زهایم شیکنار 

رفت و آمد   یادیروشن شده بود و افراد ز  دیسبز و سف  یبا نورها محوطه
 . کردندیم

 تونستم به سمت چپم نگاه کردم. تا

 محوطه ادامه داشت.  انگار 

 . نیی عوض کنم برم پا وهام س لبا

 . رهیباال که حوصلم سر م نیا

 ... دمیرو کش پرده

اومدم و در رو  رونیکردم از اتاق ب  دایپ  نانی از مرتب بودنم اطم نکهیاز ا بعد
 بستم. 

 شدم.  کیبه آسانسور نزد چرخوندمیدستم م یرو تو  دیکه کل  طور همون 

 گذاشتم.  بمیج یرو تو دیهم کف اومدم و کل  یآسانسور به طبقه  با

 که بهم گفت.   دمیو پرسپشت هتل یدر ورود ی به ترک رشیپذ از 
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 اومدم.  رونیب یالب از 

 . نمیو ببش کل محوطه  برم

 اومدم.  نییها پاپله از 

دفعه نگاهم به بزرگمهر خورد که از  هیاما  امیب نیی پله مونده بود تا کامل پا دو
 . ومدیسمت م ن یسمت کافه به ا

 کردم.  اخم

و شکه   سادیدفعه وا هیجا پنهان بشم تا بره اما  هیبرگردم و  یبه الب خواستم
 نگاه کرد. ییجا هیبه 

 کرد.  ریی به شدت تغ  شیسرد و جد نگاه

حبس شد و  نمینفس تو س دمیکه د ی و گرفتم اما با کساخم رد نگاهش  با
 وبه سمت بزرگمهر برگردوندم.-نگاهم عیسر

 . زدیپلکم نم یهاش حلقه زده بود و حتچشم  یتو اشک

که  دیکتش گذاشت و به سمتش دو ب یج یتو وش یگوش عی دفعه سر هی
 . ختیر  یچرا دلم هر دونمی نم

 

   اشایک 
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که  و گرفتم و به طرف خودم چرخوندمش  بازوش  دمیکه بهش رس نی هم
 از بهت شد.  زینگاهش لبر

 . ¬دادیو فشار مگلوم  یبد بغض

 !؟ییواقعا تو -

 قدم به عقب رفت.  هی پس زد و  ودستم

 شد؟!  داتی از کجا پ گهیتو د -

و بغض گفتم: حاال که    تی و گرفتم و با عصبانبازوهاش  عیبره که سر خواست
 . ذارمیستاره، نم  یبر ذارمی کردم نم داتیپ

 شروع به تقل کردن کرد.  تی عصبان با

 . یندار  یتو به من ربط  گهید اشا، یولم کن ک  -

 کردم.  کشیبه خودم نزد انهیبه جوش اومد و وحش خونم

 . یو بهم نگکارت  لیکه دل  ینه تا وقت ، یبر ذارمینم -

 بلند گفت: چون دوست نداشتم، بهت نگفتم؟ هان؟  تی عصبان با

 . ست ی واسم قانع کننده ن نی: اما ادمیقفل شده غر یفک با

خلوت کشوندمش که با تقل و  یجا هیو محکم گرفتم و به سمت مچش  بعد
 . اشایک نمیبب وختت یر  خوامی داد گفت: ولم کن؛ برو گمشو نم

 گفت.  یو گرفتم که آخو محکمتر مچش   سادمیدفعه وا هی
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 . شمیم یکه اگه سگ اخلق بشم چ یدونیستاره، م  ریخفه خون بگ -

 اومد.  دیتو نگاهش پد ترس

 دنبالم اومد.  یاعتراض چی به جلو کشوندمش که بدون ه انهیوحش

که ازش   یتی رو حرفم حرف بزنه چون با عصبان دیاالن نبا دونستیم خوب
 و کبودش نکنم.  اهیتا س شدیمانعم نم یزیدارم چ

 

 نــورا 

 

با فاصله باهاشون پشت سرشون  زدیتند م  جهتیو ب خوردیکه قلبم ب  یدرحال
 رفتم. 

 .کردی فرق م  شهیبا هم شیعصب  یچهره

 . کردمیستاره بودم سکته م یترسناک و کبود شده بود و اگه من جا واقعا

ش  که تنه  یدرخت ه یرو موندم و پشت  ادهیها رفت اما من تو پدرخت  نیب
 . سادمیکلفت بود وا

گفت:   یفوق العاده عصب یو با صدا دیدفعه ستاره رو به درخت کوب  هی
 . شنومیم

 و بهت زدم...گفت: حرفم  تی از درخت فاصله گرفت و با عصبان یکم ستاره

 رم و نخواهم داشت. بلند ادامه داد: دوست نداشتم، ندا یصدا با
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واست کم   یشدش گفت: چ دی کل  یهادندون نیگرفت و از ب وشقه ی بزرگمهر
کم تو رو خواستم؟  ختم؟یکه به پات نر ینخواست یگذاشتم پدر سگ؟ هان؟ چ

 کم عاشقت بودم؟ 

 . دیهام جوشچشم یهاش اشک توحرف از 

 ؟یفهمی احمق، چرا نم م یخور ی و تو به درد هم نمگفت: من  ت ی با عصبان ستاره
  شمیچهارسال از شرت راحت بودم بذار بق  نیبکنم، ا وم یولم کن بذار برم زندگ

 بگذره.  نطور یا

همه سال  نی کنم که ا کار ی : پس من چدیدفعه بزرگمهر با بغض نال نیا
 هان؟ ام؟ینتونستم با نبودت کنار ب

 بند اومد.  نفسم

 نگاهش کرد.  رهیساکت شد و بزرگمهر فقط خ  ستاره

 و پر کرد. حسادت وجودم حس

 عاشقش بود. یطور   نیمثل بزرگمهر ا  یواقعا خوشبخت بود که مرد ستاره

و  ش گذاشت اما دستش گونه یو روپر از اشک دستش  یهابا چشم  بزرگمهر
 پس زد. 

 بزرگمهر.  اشایک  یآقا رونیبکش ب میو از زندگپات  -

جا  کردی درمونده بهش نگاه م یکه بزرگمهر با چهره یگفت و درحال  ون یا
 ها ازش دور شد. همون درخت   نیگذاشت و از ب
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 دادم.  هی و به درخت تک دیگونم چک  یاشک رو یاقطره

 شه؟ یم میبغض دارم؟ چرا به ستاره حسود  چرا

 . د یگونم چک  یرو گهید یاقطره

 . دمیها پراز کنارم گذشت که مثل برق گرفته  عی دفعه سر هی

 . دیو تند به سمتم چرخ ستادیدفعه از حرکت ا هیمتوجهم نشد اما  انگار 

 . دندیباال پر ابروهاش

 و پاک کردم. هاماشک  عیسر

 زد که سرماش تنم¬و لرزوند.  خی یدفعه نگاهش جور  هی

 ؟یکنیم کار یچ نجایا -

 . رفتم یداشتم م -

 و گرفت که بهش نگاه کردم. دفعه بازوم  هیاما   کنارش رد شدم از 

 بود.  یعصب دوباره

 ؟ی کنیم کار یچ نجای: بهت گفتم ا دیغر

 جلو نگاه کردم.  به

 چرا ازش دلخور بودم. دونمی نم

 . رفتم یمنم گفتم داشتم م -
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و جلوم مکتیعکس العمل نشون دادم و ن عی دفعه به جلو پرتم کرد که سر هی
 گرفتم. 

 ؟ یدیهمه رو د -

 . دمی سمتش نچرخ به

 آره. -

 و گرفت و به شدت به طرف خودش چرخوندم. بازوم باز 

اما از رو   دمیبه خودم لرز  کرد؛ یداشت که به ستاره نگاه م ویطرز نگاه همون
 نرفتم. 

 یکه چجور  دونمیکه ولت کرده، م دونمیم دونم، یستاره رو م یه یمن قض  -
 . دمید  زتیم  یکشو یو توبار عکسش  نیاول  ، یعاشقش بود

بهم انداخت که انگار وجودم از  یو پر کرد و نگاه وحشتناکهاش چشم  خون
 گرفت.  شی نگاهش آت

 ! دمی درست نشن  ؟یکرد یچه غلط -

چرا  خوادت، یاحمق نباش، دختره نم قدر ن ی گفتم: ا  تیبا عصبان  جسورانه
 هان؟ تو...  ؟یفهمی نم

 که به گوشم زد قطع شد.  یمحکم یل یبا س حرفم

 . رفت  یاهیهام سافتادم و از شدت ضربه چشم  مکتین یشدت رو به

 هم فشار دادم. یو روهامگونم گذاشتم و از درد چشم یو رو دستم  ناباورانه
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  دیچیتو کمرم پ  یکه درد بد دمیگرفت و بلندم کرد و محکم به درخت کوب وقمی
 گفتم.  یو ناخودآگاه آخ

 و برنده بود. زیت نگاهش

ها پاره دکمه  ایو  شهی االن باز م ای گفتمی که م  یتر گرفت جور محکم ومقه ی
 . شندیم

من به تو مربوط  یزندگ یزدم تا بفهم ون ی گفت: ا  یصورتم با لحن بد کینزد
 . ستین

 بغض بهش نگاه کردم.  با

 . اوردمیوجود کم ن نیاما با ا کردیگونم جز جز و درد م  هنوزم

 . ی ایکنار ب  تیبا واقع  یتونی که نم یف یضع قدر نیتو ا -

 هم فشار داد.  یو رو هاش بست و دندون وهاش چشم

نکن که   یو لرزوند گفت: کار که وجودم  ییگوشم آورد و با صدا کینزد وسرش
  کنم، یم کار ی هستم که نفهمم چ یخلصت کنم نورا، اونقدر عصب جان ی هم

 و گم کن. هام گورت چشم یپس حاال از جلو

که تو کل بدنم  یپرتم کرد که از درد ن یزم  یگفت و با تموم قدرت رو ون یا
 یو رو هام و به دندون گرفتم و چشملبم  دیچیهام پمخصوصا زانوها و دست 

 هم فشار دادم. 

 و گرفتم. شدم و پهلوم زیخ می کمک دستم ن  به
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 . مکردیم خوب حس م بسته  یهاو پشت پلک اشک  جوشش

 . دمی شنیم وش ی عصب  یهانفس زدن  یاون سکوت صدا تو

 نشست.  مکتی ن یکردم رو حس

و  هاش نشسته و دست  مکتین یرو دمیو باز کردم که دهامزنان چشم  نفس
 موهاش فرو کرده. یتو

 چشمام نباش، برو. یگفت: جلو یدار خشک و خش  یصدا با

 به پهلوم گرفتم و با درد بلند شدم.  ودستم

 شده بود. یخاک یو مانتوم حساب شلوار 

 . دمی و با زبونم تر کردم و به سمتش چرخخشک شدم  لب

  گهید یکس  چیه یکنی فکر م ؟یدی درد رو کش نیفقط خودت ا یکنی فکر م -
 فهمه؟ یو نمحالت 

 زدم.  نمیس یو باال آورد و بهم نگاه کرد که با بغض به قفسه سرش  یکم

 . دم ید انتیکه عاشقش بودم دوبار خ یمنم زخم خوردم، منم از کس -

 و کامل باال آورد. سرش  شکه

 بزرگتر شد.  بغضم

پنج؟    ستینابود شدم، تو چند سالت بود؟ ب یسالگ فدهیمن تو سن ه  -
بودم که   یدرست تو سن ؟یفهمیسالم بود، م فدهی و چهار؟ اما من ه ستیب

 بود، هنوزم با گذشت چهارسال جاش خوب نشده.  یبد ریروحم ضربه پذ
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 . رمیو بگهاماشک  زشیر  ینتونستم جلو گهید

 رفت و آروم بلند شد. نی نگاهش از ب یتو تی عصبان

 و تند به جلو تند رفتم.  دمیچرخ

 .سادمیپر بغضش وا یازش دور نشده بودم که با صدا  هنوز 

 نورا؟  -

 . دمیبه طرفش نچرخ اما

آغوشش فرو  یدفعه چرخوندم که تو گرما  هیو  دی بازم برم اما بهم رس خواستم
 شدند.  شتری هام برفتم و شدت اشک

 مردونش گم شدم.  یبازوها  نی که ب یبغلم کرد، جور  محکم

هق هقم تو  یچنگ انداختم و صدا رهنشیو بستم و به پ هام چشم  هیگر با
 بغلش خفه شد. 

اصل من گه خوردم که زدم تو گوشت؛  خوام؛ ی نورا، معذرت م خوامی معذرت م -
 ببخشم. 

 و باز کردم.هامو مبهوت چشم مات

 لحظه به گوشامم شک کردم.  هی یحت

 بزرگمهره؟! اشایخود ک نیا

 و گرفت. خودش جدام کرد و دو طرف صورتم از 
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 غرق اشک بودند.  هاشچشم

 و بستم.هامچشم  هی که با گر  دیبوس قیزده بود رو عم یل ی که س ییجاهمون 

 و باز کردم و به زور ازش جدا شدم. هام دفعه چشم  نی که ا  دیبوس بازم

 تنها باشم. خوامیم -

با دو ازش دور شدم و  دم، یچرخ هیهاش نکردم و با گربه چشم یتوجه بعد
 هق هقم بلند نشه.   یدهنم گذاشتم تا صدا یو رودستم

 . دیچرخی ها به سمتم منگاه شدمیکه رد م  ییهر جا از 

 شدم.  یباال اومدم و وارد الب  یکیرو دوتا  هاپله 

 آوردم و به سمت آسانسور تند قدم برداشتم.  نییپا ودستم

 پشت سرم بلند شد.  ییآشنا یدفعه صدا هی

 نورا؟  -

 و پاک کردم. هام اشک عیو سر سادمیوا

ستاره    دنیاما با د دمیکردم به سمتش چرخ  دایپ  یشتریبغضم که کنترل ب رو
 هام به هم گره خوردند و باز حس حسادت به دلم چنگ زد. اخم

 و بهت گفته باشم! فکر نکنم اسمم  -

 شد.  کینزد بهم

 .می باهم حرف بزن دیگفت: با   متیمل با
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 باهات ندارم.  یاما من حرف -

 . اشاهیدرمورد ک کنم؛ ی بچرخم که گفت: ازت خواهش م خواستم

 اطراف چرخوندم.  ونگاهم

 باشه.  -

 . نتمونی نب اشایگوشه که ک   هی میپس بر -

 کردم.  یاخم

 قدم برداشت که همراهش رفتم.  یطرف به

رو به روش  یجد نهیکه دست به س سادیهتل وا یانبار  کینزد وار ید هی پشت
 .سادمیوا

 . شنومیم -

 شالش برد. ریو به ز صورتش  یشده تو ختهیر  یموها

 . دمید وی منم همه چ یدید ویطور که تو همه چهمون  -

 زدم.  یپوزخند

 دلم خنک شد که زد تو گوشت؟  ی بگ یاومد ه؟یچ -

 بست.  وهام چشم

 خواهشا گوش کن.  -

 صدا و لحنش آرومه! چقدر 
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 و بزن. باشه، حرفت  -

 . د یکش یقیباز کرد و نفس عم  وهاش چشم

عاشق  واشا یو بکن تا کتموم تلشت  کنمی خواهش دارم، خواهش م هیازت  -
 . یخودت کن

 برد. ماتم

 ! ؟یبزن ویحرف  نیهمچ یتونی! چطور م؟یاوونهید -

 شد. ترک ینزد بهم

محو  شیاز زندگ  شهی هم یواسه  دیبره، با رونیب اشایفکر من از سر ک دیبا -
 بشم. 

 حالت خوبه؟  یمطمئن ؟یگیم  یچ فهممی تعجب گفتم: من نم با

 نبودم.  اشای ... من اصل عاشق کیبدون دیچون با  گمیبهت م ونیا -

 تو نگاهم ثابت موند.  تعجب

 یروز بابا هیبودند اما  ک یباهم شر اشایک یبابام و بابا ش، ی سال پ نیچند -
  نی و بدجور زمو بابام  کشهیو باال مو تموم سهامش  زنهیبه بابام نارو م اشایک
 . کنهی که سکته م یجور  زنهیم

 . دهیم یو به ناباور جاش  تعجب

وقت فقط ده سالم بود و شاهد شکسته شدن بابام بودم، از اون روز اون -
  ستیب  نکهیبزرگ شدم، تا ا نهی ک هیور شد و با انتقام تو وجودم شعله  یشعله 
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 چی که رفته آلمان، ه  هی سال هی اشایپدر ک اوش، یس  دمیسالم شد؛ فهم هیو 
 سراغ پسرش.  مپس رفت  رمیانتقام بگ  یعوض اوشیاز اون س تونستمی جوره نم

 کامل افتاد. میدوهزار 

شده بود بهش   یزیکارها و اتفاقات که همش هم از قبل برنامه ر  یسر هیبا  -
که   ییااش موندم و بعد ضربه شدم؛ کم کم عاشقم شد، دو سال باه کینزد
که هنوز که هنوزه نتونسته باهاش   یو بهش زدم، جور ها منتظرش بودمسال 
 کردم. درشرو با پ کار ن ی عذابش دادم و حس کردم که ا نجور یا اد؛ یکنار ب

 و ناباورانه بهش چشم دوختم. مبهوت

 ؟یعاشقت بود رو داغون کن نجور یکه ا یکی یچطور تونست ؟یچطور تونست -
 ؟ یپسر گذاشت یچرا گناه پدر رو به پا

 زد.  یپوزخند

 ده؛ ی و نشون م هاشه و کم کم خودشرگ ی مثل پدرشه، خون اون تو اشامیک -
 اما... 

 زد.  نمیس یقفسه  به

 .  ی عوضش کن یتونیتو م -

 زدم.  یشخند ین

 ؟ یرو نکرد کار نیچرا خودت ا -
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چند سال  نکهیعاشقش بشم و حاال هم بخاطر ا  ذاشتیچون حس انتقام نم -
 و مغرور متنفرم.  یوحش اشایو در حد مرگ زده از اون کنامزدم  شیپ

 .دند یباال پر ابروهام

 تونم؟ی که من م ی کنیو چرا فکر م -

 . ی چون عاشقش -

 . دن یکردم به خند شروع

 !زم یاشتباه به عرضت رسوندند عز -

 زد.  یلبخند 

 گم؟ یم ونیچرا ا یدون ی م ، یعاشقش -

 گفتم: بگو.   خندون

 ایو  یشد ی که بهت زد پر از حس نفرت م یای ل یبعد از اون س یچون اگه نبود -
 . ومد یازش بدت م 

 . دیخندم پر حس

اما تو  یرفتی م یکردیتو اون حال ولش م ریبعد از اون همه تحق یاگه نبود -
  ارهیسرت ب ییبل هیممکنه  یدونستی که م یو درحال یبلند شد ؟یکرد کار یچ

که خودش به غلط کردن افتاد و  یآرومش کرد یجور  ، ید ی به سمتش چرخ
 اونطور بغض کرد. 

 شدم.  رهیبهش خ  حرفیب
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 نطور یکه ا کردمیو قانع مکامل درست بودند، فقط داشتم خودم  هاشحرف
 . ستین

نورا،  یهست یتو هر دو دستش گرفت و با لبخند گفت: تو دختر خوب ودستم
تو  شناسم، یها رو مسر و کله زدم، خوب آدم یادیز  یهاعمرم با آدم یمن تو

 مطمئن باش.  ، یخودت قرار بد ریتحت تاث یتونیم واشا یذاتت پاکه، ک

 زدم.  یتلخ لبخند

 حق داشت که عاشقت بشه.  اشایک -

  ، یشینم  کیعاشق تو بشه، چون واسه انتقام بهش نزد تروونه ید تونهیاما م -
 .یخالصانه دوسش دار 

 . دمی کش  یقی عم نفس

 بشه.  دوارمیام -

 . شهی لبخند گفت: م با

 ول کرد. ودستم

رو بهت   زیچ هی گه، یهتل د هی رمیم رم، یم نجایاز ا گهید قه یمن تا چند دق  -
  ار، یدرن  یتو غودباز  فهمه، ی نم یچیبشه ه   یعصبان اشایک ینره، وقت ادتی گمیم

 ده؛ ی به حرفت گوش م یچجور  نی اول آرومش کن بعد باهاش حرف بزن، بب
 . ییراهنما هی نمیا

 حالت خوب باشه.  یر یهر جا که م دوارمی لبخند گفتم: ممنون، ام با



 ی مطهره حیدر  نمسیس

420 
 

 . زمیممنون عز -

 دراز کرد که باهاش دست دادم. ودستش 

 خداحافظ.  -

 خداحافظ.  -

 و انداخت و از رو به روم رو شد و رفت. زد و دستش یترپررنگ   لبخند

 . دم یصورتم کش  یو تودستم دو

  گهیبچرخه و د خوامیکه من م یاونجور  ایکه دن  شهیم یعن ی  شه؟ی م یعنی
 بهم نزنه؟ یضربه¬ا

 کردن کار دستم داد!   یکنارش زندگ یماه و خورده¬ا هی نیا آخرش

 نم اشک چشم¬هام¬و تر کرد.  باز 

 اشایرو به رو شدن با ک  دیاما شا ¬ترسمیخدا، از باز ضربه خوردن م  ¬ترسمیم
 اومده تا احساسم¬و از نو بسازه.  دیتوش باشه، شا یحکمت هی

 اومدم.  رونیب وار یو مرتب کردم و از پشت د و کتم شال 

 آسانسور رو زدم. دیکل 

 اومدم.  رونیآسانسور ب از 

نفس¬و تو   اشایو بلند ک یعصب یرو وارد قفل کنم اما صدا دیکل  خواستم
 حبس کرد.  نمیس
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 برو ولم کن آرش، االن اصل اعصاب ندارم.  ایب -

 ؟ یدیفهم  رم، ینم یگفت: تو باز چه مرگت شده؟ تا نگ  تی با عصبان آرش

 . دمی کش  یقی عم نفس

 ه. بهش فکر نکن  گهیاگه بهش بگم از ستاره متنفر بشه و د دیشا

 و باال آوردم. و دستم سادمیدر اتاقش وا یبه رو رو

 توسط آرش باز شده. هیمکث در زدم که بعد از چند ثان یکم با

 ؟یکار دار  اشایاخم گفت: با ک با

 ! نمیپس اومدم اتاقش¬و بب نه

 آره. -

 . ستی حالش خوب ن -

در رو ببنده که با اخم به عقب هلش دادم و وارد شدم که با تعجب   خواست
 بهم چشم دوخت. 

 اتاقش هنگ کردم.  دنید با

 تره! کیچقدر بزرگ و ش نجایا

 هال شدم.  وارد

رو گرفته بودند و  وار یکه تمام د ییهاپنجره کینزد دیحالت گرد سف یهامبل 
 مشخص بود گذاشته شده بود. یبه خوب ایدر 
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 که بود تند رفتم.  یشدم و به سمت تک اتاق اتیجزئ ال یخیب

 پشت سرم اومد.  آرش

 گفتم؟ یچ ید ینشن -

 بلند شد.  اشایدار کخش  یصدا

 آرش؟  هیک -

  یتخت دو نفره یرو دمیو ندادم و وارد اتاق شدم که دآرش  جواب
  یمشروبم تو وانی ل  هیهاش به کل بازند و نشسته، دکمه  دی_سفییطل

 دستشه. 

 هاش از هم باز شدند. اخم دنمید با

 گذاشتم.  زیم یاز دستش چنگ زدم و رو ووان یبه سمتش رفتم و ل یجد

 بهت بگم.  ویمهم زیچ هیاومدم  -

 فقط نگاهم کرد. رهیخ

 داد.  هیتک یابه در قهوه  نهی دست به س آرش

 ازش دور شدم.  یکم

 ستاره عاشقت نبود.  یبدون دیبا -

 و بست. هاش زانوهاش گذاشت و چشم یرو وهاشدست 

 بشنوم.  یدرموردش حرف خوامینم -



 ی مطهره حیدر  نمسیس

423 
 

 ! ه؟ی چ هیبا تعجب گفت: قض  آرش

 خودش بهم گفته.  گمیکه م   یینایا ، یبشنو دی تحکم گفتم: با با

 اخم سر باال آورد و بهم نگاه کرد.  با

 ؟یک -

 خودش خواست باهام حرف بزنه.  ش؛ ی پ قهیچند دق نی هم -

 بهت گفت؟  یچ -

 تو گفتنش داشتم به حرف اومدم.  دیکه ترد یمکث درحال  یکم با

 . رهیشده تا انتقام بگ کیبهم گفت با نقشه بهت نزد -

 از هم باز شدند و شک و بهت چشم¬هاش¬و پر کرد.  هاشاخم

بودند نارو زده و   کیبه پدرش که با هم شر شیها پبهم گفت پدرت سال  -
بدبختش کرده و باباش هم سکته کرده و اونم با حس انتقام بزرگ شده، از 

  یو آروم کنه پس از تو که پسرش بودو خودش رهیانتقام بگ  تونستهی بابات نم
 انتقام گرفته. 

 و پر کرد. نگاهش  ی دیشد تی عصبان

 انتقام؟  -

 هم فشار داد.  یو رو هاش بست و دندون وهاش چشم

 ستاره.   کنمیبدبختت م -
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 . ش یزندگ یکار به کارش نداشته باش، بذار بره پ -

 زد.  یپوزخند  آرش

 اما من شاهد ذره ذره نابود شدنش بودم.  یولش کنه؟ تو نبود -

نابود شده،  یبهش نگاه کنم گفتم: اما اونم نابود شده، از ده سالگ نکهیا بدون
پس ولش   اشاه، یتره کاون داغون  میاز حق نگذر  ده، یو ده شدن پدرش شکست 

 . دی کن

 متورم شده بود.  اشایک یقه یشق رگ

 و نشون ندم. کردم استرسم یسع

و کم حاال هم شرم ، ینزن  نهیو به سسنگش  قدر نیا ویو زدم تا بدونحرفم -
 . کنمیم

 بکنم اما با صداش متوقف شدم.  یحرکت خواستم

 از تو هم متنفر بشم.  شهیچون باعث م  ؛ یگفتیبهم نم ون یکاش تو ا -

 . د یهام جوشچشم یتو یادیزد و اشک ز  شیبند بند وجودم¬و آت حرفش

  یرو یش نگاه کردم و بلفاصله اشک بسته   یهاپر از اشک به چشم  یهاچشم با
 . د یگونم چک

 به داخل اومد.  یکم آرش

 چرخوند.  اشایمن و ک ن یو بنگرانش  نگاه

 چشم ازش بردارم و برم. تونستمیتو گلوم بود اما نم یبد بغض
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شد با باال آوردن سرش و بهم نگاه  یکه مساو دی گونم چک یرو گهید یقطره  هی
 کردن. 

 رفت.  نی هاش از بچشم یتو تی عصبان

 نورا؟  -

 بشند.  ریسراز  صدایهام بشد که اشک  یابهونه  صداش

 بلند شد. آروم

 بودم. یگفتم عصب یزی چ هینکن،  هیگر -

 فقط بهش نگاه کردم.   هیبا گر اما

 کرد و به سمتم اومد.   یکم رنگ اخم

 ؟ یدی نکن، نشن هیگفتم گر -

و هق هقم  یکردم صدا  یشد که سع شترمیتازه شدتش ب ومد، یبند ن  میگر اما
 تو گلوم نگه دارم. 

 و گرفت. و بازوهام دی رس بهم

 نکن.  هی گر گمیگفت: م  تی با عصبان نبار یداد و ا تکونم

 و بستم. هام چشم  هیگر با

 گونم محکم فشار داد.  یو روگونم گذاشت و انگشت شستش  یرو ودستش 

 کنم نورا.  ینذار قاط -
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 برم.  خوامی گفتم: ولم کن م هیگر با

 و باز کردم.هام خوردم و چشم وار یکرد به عقب برم که درآخر به د  مجبورم

 و انگار کلفه هم بود. یعصب دیهاش حلقه زده بود اما شدچشم  یتو اشک

 . کنم ی ولت نم  یبرنداشت هیکه دست از گر یتا وقت -

 دهنم گذاشتم.  یو روهق هق افتادم که دستم  به

که از ترس    دیکوب وار یحکم به دو کنار سرم مبست و مشتش  وهاش چشم
 و بستم.هام چشم

 و رو اعصاب من راه نرو. ببر اون صدات  یبه صورتم گفت: د لعنت کینزد

 باز کردم.  وهام چشم

 بازوهاش گذاشتم و به عقب هلش دادم اما تکون نخور.  یرو وهامدست 

 ت. ولم کن، برو دنبال همون ستاره  -

 باز کرد.  تی با عصبان وهاش چشم

 ستاره؟ هان؟  -

با  یهنوز نتونست  یگفتم: آره، برو دنبالش، تو که بهش گفت هیو گر یدلخور  با
همه رو    یبرو مجبورش کن عاشقت بشه، تو که خوب بلد ، یاینبودش کنار ب

 . یمجبور کن

 هم فشار داد.  یرو وهاشدندون 
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 باهات حرف بزنم. خوامی نکن م هیگر -

  یدردآوردش تو یمدام اون جمله  تونستم، ی نمدست برنداشتم، اصل اما
 . شد یگوشم اکو م 

 نه؟  ؟یدار ی دست برنم -

 . د یزنیبعدا باهم حرف م اشا، ی: ول کن کآرش

 بود گفت: تو دخالت نکن.  رهیهام خکه با خشم به چشم  طور همون 

و   کردمی نداشت و هر لحظه بغض م یتموم میاما گر دمیترسی نگاهش م نیا از 
 . شکستیم

 و ازم گرفت. به راست چرخوند و نگاهش  وسرش

 گفت: لعنت بهت نورا!   تی عصبان با

دفعه دو طرف   هی پر کرد،  ونمون یب  یعقب هلش دادم اما زود فاصله به
و پاهام  ختیر  یلبم گذاشت که دلم هر یو محکم روو گرفت و لبش صورتم 

که   دم ی و دور کمرم حلقه کرد و بلفاصله بوسدستش  عیسست شدند اما سر
  یبازوهاش فرو کردم ول یو توهامهم فشار دادم و ناخون  یو روهام چشم

 که انگار نفسم رفت.  دی بهم چسب شتریب

عشق   دمیشرم و شا یکه تنم بود از شدت گرما  یو با کت زدیهزار م یرو قلبم
 .سوختمیداشتم م

 !اشای: بسه ک آرش
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 . کردمیفرو م شتریو بهامکه ناخون  گرفتیم یزیاز لبم گاز ر  یگاه

به   یشتریو با شدت ب  یدر پ یو پکه مشتم  اوردمیکم داشتم نفس کم م  کم
 . دم یبازوش کوب

 کار آرشه.  دمیدفعه ازم کنده شد که د هی

 . کردینگاه م اشایبه هم گره خورده به ک  یهااخم با

به خون نشسته بهم زل   یو آزاد کرد و نفس زنان با چشم¬هاشدت بازوش به
 قلبم گذاشتم و با نفس نفس بهش چشم دوختم.  یو روزد که دستم 

 . دمی¬فهمیلرزش تنم¬و نم لیدل

و گرفت و به  اما آرش بازوش دمی چسب وار یسمتم اومد که از ترس به د به
 از اتاق پرتش کرد.  رونیب

 فرود اومدم.  نی زم یسر خوردم و رو وار یبه د  هیتک جاهمون 

 !یشد یبه کلت بخوره روان یباد هی رونیبرو ب ای: بآرش

 باز و بسته شدن نشون از رفتنشون¬و داد.  یصدا

 و تو مشتم گرفتم. بستم و لباسم وهام چشم

 و پر کرده بود.بودم، هم شکه بودم و هم حس گناه وجودم دهیترس هم

 بوسه به خواست من نبود.   نیببخشم ا ایخدا

 شد؟یم یاگه آرش نبود چ اما
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 .لرزونهیو مفکرشم چهار ستون بدنم یحت

 بودمش.  دهیند یشکل  نیانگار جنون بهش دست داده بود! تا حاال ا اصل

 و باز کردم.ام هقورت دادم و چشم یو به سختدهنم آب

 گرفتم و بلند شدم.  وار یبه د ودستم

 به سمت در رفتم.  زدیکه هنوز تند م یسست و قلب یپاها با

 .شمیبخورم دارم خفه م  ییهوا هی دیبا

 اومدم و در رو بستم.  رونیاتاق ب از 

 . دمی کش  یقی عم نفس

 آروم باش.  یلعنت قلب

 و زدم.ش شدم و دکمه  کیآسانسور نزد به

 ضرب گرفتم.   نیزم یدر باز بشه با پام رو تا

 و زدم.هم کف  یآسانسور شدم و دکمه  وارد

 بود. نجایدالرام ا کاش

 به خودم انداختم.   ینگاه نهیآ یتو از 

 گذاشتم.  زدیلبم که هنوز نبض م  یرو ودستم

 رو به کبود شده بود. قرمز

 اومدم.  رونیباز شد که ب در 
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قدم  ابونیخ یخورده تو هیتند قدم برداشتم تا برم و  یسمت در خروج به
 بزنم.

 .دم ی به عقب چرخ ع یسر اشایداد ک یبرنداشته بودم که با صدا  یقدم هنوز 

 هان؟  ؟یفکر کرد  یتو با خودت چ -

 . ومد یمحوطه م یاز تو صدا

 و پر کرد. وجودم ترس

  نیزم  یهمه جمع شدند و ستاره رو دمیو به محوطه رسوندم که ددو خودم با
 گرفته.  واشایافتاده و آرش ک 

 شدم.  خکوبیسرجام م شکه

 . دیو گرفته بود با درد خندطور که پهلوش همون  ستاره

تو چرا  ، یاز دستت استفاده کن یتونیو فقط م یبکن کار یچ ی موند اشا، یک یآ -
 !؟یفی ضع قدر ن یا

 و ه*رزه.: ببند دهنت دیغر اشایک

 نگاه ستاره رو پر کرد و بلند شد.  تی عصبان

 ه*رزه؟  یگیبه من م -

 یو تلفسوم کار اون پدر کثافتت  کی خواستمی که م یداد ادامه داد: به من با
 کنم؟ 
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  کهیبه شدت تقل کرد و با داد گفت: ولم کن آرش، بذار ت اشایدفعه ک هی
 ... دیکنم تا بفهمه نبا  کشیت

 یاحترامی ب تی عوض ی به بابا ؟یچ دیزد و بلند گفت: که نبا  یپوزخند ستاره
 کنم؟ 

 . دمیترس به سمتشون دو با

رو   ستاده یو پس زد که به عقب پرت شد اما زود چراغ ابه شدت آرش  اشایک
 گرفت. 

که از  سادمیو وسطشون وا دمیسمت ستاره رفت؛ با تموم توانم تند دو به
 . ستادیحرکت ا

 خودم گرفتم. یلرزونم¬و جلو یهادست 

 بسه، ول کن بذار بره. -

 .لرزوندیو موجودم  نگاهش

 . یریو بگجلوم یتونیتو هم نم یحت -

 !اشا؟ یسمتم اومد که بلند گفتم: ک به

 کم رنگ شد.  د ینگاهش شد یتو تی شد و عصبان خکوب یم سرجاش

 به سمتش رفتم.  آروم

 آروم باش. -
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 یو هم به ترک یبا اخم هم به فارس هیشد و رو به بق کیبهمون نزد یکم آرش
 پراکنده شدند.   تیمکث اکثر یوجود نداره" که با کم یایدنید زیچ د، یگفت" بر

 به ستاره گفتم: ستاره برو.  رو

 افتاده بود رو برداشت.  نی زم  یکه رو  چمدونش

 دوار ی و به سمتش گرفت و تهدانگشت اشارش  اشایبکنه که ک یحرکت خواست
 . رونیمحوطه برو ب نیاز ا ی گفت: جرئت دار 

 . کنمی ! بذار بره، خواهش ماشایگفتم: ک   معترضانه

 برو کنار نورا، دخالت نکن.  -

 . ینورا رو ندار   اقتیتو ل نمیبیم  کنمیو م: حاال که دارم فکرش ستاره

 و پر کرد. هاش چشم  دیشد تی عصبان بازم

 قرمز شده بودند و ترسناک.  هاشچشم

 سمتم اومد که عقب عقب رفتم.  به

 ازت خواهش کردم.  -

بهش   یدرس حساب  دیگفت: با  نداختی م یکه به ستاره نگاه بد طور همون 
 بدم. 

 رفت.   نییکه بود پا یاعقب عقب رفت و از چهار پله  ستاره

 فتم: د برو ستاره.که بلند گ سادیپله وا کینزد دیترد با
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بود و   سادهیهتل وا کی که نزد  یتاکس هی محکم گرفت و به سمت  وچمدونش 
با دو به سمتم اومد و داد زد:  اشایکه ک دیداشت دو یش نگاه نگرانراننده 

 .کنمیم اهیو سروزگارت  یستاره اگه بر

  ریدفعه ز  هیشدنش به عقب قدم برداشتم اما حواسم به پله نبود و  کینزد از 
شد با داد آرش و  یو افتادنم مساو دمیکش  یغیشد که ناخودآگاه ج یپام خال

 و صدا زدند. و اسمم  دندیکه به طرفم دو اشایک

 هم فشار دادم. یو روهامنفسم رفت و چشم  دیچیکمرم پ  ی که تو یدرد بد از 

 کنارم نشستند. کردم چند نفر  حس

 . دم یشن  اشا¬ویک  یده¬یترس یصدا

 نورا؟  -

باز کردم و خواستم به کمک دو دستم بلند بشم اما  یبه سخت وهام چشم
و محکم به  شدم که از درد لبم  دهیکوب  نی و دوباره به زم دیکش  یبد ریکمرم ت

 اومد.  نیی چشمم پا یدندون گرفتم و چند قطره اشک از گوشه 

 و گرفت. بازوم اشایک

 . زدینگاهش موج م یتو ترس

 به آرش گفت: کمک کن بلندش کنم.  رو

  یکمرم گذاشت و کم یو باالو گرفت و آرش دستش بازوم و وسط کمرم  خودش
 چنگ انداختم.  اشایک  رهنیو به پ دم ی کش یغیبلندم کردند که از درد ج
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 گفت: به نظرت شکسته؟   زدیکه ترس توش موج م یلحن با

گفتم: فکر نکنم... در  زدم یکه دهنم خشک شده بود و نفس نفس م یدرحال
 . ست ی حد ن نیا

 . دمیو گزآروم نشوندنم که لبم  آروم

 گذاشت.  شنه یو به سداد و سرم مه ی سرم نشست و آروم به خودش تک پشت

 بلند شد.  آرش

 باال.  ادیفشارش ب رمی بگ  زیچ هی رمیم -

 .دیبه سمت کافه دو بعد

 که نگران دورمون جمع شده بودند خورد.   یبه مردم نگاهم

 برند؟ یبگ شهی گفتم: م یفی ضع یصدا با

 . ست ین یخاص زیچ د، یگفت: لطفا بر یبه ترک یبلند  یصدا با

 شد.  تیاز جمع  ینگذشت که دورمون خال یزیچ

 دادم.  هیتک شنه یو درست به سو سرم  دمیکش یاآسوده نفس

 من شد.  رینورا، تقص خوامیمعذرت م  -

 و با زبون تر کردم. و با صدا قورت دادم و لب خشک شدم دهنم آب

 .دیو بوسشالم یرو

 . خوامیمعذرت م  -
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 لبم نشست.  یرو یکم رنگ  لبخند

 کردم که عاشقت شدم؟ اما مگه دست خودمه؟   یکار درست واقعا

ناراحت   گهید ره، ی گی بغضم نم گهید  کنمی فکر م  ریبه ام یشده وقت یجور 
 . ادیترسناک پشت سرم به ذهنم م نیو بلفاصله فکر ا شمی نم

 ؟ یبهتر -

 . دمی و باالتر کشبه کمرم گرفتم و خودم ودستم

 . شهیخوب م رمیگرمش بگ  ده؛ یفقط ضرب د -

آوردن کتش شد که گفتم:   رونیاز دورم باز کرد و مشغول ب وهاشدست 
 هوا سرده. خواد، ی نم

 من گرمم.  -

 و پر کرد.وجودم ی شتری ب یکه گرما  دیچیآورد و دور کمرم پ رونیب وکتش 

 دستش به سمتمون اومد.  یتو وانیل  هیبا  آرش

 به سمتم گرفت.  ووان ی نشست و ل کنارم

 زودتر گرفت.  اشایک رمیخواستم ازش بگ  تا

 .دم یخودم بهت م  -

 دستم که چلغ نشده! -

 اما لرزش داره.  -
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 کرد.  کی به لبم نزد ووان یل

 . خورمیخودم م خواد، ینم -

 شد.   یجد یکم  صداش

 و باز کن. دهنت  -

 !دهیفقط دستور م یطی! تو هر شراشهی آدم نم نیا

 باال برد.  ووان یباز کردم که ل  یو کمو دهنم دمیکش یپوف

 که گلوم¬و زد.   نیریش یپرتقال بود اونم حساب آب

 . ومدند یافتاد که با دو به سمتمون م میو ساالر و رح یمیبه کر نگاهم

  یازش جدا بشم اما نذاشت و کنار گوشم آروم گفت: تو که گفت خواستم
 .مینامزد

 و به سمتش چرخوندم. حرص نگاهم  با

 . نه یشیلرزشم م یپا خورهیخربزه با عسل م یگفت: هر ک خونسرد

 . دمی ازش گرفتم و تا ته سر کش ووان یحرص ل پر

نگاه کردم  ورون یلحظه ب هیشده؟  یگفت: چ   یمیکر دندیبهمون رس یوقت
 . دمتون ید

 مرتبه قربان؟  یگفت: همه چ  اشایرو به ک ساالر 

 .فتادهین یاصاتفاق خ -
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دادم تا ازش جدا و بلند  هیتک  نیو به زم هامکنارم گذاشتم و دست  ووان یل
  زم، یعز   نیبش  گهیکم د  هی و دور شکمم حلقه کرد و گفت: هاش دست  یبشم ول

 واست بهتره. 

 . دیحرص بهش نگاه کردم و آرش کوتاه خند با

 انداخت و بعد بهم نگاه کرد.  یمی به کر ینگاه مین

 خانمم.  گمیواسه خودت م -

 نگاهش کردم.  رهیو خ دیخانمم دلم لرز  دنیشن با

کلمه   ن یا یداره وقت ی! چقدر حس خوبشهی کلمه قشنگ م نیبا صداش ا چقدر 
 ! گهیرو بهم م

 لبم نشست.  یرو یناخودآگاه لبخند  تشیزد که از جذاب یلبخند 

 . میبهش نگاه کرد یمیکر  یصدا با

 !نی ایبه هم م یل یبه اجباره؟ شما که خ  تونیچرا نامزد -

 ذوق کردم.  یچ مثل

که کنار بدنم دراز بود بهش زد   ییبا پا اشایبا تعجب بهمون نگاه کرد که ک  آرش
 و جمع کرد.که خودش 

 . میباهم خوب شد ای: تازگاشایک

 گفت. یآهان یمیکر
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وقته شامه، تو رستوران   گهید ، یراست  شم، ی مزاحمتون نم گهیخب د -
 . نمتون یبیم

 . نی : همچنآرش

 د؟یندار  یگفت: امر میکه رفت رح  یمیکر

 . دیبر د یتونی : نه، مآرش

 گفتند و رفتند.   یچشم هردوشون

از دورم باز کردم و بلند شدم   واشایشدند دست ک  یکه همشون وارد الب نی هم
 هام به هم گره خوردند اما قابل تحمل بود. که کمرم درد گرفت و اخم

 برم که گفت: کتم، سردمه.  خواستم

و دراز باال رفته دستش  یش کردم که با ابروهااز دورم باز کردم و گلوله  وکتش 
 کرد. 

 ! وونهینکن د -

 به سمتش پرت کردم.  وکت 

 بفرما.  -

 ! ؟یکنیم  یدفعه قاط هیتعجب گفت: تو چرا  با

 تا نخنده. دیبه لبش کش یدست آرش

 . یمجبور کن وی به آدم دستور بد یحرص دارم چون فقط بلد -
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 که هستم.  ینیگفت: هم  خونسرد

 زدم. یپر حرص  لبخند

 ! خوش به حالت. کنهی چجورم به خودش افتخار م -

 یمردم، به سمت الب  یهانگاه ریها ز و بعد از باال اومدن از پله دمی چرخ بعد
 و مرتب کردم. مقدم برداشتم و شال

 لبم نقش بست.  ی رو یپررنگ  لبخند

 لب گفتم: خانمم؟ واو! ریز 

 

 اشا یک 

 

 بلند شدم که آرشم بلند شد.  نیزم یرو از 

 کردم.  زیاز خاک تم وشلوارم

 ه؟ ی چ ینامزد هیقض -

 .می رفت یسمت الب به

  یتو یه یکه نورا خواسته قض کردهیدرمورد نورا م یداشته فکر بد یمیکر -
 .م یرو جمعش کنه گفته نامزد مای هواپ

 باال داد. وابروهاش 
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 درس کنه؟  وت یکه خرابکار  گفتیم یچ  گهید چارهیواال ب -

 . دم یکش  یپر حرص نفس

 کردم.   یو اخم کم رنگ ستادمیکه ا سادیبه روم وا رو

 ؟یگفت: نورا رو دوست دار  یشلوارش برد و جد یهاب یداخل ج وهاشدست 
 نه؟ 

 نگاهش کردم. خندون

 ! ؟یچ -

 ؟یدوسش دار  -

 . دنیکردم به بلند خند شروع

 شونش زدم و از کنارش رد شدم.  به

 آرش.  میممنون که خندوند -

 به خندم ادامه دادم.  بعد

 کنارم اومد.  به

 زد.  یپوزخند

  یو وقت اشایبهت گفت ک یو وقتنگاه خودت دیتو بخند فکر کن من خرم، با -
 . یدیدیافتاد رو م

 . دیخندم پر حس
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و گفت، زر مفت نزن آرش! فقط هنگ کردم که اسمم  قدر ن ی گفتم: ا  یعصب
 یپا ادیسرش ب ییکه بترسم، مترجم شرکته و هر بل هی عیهم افتاد طب  یوقت

من نده؛ اون   لیحرف مفت تحو قدر ن یپس ببند و ا شه، یم  دهیمن وسط کش 
 برد. وترو جلنقشم  شرفتی بگم ممنون از ستاره که پ  دیکارامم بخاطر نقشمه، با

 هم فشار داد.  ی رو وهاش دندونه 

  نکهیاز ا یابلند شد که نفس آسوده شی گوش  یبزنه اما صدا یحرف خواست
 . دمیکش   شهی خفه م

 

 نــورا 

 

 . د یبگ دی و لطف کناسمتون و شماره اتاقتون  -

 ؟ت یاون قزم  ایو بگم اسم خودم دیبا حاال

 . ان یهمراهام ب کنمی مکث گفتم: صبر م یکم با

 . د یهر جور راحت -

 دادم.  هیتک وار یبه د نهیبه س  دست

 . دمیکش یپوف

 . شهیگرسنم م شتری ب وفتهیکه به غذاها م نگاهم

 اون طرفند.  دیشا ستند؛ ین  دمید یه یو اون دوتا که تو زاو یمیکر
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و   دمیکش  یانفس آسوده اشایاومدن آرش و ک رونیآسانسور باز شد که با ب در 
 گرفتم.  وار یاز د ومیتک

 . دند یابروهاش باال پر دنمید با

 !؟یساد یوا نجایچرا ا -

 اسم شما رو. ایو بگم اسم خودم د یبا دونستمینم -

 ژتون غذاهامونم جداست.  میست یاتاق ن هیچون تو  ، یبگ دیو بااسم خودت -

 گفتم.  یآهان

 . کنمی من خودم حلش م دین یبش دیبر - 

 و از لپ تاپ به سمتش سوق داد. شد که نگاهش  کیبه مرده نزد بعد

 آرش به جلو رفتم. با

 و اون دوتا خورد. یمی نگاهم به کر میاومد رونیآسانسور که ب  وار یپشت د از 

 .می سمتشون رفت به

 . دین ی بش دی نیبلند بشند که آرش زود گفت: بش  خواستند

 داشت.  یکه نشسته بودند چهارتا صندل  یزیم پشت

  نندیشی م گهید یجا هیو اون دوتا  ستین  شتریب یصندل هی نکهیاز ا خوشحال 
 . دم یکش رونیب وی صندل

 و گرفت. بازوم یکیاما  نمیبش خواستم
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 . اشاهیک  دمیدرهم روم¬و چرخوندم که د یاخم¬ها با

 . مینیشی م گهید یجا هی میریم زم، یعز شهیهممون نم  یجا نجایا -

 . دمیکش   رونیو از دستش بحرص بازوم با

 زدم.  یلبخند ساختگ  کنهیداره بهمون نگاه م یمی کر نکهیا دنید با

 باشه.  -

 دفعه قصد نشستن کردند.  نیگذشتند و ا زیکنار دوتا م از 

شد؛ منم  شی نشست و مشغول کار کردن با گوش یاون صندل یرو به رو آرش
 نشستم. 

 گذاشت.  میو پشت سرم به صندلدستش  اشایک

 د؟یخور یم یچ -

گفت: هر   دندیخندی هاش مبود و چشم یطور که سرش تو گوشهمون  آرش
 . یخور یخودت م یچ

 . کنهی کنم داره با دالرام چت م فکر

 شدم.  بلند

 . کنمی انتخاب م رمیمن خودم م -

 گذاشتم.  زیم یآوردم و رو رونیو بداخل خوب بود کتم  یهوا چون
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که غذاها رو گذاشته بودند قدم برداشتم که   ییکنارش رد شدم به سمت جا از 
 و بهم رسوند. خودش

نوشته  یو ترک یو فارس یسیبه انگل  هاش ید نگیشف ریغذاها رو که ز  اسم
 نظر گذروندم.   ریشده بود رو از ز

 . سادیکنارم وا  بیبه ج  دست

 ؟ یانتخاب نکرد -

 . دم یبه خالم کش یدست

 بخورم.  ی! موندم چاده یز  یل یتنوع خ -

رو چند وقت   الهماجون و دلمه و دوروم و کوفته  م، یو بردار سوپ گمیمنکه م -
 خوشم اومد.  یل یکه اومدم خوردم خ  شیپ

 بود نگاه کردم.  یاه ی ترک یتزای الهماجون که پ به

 با دلمه.  دارمیمن الهماجون برم  -

 دلم گذاشتم.  یرو ودستم

 هوس دلمه کردم.  یل یخ -

دوتا ظرف  یالهماجون و چند تا دلمه که تو  هی سه تا کاسه سوپ و  نکهیاز ا بعد
 . م یگذاشت زیم یها رو رو ظرف  میو دو بشقابم دوروم برداشت میگذاشت 

 قدم برداشتم.  wcدر که روش نوشته شده بود  هی سمت  به

 نشستم.  اشایک یرو به رو یصندل یشستم و رو وهامدست 
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 افتادم به جون غذا.  یگرسنگ با

 بود. تری م دلمه اما دلمه عالبود و ه یالهماجونش عال هم

 ست. خوش مزه یل یبپزم، خ ورمیبگ ادی دیرو با یاه یترک یپخت غذاها  روش

 شدم.  نی سنگ یخوردم تا حساب اونقدر 

 دادم.  هیتک یو به صندل دمی کش  یقی عم نفس

 .کردی و هم چت م خوردی هم م آرش

 چشم دوختم.  زیزدم و به م یمحو  لبخند

 و دوست داره. دالرام  چقدر 

 خوش به حالش.  شه، یم میبه دالرام حسود یحساب

و باال آوردم که  هام زده شد به خودم اومدم و نگاهمچشم یکه جلو  یبشکن با
 . اشاهیکار ک دمید

 !یتو فکر -

 زد. دورومش  گاز از  هی

 . دمی کش  یقی عم نفس

 . رفتیچشمم داشت راه م -

 برداشتم و بلند شدم.  وکتم 

 باال، با اجازه.  رمیمن م -
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 بردارم که گفت: صبر کن.  یقدم خواستم

 نگاه کردم.  بهش

 انداخت.  ینگاه  شی ساعت مچ به

قرار  م، یو تموم کن! صبر کن شاممون ؟یکه چ یهنوز ساعت نهه، تنها باش -
 . میکن یباز  زایجور چ نیاتاق من پاسور و حکم ا انیب  یشده همگ

 زدم.  یکم رنگ  لبخند

 ممنون، من پاسور دوست ندارم.  -

 بهم نگاه کرد. آرش

 ؟ یکن کار ی اتاقت چ یتو یخوایم ییجمع باش، تنها یتو ایخب حداقل ب -

 . ریخورده خستم، نمازمم نخوندم؛ شب بخ هی -

 نشدم و به سمت آسانسور رفتم.  یمنتظر اصرار  گهید

 رو زدم و منتظر موندم...  دکمه

 و روشن کردم. چراغ  هیق شدم و فقط اتا وارد

رفتم و  ییهام دستشوتخت انداختم و بدون عوض کردن لباس  یرو وشالم
 وضو گرفتم. 

سرم  ریو ز هامو دست  دمیتخت دراز کش یو خوندم رونمازهام نکهیاز ا بعد
 بردم.
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 شدم.  رهینامعلوم خ یانقطه  به

 . شدیامشب واسم زنده م یهابه تک اتفاق  تک

 . دمی گونم کش یرو ودستم

 !نهیهم ازش خوردم! چقدر دستش سنگ  یل یس عجب

 لبم نشست.  یش دستم روبوسه یادآور ی با

 ؟ یکنیم کار یباهام چ یدار  تو

 بالشت گذاشتم.  یو روو سرم  دمیکش  یاکلفه  نفس

 شد.  دهی رو تجربه کردم کش ریام یبوسه  نیکه اول یدفعه ذهنم به روز  هی

و از  میدور هم نشسته بود ایدر  کیشب نزد یکیتو اون تار  پی اک  یهابچه با
 .میروشن کرده بود شیسرما آت

 . میسه روزه اومد یمامان و بابام گفته بودم اردو به

  ریام دنیکنارم نشست که با د یکیشونم قرار گرفت و  یرو ییدفعه پتو هی
 زدم.  یلبخند 

 ممنون.  -

 داد.  لمیو تحوجذابش   یهمون لبخندا  از 

 . کنمی خواهش م -

 . دمیکش ی خورده ازش خجالت م هی هنوز 
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 .دیش گذاشت که بازم دلم لرز شونه یو رودور کمرم حلقه کرد و سرم ودستش 

 . د یخودشم کش یرو رو شونه پتو

 . د یکش یپوف فربد

 !میکنیکار رو م نی هم میساعته دار  کی م؟یو نگاه کنهم  مینیبش -

 خندوندمتون؟!  قدر ن یبوقم که ا نجای با اخم گفت: پس من ا سامان

 گرفت.  خندم

که تازه تورش کرده بود حلقه کرد    یو دور کمر ساناز، دوست دختردستش  مهراد
 .یو گفت: نه؛ شلغم 

 با حرص گفت: ممنون!  سامان

 . کنمی: خواهش م مهراد

 ، یارد یل یخورده ب هیداخل  میبر دیها، بلندشبا خنده گفت: بسه بچه  ناین
 . میکن یباز  یشطرنج ، یحکم

 بلند شدند.  لینفر فربد و ل  نیاول

 : من کامل موافقم. لیل

 بلند شدند.  یهمگ

 . میایم گهیکم د  هی نذاشت و گفت: ما  ریبلند بشم که ام  خواستم

 خورده از تنها شدن باهاش استرسم گرفت.  هی
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 . گهید میما هم بر ر، یآم... ام  -

 باشه.  دیبمون نیخوای گفت: م یبا بدجنس ناین

 نگاه کرد.  بهم

 . زمیعز نمت یبیم لیتو و -

 حرص بهش نگاه کردم.  با

هم  یو روهامازمون دور شدند که دندون  یبدجنس یهابعد از نگاه همشون
 فشار دادم. 

باهام راحت شده  دی با م؟یباهم تنها بش یترسیبا خنده گفت: چرا م ریام
 !گهید یباش

 به صورتش قرار گرفت.  کینگاه کردم که صورتم نزد بهش

کار  یچ کار یب نجایداخل، ما ا رندیکه دارند م هی فقط گفتم بق ترسم، ینم -
 م؟ یکن

 هام نگاه کرد.به لبم بعد به چشم  کوتاه

 . میتر حرف بزنراحت  م، یتنها باش خواستمیم -

 از دور کمرم باز کرد و به رونش زد.  ودستش 

 رو پام.  نیبش -

 . دمی استرس خند با
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 خوبه.  جان ی هم -

 زد.  یلبخند 

 .یدار آرامش   ، یباش ترکیبهم نزد خوامیم -

 از ذوق زدم.  یلبخند 

و دور گردش حلقه کردم؛ اونم هامپاش نشستم و دست  یشدم و رو بلند
 و دور کمرم انداخت. هاشدست 

 نظر گذروند.  ریو از ز صورتم یاجزا تموم

 نورا؟  -

 جونم. -

 هام نگاه کرد. چشم  به

 دوست دارم؟  یل یخ یدونستیم -

 . دمیلبم نشست و کوتاه خند یرو یلبخند 

 که عاشقتم؟  یدونستیم ؟یتو چ -

 . دیخند

 ! یدی جواب بهتر م هی  شهی هم -

 . دمیخند آروم

 رو لبم ثابت موند.  نگاهش
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جور نشد؛ دورمون پر از آدم  تی خب موقع دمت، ی که هنوز نبوس  بهیعج یل یخ -
 بود.

 گر گرفته بودم.  یکینزد نیو از ا دیتپی هاش قلبم تند محرف از 

 . ختیر  یلبم نشست دلم هر یشستش که رو انگشت

 هام نگاه کرد. مکث به چشم یکم با

 از سرم انداخت.  وشالم

 و گرفتم. و باز کنه که دستش موهام  خواست

 زد.  یلبخند 

 .ادی نم  یموهات بکشم، نترس، کس یو تودستم خوامیم -

که از  ختیر  رونیو باز کرد و ب و ول کردم که موهام مکث دستش  یکم با
 کمرم اومد.   نیی تا پا شیبلند

 موهام فرو کرد.  یتو ودستش 

 . شدی م نییتند تند باال و پا جانیاز ه نمیس یقفسه 

هام بسته  آورد که خود به خود چشم ترکیو نزدلبم نگاه کرد و صورتش  به
 شدند. 

 بهم داد. ویادیلبم نشست لذت ز  یلبش که رو یگرم

گونش گذاشتم و با تموم حس  یو رودستم هی کرد که  دنمیشروع به بوس نرم
 کردم. شی همراه انهیه بهم منتقل شده بود ناشک یخوب
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 اصل تموم بشه.  خواستمی بود که نم یجور 

 ازم جدا شد.  یزد و کم  مینیی به لب پا یزیگاز ر  درآخر

 پر احساس¬تر شده بود.  نگاهش

 !کنه ی که با تو دارم فرق م ییهانورا، تموم حس یهست ی بیعج زیچ هیتو  -

 ... دمی بوس قی و عممکث گونش  یزدم و با کم یلبخند 

 تخت بلند شدم.  یاز رو کلفه

 . ی کنیلحظه هم ولم نم هیکه  ریبهت ام لعنت

 و باز کردم. چمدونم  پیز 

 حموم حالم بهتر بشه.  برم

 

******* 

 کم رژ زدم. هیو  ملیسرم مرتب کردم و ر  یرو وممقعنه 

 انداختم.  یسر تا پام نگاه  به

 بودم.  دهیپوش وم یمشک یو چکمه  یو شلوار ل  یزرشک یمانتو هی

و اتاق دیلپ تاپم¬و برداشتم و کل  ف یکردم ک دای پ نانیمرتب بودنم که اطم از 
 داخش گذاشتم. 

 اومدم.  رونیاتاق ب از 
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 انداختم.  یدر اتاقش نگاه  به

 رفته؟  یعنی -

 شدم. کیدر نزد به

 بازه.  یکم دمید یدر بزنم ول خواستم

 .دند یباال پر ابروهام

 چرا در رو باز گذاشته؟!  -

 بازش کردم.  کامل

 اشا؟ یآقا ک -

 حرف بزنم. یمیباهاش صم خواستمی نم

 وارد شدم و در رو بستم. دهینم یجواب دمید یوقت

 جلو رفتم.  به

 اشا؟ یآقا ک -

 نداد.  یجواب بازم

داشت   یخاص ییبایپنجره ز  نیکه حاال بخاطر روز بودن تو کادر ا ییایدر  دنید با
 زدم.  یلبخند 

 خورد.  ینقل  کیش یبه آشپزخونه  نگاهم

 هم واسه خودش گرفته! یچه اتاق نامرد
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 و جلب کرد. آب حموم توجهم یصدا

 رو باش تو حمومه!  آقا

 نگاه کردم.  میساعت مچ به

 .میبخور  دیدهه، هنوز صبحونه هم با کینزد ساعت

 هست.  دمیشا ایباشه  کی مثل تهران تراف نجایست، فکر نکنم اجلسه  ازدهی

 شدم.  کیپنجره نزد به

 نظر گذروندم.  ریبودم همه جا رو از ز  سادهیپنجره و مبل وا نی که ب یجور 

 داره.  یقشنگه! چه آرامش چقدر 

 آب قطع شد.  ینگذشت که صدا یزیچ

 گاه مبل نشستم.  هیتک یرو

 . ینیبش  شدی مبل کوتاه بود راحت م چون

 شدم. رهیخ ایدر  به

 .ایبرم در  دیحتما با امروز 

 دفعه صداش پشت سرم بلند شد.  هینگذشت که   یزیچ

 تو؟ یاومد یچجور  -

بودن برق   سیباال تنش لخته و بخاطر خ نکهیا دنیاما با د دمی سمتش چرخ به
 و گرفتم. هامچشم  عی سر زنهیم
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 ... در باز بود.زهیچ -

 . د یکش یپوف

 ؟یو گرفتدر رو ببنده!... حاال چرا چشمت  شهیآرش ازش کم م  نیانگار ا -

 ! دیسادیسرتون لخت جلوم وا ریخ -

 و انگار وارد اتاق شد.  دیخند

 آوردم.  نیی و برداشتم که با نبودش کامل پادستم آروم

 مبل نشستم.  یرو منتظرش

و کروات  دیو لباس سف  یکه کت و شلوار مشک  یگذشت درحال  قهی دق چند
 رونی دور مچش بسته بود ب یمشک یبود و ساعت مچ دهیپوش  دیو سف اهیس

 اومد. 

 . دیچ یپ مین یب یعطر خوش بوش تو یبو

محوش    ومدیبهش م  یش حسابو چهره  کلیکه زده بود و به لطف ه یپیت از 
 شدم. 

 باال انداخت.  وابروهاش 

 !م؟یبر یخواینم -

 صداش به خودم اومدم و هل کرده بلند شدم.  با

 .میبر -
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 . میاومد رونیب تیبهتره بگم سوئ ایاتاق  از 

 ؟یو بپوشکتت  یخوایبکنم که گفت: نم یحرکت خواستم

 سرد هست؟  قدر نیا -

 سردتره. رانیاز ا نجای! اگهیآره د-

 آوردم و در رو باز کردم. رونی ب فمیرو از ک دیکل 

 شدم که پشت سرم وارد شد.  وارد

 ؟ یحاال چرا منتظرم موند -

 بهش بگم؟ یچ حاال

 ... رفتم ی... داشتم م زهیچ -

 تخت برداشتم. یاز رو وکتم 

  کیتا ساعت  شب یچون د د، یخواب مونده باش دیبا خودم گفتم شا  -
 . ومدیصداهاتون م

 . دندیباال پر ابروهاش

 ؟یبود دار یب -

 سمت در رفتم.  به

 .بردیآره، خوابم نم -

 اتاقم. یومدیخب م -
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 و در رو بستم. میاومد رونیب

 . دیترگفتم جمعتون مردونه باشه راحت  -

 گذاشتم.   ف یک یرو تو دیکل 

 . یاتاق موند یتنها تو کی ناراحت شدم که، تا  یل ینه بابا! خ -

 زدم.   یبه فکرمه لبخند نکهیا از 

 . میسمت آسانسور رفت  به

 گذشته.  گهید -

 یکیتو  امانی یبعدم که خود آقا کشه، یخورده طول م هی حاال امروز که جلسه  -
خوش   لهاشیاز و یکی میها ناهار دعوتمون کرده، بعدم که قراره براز رستوران 

 . یگذرون

 آسانسور رو زد. یدکمه 

 .میگردیشبه که برم  گهید -

 م؟ یرینم ایدر  یعنیگفتم:  زونیآو یافه¬ یق با

 زد.  یلبخند 

 . برمتی شب م -

 کردم. ذوق

 ممنون.  -
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 .کنمی همون لبخند گفت: خواهش م با

 نگاه کرد.  شی داد و به گوش هیتک وار ید به

 شدم.  رهی لبخند بهش خ  با

از  یاکه ی باعث شده بود که ت کردیاستفاده م شیبود و از گوش نیی که پا سرش
 بشند.  ختهیر  نیی موهاش پا

 خوش به حال زنش.  ش؛ یی جذابه خدا چقدر 

 ازدواج کنه لبخندم جمع شد.  گهید یک یبا  نکهیفکر ا با

 فوت کردم.   رونیو به بباز شدن در نفسم با

 نکن!  ی منف یفکرا نیا از 

 شدم که پشت سرم اومد تو.  وارد

 و زدم.رستوران  یطبقه  یدکمه 

 خودم حس کردم که بهش نگاه کردم.  یو رونگاهش  ینیسنگ

ازش دور شدم و به در  شتری کم ب هی ارادهیب  کنهینگاهم م رهیخ نکهیا دنید با
 چشم دوختم.

 . کنهیهنوزم بهم نگاه م دمیبهش انداختم که د  ینگاه یچشم ریز 

 . دمی طرفش چرخ به

 د؟ ی کنیبهم نگاه م قدر نیچرا ا -
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 زد.  یجذاب لبخند

 بهت نگاه کنم.  خوادیچشمامه، دلم م -

 لبخندم پررنگ نشه.  ادیکردم ز  یانداختم و سع نییپا وسرم

 .دم ی م کشبه مقنعه  یخجالت دست با

 لپام قرمز شدند.  مطمئنم

 . میاومد رونیباز شد که ب در 

 . میو به جلو قدم برداشت میو گفتهامون اتاق یاون آقاهه اسم و شماره  به

 خوندم. و اطراف چر نگاهم هیدنبال بق  به

 محوطه نشستند.  یداده صبحونه خوردند تو امیدنبالشون نگرد، آرش بهم پ -

 گفتم.  یآهان

 . میشد کیدو نفره نزد زیم  هی به

 و روش گذاشتم. و کتم  ف یک

 ؟یخور یم یچ ارم، یواست م نیبش -

 غذاها نگاه کردم.  به

خوش   دیکنی فکر م دیخور یخودتون م یانتخاب کنم که گفتم: هر چ نتونستم
 ست. مزه

 کرد.   یکم رنگ اخم
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 ؟ یتو فاز رسم یچرا دوباره رفت -

 ترم.خب... راحت  -

 اخم کرد.  شتریب

  نی جلسه و ب یتو یباهام حرف بزن یرسم  یتونی که م یی! تنها جاخودیب -
 شرکته.  یکارمندا

 زد و به سمت غذاها رفت.  وحرفش 

 زدم.  یپر ذوق  لبخند

 لب گفتم: چشم جناب بزرگمهر.  ریز 

 نشستم. یصندل یو رو  دمیخند آروم

 ! شمیکنم کم کم دارم خل م فکر

رو آورد رو به روم  ییچا وانیدو بار رفت و اومد و دوتا ظرف و دوتا ل نکهیاز ا بعد
 و مرتب کرد. نشست و کتش 

  هی هاشچ یمارپ نیبود و انگار داخل ا یچ یمارپ یرهیرو به روم که دا یغذا به
 بود اشاره کردم.  ییزهایچ

 ه؟ ی اسمش چ -

 ست. بور ک، خوشمزه -

 .کردش که یت که ی ت تزایبرداشت و حالت پ وچاقوش 
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 رو کردم. کار ن ی ازش هم تی تبع به

 بود. ییزهایچ نجور یو گوشت چرخ کرده و ا  جاتیو سبز تزایپ  ریانگار پن داخلش

 . خوردن شدم مشغول 

 خوب بود.  مزش

 خوشت اومد؟  -

 قورت دادم. ومملقمه 

 بپزم.  رمیبگ ادیغذاها رو  نجور ی ا دی! باهیعال -

 با چنگالش برداشت.  کهیت هیو  دیخند

 ؟یبلد یآشپز -

 چجورم.  -

 دهنش برد.  کینزد وچنگال 

خودت غذا درست کن،  یاو تو خونه  ستی که فاطمه خانم ن ییپس روزها -
 .مینخور  رونیب  یغذا

 دهنش گذاشت.  یرو تو کهیت

 هست؟  یاگه یاطاعت، امر د -

 . دمیکه خند دیخند

 و خوردم.غذام  یه یبق
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 ... میو بلند شد  میخورد وهامون یچا درآخر

 دهی پوش  یکه رسم یو اون دوتا رو درحال یمی که آرش و کر م یمحوطه شد وارد
 .میدید یبودند کنار در خروج

 .می سمتشون رفت به

 بود. یم ی دست کر یفیک

 .میو دادبهمون سلم کردند که جوابشون  می دیکه رس  بهشون

 به ساعتش نگاه کرد.  آرش

 تا االن برسه. دیبا -

 . دندیابروهام باال پر یمشک نیموز ی ل  هی سادنیکه با وا یبگم ک خواستم

 !م؟یریم نیا با

 دنبالمون! ادیون م هی فکر کردم  من

 فکرم خندم گرفت.  از 

 قرارداد ببندند حاال با ون برند؟! رندی پولدارن، دارند م نایخره؟ ون؟ ا آخه

 کردم.   رتیکه واردش شدم ح نی هم

دست بود، اون طرفش هم اپن   کی دیو سف یچرم مشک یطرف تماما صندل هی
 داشت، باالشم که پنجره بود. ییدرها رشیمانند بود و ز 

 .دادینشون م  یسیبود که روشن بود و مستند انگل  یکیکوچ تور یمان  هی یکنار 
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 !ه؟ی نطور یداخلش ا نی موز یخالق! ل جلل

 چرخوندم.  نشونیو بکه نشستند نگاهم همه

 نم؟ی کجا بش حاال

 نشست.  نیماش یدر رو بست و تو راننده

 بلند شد.  عینشسته بود سر اشایکه کنار ک یمیکر

 شماست.  یحواسم نبود جا ، یدر یخانم ح  دیببخش -

 تعجب بهش نگاه کردم.   با

 نشست.  نیموز یل  یانتها میرح کنار 

 به راه افتاد. نیماش

 پاش انداخت.  یو روپاش  اشایک

 . زمیعز  نیبش -

 فوت کردم و کنارش نشستم.  رونیبه ب ونفسم 

 !ی میبکنه کر کارتیبگم چ خدا

 چشم دوختم.  رونیپام گذاشتم و به ب یرو وفم یک

 و زد.روشن کرد و رمزش  وش یگوش  اشایک

 کردم.نگاه   شی به گوش یرکیز  ریز 

 تلگرام رفت.  یتو
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 .تایباز کرد که باالش نوشته شده بود رز  ویایو یپ

 گره خوردند. به هم  دیشد هاماخم

 کرد.  پیتا

 ؟یو کردآخرش کار خودت شبید -

نوشت " آره  رشیخنده فرستاد و ز  کریکرد و است  نیس دهینکش  هیچند ثان  به
 .یخال یل یتوپ گرفتم؛ جات خ یپارت هی دمیچشم خاله رو دور د گه، ید

 زدم. یکم رنگ پوزخند

 ها!باخته  فرهنگ

  یدی دفعه د هی ه، ی نیب  شیقابل پ  ریکرد: حواست باشه، مامانم غ  پیتا اشایک
 برگشت. 

 فرستاد.  واسش

 ؟یکنی و حس نماونجا حالت خوبه؟ کمبود من  ، یراست زم؛ ینگران نباش عز -

 هم فشار دادم.  یرو وهامدندون 

 . هی اوک زیفرستاد: همه چ واسش

 : چه خبر از دختره؟ فرستاد

 کردم.  اخم

 ! گه؟یو ممن   نکنه
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خاموش کرد   وش یاومد، گوش رونیکه از تلگرام ب کنمینگاه م  دی فهم اشایک انگار 
 گذاشت.   بشیج یو تو

 چشم دوختم.  ابونیبا حرص به خ 

 . اشاهیک یتو دست و پا یادیدختره باشه؛ ز  نیحواسم به ا دیبا یل یخ

 . میدیربع گذشت که رس کی حدود

 لوکس بود.  یو آرش حساب اشایشرکت ک هیشب  ناهمیا شرکت

 . مینشست  های صندل یو رو میاتاق جلسه شد وارد

 نشستم.  اشایک یدفعه رو به رو نیا

چهل و پنج ساله که خوب مشخص بود  بایمرد تقر هینگذشت که   یزیچ
 یک یداشت با چند تا مرد و دو زن سر برهنه که  یایآب یهاو چشم  هیاه یترک

 . میبلند شد یوارد شدند که همگ رتریپ یکم یکیجوون بود و 

 یک   نی.)ببBakın buraya kim geldiرفت و گفت:! اشایخنده به سمت ک با
 !(نجایاومده ا

 . )سلم( Selamبا خنده گفت:  اشایرو بغل کردند و ک گهید هم

 . دیجدا شد و خند ازش

-)Selam )سلم. 

 و هم بغل کرد. سمت آرش رفت و اون  به

 . شناسندیرو م گهیوقته هم د یل یخ انگار 
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 .میو دادتک به تک بهمون سلم کردند که جوابشون  همشون

 . م ینشست امانی یآخر بعد از نشستن آقا در 

  رونیب  فشونیرو از ک ییهاشرکت بود برگه  نیکه از ا گهی نفر د هیو  یمیکر
 آوردند. 

 متشخص نشسته بودند.  یل یخ میو رح ساالر 

 . لرزهی چهارستون بدنم م وفتمیاسلحه به دست بودن ساالر م ادی یوقت

 و برداشتم.و خودکارم  دفترچه

و   دمیکش  یاجلسه تموم شد که نفس آسوده میساعت و ن ک یاز گذشت  بعد
 .دادم هی تک یبه صندل

 . کردندیم یو هم باهم شوخ زدندیدرمورد پروژه حرف م هم

 رو قراره اجرا کنند.  یمهم یل یخ یهاشون معلومه پروژهحرف از 

 نگاه کردم.  میساعت مچ به

 بود.  کی کینزد

 گند؟ ی اذان ساعت چند م نجایا

 تره.عقب  رانیاز ا میساعت و ن  کی نجایا ساعت

 برداشتم. وفم یدم و ککه بلند شدند منم بلند ش   یهمگ



 ی مطهره حیدر  نمسیس

467 
 

گفت:    یبه فارس یگذاشت و با لحن جالب اشایو رو کمر کدستش  امانی یآقا
 منتظرمونند.  هان ی که ماش میبر

 . میاومد رونیشرکت ب از 

 بودند.  سادهیدر وا یرو به رو یمشک نیموز یتا ل دو

 بود چون رانندش همون بود.  نهیموز یفکر کنم همون ل   شیکی

  نیموز یمحافظش بود داخل اون ل شیکیو کارمندهاش که فکر کنم  امانی یآقا
 .میو باهم به راه افتاد م ینشست  نیموز یل نیو ما هم داخل ا

 ما بودند.  یجلو هااون

 بود. ادیخورده تا رستوران راه ز  هی امانی یهاحرف  طبق

 شهر.  یباال  میرفتیم دیمرکز شهره و با نجایا

 دادم.  هی تک یو به صندلپام انداختم و سرم یرو وپام

 نشسته بودم.  ایدر   یرو به رو درست

 ضرب گرفتم.  نی عادت با پام کف ماش یرو از 

 

 . دی چیپ  نیماش یاز تارکان تو Beni Çok Sevآهنگ  یصدا

 آهنگ رو هزار بار گوش دادم.  نیا

 . ندیخوانندم؛ آهنگاش عال  نیا طرفدار 
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 کردم.  یلب باهاش همخون ریبستم و ز  وهام چشم

 

 اشا یک 

 

 نگاهش کردم.  رهیخ

 دادم.  هیو به سرم تکو مشتم   یبه صندل وآرنجم

 خوردی سرخش تکون م یهاکه همراه با لب  یش و اون خالبسته   یهاچشم
 . ی نگاهش کن رهیکه فقط خ کردی مجبورت م

 . کنمی لبش هنوزم با تر کردن لبم حسش م طعم

 یحالت نیا خواستمیشدم چون نم  مونی و نوازش کنم اما پشگونش  خواستم
 بره.  نیکه داره از ب

 

 آرش  

 

 نگاهش کردم.  نهیبه س  دست

 !یزنی و گول مخودت یخان، دار  اشایک یزنیو گول نممن  تو

 عشق.   یعنیهات نگاه نی که ا  فهمهیباشه م دهیو هم اگه نچش عشق  یک هر
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تو رو  نکهیمنم خسته شدم از ا گهیداداش، د یبش دار یخواب ب نی از ا دوارمیام
خدا از عمد نورا رو سر راهت گذاشته تا باز   دیشا نم؛ یبیتو اون حال داغون م

ت  را دوباره زنده ستاره تو رو کشت اما مطمئنم نو ؛ یبود  یقبل ک ادیب ادتی
 . کنهیم

 

   اشایک 

 

 صورتش بردم.   کیو نزددستم باز 

که   یبهم دست داد، جور   یاومد حس بد نیی چشمش پا یکه از گوشه  یاشک با
 و جمع کرد. و لرزوند و لبخندم وجودم

و بستم و هام و کنار صورتش گذاشتم، چشمنتونستم تحمل کنم و دستم گهید
 گرفت.  یو از صندلسرش  یه یو تک دیلرز   ف یگونش گذاشتم که خف یو رولبم 

 ... ای برده گفت: ک مات

 لبش گذاشتم که سکوت کرد.  یرو وم یو وسط اشاره  انگشت

نداشت که   یو با دستش گرفت اما جونتند شدند و باالتر از مچم هاشنفس 
 . ارتش یب نییپا

 به کنار صورتش گذاشتم.  وم یشونیزدم و پ یقی عم یبوسه 
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و با زبون تر که داشتم لبم  یسکوت کردم اما درآخر کلفه از حس هی ثان چند
رو نکن نورا؛ چون بازم   کار ن ی ا گهیگفتم: د یکردم و آروم با لحن نسبتا عصب

 . وفتهیاتفاق م  نی هم

 ازش دل کندم و ولش کردم که شک زده بهم زل زد. یسخت به

 نگاهش کنم.  یکردم با تند  یسع

 ؟ یدیفهم  -

 طور نگاهم کرد. فقط همون  اما

دادم و کلفه   هی تک یو به صندلبسته سرم  یهاچشمازش برداشتم و با  چشم
 ضرب گرفتم.  نی زم یبا پام رو

 ... اشایبا تعجب گفت: ک  آرش

 باال آوردم.  ودستم

 نگو.  یچیه -

 

 نــورا  

 

 شدم.  ره¬ش یزده خ  بهت

 !ا؟یخدا یچ ی عنیرفتاراش  نیا
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 !شه؟ یم  یاما بعد عصب بوسهیم ومن 

 چشم دوختم.  رونی و ازش گرفتم و به بنگاهم  یسخت به

 باشم!  یعصبان دیاالن من با فهممش، ی نم واقعا

 تونستم ازش فاصله گرفتم.  تا

 و قورت دارم. بستم و آب دهنم وهام چشم

 گونم گذاشتم.  یرو ودستم

 آروم بشه.  خواستیبود و قلبمم انگار نم داغ

 

 ــر یامــ 

 

 کم از ودکا خوردم.  هی کردمینگاه م ایکه از باال به در  طور همون 

 نگاه کردم.  میساعت مچ به

 بود.  کی

  یصندل یو از رو دمینفس سر کش هی ووان یل یتو یو کل محتوا دمیکش یپوف
 بلند شدم. 

 اپن آشپزخونه گذاشتم.  یرو ووان یخونه شدم و ل  وارد

 عادت کردم.  نجای ا یبه سرما گهید
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مواد  یه ی اه بهم نگاه کرد و بعد به کارش ادامه داد و مشغول تهخانم کوت ینازل
 غذا شد. 

 ها باال رفتم و وارد اتاق شدم. پله از 

 تخت انداختم.  یاز تنم کندم و رو ولباسم 

 به سمتش رفتم.  میگوش  یوارد حمام بشم که با صدا خواستم

 برش داشتم.  زیم یرو از 

 .کردی م ییرو صفحه خودنما زیدن اسم

 مکث جواب دادم.  یکم با

 ! ؟ییمعلوم هست کجا -

 . زدیحرف م یفارس یبود به خوب یران یمامانش ا چون

 کردم.  یاخم

 شده؟  یزیچ -

 ؟یناهار خورد -

 هنوز نه.  -

  ه یاونجا، بعدشم قراره  میریم میها دار با بچه مون، ی شگی پاتوق هم ایبلند شو ب -
 دور دور. میکم بر

 ... یاگه بعدش بخوا ن، ی بب ام؛ یحوصلم سر رفته بود گفتم: باشه، دارم م چون
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 . دیخند

! اوف، پر از هاشه یبار شلوغ م یخب، امشب حساب یول م، یرینه پسر، نم  -
 هات!  یدخترا

 . دم یکش  یپر حرص نفس

 . نمتیبیاونجا، م می بر میکه بعد بلندنش امیشرط م  نیبسه! فقط به هم  -

 و قطع کردم.نشدم و تماس  یجواب منتظر

 ی. )نازلBurada öğle yemeği yemiyorumاومدم و بلند گفتم:  رونیاتاق ب از 
 .( خورمینم نجایخانم، ناهار رو ا

 هام رفتم. اتاق شدم و به سمت کمد لباس  وارد

 هام انداختم. به لباس  یباز کردم و نگاه وش ییکشو در 

 . دمیپوش ودم یو کفش اسپورت سف یو کت چرم و شلوار جذب مشک  لباس

 دور مچم بستم. ومی مشک یمچ ساعت

 شونه کردم و بهشون حالت دادم. ومییپرپشت خرما یموها

 برداشتم. ومی مشک یکوپه  دیکل 

 بود خورد.  نه یآ زیم یبه عکس نورا که رو نگاهم

 مکث به سمتش رفتم.  یکم با

 . دمی کش ش شه یش یرو یداشتم و دست برش
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کنم   دات یدفعه که پ نیبازم دنبالت بگردم، ا خوامیم ران، یبرگردم ا خوامیم -
به روح مامان و بابام قسم که   رتت، یازم بگ تونهی نم یکس چ یو ه یچیه گهید
 . یازم دور بش  دمیاجازه نم  گهید

 

 نــورا 

 

 یهاسرسبز و پر از درخت  یکه اون طرفش حساب میدیرس یساختمون بزرگ  به
 بود. دهی سر به فلک کش

 .دادیبهم م ویحس خوب ییایدر  یهاها و مرغموج  یصدا

 شونم انداختم.  یرو وفمی شدم و بند بزرگ ک ادهینفر پ نیاول

 اطراف چرخوندم.  ونگاهم

 و خشک نبود.  نداشت  یسرد بود اما بخاطر رطوبت سوز بد هوا

 رفتند.  هان یموز یشدند و ل ادهیهم پ  هی و بق امانی یآقا

 به جلو اشاره کرد.  امانی یآقا

 . میبه جلو قدم برداشت یهمگ

 . رفتم ی تر ازش راه مو عقب  کردمی نگاه نم اشایلحظه هم به ک  هی یحت

ذوق   شییبایکه از ز  میرستوران شد  یو وارد محوطه میدیدو در بزرگ رس هی به
 کردم. 
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 بود و رستوران داخل ساختمون هم داشت.  زیتخت و م باغ پر از  یفضا تو

 شلوغ بود. یحساب

. ) خوش karşılamaمرد دم در با لبخند گفت:   هیکه  میساختمون شد  وارد
 ( دیاومد

 و داد.با لبخند جوابش  امانی یآقا

ها بود گارسون  سیفرق داشت و فکر کنم رئ  هی نفر که پوششش با بق هی
و آرش دست   اشایو ک امانی یطور که با آقاو بهمون رسوند و همون خودش

 ( دی. )سلم، خوش اومدmerhaba ،karşılamaگفت:  دادیم

 و دادند.جوابش  ییخوشرو با

 کرد.  مونییراهنما یطوالن یکم  زیم هی سمت  به

روش   د، ید شدیم ورون یب یبزرگ رستوران بود که به خوب یشه ی کنار ش زیم
 بود. ینیریو ژله و ش وهیانواع و اقسام م

 . مینشست های صندل یرو

 عمد دورتر از همه نشستم.  از 

 بهش نکردم.  یتوجه یبهم انداخت ول ی نگاه کوتاه اشایک

- Bana ihtiyacın olan her şeyi söyle ( د یبهم بگ دیالزم داشت ی) هر چ 

 . )حتما( kesinlikleبا لبخند گفت:  امانی

-İzni ile  )با اجازه ( 
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 گفت و رفت.  ون یا

 گذاشتم.  زیم یبرداشتم و رو ف یک یو از توتاپ و دفترچم  لپ

 بهش نگاه کردم. امانی یآقا یصدا با

-Bayan Nora, neden  diğerlerinden bu kadar ayrı oturdunuz  ،نورا خانم ?
 د؟ ینشست هیجدا از بق قدر نیچرا ا

 زدم.   یلبخند 

- Burada daha kolay, tesadüfen, sorumluluğumu bitireceğimنجای. ) ا 
 تموم کنم(  وتمیمسئول  خوامیراحتترم، درضمن م

کم استراحت   هی االن  ، یبد  لیکه تحو یتا جمعه وقت دار  ست، ین از ی: ناشایک
 کن. 

 بهش انداختم.   ی¬ایجد نگاه

 . کنمی زود تمومش م ست، ین خودم راحت  ال یخ -

 و باز و روشن کردم.و ازش گرفتم و لپ تاپ نگاهم  بعد

 بردار بخور. یزیچ  هی: حداقل آرش

 باز کردم. ودفترچم

 .خورم یخواستم م -

 ورد رو باز کردم.  یکه باال اومد برنامه  ندوز یو
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 هستند!(  ی . ) انگار عصبانSanki kızgın:!امانی

 ,İyiyimجواب بده بهش نگاه کردم و با لبخند گفتم:  شونی کی نکهیاز ا قبل
sadece ciddi olarak çalıştığımda ( می) من خوبم، فقط موقع کار جد. 

 گفت.  یآهان

 کارم شدم.  مشغول 

 . شدیداشت پخش م  ییناآشنا  یترک آهنگ

 خوردن شدن.   وهیهم مشغول حرف زدن و م هااون

 که با دختر جوونه خوب گرم گرفته بود!  ساالر 

 بلده؟! یبشرم ترک نیا

 دارند!  یخفن  یهامحافظ  عجب

 شد.  امانیمشغول حرف زدن با محافظ   ممیرح

زود تموم بشه و نگاهم   خواستمی چون نم کردمیحرفم آروم کار م برخلف
 به اون بشر بخوره.  یگهگاه

 گذشت.   قهیده دق حدود

 ه یتوشون من بودم که  حسیتنها  ب دند، یخندیو م زدندیحرف م زیر  کی
 . اوردمینم  رونیو از لپ تاپ بلحظه هم سرم 

گوشه    هی رمیبگذرونم! اونجا هم م  نیبا ا امانی یلیتو و یچجور  موندم
 . نمیشیم
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که    دیچیباال پ  یرستوران با صدا یاز تارکان تو Kedi Gibiدفعه آهنگ   هی
بلند شد و از جاشون بلند  یترک یدست و سوت زنا یاز ساختمون صدا رونیب

وسط محوطه و شروع کردند   ختندیکه اکثرشون جوونم بودند ر  ایشتریشدند و ب
 و دست و سوت زدند که خندم گرفت.  دنی به رقص

 !ییرایرو باش! چه جوگ نایا

 از داخلم به محوطه رفتند.  یانگاه کردند و عده  رونیبه ب  همه

 .   gald, galdو گفت:   دیجوونه بلند شد و دست ساالر رو کش تردخ

با خنده به رفتنشون نگاه  یبه اجبار بلند شد و همراهش رفت که همگ ساالر 
 .میکرد

 بلند گفت: خوش بگذره ساالر! آرش

 . دنیشروع کرد به خند بعد

 بخونم. کردمی جرئت نم  اشایک یبلد بودم اما جلو وآهنگش 

 چشم دوختم. رونیاز کارم برداشتم و به ب دست

 زنه هم بلند شد و رفت.  یکی اون

 بهش نگاه کردم. قهیباالخره بعد از چند دق  اشایک  یصدا با

 برو. یبر یخوایتو هم م -

 کردم.  یاخم  شیرتیغیب از 

 ندارم.  یاعلقه  -
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 و انجام دادم. کارم  یبه اجبار ادامه  بعد

 زدم.   یلبخند بدجنس محو دیکه به ذهنم رس یفکر با

و اجرا کنم خونش به جوش  حرفش  خوامی م یداشته باشه وقت رتیروم غ اگه
 . ارزهیبه امتحانش م اد؛ یم

 و بستم.کردم و لپ تاپ  رهیذخ ولیفا

 چرا نخوام برم؟ -

 جام بلند شدم.  از 

 دخترا. شی پ رمیم -

 کرد.   یکم رنگ اخم

 زدم و بعد به سمت در رفتم.  یمحو پوزخند

 خورده آروم راه برم. هیکردم  یسع

 مرتب کردم. وممقنعه 

 اومدم وسط محوطه قدم برداشتم.  رونیرستوران ب از 

 پسر و دخترا گذشتم.  نی از ب اشامیک دیتو د دونستمی م چون

 و چرخوندم. و به دنبال ساالر و اون دختره نگاهم سادمیوا

 بهم بخوره.  شونیکی ر لحظه امکان داشت وسط پسرا بودم و ه درست
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و گرفت و به بازوم ی کیدفعه  هیبرداشتم اما  یساالر و دختره قدم دنید با
به هم گره   دیشد ی هاو اخم اشایشدت به طرف خودش چرخوندم که با ک

 خوردش و صورت سرخ شدش رو به رو شدم.

 ؟ یبرقص یطعنه گفتم: اومد با

طور که بازوم تو دستش بود به جلو  بهم انداخت و بعد همون  یبد نگاه
 کشوندم. 

 به جوش اومده؟ دلم خنک شد.  خونت

 .کردمیو مکه فکرش  ستین رتی غی اونقدرم ب پس

ها رفت که با اخم گفتم: کجا سمت در ساختمون نرفت و به داخل درخت  به
 م؟یبریم یدار 

 م؟یبریم یکجا دار  گمی گفتم: م تی با عصبان نبار ینزد که تقل کردم و ا یحرف

 کردم.   کمیو به خودش نزد سادیدفعه وا هی

 . ایشدش گفت: ببند و مثل آدم همرام ب د ی کل  یهادندون  نی از ب ینگاه عصب با

 و پر کرد. وجودم استرس

 شدم.  دهی قدم برداشت که همراهش کش باز 

 انداختم.  میشدیبه عقب که از ساختمون دور م یترس نگاه با

 و به خودت سپردم. خودم ایخدا
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به ته  یطور که پشتش بهم بود دستولم کرد و همون  نکهینگذشت تا ا  یزیچ
 . د یکش  ششیر 

 زدم.  یپوزخند

 ؟ یکنیم یسر من خال یشده که دار  ی! باز چیهست یعصبان ه؟یچ -

 نگاهم کرد.  یو عصب دیطرفم چرخ به

 شدم.  کیبهش نزد جسورانه

 یخوایاگه م یاما تو که گفت ؟یشد یاونا رفتم عصب شیپ نکه ینکنه بخاطر ا -
 برو! یبر

 شد.  رهیبهم خ  یعصب فقط

 داشت که بگه؟ یچ

 نشست.  یرو یبعد پوزخند هی ثان چند

مخ   کردمی وسط پسرا جمعت کنم؟ ولت م خواستمی آره، اصل به من چه که م -
 !یکردیحال م یخارج ه یبا  یینجایحاال که ا یزدیساالر رو م دم یشا ای شونیکی

 به جوش اومد.  خونم

 شدم.  کیبهش نزد خوب

  ون یکه ا  کنمی اما نه درکت م ، یو بفهمگفتم: بهتره حرف دهنت   تی عصبان با
 هی یتون ی ند و هستند، نمتختت خراب بود یرو یدخترا یچرا؟ چون همه  یبگ
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نگاه کنم؛  وسمیفقط رفتم تا کنار دخترا وا ، یدرک کن وست ین نجور ی که ا یدختر
 که سوءتفاهم شد!  دی ببخش

 کرد. کمیو گرفت و به خودش نزدبچرخم اما محکم بازوم خواستم

 نگاهش گفت: زبونت دراز شده همخونه! یتو دیتهد با

 زدم.  یپوزخند

 درازتر شده! متیدراز نشده اما انگار تو پات از گل زبون من   -

 هاش زل زدم. شدم و به چشم  ک یصورتش نزد به

  یتو دو قدم یحت گهید گم، یهمخونه م هیجناب بزرگمهر، دارم به عنوان  نی بب -
رفتار کن   یو ببوس و بعد جور من  اینشه، دلت هوس بوسه کرد ن داتی منم پ

که   دونمی دورت¬و ببوس، م یاز اون خرابا یکیکردم، برو  کتیکه انگار من تحر
 . ندی همشون حرفه¬ا

 یزدیرفته بود و مطمئن بودم اگه کادر م  یرو به کبود تی از عصبان صورتش
 . ومدیخونش درنم

 به شدت آزاد کردم و چند قدم به عقب رفتم.  وبازوم

بعد اونقدر مهربون نباشم که بخاطر  یدفعه  دیبمونه چون شا ادتیخوب  -
 ببخشمت.  تیدست دراز 

 . شدیم  نییتند تند باال و پا نشیس یقفسه  تی عصبان از 

 تنش نبود.  کتم
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 و تند به جلو رفتم.  دمیبهش انداختم و بعد چرخ  یتند نگاه

دفعه دستش دور شکمم حلقه شد و محکم  هی برنداشته بودم که  یقدم چند
 . ختیر  یکه دلم هر  دیبهم چسب 

و هاش هزار رفت؛ دست  یحلقه کرد که ضربان قلبم رو شتریب وهاشدست 
 محکم گرفته بودم.  یگرفتم تا جداش کنم ول

جرئت نکرده واسه من قانون   یکس  نکهیکنار گوشم گفت: اول ا یلحن عصب با
 . یباش شیکنه که تو دوم نیی تع

 داد. ه¬می تک یجلو بردم و به درخت به

 ولم کن.  اشایترس گفتم: ک با

 هم فشار دادم. یو روهامشد که چشم  ک یبهم نزد شتریب

 یمن هر کار  نکهیگوشم گذاشت و گفت: دوم ا یو رومقنعه لبش  یاز رو نبار یا
 کی و کارت  تونستمیتا حاال م یحت تونم، یکه م یدونیم دم، یبخوام انجام م

 رو بکنم. کار ن ی نکن که ا کیو تحرسره کنم خانم کوچولو پس من 

 ترس داشتم و هم گر گرفته بودم.  هم

 کردم صدام نلرزه. یسع

 حاال ولم کن.  لوخبیخ -

 . دیخند آروم
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کم  هی سرسخت بودن نکن، اگه  یادعا قدر ن ینگاه به خودت بنداز نورا، ا هی -
 !یکنی م ممیو تسل و رو بهت بدم خودت باهات ور برم

 و پر کرد. وجودم  تی عصبان

 کردمی هاش زدم و بلند گفتم: ولم کن، فکر نممحکم به دست  وهام مشت 
 .یو به فکر لمس کردنم باش یحرفارو بزن نی ا یکه بتون یباش  یعوض قدر ن یا

 ه بود قفل کرد.دستش که دور شکمم حلق هی ریو ز هامحرکت دست  هی تو

  سیبه خودت ثابت بشه که اونقدرا هم قد خوامیفقط م ستم، ین یمن عوض -
 . یستین

 و فشرد.گلوم   بغض

و با وحشت گفتم:   ختیر  یمانتوم رفت دلم هر یهاکه به سمت دکمه  دستش
 !؟یکن یم کار یچ یدار 

 اشا؟ یبا بغض گفتم: ک نبار یدست بازشون کرد که ا هیدونه با  دونه

 . دیخند آروم

بکنم،  تونمیبخوام م یبهت ثابت شده باشه که هر کار  دیفکر کنم تا حاال با  -
 دیچون اون دفعه شا نمینب وت یو زبون دراز نکن  یبا اعصاب من باز  گهیپس د

 . ینگفت یو کوتاه کنم؛ نگمهربون نباشم و واقعا زبونت 
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ها سبزه یتم رو پاهام سر پا بمونم و رونتونس   گهیولم کرد و رفت که د بعد
دادم و با اون  هی و به درخت تکدستم  هیفرود اومدم، بغضم شکسته شد که 

 هق هقم بلند نشه.   یو گرفتم تا صدا دهنم یدستم جلو

 !یعوض یکثافت یل یخ اشا، یک  یکثافت یل یگفتم: خ هیمشت کردم و با گر ودستم

 

   اشایک 

 

 باز کردم. ورهنم یپ  یباال یتر کردم و دکمه و شلکرواتم  یعصب

 . یکنیم می عصب   نطور یا شهی بهت نورا، لعنت بهت که هم لعنت

 زدم.  یپوزخند

 تو بغلم شل شده بود! خوب

 روز رامت نکنم.  هی اگه  ستمین اشاینورا، ک آخ

 ساختمون شدم.  وارد

 رستوران آرامش گرفته بود.  بازم

 شدم آرش با اخم گفت: نورا کجاست؟   کیکه نزد  زیم به

 شدم. کینزد بهش

 زدم.  یپوزخند



 ی مطهره حیدر  نمسیس

486 
 

 . ادیو آروم کنه مخودش -

 و گرفت. که محکم بازوم  نمیبش خواستم

 اشا؟ یک یکرد  کارشیاخم گفت: چ  با

 آزاد کردم. وبازوم

 .م یکم حرف زد هی -

 و با زبونش تر کرد. لبش  ینگاه کرد و عصب رونیب به

 به حالت اگه...  یوا -

 نشوندمش.  یصندل  یرو یعصب

 آرش، حالش خوبه؛ نترس.  یزر نزن قدر ن یبهتره ا -

 فوت کرد.  رون یبه ب ونفسش 

 شده؟  ی( نگران گفت: چامانی ی)آقا هاکان

 بزنم.  یکردم لبخند  یسع

 . گه یرو داره د نایهم یه، نامزدکم با نورا دعوام شد هیمرتبه،  زیهمه چ  -

 کرد.   تعجب

 نامزد؟!  -

 . دندیابروهام باال پر دمیکه د یو بدم اما با کسجوابش  خواستم

 ر؟یبلند گفتم: ام نی دور نبود واسه هم ادیز 
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 زد.  دیو د و اطرافش  دیسمت صدام چرخ به

نگذشت که با   یزیتکون دادم که نگاهش بهم خورد و تعجب کرد اما چ ودستم
 خنده به سمتم اومد. 

 ! نجاستیا یک نی بب -

 خنده به سمتش رفتم.  با

 . سادندیپسر همراهش بودند که وا یاعده  انگار 

و پنج سالشه؛ پونزده   ستیب یعنی کتره، ی دو سال از من و آرش کوچ ریام
فوت کردند و از اون موقع   مای بخاطر سقوط هواپ مییو زن دا ییسالش بود که دا

 و براش داره.مامانم حکم مامانش 

 بغلش کردم و محکم به کمرش زدم.  دم یکه بهش رس نی هم

 برات تنگ شده بود. یل یدلم خ یکجا؟ لعنت نجایتو کجا؟ ا -

 ران یه جون خودت! اگه تنگ شده چرا اطعنه گفتم: آره جون عمت که ن با
 ! ؟یومدین

 خودش جدام کرد. از 

 باور کن نشد.  -

 و از هم باز کرد.هاش به آرش خورد که دست  نگاهش

 بغلم خل من.  ایب -

 با خنده بغلش کرد و محکم به کمرش زد.  آرش
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 ؟ یروان یچطور  -

 . دیخند

 . نمیبیخوبه که شماها رو م -

 هم جدا شدند.  از 

 هردومون نگاه کرد. به

 ! ان؟یم د یدار  دیچرا نگفت -

خلم   ییسرمون شلوغ بود که حواسمون نبود پسر دا قدر ن ی ا ه، یسفر کار  هی -
 . نجاستیا

 . د یو با حرص به بازوم کوب دیخند

 ! یخل خودت -

 . دم یخند

 . دمی کش یتا پاش¬و برانداز کردم و سوت سر

 کلک؟  یتور کرد! چندتا تا حاال دختر نشیبب-

 زد.  یاما زود لبخند  ختیدفعه چهرش به هم ر  هی

و به هم  کردند و خودشون یهاکان نگاه کرد که باهم سلم و احوالپرس به
 کردند.   یمعرف
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  گهیکم د هی من  دی بودند بلند گفت: بر سادهیپسر که وا یارو به عده  ریام
 . امیم

 نــورا 

 

 بلند شدم.  یپاک کردم و عصب واشکام

 . دم یکش  یقی بسته نفس عم چشم

 .ی باش ف یجلوش ضع دینبا گهید ، یضعف نشون بد گهی د دینورا، نبا بسه

که   رسهیم یبدم، روز  ت ی اما وقتشه که من باز  یکرد یخان، تو باهام باز  اشایک
 . نی حاال بب ، یکنیو مالتماسم 

برگردم،  یقبل  یبه نورا یاونقدر باهات سرد برخورد کنم که التماسم کن دیبا
 . دمیجلوت ضعف نشون نم گهید

 و بستم. هام باز کردم و دکمه  وهام چشم

 .فتادهین  یاتفاق چیه یکه وانمود کن  یقدم بردار جور  محکم

 و به جلو قدم برداشتم. دمی کش  یقی عم نفس

 مرتب کردم و وارد محوطه شدم.  وممقنعه 

 باز شد.  دمی که رس یدر برق به

 دادم و بعد وارد شدم.  ر ییتغ یو به سرد و جدمکم صبر کردم و حالت چهره  هی
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اگه به  دونستمیبشم چون م کیباشه و بهشون نزد ریکردم سرم ز  یسع
 . خورهی اطراف نگاه کنم قطعا نگاهم تو نگاهش گره م

شدم و مشغول گذاشتن لپ تاپ   لیپشت بهشون ما عیسر  دمیکه رس نی هم
 شدم.  ف ی ک یو دفترچم تو

 گه؟ ی: حالت خوبه دآرش

 خوبم. -

 بهت گفت؟  یچ اشایک -

 گذاشتم.  ف یک یو کامل توتاپ  لپ

 زدم.  یپوزخند

 تره.درست  کار کرد یگفت نه چ  یبگم چ تونستمی م کاش

 ندادم.  یجواب

 شد.  یجد صداش

 نورا؟  -

 . دمی کش یرو به روم نگاه کردم و پوف به

 زد.  یپوزخند اشایک

 ولش کن.  فهمه، ی نم ه، یهنوز تو خمار  -

 هم فشار دادم.  یرو وهامدندون 
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 د، ینپرس  یگفتم: مخاطبش منم و از تو هم نظر یو عصب دمی طرفش چرخ به
 .شمیممنونت م  یپس اگه ساکت بش

 و با زبون تر کرد. لبش  یعصب

 هنوزم که زبونت درازه! -

 برداشتم. وفم یک

 درازتره!  متیتو از گل  یاما هنوزم پا -

 به عقب رفت.  شیبلند شد که صندل  عیسر

 نورا.  یریرو اعصابم راه م یدار  -

 زدم.  یپوزخند

 تم یتموم عصبان دمی که پشت سرم شن ییبزنم اما با صدا یحرف واستمخ
 داد. دیو به شک و تردفروکش شد و جاش 

 اشا؟ یشده ک یچ -

 تو مشتم فشار دادم.  وف یک یهزار رفت و دسته  یقلبم رو  ضربان

 اونه.  هی امکان نداره! حتما صداش شب نیآره، ا کنم؛ یدارم اشتباه م حتما

 . ریام ستین  یخاص زی: چآرش

دهنم گذاشتم و بلفاصله اشک  یو روآخرش شکه دستم  یکلمه  دنیشن با
 شدم.   رهیخ اشایبه ک ارادهیهام حلقه زد و بچشم یتو یادیز 
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 کرد.  یتو نگاهش کم رنگ شد و اخم تی عصبان

 ؟ینورا؟ خوب -

محکم  وفم ی و پاهام سست شدند که ک دیگونم چک یقطره اشک رو قطره
 گرفتم. 

که    یعقب برد و به سمتم اومد اما کس وش ی صندل عیسر مهی سراس اشایک
 . سادیوا اشایک یاومد و جلو زیپشت سرم بود به کنار م

 شده؟ یچ -

پلک  چ یشد و قفل کرده بدون ه  خکوبیبه سمتم چرخوند اما درجا م ونگاهش 
 بهم نگاه کرد.  یبه هم زدن

دستم  یقدم به عقب رفتم و اون دستمم رو هی ارادهی خودشه ب نکهیا دنید با
 گذاشتم. 

 چرخوند.  نمونیو ببا اخم نگاهش  اشایک

 ه؟ یچ  هیقض -

 دیانداخت و به سمتم دو زیم یو رودستش  یتو یبه خودش اومد و گوش انگار 
بلند گفتم:  هیخودم گرفتم و با گر یو جلوقدم به عقب رفتم؛ دستم  هیکه زود 
 . یبش کیبهم نزد  ینشو، حق ندار  کیبهم نزد

 بهمون جلب شد.  یاعده  توجه

 سردرگم بلند شد.  آرش
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 . دیتر به طرفم اومد و با بغض خندتوجه به حرفم آروم بدون

 ! ینورا! چقدر بزرگ شد یتو باش نیکه ا   شهی باورم نم -

کرده بودند به عقب قدم برداشتم و گفتم:  خیو  دندیلرز یکه م  ییهادست  با
 شد؟!  داتیاز کجا پ گهیتو د

 و به سر تا پام نگاه کرد.  دیگونش چک یرو یاشک

 . دیبا بغض خند دوباره

 ! باحجاب شده!نیو ببمن  ینورا -

 و پس بزنم. کردم اشکام  یو به سمتش گرفتم و سعاشارم  انگشت

 ؟ید ی فهم ؛ یبگ تی لکو با من  مااسمم  یاجازه... اجازه ندار  -

چون هنوزم مال  گمیو با تحکم گفت: م  ختیگونش ر  یقطره اشک رو  چند
 ؟ ید یفهم ، یمن

 زدم.   یبغض پوزخند با

 نه؟  ؛ ینیبیم  ادیز  یل یتخ لمیف -

و گرفت و هام مچ  یو بهم رسوند و قبل از هر عکس العمل حرکت خودش  هی تو
 . دمی کش   ینیبودنش ه یکرد که از ناگهان  کمیبه خودش نزد

 چسبوند.  شنه یس یبه قفسه  وهامدست 

 قدرت تقل کردنم نداشتم.  یضعف بدنم حت  از 
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 کردم صدام نلرزه. یسع

 . یعوض انتکار ینشو خ کیگفتم بهم نزد -

 و پر کرد. نگاهش  تی عصبان

 هام وارد کرد که چهرم درهم رفت. به مچ  یفشار 

 ! یو بر یکه راحت بذار  ینداشت ون یگفت: تو حق ا تی بغض و عصبان با

 و آزاد کنم. هامکردم که مچ  تقل

ندارم، حاال هم   وی تکرار  یحرفا نیا ی گفتم: حوصله  یکرده و عصب   بغض
 .خوره ی و بکش که با گذشت چهارسال هنوزم حالم ازت به هم مدستت 

 یاز رو بسم¬ویدست گرفت، با اون دستش کل  هیو با هاممچ  تی عصبان با
 کرد. ترکیو نزدمقنعه گرفت و صورتم

  کنمیولت م دمیچهارسال کش نی که ا یایحاال با اون همه سخت  یاگه فکر کرد -
 نورا.  یکور خوند یتا دوباره گم و گور بش

 تند شده بود. هامنفس 

 . دیچشم¬هام جوش یتو  یشتریب اشک

 دم، ید انتیدوست داشته باشم، دوبار ازت خ تونمی نم گهید ر؛ یولم کن ام -
 !یگیحرفا رو م نیو ا یزنیهام زل مکه تو چشم  یدار  ییعجب رو

و تمومش  نورا؛ چهارسال تقاص پس دادنم  یبهم گوش بد  دی: با دیدفعه نال  نیا
 کن. 
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و صورت سرخ شدش رو به  اشایکرد که با ک گرفتش و ازم دورش    یکیدفعه  هی
 رو شدم.

  یصندل یرو دی نیآبرو داره؛ بش نجایا امانی  یآقا کنند، ی همه دارند نگاهتون م -
 . دیحرف بزن یو مثل آدم درست و حساب

 کردیم  یسع یول دیشد  تی عصبان یعنی نیباد کرده بود و ا ش قه ی کنار شق رگ
 پنهانش کنه. 

 اشایبا ک  یگفت: چه ربط کردی طور که بهم نگاه مکرد و همون  یاخم کم رنگ ریام
 هان؟  ؟یدار 

 . یندار  یربط مینداره چون به زندگ یبه تو ربط -

  یدیگفت: شن  یو محکم گرفتم و عصببازوش  اشایدفعه به سمتم اومد که ک هی
 گفتم؟  یچ

 نگاه کرد.  بهش

 . و تو بگوجواب سوالم -

نامزدم  یمی بزنه آرش گفت: مترجم شرکت و دوست صم یخواست حرف تا
 دالرامه. 

 راحت شد.  الشیخ انگار 

 لیباهات حرف بزنم، وسا خوامی آزاد کرد و رو به من با اخم گفت: م وبازوش
 هتلت.  برمتیبردار بعدم خودم م یدار 
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 . دم یخند یعصب

 !برمی هنوزم ازت حساب م یکنی باطل که فکر م ال یخ یزه-

 کرد.  کمیو گرفت و به خودش نزدبه سمتم اومد و بازوم  ترع ی دفعه سر نیا

 شد.  رهیهام خبه چشم  یعصب

 باهات حرف بزنم.  خوامیگفتم م  -

 و گفتم نه.  دمیمنم شن -

 .هم فشار داد یو روهاش دندون  یعصب

  شیبه عسل  لیما هیاقهوه یهاچشم یهااز موقعه  شتریب یبا مهربون تی عصبان
 تضاد داشت. 

 . کردندی بهمون نگاه م یادیز  یعده 

و گرفت و همراه خودش به سمت در کشوندم که با تقل مقاومت  دفعه مچم  هی
 کردم. 

 . امیب خوام یولم کن نم -

 نگاه کردم.  اشایرفت که با التماس به ک اشایاون طرف دورتر از ک از 

 و بهش نگاه کرد.  سادیرو گرفت که وا ریشد و مچ ام  کی بهمون نزد عیسر

 . دیو بزنحرفاتون جان ی هم -

 . هیخصوص اشا، یو بکش ک دستت  -
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 ر، یو بهت زدم امنگاهش گفت: حرفم  یتو دی شد و با تهد ترکیبهش نزد اشایک
 پس مثل آدم گوش به حرفم بده.  شم، ی م یکنم چ  یکه قاط یدونیم

... به تو... ه ی قض نیاشد و شمرده شمرده گفت:   ترکیبه صورتش نزد ریام
 .اشای... نداره کیربط

 یی شدش گفت: داره چون مترجممه و هر بل دیکل  یهادندون  نیاز ب اشایک
 . وفته یم  ریمن گ یپا ادیسرش ب

فاصله دست خودمم آزاد کردم و تا تونستم   نی و آزاد کرد که تو همدستش  ریام
م باال گذاشتم تا مقنعه  نمیس یقفسه  ی و رودستم دم؛ یتند به سمت در دو

 . ادین

 هردوشون بلند شد.  یعصب  یصدا

 نورا؟  -

 . دمیفقط دو فم یزدم و بدون توجه به جا موندن ک  رون یساختمون ب از 

 بود بشکنه.  کیهر لحظه نزد بغضم

 . دوندیارند به سمتم مکردم هردوشون د حس

 . دم یرو شن ریداد ام یاومدم صدا رونیکه از رستوران ب نی هم

 صبر کن نورا.  -

 . دم یکش یانفس آسوده یبردم که با حس کردن پول بمیداخل ج ودستم
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  یهایتاکس یو براو با استرس و بغض دستم  سادمیوا ابون یکنار خ عیسر
 .دادم ی تکون م شدندی که رد م یادیز 

انداختم که   یو باز کردم و به عقب نگاهدرش  عیسر یتاکس هی سادنیوا با
 . کمند ینزد دمید

 نورا.  یبه حالت اگه سوار بش  یداد زد: وا اشایک

 Efendim.) دیگفتم: آقا زود بر عیتوجه به حرفش سوار شدم و سر بدون
çalmak) 

 با سرعت حرکت کرد. نی گاز گذاشت که ماش یرو وپاش 

 . سادندیوا ابونیهردوشون کنار خ  دمیعقب نگاه کردم که د به

به سطل  یلگد  یعصب اشایو ک دی موهاش کش یو توکلفه دو دستش  ریام
 زد.  ابونیآشغال کنار خ

 و بستم. هامدادم و چشم  هیتک  یبه صندل درست

 دهنم گذاشتم.  یو روشکست که دستم بغضم

- Bayan nereye gidiyorsun د؟ یری)خانم، کجا م 

 .د ینذار  ریرو صدام تاث هی کردم گر یو سع دمی کش  ینیف

- deniz kenarına  ( ای)ساحل در 

- Nasıl isterseniz )چشم( 

 و با زبون تر کردم. لبم خشک شدم  هیگر با
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 !ا؟یشد خدا داشی از کجا پ گهید نیا

گفتم از   ایخدا دمش؟یشد که د یفراموشش کنم؟ چرا دوباره جور  یذار ینم چرا
فقط بذار ازش متنفر باشم و   نمش، یبب خوامی نم گهیحذفش کن، د میزندگ

 متنفر بمونم. 

 

 اشا یک 

 

 . دمیموهام کش  یتو یدست یو عصب کلفه

 ؟ یریداد زدم: کجا م نگیبه سمت پارک ریام دنیدو با

 دنبالش.  رمیگفت: م  بلند

 . دمیسمت در دو به

 بوده!  ری ام  یزدیکه حرف م یاز اون کس پس

 ! دم؟یشنیم ریاون حرفا رو از ام یبود وقت یچه حس بد گهید اون

 . دمیکش یپوف

زودتر کار رو تموم  دیبا یکه باهم رو به رو شدند گند زده شده به نقشم ول  حاال
بشه نه   دهیو بگم تا به سمت من کشبگم دیکه به نورا با یز یاون چ دیکنم، با

 برگرده.  ریبا ام دیاون نبا ر؛ یام

 رستوران شدم.  وارد
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 رفتم.  زیوارد ساختمون شدم تند به سمت م نکهیاز ا بعد

 شد؟  ی: چآرش

 و برداشتم.فوت کردم و کتم رونی کلفه به ب ونفسم 

 گرفت و رفت!  ی تاکس هی وونهید -

 !نجاستیکه ا فشیک ؟یتعجب گفت: چ با

 و درست کردم. و کرواتم دمیپوش وکتم 

 برم دنبال نورا.  دیاما با خوام، یگفتم: واقعا معذرت م امانی یبه آقا رو

 زد.   یلبخند نگران

 اشکال نداره.  -

 و گرفت. بردارم که بازوم یقدم خواستم

کنم که    حتیبهت نص  دیبا دمیکه د ییزهایشده اما از چ یچ  قایدق دونمینم -
 بچسب، نذار ازت دور بشه.  یو دو دستنت ز 

 بهم نگاه کرد. آرش

 . کنمیکار رو م نی مکث گفتم: هم یکم با

 زد.  یلبخند 

 ؟ یری: چطور مآرش

 . یتاکس -
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 کجاست؟  یدونیاصل مگه م -

 هتل، اونجا نبود فکر کنم بدونم کجاست.  رمیاول م -

و بدتر حالش  اشا، یک  ذارهیداره پشت سر م ویبد طیمکث گفت: شرا یکم با
 نکن. 

 با زبونم تر کردم. ولبم 

 کنم.  کار یچ  دونمیخودم م -

 رفتم.  فشیسمت ک به

 اومدم.  رونیکامل از رستوران ب یو خداحافظ ف ی از برداشتن ک بعد

 

 نــورا 

 

  هینشستم و به تخت سنگ پشت سرم تک  ایدر  یصخره رو به رو یجا رو هی
 دادم.

 بود.  صدای دفعه ب نیبغضم شکست اما ا باز 

 که آروم بود چشم دوختم. ییایدر  به

 . موندندینم ادیو ز  کردندی نه خلوت بود و نه شلوغ؛ مردم رفت و آمد م ساحل

 زانوهام گذاشتم.  یو روهامتو شکمم جمع کردم و دست  وپاهام 
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 کرد.  سشیاما بازم اشک خ دمیبه صورتم کش یدست

دفعه جلوم ظاهر  هی که  ریاز ام نمیکه اونجور خردم کرد ا  اشایطرف ک نیا از 
 شد. 

واسم افتاد،  یاتفاق ه یواسم نحسه، هر وقت تو اون شهر پا گذاشتم  تهران
 شده.  یآروم بود و حاال دوباره طوفان میچهارسال زندگ

 فوت کردم.  رونیبه ب ونفسم 

 جا گذاشتم.  وفم ی و ک میگوش

 و بستم.هامو چشم دم ی صورتم کش یو تودو دستم کلفه

 نباش.  ف یضع  قدر ن یبسه، ا گهی د هینورا؛ گر بسه

 و باز کردم.هام و چشم دمی کش  یقی عم نفس

انگار که   ، یخوش بهش نشون بد یرو هی  دیباشه، اما نبا ؟یدیرو د ریام
 یسرد برخورد کن دیبا  اشامیبهت نداشته؛ با ک یوقت ربط  چیو ه ستبه یغر

 نداره.  ویمهربون  اقتیچون ل

وگرنه اگه بخوام پولم¬و واسه غذا بدم به  ستیهنوز گرسنم ن خداروشکر
 . فممه یک یتو شترشیب رسه، ینم  یتاکس یه یکرا

 ببره هتل.  وفم یک  یکی خداکنه

 بستم. وپشیکتم و ز  یباال یدکمه  دو

 و برداشتم.سنگ کنارم  چندتا
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 . ر یواسه ام نیداخل آب پرت کردم و با حرص گفتم: ا وش یکی

 پرت کردم.  گهید یکی

 . اشایواسه ک نمیا -

 پرت کردم.  بازم

 . ر یام انتیواسه خ نمیا -

 رو کردم. کار ن ی هم بازم

 . ریام یدوم انتیواسه خ نمیا -

 تر پرت کردم. دفعه با قدرت  نیا

 . اشا یبودن ک  یواسه عوض نمیا-

 ها رو باهم پرت کردم. سنگ  یه یبق

 فرستادم.   رونیو به بو نفسمدادم  هیبه سنگ تک  وسرم

 داره؟ ریبه ام یچه ربط اشایک  یعنی ایخدا

 عمرا اگه برم ازش بپرسم. یول کنهیم وونمیداره د سواال

 بغل کردم.  وخودم

 . زنندیم خیمقنعه هم دارند   ری ز  یگوشام حت کنه، ی کتم گرمم نم هی

 کردم.   نییبازوهام باال و پا یرو ودستام

 گذشت.  ییایدر  یهاموج و مرغ  یربع تو سکوت من و صدا  کی حدود
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 هم گرسنم شده بود.  واقعا

 انداختم.   ینگاه میساعت مچ به

 دو بود. کینزد

 برگردم هتل؟  یعنینخوندم؛  نمازمم

 آرامش داره.  نجاینه، ا اما

 و جا به جا کردم. خودم  یبستم و کم وهام چشم

 و حس کردم که با اخم چشمکنارم  یکیشونم و نشستن  یرو ییدفعه گرما هی
 باز کردم.

 و گرفت و مجبور به نشستنم کرد.خواستم بلند بشم اما مچم اشایک  دنید با

 خودش انداخت. و خودم یشونه  یرو خوب رو پتو

 مدت با اخم بهش چشم دوختم.  تموم

آورد و   رونیبود رو ب کیپلست  یکه تو یچیکه تموم شد دو ساندو کارش
 به طرفم گرفت.  وش یکی

 فکر کنم گرسنته. -

 ؟ یکرد  دامیگفتم: چطور پ یجد

 .یباش  نجایحدس زدم ا ، ی هتل رفتم نبود -

 باز نشوندم.  یمرز بلند شدن رفتم ول تا
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باهات   خوامیبخور م وچت یمخصوص به خودش گفت: ساندو یلحن دستور  با
 حرف بزنم. 

به  یوا یبهت گفتم اگه سوار ش یبگ  یخوایاگه م ن، ی گفتم: بب حوصلهیب
 ... خوامی حالت حاال م

 . دیخند

 بگم.  خوامینم ون ینه ا -

 تکون داد. وچیساندو

 بخور. -

 گرفتم.   ازش

چشم   ایگاز ازش زدم و به در   هیچرخوندم و بعد از باز کردن کاغذش  روم¬¬و
 دوختم.

 بهش انداختم. ینگاه میمکث ن  یکم با

 .کردینگاه م ایدر  به

 که بهم نگاه کرد.   رمیو ازش بگنگاهم  خواستم

 قورت داد. وشلقمه 

 ؟یبگ یخوایم یزیچ -

 قورت دادم.  وملقمه 
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 دنبالم؟ یچرا اومد -

 خب...  -

 با زبونش تر کرد.  ولبش 

ممکنم بود  ، یاومدم چون باخودم فکر کردم واسه برگشت پول نداشته باش -
 خودت تا آخرش برو.  گهیبندازن... د رتیجا گ هیشب بشه و 

 نگاه کردم.  ایدر  به

 باشم. ینزنم و جد یکردم لبخند  یسع

 ؟یشناسیرو از کجا م ریام -

 لقمه خورد.  هی

 . مهییپسر دا -

 ! ته؟یی! پسر دا؟یو به سمتش چرخوندم و شکه گفتم: چشدت سرم  به

 ! ؟یانداخت ایو وسط کمن  ایخدا

 نگاه کرد.   بهم

 ؟ یهمونه که باهاش بود ریآره، ام -

 و باز دلم گرفت.  دی پر کش تعجبم

 نگاه کردم.  ایدر  به

 آره. -
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 ه؟ ی چ شه یقض -

 آوردم.  نییپا وچیساندو

  گفتیواقعا عاشقش بودم، دوسش داشتم؛ اونم مدوسال باهاش بودم،  -
 داره. 

 زدم.   یغم پوزخند با

 دختر رو آورده داره... خودت بفهم.  هیکه   دمی بار رفتم خونش، فهم هیاما  -

 هام حلقه زد. چشم  یتو اشک

و باهاش به  نتونم هضم کنم  گهید دمیبار دوم که ازش د یاما برا دمشیبخش -
 داغون شده.  یل ینشده خ دامیپ گهیکه رفتم و دمن   گندیها مهم زدم؛ بچه 

 !یدفعه زد شد پسر کار  هی که  نه ی پس واسه هم -

 . دیخند آروم

 یو کار  یدفعه اونجور جد هیخوش گذرون و شوخ  ریام م، یهممون تعجب کرد -
 بزرگ شده، مامان و باباش...  تایشد! با من و رز 

 انداختم.  نییپاو بغض سرم  با

دفعه هم  هی یول کنهیم یزندگ یک شی شده و پ یواسم گفته چ دونم، یم -
کنم غم نبود مامان و بابا  یکار  خواستمیم  ، دم ی ند دیو که شماها باشخانوادش

 نکنه.  تشیو خواهرش اذ

 نورا؟  -
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 بستم تا بغضم نشکنه.  وهام چشم

 بله؟ -

 یوجودم آب شد و اون احساس لعنت خیکه دور شونم حلقه شد باز  دستش
 و پر کرد.وجودم

 ؟یهنوزم دوسش دار  -

 نگاه کردم.   بهش

 سردرگم بودم.  واقعا

 شده! یقاط  زیدارم، همه چ یچه احساس دونمی نم گهیواقعا د -

 گرفت.  بغضم

 ! هیبه چ یچ فهمهی مغزم نم گهیانگار د کنه، یم وونمیداره د -

 نگاهش نبود.  یتو هیاز سرد یخبر

 و بستم. هامو تو بغلش گرفت که با بغض چشم مکث سرم  یکم با

 یچ ی بفهم یتونی وقت مو آروم کن، اونو ذهنت االن بهش فکر نکن، خودت -
شکه   دمیمنم که بعد از چهار سال ستاره رو د ، یااالن هنوز شکه  ه؛ ی به چ
 شدم. 

 نذاره. ریکردم بغض رو صدام تاث یسع

 ؟یدار هنوزم دوسش  -
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 . دم یبغض خند با

ش، رفتارش، لحن حرف زدنش، سرسخت  ! چهره ینداشته باش شهیمگه م  -
 . کنهی پسرا رو هم عاشق خودش م نیتر

  انتیستاره رو داشتم بهم خ یهایژگیاز و  یاگه منم نصف دیبغض گفتم: شا  با
 انگار واسش کم بودم.  کرد، ی نم

 یینه ستاره، اون دوتا کسا یحرف بزن ریدرمورد ام  خوامیتحکم گفت: نه م با
  اقتیو داشتن، اگه لبودن باهامون  اقتیهستند که تو گذشتمون موندند، اگه ل

 . کنه ی و بهتر مفکر کن، حالت  نی به ا کردند، ی ما رو داشتند ولمون نم

و به دندون گرفتم تا و تو مشتم گرفتم و لبم شکسته شد که کتش  بغضم
 شه. صدام بلند ن 

 سرم گذاشت.  یو روبغلم کرد و چونش ترمحکم

 نکن نورا، باور کن ارزش نداره.  هی گر س، یه -

 مشت کردم.  شتریب ودستم

و کنترل کنم چون  خودم تونمی نم وفتمیم انتشیخ ادیهر وقت  شه، ینم -
 هنوزم نتونستم هضمش کنم. 

 و بستم.هامچشم  هی و گرفت که با گرخودش جدام کرد و دو طرف صورتم از 

 بهم نگاه کن.  -

 و باز کردم.هاممکث چشم  یکم با
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 هاش حلقه زده بود.چشم  یتو اشک

باش   ی! قو ؟یکنیم یو اشکهات چشم یارزشی ب نیبه ا زیچ هیآخه چرا بخاطر  -
 قربونت برم. 

 شدم.  رشیآخرش خ یو مبهوت از کلمه  مات

 و بند آورد.که اشکام  دیدلم لرز  یجور 

 زد.  یلبخند 

و بهتر  که حالت  ییجا هیببرمت   خوامیتمومش کن، بعد م وچتیبردار ساندو -
 م، یواسه خودمون باش م، یباش یو هر کس یزیامروز دور از هر چ خوامیکنه، م

 باشه؟  جا، ن یهم میگردی بعدم دوباره برم م، یخوش بگذرون

 نگاهش کردم.  رهیخ فقط

 بگم! یچ دونستمی بودند و نم  دهی تموم کلمات از ذهنم پر کش انگار 

 . دیمرتب کرد و کوتاه خند وممقنعه 

 . یبگ یزیچ خوادینم -

 برداشت.  وچمیساندو

 بخور. ریبگ -

 گرفتم.   ازش

 از کنارش برداشت.  وچشیداد و ساندو هیسنگ تک به
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من قربونت   یرو نگفت ول گهید یکلمه  هیمثل   دند؟یگوشام اشتباه نشن یعنی
 بزرگمهر؟! اشایک نیاز ا  نمیا دمیو شنبرم

دادم و مشغول  هیو ازش گرفتم، به سنگ تک مکث سردرگم نگاهم  یکم با
 خوردن شدم. 

 اشتهام باز شده بود.  یبیطور عج به

 کرد. کمیطور که دستش دور شونم حلقه بود به خودش نزد همون

 گرم شدم.  شتریشونمون انداخت که ب یرو خوب رو پتو

شونش گذاشت که خواستم بردارم اما گفت: بذار باشه، حس   یرو وسرم
 . ید یبهم م یخوب

 کردم لبخندم پررنگ نشه.  یسع

 زد. چشیاز ساندو یخوردنم ادامه دادم که خودشم گاز  به

اما  دمی بهت رو نم گهید کنم، ی برخورد نم  یمیباهات صم  گهی د گمیودم مخ به
کنم  کار یمن با تو چ لرزه، ی م شتریدلم ب  تی و با هر مهربون شهیانگار نم

 گرفته! یو به باز اعتقاداتمم  ی کنم که عشقت حت کار ی! چاشا؟یک

 تموم کردم.  وچیسکوت ساندو تو

 بود. رهیخ  ایزودتر تموم کرده بود و به در  اون

 کنارش گذاشتم.  ک یپلست یو توشدم و کاغذش  خم

 و بهش نگاه کردم. نشستم  درست
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 گرسنم بود.  یل یدستت درد نکنه خ -

 زد.   ینگاه کرد و لبخند بهم

 . کنمی خواهش م -

 چند شد که...  نی... ازهی.... چگما یم -

و به دندون گرفتم تا  و ازش گرفتم و لبم که بهم انداخت نگاهم  ینگاه با
 نخندم. 

 رو نکن نورا!  کار ن یخنده گفت: ا با

 بهش نگاه کردم که به لبم اشاره کرد.  یسوال

 انداختم.  نییو پاولش کردم و با خجالت سرم عیسر

 و به خودش فشردم.  دیخند

 !دمشیوس انگار نب کشهیخجالت م  یجور  هی و نگاه! خجالتش  -

 و پر کرد که با اخم نگاهش کردم. وجودم  یشتری و خجالت ب حرص

به  ی! اصل چجور ید یو بوسکه من  یکرد  جایب دی ببخش یل یخ یل یشما خ -
 !؟یو ببوسکه من  یخودت اجازه داد

 بهم نگاه کرد. خندون

 تو آخه؟! یار یدفعه جوش م هیچرا  -
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 ن، ی زم ی اصل از خجالت آب شدم رفتم تو ارمیحرص گفتم: حق دارم جوش ب با
 و...  یکردی آقا آرش، عه عه ولم که نم یمخصوصا جلو

رو دهنم گذاشت و خندون گفت: باشه بابا من اصل غلط کردم! حاال  ودستش 
 آروم باش.

 هم پوستت به پوستم نخوره، اگه تو گهیبرداشتم و با اخم گفتم: د ودستش 
 چون مسلمونم، مسلمون.  شه، یسرم م یل یمن خ  شهی سرت نم یمحرم نامحرم

 و باال انداخت. ابروش  هی

 ستم؟یمن ن  یعنی -

 . ی بند بود یاحکام خدا که تو اسلم گفته پا ون ی به قوان یاگه بود ر، یخ -

 باال گرفت.  وهاشدست 

 میبر میبلند ش ومیجمعش کن  وی بحث مذهب ایباشه باشه خانم مثبت، ب -
 . یشهرباز 

 من هنوز نماز نخوندم.  -

اونجا، خوبه  میریکجاست، اول م  هاشونعه ی مسجد ش  مین یبب میپرسی خب م -
  ؟یدر یخانم ح

 . یشد  دهی! بخش هیعال -

 به دست بلند شد.  ک یو پلست  دیخند

 شدم و پتو رو برداشتم و تا کردم.  بلند
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 . میجلو قدم برداشت به

 داخلش انداخت.  وکی پلست  دیسطل آشغال که رس هی به

 رو از دستم گرفت.  پتو

 شونم انداخت.  یبازش کرد و رو یول ارتشیاون ب خوادی کردم م فکر

 سردته. -

 زدم و دو طرف پتو رو گرفتم. یلبخند 

 ممنون، اما خودتم سردته. -

 کتش برد. یهاب یج یتو وهاشدست 

 .شترهی بدنشون ب یمن گرمم، مردا گرما -

 قانع کننده بود. حرفش

 ... وفم ی گفتم: ک عیسر فمیک یادآور ی با

 اتاقمه.  یبردم هتل، تو -

 . دم یکش یاآسوده نفس

 ممنون.  -

 کرد.  یبه سمتم چرخوند و اخم کم رنگ ونگاهش 

 !؟یبکن  یخواستیکار م یچ ی! اگه پول نداشت؟یکه فرار کرد یفکر کرد یچ -
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  عیو سربکنم  یفکر  هی  دیکردم، من شا بم یج یو توقبل سوار شدنم دستم -
 . کنمیو آماده مقبلش مقدماتش   یانجامش بدم ول

 و باال داد.و کوتاه ابروهاش  دیخند

 آهان.  -

رفت تا بپرسه مسجد   میدیکه رس یفروش ییقهوه و چا ین یماش یدکه  هی به
 کجاست. 

 خورده شلوغ بود جلو نرفتم.  هی چون

 نگذشت که اومد.  یزیچ

 شد؟ یچ -

 م، یچی سمت راست بپ م، یبر ابونیتا آخر خ دیهست، با یکیاطراف   نی ا گهیم -
 . میها بپرساز مغازه یکیبعد از 

 م؟یبر یبا تاکس -

 ؟یراه بر یحوصله دار  -

 سرسبزه.  ابوناشیخ قدر ن ی که ا نجایدوست دارم، مخصوصا ا ویروادهیمنکه پ -

 ؟ ییچا ای رمیقهوه واست بگ  م، یریم ادهیپس پ -

 . خورمی گفتم: آم... نم خواستمی م نکهیا با

 .ی! بخور گرم بشگه یتعارف نکن د -
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 زدم.  یکم رنگ  لبخند

 پس قهوه.  -

 اشا؟ یسمت دکه رفت که گفتم: ک به

 . دیمکث به طرفم چرخ یو با کم ستادیحرکت ا از 

 بله؟ -

 از سرفه خفه بشم.  خوامی باشه با شکر باشه، دوباره نم ادتیخنده گفتم:  با

 . دیخند

 بود. ادمی -

 . دم یخند کوتاه

کردم و با لبخند   کیبه هم نزد شتریراهش ادامه داد که دو طرف پتو رو ب به
 شدم.  رهیبهش خ

 و اومد.  دیدر دار بود خر یکاغذ  یهاوان ی تا قهوه که تو ل دو

 کردم.   یبهم داد که تشکر وش یکی

که   سادمیوا میشد ابونیخ یروادهیو وارد پ میاومد رونیقسمت ساحل که ب از 
 .سادیوا

 رو به سمتش گرفت.  قهوه

 . رش یلحظه بگ هی -
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 که پتو رو از دورم باز کردم. گرفتش

 بذار باشه.  -

 !ابون؟یمردم تو خ یخنده گفتم: جلو با

 رو تا کردم. پتو

 رو بهم داد.  قهوه

 که گفتم: دست خودم باشه.  رهی پتو رو بگ خواست

 دستم گرفت.  از 

 داده بودمش.  یکیاگه واسه خودم بود که االن به   ، یراحت باش خوامیم -

 باال رفته گفتم: نکنه واسه هتله؟!  یابروها با

 . دم یتکون داد که کوتاه خند یسر

 صداش بهش نگاه کردم. با

 باش. مهربون  قدر ن ی ا شهی هم -

 زدم.  یلبخند  زدهخجالت 

 چون...  شهیها نم وقت  یبعض -

 اشاره کردم.  بهش

 . یذار یشما اعصاب واسم نم -

 . دندیباال پر ابروهاش
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 منه؟!  ریهم تقص  شهی هم -

 باال انداختم. یاشونه 

 . دیشا دونمینم -

 . دیخند

 ! ایهست ییعجب پررو -

 . دمی م کشبه مقنعه  یدست باخنده

 .میجلومون نگاه کرد به

 . خوامی مکث گفت: معذرت م یکم با

 بهش نگاه کردم.   یسوال

 چرا؟ -

 نگاه کرد.   بهم

 محوطه.  یواسه ظهر تو -

 نزدم. یحرف

 بودم اما نه مثل اولش.  دلخور 

دارند سر تا  یپسرا چجور  دمید یوقت دم، یاون همه پسر د نیتو رو ب یوقت -
 گل کرد.  رتمیچرا خونم به جوش اومد، غ دونمی نم کنندیو برانداز مپات 

 زدم.  یمحو  لبخند
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  یرو شتری تو هم که ب گم، یم یچ وکنم یکار م یچ دمی نفهم گهیواقعا د -
 بود. تیعصبان یها رو از ته دلم نگفتم، از روباور کن اون حرف  ، یاعصابم رفت

 . سادمیکه وا سادیبه روم وا رو

 م؟یبخشی گفت: م دمی که تا حاال ازش ند یلحن و نگاه با

 تر شد. پررنگ  لبخندم

 یاما االن که معذرت خواه موندمی دلخور ازت م یکردینم یاگه معذرت خواه  -
 . بخشمت ی م یکرد

 زد.  یلبخند 

 ه، ی چ  رتیرفته بود غ ادمیچند ساله که  یبخوا االن راحت شدم، راستش  -
بکنه به من چه؟   خوادیم  یهر غلط گمیم  شم، ی نم یرتیهم غ تایز واسه ر  یحت
 ! میدختر خالمه و مثل خواهرم باهم بزرگ شد نکهیبا ا

 و پر کرد.وجودم یآخرش خوشحال  یجمله  دنیشن با

 نه؟یبی رو مثل خواهرش م تایرز  یعنی

 ! هیاون چ دونمی و نم کنهی درمورد تو فرق م یزیچ هینورا،  یکن یاما تو فرق م -

 نگاهش کردم.  رهیو خ ختیر  یهر دلم

 زد.  یلبخند 

که   زیچ  هیبهت بگم،  ویمهم  یل یخ زیچ هی خوامیم ا، یدر  میبرگشت یشب وقت -
 و ازش مطمئن نبودم اما امروز مطمئن شدم. بگم تونمیوقته نم یل یخ
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 ؟ یاالن بگ شهی گفتم: نم کنجکاو

 نه.  -

 . شمی م وونهیگفتم: باشه اما بدون من تا اون وقت د یساختگ  یناراحت با

 . دیخند

 نترس.  ، یشینم -

 .میراهمون ادامه داد به

 شکوند.  نمون¬وینگذشت که بازم سکوت ب  ادیز 

 ؟ یچرا طلق گرفت -

 نگاهش کردم.  عیگرد شده سر  یچشم¬ها با

 ؟ی¬دونیاز کجا م -

 کردم.  ق ی قبل بهت گفتم که درموردت تحق -

 وجودم¬و پر کرد. یل ی¬دل یاما اضطراب ب دی پر کش تعجبم

و   یکن  یبخاطر مطلقه بودنم ازم دور  ¬دادمی بود که امکان م نیواسه ا دیشا
 احساس مثل من¬و نداشته باشه. 

 دوختم.  وانیازش گرفتم و به ل نگاه

اما  ¬کنندیولم م گهیو عذاب ضربه¬اش د ریفکر کردم با ازدواج کردن فکر ام -
 ¬ذاشتمیبودم که نم ریام  ریاونقدر هنوز درگ  یحت ¬کردم، ینه، اشتباه م دمید



 ی مطهره حیدر  نمسیس

521 
 

زنش باشه که   ینبود کس اقتشیخوب بود ل یل یبهم دست بزنه، پسره خ
درموردش فکر   یمنطق ی ل یواسش که گفتم خ گه¬ست، ید  یکی ریفکرش درگ

 کرد و قبول کرد. 

 نگاهم کرد. نیتصورم با تحس برخلف

اما از نظر  یمطلقه بش یکه حاضر شد  زهیبرانگ نیتحس کرد،   یکار عاقلنه¬ا -
 . ینکن انتیبه شوهرت خ یفکر

 لبم نشست.  یرو یراحت شد و لبخند کم رنگ  المیطرز فکرش نسبتا خ از 

 . میدیپرس و جو به اون مسجد رس   یبعد از کل  باالخره

 قفسه گذاشتم. یآوردم و تو رونیو بوضو گرفتم کنار در مسجد کفشام یوقت

 ؟ینماز بخون  یا یب شهیحاال نم -

 داخل اشاره کرد. به

 . ایحرف نزن برو نماز بخون ب-

 کردم.  زیر  یکم وهام چشم

 اگه نماز خونت نکردم.  ستمینورا ن -

 و به داخل اشاره کرد.  دیخند

 .میو زود بخون بربرو نمازت  ایب -

  یگیاتفاق افتاد بهم م نیا  یوقت یو عوض کن ولهمون نگاه گفتم: حاال بحث  با
 ؟ یو بهم زدحرف نیاون روز ا ادتهی
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 برو نورا.   ایخنده گفت: ب با

 مسجد شدم.  وارد

من تو رو بچه  وفته، یم  یچه اتفاق دید میخواه یبه زود اشا، یبخند آقا ک  حاال
 داره.  یبا خدا بودن چه حس خوب دمی بهت نشون م کنم، ی مثبت م

و تموم کردم بلند شدم و بعد از گذاشتن مهر تو جا هردو نمازم  نکهیاز ا بعد
 اومدم.  رونیچادرها از مسجد ب یو تا کردن چادر و گذاشتنش تو قفسه  یمهر

گرفت و به سمتم   وش ه یداده بود تک هیتک وار یبه د نهیکه دست به س اشایک
 اومد. 

 شدم.  دنشیم و مشغول پوش برداشت وکفشم 

 . دی رس بهم

 قبول باشه خانم مثبت.  -

 بهش انداختم.  ینگاه مین

 . یمنف  یقبول حق آقا -

 . دم یو باال کشکتم  پیو ز  سادم یدرست وا دمیکه پوش  وکفشم 

 و عوض کنم؟ کت و شلوارم نیمنم ا یتر بپوشگرم  زیچ هیهتل  میبر یخوایم -

 .میبر یستی کت و شلوار راحت ن نیواال، اگه تو ا دونمینم -

 هتل.  میدوست ندارم، پس بر ادیز  وی رسم  پیت ستم، ی راحت که اصل ن -
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 کردم.   نییباال و پا وسرم

نداد و به سمت در رفت که   ریسر تکون دادنم گ نیبه ا شهی هم برخلف
 و باال دادم و پشت سرش رفتم.ابروهام

 نداد! ریعجب گ چه

 

   ــریامــ 

 

 نگه داشتم و جواب دادم. ابونیخ کنار 

 شد؟ یچ -

 االن تو کدوم هتله.  میدی فهم  م، یدیکش رونیتموم اطلعات دختره رو ب بایتقر -

 . دمی به لبم کش  یدست

 خب؟  -

 ی هتل... تو یاالن تو کنه، یبه عنوان مترجم کار م اکویدختره با شرکت د -
پروژه به استانبول اومدند و قراره جمعه هم   هی... هستند، واسه ابونیخ

 یجور   چیاما متاسفانه ه کنهی م یتهران زندگ یبرگردند، دختره درحال حاضر تو
 کجا! م یبفهم مینتونست 

 . دمی کش می شونی به پ یدست

 کجا رفته بوده؟ شیچهار سال پ دیدینفهم  -
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 .کردهی م یقربان، با خانواده و مادر بزرگش زندگ زدی -

 و کندم. باال انداختم و پوست لبم  وابروهام

 هان؟ زد؟یلب گفتم: پس  ریز 

 مادربزرگش رفته باشه؟!  شی که ممکنه پ دی به فکرم نرس چرا

 .فوت کردم  رونیو به بنفسم  یعصب

و رفت و  دیهتل باش یصبح تا شب جلو خوامیم م؛ یکارت خوب بود کر -
 بهتون بدم. یدستور  هیتا باالخره  دیو گزارش کن آمدش 

 چشم قربان.  -

 کنارم انداختم. یصندل یرو ویقطع کردم و گوش وتماس 

 . دمی موهام کش یتو یدست

باشند و بتونند نورا   یاحرفه  قدر نینداشتم تا ا ییآدما نیهمچ شی پ چهارسال 
نداشتم اما  زهایچ ن یکار به کار ا شیکنند، اصل چهار سال پ دایپرو واسم 

 رقابته به   هیکه  یبش  یوارد کار  یوقت

 .یدار  از یآدما ن نیا

 راه افتادم.  به

 لبم نشست.  یرو یلبخند 

! اون  دمیکه تو رو باحجاب د  شهی ! هنوزم باورم نمیشد  یمن، چ ینورا آخ
 شده باشه؟ محاله!  ینطور یاالن ا طانیش میگفت ی که بهش م یکس
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خوب  یاون خال چونت و بو دنی! دلم واسه بوسیتر شدچقدر خوشگل یول
ولت   ینطور یهم ارم، یبازم به دستت م خورمی موهات تنگ شده؛ قسم م

کار به کار تو ندارم اما اون   یبش گهید یمال کس یبخوا ، یتو مال من کنم، ی نم
داشته   چشم افریآر  ریبه مال ام  دیتا بفهمه نبا کنمیم چارهی و بدبخت و بطرف

 باشه.  خوادیم یباشه؛ حاال هر احد 

 

 نــورا  

 

 .می شد یشهرباز  وارد

 و داد همه جا رو پر کرده بود. غی ج یصدا

بودم و  اشایک یبار تو خونه  نیکه اول  یو با همون مانتو و شالو مانتوم  مقنعه
 بود عوض کردم.  دهیواسم خر

 بودم.  دهیهم پوش  یمشک یپالتو  هی

و   یمشک یاسک قهی یو کفش اسپورت و لباس بافتن نیشلوار ج اشامیک
 بود.  دهیبلند بود پوش  یکه کم ینیدارچ  یپالتو

 اطراف چرخوندم.  ونگاهم

 م؟ یکن کار یخب االن چ -

 و اطراف چرخوند. برد و نگاهش  هاشب یج یتو وهاشدست 
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 صداش بهش نگاه کردم.  با

 تاب گردان.  میبر -

 . دم یبا استرس خند دمیکه رس  یزیو گرفتم اما به چنگاهش  رد

 . گهید زیچ هی ال، یخیب -

 نگاهم کرد.  مرموز 

 ؟یترسی نکنه م -

 . یتو بترس دیگفتم شا ر، یجمع کردم و با اخم گفتم: نخ وخودم

 کرد نخنده.  یسع

 . میپس بر ترسمی من نم -

 . سادمیرفت که جلوش وا جلو

 .مینر ونیا -

 .خوادی م جانیاما من دلم ه -

 شد. ترک ینزد بهم

 !یترسیاما انگار تو م -

 و قورت دارم. دهنم آب

 .میاصل بر رم، ینخ -

 .میگفت: بر یبدجنس با
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 جلو رفت که همراهش قدم برداشت.  به

 !؟یار یجلوش کم ب یخوایچرا نم یترسیبگو م وونهید ینورا آخه

و   مینشست هاشی صندل یگرفت و نوبتمون شد رو وط یبل  نکهیاز ا بعد
 و بستم.کمربندامون 

 گرفتم.  یو به باز استرس و ترس پوست لبم  با

 به گوشم آورد.  کینزد وسرش

 .گذرم یم رشیاز خ یترسی م یاگه بگ -

 اخم بهش نگاه کردم.   با

 .ترسمینم رم، ینخ -

 خندون درست نشست.  یچهره با

 باشه.  -

 و به جلو نگاه کردم.  دمی کش  یقی عم نفس

 .یوفت یکه ب شهیهم کنده نم  تیداره، صندل  جانینورا، فقط ه ستین یزیچ

 و با ترس قورت دادم... کم به حرکت دراومد که آب دهنم  کم

 . میشد ادهیتموم شد پ نکهیاز ا بعد

 . سوختیزده بودم گلوم م  غی و از بس ج رفتیم   جیهنوزم گ سرم
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و  و دور گردنش و اون دستش دستم  عیبخورم که با خنده سر نی بود زم کینزد
 دور کمرم حلقه کرد.

گفتم: اصل هم  یدار خش  یقورت دادم و با حرص و صدا یو به سختدهنم آب
 خنده نداره!

 !ترسم؟ینم یگ یم  یشیم ریچرا ش یترسیم یخنده گفت: آخه وقت با

 و به سمتش گرفت. لرزونم انگشت

 در بکشم. شهیو از ر حرف نزن که دوست دارم موهات  -

 به دندون گرفت تا نخنده.  ولبش 

 افتاده بود. دیشد فشارم

 . مینشست مکتین هی یرو

 ی صندل یو رواومدم و سرم نییپا یواسه سرم نبود کم  یگاه هی تک چون
 گذاشتم. 

 . رمیبگ  یز یچ هیواست  رمیگفت: م  خندون

دور بود  یکم هی که   یادکه  هیپام گذاشت و پا شد و به سمت  یرو ودستم
 رفت. 

 . دم یکش  یقیبستم و نفس عم وهام چشم

 ! اشایبکنه ک  کارتیبگم چ خدا

 و باز کردم. هام با نشستنش چشم نکهینگذشت تا ا  یزیچ
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 قلبم آروم شده بود.   ضربان

 گفتم.   یبه سمتم گرفت که بلند شدم و ازش گرفتم و ممنون وانیل هی

 ؟یدیچرا واسه خودت نخر -

 . دمیخنده گفت: من مثل تو نترس با

 و ازش گرفتم و مشغول خوردن شدم. حرص نگاهم  با

 پا انداخت.  یگذاشت و پا رو یصندل یپشت سرم رو ودستش 

 کنارم گذاشتم.  ووان یکامل خوردم ل نکهیاز ا بعد

 شده.  رهیبهم خ  دمینگاه کردم که د بهش

 ؟ینیبیو محالت ترسم یدار  ه؟یچ -

 . دیخند

 داره؟ ینگات کنم، اشکال خواستمی نه، فقط م -

 و نگه دارم. نزنم و حرصم یکردم لبخند  یسع

 ها!کاراش مشکوکه  چقدر 

 . گهید زیچ  هی میبلندشو بر -

 شدم.  بلند

 من انتخاب کنم.  نبار یا نکه یاما به شرط ا -

 اطاعت بانو.  -
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 . میبه جلو قدم برداشت وانیو بعد از برداشت ل دی که خند  دمیخند

 سطل آشغال انداختم.  یتو ووان یل

 . دیکش  یکه پوف میرفت اونقدر 

 !گهیبگو د -

 صبر کن.  -

 اطراف چرخوندم.  ونگاهم

 قطار وحشت بهش اشاره کردم. دنید با

 اون.  -

 باال انداخت.  وابروهاش 

 گه؟ ید یمطمئن -

 و دوست دارم. کامل، قطار وحشت  -

 . رمیبگ طیپس من برم بل  ، یاوک -

 سمت دکه رفت. به

 بردم.  هامب یج یتو وهامدست 

 بندازه.  ینباشه که سوسک و مارمولک پلستک ایمدل  نی از ا دوارمی ام فقط

 شد.  خی به تنم س مو

 . شدندیمحو م نیزم یدوتا موجود رو نی ا کاش
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 برگشت.  طیدوتا بل  با

 ازش گرفتم.  وطیبل 

 !دای کنیخرج م قدر ن یکه ا  دیببخش -

 . یکنیجبران م انشالله  -

 شرکت.  یالبته، تو -

 کرد نخنده. یباال داد و سع وابروهاش 

 م؟یشرکت کارمون¬و انجام بد یتو یخوای م یعنی -

 نگاهش کردم.  یسوال

 ؟ یچه کار  -

 بهم نگاه کرد. معنادار 

 ! یشعور یب یل یحرفش با حرص به پاش زدم و با داد گفتم: خ لیتحل  با

 گذاشتم.  بش یج یتو وطیبل 

 اصل نخواستم.  -

 و گرفت و چرخوندم. بردارم که با خنده بازوم یو خواستم قدم دمیچرخ

 !وونهیکردم د یشوخ -

 و آزاد کردم. حرص بازوم با

 . دم یکوب  نمیس یبه قفسه  ومشتم 
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 . وفتهیمارمولک بهت ب ایسوسک  ه یقطار  یتو یاله -

 . دنی کرد به خند شروع

 گرفت و به جلو کشوندم.  ومچم

 .ترسمی خنده گفت: من نم با

 آزاد کردم. ومچم

 . دید میخواه -

 . د یو ازش گرفتم که باز خندبهم انداخت که با حرص نگاهم ینگاه

 پررو! یآب بخند رو

 .میسادیصف وا یتو

 جلو، اونم پشت سرم.  من

 نگذشت تا نوبتمون شد.  یزیچ

 . میهم نشست کنار 

 گذاشت.  یصندل یپشت سرم رو ودستش 

 که رو به رومون بود نگاه کردم.  یکیتونل تار  به

داشت، بحثش فرق   جانیترسناکم اما اون تاب گردان ه  ی زهایعاشق چ من
 . کنهیم

 . دهیبهم دست م  ییحس ماجراجو نمیشی قطار که م تو
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 که شد به راه افتاد. پر

 شدند.   قرمز روشن یهاجاها چراغ یکه بعض میتونل شد وارد

 شدی سرشون روشن م  یدفعه  چراغ باال ه یترسناک  یهاعروسک ای هااسکلت 
 ترسناک همه جا رو پر کرده بود. یو صداها وفتادندیم نییکنارمون به پا ایو 

 . کردمینگاه م جان یفقط با ه  منم

 ؟یترسی واقعا نم -

 .دهی بهم دست م یینه، حس ماجراجو -

 نگاه کردم.   بهش

 ؟یترسی نکنه تو م -

 بترسم؟ نیاز ا دمیمن از تاب گردان نترس -

 فرق داره.  نیا -

اومد و همراه با حرکت آروم قطار حرکت کرد که   نییاسکلت کنارم پا هی دفعه  هی
 و گرفتم و تکون دادم. دستش 

 ؟یسلم، خوب -

 . دن یشروع کرد به آروم خند اشایک

 و کنار سرم آورد.شد و سرش ترک ینزد بهم

 چقدر آشناست!  نیعه ا -
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 و ول کردم. باال رفت که دستش  اسکلته

 بهش نگاه کرد.  یسوال

 کجاش آشناعه؟!   قایدق نیا-

 نظر گذروند.  ریاز ز  کینزد یو از اون فاصله صورتم یاجزا تموم

 تو بود! هی شب یل یگفتم آشناعه! خ یدید -

 و پر کرد. بند بند وجودم حرص

 !اشایشدم گفتم: ک دی کل  یهادندون نیصدام باال نره از ب  نکهیا سهوا

 . دم یو گرفتم و کشکه با حرص موهاش   دنی کرد به خند شروع

 ! یشعور یب یل یخ -

 و گرفت. هامهم فشار داد و مچ  یرو وهاش چشم

 . دیدرد خند با

 ول کن نورا!  -

و به سرش گرفت و که دستش   دمیو محکم تو سرش کوبکردم و مشتم ول 
 هم فشار داد.   یو روهاش چشم

 ! یهم دار  یعجب ضرب دست  -

 !ینی و مثل من نباسکلت  هی  یحرص گفتم: حقته تا نباش با
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و باال هاش دست  عیو باال آوردم اما سرکه مشتم  دنیشروع کرد به خند باز 
 نزن.  خندم، ی گرفت و خندون گفت: نم

  ییهابهش رفتم و به اون طرف که از کنار قفس  یانشستم و چشم غره درست
 بودند نگاه کردم.  ییوالهایکه ه 

 و به دندون گرفتم تا نخندم. گرفت که لبم خندم

 بخدا! من و اسکلت؟! شعورهیب چقدر 

جذابه، مخصوصا اگه سر به   شی باهام خوب بود، مهربون قدر ن ی ا شهی هم کاش
 ره. سرت بذا

 . میشد ادهیتموم شد که پ نمیا

 . دم یپر نیی که بود پا یاتوجه به چهار پله بدون

 . د یپر نییپا اونم

 !ایشد یپر انرژ -

رفتن    رونیسفت نشسته بودم واسه ب یهای رو اون صندل نکهیا بخاطر
 و به سمت باال کشوندم. خودم  یخستگ

 خوش گذشت.  -

 اون توعه؟  لتونیاز فام یکی ید یکجاش؟ اونجا که فهم -

 بهش نگاه کردم که گفت: همون اسکلته.  یسوال

 ! اشایک  کشمتیبا داد گفتم: م ار یابن



 ی مطهره حیدر  نمسیس

536 
 

پا به فرار  عیسر کلشی و با اون ه دنیکه شروع کرد به خند  دمیسمتش دو به
 گذاشت. 

 سر به سرت بذارم! دهیخنده بلند گفت: آخ خدا چقدر حال م با

 . کنمیم شهیو از ر دفعه موهات  نی چون ا رمتیداد گفتم: دعا کن نگ با

 سر داد. یبلند یخنده

فرو برم اما زود    نشیبود تو س کیکه نزد  دیو به طرفم چرخ سادیدفعه وا هی
 و گرفت و نذاشت. هاممچ 

 خنده سرخ شده بود. از 

 آره؟ ؟یار یو دربحرصم  ادیخوشت م ، یحرص گفتم: رو آب بخند با

 کرد.  نیی باال و پا وسرش

 داره.  یحس خوب -

 تکون دادم.  وهاممچ 

 ولم کن بذار بزنمت دلم خنک بشه. -

 و ول کرد و با خنده گفت: بزن. دستم  هی

 کردم.  اخم

 .زنمیولم کن بعد م  -

 . یحالت بزن ن ی تو هم دینه، با -
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 باال آوردم. ومشتم 

 . ومدیاصل دلم نم راستش

 . دمیکش یپوف

 پس ولم کن.  زنمینم -

 و ولم کرد.  دیخند کوتاه

 حاال نوبت منه.  -

 . خوامینم ¬هایاز اون باز  گهیگفت: نه نه توروخدا، د عیسر

 . گمیها نم از اون گهید -

 . دم یکش یاآسوده نفس

 م؟یبر یخوبه، خب حاال چ -

 .یسوار  قیفکر کرد و در آخر گفت: قا یکم

 داره؟  یدوست دارم... اما مطمئن ه، یعال  نی گفتم: ا جانیه با

 . میپرسیم  م، یکن دایپ میبگرد دیآره، فقط با -

 . میبپرس  میخوبه، پس بر -

و راه¬و بهمون نشون داد  میدیپرس فروختی م طیکه بل  یفرد  هیاز  نکهیاز ا بعد
 .می به اون سمت رفت
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   اشایک 

 

 بهش چشم دوختم. کردیبه اطراف نگاه م یکه با کنجکاو یدرحال

 دمی حاال که فهم ذاره، ی انتقام نم نیدوست داشته باشم اما ا شدی م کاش
شده و داره مثل خوره  شتری ستاره واسه انتقام باهام بوده حس انتقامم ب

  شتری که هر لحظه ب  یمرداب نیو از امن  یکاش بتون  خوره؛ یو مو ذهنموجودم
 . ینجات بد برتمیداره داخلش فرو م

 به سمتم سوق داد. ونگاهش 

 ؟ یکنیبهم نگاه م  نطور یخنده گفت: چرا ا با

 زدم.  یلبخند 

 . ینطور یهم -

 . نمی تونستم بب یکه زد رو به خوب یمحو  لبخند

 فرستادم.   رونیو به بجلو نگاه کردم و نفس  به

 بکنم! کار ی باهات چ موندم

 . کنهیم کار یگذشت زمان چ  نمیبب ذارمیم اصل

 

 نــورا  
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 .سادمیکه بود وا یااچهیرفت و منم کنار در  یفروش  طیسمت بل  هب

 لبخند به دور شدنش نگاه کردم.  با

 شلوغ شده بود.  یحساب یشهرباز 

 دادم.  هیبه نرده تک نهیبه س  دست

 بهش نکردم.  یتوجه یول  سادیکنارم وا یکی

 !یاومدند خوش گذرون سیمترجم و رئ  نمیبیم -

رفت و به شدت به سمتش   رونی صداش انگار روح از تنم ب دنیشن با
 . دمیچرخ

 داد.  هینرده تک به

 هزار رفت.  یضربان قلبم رو  هیبا گذشت چند ثان فقط

 قدم به عقب برداشتم.  هی

 هان؟  ؟یکنیم کار یچ نجایا -

 هیکه مشخص بود پشتش   یظاهر یاطراف چرخوند و با خونسرد ونگاهش 
 هوم؟  ست؟یاونم با رئ ؟یکنیم کار یچ نجایگفت: تو ا  تی عصبان

 قدم به عقب رفتم.   هیاز نرده گرفت که باز  وش ه یتک

 برو.  ایب ر، ینداره ام یبه تو ربط -
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بودنش از ترس به باال  یو گرفت که از ناگهاندفعه مچم  هیشد و  کینزد بهم
 . دمیپر

 شد.  یدفعه رنگ نگاهش عصبان نیا

 هم نشنوم.  ی باهات حرف بزنم، اعتراض خوامیم -

 . خوامیمن نم یاسترس گفتم: ول با

 . ریتوجه به حرفم به جلو کشوندم که با تقل گفتم: ولم کن ام بدون

 شدم.  دهی که بهم انداخت از ترس الل شدم و همراهش کش ینگاه با

 به عقب انداختم.  ینگاه

 . د یشنیو نماونقدر دور بود که مطمئنا صدام اشایک

 م؟یبریترس گفتم: کجا م با

 گفتم.  یتر گرفت که از درد آخمحکم ومچم

 گفت: حرف نزن نورا، حرف نزن.   یبعصب

 . دادندیبهم م وی شده بودند و حس بد بیو ترس باهم ترک بغض

 .رهیم یکه داره به سمت اون در خروج دمید

 و بگو. حرفت جان ی توروخدا هم ریام -

 نزد و به راهش ادامه داد.  یحرف
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 اشا یک 

 

 هام به هم گره خوردند. به سمتش رفتم اما با نبودش اخم  ط یاز گرفتن بل  بعد

 اطراف چرخوندم.  ونگاهم

و پر وجودم  تی عصبان رهیو گرفته و تند همراهش ممچش  ی کی نکهیا دنید با
 هم فشار دادم.  یو روهامکرد و دندون 

 . دمیگذاشتم و به سمتشون دو بمیج یرو تو هاطیبل 

 رفتند.   رونیب یشهرباز  از 

 باز کرد. ¬وی ون مشک هیو گرفته بود ولش کرد و در که مچش  یاون

 گرفتم.  شیدستم مشت شد و انگار آت رهیام نکهیا دنید با

 ه؟آر  ؟یکنیفرار م یزار یو قال محاال من  کنم، ینورا، بدبختت م  آخ

 سوار شد و در رو بست.  رمیخواست خودش وارد شد و ام به

بخاطر نقش   یفکر کرد ، یوفتیخانم از قال گذاشتن من به غلط کردن م نورا
آب   ، یتونیتو هم مثل بق ذارم؟یکردن راحتت م یخوبا رو واسه من باز 

که به غلط کردن  ارمیبه سرت م  یکار   ، یهست یشناگر ماهر یول ینیبی نم
 . هتل  یفقط منتظرم برگرد ، یو کنو التماسم  یوفتیب

 

 نــورا  
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 . دمیترس به در چسب با

 به راه افتاد. نیماش

 زانوهاش گذاشت.  یو روهاش نشست و آرنج یصندل یبه روم رو رو

 هان؟  ؟یکردیم  کار یچ اشایبا ک -

 نگاه کردم.   بهش

 هی می کرد، خواست ببرتم هتل اما ازش خواهش کردم که بر دامی پ اشایآقا ک -
قبول   یاونم به ناچار  یشهرباز  میکه حالم بهتر بشه، بعد خودم گفتم بر ییجا

 . ستین یخاص زیکرد چون حالم خوب بود، باور کن چ

 قانع شد.  انگار 

 . دی کش  یقی عم نفس

 شدم.  دهی دزد دیبذار بهش زنگ بزنم نگرانم نشه فکر کنه شا -

 . یسالم  فهمهی هتل م یرفت یوقت خواد، ینم -

 . کنمی خواهش م -

 . د یکش یپوف

 کوتاه باشه.  -

 آوردم.  رونیب بمیاز ج وم یگوش
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 داد.  هیتک  یبه صندل نهیبه س  دست

 کردم.  کیبه گوشم نزد ویگرفتم و گوش وشمارش 

 خشک و سردش بلند شد.   یبوق صدا پنج  با

 ؟ییکجا -

 اونجا.  امیهتل من م  دیمن حالم خوبه، بر دیاما بدون گمیبعدا واستون م -

 بود.  یعصب انگار 

 ؟ ییکجا گمیم -

بگم، بعدا صحبت   تونمی نم د، ینپرس یاالن ازم سوال کنمی خواهش م -
 . م یکنیم

 زد.  یپوزخند

 ؟یزنیحرف م یچرا رسم -

 . دینپرس ی لطفا سوال اشا، یگفتم: آقا ک معترض

 و برباد نده. خودت  یکنی فقط هر کار م م، ی زنیخوب حرف م ی ل یباشه، بعدا خ -

 و قطع کرد. گفت و تماس  ون یا

 گذاشتم. بمیج یتو  وم یو گوش دمیکش یاآسوده نفس

 و باال انداخت. ابروش  هی

 !؟یبهش جواب پس بد  دیبا -
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 درک کن.  شه، یاون گرفتار م  یبشه پا میزیچ هی شرکتمه،  سیرئ -

 . دمی به در چسب  شتری شد و کنارم نشست که ب بلند

 گذاشت.  یصندل یپشت سرم رو ودستش 

 نورا بهم نگاه کن.  -

 مکث بهش نگاه کردم.   یکم با

 نظر گذروند.  ریو از ز صورتم یاجزا تموم

 زد.  یخالم ثابت موند و لبخند  یرو

 هام نگاه کرد. چشم  به

 دلم برات تنگ شده بود خانمم.  -

 و ازش گرفتم. هام حلقه زد که نگاهمچشم  یتو اشک

 گرفت و مجبورم کرد بهش نگاه کنم.  وچونم

 تو دلت تنگ نشده بود؟ -

 پس زدم و روم¬و ازش گرفتم.  ودستش 

 بشم.  ادهیپ خوامیم -

 و به طرف خودش چرخوند. و گرفت و سرمفکم  نبار یا

 بسه نورا.  یازم دور موند یهر چ -

 شد. ترک ینزد بهم
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 . گرفت یلحظه هم آروم نم هی قلبم

 یبگم که غلط کردم؟ هان؟ چه زبون  یبه چه زبون ، یعذابم داد یبسه هر چ -
 م؟ یبگم که ببخش 

 کردم دستش¬و بردارم.  یسع

 درد داره. ر، یو ول کن امفکم  -

 کرد. ول 

 . مونهی ما تموم شده و تموم شده م نیب  زیهمه چ ن، ی بب -

 و بست. هاش چشم  یعصب

 نورا.  کنمیم یکه قاط ادامه نده  -

 و قورت دادم. ترس آب دهنم  با

 بد بود.  دیشد شدی م یچون اگه عصبان بردمیازش حساب م هنوزم

 باز کرد. وهاش چشم

دور شونم حلقه کرد که گفتم: ازم دور بمون، من چهارساله عوض   ودستش 
 شدم. 

 زد.  یلبخند 

 ؟یشد نطور یشد که ا یچ -

 تکون داد.  وشالم
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 حاال هم ازم دور بمون.  کنه، یتر مو عاقل تجربه آدم -

که درست صورتش رو به  یو از اون طرف دور کمرم حلقه کرد، جور دستشم  اون
 صورتم قرار گرفت.  یرو

که االن درست تو حصار  یشده بود جور  تریکل ی ه شتری ها باون موقعه  از 
 بدنش بودم. 

هر  تونمیو م یکه مال من  نهیکه فرق نکرده ا  یزیتنها چ ست، یواسم مهم ن -
 بکنم.  خوامیکار م

 گفتم: من مال تو...   یعصب

 لبم گذاشت.  یرو وش یاشاره و وسط انگشت

 . یگفت: هست یترلحن آروم با

 تند شده بودند.  هامنفس 

 برداشت.  وانگشتش 

 . ار یب رونیو باگه گرمته پالتوت -

 نشستم.  یدر و صندل نیب یسه گوشه  تو

 خوبه؛ فقط ازم دور شو.نه،  -

 و بستم. هام کنار صورتم گذاشت که چشم ودستش 

 ولم کن بذار برم.   ر، ینکن ام تمیاذ -
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گونم نشست   یلبش که رو یهاش به صورتم خورد و گرمنفس  هرم
 هم فشار دادم.  یو روهام چشم

عوض شده  دیشا ن، یی و پرت کنم پانکن که در رو باز کنم خودم یکار  ر، یام -
 . وونمیباشم اما هنوز همون قدر د

 و باز کردم. هام زد و ازم جدا شد که چشم یطوالن یبوسه 

 . ¬کردمی م یشمار  هی واسه از دستش خلص شدن ثان داشتم

 . دیخند آروم

 بترسم؟ یاز چ دونمیو منقطه ضعف شل شدنت  یاما وقت دونمیآره، خوب م -

 منظورش گردنمه.  دونستمیم

 . دمی گوشه چسب به سه خوب

 نکن.  تمیبرو اذ ایب -

که    معرفتمیوقت بگذرونم، با خانم ب  میبا عشق زندگ خوامیم خوام، ینم -
 حرف بزنم.  دمشیچهار سال ند

 و فشرد.گلوم   بغض

 شو.  المیخیپس ب لرزونهیو نمهات دلمحرف  گهید -

 . د یهام درخش چشم یاشک تو برق

 کرد. ترکیو نزدکنار صورتم گذاشت و صورتش  ودستش 
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 بشم چون عاشقتم.  التیخیب تونمی نورا، نم شمینم ال یخیب -

 و بستم. هامبغض چشم  با

 باز کردم. حس کردم که چشم  یو به خوببودن لبش  کینزد یگرم

  یهست گهید یبفهمم عاشق کس شم، ینم الت یخیب وقتچ یه  شم، ینم ال یخیب -
 . کنمیو بدبخت ماون طرف

 . ختیر  یهر دلم

 !اشایک

 لبم چشم دوخت.  به

 سر حرفم هستم.  شهی که هم  یدونیم -

 با زبونش تر کرد.  ولبش 

 کردم دورش کنم.  یگذاشتم و سع شنه یس یقفسه  یرو وهامدست 

 کردم صدام نلرزه. یسع

 . ریبرو عقب ام  -

 دستش گرفت.  هیبا   وفمیظر یهامچ 

و حرکت لبش  هیدفعه تو  هیو بست و هاش صداش بزنم اما چشم خواستم
 .دیلبم گذاشت که وجودم لرز  یمحکم رو
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هم فشار دادم و  یو رو هام کرد که چشم   دنمیشروع به بوس قی و عم محکم
 . دم یکوب شدهیورز  یبه بازو یدر پ یو پمشت کم جونم 

 بغلش گرفتم.  یدست تو هی با

گناه کنم پس چرا تو   ¬خوامینم ی¬دونی ت بهتر مچرا؟ تو که خود ایخدا
 ؟ یکنیپرتم م یتی موقع نی همچ

 .ارهیو دربچهار سال   نیا یتلف خواستیانگار م دمی بوسی عطش م با

 یاشک یهاازم جدا شد که با چشم  زهیبود اشکم بر کیکه نزد یدرحال درآخر
 نگاهش کردم. 

 . نمتی بب خوامی برو گمشو نم -

بود که تو بغل من   ییگفت: چه روزها تی مشتش گرفت و با عصبان یتو وشالم
  میهمراه یچجور  شهیرفته هم  ادتیرفته؟ هان؟  ادتیخوابت برد،  ویسر کرد

 حاال برم گمشم؟ ؟یکردیم

 بغض سکوت کردم. با

 نورا.  دارمیبه روح مامان و بابا و خواهرم قسم من دست از سرت برنم -

 . دیترس وجودم لرز از 

 .خوردی به روح مامان و بابا و خواهرش قسم نم ی الک وقتچ یه اون

 آورد. نییو پاشونم انداخته بودم  یطرف شالم که رو اون
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گفت:    تی و گرفتم و با عصبانباز کنه که مچش ورشیز  بسی کل  خواست
 هان؟  ؟یکنیکار م یچ یدار  یفهمیم

 .زدی خمارش موج م  یهاتو چشم  یدلتنگ

 گردن و موهات تنگ شده.  یدلم واسه بو -

 باشم. یکردم جد یسع

 کن وگرنه...  ادمیپ جان ی هم -

 رو گرفتم. رهیدستگ

 .کنمیدر رو باز م -

 . دیخند آروم

 .ادیخوشم م اتیباز  وونهید نیاز هم -

 و آزاد کرد. گرفت و مچ خودش ومچم

 و گرفتم. دو طرفش  عیشالم از هم باز شد که سر دنیکش  هی با

 . ریام کنمیبخدا باز م -

 بهم نگاه کرد.  خونسرد

 . ختندیصورتم ر  یکوتاه جلوم تو یکه موها  دیو از سرم کشحرکت شالم هی با

 . دی کش یقی موهام فرو کرد و نفس عم  یو توزد و صورتش  یلبخند 

 نورا! یازم گرفته بود وی آرامش بزرگ -
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 . ستم یاون نورا ن  گهیفتم: بهت گفتم من دگ  یعصب

 کرد.  کیبه گوشم نزد وسرش

 . ست یمنم گفتم واسم مهم ن -

هام جدا شد و چشم  رهیگردنم فرو کرد که دستم از دستگ  یگود یتو وسرش
 خود به خود بسته شدند. 

رو   کار نیحساسم، چرا ا یدونیتو که خوب م یلعنت ر، یعجز گفتم: بسه ام با
 ! ؟یکنیباهام م

 . دیخند آروم

 تونمی درکت کنم، فقط من م تونمی تموم قلقات دست منه نورا، فقط من م -
 بفهممت. 

 باز شد.  دنمیباال آورد که انگار تازه راه نفس کش وسرش

 . ی بش گهید یعاشق کس یفقط من؛ پس حق ندار  -

 ... ادهیبغض گفتم: بذار پ با

 قطع شد.  دیچیکه بود پ ییکه از بلندگو ییبا صدا حرفم

 م؟یس یوا ای میو ادامه بدراه م، یهتل  کیقربان، نزد  دیببخش -

قلبم گذاشتم و نفس   یو روبهم نگاه کرد، بعد ازم دور شد که دستم  کوتاه
 . دم یکش  یقی عم

 و برداشت. تلفن  یگوش
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 دم در هتل نگه دار. -

 چشم قربان.  -

 سرم انداختم.   یو روشالم  عیسر

 . دیطرفم چرخ به

 .زدی یرفته بود   دمیفهم  -

 طاقت نداشتم حرف بزنم.  یضربان قلبم حت  از 

 شد. کیبهم نزد باز 

 داد. هیو به کنار سرش تکو دستش یبه صندل  وآرنجش 

 یکارم اشتباه نبوده، اما تو هم زود گذاشت  گمیخرد شدم نورا، نم  یرفت یوقت -
 . ی رفت

 ... یگفتم: نکنه انتظار داشت   تی عصبان با

 باال گرفت که سکوت کردم.  ودستش 

 .زنمی فقط من حرف م -
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 . دی کش  یقی عم نفس

وقت  اون ، یاز تهران خارج شده باش کردمی در به در دنبالت گشتم، فکر نم -
کردنت   دای از پ گهید یگاهم بود؛ وقت  هیمم تکواسه خودم نداشتم، عمه  ییآدما
و خودم اداره کنم، پس وارد کار شدم، پدرم  یگرفتم شرکتا می شدم تصم دیناام
 زیچ چی اما ه  ارم، ین ادیرو به  وبود تا ذهنم مشغول بشه و ت یاکار بهونه  نیاما ا

کنه، به روح مامانم قسم که بعد از اون اتفاق   رونینتونست تو رو از ذهنم ب
 ارتباط نداشتم.  یبا دختر گهید

 نگاهش کردم.  رهیخ

 شده بودم.  سردرگم

 شده بود. دهیچیدرهم پ دیشد هامحس 

 عاشقتم.  یل ینورا، هنوزم خ  -

 نگاه کردم.  رونیکه به ب ستادی دفعه ون ا هی

 .میبود یدر پشت یبه رو رو

 به من نگاه کن.  -

 نگاه کردم.   بهش

 . یباهام برگرد خوامیم -

 .تونمی ازم نخواه چون نم ون یا ر، یام -

 ؟ یهست یعاشق کسچرا؟ نکنه  -
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 نگاه کرد.دستم   به

 . یشوهر که ندار  -

 اما...  ستمین یگفتم: نه، عاشق کس  تی واقع برخلف

 و نتونستم بزنم. حرفم یادامه 

 . ریخداحافظ ام -

 و گرفت که بهش نگاه کردم. رو گرفتم اما بازوم رهیدستگ

 . یبر ذارمی نم میتا نبوس -

 بهش نگاه کردم.  عاجزانه

 بذار برم.  کنمیخواهش م  ر، یام -

 . یبر ذارمی گفت: به جون خودت نم  قاطعانه

 عجز نگاهش کردم. با

 !یلعنت تونمینم -

 من.  یببرتمون خونه  وفتهیراننده راه ب گمی پس م -

 و برداشت. تلفن  یدستش بود گوش یکه بازوم تو طور همون 

 ما رو...  -

 گفتم: باشه باشه، نگو.  عیسر

 . دیسرجاش گذاشت و به طرفم چرخ ویگوش
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 .سادمیگونش وا کیمکث به ناچار خم شدم اما نزد یکم با

 ببخشم.  ایخدا

 . دمی عقب کش عیو سر دمیبوس وگونش 

 نفسم.  یبر یتونیلبخند گفت: حاال م با

 . دمی کش یراحت نفس

 و مرتب کردم. شالم زدم و شالم ریز  وبسم یکل 

 شدم.  ادهیرو باز کردم و پ در 

 نورا؟  -

 . دمی سمتش چرخ به

 دوست دارم.  یل یخ -

 و قورت دادم. بغض آب دهنم  با

 بعد رفت.  هیرو بستم که چند ثان در 

 . دم یکش  یقیبستم و نفس عم وهام چشم

 .شدم ی تو اون ون داشتم خفه م انگار 

 باز کردم.  وهام چشم

 . کنه یدرکم م  اشایک  حتما
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دست به   یداده و با اخم بد هی به در تک نکهیا دنیاما با د دمیطرف در چرخ به
 انگار روح از تنم جدا شد.  کنهی نگاهم م نهیس

 استرس بهش زل زدم.  با

گفت: اگه    زدیتوش موج م دیکه انگار تهد ییهااز در گرفت و با نگاه وش ه یتک
 بود، نه؟  ریاشتباه نکنم ام

 باشه؟ دم، یم  حیاسترس گفتم: توض با

 و به داخل رفت.  دیبهم نگاه کرد و بعد چرخ تی با جد یکم

 . ایگفت: همرام ب  یلحن خشک با

 سرش قدم برداشتم. پشت

 کن که درکم کنه.  یکار  ایخدا

 . میشد یالب وارد

 رو زد. و دکمه  سادی آسانسور وا یجلو

 ضرب گرفت.  نی زم یو فقط با پاش رو دیبه طرفمم نچرخ یحت

 اتاقم...  دیکل  -

 دستمه.  -

 گرفتم. یو به باز استرس پوست لبم  از 

 اما بهم نگاه نکرد.   دی دفعه به طرفم چرخ نیباز شد و به داخل رفت و ا در 



 ی مطهره حیدر  نمسیس

557 
 

 .شدم که دکمه رو زد وارد

 . میاومد رونیکه باز شد ب در 

 . میدی اتاق رس به

 و وارد قفل کرد. اتاقش  دیکل 

 ام؟ یکردم ب دای پ  یبرم هر وقت آمادگ یبذار  شهیاسترس گفتم: نم با

 و گرفت و به داخل پرتم کرد. رو باز کرد و بازوم در 

 وارد شد و در رو نسبتا محکم بست.  خودشم

 . دمیواقعا ترس گهید نبار یا

 آورد.  رونیو برو روشن کرد و کفشش  هاچراغ

 . ختیر  یرو قفل کرد که دلم هر در 

 کنارم گذشت.  از 

 . ن یمبل بش  یرو امیم وکنم یو عوض متا لباسام -

 گذاشتم. یآوردم و تو جا کفش رونیو بهامکفش  سرد و لرزونم یهادست  با

 هال شدم و به سمت مبل قدم برداشتم. وارد

 بزنه.  رونیب نمیس  یاز قفسه  خواستی انگار م قلبم

 مبل نشستم.  یدرآوردم و رو وپالتوم 

 زانوهام ضرب گرفتم.  یهام رواسترس با انگشت  از 
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اومد که   رونیلخت از اتاق ب یتنه  یو باال ی شلوار ورزش هینگذشت که با  یزیچ
 و ازش گرفتم. نگاهم  عیسر

 و گرفت و به پشت سرم رفت. مبل  یکه یاز ت یکی

 نشست. روش  انگار 

 بچرخون. وی که روش نشست یمبل  -

 اول لبا...  اشایک -

 بچرخون.  گمیبلند گفت: م یعصب

 .دیوجودم از ترس لرز  کل

  نییو پاو چرخوندم؛ روش نشستم و سرممکث بلند شدم و مبل  یکم با
 انداختم. 

 ... یرفت یوقت -

 اول بهم نگاه کن.  -

 اجبار بهش نگاه کردم.  به

 داده بود.  هیتک  نهیبه س  دست

 ها رو داشت. از همون نگاه  بازم
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 . دمی کش  یقی عم نفس

باهام  خوادی شد، گفت م دایش پ سر و کله هوی  ریام یریبگ طیبل  یرفت یوقت -
و محکم گرفت و همراه خودش کشوندم، حرف بزنه اما قبول نکردم اونم مچم

 دهیکه بخوام صدات کنم، تقل کردم ولم کنه اما فا  یدور بود یل یتو هم ازم خ
باهام  زیر  کی میرسونم کرد، تا ب هیشدم؛ سوار  مشینداشت، به ناچار تسل 

 . بود که باهاش برگردم نیجملشم ا ن ی شتریحرف زد، ب

 کردم.   بغض

 یتو  یجور  چیدوسش داشته باشم اما اون ه تونمی نم گهیاما بهش گفتم د  -
و اون طرف  یشد گهید یبهم گفت اگه بفهمم عاشق کس رفت، ی گوشش نم
 به روح مامان و بابا و خواهرش قسم خورد.  کنم، ی بدبخت م

 ... ای دتینبوس -

 بهم نگاه کرد. معنادار 

 انداختم.  نییپا وسرم

 بود بشکنه.  کیهر لحظه نزد بغضم

 گفت: جواب سوالم نورا.  محکم

 بغض نگاهش کردم.  با

 ؟یپرسیم یواسه چ -
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 . دمیو نشنگفت: جواب سوالم  یبست و عصب وهاش چشم

 از حال برم.  دادمیلحظه امکان م  هر

 بذار برم.  اشا؛ یک  ستیمن... من حالم خوب ن -

 و با زبونش تر کرد. لبش  یعصب

 نه؟ ای دتیبوس گمی دفعه داد زد: م هی

 بغض بلند گفتم: آره. با

 . ختندیگونم ر  یهام روبلفاصله اشک  و

 فرار کنم؟ هان؟  تونستمیم یآره، تو اون ون چجور  -

 .دمیلرز ی م دیشد

 چشم دوخت.  نی باز کرد و به زم وهاش چشم

 هم فشار داد.  یرو وهاشدندون 

 دفعه بلند شد و به سمت اپن رفت.  هی

 برداشت و به سمتم اومد.  ی دستمال کاغذ هی

 و گرفت و نشوندم. بازوم عی بلند بشم که سر خواستم

و محکم گرفتم و که از سوزش مچش دیلبم کش  یو محکم رودستمال  یعصب
 هام به هم گره خوردند. اخم

 !؟یکنیم کار یچ -
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 به کنار پرت کرد و بلفاصله صورتم¬و محکم گرفت.  ودستمال 

نورا،  کنمیم چارتیو لمس کنه بلبت  یکی گهیبار د ه ی بخدا قسم اگه  -
 ؟ ید یفهم

 شدم.  ره¬شیو بهت زده خ  شکه

با بغض   نبار یبازوهاش گرفتم که ا نی ب صانهیدفعه تو بغلش انداختم و حر هی
 و بستم.هام چشم

 . دیو بوسشالم یپشت سرم گذاشت و رو ودستش 

 ؟ یدی دارم، فهم ودنت یفقط من حق بوس  -

و دور کمرش  هامبدنش لخت بود دست  نکهیزدم و بخاطر ا  یپر بغض  لبخند
 حلقه نکردم. 

 و باز کردم. هام و گرفت که چشممکث از خودش جدام کرد و بازوهام یکم با

 ؟یخور یم یکرده، چ  خیبدنت  -

 فقط نگاهش کردم.  رهیخ

 هضم کنم.  تش ی و بعد از اون عصبانهاش کارها و حرف تونستمی نم

 و گرفت. طرف صورتم دو

 نورا؟  -

و دور  هام دست دم، یکش  ن¬ترییپا ن¬هام¬و ی م و به جاش آستنزد یحرف
 و بستم.هامکمرش حلقه کردم و چشم
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 داشت.  اجیسردم به گرما و آرامش آغوشش احت بدن

 مکث بغلم کرد.  یکم با

 بغض گفتم: باور کن دوست نداشتم ببوستم.  با

 . میدرموردش حرف بزن گه ید خوامی گفت: نم یلحن آروم با

 لبم نشست.  یرو یلبخند 

خونم به جوش   یریبا ام  دمی فهم یکه سرت داد زدم؛ وقت خوامی معذرت م -
 اومد. 

 یکه از قال گذاشتنم عصب   کنمیدرکت م ، یدرموردش حرف بزن خوامینم -
 بشه. 

  هیواسه  تمیعصبان نیا شتریب یو بخواسکوت کرد و درآخر گفت: راستش  یکم
 بود.  گهید زیچ

 از دورم باز کرد.  وهاشجدا شدم که دست  ازش

 ؟ یپس واسه چ -

 با زبون تر کرد. ولبش 

 بهت بگم.  وی زیچ هی خوامی نورا، م نی بب -

 نگاهش کردم. منتظر

 . دی کش  یقی عم نفس
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و نداره، از  عشق  اقتیل  یدختر چیه گهید کردمی ستاره، فکر م انتیبعد از خ -
کم کارمند زن   یل یشرکت خ یدخترا متنفر شدم، اگه دقت کرده باش یهمه 

بهم نشون داد که دختر خوبم  یکی شیداره، همشونم متاهلند اما چند وقت پ
بازم  تحانبهش اعتماد کرد، چون بعد از اون همه ام  شهیکه م  یهست، کس

 و واسم آزاد نذاشت. خودش

 ؟ یعاشق شد یعنیاسترس و بغض گفتم:  با

 بعد از چهارسال باز عاشق شدم.  -

 هام حلقه زد. چشم  یو اشک تو ختیر  یهر دلم

 ؟یعاشق... عاشق ک  -

 داد.  هی و به مبل تکو مشتش  یبه صندل  وآرنجش 

 لبخند بهم نگاه کرد.  با

 ست؟ یواضح ن -

 ؟یشد تاینکنه... نکنه عاشق رز  -

 . دنی کرد به خند شروع

 عمرا! اون مثل خواهرمه.  تا؟یرز  ؟یک -

 راحت شد.  الم یبابت خ نیا از 

 شناسمش؟ ی هست؟ من نم  بهیغر -

 . ش یشناسیم -
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 ترس و استرس فکر کردم.  با

 نا؟ین -

 . دیخند باز 

 نه.  -

 ل؟یل -

 . دیخند دوباره

 عاشق اونا بشم؟! دیبا یآخه واسه چ -

 . دیچیدهنم پ  یتلخ و گز خون تو یسوخت و مزه دیو کندم که شدلبم  پوست

 و روش گذاشتم. در هم رفت و دستم  صورتم

 دمیو برداشت که دو گرفت و دستم درست نشست و مچم یاخم کم رنگ با
 . هیخون

 آخه؟ یکار به لبت دار  یاز دست تو نورا! چ -

 . سوختی م دیشد

 شد.  بلند

 . ارمیبهش دست نزن صبر کن دستمال ب -

سوزش   نیکرده بود که به ا  ریو درگاونقدر موضوع عاشق شدنش ذهنم اما
 .دادمی نم تی اهم
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 ؟ یشد یعاشق ک -

 دستمال به سمتم اومد و کنارم نشست.  با

 . سوزهیبود انگار لب اون م   یجور  هی شچهره

 لبم گذاشت.  یرو ودستمال 

 و تکرار کردم.سوالم باز 

 ؟ یشد یعاشق ک -

 هام نگاه کرد.  چشم  به

 ؟ یزنیحدس نم  -

حدس   خوادی و باال گرفت و با خنده گفت: نمدستش  هیبزنم اما  یحرف خواستم
 . گمی! خودم میو بکن دفعه پوست کجات  نیا ستیچون معلوم ن  یبزن

 استرس نگاهش کردم.  با

 . ¬کندم یداشتم جون م انگار 

 انداخت.  نی زم یرودفعه  نیلبم فشرد و ا یبار رو هیبرداشت و  ودستمال 

 شدم؟ یچرا واست مهمه که عاشق ک -

 و با سوال جواب نده.خواهشا سوالم  -

 . دیخند کوتاه

 باشه.  -
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 . دی کش  یقی عم نفس

اما  ارم یو درمحرصش  ای کنمی شدم که درسته باهاش دعوا م یعاشق کس -
ماه و  کیشدم که تا قبل از  یاز رو دوست داشتنه، عاشق کس هانیا یهمه 

 نبوده.  میزندگ یتو شی پ یاخورده

 عاشق کشش¬و زد.  یهمون لبخندا  از 

 سرتقم شدم.  یخب معلومه که عاشق هم خونه  -

 که شکه و بدون پلک زدن بهش چشم دوختم. دیچنان لرز  وجودم

 هام اعتماد کنم! به گوش  تونستمیچرا نم دونمی نم

 و به اطرافم نگاه کردم. دمیخند دیترد با

 من خوابم نه؟  -

 صداش بهش نگاه کردم.  با

 . ی دار یب دار ینه، ب -

گونم سر خورد که درست   یقطره رو  هیهام حلقه زد و بلفاصله چشم  یتو اشک
 .نشست و با شالم پاکش کرد 

 دند؟ی... گوشام اشتباه که نشنگوشام  -

 . دیخند

 نه.  -
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 گرفت.  بغضم

 ممکنه؟ چطور  -

 زد و با احساس نگاهم کرد.   یمهربون  لبخند

 . ی که تو عاشقم یطور همون  -

 . دم یبغض خند با

 رفتار کردم؟!  عی ضا قدر ن یا یعنی -

 . دیخند

 آره. -

 و بستم. هامبود چشم یکه از خوشحال یبغض با

 و بهم نشون داده! خوبش  یرو ایبار دن هیباور کنم واسه  تونمیچرا نم دونمی نم

 . دم یگوشم شن کیبعد صداش¬ونزد هی ثان چند

 عاشقتم زبون دراز من.  یل یخ -

بهم   تیمخصوصا اونجاش که با من  مالک  د؛ یدلم لرز  شتریش بهر کلمه  با
 گفت. 

 مکث گفتم: منم...  یاز اشکم¬و باز کردم و با کم زیلبر یچشم¬ها

 سکوت کردم.  اما

 داد و منتظر نگاهم کرد.  هی به سرش تک دستش¬و
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اما درآخر  ارمیکلمه رو به زبون ب نیها اسخت بود که بازم بعد از سال  واسم
 و جمع کردم و گفتم: منم عاشقتم. عزمم

 شد.  ق¬تری عم لبخندش

 قربونت برم. یاله -

 لبم نشست.  یرو یپر بغض  لبخند

طرز نگاهش معذب بهم زل زد که از لباس تنش نبودن و   ¬حرفیب هموطور 
 شدم. 

 گرفتم.  یبه باز  انگشت¬هام¬و

 ؟ یلباس بپوش یبر شهی ... ماشایک  زهیآم... چ -

 خانمم بگه.  یهر چ -

 زدم.  یخجالت¬گونه¬ا  یلبخند 

 شد و به سمت اتاق رفت.  بلند

واقعا عشق با   کنم، ی حس گناه نم ادیز  کنهیبغلم م ی چرا وقت دونمی نم
 چه برسه با دلش! گهید کنه، یم یاعتقادات آدم باز 

 

   اشایک 
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 و جمع کردم. که وارد اتاق شدم لبخندم  نی هم

 . دمیاسپورت برداشتم و پوش یپوش مشک  ریز  هی

 فرستادم.  رونیو به بگذاشتم و کلفه نفسم  نهیآ زیم یرو وهامدستم

 کنم؟ یم ی دارم چه غلط من

فکر کنم که   یابه لحظه  تونمیبه چند ماه بعد فکر کنم؟ چرا نم تونمینم چرا
   رون؟یب کنمیو از خونم پرتش م کنمیخردش م

 به تخت زدم.  یلگد یو عصب سادمیوا درست

دختر، همجنس ستاره با  ؟یفهمیاونم دختره م ؟یچت شده لعنت  تو
 یخوایم ؟یار یجلوش کم م  یاون؛ تمرکز کن پسر؛ چرا دار  ی اخلق اتیخصوص

سمت عشق   رهیآخرش م  ست؛ یاونم بهت وفادار ن ؟یبشکن ؟یدوباره خرد بش
 . شی قبل 

  تیو برداشتم و با عصبانتخت  یفکر خونم به جوش اومد که بالشت رو نیا از 
 تخت پرت کردم. یرو

 

 نــورا  

 

 اخم بلند شدم.  با

 ؟ یکنیم کار یچ یدار  اشا؟یک -
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 زنگ در بلند شد.  یصداش بلند نشده بود که صدا  هنوز 

 سمت در رفتم.  به

 . کنم یمن باز م -

 نگاه کردم. ورون یب نیبو از ذره سادمیدر وا پشت

 بود.  آرش

 مرتب کردم و قفل و در رو باز کردم.  وشالم

 کرد.  یاخم

 کجاست؟  اشایحالت خوبه؟ ک -

 در کنار رفتم که وارد شد و در رو بست.  یجلو از 

 بود!  یعصب یل یاومد خ یوقت -

 االن خوبه.  -

 . میهال شد وارد

 لبم زوم شد.  یرو نگاهش

 کرد.  یاخم

 اشاه؟ یچرا پوست لبت کنده شده؟ نکنه کار ک -

 !؟یتعجب گفتم: چ  با

 اشا؟ یزد: ک داد
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 اومد.  رونیاخم از اتاق ب با

 ؟یذاشتسرت گ یچته؟ چرا خونه رو رو -

 هان؟  ؟یکرد کار ی با اخم گفت: باهاش چ آرش

 !؟یگیم یتعجب گفت: چ با

 به لب من داره؟  کار یچ  اشایو کندم؛ آخه کبابا خودم حواسم نبود پوست لبم  -

 راحت شد.  الشیخ انگار 

 اونم با اعصاب داغون؟  یچرا بدون نورا برگشت -

 انداختم.  نییپا وسرم

 . ن ی من و نورا شد؛ هم  نیب یبحث هی -

 به چپ و راست تکون داد.  ودستش 

 ! دیپریبه هم م دیخاک تو سرتون که همش دار  -

 تعجب بهش نگاه کردم.   ای

 به سمت آشپزخونه رفت.  اشایک

 ؟ی ریم ای یمونیم -

 بمونم؟ ایبرم  یخوایخودت م -

 آشپزخونه شد. وارد

 با عشقم حرف بزنم.  تونمیتر مکه راحت  یبر -
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 گردنش شکست.  گهیکه گفتم د دیچنان سرش از تعجب به سمتم چرخ آرش

 زدم.  یازدهخجالت  لبخند

 !گه؟یم یچ نیا -

 ... زهیچ -

 اومد.  رونیب بسی چ هیبا  اشایک

 من به نورا گفتم دوسش دارم.  -

 تر شد. پررنگ  لبخندم

 . دی آرش به هم گره خوردند و به سمتش چرخ یهااخم

 ! ؟یچ -

 ه؟ یبا اخم گفت: مشکل  اشایک

 بهم انداخت.  ینگاه میو از هم باز کرد و هل نهاش اخم  عیسر آرش

 !یکه دوسش دار  یشدم چون تو بهم نگفت ی... عصبزهیچ -

 کردم.   تعجب

 !؟ ینگفت تیکینزد ن یبه دوست به ا -

 سمتمون اومد.  به

 خودم از حسم مطمئن نبودم نورا. هنوز  -

 .گفتم  یآهان
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 .سادیلبخند رو به روم وا با

 نورا هم بهم گفت که دوستم داره. -

 زدم.  یلبخند 

 بهش زنگ بزنم بگم.  دی! بایدالرام خال یگفت: او! جا دهی کش آرش

 و به طرف در رفت.  دیچرخ

 من برم خبر برسونم. -

 . دم یخند

 .د ی شما هم به معاشقتون برس -

 گرفت.  رصمح

 حرص گفتم: آرش! با

 . دنی کرد به خند شروع

 خنده بلند گفت: خداحافظ.  با

 .د ی کوتاه خند اشایک

 باز و بسته شدن در بلند شد.  یصدا

 . دمیچرخ اشای اخم به سمت ک  با

 پرروعه! یل یخ -

 نگام کرد که باعث شد معذب بشم.  یطور خاص هی
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 قدم به عقب رفتم.  هی ارادهیشد که ب کینزد بهم

 باال انداخت.  وابروهاش 

 !؟یکنی ازم فرار م -

 ... نه. زهیگفتم: چ هل

 از کنارش رد شدم و به سمت پنجره رفتم.  عیسر

 قشنگه.  یل یباال خ  نیاز ا ایدر  -

 بلند شد.  پسیباز شدن در چ یصدا

 . سادمیپنجره وا  یبه رو رو

 به طرفم گرفت.  وپس یکنارم اومد و چ  نکهینگذشت تا ا  یزیچ

 بهش انداختم.  ینگاه

 . کردی دلخور بود که بهم نگاه نم انگار 

 اشا؟ یک -

 دهنش گذاشت.  یتو پسیچ هی

 هوم؟ -

 . دمیبه طرفش چرخ درست

 ؟ یناراحت شد -

 نزد. یحرف
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 شدم. کینزد بهش

 اشا؟ یک -

 . شنومیم -

 بهم نگاه کن.  -

 قشنگه.  یل یباال خ  نیاز ا ایدر  -

 !دهی و به خودم پس مخودم حرف

 .سادیوا نهیاز دستش گرفتم که دست به س  وپس یچ

 .سادمیمبل انداختم و باز کنارش وا یرو

 بازوش گذاشتم و به طرف خودم چرخوندمش که بهم نگاه کرد. یرو وشالم

 !گهیدلخور نباش د -

خودم¬و کنترل کردم تا  یل یبود رو پر کرد که خ نمونیکه ب یافاصله  اونقدر 
 عقب نرم. 

واقعا عاشقانه باهام رفتار   خوامیم ، یازم فرار نکن گهیبه بعد د نیاز ا خوامیم -
 . یکن

 مثل چطور؟ -

 یحس خوب دنتیبوس ده؛ یبهم م یاگه من عاشقتم، بغل کردنت حس خوب -
 نورا.  خوامیرو م هان یا یپس همه  ده؛ یبهم م
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 انداختم.  نییپا وسرم

 ؟ یدیو ازم ندزد؛ فهم نگاهت  وقتچی تحکم گفت: ه با

 .دیدلم لرز  باز 

 مکث بهش نگاه کردم.  یکم با

 زد.   یمهربون  لبخند

از  وشیخونم انگار سرد یخونم اومد یتو  یاز وقت خواد؛ یو م دلم آرامشت  -
 دست داد. 

 صورتم چرخوند.  یتموم اجزا نیب ونگاهش 

 .ی ریو ازم بگاحساس  نیا یهمه  نمیبب تونمیعاشقتم نم  یوقت -

 لبم نشست.  یاز ذوق رو  یلبخند 

 هام نگاه کرد. چشم  به

  ینیبودنش ه یو گرفت و بلندم کرد که از ناگهانزانو و گردنم ریدفعه ز  هی
 چنگ انداختم. رپوششیو به ز  دمی کش

 فرستادم.  رونیو به ببستم و نفس حبس شدم وهام چشم

 باز کردم.  حرص چشم  با

 ! اشایک دمیترس -

 . دیخند کوتاه
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 مبل نشست و تو بغلش گرفتم.  یرو

 نم؟ یکنارت بش  یولم کن شهی ... مدی خجالت گفتم: ببخش با

 ؛ ید ی بهم م یحس خوب ؛ یلحن آروم گفت: نه؛ دوست دارم تو بغلم باش با
 .یتر باشکن راحت  و دور گردنم حلقهدستت 

 ... من، خب... زهی... چاشایک -

 باال انداخت.  وابروهاش 

 .و بزن راحت حرفت  -

 دخترا واست باشم. یه ی مثل بق  تونمی... من... من نمزهیچ -

 کرد.   یکم رنگ اخم

 ! رهیگیچون خندم م یستیچرا؟ نگو که بلد ن -

حساسم، خب؟   یرو محرم نامحرم یل ی... من خزهی... چستین  نینه؛ موضوع ا -
 . رهیگیو مثل خوره ماحساس گناه وجودم ست، یدست خودم ن

 بهم زل زد که مظلوم نگاهش کردم.  حرفیب

 با زبونش تر کرد که نگاهم کوتاه لبش¬و شکار کرد.  ولبش 

 فکر فرو رفت.  یچشم دوخت و انگار تو نیزم  به

 بهش نگاه کردم. یاسترس منتظر حرف با

 .زنه یقلبم تند م ارادهیب کمیهمه بهش نزد نیا ی چرا وقت دونمی نم
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 هام نگاه کرد. گذشت که به چشم  قهیدق هی حدود

 دارم.  یفکر هی -

 خب؟  -

 . یشی راحت م یل یخودت خ یاگه قبول کن گمیکه م  ینیا -

 ه؟ یگفتم: خب اون چ کنجکاو

 شو!  غمیمکث گفت: ص یکم با

 حد ممکن گرد شدند.  نیتا آخر هامچشم

 جانم؟!  -

  ، یباش  دهیپوش قدر ن ی همش تو خونه ا  دینبا گهید یبش غم ی اگه ص ن، ی بب -
  یگیکه م  یحس گناه نی ا گهیآزاد دارند؛ تازه د یبه هوا اجیاحت چارتیب یموها

 . دهی آزارت نم

مامان و ! من به دور از چشم اشا؟یک یگی م یچ یفهمیهمون حالت گفتم: م با
 بشم؟! غهیبابام برم ص

که   یتا وقت یمونیم  غمیکه مامان و بابام از آلمان برگردند ص  یخب تا وقت -
 . هیفکر خوب یل یخ ت؛ یخواستگار  امیب

 اما خطرناکه.  -

 انداخت.  نی چ شی شونیپ  یرو یکم رنگ اخم

 ؟یخطرناک واسه چ -
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 کردم با نگاهم بهش بفهمونم.  یسع

ساله   ستیپسر ب  هی قربونت برم، من   یگفت: الهو گرفت که منظورم  انگار 
 سالمه! یس کیو کنترل کنم، نزدکه نتونم خودم  ستمین

 لبم نشست.  یرو یاولش لبخند یجمله از 

 زد.  یلبخند 

 . میبندی قرارداد م هی م؛ یکن ی کار م هیاصل  -

 گفتم: قرارداد؟! متعجب

مبلغ    هی  دیاگه من بهت دست زدم با میکنی که امضا م یقراداد نیآره، طبق ا -
 بهت دادم.  ویادیز 

کار از کار گذشته باشه پول به چه   ی! تازه وقتیگفتم: تو که پولدار  یتینارضا با
 !اد؟یکارم م 

 کرد.  یاخم

 !ایانگار بهم اعتماد ندار  -

 . زنهیگول م هوی طونه ی بحث ش ست؛ یبحث اعتماد ن -

 . دیخند کوتاه

 یفرد نامدار  هیمنم  ؛ یکن تیشکا یتونی طبق قرارداد م گه، ید زیچ هیپس  -
و از و شرکتماعتبار خودم میدادگاه بکشون یاخلق ریهستم اگه واسه کار غ

 چطوره؟   نیا دم؛ ی دست م
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 بهتره.  یل یخ نیا

 که! شهی ثبت دولت م غهی ص  نیمکث گفتم: اما بازم ا یکم با

 رمیگ ی م نترنتیرو بخونه که ثبتش کنه؛ از ا غهیص یروحان ه ی دی حتما که نبا -
 .خونمیخودم م

 گرد شده بهش نگاه کردم. یهاچشم با

 کرد نخنده.  یسع

 قدر ن یکه ا ید ینشن زویچ نیمگه تا حاال ا خونم؛ ینترس؛ اشتباه هم نم -
 ؟یتعجب کرد

 !کننایم ییهمون حالت گفتم: جلل خالق! مردم چه کارا با

 گفت: قبوله؟   خندون

 بهم فرصت بده.  میگردیبرم  یفکر کنم؛ تا وقت دینوچ؛ من با -

 فرستاد. رونیبه ب ونفس 

 از دست تو! باشه.  -

 . شمیحاال هم با اجازه من از رو پات بلند م -

 تر گرفتم.بلند بشم که محکم  خواستم

 !خورهیپوستم که به پوستت نم ؛ ذارمینم - 

 . کردم یحرص اخم با
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 ! م؟ینیبش نجایا یجور ن ی هم کار یب -

 .میخور یم  پسینه؛ چ -

خم شد که از فرصت استفاده  پسیو از دورم باز کرد و به سمت چدستش  هی
 بلند شدم و چند قدم به عقب رفتم.  عیکردم و سر

 . نمیحرص گفت: برگرد سرجات بب با

 . به چپ و راست تکون دادم وسرم

 هم فشار داد.  یرو وهاشدندون 

به   عیو سر دمیکش یغیدفعه بلند شد و به سمتم هجوم آورد که با خنده ج  هی
 . دمیاتاق دو یعنی مکان  نیترکینزد

که وارد شدم تند در رو گرفتم و بستم و قفل کردم که محکم به در  نی هم
 . د یکوب

 در رو باز کن نورا.  ن ی حرص گفت: ا با

 .زم یعز شهیخنده گفتم: نم  با

 نه؟  یکنی لحنش گفت: باز نم یتو دیتهد با

 دادم.  هی خنده به در تک با

 نه.  -

 باشه نورا خانم.  -
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 . ومدین ییصدا گهید

 . رونیب رمیمکم صبر کنم بعد  هی

 هام به هم گره خوردند. دفعه در خونه باز و محکم بسته شد که اخم هی

 ! کنه؟یزود قهر م قدر ن ی بچه ننه چرا ا نیا

دفعه توجهم  هیاومدم اما  رونیدر هم ب یهادر و در رو باز کردم و با اخم قفل
 شدم.  دهی چسب وار یتا بخوام بفهمم به د یبه بغلم جلب شد ول

 اخموش نگاه کردم.  یافه یترس به ق  با

 . دمی استرس خند با

 رفت؟! رونیب  یپس ک -

 شد.  کیصورتم نزد به

 آره؟ ، یو دست کم گرفتمن  -

 !ایهست  یعجب آدم -

 . دمی و به سرش کوباشارم  انگشت

 واقعا مغزه، ماشاهللا.  نیا -

 کرد نخنده.  یسع

 و با صدا قورت دادم. لبم نگاه کرد که آب دهنم به
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لبم پوستش کنده شده   ، یکن یو عمل فکرت  ینگاه نکن؛ حق ندار  نجور یا -
 . سوزهیم

 . اشای: توروخدا کدمیشد که نال  کیلبم نزد به

 هم فشار دادم.  یو روهام که چشم  نهیلبم بش  یبود لبش رو کینزد

و باز هام و محکم بغلم کرد که با تعجب چشم  دنی دفعه شروع کرد به خند هی
 کردم. 

 !یشیمردونش فشارم داد و با خنده گفت: چقدر بامزه م یبازوها نیب

 گرفت.  حرصم

 ! یشعور یب یل یخ -

 و ولم کرد و به سمت مبل رفت.  دیو محکم بوسشالم یرو

 سر به سرت بذارم! دهیخنده بلند گفت: آخ نورا چقدر حال م با

 . دمیبه سمتش دو غیحرص و ج با

 . اشایک کنمیو مموهات  -

 شدت گرفت و پا به فرار گذاشت.  شخنده

 .دادمی و منم از حرص بهش فحش م مید یچرخیمبل م دور 

 تا کچلت کنم.  سایوا یداد گفتم: جرئت دار  با

 اوج گرفت. شقهقه 
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و دور  دستم  هی عیو سر  ودم ی مبل رفتم و به سمتش پر یتقلب رو یاز رو نبار یا
که با درد بلند    دمیو گرفتم و کشگردنش حلقه کردم و با اون دستم موهاش 

 ! یگفت: آخ ول کن روان

 . کنم ی : تا کچلت نکنم ولت نمدمیشدم غر دیکل   یهادندون  نیب از 

وزنش فکر کنم دل   هی نیمبل پرت کرد که از سنگ  یو روو خودمدفعه خودش  هی
 و رودم له شد. 

 . و به دندون گرفتم هم فشار دادم و لبم یو روهامدرد چشم از 

 کنار گوشم آورد. وسرش

 هوم؟  ؟یکشیو ممن  یموها -

 . زدیموج م دی لحنش تهد تو

 . دمی استرس خند با

 .شدم ! از روم بلند شو خفه ینیسنگ یل یماشاهللا خ -

 گردنم. ال یخی: توروخدا بدمیتوجه به حرفم به سمت گردنم رفت که نال  بدون

 . دیخند آروم

 . شالم دوست دارم  یو از روکنم گردنت  کار یچ -

هم فشار دادم و به بازوش چنگ   یو رو هام فوت کرد که چشم  ونفسش 
 انداختم. 

 و باز کردم.هامباال آورد که چشم  وسرش
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 د. بهم نگاه کر  خندون

 !یحساس  یماشاهللا تو هم رو گردنت حساب -

 بند بند وجودم¬ گرفت.  حرص

واسم باز شد و نفس    دنیخنده از روم بلند شد که انگار تازه راه نفس کش  با
 . دم یکش  یقی عم

 بهم نگاه کرد که با اخم بلند شدم.  یاروزمندانه یبا نگاه پ نهیبه س  دست

 .تو اتاقم نماز بخونم رمیم -

 به سمت در رفتم.  بعد

 نگفت.  یچیاما ه سمیبودم بگه نرو تا وا منتظر

 هم فشار دادم.   یو روهامو دندون  دمیدم در رس به

 دم در وصل بود برش داشتم.  یاتاقم که به جالباس دی کل  دنید با

 پام کرد و با حرص در رو باز کردم. وچکمم 

 . رمیم گفتم: من واقعا دارم  بلند

 بپوش دوباره برگرد.  یلباس راحت زم؛ یبه سلمت عز -

 . ومدیخونم در نم  یزدیکارد م یعنی

 . دی چیسالن پ یاومدم و در رو محکم بستم که صداش تو رونیب

 سرم مثل عاشقمه! ریخ
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 کردم. ذوق

 ایخدا  یواقعا عاشق شده؟ اونم عاشق من؟! وا یعنی نم؟یبی خواب نم یعنی
  نیقلب ا خیکردم که تونستم  کار یآخه چ کنم، ی غش م یاالن از خوشحال

 رو اعصاب و برج زهرمار رو آب کنم؟  اشایک

 

 جمعه_شب  

 

 !؟یگی و ذوق گفت: بخدا راست م یبا ناباور  ناین

 . دم یخند

 . شه ی آره؛ خودمم هنوز باورم نم -

 . د یبه صورتش کش  یمتعجب و با خنده دست لیل

 مستجاب شده!  نا ین  یدعا نمیبیباره م نیواسه اول -

به نورا داره  ینظر خاص هی اشایگفت: از اولشم معلوم بود ک جانیبا ه  دالرام
دختر کاش   یوا نداخت؛ ی ها به دخترا نمبودم از اونجور نگاه دهیچون تا من د

 !هی منم اومده بودم ترک

 و به کف اون دستش زد. پشت دستش  محکم

 شانس! نیلعنت به ا -

 . دیاز هم پاش میداده بود لیکه تشک یاو جلسه  میاومدن پسرا سکوت کرد با
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 تخت نشستند.  یآوردند و رو رونیب وهاشون کفش 

و  نای تخت گذاشت که ن یو پشت سرم روکنارم نشست و دستش  اشایک
 یاخندون واسم چشم و ابرو انداختند که با حرص چشم غره  لیدالرام و ل

 بهشون رفتم. 

 . د یکش  یپوف آرش

 که!  شدینم  دای پارک پ یجا -

 .فربد  یخوابوند پس کله  یکی بعد

 ؟شد یازت کم م میومدینم نجایا -

 و پشت سرش گذاشت. با تعجب دستش  فربد

 دادم! شنهادیبه من چه؟ من فقط پ -

 حلقه کرد.  نایو دور گردن ندستش  ال یدان

 . شهیشلوغ بشه! انگار کم کم داره معروف م  قدر ن یا کردمیمنکه فکر نم -

گفتم: جناب  یشد که با بدجنس کیسه تا منو به دست بهمون نزد مهراد
 د؟ ی دیگارسون، چرا زحمت کش

 حرص بهم نگاه کرد.  با

 رفتم خودم آوردم. ارند؛ یحوصله نداشتم صبر کنم تا منو واسمون ب  -

به سمت فربد   یکیمنو رو به سمت من و   هیجا دم تخت نشست و همون  بعد
 پرت کرد. 
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 رو گرفتم و بازش کردم.  منو

 پرتش کردم.  اشایو گرفتم و به سمت ک هامچشم  هاشمت ی ق دنید با

 بهتره.  نمیمنو رو نب  نیمن ا -

 . دند یخند همشون

 ! ؟یخور ی م متیق ی: تا من هستم چرا غصه اشایک

 نگاه کردم.   بهش

 د؟ یپول خرج کن یالک دیآخه مگه مجبور  -

 همشون نگاه کردم. به

 ترم هست. شاپ ارزون  یبخدا! کاف  دیهست یهمتون روان -

 .زمی: کلسش باالتره عزلیل

 واسم. کنه ی کلس مبرو گمشو بابا! کلس  -

 .اطراف اشاره کردم به

 کلس داره آخه؟!  شیچ نجایا -

 گه؟ ید یجا هی میبر یخوای با خنده گفت: م اشایک

 خداخواسته بلند شدم.  از 

 .میآره بر -

 . دن یکردند به خند شروع
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 . نمیگرفت و مجبورم کرد بش  ومچم

 کردم بابا! یخنده گفت: شوخ با

 .به کف تخت چشم دوختم نهیو ازش گرفتم و دست به سحرص نگاهم  با

 و باال آوردم. به شدت سرم  تایرز  یصدا با

 د؟یسلم، چطور  -

 تعجب بهش نگاه کردم.  با

 و بش کردند. باهاش خوش  یهمگ

 داد.  تی و به عصبانتعجب جاش نیکم ا کم

 کنه؟یم کار یچ نجایا  نیگفتم: ا تی با عصبان اشایبه ک رو

 کرد و آروم گفت: به من چه؟    یکم رنگ خما

 بلند شد.  سامان

 .ن یبش  اشایکنار ک -

 نشست.  تایغضب بهش نگاه کردم اما کار از کار گذشت و رز  با

 با حرص به سامان نگاه کردند که آروم گفت: اوه اوه!   لیو دالرام و ل ناین

 کرد نخنده و لب تخت نشست.  یسع بعد

 پسر خاله؟ سفر خوش گذشت؟  یبا لبخند گفت: چطور  اشایرو به ک تایرز 

 زد.   یلبخند اشایک
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 ؟یبود؛ تو چطور یخوب بود؛ جاتم خال -

 به کف تخت چشم دوختم. نهیو ازش گرفتم و دست به سنگاهمحرص  با

 . کنم ی م کهیت  کهیکه دعوتش کرده رو ت ینفر اون

 بود. یخال یحساب نجایتو هم ا یبا خنده گفت: فدات خوبم؛ جا  تایرز 

دل و قلوه  نینتونستم ا  گهیتوجه به من اونقدر فک زدند که د بدون
 و تحمل کنم و بلند شدم. دادناشون

 اومدم.  نیی تخت پرت کردم و از تخت پا یرو وفم یک

 !؟یر یبا تعجب گفت: کجا م اشایک

 چکمم شدم.  دنیبهش نگاه کنم مشغول پوش نکهیا بدون

 . ییدستشو -

 که تموم شد بهش نگاه کردم.   کارم

 .جون ادامه بده  تایگفتم: با رز  یلبخند پر حرص با

 و ازشون دور شدم.  دمی چرخ بعد

 !خندهیهم با عشوه م  یلب گفتم: چجور  ریز 

 هم فشار دادم.  یرو وهامدندون 

 شدم و در رو بستم. ییدستشو وارد
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به خودم نگاه  نهیآ  یو از تو سادمیآب وا کیش یرهایاز ش یکی یبه رو رو
 کردم. 

 حرص قرمز شده بودم. از 

 سرد رو باز کردم و دوبار به صورتم زدم.  آب

 . دم یکش  یقیبستم و نفس عم وهام چشم

 که به داخل اومدند.  لنیو ل نای ن دمیو باز کردم که دهامباز شدن در چشم با

 : حالت خوبه؟ ناین

 فوت کردم.  رونیبه ب ونفسم 

 خوبم. -

 ؟یکرد یقاط تای: بخاطر رز لیل

 . دمی کش می شونی به پ یدست

 ندارم.  یچرا نسبت بهش حس خوب دونمینم -

 باز شد و دالرام به داخل اومد.  در 

 ! چسبهی م اشایبه ک یادیز  تایرز  نیا -

 .مثل خواهرمه   گهیم اشایخود ک -

 . نهیبیمثل برادر نم واشا یک تای: اما مطمئنا رز لیل

 . دمیکش یپوف
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 .رم یم رم یگی م یبگم دخترا... اصل من تاکس یچ دونمینم -

 .کردند  یسه تاشون اخم  هر

 مال تو. اشایک  نکهیا یعنی ، یکم آورد  نکهیا یعنی  ی: نه نورا؛ برلیل

 بگم.   خواستمیم ون ی هم قای: آره دق دالرام

 . یگی راست م نمیگفتم: ا کلفه

 . دمی به خالم کش یدست متفکر

 .می ازش دور کن واشایک شدی کاش م -

 . تاستیرز  یباهم بزرگ شدند، مامانش خاله  ینورا؛ ناسلمت شهی: نمدالرام

 .کردم  یاخم زیچ هی یادآور ی با

 ره؟یام یپسر عمه  اشایکه ک  دیدونستی شماها م -

 کرد بهم نگاه نکنه.   یسع نایتعجب کرد اما ن لیل

 متعجب گفت: واقعا؟! لیل

 مگه نه؟  ، یدونست یگفتم: تو م نایاخم رو به ن با

 فوت کرد.  رون یبه ب ونفسش 

 مکث بهم نگاه کرد.  یکم با

 آره. -

 اون شرکت؟  یتو یو فرستادگفتم: نکنه از عمد من   تی عصبان با
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 کرد.  سکوت

 کردم صدام باالنره.  یسع

 و بده.جوابم -

  قیاز اون طر دیفکر کردم شا ؟یکرد و با حرص گفت: خب آره؛ راحت شد  یاخم
  یتموم بشه، ول نتونیب یمسخره هیدور  نیو ا ین یرو بب ریام یبتون
 !یش یم اشایعاشق ک  ی ریم دونستمی نم

 . دم یکش  میشون یبه پ یچند بار دست تی عصبان با

 ! ؟یلعنت یکرد یچ ریو درگ! تو من نایآخ ن نا، یآخ ن -

 شد.  کیبهم نزد آروم

 فقط بخاطر خودت بود، ازم دلخور نباش.  -

 بهش نگاه کردم.  یعصب

بار  نی چند تی و با عصبان دمیچرخ ریفوت کردم و به طرف ش رونیبه ب ونفسم 
 و بست. و به صورتم زدم که آخرش دالرام به عقب بردم و آب پشت سر هم آب 

 . خواستهی ست نمبهت کمک کنه، بد وا خواستهیآروم باش؛ فقط م -

 نگاه کردم.   بهش

 بغض بهم چشم دوخته بود.  با

 خشک کردم و کلفه گفتم: لعنت بهت!  وصورتم 
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 و به سمتش رفتم و بغلش کردم.  اوردمین طاقت

 . خوامی معذرت م -

 کرد و با بغض گفت: متاسفم نورا.  بغلم

 کردم.  نییباال و پا متیکمرش با مل یو روو دستم دمی کش  یقی عم نفس

 اشکال نداره فداتشم.  -

 .خوامیگفت: منم بغل م   هیبا حالت گر لیل

 . دم یخند

 . دیو پاک کرد و خندهاش ازم جدا شد و اشک ناین

 .از هم باز کردم وهامدست 

 . زمیعز ایب -

و به طرفم اومد که بغلش کردم و محکم فشردمش و ولش کردم که با   دیخند
 و به بازوم زد.  دیدرد خند

 دردم گرفت!  شعور یب -

 . دم یخند

 .م یو بهش نگاه کرد  میدالرام ساکت شد یگوش  یصدا با

 آورد و جواب داد. رونشیقرمزش ب ف یک یتو از 

 جونم. -
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- ... 

 . دیخند

 .امیم مینه، دار  -

 .میبهش نگاه کرد یو قطع کرد که سوالبعد تماس  هی ثان چند

طول  قدر ن ی که ا نیافتاد ریگ ییتو دستشو گهیگفت: آرش بود، م  خندون
 ده؟ ی کش

 . دم یخند

 کنم که حرص نخورم.  کار ی چ دیبگ ، ی... راستمیبر -

 و گرفت. هامبازو ناین

حواسش از  گهیکه د یبا خودت گرم صحبتش کن، جور  ن، ی بش ششیبرو پ -
 پرت بشه.  تایرز 

 . میریگیرو به حرف م تایرز  هی: من و فربدم با بقلیل

 !دی هست  یخوب میخنده گفتم: بخدا شما ت با

 . دند یخند

 . میو به سمت تختمون قدم برداشت میاومد رونیب ییدستشو از 

 پسر متوقفمون کرد. هی یاما صدا  میگذشت زیم هیکنار  از 

 ! ییگرایعجب ج -
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 خواست بچرخه که نذاشتم.  ناین

 دخترا. میولشون کن، بر -

 چند؟  متایباز گفت: ق  میبردار   یقدم میخواست تا

 . دندیها هم چرخکه اون دمی چرخ تیخونم به جوش اومد و با عصبان نبار یا

 بود.  گهیهمراه دو پسر د به

 ؟ یزر زد یچ -

 و باال گرفت. هاش تو دستش بود دست  ونیقل  یکه دسته  طور همون 

 . زمینشو عز یعصب -

 هان؟  زمیبا حرص گفت: عز ناین

 به طرفم گرفت.  وفش یک

 بهش نشون بدم.  یزمیتا عز ریبگ -

 داره رادمان! رتیبا خنده گفت: واو؛ روش غ گشونید یکی

 جلو اومد.  شیغلدر  یبا چهره  لیل

 که...   دیدفعه د هی پسرا اما اگه  دیبخند - 

 با ترس بلند شد.  ع ی روش انداخت که سر وونش یحرکت قل  هیدفعه تو  هی

بهمون انداختند که   ی بلند شدند و هر سه تاشون نگاه عصب گشونید یدوتا
 رو به طرفش پرت کردم.  ناین ف یک
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 .دیبدو در  -

 . میپا به فرار گذاشت انیبه طرفمون ب نکهیگفتم و قبل از ا ون یا

 دستم بهتون نرسه.  دیبلند شد: دعا کن شونی کیداد  یصدا

 به سمتمون جلب شد.  یاخندمون اوج گرفت که توجه عده  یصدا

 دلم خنک شد!  لیخنده بلند گفتم: دمت گرم ل با

 که همشون بهمون نگاه کردند.   میدیتخت رس به

 هم تعجب.  هی اخم کردند و بق اشایو ک  فربد

زد و با خنده نفس   لیمحکم به کمر ل نایو ن میسادیخنده و نفس زنان وا با
 مردم بخدا! ل، یل زنان گفت: آخ

 . شدی خندم مهار نم یجور  چیباد زدم اما ه وخودم

 رو سرتون! دیبا اخم گفت: چه خبره کافه رو گذاشت  اشایک

 تخت فرود اومدند.  یخندشون رو یبا ته مونده  لیو ل دالرام

خندم گفتم: خدا لعنتت نکنه   یجدول نشستم و با ته مونده  یتخت رو کنار 
 . لیل

 بگه چه خبره؟  یکی: سامان

 و پاک کرد. هاش چشم ی و اشک تو دی کش  یقینفس عم ناین

 آوردم.  رونیو بشدم و کفشم بلند
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 که...  میومدیم  می: داشتناین

تخت اومدم و رو به اون سه تا با عجله گفتم:   یرو عیاون سه نفر سر دنید با
 .دیخور ی م یکتک حساب هی وگرنه  دیش میقا

 تخت اومدند.  یرو  عیاونا هم متوجه شدند که سر انگار 

 پنهان شدم.  اشایک پشت

 و گرفتم و نذاشتم. هاش بازو یبه طرفم بچرخه ول خواست

 کم صبر کن.  هی -

 ؟ی کرد کار ینورا چ -

و دالرام پشت آرش پنهان شد که همشون   ال یپشت دان انی پشت فربد؛ ن لیل
 کردند.  یاخم

و تو کمرش فرو کردم که حس کردم سرم عی تخت رد شدند که سر یجلو از 
 حبس شد.  نشینفس تو س یاواسه لحظه 

 دور شدند درست نشستم.  یوقت

 دخترا؛ رفتند.  دهی سف تی وضع -

 فوت کردند.  رونیو به بدرست نشستند و نفسشون  یهمگ

 بهم نگاه کرد.  یعصب اشایک

 داشتند؟ یاون پسرا با شما چه ارتباط -
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 دادم.  هی تک یپشت به

روشون   وونشون یهم قل  لیل زدندیداشتند زر م یادیگفت: ز   نایمن ن یجا به
 انداخت. 

 خنده. ریز  میزد ومیخندم گرفت که هر چهارتامون به هم نگاه کرد باز 

و به  گرفتم که با خنده محکم دستش  لی و به سمت ل شدم و کف دستم خم
 دستم زد. 

 و نشوندم. و محکم گرفت  کمرم  اشایک

 نکردم. یتا قاط نی بش یکنار گوشم لب زد: درست و حساب  یعصب

بهم انداخت و بعد درست نشست و  یاخم بهش نگاه کردم که نگاه تند  با
 . د یکش  شقه یبه  یدست

 نشستم.  نهیحرص دست به س با

 !پرونهیو ماه، حس خوب آدم اه

 سه تا هم ساکت شدند.  اون

 کردم.  یتو دستشون بود اخم ونیشدن سه نفر که پنج تا قل  کینزد با

 هست؟  یاگه یگفت: امر د   شونیکیتخت گذاشتند و  یرو رو هاون یقل 

 بهش داد.  ونیتراول درآورد و به عنوان اشانت هی مهراد

 نه؛ ممنون.  -
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 با لبخند گفت: خوش بگذره.  مرده

 همراه اون دو تا رفت.  بعد

 . دیو به هم کوب هاش دست  سامان

 ها. بچه دیمشغول بش  -

 گذاشت.  اشایخودش و ک نی برداشت و ب وشیکی تایرز 

 ی کیو جفتشون برداشتند و اون واسه خودشون  یکیو آرش هم  نای و ن فربد
 واسه مهراد و سامان موند. 

 اخم بهشون نگاه کردم.  با

 !یهم ترک کرد ون ی : توروخدا نگو که ادی نال ناین

 ؟یاخم گفتم: آره که چ با

 گرفت که از دستش گرفت.  اشایرو به سمت ک  ین تایرز 

 شدم.  بلند

 .ادیخوشم نم ونیقل   یاز بو کنمی با اجازه رفع زحمت م -

 با اخم به کنارش اشاره کرد.  اشایک

 نورا.  نیبش -

 دارم برات.  میریخونه که م ینیبود که اگه نش یجور  نگاهش

 و به اجبار نشستم.  دمیکش یپوف
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 و عشقه. جذبت  اشا، ی: دمت گرم کسامان

که بغلم بود رو برداشتم و با حرص به سمتش پرت کردم که با خنده   ناین ف یک
 گرفتش. 

 ! ؟یدار  کار ی من چ ف یبا تعجب گفت: با ک  ناین

 پرت کرد که کنارش گذاشت.  ال یبه سمت دان  وف یک  سامان

 . دن ی شروع کردند به کش همشون

 به اطراف نگاه کردم.  نهیفقط دست به س منم

 : نورا؟ ناین

تو صورتم فوت کرد که با حرص   وون یدفعه دود قل  هینگاه کردم اما  بهش
 . دیو بستم و اونم خندهام چشم

محکم خوابوندم پس کلش که کمرش   یکیو باز کردم و هاممکث چشم  یکم با
 !یکامل خم شد و با درد گفت: روان

 کرد نخنده.  یسع ال یدان

 عشقم، اگه دردت اومد بگو به حسابش برسم.  یآخ -

 پام گذاشتم.  یرو وفم یرفتم و ک  ال یبه دان  یاغره چشم

 نگاه کردم.  اشایک  به

 . دیچرخ یم تایو رز  اشایک  نی ب ونیقل  ین
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 گرفت.  حرصم

 استفاده کنه!  تونهیرو م تایرز  یدهن یباهاش راحته که ن چقدرم

 به؟یباز کردن بحث گفتم: دوس واسه

  کشهی نم بیدوس اشایک  زم، یگفت: نه عز تایبهم نگاه کرد و به جاش رز  اشایک
 . رهیگی م جهیسر گ سازهی بهش نم

 . دمیپرسیم  اشایداشتم از ک  یول دای حرص گفتم: آهان، ببخش با

 . دی پک کش هی

 . زمیمنم بهت گفتم عز یخواستی جواب م هی -

 داد. اشایرو به ک ین

 یچیه وکنه ی م عمیشدم و آروم گفتم: دمت گرم، خوب ضا  کینزد اشایک  به
 ! یگینم

 کرد. ترکینزد وسرش

 که! بهت جواب داد. ینشد عیعشقم، ضا -

 و ازش گرفتم و درست نشستم. نگاهم یدلخور  با

 لبم نشست.  یرو یپوزخند

 که واقعا عاشقمه!  کنمی از کاراش شک م یبعض بخاطر
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رو  تایکنار گوشم آروم گفت: صبر داشته باش دوست جونم، دهن رز  ناین
 . م یکنیم سیسرو

 بهش انداختم.  ینگاه مین

 !ی کرد یخوبه حداقل تو ازم طرفدار  -

 . دیو محکم بوسدور گردنم انداخت و گونم  ودستش 

 . زم یمن طرفدار پروپا قرصتم عز -

 . دم یخند

 لوس! -

و  وقت از اول شب تا حاال من اون یبوسیو مگفت: دوستت  آروم ال یدان
 ! ؟یبوسی نم

 . دی خند ناین

 . زمیآخر شب عز -

 به چپ و راست تکون دادم.  وسرم

 کنه.  تی و به راه راست هداخدا همتون  کاش

نفر خورد  هیدفعه نگاهم به  هیو به اطراف نگاه کردم اما  دمی کش  یقی عم نفس
 !ریام اشایکه انگار روح از تنم جدا شد و با ترس آروم گفتم: ک 

 دورتر شدم.  ازش
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 به من بعد به اطراف انداخت.  یبا اخم اول نگاه اشایک

 خلم. یدفعه گفت: سلم دوستا هیشد و  کیحدودا بهمون نزد ریام

از دست همشون افتاد   ونیقل  یبهش نگاه کردند که اول شکه شدند و ن همه
بلند شدند و به    عی نگذشت که همشون به جز دالرام و من سر یزیاما چ

 سمتش هجوم بردند و صداشون اوج گرفت. 

 !رانیاومده ا وونهید ری: ام فربد

 پسر!  نمتیبی که م  شهی : باورم نمسامان

رو کوتاه بغل کرد و با خنده گفت:  نایو ن  لیل یتک به تک همه رو حت ریام
 !دیخوشحال شد یل یخ نمیبیم

 بلند شدم.  عیبه دست سر ف یازشون برداشتم و ک چشم

 ؟ یری: کجا م دالرام

 ندادم.  یجواب

 . زدیدهنم م یانگار تو قلبم

که متوجه  یکردم طور  یو برداشتم و سعاومدم و کفشم  نیی از تخت پا عیسر
 نشند ازشون دور بشم. 

 نفهمند.  ایخدا

 کرد.  خیمو به تنم س ریام  ینگذشت که صدا یزیچ

 عشقم؟ تازه من اومدم.   یکنیکجا فرار م -
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 شدم.   خکوبیم سرجام

 کرده بودند.  خیهام استرس دست  از 

 بلند شد.  تایمتعجب رز  یصدا

 ! ر؟یام هیچ  هی عشقم؟! قض -

 . شدیم کیبه سمتم اومد چون صداش نزد  انگار 

 . دونستی نگفتم، اما عمه م اشایمنه، به تو و ک یساله  ن ینورا عشق چند-

 هم فشار دادم.  یرو وهام چشم

 . دمی کشی نفس م تند

 . دمیلرز  یاواسه لحظه  دمیکه پشت سرم شن  صداش

مردم دارند   ؟یکفش به دست بمون یخوای فداتشم؟ م یبچرخ یخوای حاال نم -
 ! کننای نگات م

 . رهیکردم بغضم نگ یسع

 . رمیمکث گفتم: من دارم م یکم با

 انداختم.  نیزم یرو وهام کفش 

خم بشم تا بپوشمشون اما با دستش که دور شکمم حلقه شد دلم  خواستم
 و قفل کردم.  ختیر  یهر

 هوم؟  ؟یبهم خوش آمد بگ یخواینم رانا، یبه گوشم گفت: تازه اومدم ا کینزد
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 د شد. و پنهان کنه بلنبودنش   یعصب کردی م یکه سع اشایک  یصدا

 ! کنندی مردم دارند نگاهتون م ست، یکارا ن نیا یجا نجایخان، ا ریام -

 و ازم جدا شد.  دیخند

 که معذبت کردم؛ حاال بچرخ.  دیببخش -

 هام حلقه زده بود. چشم  یتو اشک

 وم یاومده تا دوباره زندگ رانیبه ا نکهینه از عشق، بلکه از ا ، یاز دلتنگ نه
  واشا یبلکه بخاطر ک ریهام پر از اشک شدند نه فقط بخاطر امدگرگون کنه، چشم

  یکسیو ب ییدلم گرفته بود؛ حس تنها  تا؛ ینکردن ازم دربرابر رز  تیحما
 . کردمیم

 . دمیو به سمتشون چرخ دمیپوش وهام کفش 

 نگران بود.  اشایو ک تایهمه به جز رز  یچهره

نگاهم  شی شگی هم ح یبا لبخند مل  ریسرخ شده بود و ام رتیاز زور غ اشایک
 . کردیم

 کردم سرد باشم. یسع

 . رمیمن دارم م  -

 و گرفت. بازوم یبکنم ول یحرکت خواستم

 . ستمی ن ریام یاگه امشب بذارم بر -

 و آزاد کنم. کردم بازوم تقل
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 . نمیبب  وختتیر  خوامیولم کن نم  ر، یدستت بهم نخوره ام -

 ، یبمون دیبه صورتم آروم لب زد: با کیکرد و نزد کمیحرص به خودش نزد با
 کنم نورا. ینذار قاط

 . دمیترسی شدنش م یاز عصب هنوزم

 اهل جنگ و دعوا بود. اشایمثل ک  درست

 مکث گفتم: باشه، ولم کن.  یکم با

 زد و ولم کرد.  یبخش تی رضا  لبخند

 حاال شد.  -

 و به تخت اشاره کرد.  دیچرخ یکم

 اول عشقم.  -

 و ازش گرفتم و قدم برداشتم که همراهم اومد. نفرت نگاهم  با

 . م یدیرس  هی بق به

 . چرخوندندیم اشایو ک ریمن و ام  نیو بنگاهشون  همه

که قراره   دی نیبش  یگفت: همگ  نیجو سنگ نی دادن به ا انیواسه پا مهراد
  معرفتی ب ریهم واسه ام  گهید یبستن هی من برم  ارند، ی ب یواسمون بستن

 خلمون سفارش بدم. 

 . د یخند ریام
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 ازمون دور شد.  مهراد

 . نندیهام شدم و از عمد طولش دارم تا همه بش آوردن کفش  رونیب مشغول 

 چرخوندم.  نشونیو بنشستند نگاهم یوقت

 گرم که کنار هم نشسته بودند.  نایو ن لیل دم

 از هم فاصله گرفتند.  دند یکه د نگاهم¬و

 . نی بش نجایا ای: بناین

دفعه    هیتخت اومدم و به سمتشون رفتم اما  یو رو دمیکش یاآسوده نفس
 لب تخت نشسته بود گرفته شد.  یکه کم ریمچم توسط ام

 .یمنه خانوم شیجات پ -

 و از دست دادم و تو بغلش افتادم. که تعادلم   دیو محکم کشمچم  بعد

 .زدیهزار م یقلبم رو اشایترس ک از 

 کنارش نشوندم.  ریام

 نگاه کردم.  اشایاسترس به ک با

 یرو کردی باز و بسته م یشکمش جمع کرده بود، دستش که ه یو توپاش  هی
 بود.  نییزانوش و سرش پا

 بهش انداخت.  یگفت که نگاه تند   یزیچ هیبه گوشش  کینزد تایرز 

 رو برداشت و به طرفم گرفت.  هاون یقل  یاز ن یکی ریام
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 ؟ یکشینم -

 گرفتم.  اشایو از کنگاهم  هل

 من؟ نه.  ؟یچ -

 باال داد. وابروهاش 

 !؟یترک کرد نمیا -

 کردم.  یجمع و جور و اخم وخودم

 اون نورا...  ستم، ین یکه عاشقش بود ییاون نورا  گهیمن د -

 . دمی به هم کش وهامدست 

 پر پر.  -

 کرد.  کیرو به لبش نزد یداد و ن هی تک یپشت به

 عاشقتم.  یباش ی چون هر جور  ست، یواسم مهم ن -

 هم فشار دادم. یو روهاماون طرف چرخوندم و دندون  وسرم

 . دی پک کش هی

 شدند.  دنی مشغول کش   هیبق

 گرفت.  اشایرو به سمت ک  ین تایرز 

 مشغول شو.  -

 فرستاد.   رونیو به ب دیکش  قی پک عم  هیرو از دستش چنگ زد و  ین اشایک
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 دفعه؟  هیشد  یچ ؟یگفت: چرا برگشت ریبه ام رو

  دمیکردم فهم  دایخسته شده بودم از اونجا، تازه نورا رو هم پ گهی: دریام
بمونم؟ با پرواز بعد از شما   هیکه ترک   هیچه کار  گهیبرگشته تهران، گفتم د
 رو خودم بچرخونم. نجای برگشتم، قراره شرکت ا

 !ستای ت ن: اما عمه تایرز 

 کرد.  یاخم کم رنگ ریام

 کجاست؟  -

 برگرده.  یک  ستی: رفته آلمان؛ معلوم نتایرز 

 . رمینم  رانیهم که از ا گهیتازه، د گرده، یگفت: بفهمه اومدم برم خونسرد

 شد!  یلب گفتم: عال ریحرص آروم به رونم زدم و ز  با

 نگاه کردم.  لیو ل  ناین به

 . کردند ینگران نگاهم م هردوشون

 حرص سردرد شده بودم.  از 

 . دمی کش میشونی به پ یدادم و دست هیبه تخت تک  وآرنجم

 . دمی کش  یصداش که بلند شد پوف با

 ؟یخونیتو دانشگاه م یاحاال چه رشته  -

 ش انداختم. به  ینگاه مین
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 به تو چه؟  -

 باال انداخت.  وابروهاش 

 طوره! هنوزم که لحنت همون  -

بهش    ادیخوشم ن یعوض شده باشم اما هنوزم اگه از کس دیشا ؟یخب که چ -
 . دمیرو نم

 .تخت گذاشت  یپشت سرم رو ودستش 

 . یشیکم کم باز باهام م -

 زدم.  یپوزخند

 باطل! ال یخ یزه -

 نگفت.  یزیو چ دی کش  یپک خونسرد

 تو سرشه! یچ دونهیم خدا

 .یوتریکامپ یکه دانشگاه رشته  دونمیم -

 .دند یباال پر ابروهام

 نگاه کرد.   بهم

تنها  دونمی خونته، م دمی که نفهم یزی اما تنها چ زم، یو درآوردم عزآمارت  -
 اما کجا؟ یکنی م یزندگ

 راحت شد.  الم یبابت خ نیا از 
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 . ذارهیزنده جام نم کنمی م یزندگ اشا یک  شیشکرت؛ بفهمه پ  ایخدا یوا

 بهم نگاه کرد. اشایک

 تو رو سننه؟  کنم؛ یم  یهر جا زندگ -

 . دیخند

 دوست دارم.  وت ی لحن الت -

 . دمیکش یپوف

 اد؟یبدش م  میدوست داره! پس از چ ممیچ همه

 : نورا خانم؟ اشایک

 .میبهش نگاه کرد یهمگ

 . د یرو واسم بفرست هایقرار شد نوت بردار -

 قصدش تنها شدنمونه.  دمیفهم

 ها رو به خودم گرفتم.شرمنده  یافه یق

بهتون   تونمی آقا آرشه؛ م نی لپ تاپم االن تو ماش اشا؛ یواقعا شرمندم آقا ک -
 بدم. 

 . دیار یب ستین  یپس اگه زحمت -

 . چشم -

 برداشتم و بلند شدم.  وفم یک
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 بلند شد.  خودشم

 خطرناکه.  دیتنها بر -

 کرد.  یاخم کم رنگ ریام

 . نی تو بش رمیخودم همراهش م -

 باال انداخت.  ییواسه فربد ابرو لیل

 .میباهات حرف دار  یکه حساب  نیخواست بلند بشه فربد گفت: تو بش ریام تا

 هم متوجه شدند.  هیبق انگار 

 . یبش ییبازجو دیبا یبر میذار ی : آره، نمسامان

 که!  گردمیاول برم، برم دی: خب بذار ریام

 شد.  کی بهمون نزد مهراد

 . ادیم  گهیهم تا لحظات د یبستن -

 . دیبرگرد دیبر ومدهین  ی: تا بستنناین

 اومدم.  نییتخت پا از 

 حواسم بهش هست.  ر، ی: نگران نباش اماشایک

 و تکون داد و بعد بهم نگاه کرد. سرش  ریام

 .دیزود برگرد -

 پام کردم.  اشایو هم زمان با ک ندادم و کفشم یجواب
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 کردم.  یو داد که تشکرآرش  نی ماش دیکل   دالرام

 . میقدم برداشت یفاصله از هم به سمت در خروج با

 بگه ترس داشتم.  یچ ایکنه  کار یقراره چ نکهیا از 

 ش ترسناک و سرد شده.کنه؟ چهره  ی سر من خال نکنه

 . میشد  نگیو وارد پارک میاومد  رونیکافه ب  از 

 .می آرش قدم برداشت  نیسمت ماش  به

 بهش انداختم.  ینگاه مین

 . کردی و باز و بسته مبود و مشتش   رهیبه جلو خ یجد

 بگذرون.  ریخودت به خ  ایخدا

 ! ؟یگفت باهاش همدست بش یک وونه، ید اصل

 . میاز کافه دور شد کامل

 . میشد کیآرش نزد نی ماش به

 . دم یبودنش به باال پر یرو از دستم چنگ زد که از ناگهان دیدفعه کل  هی

 عقب رو باز کرد. در 

 . نی بهم نگاه کنه گفت: بش  نکهیا بدون

 بهش زل زدم.  ¬حرکت یترس ب با

 . ن یاخم بهم نگاه کرد و با تحکم گفت: گفتم بش با
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 نشستم که کنارم نشست و در رو محکم بست.  نیماش یاسترس تو با

 روشن کرد.  چراغم

و به و بست و چند بار دستش هاش داد، چشم هیتک یبه صندل  ونجش آر 
 . دی کش  شی شونیپ

 استرس فقط سکوت کردم.  از 

 

 فرستاد.  رون یبه ب ونفسش 

 باز کرد. وهاش چشم

 ران؟یا ادیب خوادیکه م  یخبر داشت -

 به چپ و راست تکون دادم.  وسرم

 ؟یباهاش برگرد یذره هم دوست دار  هی -

 همون کار رو کردم. باز 

 . خوردی استرس حالم داشت به هم م نیاز ا گهید

و دور کمرش حلقه و بغلش کردم که دستش رو هامآروم کردنش دست  واسه
 هوا خشک شد. 

 . لرزونهیو داره منگاهت کل وجودم نیا اشا؛ یبخدا آروم باش ک -

 چسبوند.  شنه یس یو به قفسه مکث بغلم کرد و سرم یکم با
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 . د یباش خانمم؛ ببخش آروم -

 لبم نشست.  یرو یمحو  لبخند

 پس نترس.  ستم؛ ی ن یاز تو عصبان -

 .دیو بوسشالم یرو

رفت و کم کم  نیآغوشش استرسم از ب یاز گرما نکهیگذشت تا ا هی ثان چند
 قلبم آروم گرفت. 

 جدا شدم.  ازش

بهش بگه   ایکنه  یبه مال من دست دراز  یکس  نمیبب تونمینم ؛ یتو مال من -
 عشقم. 

 زدم.  یلبخند 

 واسه من تموم شدست.  ریام اشا؛ یک  کنمیمن فقط به تو فکر م -

 بازم نگهش داشت.  یتر شد ولکم رنگ   لبخندش

 .یآرومم کرد -

 تر شد. پررنگ  لبخندم

 . دیباالتر کش  وخودش

 بفهمه.  دمینبا ؛ یکنی م یمن زندگ شی پ دونهی نم ریام -

 . کنه ی م یکار  هی ست، وونه یبفهمه وگرنه د دیآره؛ نبا -
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 ، یکنی م یکجا زندگ  نهیقطعا واست آدم گذاشته بب  شناسمش؛ یم دونم، یم -
 . یایکجا م  یریکجا م

 با زبونش تر کرد.  ولبش 

 . میبکن  یفکر  هی دیبا -

 دالرام؟  یبرم خونه  امیامشب خونه ن یخوایم -

بفهمم   دیبا یجور  هی شه، ی که! نم یبرگرد د یواسه دانشگاه رفتن بادوباره فردا  -
 . میتا دورش بزن ستهیمیکجا وا ه، ی آدمش ک

 ؟ یبفهم یتونی گفتم: م نگران

 آورد. رونیکه پاش بود ب یمشک نیاز شلوار ج وش یگوش

گفت:    رفتی م نشیمخاطب یو تو کردیو باز مکه روشنش و قفلش  طور همون 
 اطراف بچرخه.  نیا ادیب زنمیبه ساالر زنگ م

 چشم دوخت.  یبه گوشش چسبوند و به صندل ویگوش

 بهش نگاه کردم.  منتظر

 ؟ییکجا -

- ... 

  ینیماش  نیو بگرد ببخوب اطرافش  ایب فرستم؛ ی واست م شنی لوک هی -
 نکهیا ایکه چند نفر منتظر بدون حرکت توش نشسته باشند  ینیبیم

 مشکوک باشه.  تشونیفعال 
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- ... 

 خوبه؛ منتظر تماستم.  -

 گذاشت.  بش یج یخاموش کرد و تو وش یگوش

 . رسهیم گهید قهیتا چند دق -

 فوت کردم.  رونیبه ب ونفسم 

 بشه؟! یکه چ رانیکنه، آخه بلند شد اومد ا  ریخدا به خ -

 انداخت.  رونیبه ب ینگاه

 . کنهیشک م م؛ یبهتره بر -

اومدم و در رو   رونیشد که منم ب ادهیخاموش کرد و بعد از باز کردن در پ وچراغ
 بستم. 

 اشا؟یبرداره که گفتم: ک یقدم خواست

 نگاهم کرد.  یو سوال دیطرفم چرخ به

 شدم.  ترک ینزد بهش

 نشو، باشه؟  یعصب نمیاگه مجبورم کرد کنارش بش  -

 . د یکش یپوف

 باشه؟ -

 . کنمیم وم یسع -
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 . دم یکش یاآسوده نفس

 . میرو قفل کرد و به سمت کافه قدم برداشت در 

 .میکرد شتریو بفاصلمون  میوارد شد یوقت

 . م یدیتخت رس به

 و باال داد.ابروش  هی ریام

 لپ تاپت کو؟  -

 آوردن کفشش شد.  رونیمشغول ب اشایک

 .نجایا ارم یب  هیگفتم چه کار  گهید ختم، یواسشون ر جا همون  -

 رو به آرش برگردوند.  دیتخت رفت و کل  یرو اشایک

 تخت افتاد. یرو یبه ظاهر خوشمزه یهای به بستن نگاهم

 اشاره کرد.   یبستن هی به  ریام

 واسه توعه.  نی بش ایب -

 لب تخت نشستم.  جاهمون 

 که.  یترراحت  ار یو دربباال، کفشت  ایب -

 راحتم.  -

 کرد.  کیبهم نزد وی بستن

 ... یراست -
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 نگاه کردم.   بهش

 تهران؟  ¬گردندیمامان باباتم برم  -

 برداشتم.  وی بستن قاشق

 .ریخ -

 زدند.   یبیهاش برق عجچشم انگار 

 . نطور یکه ا -

 کرد.  یاخم

 ؟یمون ی تنها م یعنی -

 آره. -

 شد.  ترق ی عم  اخمش

  یشهر ناامن بلند شد نیتو ا ییتنها یفکر کرد یگفت: تو چ  تی عصبان با
 اد؟یسرت م ییبندازه چه بل رتیگ یکیکه اگه   یو کردفکرش  چی ه ؟یاومد

 . دمیکش یپوف

 دعوا راه ننداز.  -

 با قاشق برداشتم.  وی از بستن یکم

 و به طرف خودش چرخوند. و محکم گرفت و سرمدفعه چونم  هی

 ؟ یدی من، فهم یخونه  یایم  یکنی جمع م ولتیوسا برمتیم -
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 زدم.  یپوزخند

 .افریجناب آر  ی کور خوند برمیهنوزم ازت حساب م یکنی اگه فکر م-

 هم فشار داد. یو روهاش دندون  یعصب

 نکن. ینورا لج باز  -

 بهش نگاه کردم.   حسیب

 کنم.  یکنارت زندگ نکهیکنارت باشم؛ چه برسه به ا خوامی االن نم یحت -

 انداختم.  اشایبه ک ینگاه مین

 پررنگ نشه.  ادیز  شروزمندانه یلبخند پ کردی م یسع

و گرفت و به سمت خودش  خونسرد باشه بازوم کردیم یکه سع یتی عصبان با
 و گرفتم. تخت ع ی پرتم کرد که سر

  سینورا؛ شده رئ میشناسی هام زل زد و آروم گفت: خوب مشم به چشم خ با
 کشم؛ یم رونیتو رو از اونجا ب یول کنمیم چارهیب وی که توش هست ییاونجا

 ؛ یکن  یتنها زندگ ذارمینم یول خرمیو متهران  یشده مالک تموم آپارتمانا
 .کنم یم یکه بخاطر تو هر کار  یدونیم

 شمیم  ابونیخ یشد و مثل خودش گفتم: منم شده آواره ترک یصورتش نزد به
 .کنم ی نم یزندگ ستین  یکنار تو که بهت اعتماد یول

 هام نگاه کرد.به لبم بعد به چشم  کوتاه

 ؟یبکن وسک یر  نیا یخوای باال رفته گفت: واقعا م یابروها با
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 . سکمیمن عاشق ر  م؛ یشناسیلبم گفتم: تو که خوب م یپوزخند رو با

 . د یو واسمون زهرمار نکنگفت: بسه! امشب  یبا لحن خشک و جد اشایک

 نشستم.  درست

 بهم نگاه کرد.  دوار ی تهد ریام

 نورا خانم.  کنمیم کار ی نگاه کن که چ ون ی فقط بش -

 رونم گذاشتم و مشغول خوردن شدم.   یرو وی بستن وانیل خونسرد

 بکن.  یهر کار دوست دار  -

 خوردن شد.  یو مشغول بستن دمیو شننفس پر حرصش  یصدا

باالخره جفت جفت مشغول صحبت   نکهیتا ا دیچرخیما سه تا م نی همه ب نگاه
 خوردن شدند.  یو بستن

 انداختم.  اشایبه ک ینگاه

 . کردیم نمی نگاهش تحس با

 پررنگ نشه. کردم لبخندم  یسع

 چرخوند.  اشایمن و ک نی و بنگاهش تایرز 

 .خورهی داره حرص م ی بود حساب معلوم

 

 اشا یک 
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 اومد نورا خانم. خوشم

 انداختم.  ینگاه ریام به

دست کمش  دیتا داد و هوار راه نندازه اما نبا کردیو کنترل مخودش یل یخ
نورا رو سر به   یپرونده دیبا اره، یو درمدانشگاه نورا آمارش  رهیبخواد م رم، یبگ
 کنم.  ستین

 گوشم چشم ازش برداشتم.  کینزد تایرز  یصدا با

 !یحال کرد یانگار از جواب نورا حساب باره؛ یم یروز ی از نگاهت داره پ  -

 بهش انداختم.  ینگاه میاخم ن با

 ؟یخب که چ -

 ؟ یکنیحسادت م رینکنه به ام -

 بهش انداختم.  یبد نگاه

 !؟یو از کجات درآوردحرف  نیا -

 بهم نگاه نکن.  نطور یا د؛ ی کم من من کرد و درآخر گفت: خب حاال ببخش هی

 ازش گرفتم. ونگاهم

 هام به هم گره خوردند. که به ذهنم خطور کرد اخم یفکر با

 . ادیبرم زیهمه چ  تایرز  نیا از 
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 شدم.   کیگوشش نزد به

 ؟ید یفهم  کنم؛ یم چارتیب  یگفت  ریکلمه به ام هی بفهمم  -

 بهم نگاه کرد. یعصب

 مگه خرم که بگم؟ تو چت شده؟  -

 . میبهش نگاه کرد ریام  یصدا با

 د؟ یپری به هم م  دیدار  نجور یچرا ا -

 برداشتم.  وی بستن قاشق

 خورده ادبش کردم.  هیزر اضافه زد  -

 شدم.  خوردن یحرص بهم نگاه کرد که خونسرد مشغول بستن با

 نزنه.  یکرد لبخند پررنگ یسع کردینگاه م  شی طور که به بستنهمون  نورا

 !نهیسنگ یل یگفت: جو خ حوصلهی سامان ب نکهینگذشت تا ا  یزیچ

 ساعتش نگاه کرد. به

 . رهیبرم خونه حوصلم داره سر م گهیمن د -

 کرد.  یاخم ریام

 هنوز ساعت دهه.  نم؛ ی بب نیبش -

 جاش بلند شد.  از 

 . ادیبرم دانشگاه؛ زود بخوابم صبح خوابم ن  دیفردا با -
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 بلند شد.  عیهم سر نورا

هاتون مگه دانشگاه خونه  دیبر دی منم دانشگاه دارم، جمع کن گه؛ یراست م  -
 شماها؟  دیندار 

 . میهم بلند شد تایبرداشتند و بلند شدند که من و رز   وشون لیوسا همه

 به در! زدهیاومدم س ایبا ک  نی بب ایبا حرص گفت: ب ریام

 و بلند شد.  دیکش یپوف بعد

 بهم نگاه کرد که با چشم و ابرو اشاره کردم زودتر بره. نورا

 آوردم و نگاهش کردم.  رونشیب بمیاز ج میگوش  یصدا با

 "ساالر" 

 

 نــورا 

 

 به سمت در تند قدم برداشتم.  هی و پام کردم و قبل از بقکفشم زود

 بلند شد.  ری ام  یدفعه صدا هی

 صبر کن نورا.  -

 که بلند گفت: نورا؟  دمیبلکه به سمت در دو نسادمینه تنها وا اما

 ! کشهیهمه مردم خجالتم نم  نیا نی ب یعنی
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 شدم.  نگی زدم و وارد پارک رونیاز کافه ب عیسر

 پنهان شدم تا بره رد کارش.  هان یاز ماش  یکیپشت  ادیب رونیب نکهیاز ا قبل

 و اطراف چرخوند. اومد و نگاهش  رونیکافه ب  از 

باهات حرف   خوامی نکن م یجلو قدم برداشت و بلند گفت: نورا لج باز  به
 . یشنویکه م  دونمیبزنم، م

 . دمیاز استرس کش یقی عم نفس

 مادرت برو.  جون

 اومدند.  رونیبه جز مهراد ب هی و بق اشایک

 گفت: نورا؟   تید و عصبانبا دا نبار یا

 نشستم.  نی به دندون گرفتم و پشت ماش ولبم 

دست به سر کن   یجور   هیفرستادم:  اشایآوردم و واسه ک  رونیب وم یگوش عیسر
 شدم. میبره، من قا

 باال گرفتم.  یکم وسرم

 ر؟ یام یگردی م  ی: دنبال کناین

 : نورا کجاست؟ریام

 باال انداخت و به اطراف نگاه کرد. یاشونه 

 آورد و بهش نگاه کرد.  رونیب وش یگوش  اشایک
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 با اخم رو به دالرام گفت: نورا با تو اومد؟ ریام

 ... نه. زهیچ -

 زدم.  م یشونی به پ محکم

 . یدالرم! بدبختم کرد آخ

 شد.  ترظیغل   اخمش

 اومده؟ یپس با ک -

 هر کار کردم قبول نکرد برم دنبالش.  ، یخودش؛ تاکس -

 بهش نگاه کردم.  میگوش  یصدا با

 ."سادهیآدمش کجا وا دهیساالر فهم کنم، ی " سرجات بمون، درستش م

 فوت کردم و نشستم. رونیبه ب ونفسم 

 خواهشا نفهمه.  ایخدا

 

 اشا یک 

 

 رفت.  ری اشاره کردم که به سمت ام تایرز  به

 جون.  ریام یه -

 نگاه کرد.  بهش
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 خودت؟  یخونه  یریم ای یا یخاله م یخونه  -

 تند قدم برداشتم.  نمیفرصت استفاده کردم و به سمت ماش از 

داره  تایرز  ا، یب نمیتا ماش یینایطور که پشت ماش نورا فرستادم: همون  واسه
 . کنهی و گرم مسرش

 . دمیدو نی گذاشتم و به سمت ماش بم یج یتو ویگوش

 و زدم و در رو باز کردم. قفلش  عیسر دمی که رس  نی ماش به

 که ازش دور شده بودم انداختم.  یرینگاه به ام  هی

 ها رفته بودند. بچه یه ی بق زد؛ یحرف م تایبا رز  داشت

 که رفته بود صندوق.  مهرادم

 نشستم و در رو بستم. نیماش یتو

 فرمون ضرب گرفتم. یهام روکردم و با انگشت  روشنش

 نورا.  بدو

 

 نــورا 

 

 . دمی کش  یاکه دور شدم نفس آسوده ریام از 

 . دمیطور که خم بودم به سمتش دوهمون  اشایروشن ک  نی ماش دنید با
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 در رو باز کردم و نشستم.  عیسر  دمی که رس  بهش

چرخوند و به   ون ی ماش عیکه داشت سر  یکه در رو بستم با دست فرمون نی هم
 کرد.  یتند رانندگ یسمت در خروج

 .ار یتا نگفتم باال ن نیی و بکن پاسرت -

 دهنم بردم و گاز گرفتم.  یو توبردم و از استرس ناخون سشتم  نییپا وسرم

 افتادما!  ریگ یعجب بدبخت  ایخدا

 شد و تند دور شد. ابونیکه حساب کرد وارد خ  ونگ یپارک  پول 

 باال.  اینگذشت که گفت: ب یزیچ

 و سرجام درست نشستم.  دمیکش یاآسوده نفس

 شکرت.  ایآخ خدا -

 به عقب انداختم.  ینگاه

 .می دور شده بود انگار 

 بردارم.  ریواسه ام دی با یفکر هی -

 نگاه کردم.  بهش

 ! تهییپسر دا ؟یکن کار یچ یخوای گفتم: م نگران

 بهم انداخت.  ینگاه میباال رفته ن یابرو هی با

 ! تهییپسر دا یگی بکشمش که م خوامینم -
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 دادم.  هی تک یو به صندلمو باالتر آوردم و شونه پام  هی

 اشا؟ یک -

 برداره گفت: بگو.  ابونیو از خنگاهش  نکهیا بدون

 !گهیجونمم نم هی ش؛ یا

 . کنهیولم م دمیبهش محل نم یچندبار  نی رو ولش کن؛ بب ریاصل ام -

 کردم. یکه اخم  دنی کرد به خند شروع

 ؟ یخندیچرا م -

 بهم نگاه کرد. کوتاه

ول کن  ارهیبخواد و به دست ن ویزیچ هیتا  شناسمیکه من م  یریام نیا -
 تو؟!  یگیم یچ ست؛ ین

 . دمیکش یپوف

 چشم دوختم. ابونینشستم و به خ درست

 .خوردیو ممثل خوره وجودم ینگران

باعث   ترسمی م وفته؛ یبزرگ راه ب یدعوا هی و پسر عمه  ییپسر دا نیب ترسمیم
 خوب چندسالشون بشم.  یخراب شدن رابطه 

 . دم یکش  میشونیکلفه چندبار به پ  ودادم و دستم ه یبه در تک وآرنجم

 کنم خدا؟  کار یچ
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 ــریامـ 

 

 اطراف نگاه کردم.  به

 آرش رفت؟  -

 شونش انداخت.  یرو وفش یک

 فکر کنم.  -

 هم فشار دادم.  یرو وهامدندون 

 ؟ یتلعن یکرد کار ی! چ تایآخ رز  -

 کرد. اخم

 چته؟  -

 گفتم: نورا رفت!   ینگاه کردم و عصب بهش

 . دمیدو نمیاز کنارش رد شدم و به طرف ماش بعد

 زنگ زدم که با دو بوق برداشت.  میآوردم و به کر رونیب وم یگوش

 بله آقا؟ -

 نش؟ یدید -

 . ادیب رونیب  میدیهنوز که ند-



 ی مطهره حیدر  نمسیس

632 
 

 . دم یکش  شمیبه ته ر  یدست یعصب

 ش؟ یدی که ند یمگه کور  -

  نیماش یاون خانم تو م یاومد و ازش پول گرفت رونیکه ب  ینی آقا بخدا هر ماش -
 نبود. 

 و قطع کردم.  دمیکش یپوف

 بهش زدم.  یو لگد  دمیرس  نی ماش به

 بهت نورا!  لعنت

 نشستم. نیماش یباز کردم و تو وقفل 

فرار   یخوایدانشگاه چجور م یفردا تو نمیبب  خوامیم ؛ یاز دستم در رفت امروز 
 !یکن

 

 نــورا 

 

 تخت پرت کردم. یرو  وف یو بستم و کدر اتاق حوصلهیب

 خدا چقدر سردرد بده.  آخ

  یهاکه نوشته  یو شلوار مشک دی_سفیبلند مشک نیآست هیبا  ولباسام 
  یی_طلدیکمد سف یمرتب تو ویداشت عوض کردم و همه چ یسیانگل 

 گذاشتم. 
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 . دمیکش یپوف

 سرم باشه! یزی چ هی  دیکه با بازم

 یحس هیچرا  دونمی بشم اما نم شغه ی قبول کنم ص زنه یبه سرم م داره
 قبول کنم. ذارهی نم

گفته تا  ون ی از کجا معلوم که به دروغ نگفته باشه دوستم داره؟ بعدم ا اصل
 و لمس... و بتونه بدنمقبول کنم 

 و به چپ و راست تکون دادم.سرم عیسر

 ! ه؟یفکرا چ  نی! اوونهید ینورا

 برداشتم و سر کردم.  دیشال سف هی

به سمت  دادمیماساژ م وهامقه یطور که شقاومدم و همون  رونیاتاق ب از 
 آشپزخونه رفتم. 

 . دم یصداش به طرفش چرخ با

 کنه؟یسرت درد م -

تفاوت که شلوارک به   نیبود اما با ا دهی جذب پوش رپوشیز  هیمعمول  طبق
 پاش بود.   یشلوار ورزش یجا

 .یل یخ -

 سمتم اومد.  به

 آورد.  نییو پاگرفت و دستام وهاممچ 
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 . دمی عقب کش عیبذاره که سر هامقه یشق یو رودستش  خواست

 دار نخور. عوارض   یقرصا نیا یبذار واست ماساژ بدم، خوب بلدم، الک -

 . رمخویمسکن م خوام، ینم -

و به سمت کاناپه   دی کش  یو به سمت آشپزخونه رفتم که پوف دمی چرخ بعد
 رفت. 

 آشپزخونه شدم.  وارد

 دهنم گذاشتم. یمسکن برداشتم و تو هیمخصوص داروها  نتیکاب یتو از 

 پر از آب کردم و با آب قورتش دادم.  ووان یل

 شستم و سرجاش گذاشتم.  ووان یل

 اومدم.  رونیآشپزخونه ب از 

 ؟ یر یاز کنار کاناپه رد شم که گفت: کجا م خواستم

 رمیکرده بودم گفتم: م زیر  یو کمهامهال چشم ادیکه بخاطر نور ز  طور همون 
 بخوابم.

 کرد.   یکم رنگ اخم

 !ینخورد یز یهنوز که چ -

 . کنهیم تمیسردردم بدجور اذ -

 .نجایا ایب -
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 شدم.  کیفوت کردم و بهش نزد رونیبه ب ونفسم 

 اشا، یگفتم: ولم کن ک  حوصلهی و گرفت و تو بغلش پرتم کرد که بدفعه مچم  هی
 بخوابم. خوامیم

و گرفتم و هاش گذاشت که مچ  هامقه یشق  یرو وش یاشاره و وسط یهاانگشت 
 . ارمشون یب  نیی کردم پا یسع

 .خوادی نم اشا، یک -

 .یبخواب یتونی که نم نطور یماساژ بدم، اگفت: حرف نزن بذار   یجد یلحن کم با

و ول هاش از تقل کردن دست  حوصلهیشروع کرد به ماساژ دادن که ب بعد
 و بستم. هامدادم و چشم  هیکردم، بهش تک 

 بکنه.  کار یبلد بود چ یحساب گفت؛ یم  راست

 . کردی لمس م وم یشونی تموم پ یبه طور چرخش انگشتاش

 . کردیم تمیکامل خوب نشد اما کمتر اذ سردردم

 بود.  یجور  هیخورده  هی هاش سردرد به کنار هرم نفس  یول

خودمم ندارم چه   یحوصله  یاما االن حت زدمیحالم خوب بود که پسش م اگه
 برسه به تقل. 

که باالخره خسته شد و  بردیتنش کم کم داشت خوابم م  یگرما از 
 آورد. ن ییو پاهاشدست 

 و باز کردم.هام و چشم دمی کش  یقی عم نفس
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 .خت یر  یهاش دورم دلم هربلند بشم اما با حلقه شدن دست  خواستم

 . نیبش جان ی هم -

 و با صدا قورت دادم. دهنم آب

 االن رو پاتم! نم، یشیخب کنارت م -

 . خب باش  -

 !گهینکن د تیاذ اشایک -

 ! یبش تینکردم اذ یگفت: من که هنوز کار   ونخند

 . گهیم یچ دمی فهمیسردرد نم از 

 ولم کن.  ؟یگی م یگفتم: چ  جیگ

 خوشم اومد.  ، یستیخنده گفت: خوبه منحرف ن  با

 صورتش قرار گرفت.  یسانت کیاخم بهش نگاه کردم که صورتم تو  با

 بود؟ یمگه منظورت چ -

 هام نگاه کرد.به لبم بعد به چشم  کوتاه

 . یچیه -

 زد.  یلبخند 

 نورا؟  -

 عقب بکشم.  تونستمی فاصلمون کم بود اما نم  نکهیا با
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 جونم. -

خونه قبل چقدر  نیا دمی تازه فهم یکردم، اما تو که اومد یچهارسال تنها زندگ -
 بوده. روحیسرد و ب

 لبم نقش بست.  یرو یلبخند 

 نورا؟  -

 جونم. -

 . دی کش  یقی عم نفس

 .یبگ ومت ی تصم میبرگشت  یقرار شد وقت غهی درمورد ص -

 کردم.  سکوت

 لبم چشم دوخت.  به

 . شنومیم -

 و فراموش کرده بودم. کل سردردم  به

 دادم.  هیتک شنه ی و به س دمیچرخ

 شونم گذاشت.  یو روتر کرد و چونش و تنگ هاش دست  حلقه

 تا فردا بعد از دانشگاه صبر کن.  -

 . د یکش یپوف

 نه هست!  ایبله  هینورا -
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به دور از چشم مامان و بابام   ه، یسخت میتصم اشا، یک  کنمی خواهش م -
 پسر بشم.  هی یغه ی ص خوامیم

 فوت کرد.  رون یبه ب ونفسش 

 شه؟ یتموم م یکلست ک -

 . ازدهیساعت  -

 شرکت.  یا یب دیپس با -

 آره. -

جواب   یکه وارد اتاق شد نی پس هممخصوص خودش گفت:   هیلحن دستور  با
 ؟ یدیفهم  خوام، ی ازت م

 . دم یفهم  -

***************** 

 

 اشا یک 

 

 مطمئن شدم خوابه وارد اتاق شدم و در رو بستم. یوقت

 برداشتم و به معاون دانشگاه زنگ زدم.  وم یگوش

 هفت بوق جواب داد. با
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 بله؟ -

 تم.بزرگمهر هس  ، ین یحس یسلم آقا -

 د؟ یبزرگمهر، خوب یسلم آقا -

 داشتم.  یدرخواست هیوقت شب مزاحمتون شدم،  نیکه ا دی ممنونم، ببخش  -

 . دیبفرمائ هی چه حرف نیا -

 تخت نشستم. یرو

 . د یکامل پنهان کن وی در یخانم نورا ح یسوابق و پرونده  خوامی ازتون م -

 شد.   یجد یکم  صداش

 افتاده؟  یاتفاق -

  چیه  کنه؛ ی هست، از خطر دورش م یدر یبه نفع خانم ح  گمی که م  ونیا ر، یخ -
 کنند.  دایپ یبه اون پرونده و سوابقش دسترس دیاستادا نبا یحت یکس

 راحت.  التونیخ کنم؛ یتموم کارها رو حلش م د، ینگران نباش  -

 . کنمی دانشگاه اومدم جبران م یممنون، وقت -

استعفا   یرئوف یآقا ، ی... راستدییقربان؟ شما مالک اونجا  هی چه حرف نیا -
 دادند. 

 کردم.  اخم

 چرا؟ -
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  گهی استاد د هی عیسر  دیبمونه اما نگران نباش تونهینم گهیواال، م دونمینم -
 شده.  نیگزیجا

 .از هم باز شدند  هاماخم

 خداحافظ.  شم، ی مزاحمتون نم نیاز ا  شتریخوبه، ب -

 خداحافظ.  -

 گذاشتم.  زیم یرو ویقطع کردم و گوش وتماس 

 . دمی خودم کش یو پتو رو رو  دمیو خاموش کردم و دراز کشخواب چراغ

 بغلم بود؟ یاالن تو یخانم اتاق بغل  نیا شدیم یچ

 و جا به جا شدم.  دمیکش یپوف

 نورا.  یبش مغه ی ص یمنتظرم قبول کن فقط

******* 

 نــورا  

 

 کلس شدم.  وارد

 وسط کلس نشستم.  یهایاز صندل  یکی یدرآوردم و رو وچادرم

قبل درس   یکه استاد هفته   یو برداشتم و به مطالبکتاب و دفترم ف، یک یتو از 
 انداختم.  یداده بود نگاه
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 و جلب کرد. دختر پشت سرم نظرم  هیطور ناخواسته حرف  به

 . گهید یجا هی دانشگاه رفته، رفته نیاز ا یاستاد رئوف گندیها، مبچه -

 . دمیدرهم رفت و به سمتشون چرخ اخم¬هام

 چرا؟ -

 باال انداخت.  یاشونه 

 بود. یشد؛ استاد خوب ف یح یل یخ یول  دونم، ی واال نم -

 . دمیکش   یحرص پوف با

 رفت...  انسال یم هیشد بابا؟  ف ی : کجاش حمهرناز 

 . ادیجوون داره م هیادامه داد:  طونیلحن ش با

 زدم.  میشونی و محکم به پ دمیچرخ

 کم داشتم!  گهیجوون د استاد

 ! ختایر ی ب نیخوشگل باشه نه از ا دوارمیام -

دستشم   یکیچشمش کوره،  یکیکه  ادیم یکی زم، یعز میما که شانس ندار  -
 . لیعل 

 به چپ و راست تکون دادم.  وسرم

 !نایدست ا از 

 . دیپر شده بود از حرف استاد جد کلس
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 از پسرا به داخل اومد.  یکی

 . ادیها ساکت استاد داره مبچه -

 از دخترا گفت: چجوره؟ خوشگله؟ یکی

انگار آب جوش  دمیکه د  یپسره خواست بهش جواب بده وارد شد اما با کس تا
 خدا! ایلب گفتم:   ریبلند شدم و ز  عی که سر ختندیسرم ر  یرو

 ته؟ یکنارم به بازوم زد و آروم گفت: نکنه دوست پسر قبل  دختر

تو؟  یگی م یواسه جمع کردن اوضاع گفتم: چ زدیهزار م یکه قلبم رو طور همون 
 گند اخلقه.  ی! از همون استادالهیعزرائ

 اوه اوه!  -

 . مینشست که همه نشست  یصندل یرو تیجد با

 قلبم گذاشتم.  یرو ودستم

 پاش به دانشگاه باز بشه؟!  یچرا گذاشت !؟یستین  سیمگه رئ اشایک

 نگاه کرد. یدفتر اسام به

 محو کن.  ن یو از زممن  ایخدا

 مشتم گرفتم.  یو توفرو رفتم و از استرس مانتوم   یصندل یتو

گذاشتم و با   زیم یو روهامآرنج   عی همه چرخوند که سر نیب ونگاهش 
 و پوشوندم. هام صورتم دست 
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 د. بلند ش شی صندل یاز رو انگار 

دانشگاه به  نیا ینتونستند تو یل یبنا به دال یرئوف یهستم، آقا افریآر  ریام -
 درس شمام.  نیبه بعد من استاد ا ن یاز ا نیکارشون ادامه بدند، بنابر ا

 کلس حکم فرما بود.  یتو سکوت

  شبمید دم، یترسی منم ازش م ریو خشک ام یجد یداشتند، چهره حقم
 خودم کار کردم که ازش نترسم و حساب نبرم.  یرو یحساب

 یبه جا خوامی بدم، ازتون م یبه کس یالک  ینمره  ستیقرار ن  دیبدون دیبا -
و پاره اون طرف  یبرگه  عی سر نمیتقلب بب د، یو بخونتقلب خوب درستون 

 . کنمیم

 از پسرا بلند شد.  یکی یصدا

بد  یها رو نمرهپروژه یل یکه خ دی هست  ییحاال استاد، جسارتا از اون استادا -
 کنه؟یم ادیدقت ز  ات یو به جزئ دهیم

 .نم یو ببکارهاتون  دی بهتون بدم، با یجواب تونمیاالن نم -

هم فشار دادم  یو روهامکرد که چشم  یبعد شروع به خوندن اسام  هی ثان چند
 ضرب گرفتم.   نیزم یو با پام رو

 . هیگر ریاالنه که بزنم ز  ایخدا

 . ومدهیدانشگاه ن اشامیامروز ک بدبختانه

 . ختیر  یدلم هر  دی اسمم که رس به
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 ستند؟ ی... ن ؟ی در یخانم نورا ح -

 . کنندیهمه دارند بهم نگاه م دمیو باال آوردم که دمکث سرم  یکم با

عکس    چیو باال آوردم که بهم نگاه کرد اما هو قورت دادم و دستمدهنم آب
 زد.  یاسمم حاضر ینشون نداد و جلو یالعمل خاص

 !ریلعنتت کنه ام  خدا

 برداشت.  وک یکه تموم شد ماژ  یاسام خوندن

 . رونیها بخب، کتاب  -

 هاشون شدند. آوردن کتاب  رونیمشغول ب یهمگ

 . داشتمی حرص چشم ازش برنم از 

 بهم نگاه کرد اما زود نگاه ازم برداشت.  ینگاه مرموز و سرخوش با

 هم فشار دادم.  یرو وهامدندون 

  گهیرو بکنم م کار ن یشو اما نه، اگه ا الشیخیو بترمت  نیاصل ا گهیم  طونهیش
 شاخه.  یل یخ کنهی و فکر م یجا زد

 راحت اعلم کرد. ساعت درس داد که باالخره است مین حدود

 . شتونیپ  امیم دی بگ دیداشت  یاگه مشکل  -

همه   نی ! ادایدار  یانرژ یگفت: دمتون گرم استاد، حساب  جانی از پسرا با ه یکی
 د؟ ینی بش نیخواینم دیرو پا بود
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 ؟ یمیعظ یداره آقا یگفت: به شما ربط یجد

 پسره پنچر شد. کل

 لبم نشست.  یرو یپوزخند

که بخاطر    ستین هیاگربه  ریوگرنه ام  نهیشیبشه نم ترکیبهم نزد خوادی م چون
 . رهیخدا موش بگ یرضا

 کی و کروات  یمشک نیو شلوار ج یکت آب نیبا ا یحساب میاز حق نگذر  اما
 شده.  پی خوشت یدست آب

 دستش نگاه کرد.  یو مثل به کتاب تو سادیوا گهیدختر د هیمن و  نیب

دادم تا   هیو به کنار صورتم تکو ازش گرفتم و دست راستم حرص نگاهم  با
 .بود باشه  سادهیکه وا ییصورتم برخلف جا

 .بردیعطرش هوش از سرم م  یبو شهیهم مثل

 بهش نگاه کردم.   میدختر کنار  یصدا با

 . نیایلحظه م هیاستاد،  -

 نشستم که از رو به روم رد شد.  درست

 اشاره کرد.  یبه مطلب دختره

 د؟ ی بد حیکم توض  هی شهیم -

 . دیخودکار بد -
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 بهش داد. یخودکار 

 . دمی کش یمن گذاشت و خم شد که نفس پر حرص  زیم یرو ودستش 

 دادن شد.  حی توض مشغول 

 مشت کردم.  ودستم

 کتاب.  یبزن به دستش با صورت بره تو گهیم  طونهیش

کتابم برد که    یاز ورقه ها یکیو به سمت دستش  دادیم حیکه توض طور همون 
 با اخم به دستش نگاه کردم. 

 گذاشت.  نشیب یزیچ هی انگار 

 کردم.  دایپ وی و گشتم تا کاغذ کتابم  یال  عی رفت سر یوقت

 اخم بازش کردم. با

 یخوای م کار یمدت چ نیا نمی بب خوامینورا خانم، اما م یازم فرار کرد شبی"د
جمع   ولتی وسا رترینکن، آخر کلسم د یعشقم، گفتم که باهام لج باز  یبکن

 . یبه حالت اگه بر یکن باهات کار دارم، وا

 کاغذو تو مشتم فشردم و بهش نگاه کردم.   تی عصبان با

 داد.  هی تک شی به صندل  نهیدست به س خونسرد

 کلس زجرآور تموم شد.  نیا باالخره

 بلند شدند و به سمت در رفتند.  یهمگ
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 جمع کردم.  ولمیوسا عیسر

 ز یچ هی دفعه  هیو سر کنم با عجله به سمت در رفتم اما چادرم  نکهیا بدون
 نگاه کردم. نیمحکم به پام خورد که با اخم به زم  کیکوچ

 خودکار بود. در 

 چشم تو چشم شدم.  ری که با ام دمیچرخ 

 بهم نگاه کرد و اشاره کرد که بمونم.  دوار یتهد

 بودم.  یاسترس و ترس داشتم و هم عصب هم

رفتم و وانمود کردم دارم دنبال  میبه سمت صندل  اوردنیدرن یباز  عیضا واسه
 . گردمی م یزیچ هی

 به سمتش رفتم.  تی و با عصبان سادمیشد درست وا یکه خال  کلس

 هان؟  ه؟ی چ تیاستاد نیا -

 رو دور زد. زیاز جاش بلند شد و م خونسرد

 سمت در رفت و در رو بست.  به

 .سادیرو به روم وا بیبه ج  دست

 ؟یرفت   یبا ک شبید -

 بهت جواب پس بدم.  نمیبینم یل یدل -

 . سادیوا میسانت کی تو
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 خونسرد باشه.  کردی م یسع

 ؟ یرفت ی با ک گمیبهت م  -

 کمیو محکم گرفت و به خودش نزدو به سمت در رفتم اما بازوم دمیکش یپوف
 کرد. 

به حالت   یکنار دانشگاه منتظرتم، وا یکوچه  ن، یماش یتو رم یگفت: م  یعصب
 . ارمیسرت درب وش ی تلف یبعد  ینورا، نذار جلسه یبر یاگه بذار 

به سمت   یعصب یهابرداشت و با قدم  وفش یاز جانبم نشد و ک یحرف منتظر
 رفت و از کلس خارج شد.در 

 . دی چیکلس پ  یتو یخراشگوش   یزدم که صدا زشیبه م ی لگد تی عصبان با

 اومدم. رونیو سرم کردم و تند از کلس بچادرم  عیسر

 خورد.  نیماش یتو یداوود یکه نگاهم به آقا دمیاز دانشگاه دو رونیب به

 و باز کردم.رفتم و درش  نیبه کنار ماش  عیسر

 . امیم  گهینفر د هیمن با  دیشما بر ، یداوود  یسلم آقا -

 اما خانم، آقا...  -

 . دی نگران نباش گم؛ یبهشون م -

کنار دانشگاه تند   ینشدم و در رو بستم و به سمت کوچه   یمنتظر جواب بعد
 قدم برداشتم. 
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  برتم، یم  رهیگیو مدستم  کنهی م دامیپ ادیم  شهیبلند م  ه، یروان نیزود نرم ا اگه
 دانشگاه داره! یتو ییبدبخت آبرو  ینورا گهینم  گهید

رد بشند بعد وارد  شدندی کوچه رد م یکه از جلو یگذاشتم چهارتا دختر اول 
به هم  ییخورد که با اخم ها دیسف ینگاهم به مازرات زیچ نی کوچه شدم که اول

 گره خورده داخلش نشسته بود. 

 داره! وشش یچهارسال پ نیماش  هنوزم

 مکث به سمتش رفتم.  یکم با

 و باز کردم و داخلش نشستم و در رو محکم بستم. درش  یکی اون

 . شنومیبفرما م -

 پام گذاشت.  نییگرفت و پا وفم یک

 شد.  رهیداد و بهم خ هی من تک هیبه صندل  وآرنجش 

 . دمیکش یپوف

برم شرکت   دیبا ، یبش رهیتو بهم خ نمیکه بش  ستمین کار ی من ب ر، یام نی بب -
 . رونیب  کنهیاز شرکتش پرتم م یوگرنه پسر عمت مثل چ

 نه؟ یدردت ا -

 آره. -

 آورد.  رونیشلوارش ب ب یاز ج وش یگوش

 ؟ یکنیکار م  یاخم گفتم: چ با
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 به گوشش چسبوند.  وینداد و گوش وجوابم

 . دمیکش   یحرص پوف با

 نگذشت که صداش دراومد.  یزیچ

 . زمیعز ی سلم پسر عمه  -

 یخوا یم یچ ؟یروان یکنیکار م یو با ترس آروم گفتم: چ ختیر  یهر دلم
 ؟یبگ

- ... 

 ره؟یم  شی خب چه خبرا؟ شرکت خوب پ -

 بدبختم نکن توروخدا.  ر، یآروم گفتم: ام هی گرفتم و با حالت گر وشقه ی

 بهم نگاه کرد. خندون

 . نینه بابا! آفر -

- ... 

 زنگ زدم.  گهید یزیچ هینه، بخاطر  -

 خدا.  کنهی بدبختم م اشایک

 تو دستم بود. شقه یو هنوز   گرفتیم می کم داشت گر کم

 .بره خونه  ادین دیشا  ایشرکت  ادیم ریبگم مترجمت، نورا؛ د خواستمیم -

- ... 
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امشب تو   یاشایباهاش حرف بزنم، فعل تا بعد ک خوامی منه م نیآخه تو ماش -
 . نمت یبی عمه م یخونه 

 و قطع کرد. تماس  عیسر و

 !؟یکرد کار یتو چ ری : ام دمیعجز نال با

 گرفت.  وهاممچ 

 اخراجت کنه.  ذارمینم  لمهیفام ستینترس عشقم، رئ -

 تصور کنم. واشا یک  یچهره تونستمیجا هم م  نیهم از 

 نظر گذروند.  ریو از ز صورتم  یلبخند تموم اجزا  با

و   نشیماش یاونم تو ریبودن به ام کی و هم از نزد اشایهم از ترس ک  قلبم
 . د یتپیدانشگاه تند م کینزد

واسم  ی امیپ  دمیآوردم و روشنش کردم که د رونشیب بمیاز ج میلرزش گوش با
 اومده. 

دفعه از دستم چنگ زد، کل خاموشش کرد و  هیو باز کنم خواستم رمزش  تا
 پام انداختش.  نییپا

 کردم صدام نلرزه. یسع

 .مامانم زنگ بزنه  دی روشن کنم شا وم یاول ولم کن بعد بذار گوش -

 . شهی نه، نم -

 .رهی آبروم م نتمونیبب  یکی م، یدانشگاه کینزد ر، ی: توروخدا ولم کن ام دمینال
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و درست   دمی کش یامکث ولم کرد و درست نشست که نفس آسوده یکم با
 نشستم. 

 زد.  یروشن کرد و چشمک ون یماش

 نباشه.  یکه کس ییجا میپس بر -

 ترس محکم به گونم زدم.  با

 .بشم  ادهیغلط کردم بذار پ ریام -

 شد.  ابونیگاز گذاشت و وارد خ یرو وپاش 

 .صورتم گرفتم  یجلو وچادرم

 از دستش نجات بده.  ومن  ایخدا

 چادر رو انداختم و به جون پوست لبم افتادم.  میدانشگاه که دور شد از 

 بهم انداخت.  یکوتاه نگاه

 . ختیر  یلبم نشست دلم هر  یکه رو دستش

 یبه لبت دار  کار ی گفت: چ  یو با اخم کم رنگ دیکش رونیدندونم ب ر یاز ز  ولبم 
 ! شهی پوست پوست م 

 کردم.  اخم

 کن.  ادمیپ -

 . د یکش یپوف
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 نرو نورا.  یرو اعصاب من اسک -

 . رمیهم م  یکنم پس اسک تی گفتم: دوست دارم عصب   یغد با

 به در زدم.  محکم

 . ر یام سونیجا وا هیشده رو  صاحابیب نیا -

 . د یکش ششیبه ته ر  یفوت کرد و دست رونیو به بنفسش  کلفه

 دادم.  هیتک  نهیو دست به س  دمی کوب  یو به صندلحرص کمرم  با

 انداختم. ریبعد به ام میبه گوش ینگاه

 بود.  ابونیبه خ حواسش

 خم شدم و برش داشتم و درست نشستم.  میحرکت به سمت گوش هی تو

 گرفت که محکم گرفتمش.  وم یخواستم روشنش کنم گوش تا

 اخم گفت: بدش به من.  با

 . دمت ینم -

 که از دستم در رفت.  دی کش ترمحکم

 شلوارش گذاشت.  بیتو ج ویگوش

 . ریحرص گفتم: بده ام با

 . دم ینم -
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کرد دور نگهم داره و شروع کرد به   یهجوم بردم که سع بشی سمت ج به
 . دنیخند

 نتونستم تکون بخورم. گهیدفعه محکم بغلم کرد که د هی

 محکم به رونش زدم.  تی عصبان با

 ولم کن.  -

 جات خوبه.  -

 گفت.  یزدم که با خنده آخ ترمحکم

 !یزور نداشت قدر ن ی تو که ا یلعنت یرب دست عجب ض -

 نگه داشتم.  ورون ینگه داشت که ب  ون یبعد ماش هی ثان چند

 و با استرس قورت داد. آب دهنم میخلوت یکوچه  هیتو  نکهیا دنید با

 دستشم دورم حلقه کرد.  اون

 به سواالت.  میرسیخب خانم بنده، م -

 نگاه کردم.   بهش

 ندارم.  یرو پاتم اصل حس خوب نجایولم کن، ا -

 نگاهم کرد. طونیش

 دارم؟  کارتیچ -

 کردم به تقل که باالخره ولم کرد. شروع
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 بهش نگاه کردم.   تینشستم و نفس زنان با عصبان  عیسر

 . دیخندون خوب به طرفم چرخ نهیبه س  دست

 . دمیچرخ شهی ازش گرفتم و به سمت ش ونگاهم

 نورا؟  -

 هان؟  -

 شد.  تری جد لحنش

 نورا؟  -

 . دمی طرفش چرخ به

 بنال. -

 . دندیباال پر ابروهاش

 کردم خونسرد باشم. یسع

 و بزن. حرفت  نکهیا یعنی -

 نورا؟  -

 . دمیکش یپوف

 بله؟ -

 کرد.   یکم رنگ اخم

 نورا؟  -
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 ! یبهت بگم جونم کور خوند یاگه منتظر  نی بب -

 شد.  ترق ی عم  اخمش

 . دمی سمتم خم شد که خوب به در چسب به

 نورا؟  -

 . گمینم -

 نه؟  ؟یگیگفت: نم  دوار یتهد

 داشتم اما بازم گفتم: نه.  ترس

 نشست.  درست

 باشه عشقم.  -

 هر دو دستش گرفت.  نیدرآورد و ب بش یاز ج وم یگوش

 اگه شکستم نگو چرا. -

 .یتو بگ یاصل هر چ ر، یغلط کردم امو گرفتم و تند گفتم:  ترس مچش  با

 نگاهم کرد.  یجد

 داد.  هیتک میو به صندل دستش گرفت و آرنجش  هیتو  وم یگوش

 نورا؟  -

 اجبار گفتم: جونم. به

 لبش نشست.  یرو یلبخند 
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 حاال شد.  -

 از سرم انداخت که اخم¬هام به هم گره خوردند.  وچادرم

 و گرفتم. مچش عیو بکشه که سرممقنعه  خواست

 . دمی بهت اجازه نم نیاز ا شتریب گهید -

 هام نگاه کرد. چشم  به

 نورا. هیچ یدونیم -

 ه؟ی اخم گفتم: چ با

و چهارساله که خودم  یعنیرابطه نداشتم  یبا دختر گهیبعد از اون اتفاق د -
 . کنمی کنترل م

 ؟یبه من چ ؟یگفتم: خب که چ تفاوتیب

که بهت دست نزنم اما آخرش راحت   می توافق کرد یکه باهام بود یدوسال -
 . یرفت یولم کرد

 زدم.  یپوزخند

 را...  -

 بدم. ادامه  نذاشت

بهم بده چرا؟  وخوامیکه م یزیاون چ تونستی نم ¬کردمیسر م یبا هر دختر -
 با تو لذت ببرم.  خواست ینبود که عاشقش بودم؛ دلم م یچون اون کس
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و گرفت و مجبورم کرد بهش نگاه چونم  یو ازش بدزدم ولکردم نگاهم  یسع
 کنم. 

 تغه یازت بگذرم؛ شده ص  تونمی نم ارمیبه دستت ب خوامیاالن که دوباره م  -
 . کنمیم

 . دیاز ترس لرز وجودم

 زد.  یلبخند 

 .ینترس، آخرش که مال خودم -

 گرفت.  بغضم

بگم از دستم  تونستمیش م شدم، کا  گهینفر د   هیبگم عاشق  تونستمی م کاش
 .یداد

 و کم کرد. از ترسم یکم  دیکه به ذهنم رس یفکر با

 استفاده کنم. میگریاز استعداد باز  دیبا

 دلم گذاشتم.  یو روو دستم دمیهم کش  یو توهامکم اخم  کم

 ر؟ی گفتم: ام دهیترس

 کرد.  یاخم

 شده؟ یجونم؟ چ -

 هم فشار دادم. یو روهام کردم که درد دارم و چشم وانمود
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 . رمیمیدلم، دارم م ریگفتم: ام   هیبازوش چنگ انداختم و با حالت گر به

 ترس گفت: نورا؟ با

 . ختمیر  رونیچشمم ب یاز گوشه  ویمحکم به دندون گرفتم و به زور اشک ولبم 

 . ریبه بازوش زدم و بلند گفتم: دلم ام محکم

 نشوندم.  یصندل یولم کرد و رو  عیسر

 . مارستانی ب برمتی صداش گفت: م یترس تو با

 تند روند.  ابونیچرخش به سمت خ هیروشن کرد و با  ون یماش

 و به داشبورد گرفتم.شدم و دستم خم

 زدم. نی به کف ماش یدر پ یبه دندون گرفتم و با پام پ ولبم 

 . کنمیو ازم دور شد فرار م مارستانیبردم ب یتوق

 ؟ یگفت: خوب نشد دهیگذشت که ترس  قهیچند دق حدود

 به چپ و راست تکون دادم.  وسرم

 م؟ یرسیم یک -

 ه؟ یچ یدونیم ولش یتحمل کن... دل م؛ یکینزد -

 گفتم: نه.  هی حالت گر با

 .سادینگذشت که وا یزیچ

 سرم کردم. وچادرم
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 و گرفت. بازوم  ریو باز کرد و ز شد و درم  ادهیپ عیسر

 !؟یار یکجا م ون ی ا یریو یریه نیبرداشتم که با اخم گفت: تو ا وفم یک

 . رمیمی دارم م  ری! برو ام؟یدار  کار ی عجز گفتم: چ با

 رونمی ب نیدلم بود از ماش یشد و همون طور که خم بودم و دستم رو ال یخیب
 قدم برداشت.   مارستانیبه سمت ب  نیآورد و بعد از بستن و قفل کردن در ماش

 گرفت.  وفم یک

 دارم.  یاورژانس مار یب هیبلند گفت:  میکه شد  مارستانیب وارد

 . دیپرستار زن به طرفمون دو هی

 شده؟ یچ -

 . ده یدلدرد شد -

 ها برم.از تخت  یکیو گرفت و کمک کرد که به سمت بازوم ریز 

 دکتر رو صدا بزنم. رمیکه خوابوندنم زنه گفت: م  تخت یرو

 هستند؟  یعتی: جناب دکتر شرریام

 بله، چطور؟ -

 ششون؟ یپ دیبریو ممن  -

 البته.  -

 کنارم گذاشت و بهم نگاه کرد.  وف یک
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 باشه؟  گردم، ی االن برم -

 کردم. نییو باال و پادر هم سرم یچهره با

 و گرفتم. بره که دستش  خواست

 بده. وم ی... گوشمیگوش -

 گفت: چرا؟  یسوال یچهره با

 . دونهیو مبه مامانم زنگ بزنم اون... اون دردم -

 آورد و بهم دادش.  رونیب بشیج از 

 رفت. و همراه زنه با دو  دیبوس وم یپبشون 

 برداشتم. وفم ی خت بلند شدم و کت یکامل دور شدند از رو یوقت

 به سمت در رفتم.  اطیبا احت های بعض یهانگاه ریز  آروم

 . دمیدو ابونیسرعتم به طرف خ نیبا آخر دمیکه به در رس  نی هم

 . د یتپیاز استرس تند م قلبم

دست تکون دادم که   شدندی که رد م ییهای واسه تاکس  دمیکه رس نی هم
 . د یبه دادم رس یکیباالخره 

 به عقب انداختم.  ینگاه عیسر

 . نبود

 و در رو بستم.  نشستم
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 .و گفتم که به راه افتاد شرکت  آدرس

 . دم یکش یابستم و نفس آسوده وهام چشم

 ش بودم!االن تو خونه  دیشا دمی رسیبه داد خودم نم اگه

 . دمیترس اشایک یادآور ی با

 . ایخدا کشتمی م اشایک  کشتم، یخدا، م ای

 ضرب گرفتم. نیترس با پام کف ماش با

 

  ــریامـ 

 

 هام به هم گره خوردند. اما با نبودش اخم  دمیدکتر به سمت تختش دو با

 ! ستین نجای که ا یگفت: کس جی گ دکتر

 اطراف نگاه کردم.  به

 و مشت کردم. خونم به جوش اومد و دستم دیکه به ذهنم رس یفکر با

 . ییرفته دستشو دی: شاپرستار 

 د؟یبگرد دیری گفتم: م عیحرف سر نیا دنیشن با

 حتما.  -

 رفت که پشت سرش رفتم. یسمت به
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 .یفرار کرده باش خدانکنه

 زنونه شد.  ییدستشو وارد

 اومد.  رونینگذشت که ب یزیچ

 . ستین -

 . دمی دو یهم فشار دادم و به سمت در خروج یو روهامدندون  تی عصبان از 

 !؟ی کنی م ی! واسه من نقش باز ؟ینداز یو دست منورا؛ من  کنمی م چارتیب

 درآوردم و بهش زنگ زدم اما خاموش بود.  وم یگوش

 شدم و محکم در رو بستم.  نیماش سوار 

گاز گذاشتم و به سمت در  یو روداغون روشنش کردم و پام یاعصاب با
 بلند شد.  یخراشگوش  ی صداکه  دمیچرخ

و قال من  شم؛ یبشم بدجور م یاما وقت  شمینم یعصب یدونی خوب م خودت
بدبختت   نمت؛ یبینکنم اما باز که سر کلس م  دایو پخونت  دی! شا؟یذار یم
 . کنمیم

 

 نــورا 

 

 استرس وارد شرکت شدم.  با
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 آسانسور رو زدم.  یلرزون دکمه  یبدن با

 مونده به آخر رو زدم. یکی یطبقه  یکه شد وارد شدم و دکمه  باز 

 و مرتب کردم. لرزون مقنعه و چادرم  یدستا با

 . ختیر  یکه در باز شد دلم هر نی هم

 و بروز ندم.کردم ترسم یسع

بود قدم برداشتم تا اول  اشایدر اتاق ک  یسمت اتاقم که درست رو به رو به
 برم.  ششی و بذارم بعد پو چادرم  ف یک

 ( بلند شد. ی)منش یخانم اسد  ینرفته بود که صدا  رهیدستم رو دستگ هنوز 

 ؟یدر یخانم ح -

 . دم یاسترس به طرفش چرخ با

 بله؟ -

 اتاقشون.  دیزود بر دی گفتند اگه اومد  سیجناب رئ -

 کردم.   نییباال و پا وسرم

 باز کردم و وارد شدم.  دیو با کل اتاقم در 

 گذاشتم.  زمیم یرو وفمیو چادر و ک دیکل 

 روشن کردم. وم یگوش دیلرز یم ف یکه دستم خف طور همون 

 گذشت تا روشن شد.  هی ثان چند
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 . اشایهم از ک امیتماس و پ یکی ر، یتا تماس از ام دو

 کرد.  ¬یم ی¬قرار ی ب دیشد قلبم

 باز کردم. وامش یپ

 یل یشرکت، خ یایخان حرف بزن، منتظرم ب ریخوب با امخب نورا خانم، فعل  -
 باهات حرف دارم. 

 قورت دادم.  یو به سختدهنم آب

 اومدم.  رونیگذاشتم و از اتاق ب زیم یرو ویگوش

  یقیو مرتب کردم و نفس عمممقنعه  دمی به در اتاقش که رس ینگاه منش ریز 
 . دمی کش

 باش، رو اعصابش راه نرو.  آروم

 در زدم که خودش در رو باز کرد. دوبار 

 .دمیلحظه به خودم لرز  هی نگاهش واسه  از 

 نگاه کرد. یمنش به

 . دی انجام بد دیرو االن بر دیانجام بد خواستمی که م یاون کار  ، یخانم اسد -

 گفت، بلند شد و رفت.  یچشم

 . وفتم یکردم ن یو گرفت و به داخل پرتم کرد که سعدفعه بازوم  هی

 به سمتش برگشتم.  عیسر
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 بهم گوش کن.  -

 آروم جلو اومد که به عقب رفتم. آروم

 خشنش.  یهاترس زل زدم به نگاه با

شرکت آخه تو  ادیم ری بود بهم زنگ زد، اوه آره، گفت که نورا د ریفکر کنم ام -
 کرده؟ هان؟  تمیدست مال د؟یچقدر باهم الس زد نم، یمنه، بب نیماش

 هاش دلم گرفت. حرف از 

 ؟ یزنیحرفا رو م نیچطور ا -

و خر فرض  غدو به زور برد! من یو گرفت و توو دستت دانشگاه یحتما اومد تو -
 هان؟  ؟یکرد

 !دونهینم پس

 .خت یر  یدلم هر دمیکه رس وار ید به

 ... ریام اشا، یگفتم: ک عیسر

 کاره موند.  مهی بهم ن دنشی حرفم با رس اما

 ... اشایلرزون گفتم: ک یصدا با

 : خفه شو نورا. دیخشم غر با

 و گرفتم. مچش  عیکه سر  دیکش رونیحرکت از سرم ب هیگرفت و تو  وممقنعه 

 پرت کرد.   نیزم یو رومو مقنعه  دیکش رونیاز دستم ب  ومچش 
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 به کجاهات دست زده. نمیبب خوامیم -

 هام حلقه زد و با ترس گفتم: بذار حرف بزنم. چشم  یتو اشک

و چرخوند و به گردنم و کنار زد و سرمصورتم یشده تو ختهیر  یموها  انهیوحش
 نگاه کرد. 

 گردنت سالمه.  -

 . وفتم یتا ن ¬کردمیسست شده بودند و به زور مقاومت م پاهام

 و گرفتم.مچش  عیو سر ختیر  یهرهام رفت دلم که به سمت دکمه  دستش

 ؟یکنیم کار یچ یدار  -

 بهم انداخت.  یبد نگاه

 . کنمی چکت م -

 ! ؟یبهم اعتماد ندار  یعنیبا بغض گفتم:  ناباورانه

 هام زل زد.چشم  به

 نه.  ریدارم اما به ام  -

 . دمیبه بازوهاش کوب  جونی ب یهاو باز کرد که با مشت هامدونه دکمه  دونه

 . اشایتوروخدا ولم کن ک -

اتاق  یتو دای که جد  یاکاناپه  یو گرفت و روبازوم  انهیجدا شد و وحش ازم
 گفتم.  یگذاشته شده بود پرتم کرد که از درد آخ
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و از هم باز کرد که محکم به  دو طرف بدنم گذاشت و مانتوم  وزانوهاش 
 بلند گفتم: ولم کن. تی و با عصبان دمی هاش کوبدست 

: خفه شو دی شدش غر د ی کل  یهادندون  نیدهنم گذاشت و از ب یرو ودستش 
 تا خفت نکردم. 

هام چشم  یاشکم دراومد و از گوشه گهیقابل هضمش د ریو غ نی رفتار سنگ از 
 سر خورد. 

 تنم بود. رشیز  یتاپ مشک  هی فقط

 و گرفتم. دستش  هیبکشه با گر ن ییو گرفت و تا خواست پاتاپم یقه ی

 نم؟ی بب یخوای نکنه دست زده که نم -

 دستش خفه شد.  ری هق هقم ز  یصدا

 آزاد کرد و کنار سرم گذاشت.  ودستش 

 ست. و بهاش شد و کلفه چشم خم

 نکن.  هیگر -

 شد.  شتر ی ب میگر شدت

 . اشایبرداشت که با هق هق گفتم: بخدا از دستش فرار کردم ک ودستش 

 باز کرد. وهاش چشم

 بود بلند شد.  بشی ج یکه تو شی گوش  یبزنه اما صدا یحرف خواست
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 آورد. رونیب  بشیهمون حالت از ج تو

 لبش نشست.  یرو یپوزخند

 . رهیام -

 به دندون گرفتم تا صدام بلند نشه.  ولبم 

 بلندگو گذاشت.  یداد و رو جواب

 گفت: بله؟  یسرد به

 بلند شد.  ریام ینسبتا عصب  یصدا

 ومده؟ینورا شرکت ن -

 بهم انداخت و اخم کرد.  ینگاه

 نه؛ چطور؟ -

 ! از دستم فرار کرده.گریباز  یگفت: دختره ت ی با عصبان  نبار یا

 از هم باز شدند.  اشایک یهااخم

 تعجب گفت: چرا؟! با

 زد.  یپوزخند

ازش که غافل شدم   مارستان، یبردمش ب کنه، ی درد م دیوانمود کرد دلش شد -
 از دستم در رفت. 

 لبش شکل گرفت.  یرو یمرموز   لبخند



 ی مطهره حیدر  نمسیس

670 
 

 اگه اومد شرکت حتما بهم زنگ بزن. -

 . ادیسرش نم ییباشه؛ نگرانش نباش، بل -

 . دیخند یعصب

 ... نمش یدوباره بب یاما وقت دونمیم -

 بند آورد. ومه یو پر کرد و گرنگفت که ترس وجودم وشادامه 

 . د یکش یپوف

 . نمتیبی اومد زنگم بزن؛ شب م ال، یخیب -

 نشد و قطع کرد.  اشایاز جانب ک  یحرف منتظر

 گذاشت.   بشیج یتو وش ی گوش کردیکه بهم نگاه م طور همون 

 نه؛ خوشم اومد! -

 زدم.   یزخندبغض پو با

 .نمیبب وختت یر  خوامیبرم، نم خوامیاز روم بلند شو م -

 نگاهش کمتر شد.  یسرد

بلند شدم اما تا  تیتر نشست که با عصبانمکث بلند شد و اون طرف یکم با
پاش پرتم کرد و بلفاصله   یو گرفت و روبردارم مچم  یخواستم قدم

 . دی چیو دور بدنم محکم پهاشدست 

 و تقل گفتم: ولم کن، بهم دست نزن.  تی عصبان با
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 . دی بو کش  قی موهام فرو کرد و عم یتو وسرش

 ذره هم تکون نخورد!  هی اما  دمیپاش کوب  یمحکم رو وپام

 ریام یاز وقت خوام، یمعذرت م د، ی گفت: ببخش یبه گوشم با لحن آروم کینزد
 کسم نبود که آرومم کنه.  چیبودم، ه یعصب یایب یبهم زنگ زد تا وقت 

هان؟ حاال هم ولم کن   ؟یکردیکار م یچ یداشت یفهمی گفتم: م  یعصب
 و سرم کنم. ممقنعه  خوامیم

 خانمم.  دیببخش -

 .دیلرز  دلم

 . یار یبل رو سرم م نیا یبهت که دار  لعنت

 شد.  ترک یگوشم نزد به

 نفسم.   دیببخش -

 بستم. وهام چشم

به حرفات   خوامی قربونت برم، اما االن م کنمیم کار ی چ دمینفهم تی از عصبان -
 گوش بدم؛ پس حرف بزن. 

 کردم.  سکوت

 نبودم. یازش عصبان گهید یبیطور عج به

 و سرم کنم. ماول بذار مقنعه  -
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 م رفتم.به سمت مقنعه  عیاز دورم باز کرد که بلند شدم و سر وهاشدست 

 داشتم و سرم کردم.  برش

 بود. رهی مدت بهم خ تموم

 . دونه دونه بستم وهامدکمه 

 از هم باز کرد و اشاره کرد که تو بغلش برم. وهاشدست 

 و باال داد. بهش رفتم و دورتر ازش نشستم که ابروهاش یاغره چشم

 اومده؟ یاستاد رئوف یبه جا ریکه ام یمقدمه گفتم: تو خبر داشت بدون

 !؟یداد زد: چ بایحد ممکن گرد شدند و تقر نیتا آخر هاشچشم

 !یپس خبر ندار  -

 شد.   کیبهم نزد عیسر

 االن استادته؟! ریام یعنی -

 . دمیکش یپوف

 گذشت.  یامروز به طور زجرآور  قا؛ یدق -

 هم فشار داد.  یرو وهاشدندون 

 ! ریام نی ا هیعجب مارموز  -

 ؟ یکنیاخراجش م  ؟یبکن یخوایم کار یچ -

 نگاه کرد.   بهم
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 بخاطر توعه.  فهمهی نه بابا! وگرنه م -

 . فهمه ی آخرش که م اشا؟یک  میپنهونش کن ی گفتم: تا ک نگران

 . د یکش ششیبه ته ر  یدست

  وی کار  یزیبدون برنامه ر  دیبکنم، نبا  یفکر اساس هیفعل پنهون بمونه تا  -
 . میانجام بد

 فوت کردم.  رونی کلفه به ب ونفسم 

 سر کنم آخه؟ نیتا آخر سال با ا یمن چجور  -

 ؟ یحذفش کن یخوایم -

 دادم. هی مبل تک به

 جا زدم.  دمیترس  کنهی نه، اگه حذف کنم فکر م -

 ؟ یشد نشیسوار ماش یچرا رفت -

 !؟یاوردیو درماشکم  دیحتما با ، یدیپرسیاز اول مثل آدم م خب

 .رهیو بگحالم  تونهیباشه استادمه خوب م یکرد، هر چ  دیتهد -

 . دی هم کش  یتو اخم¬هاش¬و

 ندازمت، ی باهام بخواب وگرنه م ایموقع بگه ب هیهست که هست، ممکنه  -
 ؟یانجام بد  دیبا نمیا
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نگاه  اشایبه ک رهیرعشه به تنم افتاد و خ نشیماش یتو یها حرف یادآور ی با
 کردم. 

 فکر نکرده بودم!  نشیا به

 نورا؟  -

 خودم اومدم.  به

 جونم؟ -

 ؟ یدیو فهم حرفم -

و کن نذار نمرم  تیتو ازم حما اشایفقط ک وونم؛ ینه بابا، مگه د نکهیآره آره، ا -
 بندازتم.  ایبد بده 

 زد.  یجذاب لبخند

 نگران نباش.  -

 زدم.  یلبخند 

 اشا؟ یک -

 هوم؟ -

 کردم.  یاخم

 !احساسیب -

 . دیخند
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 چرا؟ -

وقت هروقت من بهت گفتم جونم اون  گمینورا من م یگی تو بهم م  قدر نیا -
 بگو!  ای هیچ ایهوم   یگیم ایتو  اشایک

 و اون طرف چرخوندم. حالت قهر روم به

 . دیخند کوتاه

 به کنار صورتم آورد.  کیو نزدتر شد و سرش کینزد بهم

 خانمم، عشقم، نفسم؟  -

 کردم لبخندم پررنگ نشه.  یسع

  غمیمن چقدر تو رو دوست دارم، حاال ص یدونی به گوشم گفت: تو که م کینزد
 ؟ یشیم

 . دم یجمع شد و با حرص به سمتش چرخ لبخندم

 و گرفت. و به سرش بکوبم که با خنده مچممشتم  خواستم

 نظر گذروند.   ریو از ز صورتم یاجزا تموم

 لبم ثابت موند.  یرو

 خانم محترم.  میدار  یکار و زندگ میجواب بده بر -

 هام نگاه کرد. چشم  به

 .برس  تی ندارم برو به کار و زندگ یمحترم جواب یحرص گفتم: آقا  با
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کاناپه پرتم  یو گرفت و روبلند شدم و به سمت در رفتم اما با خنده مچم بعد
 کرد. 

 و به دسته گذاشت. به روم دستش رو

 وفتم؟ یبه جون لبت ب ای یگیم -

 کاناپه فرو رفتم.  یاسترس تو با

 . گم یم گمیم -

 کرد نخنده.  یسع

 خب؟  -

 یز یچ هیسخته که همش  یل یواقعا خ دم یفکر کردم، د یکل  شبید زه، یچ -
 اما...  کنمی سرم باشه، فکر کردم گفتم قبول م

 زدند.   یبرق هاشچشم

 خب؟  -

 اما اون قرارداده.  -

 کرد.  یاخم

 ؟یواقعا بهم اعتماد ندار  -

 زدم.  شنه یس یناخونم به قفسه  با

 نه.  طونیبه تو دارم اما به ش -
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 زد.  نمیس  یبه قفسه  اونم

 و بکنه. کاراش  لمیوک گمیباشه خانم، م -

 زدم.  یلبخند 

 ! هیعال -

 باز کرد که اخم کردم.  وش یی باال یدکمه  دو

 ؟ یچ یعنی نیا -

 فوت کرد.  رون یبه ب ونفسش 

 گرمم شده.  -

 ش به سرم زد.بار با انگشت اشاره دو

 توعه.  ریهمشم تقص  -

 چپ بهش نگاه کردم. چپ

 به من چه؟!  -

 شد. ترک ینزد بهم

بغلت   ، یباش کیچرا دوست دارم بهم نزد  دونمینم  یول شهی گرمم م نکهیبا ا -
 کنم... 

 انداختم.  نییو پاخجالت سرم از 

 باال آورد. وسرم
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 به لبم گفت: ببوسمت.  کینزد

 کردم.  اخم

لبم بذاره واسه عقب نگه داشتنش با قدرت به عقب   یو روخواست لبش  تا
 ! نیی دفعه از کاناپه پرت شد پا هی شدیچ دونمیهلش دادم که نم 

دهنم گرفتم و با خنده و تعجب گفتم:  یو جلوزود دستم یخنده ول ریز  زدم
 !؟یشل بود قدر ن یا

 و به کمرش گرفت. هم فشار داد و دستش   یرو وهاش چشم

 شدم.  بلند

خندم تو اتاق  یشد و صدا  شتریو باز کرد که شدت خندم بهاش چشم حرص  با
 . د یچیپ

 و گرفتم. شدم و دلم خم

 دارم برات. ؟یخندی حرص گفت: م با

 و پشت کاناپه رفتم.  دمی کش  یغیحرکت بلند شد که با ترس ج هیدفعه تو  هی

 خنده گفتم: بخدا قصد انداختنت نداشتم! با

 .نگاهم کرد دوار یتهد

 پا به فرار گذاشتم.  عیسمتم هجوم آورد که سر به

 نداشت.  یمنم تموم یوخنده میدیچرخیاتاق م دور 



 ی مطهره حیدر  نمسیس

679 
 

صورتم خورد و   یدفعه باز شد که با شدت تو هیاز کنار در رد بشم اما  خواستم
 گرفتم.  وم ینیخم شدم و ب مینیاز درد ب

 آرش بلند شد.  یصدا

 چه خبره؟  -

 و گرفت.از پشت بازوهام اشایک انگار 

 ؟ینورا؟ خوب -

 . زدیهام حلقه مچشم  یحرف بزنم و فقط اشک تو تونستمیاز درد نم اما

 با ترس گفت: کار منه؟  آرش

در باز   طور ن ی گفت: نه پس کار عممه! چرا مثل گاو هم ت ی با عصبان اشایک
 !ست؟له یتو؟ مگه طو یا یم یکنیم

 نورا.  د یبا لحن شرمنده گفت: ببخش آرش

 بلند شد.  ی خانم اسد  یصدا

 افتاده؟  یاتفاق -

 . رونیب دیبر ر، یگفت: خ  یبا همون لحن عصب اشایک

 .بسته شدن در اومد یصدا

 . مارستان ی ب مشیببر ایبا ترس گفت: ب آرش

 مارستان؟ یببرمت ب -
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 باز کردم.  وهام چشم

 .ده ینشده، فقط ضرب د شیزیدرد کمتر از قبل شده بود گفتم: نه، چ چون

 فوت کرد. رونیو به بو بست و نفسش هاش و باال گرفت و چشم سرش  آرش

 و پاک کردم. هامچشم  یتو اشک

و به سرش گرفت  محکم به پس سرش زد که با تعجب دستش  اشایدفعه ک هی
 و بهش نگاه کرد. 

 آرش.  کردمی م چارتیخدا ب یبود به خداوندشکسته  شی نیگفت: اگه ب   یعصب

 ذوق کردم.  یمثل چ تشیو حما ینگران از 

 بهم رفت.  یابه آرش نگاه کردم که چشم غره یبدجنس با

 ؟یداشت کار ی گفت: حاال چ  نهیدست به س  اشایک

جفتشون   یسانت کیبه عقب رفتم و ازشون دور شدم چون درست تو  یکم
 بودم. 

 شده بود؟ یچ ومد، ینورا تا اتاق منم م یخنده  ی: صداآرش

 خندم گرفت.  باز 

 : به تو چه؟ اشایک

 درد گرفت. مین یبخندم که ب خواستم

 دالرام خوبه؟  ال، یخیو بمن  یخنده -



 ی مطهره حیدر  نمسیس

681 
 

 داد.  هیبه در تک بیبه ج  دست

 ها... بچه  یراست  ه، یعال -

 از در گرفت.  وش ه یتک

 تولد دالرامه.  گهیسه روز د -

 . دم یو به هم کوب هامدست  جانیه با

 چه خوب! -

 . دیبد  شنهادیکنم، پ  زشیسوپرا خوامیم -

 . دمیبه خودم گرفتم و به خالم دست کش یمتفکر حالت

 تجربه ندارم.  ادیکارا ز  نی : منکه تو ااشایک

 من نگاه کردند.  به

 به نظر من...   -

 بهم نگاه کردند.  منتظر

 .دونمیگفتم: نم  خونسرد

 نگاه هردوشون¬و پر کرد.  حرص

 . گرفتیدرد م می نی ب شدیکردم نخندم چون صورتم که منبسط م یسع
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به نظر   م، یروش فکر کن   دیکه بشه زود گرفتش؛ با  ستین یراحت   میتصم نیا -
  شتریدوست داره که ب یچ  نی متفاوت کن، بب شیو با سال پمن تولد امسالش 

 . کنهیواسش ذوق م

 . دی کش  ششیبه ته ر  وناخونش 

 فکر کنم.  یحساب دیبا -

 رو گرفت. رهیدستگ

 ... انایاح شم، ی مزاحمتون نم -

 اشاره کرد.   اشایباز ک یقه ی به

 وسط حال خوبتون اومدم.  -

 کرد نخنده.   یسع اشایک

در  عی و درآوردم اما تا بخوام بهش بزنم سرگرفتم که با حرص کفشم  ومنظورش 
 بستش. رفت و   رونیرو باز کرد و ب

 حرص گفتم: آره فرار کن.  با

 نگاه کردم.   اشایک  به

 نگاهش معذب شدم.  ریکه ز  یجور  کرد، ینگاهم م یجور خاص هی

 و پام کردم. و ازش گرفتم و کفشم نگاهم  عیسر

 ... من... من برم اتاقم. زهیچ -
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 به سمت در رفتم.  بعد

 و گرفت. جلوم دمی در که رس به

 بهش نگاه کردم. یسخت به

 فرق داشت.  دمیکه ازش د  ییزد که با تموم لبخندها یلبخند 

 نورا؟  -

 از رفتارش گفتم: جونم؟  سردرگم

 بغلم کرد. یشد و به آروم ترک ینزد بهم

 کمرش گذاشتم.  یو روهام دست  مبهوت

 شده؟ یزیچ اشا، یک -

 و بغل کنم؟ بشه که عشقم  یزیچ دیحتما با -

 

   اشایک 

 

 بستم. وهام چشم

 لبم نشسته بود. یرو یسرخوش لبخند

 قبول کرد.  باالخره
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مثل الله و   خوادی خونم تصور کنم، دلم نم یو تونبودش  تونمیچرا نم دونمینم
کنه،   فمیداشتم رد از یکنارم باشه، هروقت بهش ن خوامیدور بندازمش؛ م از ین

  گهیدارم، د یکنارش حس خوب ده؛ یبهم م وخوامی که م یلذت اون کنمی فکر م
 . کنم یخونه سر نم یهم تنها تو

بزرگمهر عاشق  اشای ک ستم، ی از خونم بره، اما من عاشقش ن ذارمی نم هرگز
 چون به خودش قول داده. شهی نم

 واسه فراموش کردن ستاره. یاله یوس هیخانم، تو هم  نورا

م تا بتونم کنارم سوژه هی و بچشم فقط دنبال دارم هر چه زودتر طعمت  دوست
 نگهت دارم.  یمم لو بره خوب بلدم چطور اگه نقشه  ینگهت دارم، حت

 خانوادت نقطه ضعفته.  دمی مدت فهم نیا تو

 

 نــورا  

 

 و در رو بستم. میخونه شد وارد

 به سمت اتاقش رفت.  اشایک

 زدم.  یاومدن فاطمه خانم از آشپزخونه لبخند رونیب با

 سلم.  -

 زد.  یلبخند 
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 سلم دخترم.  -

 گذاشتم.  یجا کفش  یآوردم و تو رونیب وکفشم 

 پام کردم.  وییدمپا

 سمتش رفتم.  به

 م؟ یبخور  یامروز قراره چ -

 دوست داره. یل ی که آقا خ یهمون -

 قار و قور شکمم بلند شد.   یصدا

 دلم گذاشتم.  یرو ودستم

 که دوست داره منم دوست دارم.   ستیفسنجون! فقط اون ن ول یا -

 و کوتاه بغلش کردم.  دمیرس  بهش

 .زمی برم عز گهیمن د -

 . گهید میبخور  یزیچ هیگفتم: چقدر زود! شما هم بمون باهم  یاخم کم رنگ با

خودت  یشستن ظرفا پا زحمتیبرم، فقط بنه دخترم، مجبورم امروز زود  -
 . گهید

 زدم.  یلبخند 

 چشم.  -

 شد که به سمت اتاقم رفتم.  ییرایپذ وارد
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 . دم یکش  یاازه یخم  یخستگ با

 و درآورد.امروز پدرم  یهاترجمه  نیا

 اتاق شدم و در رو بستم. وارد

 کنار کمد گذاشتم.  وفم یو ک زیم یرو وم یگوش

 حموم انداختم.  یاز تنم کندم و تو ولباسام 

 و باز کردم.و موهام  دمیپوش یشلوار 

 . خونمیبعدش نماز م رون یب رمیکم راحت باشم بعد واسه ناهار م هی

 خونه گرم شده.  چقدرم

تخت پرت  یو رولباس خودم  دنیفوت کردم و بدون پوش رونیبه ب ونفسم 
 رفتم.   نییباال و پا ش یکردم که از نرم

 و برش داشتم.  دمیچرخ میزنگ گوش   یصدا با

 . دمی کش یپوف حوصلهیب ریام  یشماره دنید با

 .خفه کردم و کنارم پرتش کردم وصداش 

 بلند شد.  میاس ام اس گوش ینگذشت که صدا یزیچ

 باز کردم. وامیبرش داشتم و بعد از روشن کردنش پ  یکنجکاو یرو از 

 بود.  ریام بازم

 هستم بدترش نکن."  یازت عصبان دیشد یطور ن ی "جواب بده نورا، هم
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 تخت انداختم.  یخاموش کردم و رو  وی گوش تفاوتیب

 باش تا جونت دراد، به من چه؟  یعصبان

 تنم نبود خنک شده بودم. یلباس نکهیا از 

 .شوفاژا رو کم کنه  یبگم درجه  اشایک  به

 باز و بسته شدن در هال بلند شد.  یصدا

 خداحافظ فاطمه جون.  -

خاموش   وی و قطع و گوشدفعه با حرص تماس  نیبه صدا دراومد که ا میگوش باز 
 . کردم

 . زنهیخاموشه زنگ خونه م نهی رو به مامانم داده، بب نجایا یشماره 

 و بستم. هامسرم بردم و چشم ریز  وهامدست 

 . گشتمیراحت م قدر ن ی تو خونه اتنها بودم و کل شدی م کاش

 کنم.   یم یکه تنم نباشه حس سبک  لباس

و باز کردم و هام چشم  عیها با ترس سرباز شدن در مثل برق گرفته  یصدا با
 دادم.  هی و پشت سرم به تخت تکهامدست 

 بهش زل زدم.  دهیترس یهاخشکم زد و با نگاه دیشد  اشایک  دنید با

 . دمی کشیبه زور نفس م یحت

 بدنم ثابت موند.  یو نگاهش رو دندیباال پر ابروهاش
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 با زبونش تر کرد.  ولبش 

 وارد شد و به سمتم اومد.  کامل

  یو روهاش دست ساد، یکه از شدتش وا دمیکش یبلند  غیخودم اومدم و ج به
 . د یهم کش یتو دیو شدهاش گذاشت و اخماش گوش 

 سرم انداختم و خوب گرفتمش.  یبلند شدم و پتو رو رو عیسر

 شدم.  رهیتپش قلب باال که از خجالت و استرس بود بهش خ  با

 و با صدا قورت دادم. سمتم اومد که آب دهنم به

 . میناهار بخور  می... برمیلباس بپوشم بر رونی... برو باشایک زهیچ -

 عسلم؟ یکردیو رو نم یدار  ویکل یه  نیگفت: همچ ینگاه خاص با

 .ومد یلحنش اصل خوشم ن از 

 قدم به عقب رفتم.  هیقدم به سمتم برداشت که ناخودآگاه  هی

 .کردی م شتریو باسترسم وترسوندم ی م هاشنگاه

***************** 

 اومدم.  رونیمکث در رو باز کردم و ب یو با کم دمی کش  یقی عم نفس

 هال نباش.  یتو لطفا

 هال شدم، خونه غرق سکوت بود. وارد

 برخورد قاشق به بشقاب بلند شد.  یرفتم که صدا یسمت سالن ناهارخور  به
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 .سادمیوا دیترد با

 نرم؟ برم؟

 شکمم گذاشتم.  یرو ودستم

 گرسنمه.  یل یخ اما

 . دمی کش  یقی عم نفس

 . فتادهین یرفتار کن انگار اتفاق یجور 

 ادامه دادم. وراهم 

که به تنشه نشسته و داره غذا  یحوله لباس هیبا  دمید دمی سالن که رس به
 . خورهیم

 هم بهم ننداخت.  ینگاه می و نشستم اما ن دمی کش رونیو برو به روش  یصندل

 بود.  یخشک و جد شچهره

که دست نخورده بود رو   یفسنجون یو کاسه  ختمیکم برنج واسه خودم ر  هی
 و مشغول خوردن شدم.  دمی سمت خودم کش 

 بهش نگاه کردم. یچشم ریخوردن ز  وسط

 . ستین یکس چیبود که انگار رو به روش ه یجور 

 آقا! نیا ایدلخور باشم  دیاالن من با دونمی نم واال
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که بعدش با   نیبب  تی اتاق و من¬و تو اون وضع یتو ایب هوی گفتم سر زده  من
 خواستت مخالفت کنم و پست بزنم؟

 و بلند شد.  دیعقب کش  وی ه صندلنگذشت ک یزیچ

 رفت.  رونیاز سالن ب کردیو پاک ملبش  یکه با دستمال کاغذ طور همون 

 و به خوردنم ادامه دادم. دمیکش یپوف

 غذام تموم شد مشغول جمع کردن ظرفا شدم.  یوقت

 .شمیخونه دارم تنبل م  نیکم کار کنم واسم خوبه، تو ا هی

 بلند شد.  ونیتلوز  یصدا

بند بستن بدون توجه به   شی آشپزخونه بردم و بعد از پ یظرفا رو تو تموم
 مشغول شستن شدم.  ییظرفشو نیماش

 و خشک کردم.هامو دست بند رو سرجاش گذاشتم  شیکه تموم شد پ  کارم

 اومدم.  رونیآشپزخونه ب از 

 انداختم.  ینگاه ونیو به تلوز  سادم یوا دمی کاناپه که رس یکینزد به

  یو رو  دمیبه سمت کاناپه دو جانیآرامه با ه انوسیاق یه یحاش نکهیا دنید با
 شدم.  لمیخوب محو ف اشایش نشستم و بدون توجه به کتک نفره

 .لمامیف نجور یا عاشق

 و عوض کرد که با حرص بهش نگاه کردم. دفعه کانال  هی
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 بزن همون شبکه.  نم، یبی م لمیدارم ف -

 نشون نداد.  یعکس العمل  چیه اما

 . دمیکوب  نی و به زمبار پام هیهم فشار دادم و  یرو وهامدندون 

 . اشایبزن همون شبکه ک -

 نکرد.  یکار  بازم

و  دستش  عیو گرفته بود هجوم بردم اما سربه سمت دستش که کنترل  نبار یا
 نگاه کرد.  ونیپشت سرش برد و خونسرد به تلوز 

کردم  ینداختمش و سعا یبخوابونم تو صورتش ول یکیباال آوردم تا  ومشتم 
 و تکون داد.هاش نشست و فقط دست  حرکت ی اما اون ب رمیو ازش بگکنترل 

 حرص گفتم: بده به من.  با

و  و پشت سرش بردم تا کنترل دستم یکی دادم و اون  هیبه شونش تک ودستم
و گرفتم اما محکم تو و و کنترل مچش  عیاما با اون دستش گرفت که سر رمیبگ

 ت. دستش نگهش داش

 . دمش ی هر دو دستم گرفتم و کش با

 بدش به من.  گمیم -

 چشم دوخت.  ونیبه تلوز  تفاوتیب اما

 . ومدیخونم درنم  یزدیکارد م یعنی
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اما   دمشی کش شتر یدادم و ب هیو به کاناپه تکقدرتمند شدنم پام واسه
 !شدی بدمصب اونقدر زور داشت که نم

  تیقزم یدار  یسر زبونم اومدو گفتم: عجب زور  یو با حرص هر چ بلند
 نکردم.  یشده رو بده به من تا قاط صاحابیب نی! اییقایآفر

 باال رفته نگاهم کرد.  یبا ابروها نبار یا

 گفتم.  یچ دمیفهم تازه

  رونیدستم ب یو از توحرکت کنترل  هیهاش به هم گره خوردند و تو کم اخم  کم
که   یخورد؛ از درد یچوب زیو از دست دادم و کمرم محکم به مکه تعادلم  دی کش
 و به دندون گرفتم.هم فشار دادم و لبم یو روهام چشم  دیچیکمرم پ  یتو

: خدا لعنتت  دمینشستم و با درد نال زی به کمر با همون حالت کنار م دست
 کنه، کمرم! 

 .لمه یهمون ف   دمیرو عوض کرد که از صداش فهم شبکه

 بهش انداختم.   ینگاه ظیباز کردم و با غ وهام چشم

 داده بود.  هیتک  نهیبه س  دست

و از کاسه  دربکشم، چشمات  شهیو از ر کنم، موهات  کتیت  کهیت خوادیم دلم
 . ارمیدرب

 دست گرفتم و کم کم بلند شدم.  زیم به



 ی مطهره حیدر  نمسیس

693 
 

و دورم هاش پاش پرتم کرد و دست  نیو گرفت، ببردارم اما کمرم  یقدم خواستم
 که با حرص محکم به دستش زدم.   دیچیپ

ترم، اصل تو که بهم محل راحت   یکنارت باشم رو همون تک خوام یولم کن نم -
 ... یاالنم حق ندار  ید ینم

 خشنش کنار گوشم رسما الل شدم.  یصدا با

 تکون نخور.  قدرمن یجا بتمرگ ا  نی شو، هم لنتینکردم سا یتا قاط -

 هم فشار دادم.  یرو وهامدندون 

 . یگار یس یالک  اعصابیب ادبیب

 . نگاه کردم لمیحرص به ف با

 .نداشتم  یحس راحت اصل

 دادم. ه ی و تک دمیکوب نش یبار به س هیو کمرم نهیبه س  دست

 . دمیکش ینگذشت که پوف یزیچ

 . نمیشی ولم کن کنارت م اشایک -

به   شتری به پهلوم انداخت که اخم¬هام ب ی دستش که دورم حلقه بود چنگ با
 هم گره خوردند. 

 و به هم نزن. تمرکزم  نم، یبب لمیف خوامیببند م -

 لعنت فرستادم.  طونیلب به ش  رینماز ز یادآور ی با
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 . امیو از دورم باز کن برم بخونم بنماز نخوندم، لطفا دستات  اشایک -

بلند شدم و به  عیکرد و ولم کرد که از خداخواسته سر فوت رون یبه ب ونفسش 
 سمت اتاقم تند قدم برداشتم. 

 . دم یکش یاآسوده نفس

 !شیآخ

 شدم.  ییاتاق و بعد دستشو وارد

 . ستادم یو برداشتم و به نماز اوضو گرفتم مهر و چادر نمازم  نکهیاز ا بعد

  ریو ختم به خخودت عاقبتم  ا، یلب گفتم: خدا ریو که تموم کردم ز نمازم  هردو
بخاطر   شترشمی که ب یزار لجن  نیاز ا واشایکن، لطفا کمکم کن حداقل بتونم ک 

 کرده نجات بدم. ریتوش گ  شیپولدار 

که   هیچ ادیپول ز  نیا دونمی لب گفتم: من نم ریتا کردن چادر شدم و ز  مشغول 
 !رهیم  غمبرمیو خدا و پ  نید ادیهروقت م 

 اومدم. رونیکشو گذاشتم و بعد از باز کردن در از اتاق ب  یو توو چادرم  مهر

 اتاق و هال که گذشتم نگاهم بهش افتاد. نیب یراهرو از 

 . کردی کوفت م ینشسته بود و داشت زهرمار  جاهمون 

 که نظرش بهم جلب شد.  دمیکش یپوف

 ؟یکه گفت: قبل کجا نشست نمیتک نفره بش یرو خواستم

 . نشستم 
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 .جان ی هم -

 و باال انداخت. ابروش  یتا هیاخم  با

 . ایبلند شو ب -

 گناه کنم؟! امیوقت بتازه نماز خوندم اون خوام، ینم -

 . دیکش   یپرحرص نفس

 گذاشت.  زیم یو رو دی نفس سر کش هی ووانش یل یتو یمحتوا

 و بهش چشم دوختم. دمیشد که با استرس به مبل چسب  بلند

 . دمی کش یکنارم که رد شد و رفت نفس راحت  از 

 ودکا نگاه کردم.  یشه یش به

 . کنمی م یستیتو رو رهسپار ن من

 . ستیخبرش ازش ن   دمیبه راهرو انداختم که د ینگاه هی

 .دم یرو برداشتم و به سمت آشپزخونه دو شهیبلند شدم و ش عیسر

 کردم.  یخال نکیس یو توداخلش  یکه وارد شدم کل محتوا نی هم

 خنک شد.  دلم

 .یبخور  یزهرمار  نیگذاشتم از ا گهید اگه

 و شستم. هامو دست ختمیسطل آشغال ر  یتو  وش ی خال یشه یش
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فعه تو د هیاومدم اما  رونیشده بود از آشپزخونه ب بمیکه نص یحس خوب با
 رو به رو شدم. اشایو با ک دمی عقب کش عیفرو رفتم که سر زیچ

 کجاست؟   شهی اخم گفت: ش  با

 کردم.  هل

 شه؟ یکدوم ش   شه؟یش -

 نگاه نافذش گفت: ودکا.  با

 کردم.  اخم

 دونم؟ی من چه م -

و با استرس   دمیچرخ عی وارد آشپزخونه شد که سر یاز کنارش رد شدم ول بعد
 . دمیو گزلبم 

 سراغ سطل آشغال نرو. فقط

 اومد.  رونیبه دست ب  شهینگذشت که ش یزیچ

 پر نبود؟ نیا انایگفت: اح  یسوال یاپن گذاشت و با چهره یرو رو شهیش

 و با صدا قورت دادم. دهنم آب

 پر بود؟ دونم، ینم -

 و با زبونش تر کرد. لبش  یعصب

 شدم.  خکوبیسمتم اومد اما فقط سرجام م به
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 شد.   کیبهم نزد خوب

 ؟ یو خودت خوردنکنه همش  -

 کردم.  اخم

 !زنمیلب نم وقتچ یه یزهرمار  نی من به ا -

 . یکرد  یخال نکیس یکه تو نهیو اونم ا زیچ  هی مونهی پس م -

لب   زایچ  نیکردم، خوب کردم، دوست ندارم به ا یحرص گفتم: اصل آره، خال با
 ه؟ ی مخالفت ه؟یحرف ، یبزن

 بهم انداخت.  یبد نگاه

 دوباره که زبونت دراز شده خانم شجاع! -

 و بروز ندم.کردم ترسم یسع

 نیخوردن ا ، یفهمی نم یگفتم: زبونم دراز نشده، به فکر توعم ول  تی عصبان با
 فقط بدبختت...  ست، ی کلس ن یزهرمار 

 کاره موند.   مهین دی چیکه توش پ  یبا محکم گرفته شدن چونم و درد فمحر 

کرده    چارتیگفت: برو خدا رو شکر کن دوست دارم نورا وگرنه تا االن ب  خشن
وقت تو واسه من  جلوم حرف بزنه اون نجور یتا حاال جرئت نکرده ا یبودم، کس

 ! ؟یزبون درآورد

 ترسونم تو صورتم خم شد.  یهابه چشم  رهیخ
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و بدون  پس حد خودت  کنم، یدوست دارم م یخانم کوچولو، من هر کار  نی بب -
 ؟ی کن؛ اوک یو کمتر واسه من امر و نه

 و ازش گرفتم. نگاهم دلخور 

 .یکه واقعا عاشقم  کنمی ها شک موقت   یگفتم: گاه آروم

 ول کرد. وچونم

 . نم یبهم نگاه کن ببمخصوص به خودش گفت:  یبا لحن دستور  نبار یا

 م. برم بخوابم، خسته  خوامی همون لحن گفتم: ولم کن م با

 یو بستم تا اشک توهامبه طرف خودش چرخوند که زود چشم وسرم
 . نه یو نبهام چشم

 و باز کن نورا. کم تحکم توش بود گفت: چشمات  هی که بازم  یترم یلحن مل با

و داغون  اعصابت  گهی تا د رمیم کنمیجمع م ولمیگفتم ولم کن، اصل وسا -
 خونت انجام بده. یتو یدوست دار  ینکنم، تو هم هر کار 

 . د یکش یپوف

 گفتم؟  ون یمن ا -

 نزدم. یحرف

 و باز کن. چشمات  -

  هیکه فقط بخاطر  زتیو باز کنم و باز اون نگاه سرد و تچشمام  خوامینم-
 . نمی شده بب نطور یا یزهرمار 
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 اشا یک 

 

 . ¬دادیو فشاد مدلخورش انگار روحم لحن

 . کردمیصورتش م  یحواله   یل یس هیجاش بود  گهید یکس هر

جرئت   گهیکه سرش آوردم د ییبا بل یباهام حرف زد ول نطور یبار ا هیهم   الله
 میماهه وارد زندگ  هیکه هنوز  یدختر نی حرفم حرف بزنه، اما نورا، ا ینکرد رو

که   یاشا یداره ک کنه؛ یم  فمیداره دوباره ضع  کنه، ی دگرگون م وم یشده داره زندگ
 . شکنهیو سرد و محکم کرده رو مچهارساله خودش 

 باز کرد. وهاش چشم

 فروکش شد.   تمینگاهش تموم عصبان یاز اشک تو یموج دنید با

 شد.  دهیبه سمت لبش کش نگاهم

 گفت: ولم کن.  آروم

 هاش سوق دادم. و به سمت چشم نگاهم  یسخت به

 . خوامی معذرت م -

 نگاهش عوض شد.  رنگ

 . ومد یخوشم م ومدیدلش رحم م یمعذرت خواه هیبا  نکهیا از 
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 . میکن  یآشت ایخانمم؛ حاال ب خوامیگفتم: معذرت م میمل

 هاش موج زد. چشم  یتو رحم

 زدم.  یحیمل   لبخند

 هوم؟ ؟یآشت-

 و مهار کنه. کرد لبخندش  یسع

 برو عقب.  لوخبیمکث گفت: خ یکم با

 ؟ ینه نشد، آشت -

 قدم به عقب رفت.   هیو  دیخند

 . یباشه آشت -

 حاال شد.  -

 باال گرفت.  ودستش 

 جناب.  ریبعدازظهرتم بخخداحافظ،  -

 و گرفتم. مچش  عی بکنه که سر یحرکت خواست

 کجا خانم؟ -

 !گهیبرم بخوابم د خوامی گفت: م  جیگ

 کنم عشقم.  تغه یص خوامی م ذارم، ینم -
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 نــورا 

 

 و پر کرد.وجودم دیترد

 فکر کنم.  شتریبذار ب اشا، یک -

 به هم گره خوردند.  دیشد هاشاخم

 ؟ یکنیم یباهام باز  ینورا؟ دار  یچ یعنی -

 ... یدون ی ... مزهیکرده گفتم: نه نه، چ هل

 گرفت و به سمت کاناپه کشوندم.  ومچم

 کاناپه نشوندم، خودشم کنارم نشست.  یرو

 افتاد.  شی به لپ تاپ مشک نگاهم

 نورا..  نی بب -

 نگاه کردم.   بهش

 . بوسمت یم یسیکه، من هروقت بخوام بدون رودروا یدونیم -

 کردم.  اخم

 پررو!  -
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نه اما   ای یکه محرمم ستی و بهت زدم، واسمم مهم نگفت: ته حرفم خونسرد
که گناه مثل   یگیواسه توعه نه من، خودت م کار ن یواسه تو مهمه نه؟ پس ا

 . رهیگیو مخوره وجودت

 کردم.  سکوت

 ؟ یفکر کن یخوایم ؟یمکث ادامه داد: حاال چ یکم با

 فکر فرو رفتم.  یو تو دمی کش  یقی عم نفس

  رونیو از گناه باگه قبول کنم خودم ست، ی واسه اون که مهم ن گه، یم  راست
 . کشمیم

 . کنمی قبول م -

 زد.  یلبخند 

 خوبه. -

 پاش گذاشت و روشنش کرد.  یو رو لپ تاپش  بعد

 واقعا معتبره؟  نیحاال ا -

 بهم انداخت.  ینگاه مین

 دادم؟ ی اگه معتبر نبود انجامش م-

 فوت کردم.  رونیبه ب ونفسم 

 باشه.   دوارمیام
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 کار کنم.  یچ دیداد که با ادیسرچ کرد و به منم  نترنتیا یتو

 .می ماه به هم محرم شد هیواسه  هاهیاز خوندن اون آ بعد

 . دم یکنار کش یکم وخودم

 که معذب نباشم.  شدی باعث نم یمحرم نیا

 زد.   یو بست ولبخندتاپش  لپ

 دلبر خانم. میمحرم شد -

 انداختم.  نییو پالبم نقش بست و از خجالت سرم  یرو یلبخند 

 و باال آورد.و گرفت و سرمشد و چونم  کیبهم نزد خوب

 اون نگاه مهربونش نگاهم کرد.  با

   ؟یدی فهم م، یفرار کردن ندار  گهید -

 کردم.   نییباال و پا وسرم

مبل   یو پشت سرم به دسته دستش  یکیکنار صورتم گذاشت و اون   ودستش 
 داد.  هیتک

 تندتر شده بود. یقلبم از ذوق و خوشحال  ضربان

 لبم چشم دوخت.  به

جفت   یبر یاگه بخوا ؛ یاز خونم بر یحق ندار  ، یتو تا آخر عمرت مال من -
 .کنمیو قلم مپاهات 
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دفعه از حس   نیلبم نشوند که ا یو رولبش  یگرما ینی ریگفت و ش ون یا
 هام بسته شدند. خوبش چشم 

که بهم دست داده بود  ییکرد اما از حس ناآشنا دنمیشروع به بوس نرم
 ها بود فراموشش کرده بودم.که سال  یحس هینکردم،  شی همراه

اومدم و   انداخت؛ به خودم یدور کمرم حلقه کرد و به پهلوم چنگ ودستش 
کردم که حس کردم واسه چند   شیو کنار صورتش گذاشتم و همراهدستم

 تر شد. لحظه دستش که دور کمرم بود شل

 . دمشیبوسیتموم وجودم م با

 و باز کردم.هام از لبم گرفت و آروم ازم جدا شد که چشم یزیآخر گاز ر در 

 وصفش کنم.  تونستمیو نمکه داشتم یاحساس

 هام نگاه کرد.  به چشم  کینزد یهمون فاصله  از 

 . کنهیحسش فرق م دنتمیبوس ینورا، حت یهست یبیعج ز یچ هیگفت:  آروم

 زدم.  یلبخند 

 به عقب رفت. یکم

 و گرفتم. مچش ارادهی و باز کنه که بشالم  خواست

 . دندیباال پر ابروهاش

 !میمحرم -

 و کامل باز کرد و به کنار انداخت. ول کردم که شالم  ومچش 
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 زد و به موهام چشم دوخت.  یلبخند 

 و باز کرد.کنار سرم آورد و کش موم  وسرش

 طرف شونم آورد. هیو عقب رفت و موهام به

 . کردمینگاهش م رهیخ فقط

 موهات خوشگلند.  -

و هامکه از حس خوبش چشم  دی بو کش  قی موهام فرو کرد و عم یتو وسرش
 بستم. 

 بوشم خوبه.  -

 لبم نشست.  یرو یلبخند 

 .کردی م ف یازم تعر یداشتم وقت  یحس خوب و قشنگ چه

و به و دور کمرش حلقه کردم و سرم هامآغوشش گرفتم که دست  یگرما تو
 دادم.  هیپهن و مردونش تک ینه یس

 . اشایدوست دارم ک یل یخ -

 دوست دارم توله.  یل یبه گوشم گفت: منم خ کینزد

 . دمیحرص به کمرش کوب با

 !ادبیب -

 به موهام زد.  یاو بوسه  دیخند
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 مکث ازم جدا شد.  یکم با

 ؟یبخواب یخوایم -

 م. خسته  یل یآره؛ خ -

 مبل نشست و به رونش اشاره کرد.  یانتها

 بخواب.  -

 ترم.تو اتاقم؛ راحت  رمیگفتم: م زدهخجالت 

 کرد.   یکم رنگ اخم

 بخواب. جان ی هم -

 رونش گذاشتم.  یو روشدم و سرم کیمکث بهش نزد یکم با

  ینشست که حت ی رو یلبخند د؛ یبوس وم یشونیپ  قیباال آورد و عم وپاش 
 تونستم مزه کنم.   ش¬وینیریش

 . دی موهام کش  یوار تونوازش  ودستش 

 و ببند. حاال چشمات  -

 و بستم.شدم  ن یسنگ  یهاچشم

 ؟یتر بپوشلباس راحت  یبر یخواینم -

 . ادیگفتم: خوابم م یفی ضع یصدا با

 و باز کردم.هام حلقه شدن دستش دور کمر و شونم چشم با
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 بغلش گرفتم.  یکرد و تو بلندم

 بهتره.  نجایا -

و هامدادم و باز چشم هیتک شنه یس یو به قفسه سرم یاعتراض  چی ه بدون
 بستم. 

 آرامش دهنده بود. بی تنش عج یگرما

 

   اشایک 

 

 دادم.  هیبه کاناپه تک  وسرم

 . کردیبودنش آرومم م حس

 بغلم باشه و ازم جدا نشه. یتو شهیداشتم هم  دوست

 . ومدیشد و باال ن  نیلحظه نفسم سنگ  ه ی کرد  میهمراه دنیبوس یتو یوقت

 یو دار چجور من  ، یدیبهم م وی ! چه عطشیار یسرم م ییچه بل یدار  دونمی نم
عاشقت   خوامینم ، یمن  ی! بهتره بگم عشق ممنوعه یکنی خودت م یتشنه 
ضربه بخورم چون اون دفعه اگه به   خوامی نم گهیبهتره بگم باشم، د ایبشم 

و خوب خودم  کشمت، یو م کنمی دفعه به تو رحم نم نیستاره رحم کردم اما ا
م، همه ترکم کردند تو هم عاشقت باش دیکه نبا نهیپس واسه هم شناسمیم
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اومدم انگار نه انگار که   رونیاز باند ب یمگه نه؟ بابامم وقت  ، یکنیرو م کار ن یا
 . خواستی و واسه اهدافش مبچشم، فقط من  گهید

 فرستادم.   رونیو به بباز و نفسم وهام چشم

 .دادی خواب بودنش¬و م یمنظمش نشونه  یهانفس 

 گونش گذاشتم و نوازشش کردم.  یرو ودستم

 نورا. ترسمی حس م نیاز ا ، یتو هم ترکم کن ترسمیم -

 

 روز بعد  سه

 نورا  

 

 برداشتم. وفم یو بلند شدم و ک دمی نفس سر کش  هی  وم ییاسترس چا با

 صبحونه بخور نورا! یدرست و حساب نیبش -

 دانشگاه. میبلند شو بر اشا، یک تونمینم -

 فوت کرد و بلند شد.  رون یبه ب ونفسش 

 . میو به سمت در رفت دیپوش وکتش 

 . رفتمیدانشگاه همراه خودش م ومدیخودشم م چون

 با خودش برم و برگردم. ادیکه اونم م ییروزا میگرفت میتصم
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 کلس داشتم.  ریچون امروز با ام کردیم وونمی داست د استرس

  ای دیکشی و به گردنش مدستش  ایآخه مدام  دمیدیم یبه خوب واشا یک  یکلفگ
 موهاش.  یتو

 ... میاومد رونیرو برداشت و از خونه ب  optima دیکل 

 .سادیکنار دانشگاه وا یکوچه  تو

 ، یا یم رمیسر به ز  یری م ریسر به ز  گم، یبشم که گفت: بازم م  ادهیپ خواستم
درس باهاش حرف بزن،  یکلس نه باهاش بحث کن نه به جز درباره یتو

پشت سرم  ید یو که دمن  ، یایم رونیو زود از کلس ب یمونی نم یگفت بمون
 ؟ یدی فهم ، یایم

 چشم؛ نگران نباش.  -

 کرد.  نیی باال و پا وسرش

 . زدیموج م یت ینگاهش نارضا تو

 . دمیو بوسشدم و گونش  خم

 دوست دارم.  -

 م. زد یلبخند 

 منم دوست دارم. -

 رفت.  رونیگاز گذاشت و از کوچه ب  یو روشدم که پاش  ادهیبرداشتم و پ وفم یک

 اومدم و به سمت در دانشگاه قدم برداشتم.  رونیاسترس از کوچه ب با



 ی مطهره حیدر  نمسیس

710 
 

 شدم.  اشایک یغه یکه ص  دندیفهم ریچند روز همه البته به جز ام  نیا تو

 قرمز شد و من چقدر لذت بردم.  یچجور  دی فهم تایرز  یکه وقت آخ

 من قبول نکردم. یکه کنارش بخوابم ول  کردیهر شب بهم اصرار م اشایک

 دی نورا با گهیوقت داون  شهیم وونهید ی دیچه د هوی خوابمی م ششی پ رمیم
 و بخونه. و آبروشخودش یفاتحه 

داشته چون خوب روش باز شده راه به راه  دهیواسه اونم فا غهی ص نیا یول
 پررو!  بوستم، یم

راحت   المیخ گهیکه د میاومد شرکت و قرارداد رو امضا کرد لشیوک  دوشنبه
 یاونقدر پافشار  یکنه ول یکیو اتاق خودم و خودش خواستیراحت شد؛ م

 کردم که باالخره منصرف شد. 

 یذره به آبرو هی کنند؟ی مدرموردم فکر  یاگه کنارش کار کنم کارمندا چ واال
 بخدا!  کنهیو خودش فکر نممن 

 . دمی کش  یقیسالن شدم و با استرس نفس عم وارد

و آبروم یفاتحه  دیبا دیدیکلس نداره وگرنه اگه سوژه م ریآرزو با ام خداروشکر
 . خوندمیدانشگاه م یتو

وسط  یهای از صندل یکی یآوردن چادرم رو رونیکلس شدم و بعد از ب وارد
 . کلس نشستم 

 . گرفتمیضرب م نی زم یو با پام رو کندمیو ماسترس پوست لبم  از 
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 آرامه.  دمیدختر بهش نگاه کردم که د هی یصدا با

 نورا؟  -

 بله؟ -

 ؟یو نوشتگفت   شیپ یکه استاد جلسه  ییزایچ -

 ش؟یخوایآره، م -

 بده.  زحمتیب -

همه   رهیباز کردم و دفتر رو به سمتش گرفتم اما تا خواست بگ وفم یک پیز 
 اومده و از استرس و هل دفتر از دستم در رفت.  ریام دمیبلند شدند که فهم 

 و بردارم. من خم شدم تا دفترم یبلند شد ول آوا

و باال آوردم که نگاهم تو نگاهش گره خورد و خون تو که نشستند سرم همه
 بست.  خیرگم 

 . ترسوندمیم   بیجع  نگاهش

 گذاشت و نشست.  زیم یرو وفش یک

 کرد.   یضربان قلب تند دفتر رو به آوا دادم که تشکر با

 شد.  یمشغول خوندن اسام یابدون حرف اضافه  تیبا جد ریام

 . نه یو ببباش نورا، نذار ضعفت  آروم

 برداشت و بلند شد تا درس بده.  وکش یکه تموم شد ماژ کارش
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 . ومدیدرنم یکس چ یاز ه ییبود که صدا یجور  شچهره

 شد.   سیتدر  مشغول 

 . دمی فهمیو نمدرس  یاسترس به خوب نیا با

و مطالب  دمینشست و گفت: وقت م  یصندل یرو نکهیگذشت تا ا  قهی دق چند
 . دی هضم کن

 و به کتابم دوختم. نگاهم  عی بهم نگاه کرد که سر بعد

 شهیم  دم، ی نفهم وی قسمت هیو باال برد و گفت: استاد، از دخترا دستش  یکی
 د؟یبد حیواسم توض

 . نجایا نیایب -

 بلند شد و کتاب و خودکار به دست رفت که با نگاهم دنبالش کردم.  دختره

 انداختم. یفوت کردم و به مطالب نگاه رونیبه ب ونفسم 

  دم، یکه تو نگاهم گره خورد اصل نفهم  ریام یهابخاطر نگاه وش ییجا چند
 برم ازش بپرسم.  کنمی جرئتم نم

 تشکر سرجاش نشست.  هیدختره با  نکهیگذشت تا ا  قهی دق چند

 نگاه کردم.  ر یبه ام یچشم ریز 

 عیخشنش بهم زل زده سر یهابا نگاه زیر  هی نهیدست به س دمید یوقت
 و ازش گرفتم.نگاهم

 مطالب نگاه کردم.  به باز 
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 داشتم. دیترد دنیو نپرس دنیپرس  نیب

 ؟یدر یخانم ح -

 حبس شد.  منه یس یصداش نفس تو  با

 . دیبه سمتم چرخ هانگاه

 کرده گفتم: بله؟  هل

 !دی دیانگار نفهم  دیکنی به مطالب نگاه م دیدار  یجور  هی -

 . شناسهیو ممختلفم یهانگاه  یخوب معن شهیهم مثل

و خوب درک چند تا مطلبش  هی انداختم و بعد گفتم:  هیبه بق  یکوتاه نگاه
 نکردم. 

 . دی رفع اشکال کن نیایب -

 مثل خوره به جونم افتاد.   دیترد

 . امیکه ب   فهموندی نگاهش بهم م با

 کتاب و خودکار به دست بلند شدم و به سمتش رفتم.  ناچارا

 گذاشتم.  زیم یو روو کتاب  سادمیبه روش وا رو

 گذاشت.  زیم یرو  وقفل شدش  یهاگرفت و دست  یاز صندل وش ه یتک

 دوخت. به ظاهر خونسردش بهم چشم   یهابا نگاه حرفیب

 قورت دادم.  یو به سختدهنم آب
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 شنهاد ینورا خانم! بهت پ  ستهیب تیگریزد و آروم گفت: براوو! باز  یپوزخند
 . کنندی مطمئن باش قبولت م ، یحتما تست بد  کنمیم

 باشم. یکردم اخم کنم و جد یسع

 و به مطلب اشاره کردم.  دمیجلوتر کش وکتاب 

 . دمیو نفهم مطلب  نیا -

 مکث بهش نگاه کرد.  یکم با

 . یکرد  یو جمع محواست  دیبا -

 حرص نگاهش کردم که خونسرد بهم چشم دوخت.  با

آروم لب زد: بعد کلس   یو محکم گرفت و عصبو بردارم اما مچم کتاب  خواستم
 ؟ ید یفهم ، یمونیم جان ی هم

 زدم.  یپوزخند

 عمرا! -

 هام به هم گره خوردند. به مچم وارد کرد که از درد اخم یشتریب فشار 

 رمی گیو موسط دانشگاه دستت  ینکن نورا، به خدا قسم اگه بر وونهیو دمن  -
فکر   یکه درموردمون چ  ستیاصل هم واسم مهم ن کنم، یکلس پرتت م  یتو
 . کنندیم

 با استرس بهش زل زدم.  نبار یا

 برم واسه تولد دالرام آماده بشم. دیبمونم، با خوامینم -
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بمون بگو چشم، اونقدر ازت   گمیم ی: وقتدی شدش غر دیکل   یهادندون  نیب از 
 گوشت.  یبخوابونم تو یک یهستم که االن بلند بشم  یعصبان

 هم فشار دادم.  یرو وهامدندون 

 ازش دور شدم.  یعصب یهاو برداشتم و با قدم آزاد کردم و کتابم  ومچم

 !یبد ادمی نخواستم

 بهم نگاه کردند.  یاو روش نشستم که عده  دمیکوب یصندل  یرو وکتاب 

 دادم.  هیتک یبا حرص به صندل نهیبه س  دست

 نگاهم¬و باال آوردم.  دی که به ذهنم رس یزیچ با

 چشم دوخته بود.  زیم به

کم برو سمت راست   هیخم شدم و آروم گفتم:  مییجلو  یسمت صندل به
 . ن یبش

 به عقب انداخت و آروم گفت: چرا؟ ینگاه مین

 بندازم.  ینگاه می به گوش  خوامیم -

 کنارتر رفت.  نتمی نتونست بب ریام گهیکه د یگفت و جور  یاباشه آروم

 گرفتم و روشنش کردم.  یصندل یدسته  ریآوردم و ز  رونیب بمیاز ج وم یگوش

کلس که تموم شد بمونم، اگه هم برم  گهیم یروان نیفرستادم " ا  اشایک واسه
  نی بکن ا یفکر هیکلس، توروخدا  یتو کنهیپرتم م رهیگیو مدستم

 " ستوونهید
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 گذاشتم.  بمیج یتو وی گوش عیسر ریام  یصدا با

 درس.  یساکت، ادامه  گهید -

 

 _قبل( قهی) ده_دق

 

 فرستادم.  رونیو به بمبل نشستم و نفسم  یرو کلفه

 . دم یبه گردنم کش یدست

 بکشم. رونشیبلندشم برم از تو کلس ب گهیم  طونهیش

 انداختم.  ینگاه میشدم و به ساعت مچ  بلند

 مونده.  گهیساعت د کی هنوز 

 زنگ تلفن بهش نگاه کردم.  یصدا با

 سمتش رفتم و برش داشتم.  به

 بله؟ -

 بلند شد.  ین یحس یآقا یصدا

دفترند،  یاالن تو یاخلق  ریغ  یمورد بخاطر کارا هی س، یجناب رئ دیببخش -
 د؟یار یم  ف یتشر زحمتیب

 . دمی کش می شونی به پ یدست
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 . امیدارم م -

 ممنون.  -

 برداشتم.  زیم یاز رو ومی و گوش دمیپوش ومیاکه قطع کردم کت سورمه  وتماس 

 و مرتبشون کردم.  دمیموهام کش یتو یدست نهیآ یجلو

  بمیبه لرزش دراومد که از ج میدفعه گوش هیبردارم اما  یقدم خواستم
 آوردم.  رونشیب

 بود.  آرش

 وصل کردم. وتماس 

 سلم.  -

 . میشرکت به مشکل برخورد ایگفت: سلم، زود ب یلحن نسبتا عصب با

 به هم گره خوردند.  هاماخم

 شده؟ یچ -

 بلند شد.  شینفس عصب  یصدا

  نیهمچ سکیر  تونهینم گهیکنه م ی ریگاز شراکت کناره خوادیم یریوز  -
 قبول کنه.  ویبزرگ  نیبه ا یپروژه

 به جوش اومد.  خونم
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مگه مجبورش کردم که قبول کنه؟ زود به   خواستهی! اگه نمکه یغلط کرده مرت -
 بده.  بیجلسه باهاش ترت  ه یبگو  یخانم اسد

 فوت کرد.  رون یبه ب ونفسش 

 .ایباشه، زود ب -

اومدم و در رو محکم  رونیاز اتاق ب یعصب  یهاقطع کردم و با قدم  وتماس 
 . دیچ یسالن پ یبستم که صداش تو

 . یعوض کنم ی م چارتیب نه؛ یکار فرز  صددرصد

از افراد  یکیو  ینیبار در زدم و در رو باز کردم که با حس هی دم ی دفتر که رس به
 پسر رو به رو شدم.  هیکرده بود و   هیکه انگار گر یحراست و دختر

 پنهان کنم.  وتم یکردم عصبان  یسع

 اومده، مجبورم برم.  شیپ یتو شرکتم مشکل  -

 نگران گفت: حالتون خوبه جناب بزرگمهر؟  ینیحس

 . دمی کش شم یبه ته ر  یدست

 خوبم، خداحافظ. -

از دانشگاه پا تند  رونینشدم و در رو بستم و به سمت ب یمنتظر حرف بعد
 کردم. 

 زنگ زدم.  یآوردم و به داوود رونیب وم یگوش
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دنبال نورا واسه نورا فرستادم "  ادیبهش گفتم سر ساعت ب نکهیاز ا بعد
  یداوود رون، یبرو ب عیاومده، بعد کلس سر  شی پ یمجبورم برم شرکت، مشکل 

 !" یبترس ریاز ام یبازم موش بش نمی دنبالت برو خونه، نب ادیم

 

 نــورا 

 

 کلس تموم شد که همه عزم رفتن کردند.  باالخره

 م و بلند شدم. جمع کرد ولمیاسترس وسا با

 ؟ ییکجا اشامیک

 و سرم کردم.لرزونم چادرم بایدست تقر با

 به سمتش بچرخم. کردمی جرئت نم یحت

 . دم یکش  یقیبستم و نفس عم وهام چشم

 نشون دادم. میو سرگرم گوشنرفتم و خودم رونیترس آبروم از کلس ب از 

 .ترسوندیم  شتریب ریو از اممن  نیبهم نداده بود و ا یجواب اشایک

 یسوال درس ریهم که داشتند از ام ییشد و اون تعداد کسا ی خال بای تقر کلس
 رفتند. دندیپرسیم

 . ختینگذشت که با بسته شدن در قلبم فرو ر  یزیچ
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 . سادیکردم که پشت سرم وا حس

 . دمیکه آخرش خودم به طرفش چرخ شدی ازش بلند نم ییصدا

 سادهیوا کمینزد یکم دمیترسی م تشی که از جد ییهابا نگاه بیبه ج  دست
 بود.

 کردم خونسرد باشم. یسع

 برم.  خوامیو بگو محرفت  -

 همون ژستش به سمتم اومد.  با

 اشا؟ یک ییکجا آخه

 شد.   کیبهم نزد خوب

 که با اخم نگاهش کردم.  دیکش  ششیبه ته ر  یو دست دیخند یدفعه عصب هی

 . رهیگی خندم م فتمیم ادشی یوقت -

 . دی کش نییچشمم به پا  یصورتم از گوشه  کیو نزداشارش  انگشت

 اشکت دراومده بود. -

 انداخت.  ودستش 

 !یدار  مانیکه با خودم گفتم انگار درد زا یبود یجور  -

 کردم بهش نگاه نکنم.  یسع

 . کنمی واسه دور شدن ازش م یباشم هر کار  یکی شینخوام پ  یمن وقت -
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 . دیکوتاه خند یعصب بازم

 !نطور یکه ا -

بودنش با  یو گرفت و به سمت خودش پرتم کرد که از ناگهاندفعه بازوم  هی
 بهش نگاه کردم. عیوسر دمی کش  ینیترس ه

 و گرفته بود. هاشخون چشم  نبار یا

 نورا.  یو جواب بدتک تک سواالم  دیدنبالت، با امیتو اون کوچه م یریم -

 ار یاخت ام، ینم خوام، ی گفتم: نم  یو با غد وردمایبازم کم ن  یبودم ول دهیترس
 ف یو تکل  نییکه واسه من تع یباهام دار  یچه سنم گهی و که دارم، دخودم

 هان؟  ؟یکنیم

 هم فشار داد.  یو رو هاش و پر کرد و دندوننگاهش  یشتر یب  تی عصبان

 . سوزندیو متندش تا ته وجودم نگاه

 تر گرفت. و آزاد کنم اما محکم کردم بازوم یسع

تو  گمیوقته که مگفتم: ولم کن تا داد و هوار راه ننداختم اون  تی عصبان با
 . رون یب کنندی پرتت م یاخلق ریو بخاطر کار غ ی کلس خفتم کرد

 امی: بهت گفتم تو اون کوچه منتظرم باش م دیهام زل زد و غربه چشم  یعصب
 دنبالت. 

 حاال...  نمیبب وختت ی ندارم ر دوست  -
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حرفم قطع شد و از   دیچ یکلس پ یگوشم خورد و صداش تو  یکه تو یل یس با
و هامچشم  دیچیصورتم پ  یکه تو  یپرت شدم و از درد بد یصندل  یشدتش رو

 هم فشار دادم.  یرو

آره؟ بهت نشون   یکن موونهید یخوایفوق العاده ترسناک گفت: م  یصدا با
 نداره.   یکردن من عاقبت خوب  وونهید دمیم

 ترس سر بلند کردم. با

 کبود شده بود.  نتیاز عصبا صورتش

 گرفت و تو صورتم خم شد.  ومچم

که از   ارمیبه سرت م یکار  ، یفتیکه به غلط کردن ب ارمی به سرت م ییبل -
 . یجواب پس دادنت به خودت لعنت بفرست

 و فشرد.گلوم   بغض

 ... ر یلرزون گفتم: ام ییبغض و صدا با

 محکم گرفت.  ومچم

 خفه! -

 رفت.  زشیبرداشت و به سمت م  وفم یبلندم کرد و ک انهیوحش بعد

 به سمتم گرفت که با ترس فقط نگاهش کردم.  وفم یک

 . ریلحن خشنش گفت: بگ  با

 ازش گرفتم.  دست لرزون با
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 . ختیر  یو برداشت و به سمت در کشوندم که دلم هرخودش  ف یک

 دانشگاهه! نجایا ریوحشت گفتم: ام با

 نزد و در رو باز کرد. یحرف

که  با ترس و اضطراب به اطراف نگاه  میاومد رونیاز کلس ب یعصب یهاقدم  با
 متعجب چند نفر رومون زوم شد.  یهانگاه دمیکردم که د

 بود بغضم بشکنه.  کیلحظه نزد هر

 .امی ولم کن خودم م -

 .سادیوسط دانشگاه وا درست

 . دیکه بهم انداخت وجودم لرز  ینگاه با

 . کنم یم یو نشنوم وگرنه بدتر قاطصدات میرسیتا م -

 به جلو کشوندم.  باز 

 و اطرافم چرخوندم. نگاه پر از اشکم اشایدنبال ک  به

 ؟ییکجا  ؟یلعنت ییکجا

 نیا ریو من انگار ز  گرفتی ها رنگ تعجب منگاه یهمه  میشدی هر جا که رد م از 
 . شدمیمعنادار ذوب م یهانگاه

و به دندون گرفتم تا بغضم شکسته شد اما لبم میاومد رونیدانشگاه که ب از 
 و نشنوه. صدام 
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 .میها شدمدرس   نگیپارک  وارد

 . شدندیهاش داشتند له مانگار استخون  دستم

 و زد و در رو باز کرد.قفل  عیسر میدیکه رس  نشی ماش به

 از اشکم شد.  سی بشونتم اما نگاهش قفل صورت خ خواست

پرتم کرد و در رو محکم  نیماش یتو بایموند اما آخرش تقر رهیخ هی ثان چند
 . دم یبست که از صداش به باال پر

 زد.  ¬وینشست و قفل مرکز  نیماش ی تو عیدر رو باز کنم اما سر خواستم

 یجا  روشن کرد و از   ون ی بهم نگاه کنه ماش نکهیآورد و بدون ا رونیب وکتش 
 بلند شد.  یگوش خراش  یگاز گذاشت که صدا یو رواومد و پاش  رونیپارک ب

 . کردی صورتم هنوزم درد م پوست

مشتم  یتو وفم یک یدسته  هیو با گر دمیترس و لرز به سمت پنجره چرخ با
 فشردم. 

 . میاومد رونیدانشگاه ب طیمح از  کل

 دراز کرد. ودستش 

 بده. وت ی گوش -

 بهش زل زدم.  ¬حرکتیو از ترس ب دیرخم پر از  رنگ

 بده.  وت یم گوشنگاهم کرد و با داد گفت: گفت زیت
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 آوردم که زود از دستم چنگ زد.  رونشیب بمیدست لرزون از ج با

 . رمینم  رونیدستش ب ریزنده از ز  کنه، ی بدبختم م ایخدا 

 کرد.  روشنش

 رمز.  -

 باهم...  ایب ریام -

 رمز.  گمیگفت: م  یعصب

 شناسناممه.  ی... شماره ... شماره زهیلرزون گفتم: چ یصدا با

 .سادیچراغ قرمز وا پشت

نفسم  گهیو زد و باز شد که انگار درفته رمزم  ادشی کردمیفکر م  نکهیا برخلف
 . ومد یباال ن

 نگاه کرد.  بهم

 . نم یبب  دیکه نبا نمی بب یزیبه حالت اگه چ یوا -

 .و قورت دادم آب دهنم یسخت به

 هیو با  د ینفس کش  یبه دستش بده چراغ سبز شد که عصب  یخواست حرکت تا
 و گرفت و به راه افتاد. دستش فرمون 

 خودت بهم رحم کن.  ایخدا

 .سادیوا ابونیخ کنار 
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 بکنم.  یکار  هی دیبا

 ع یو زد که سرکه خاموش شده بود رو دوباره روشن کرد و رمزش  میگوش
 و گرفتم. بازوش

 ر؟یام -

 نگاه کرد.  بهم

 شدم.  ترکیاجبار بهش نزد  به

 . دونستمی منم خوب م  دونستیو خوب ماون قلق من  اگه

 ببخشم، مجبورم.  ایخدا

کردم  نییوار باال و پاو نوازش شستم  یها و گرفتم و انگشت طرف صورتش  دو
 کمتر شد.  دینگاهش شد  یتو تیکه عصبان 

 بکن.  یخوای م یاول آروم شو بعد هر کار  -

 نگاهم کرد. رهیخ فقط

 دست مرتب کردم.  هیبا  وختش یبه هم ر  یموها

 باز خاموش شده بود.  میگوش

 هاش نگاه کردم. چشم  به

 باشه.  میکردم لحنم مل یسع

 باش.آروم  -
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   اشایک 

 

 کردم صدام باال نره.  یهم فشار دادم و سع یرو وهامدندون 

   د؟ینکرد داشی که پ یچ یعنی -

و دنبالشون  دانشگاه یتو یآقا، هر جا  دی لحن ترسون گفت: بخدا ببخش با
هم  دونستمیتعداد دانشجوهم که م هینکردم، از  داشونیپ  یگشتم ول

 دادند. لمیحوچرت و پرت ت یول دمی پرس  شونهیکلس

 گفتند؟  یدرهم گفتم: چ یهااخم با

 .رفت ی و گرفته بود و داشت همراهش ماز استادامون دستش  یکیگفتند  -

 یبه صندل یلگد تیحرفش خونم به جوش اومد و با عصبان نیا دنیشن با
 خورد. وار یزدم که محکم به د 

 بلند شد و به سمتم اومد.  عیسر آرش

 آروم باش.  اشایک -

 آرش.  کنمی رو بدبخت م ری: امدمیقطع کردم و غر وتماس 

کتم چنگ انداختم و برش داشتم، از کنارش رد شدم و به سمت در رفتم   به
 ؟یر یکه گفت: کجا م

 خونش.  -
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  ینیاز ترس ه یخورد و منش وار یبه د یبد یرو به شدت باز کردم که با صدا  در 
 . دی کش

 شد به آرش بگو.  یریاز وز  یکه دسته خودم نبود گفتم: هر خبر ینگاه تند با

 چ... چ... چشم.  -

 

 نــورا  

 

 شدم.  ادهیپ نیبرداشتم و از ماش وفم یاسترس ک  با

 اطرافم دوختم. یو به سرسبزترسونم نگاه

 نجا؟یا یو آوردمن  یواسه چ -

 باهات حرف بزنم.  تونمیتر مراحت  -

 نگاه کردم.  بهش

 نته؟ خو نجایا -

داشت   ییلیگذاشت و به طرف ساختمون که حالت و بشیج یتو وم یگوش
 رفت. 

 . ایآره، دنبالم ب -

 جون دنبالش رفتم.  مهی ن یپاها با
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 کنم؟  کار یچ گهیگذشت االن د ری به خ نیماش یتو

 .زنمی کلمم باهات حرف نم   هی نمتیبخدا قسم بب اشایک آخ

 . دیبزرگ خونه رو باز کرد و به سمتم چرخ ییکشو  هیاشه یش در 

 نگاهش از کنارش رد و وارد خونه شدم که به داخل اومد و در رو بست. ریز 

 . دیآورد که بازم وجودم لرز  رونیباز ب وم یگوش

 ر؟یروشنش کنه که گفتم: ام خواست

 نگاه کرد.  بهم

 یگوش یسرت بره تو شناسمیبشو، تو رو خوب م یکوفت نیا ال یخیخواهشا ب -
 نجایا  دیوقت من مثل بوق بااون  ، یستیول کنش ن ادیبه آسمونم ب نیزم  گهید

 حوصلم سر بره. نمیبش

 به سمتم اومد.  ذاشتی م بشیج یتو وم یطور که گوشزد و همون  یلبخند 

 .کج کرد  یکم وسرش

 ؟ یکنیم یحسود تی به گوش -

نگاه  وار یو گرفتم و مثل به در و دخودم یجلو عیبزنم اما سر  یپوزخند خواستم
 کردم. 

 .رهیفقط گفتم حوصلم سر م ر، ینخ -

بهش   یو دور کمرم حلقه کرد که نگاه اخم¬آلودو دستاش  سادیبه روم وا رو
 انداختم. 
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 زد و به اطرافش نگاه کرد.  یطونیش  لبخند

 ؟ ینیبیخونه رو م نیا -

 . ستم یگفتم: کور که ن  یحاضر جواب با

 و بهم نگاه کرد.  دیخند

 !یحاضر جواب شهیمثل هم  -

 کنار سرم آورد.  وسرش

 . یکن یزندگ  نجایچون قراره ا ، یخونه عادت کن  نیبهتره زود به ا -

 به هم گره خوردند.  هاماخم

 چه حرفا! -

 . د یکش  عقب

 عشقم.  میمن کامل جد -

 زدم. یکم رنگ پوزخند

 !افریاب آر باطل جن ال یخ یزه -

بخوام انجام بدم تا انجامش   ویکار  هی ، یشناسیو خوب مگفت: من  خونسرد
 .شمی نم ال یخیندم ب

 فرستادم.  رونیبه ب ونفسم 

 کنم؟! کار یبا تو چ من
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 ؟ یولم کن یکنیلطف م -

 .ریخ -

 . اد یم مییدستشو حرص گفتم:  با

 گرفت.  وفمیجدا شد و ک ازم

 .میبر -

 ! م؟یتعجب گفتم: بر  با

 گذاشت.  یاروزه یحالت ال ف  یهامبل یرو وف یک

 . یبازم فرار کن ترسمیآره، م -

 درن دشتش اشاره کردم.   یخونه  به

 تونم؟ی به نظرت م -

 و عوض کنم. لباسام  امیب خوامیخودم م -

 . دمیکش یپوف

 باشه.  -

 گذاشتم. فمی درآوردم و کنار ک وچادرم

 گرفته شدن بازوم بهش نگاه کردم. با

 گونم ثابت موند.  یرو نگاهش

 . خوامی معذرت م -
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 نگاهش کردم. یسوال

 درد گرفت.  یکه کم دی گونم کش یرو ودستش 

 دستم بشکنه، بد زدمت.  یردش مونده، اله  -

 . ادیم میی... دستشوستیگفتم: مهم ن تفاوتیب

 .زدیهاش موج مچشم یتو یشرمندگ

 . کنمی جبران م -

 تکون دادم.  یسر

 کجاست؟  یی... حاال دستشوست یمهم ن -

 و به جلو قدم برداشت که پشت سرش رفتم.  دی کش  یقی عم نفس

 دستت بشکنه دلم خنک بشه.  یاله آره، 

و  زاتیلوکس تمام تجه یآشپزخونه  نیب یو وارد راهرو میاومد  رونیهال ب از 
 . میهال شد

اونور   یکیور سالن و  نی ا یکیکه در آخر به دو در  میباال اومد یچوب یهاپله از 
 . میدیسالن رس 

بهش   ینگاه دیکه با شک و ترد سادی در رو باز کرد و کنارش وا نیترکینزد
 انداختم و بعد وارد شدم که خودشم پشت سرم اومد.

 اطرافم چرخوندم.  ونگاهم
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که مشخص بود  یو روشن کرده بود و سرسبزکه بود اتاق   یتمام قد یپنجره
 . کردیو باز مدل آدم دیشد

 دو طرفش.  یاهم وسط اتاق بود و دوتا کمد نقره دیسف ی تخت دونفره هی

 بودند.  زونیآو وار یخودشم به د یهاعکس  قاب

  یتو دیلباس سف یهاتخت انداخت و مشغول باز کردن دکمه  یرو وکتش 
 تنش شد. 

 ات بود اشاره کرد. م هیاشه یدر ش هی  کیکه نزد  یرنگ  دیدر سف به

 . ییدستشو -

 شدم.  کیو بهش نزد دمی م کشبه مقنعه  یدست

 مکث بازش کردم و بعد از روشن کردن چراغش وارد شدم.  یکم با

 رنگ بودند.  یاو نقره  دیداخلش سف زیبود و کل همه چ  دی تماما سف  هایکاش

 . دمی گونم کش یرو یانداختم و دست یبه صورتم نگاه نهیآ یتو از 

 هاش هنوزم بود. انگشت  رد

 چه شود! نهیبب  اشایک

 کنج لبم نشست.  یپوزخند

ولم کرده، معلومم  بانی براش مهمه؟ اگه مهم بود چرا اونطور بدون پشت مگه
  دونهیشدم، خدا م ری ام نیا ریاس نجایرفته که من االن ا  ی کدوم گور  ستین
 دارم.  دیفقط به نجات تو ام ایو خونش آورده! خداسرشه که من  یتو یچ



 ی مطهره حیدر  نمسیس

734 
 

 به صورتم زدم.  یو که شستم آبمربوطه دستم  یاز انجام کارها  بعد

 رو گرفتم.  رهیو مرتب کردم دستگممقنعه  نکهیاز ا بعد

 . دمی کش  یقی عم نفس

 در رو باز کنم استرس داشتم. نکهیا از 

 یرو  یباال تنه  ینگاهم رو زیچ نی م که اولدر رو باز کرد دی ترد یبا کل  باالخره
 فرمش ثابت موند. 

 اومدم و در رو بستم.  رونیو با استرس قورت دادم و ب دهنم آب

 و به چپ و راست تکون داد.تخت نشست و گردنش  یرو

 کم ماساژم بده.   هی ایکل بدنم کوفتست، ب -

 چپ نگاهش کردم.  چپ

 پررو! برو سالن ماساژ. -

 سمت در رفتم.  به

 . نیینرو پا -

 . دمیاخم به سمتش چرخ با

 وقت چرا؟ اون -

 . کشهیم یخدمتکار داره کف خونه رو ت -

 باال انداختم. یاشونه 
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 خب بکشه.  -

 کفشم اشاره کرد. به

 . کنهیم ف یباز کث ون ی زم -

 . دمیکش یپوف

 بهم بده.  ییخب دمپا -

 کفشه؟  یچند ساعته تو ، یو درار راحت بشاصل کفشت  نند، ییهمشون پا -

 . ریخونه ام رم یگفتم: اصل من دارم م حوصلهیب

 .سادیدر وا  یاز کنارم گذشت و جلو عیسمت در رفتم که زود بلند شد و سر به

 دو ابروم افتاد.  نیب یاخم

 ه یباغ  یببرمت تو خوامی و تموم کنه، بعد ماول صبر کن خدمتکار کارش  -
 .میتوپ بخور  یو قهوه  کیک

 . دمیکش   یپرحرص نفس

 .ر یت کنم ام دوست دارم خفه  -

به سمت   دمی کشیم م یشونی و به پطور که کلفه دستمو همون  دمی چرخ بعد
 پنجره رفتم. 

 یو عصبان  زیآم دیتهد امیتا حاال چقدر بهم زنگ زده و پ اشایک  دونهیم خدا
 فرستاده. 
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دفعه با دستش که دور شکمم حلقه شد انگار نفسم رفت و سرجام  هی
 شدم.  خکوبیم

 شونم گذاشت.  یرو وچونش 

 ! یهست یهنوزم مثل قبل تو بغل  -

 . ریگفتم: بکش عقب ام  تی خودم اومدم و با عصبان به

 . خوامینم -

 تا جداش کنم.  رمیو بگهاش لخت بودند نخواستم دستش دست  چون

  گهید دیشیم کیدختر نزد هیشما مردا رو ندارم، تا به  یبخدا حوصله  ریام -
 . وفتهیم یچه اتفاق دونهیخدا م

 . دیخند کوتاه

 چپ کنم؟ هوم؟  یلقمه  هیو کنم که دوست دارم شاگردم  کار یچ -

 . ریاسترس گفتم: ولم کن ام با

گفت: هنوزم مثل قبل زود ضربان   هیدردش چ دمیفهم یکه خوب م  یلحن با
 باال.  رهیقلبت م

 . دمیو گزخجالت لبم  از 

 . دم یکش  ینی تخت پرتم کرد که از ترس ه یدفعه رو هی

 نمیس یقفسه  یو روکنارم نشست و دستش  عیخواستم بلند بشم سر تا
 گذاشت و باز خوابوندم. 
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 و به تخت قفل کرد. پاش بدنم  هی با

 شدم.  رهیلرزون بهش خ یهاچشم با

  وقتچ یبودنم دربرابرش بغضم گرفت. ه  ف یخم شد که از درد ضع کنارم
 .ارهیو سرم ب ییبل ن ی بخواد همچ ریام  کردمیفکرش و نم

 کجام.  دونهینم  یکس  چیکارم تمومه چون ه کهید

 ثابت کنم.   تی زندگ یخودم¬و تو یوقتشه پا -

 بدبختم نکن.  ر، یرو نکن ام کار ن ی: ادمیپر از اشک عاجزانه نال  یهاچشم با

 به لبم بعد به چشمام نگاه کرد. کوتاه

 افتاده.  نمون ی ب یقبلش اتفاق فهمندیمامان و باباتم نم ، یشی زنم م یبه زود -

 گشتم.  یادنبال بهونه  به

 لطفا.  ار، یدرن یباز  وونهید ال، یخیب -

مانتوم که با ترس   یهابدون توجه به حرفم شروع کرد به باز کردن دکمه  اما
 و گرفتم. مچش 

 .کنمیم یشمار  هیلحظه ثان نیهاست که دارم واسه امتاسفم خانمم، سال  -

سرم برد که   یدستش گرفت و باال هیبا  وفم یظر یهامچ ع یگفت و سر ون یا
 اشکم دراومد. گهید

 قدر ن یهان؟ چرا شما مردا ا  د؟یه فکر تن منگفتم: چرا همتون ب  هیگر با
 د؟ یخودخواه
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 بهم زل زد و کم کم رنگ نگاهش عوض شد.  حرفیب

 و رها کرد. هاممکث مچ  یکم با

 و بستم. هامچشم  هی پاک کرد که با گر وهام اشک

 نکن نفسم، غلط کردم.  هیگفت: گر  یشرمندگ با

 شد.  شتر ی ب میگر شدت

 . شمی م یدارم روان ایکنم؟ من عاشق کدومتونم؟ خدا کار یبا شما دوتا چ من

 . کنمیم کار یچ دم یلحظه نفهم هی خوام؛ ی معذرت م -

 باز کردم.  چشم

 فراموشت کرد؟  شهی چرا نم ؟یار یبل رو سرم م نیا یچرا دار  -

 و پاک کرد.اشکام باز 

 و گول نزن. خودت زدلم، یعز یتو هنوزم عاشقم  -

 بهش چشم دوختم. ی عجز و سردرگم با

اما با   دیبه سمتش چرخ عیدفعه در به شدت باز شد که نگاه هر دومون سر هی
 نزد.  گهیلحظه قلبم د هیکبود شده انگار واسه  یبا صورت اشایک  دنید

 درهم رفت.  ریام یاخم¬ها

 ؟ یاومد  نطور یچته؟ چرا ا -

 .دیت که تا ته وجودم لرز بهم انداخ  ینگاه ترسناک  اشایک
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 من و اون چرخوند.   نیو باز روم بلند شد و نگاهش  ریام

 و مرده بدون نورا. خودت  گهید

باهاش   یخواستیم   کنه؟یم کار یتو خونت چ نی خشن گفت: ا ریبه ام رو
 ؟ یکن کار یچ

 شد.   کیبهش نزد ریام

 داشته باشه! یکارمند شرکتت بهت ربط یشخص یفکر نکنم زندگ -

بازشدم   یهادکمه  خیشدم که نگاهش م  زیخ میتخت ن یرو دیبدن لرز شد با
 شد. 

خدا بدبختت   یگفت: به خداوند  یهم فشار داد و با لحن بد یرو وهاشدندون 
 . یبر رونیدستم سالم ب ریاگه از ز  ستمین اشاینورا، ک  ¬کنمیم

 . د یرو پر کرد و به سمتم چرخ ری نگاه ام تی عصبان

 ؟یبه اون دار  یچه دخل  گه؟یم یچ نیا -

 .سادمیدو پام وا یرو یتخت بلند شدم که به سخت یبدن لرزون از رو با

دفعه   هیرو کنار زد و به سمتم اومد که از ترس به عقب رفتم اما  ریام اشایک
 گرفتش و به عقب پرتش کرد.  ریام

 و به سمتش گرفت. انگشت اشارش  دوار یتهد

 شو.  کیقدم بهش نزد هی یجرئت دار  -

 . دمی و نشنرو به من گفت: جواب سوالم  بعد
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 هردوشون چرخوندم.  نیب ونگاهم

 هر لحظه ممکنه که از حال برم. کردمی م حس

بردار که   ولتیوسا االیگفت:   یبه در اشاره کرد و با لحن فوق العاده عصب اشایک
 کار دارم. باهات  یل یخ

 دادم.  هی به کمد کنارم تک ودستم

 . دیچرخ یدور سرم م ای و انگار دن رفتیم  یاهیس هامچشم

 . اشا یک رونی: از خونم برو بریام

 بهم انداخت.  یبد نگاه

 حرف دارم.  یل یخانم خ نیبا ا -

 . دی خند یعصب اشایک

 . ییحرف دارم پسر دا یل یچه جالب! منم با جفتتون خ  -

 به زور باز نگه داشته بودم.  وهام چشم

 و از هم باز کرد. هاش و دست  دیبه سمتش چرخ ریام

 ؟یبا مال من دار  یچه سنم نمیکامل سر پا گوشم تا بب -

صورتش  یحواله  یدفعه چنان مشت هیگرفت و  واشا یک یهاچشم  یجلو خون
 رو گرفت.  نهیآ زیم عیکرد که از شدتش به کنار پرت شد اما سر

 کمد رو گرفتم.  یرهیسست شدند که زود دستگ پاهام
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 . سادی و پاک کرد و با خشم درست والبش  یخون گوشه  ریام

  یزدم تا بفهم ون یگفت: ا رحمی و تکون داد و خشن و بش انگشت اشاره اشایک
و دنبال خودت  یو گرفتاون همه دانشجو دست زن من  نیب  یبعد یاگه دفعه 
 .کنمی و قطع مدستات  نی هم یکشوند 

 . ومد ینفسم باال ن گهید انگار 

 بهم نگاه کرد.  عیشکه و ناباورانه سر ریام

 نورا؟! گهیم یچ نیا -

 هردوشون چرخوندم.  نیب ونگاهم

 و کبودت نکردم.  اهیتا س وفتیراه ب  االی: اشایک

 به کدومشون جواب پس بدم.  دیبا دونستمی نم

 آروم به سمتم اومد.  ریام

 از اشک شده بودند. زیلبر  هاشچشم

 ؟ یاشایتو زن ک -

 . دیدور سرم چرخ ایو دن دی کش  یریبزنم سرم ت یبخوام حرف تا

هام کامل بسته  چشم نکهیشدند و قبل از ا جونی نگذشت که پاهام ب یزیچ
 مطلق.  یاهی کنار کمد فرود اومدم و بعد از اون س نی زم یبشند رو
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 اشا یک 

 

 به سمتش رفتم و کنارش نشستم.  عیسر

 باال گرفتم و با اضطراب گفتم: نورا؟  وسرش

 گونش خورد که خونم به جوش اومد.  یرو یایل یبه رد س نگاهم

 هان؟  ش؟ی: تو زددمینگاه کردم و غر ریام به

من و نورا   نیو بپر از اشک نگاهش  یهاشکه و با چشم  حرفی همچنان ب اما
 . چرخوندیم

  ؟یکرد که با داد گفتم: تو دست رو زن من بلند کرد  میعصب شتریب سکوتش

 و بهم نگاه کرد.  دیگونش چک   یاشک رو یاقطره

 نورا رو گرفتم و بلندش کردم.  یگردن و زانو ریز 

 .بود خ ی کهیت هی  بدنش

 دیاالن حالش بده با یشانس آورد کنم، یم  چارتی: بدمینگاه کردم و غر ریام به
 وگرنه تا االن کشته...  مارستان یب ببرمش 

هم   یو روهام و قطع کردم و دندونحرفم  عیسر مهییپسر دا نکهیا یادآور ی با
 فشار دادم. 

پاهاش سست  دمیاومدم که درآخر د رونیتند از اتاق ب یعصب یهاقدم  با
 گرفت.  وی قد ینه یآ عی شدند اما سر
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 ... دمیتونستم تند دو تا

 گرفتم و به سمتش رفتم.  واریاز د ومه یاومدن دکتر تک رونیب با

 گفتم: حالش چطوره؟  ینگران با

  نیی پا گهیکم د  هیاومده بود پسرم، اگه  نییپا یل یفعل بهتره، فشارش خ -
 .یبه زنت برس شتریبهتره ب فتاد، یم یاتفاقات ناگوار  ومدیم

 کردم.   نییباال و پا وسرم

 ممنونم.  -

 بود.  فهیوظ -

 ازم دور شد.  بعد

 فوت کردم و وارد اتاق شدم و در رو بستم. رونی و به بنفسم  کلفه

 به صورت نداشت.  رنگ

لب   ریو بستم و ز هامچشم  یواسم زنده شد که عصب ریاتاق ام یصحنه  باز 
 گفتم: لعنت بهت! 

 و برداشتم و کنار تخت گذاشتم. کنار اتاق  ی  صندل

شدم که خود به خود دستم  رهیصورتش خ یرو یل ینشستم و به رد س روش
 مشت شد. 

 گلوله حرومت کرده بودم. هیتا حاال  ینبود مییپسر دا  اگه
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  دمیآوردم که د نرویب بمیو ازش گرفتم و از جنگاهم میگوش  یصدا با
 . تاستیرز 

 . دمیکش یپوف

 مکث جواب دادم: بگو.  یکم با

 چه طرز حرف زدنه؟ ن ی حرص گفت: ا با

 و بگو.اعصاب ندارم، حرفت  تایگفتم: با من بحث نکن رز  کلفه

 شد.  ترم یمل لحنش

 . دمیشن ویریوز  یه یشده؟ حالت خوبه؟ از آرش قض  یچ -

 . کنمیخودم حلش م ه، ی اون قض ال یخیب -

 لواسون؟  یبر  یوفتیراه م یک -

 . دمیبه گردنم کش  یتولد دالرام افتادم که کلفه دست ادی تازه

 . امیمن نم  -

 ! ؟یایکه نم یچ  یعنی داد گفت:  با

 ی وقت تا، یو رز دهنت  پ ی گفتم: ببند ز   یبه هم گره خوردند و عصب هاماخم
 . امینم یعنی امینم  گمیم

 !؟یکرده که سگ اخلق شد کار یگفت: باز اون دختره چ  تی عصبان با

 . امینم  گمیم -
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 . دمی کش  یقی عم نفس

 . مارستان یآوردمش ب  ست، ینورا حالش خوب ن -

 زد.  یپوزخند

 شه؟ یمگه م  ضمیاون دختره مر -

 . دمیکش یپوف

 کن.  یاز طرف من و نورا از دالرام معذرت خواه -

 نکبت عمرا! یدخترهاز طرف تو باشه اما از طرف اون  -

 زیم یرو ومیهم فشار دادم و گوش یو روهامگفت و قطع کرد که دندون  ون یا
 پرت کردم. 

 موهام فرو بردم. یو توهامو کلفه دست  یتخت گذاشتم و عصب  یرو وهامآرنج 

 

 نــورا  

 

کردم و  زیو ر هام باز کردم که بخاطر نور چراغ چشم سرم چشم ینیسنگ با
 صورتم گرفتم.  یلوو جدستم

 تشنم بود.  دیشد
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که داخلش بودم  یکی و با زبونم تر کردم و به اتاق نسبتا شخشک شدم  لب
 انداختم.  ینگاه

 نفر کنارم شدم.  هیکه متوجه   دمیو باال کشخودم  یکم

 هاش گذاشته بود و انگار خواب بود.دست یرو وسرش

 . اشاه یک دمیکه دقت کردم فهم خوب

 بست.  خیرفت و خون تو رگم    جیشده سرم گ یچ نکهیا یادآور ی با

 بهش نگاه کنم.  گهید خوامی نم یحت

 به لب تخت کشوندم.  وخودم

 کمرم درد گرفته.  قدر ن ی بودم که ا هوش یچند ساعت ب ستین معلوم

 آوردم.  نییاز تخت پا وپاهام 

 دارش پشت سرم بلند شد. خش  یکه صدا امیب  نییپا خواستم

 ؟ یریکجا م -

و که خم شد و مچم   ارمیب رونشیو گرفتم تا از دستم بنزدم و سرمم یحرف
 گرفت. 

 صبر کن دکتر رو صدا کنم.  -

 . دمیو شنشنفس کلفه  یو آزاد کردم که صدابهش نگاه کنم مچم  نکهیا بدون

 سمت در رفت.  به
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 بهش انداختم.  ینگاه مین

 رفت و در رو بست.  رونیاز اتاق ب کردیو مرتب مکه موهاش  طور همون 

با   رلبیو ز  دمی کش یپوف   میبردم که با نبود گوش هامب یداخل ج وهامدست 
 شد!  یگفتم: عال یاگرفته   یصدا

 شد.  دهیکش ریسمت ام  فکرم

 . د یفهمیم دیزود با ای رید

معلوم بود دکتره  لشیپوش که از استا دیمرد سف هیباز شدن در و ورود  با
 بهش نگاه کردم. 

 وارد شد و در رو بست.  اشایسمتم اومد و ک  به

 . رمیو بگبذار فشارت  ؛ یبه هوش اومد نمیبی: خوبه که مدکتر

 کردم نگاهش نکنم.  یکه سع سادیوا نهیرو به روم دست به س اشایک

 و برداشت و مشغول کارش شد. باال گرفتم که دستگاه فشار سنجش  ودستم

 که تموم شد منتظر بهش نگاه کردم.  کارش

 زد.  یلبخند 

 . یخوای م گهیسرم د هی اد، یاما نه چندان ز  ی خداروشکر بهتر -

 . دمیکش یپوف

 نگاه کرد.  اشایک  به
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بهت    یحتینص هی به عنوان بزرگتر  دیصورت همسرتون با یرو ی  درمورد کبود -
 و بذاره مرد.اسمش  دیزنش بلند کنه نبا یکه دست رو یبکنم، مرد

 و ازش گرفتم. نگاهم  عیبهم نگاه کرد که سر اشایک

 . ست ی کار من ن ، یمی دکتر عظ -

 زد. یکم رنگ پوزخند

 . هی کار ک دونهی خودش بهتر م -

 چرخوند.  نمونیو بسردرگم نگاهش  دکتر

مرخصش   گهیبخوره، تا دو ساعت د ریواسش بگ یزیچ هیل، به هر حا -
 . کنمیم

 چشم دوختم.  نیزم  به

 . کنمی : ممنون دکتر، جبران ماشایک

 ه؟ ی چه حرف نیا -

 دستش نوشت.  یگلسور تو یرو تو ییزهایچ هی  بعد

 و عوض کنه، فعل با اجازه. سرمش ادیپرستار ب گمیم -

 سمت در رفت.  به

 رفت در رو بست.  رونیب نکهیاز ا بعد

 خوب نشده بود. یو اصل حالم درست و حساب رفتیم جی سرم گ یکم هنوز 
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و اون طرف سمتم اومد و کنارم نشست که ازش فاصله گرفتم و سرم به
 چرخوندم. 

 . دمیو ازش دزدو به سمت خودش چرخوند که نگاهمگرفت و صورتم وچونم

 گفتم.  یو گرفتم و آخمچش  ارادهیکه از درد ب دی گونم کش یرو ودستش 

 .شکونمیو مگفت: دستش   یعصب

 زدم و باز به اون طرف نگاه کردم.  یول کردم و پوزخند  ومچش 

!  یدیمن م لیحوزرت زرت پوزخند ت ادیصدات درنم ه؟ی گفت: چ یلحن عصب با
و  که اومدم مچت  یمن ای یریام ریز  دمیکه د ییباشه؟ تو یعصبان دیبا یاالن ک

 گرفتم؟ 

 غضب بهش نگاه کردم.  با

 نگاهم با زده شدن در قطع شد.  یرشته 

تخت کم   یو از روداخل اومد که شرش یپزشک  زاتیتجه یسر  هیبا  یپرستار 
 کرد و بلند شد. 

 : سلم. پرستار 

 . چی فقط سر تکون داد؛ منم که ه اشایک

 رفت.  رونیو عوض کرد و از اتاق بسرمم  یحرف چی ه بدون

 و بستم. هامو چشم  دمی تخت دراز کش یرو اشایتوجه به ک  بدون

 تخت کنارم نشست.  یکردم رو حس
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 . نمیو باز کن بب گفت: چشمات  یالحن کلفه  با

 بالشت بردم.  ریو ز و دستم دمیبه اون طرف چرخ ال یخیب

 . د یکش یپوف

 نورا.  ادیسگم باال ب ینذار رو -

  رونیزر نزن برو ب قدر ن یا ست، یگفتم: حالم خوب ن یاگرفته   یصدا با
 .و ندارم حوصلت 

 .زدمیحد باهاش بد حرف م نیبود که در ا یبار  نیاول نیا

 شکستن قلنج دستش بلند شد.  یصدا

  یو با چشما گهی بهم نم یچیخراب شده اما بخاطر حالم ه هیبودم عصب  مطمئن
 . کنهیبه خون نشسته بهم نگاه م

 . دمیشن وش ینفس عصب  یصدا

 و باز کردم.هامنگذشت که در باز و محکم بسته شد که چشم  یزیچ

 . نبود

 بهتر!  چه

 شدم.  رهیدلم گذاشتم و به سقف خ یو روهامدست  دم؛ یکمر خواب یرو

 "؟یبا مال من دار  یچه سنم نمیپا گوشم تا ببکامل سر  -"
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و اون همه دانشجو دست زن من  نی ب یبعد یاگه دفعه  یزدم تا بفهم ونیا -" 
 "کنمیو قطع م دستات  نی هم یو دنبال خودت کشوند یگرفت

 "؟یاشا ینورا؟... تو زن ک  گهیم یچ نیا -"

ازش ندارم اما   یای درسته دلخوش زد؛ یم شیو آتنگاهش قلبم  تی مظلوم
 بفهمه.  ینطور یا خواستمی نم

 

  ـریامـ 

 

 دوتا مبل نشستم.  یسه گوشه  نیجا بمبل پرت کردم و همون  یرو وش یگوش

که نورا رو از دست داده باشم،   شهی هضمش کنم... نم تونستمی جوره نم چیه
 باشه! دهیپسر عمم ازم دزد م، یزندگ لیکه تنها دل  شهی نم

 کرد.  سیو خاشک گونم  بازم

هست   یارتباط اشاینورا و ک نیب  زنهیداره داد م شی گوش یتموم مدارک تو  اما
که به راست بودنش شک  کنهی م یدست هردوشون کار  ینبود انگشتر تو یول

 کنم. 

که از  دمی نفس فقط سر کش کیبرداشتم و  زیم یو از رومشروب  یشه یش
 هم فشار دادم اما دست برنداشتم.  یو روهام چشم شیتلخ
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 ینفهمم چ گهیبار بعد از چهارسال اونقدر بخورم که د نیاول یبرا خواستمیم
 شده. 

 شد.  شیآت  یکل بدنم درست مثل کوره دهی نکش قهی دق به

 . دمی کاره نفس کش  مهین یدر پ یبردم و پ نیی رو پا شهیکم آوردم که ش نفس

 بزنم. ادی شده بودند و دوست داشتم فقط فر  نیسنگ  مهاچشم

 . سوختمیاز درون داشتم م انگار 

نورا مواظب بود   ایتو مهمون  شهیو هم  ساختی خوردن بهم نم  قدر ن یا وقتچ یه
 مست نکنم.  ادیز 

 !یلعنت یگفتم: نورا یداخش  یو با صدا  دمی خند یمست با

 . دیچ یسرم پ ینحس تو یاون جمله  باز 

 ..." یو گرفتدست زن من  گه یبار د هیاگه  یزدم تا بفهم ونیا -"

 کردم.   یخال چارمیب یرو تو معده شهیش یتو  یبازم محتوا تی بغض و عصبان با

در  یهاو اخم تایرو به شدت از دستم چنگ زد که با رز  شهی ش یکیدفعه  هی
 همش رو به رو شدم. 

 دختر عمه! نجاست، یا یک  نی ... ببگفتم: او   دهیو کش دمیخند

 گذاشت و کنارم نشست.  ز یم یرو رو شهیش

  یدونیتو که م  ؟یچه وضعشه؟ چرا مثل خر مست کرد نیگفت: ا  تی عصبان با
 ! ستی واست خوب ن



 ی مطهره حیدر  نمسیس

753 
 

سستم بلند بشم اما تا   یهاکردم به کمک دست  ینگفتم و سع  یزیچ
 .و گرفت بازوم  عیپرت شدم که سر نی زم یراه رو یهانصفه 

 کرد راه برم.   کمکم

 

 تا یرز  

 

فقط دو سال ازم  زد، یم شیو آتوجودم میبچگ یهم باز  دنیحال د نیا تو
 باهاش راحت باشم. شتری ب شدی باعث م نیتر بود و همبزرگ 

 نوراست.  یعوض  یبودم مست کردنش بخاطر اون دختره مطمئن

 .ادیها باال بپله کمکش کردم از  یسخت به

 قرمز شده بودند و هر لحظه ممکن بود از حال بره.  هاشچشم

آب سرد رو باز  ریبردمش و ش ییدستشو یتو میکه وارد اتاقش شد نی هم
 کردم. 

آب سرد هم چندان حالش بهتر بشه اما به هر   نی با ا ستی قرار ن دونستمیم
 . کردیحال بهش کمک م 

 تا؟یگفت: رز  یاگرفته   یصدا با

 نگاه کردم.  بهش

 ه؟ یچ -
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 و کباب کرد. که دلم  ختیگونش ر  یرو یاشک

 اشاه؟ینورا زن ک  -

 گرفت.  شیحرف کل وجودم آت نیا دنیشن با

اما   سهی خواست درست وا شیآب بردم که از سرد ریو به ز نزدم و سرش  یحرف
 و برداره. هامو گرفت تا دست هامبه زور نگهش داشتم که محکم مچ 

و  د ینفس کش  یدر پ  یآوردم که پ رونشیب ارهینفس داره کم م دمید یوقت
 سرفه کرد. 

رسوندمش و بعد   یآب بردمش؛ تا مرز خفگ ریکم باال آورد و بعد دوباره به ز  هی
 . دمش یکش رونیب

 !یگفت: روان یاگرفته  یکرد و با حرص و صدا   سرفه

 برخلف فکرم آب سرد کارساز بود! انگار 

 داد. هیتک وار یو به دزنان دستش  نفس

آب سرد روت اثر  شی گفتم: چه عجب برخلف چند سال پ نهیبه س  دست
 !کنهیم

 باز کرد اما بازم نگاهش رنگ غم داشت.  وهاش چشم

 .بود اما نه مثل اولش   مست

 رفت که پشت سرش رفتم.  رونیسست از کنارم رد شد و ب یپاها با

 شد.  رهیخ  نیتخت فرود اومد و به زم  یرو
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 گفت: راسته؟  یاگرفته   یصدا با

 کمرش گذاشتم.  یو رونشستم و دستم کنارش

 .بگم نه اما آره  تونستم ی کاش م -

 رفت، معلوم بود بغض داره.   نییگلوش باال و پا  بیس

 بعد از ستاره از دخترا متنفر شد؛ چطور ممکنه؟!  اشایاما ک -

 نگاه کرد.  بهم

 نه عقد دائم.  اشاهیک یغه ینورا هنوز ص ر، یام نی بب -

 اومد.  دی نگاهش پد یتو یدیام

 واقعا؟! -

و نورا از هم جدا  اشایک یبهت بگم، نورا مال توعه، به زود ویزیچ هیآره، بذار  -
 . دم یبهت قول م ون یا شندیم

 کرد.   یکم رنگ اخم

 ؟ یدونیم یچ ؟یزنیو محرف  نیرو چه حساب ا -

 یسسته و به زود یل یو نورا خ  اشایعشق ک ، ییفقط بهم اعتماد کن پسر دا -
 بار عاشق شد اونم عاشق ستاره، نورا...  هیفقط  اشایک  پاشه، یفرو م

 . دم یکش  یقطع کردم و پوف وحرفم
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غم   یزانو نی نش یتخت باشه که نورا مال خودته، پس الک التیتو فقط خ -
 . ر یبغل بگ

 چشم دوخت.  نی و به زم دیکش  یغمناک نفس

 ارم؟ یبه دستش ب تونمی م یگیم -

 شونش گذاشتم.  یو روزدم و دستم یلبخند 

 ویز یمعروفه که هر چ نیکه تو خانواده به ا  یهمون ، یریتو ام ، یتونی حتما م -
 . ارهی بخواد به دست م 

 لبش نشست.  یرو یکم رنگ  لبخند

 شدم.  بلند

 تولد دالرام، آرش هزاربار بهم زنگ زده.  میحاال هم بلند شو بر -

 نگاه کرد.  بهم

 ... اشاینورا و ک-

 کنار نوراست حالم گرفته شد.  اشای ک نکهیا یادآور ی با

 . ان ینم -

 گفت: حال نورا چطوره؟  نگران

 خوبه؛ نگرانش نباش.  -

 . د یکش یاآسوده نفس
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 شد.  بلند

 . امیو ببردار بخور تا آماده بشم یز یچ هی نییبرو پا -

 و به سمت حموم رفت.  دیکش شی شونی به پ یدست

ها خوردم که بدنم سال  نیتو ا قدر نیحاال شانس آوردم ا زنم؛ یم  جیهنوز گ -
 عادت کرده. 

 حموم شد.  وارد

و که  خودت  یآب سرد حالت سر جاش اومد... معتاد کرد هی پس بگو چرا با  -
 ! یروان

 . تی قزم ی گفت: نه که خودت بهتر از من بلند

 کردم نخندم. یسع

 ! شعور یب -

 

 نــورا  

 

 انداختم.  یساعت نگاه به

 . گذره ی رفته م اشایک  نکهیربع از ا کی شدی بود که م قهیو پنجاه دق چهار 

 هم گرسنم بود. یحساب
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 وگرنه تا حاال اومده بودند.  دونندینم نا یو ا نایکنم ن فکر

 ستاره.  ی و همه کس فکر کردم حت زیربع به همه چ هی نیا تو

 یهمه  ایبوده  ینطور یواسه تو هم ا اشایو بهش بگم ک  نمشیدارم بب دوست
 منه؟  یواسه  هاشی بداخلق

 زدم.  یپوزخند

 !به مراقبت داشته باشه  از ین دیتنها افتاده که شا یکی نجاینه انگار ا انگار 

 . دمیکش یپوف

 نخوندم.  نمازمم

 قضاشون کنم.  شمیضعف دارم که فکر کنم مجبور م اونقدر 

نشسته نماز  جان ی بعد هم ییکمکم کنه برم دستشو گفتمی بود م اشایک  اگه
 . خوندمیم

 گرفت.  دلم

 تم؟ یاهم یواسش ب قدر ن یا یعنی

به داخل  یکیدفعه در باز شد و  هیکه  شدمی کم داشتم تو غمم غرق م کم
 . اومد

 ته دلم خوشحال شدم.  اشایک  دنید با

 ازش گرفتم. ونگاهم
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 گذاشتش.  زیم یبه دست به سمتم اومد و رو کی پلست حرفیب

 حالت نشسته گرفتم.  بایکه تقر دی باال کش وتختم

 برداشت. وک ینشست و پلست کنارم

گرسنم شد اما بازم   شتریآورد که ب رونیب یو دلستر چیداخلش ساندو از 
 .رم یازش بگ خواستمی نم

 . دی کش  نییپا وچیگذاشت و کاغذ ساندو زیم یرو رو دلستر

 طرفم گرفت.  به

 . ینخورد یچیبخور صبح تا حاال ه ریبگ -

 نگاه کردم. چیبه خودش بعد به ساندو کوتاه

 دستم گذاشت.  یو گرفت و تو شد که خودش دستم ینگاهم طوالن اونقدر 

 بود.  هیالو ساالد

 مکث مشغول خوردن شدم و به پام چشم دوختم. یکم با

 . ضرب گرفت  ن یزم یپاش آروم رو هیشد و با  رهیخ  نی به زم خودشم

بندازم اما خودش ازم  کیپلست یو توکه خوردم خم شدم تا کاغدش  کامل
 و باز کرد.آورد و درش  رونیگذاشت، دلستر رو ب کیپلست  یگرفت و تو

 به سمتم گرفت.  ین هی با

 . خوامینم -
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 کرد.   یکم رنگ اخم

 دستم گذاشت.  ی گرفت و تو ومچم

 بخور. -

 ازش خوردم.  یو کم  دمیکش یپوف

 طرفش گرفتم.  به

 شدم.  نی سنگ خوام، ینم -

 گذاشتش.  زیم یقلب ازش خورد و رو  هیگرفتش و خودش  ازم

 . یبهش نگاه کنم گفتم: فکر کردم رفت نکهیا بدون

 رم؟ یم کنمیحال ولت م  نیتو ا یفکر کرد ؟یار یدرم یچرا احمق باز  -

 باشم. یکردم لبخند نزنم و جد یسع

 ش ظهر. نمونه  ، یکنی م کارانیاز ا ادیچون ز  ست، ین  دیازت بع -

 . ینخوند یفرستادم نورا، تو کور بود  امیگفت: واست پ  یعصب

 زد.  یپوزخند

 رفت!  ادتی ت یکه گوش یبود ریمحو ام قدر ن ینه ا ای -

 نثارش کردم.  یتند نگاه

 که...  یرفت یکدوم گور  ؟یکردی ولم نم یهان؟ تو اگه مرد بود  امیکدوم پ  -

 لبم قطع شد.  یبا نشستن محکم لبش رو حرفم
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 رهیبه هم گره خوردش خ یهابسته و اخم  یهاخشک زده به چشم  هی ثان چند
دو طرف  یشدم اما کم کم به خودم اومدم و محکم به عقب هلش دادم ول

 به لبم زد.  یادو بار بوسه قیو گرفت و خوابوندم و عم صورتم 

 و ازش گرفتم. نگاهم یکرد که با دلخور   بهم نگاه یجدا شد و عصب ازم

 . یکه راحت بخاطرش ولم کرد یبرو دنبال همون کار  -

 فوت کرد.  رونیو به بنفسش  کلفه

 برد.  بشیداخل ج ودستش 

 نه. ایبوده  یامیپ دمیبهت نشون م -

 زدم.  یپوزخند

 !دمی ند یامیمن که پ  -

 آورد.  رونیب وش یگوش

 و جمع کنه. حرفش  تونهیم یچجور   نمی بب خواستمیم

 هم فشار داد.  یو روهاشنگذشت که دندون  یزیچ

 ! یلعنت -

 لبم نشست.  یرو یپوزخند

 شد؟ یچ -

 نگاه کرد.  بهم
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 دادم.  امیسوخت پ شیکه چند روز پ تیاشتباه به خط قبل  -

 .نشونم داد وش صفحه 

 . گفت یم  راست

 اومده؟  شی پ یتوجه به بحثمون گفتم: تو شرکت چه مشکل  بدون

 تخت گذاشت.  یکنار سرم رو ودستش 

 ادته؟ی ویریوز  -

باهاش قرار داد  شی که چند وقت پ  یگفتم: همون یسوال یچهره با
 د؟یببند دیخواستیم

 تکون داد.  یسر

 کنه. یریاز شراکت کناره گ  خوادیم -

 تعجب گفتم: چرا؟!  با

 . د یکش یپوف

 ترسوندتش.  یجور  هی نه، یفکر کنم کار فرز  یول دونمینم -

 . ینیبی کنه ضرر م  یریاگه کناره گ  ؟یبکن کار یچ یخوای گفتم: م نگران

 ترم.زرنگه من زرنگ  نیاگه فرز  کنم، ی نگران نباش حلش م دونم، یم -

 !ایار یسرش ب ییبل هی ینزن اشایاسترس گفتم: ک  با

 کرد.  یاخم
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 دارم آخه؟  کارشیچ -

 ؟ یرفت  یجا گذاشت نی گفتم: پس واسه هم ی رگیخ یاز کم بعد

نگو  یول یا یآره، آرش زنگ زد گفت زود برم شرکت، فکر کردم از پسش برم -
 . یدیکه مثل سگ ازش ترس

 و به گونم اشاره کردم.  دمیهم کش یتو واخمام 

   ؟ینیبیو باز کن! نمچشمات  -

 گونم ثابت موند.  رو

 گفت: چرا زدت؟  یالحن کلفه  با

 بشم، اعصابش داغون شد زد ناکارم کرد.  مشینخواستم تسل  -

 درد گرفت.  یکه کم  دمیگونم دست کش یرو

 دستش بشکنه چه بدم زد! یاله -

 و با زبونش تر کرد.  بست و لبش  وهاش چشم

 .ه ی بود عصب معلوم

 سرش بردم.  یبودند رو باال ختهیر  نیی که به پا  موهاش

 بخوام آرومش کنم.  شهی هم بکنه بازم دوست داشتنش باعث م یکار  هر

 و مرتبشون کردم.  دمیموهاش کش یتو ودستم

 اشام؟ یک -
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 بسته گفت: جونم.   یهمون چشما با

 و بهت زده بهش زل زدم.   شکه

 جونم! گفتی بود که بهم م یبار  نیاول

 و باز کرد.هاش مکث چشم  یکم با

 نگاهش نبود.  یتو یو کلفگ تی از عصبان یخبر گهید

 زد.  یلبخند 

 جونم خانمم.  -

 لبم نشست.  یرو  یو پر کرد و لبخند وجودم یخوشحال

 جونت سلمت عشقم.  -

 تر شد. مهربون  لبخندش

 و به سرمم نگاه کرد.  دیو بوسگونم  کوتاه

 . میمهمون   نجایا گهیساعت د  کیانگار حداقل  -

 . دمیخند آروم

 آره.  نکهیمثل ا -

 برو اونورتر. -

 لب تخت رفتم. یکم
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  یوفتیکه با تعجب و خنده گفتم: م   دیتخت اومد و کنارم دراز کش یرو درست
 !وونهید

 و دور شکمم حلقه کرد. دستش  هیداد و  هیبه سرش تک ودستش 

 نترس.  وفتم، ینم -

 .میبر ایب اشا، یک  شهی گفتم: دالرام ازمون دلخور م یدالرام با ناراحت یادآور یبا

 باال انداخت.  وسرش

 زن، یخورده ه هی دالرام  یدوستا یتازه دوست پسرا ه، ی دختر با درک شه، ینم -
 . یتو جمعشون باش خوامی نم

 . دم یبودنش خند یرتیغ از 

 از دست تو! -

 . دی حلقه کرد و بهم چسب شتریب ودستاش 

 بهتره.  م، ییتنها ییدوتا نجایگفت: تازشم ا  طونیش

 . دمی خند بازم

 دادم. هیو به سرم تکو دستم دمیراستم خواب یشونه یرو

 . میهم بود یرو به رو قایدق حاال

 ممنونش بودم.  دی کشی نم شیرو پ ریام یخونه  یه یقض  نکهیا از 

 نماز گفتم: آخ نمازم!  یادآور ی با
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 کرد.  یبلند بشم که نذاشت و اخم خواستم

 حالت بهتر بشه بعد.  -

 .اشا یک  شهیقضا م -

 بزنه که در زده شد.  یحرف خواست

 . نیی گفتم: برو پا هل

 . یزنم خوام، یگفت: نم  خونسرد

 داخل.  دیبلند گفت: بفرمائ بعد

 !اشایحرص آروم گفتم: ک با

 چرخدار سه طبقه به داخل اومد.  زیم هیمرد با  هیباز شد و  در 

 بود.  وهیچند تا بشقاب م  زیم یرو

 تخت نشستم.  یرو عیسر

 سلم.  -

 : سلم. اشایک

 . دمیو گزچرخوند که از خجالت لبم   نمونیب ونگاهش 

 رو کجا بذارم؟  هاوهیم -

 . دمی کش یتخت نشست که نفس راحت یرو اشایک

 کرد. جا به جا   یو کمتخت  یانتها  زیم
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 . نجایا دیبذار  -

 یو پرتغال و موز بود رو  بی س یکه حاو  وهیگفت و دو بشقاب م یچشم مرده
 گذاشت.   زیم

 د؟یالزم ندار  یاگه ید زیچ -

 : نه، مچکرم. اشایک

و به حبس شدم  رفت و در رو بست که نفسم   رونی" گفت و بی"با اجازم مرده
 فرستادم.  رونیب

 بهش رفتم.  یابهم انداخت که چشم غره ینگاه اشایک

 !میکردیخلف شرع که نم  -

 ندارن.  ایکه بعض  هیزیحرص گفتم: خب باشه، خجالتم خوب چ با

 . دیخند

 و پام کردم.کنار تخت  ییرفتم و دمپا نییتخت پا یرو

 ؟ یریکجا م -

 نماز. -

 .وهیاول م -

 نگاه کردم.   بهش

 . شهینوچ، قضا م -



 ی مطهره حیدر  نمسیس

768 
 

 و به سمتم اومد.  دیکش یپوف

 بردارم که خودش زودتر برش داشت.  وسرمم خواستم

 ضعف داشتند.  یکم پاهام

 ؟یراه بر یتونیم -

 گفتم: آره.   تی واقع برخلف

 اما در آخر به بازوش چنگ انداختم و گفتم: دروغ گفتم.  میجلو قدم برداشت به

 و دور گردنش حلقه کرد.و دستم  دیخند

 . میرفت ییو به سمت دستشو میاومد  رونیاتاق ب از 

 . دمی به خالم کش یدست متفکر

 داره؟ یجا سرم ؟ییبرم دستشو یحاال با سرمم چجور  -

 . یذاری باز م مهیفقط در رو ن ییدستشو  یریم  مونهینبودم دست خودم م -

 . یکنینگاه م یزیعمرا! تو ه-

 نگاهم کرد. خندون

 . کنم ینگاه نم -

 .یکنینگاه م ییپررو ست، یبهت ن یباال رفته گفتم: تو اعتماد یابرو هی با

 . دم یکه با حرص به بازوش کوب  دنی جلو نگاه کرد و شروع کرد به خند به

 کوفت، نخند.  -
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 . میدی رس  ییدستشو به

 دراز کردم.  ودستم

 سرمم. -

 . امیگفت: خودمم باهات م لکسیر  یل یخ

 !اشایزنونه هست ک ییدستشو نجایحرص گفتم: ا با

 باال انداخت.  یاشونه 

 خب باشه.  -

 بشر پرروعه!  نیا چقدر 

 کردم.  اخم

 بده.  -

 . دم ینم -

 شد.  ترق یعم  اخمم

 گفتم بده.  -

 . دیخند

 ! ستی بدم زور که ن خوامی خب نم یکنیچقدر بده بده م  -

 منظوردار بود.  یحساب لحنش

 !یمنحرف  یل یبود گفتم: خ شیحرص که خجالتم چاشن با
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 کرد نخنده.  یسع

 نگفتم!  یبد زیمنکه چ  -

 خورده...  هیگفت: اما انگار تو هم  یشد و با بدجنس ترک ینزد بهم

 . دمیبهم نگاه کرد که با حرص محکم به پاش کوب  معنادار 

 ! لحن خودت بد بود. یشور یب یل یخ -

 در کنار رفتم.  یباز شدن در از جلو با

 اومدند.  رونیتا زن ب دو

بهش رفتم وارد  یاچشم غره نکهیو از دستش چنگ زدم و بعد از اسرمم عیسر
 شدم و در رو بستم. ییدستشو

 منحرف! شعور یب

 گرفت.  خندم

 ازش ندارم.  یدست کم خودمم

 داره.  یجا لباس دمیشدم که د هاییاز دستشو یکی وارد

 بهش وصل کردم.  وسرمم

 و شستم و وضو گرفتم.اومدم و دستم  رونیمربوطه ب یاز انجام کارها  بعد

دست به  ییدستشو یکه در رو باز کردم نگاهم بهش خورد که رو به رو نی هم
 داده بود. هی تک وار یبه د نهیس



 ی مطهره حیدر  نمسیس

771 
 

 گرفت و به سمتم اومد.  وار یاز د وش ه یتک

 بدون من خوش گذشت؟  -

 لوس نشو! اشا، یتم: کحرص خندون گف با

 و ازم گرفت. و سرمم  دیخند

 و دور گردنش حلقه کرد. دستم  بازم

 . میجلو رفت به

سخت بود که با حلقه بودن دستم دور گردنش راه   نیدراز بود واسه هم  قدش
 برم. 

 دستم درد گرفت. اشایک یچقدر دراز  -

 بهم انداخت.  ینگاه میباال رفته ن یابرو هی با

 درازم؟ من  -

 کردم نخندم. یسع

 بلندتر باشه.  دیاز زنش با شهیشوهر هم  گندیخب م یول ، یدر برابر من دراز  -

 .کنمیو حمل ممن فقط اسم شوهرت  -

 ه؟ ی اخم گفتم: منظورت چ با

 نگاه کرد.  بهم

 . کنندی هم م  گهید یکارا هیزن و شوهرا  -
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 هم فشار دادم. یو روهاممنظورش شدم که دندون  متوجه

 ! یکه عقد دائم همند نه موقت  کنندیکار رو ماون  ییزن شوهرا -

 زدند.   یبرق هاشچشم

 عقد دائمت کنم؟  یخوایم -

 یخوایم یاز فرصت یعن ی! اشایک ییپررو  یل یگرد شده گفتم: خ یهاچشم با
 ! یاستفاده کن

 کرد.  یاخم

 . خوامیم ، یزنم یناسلمت -

 بهش رفتم.  یاحرص چشم غره  با

 مال تو. میوقت همه چاون  م، یخواستگار  ایب  یگیاگه راست م -

 جلو نگاه کرد.  به

 . شهی که حاال حاالها نماون-

 کرد. اخم

 هست؟  یچه مشکل  گهیو هم کار، د ی! هم خونه دار ؟یواسه چ -

 . دمی اتاق رس به

 رو گرفت. رهیدستگ

 بابام. مامان و  -
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 خب بهشون بگو.  -

 و در رو بست.  میرو باز کرد و وارد شد در 

 . ادیب تونهی کار داره نم یفعل بابام حساب  -

 سکوت کردم.  یتینارضا با

 تخت نشستم.  یدرآوردم و رو ومییدمپا

 . دمیکش یپوف

 !رهیام یخونه  ممیهمه چ -

 رو گرفت و به سمتم آوردش.  زیم

 . ارهیب تایرز  گمیم -

 . دمی هم کش یتو اخم¬هام¬و

 بعد منت سرم بذاره.  ارهیاون ب خوامینم -

 . د یکش یپوف

 مرتب کردم. وممقنعه 

 هست.  یمهر  نجاهایا نی بب -

 کرد.  دایدونه پ  هیرو گشت که باالخره  کشوها

 گذاشتش. زیم یرو

 . شه یبهمم نگاه نکن حواسم پرت م -
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 که با اخم نگاهش کردم.   دیکش وم ین یو ب دیخند

 سمت پنجره رفت.  به

 و بخون مثبت. نمازت  -

 . یخوندیتو هم نماز م کاش

 ازش گرفتم. ونگاهم

 رو کنار زدم و مهر رو درست گذاشتم...  هابشقاب 

 و خوندم نگاهم¬و به سمتش سوق دادم.هردوتاش نکهیاز ا بعد

 . کردینگاه م ورون یاز پنجره ب نهیبه س  دست

بهش   خوندمی حضرت زهرا م حاتیطور که تسبدادم و همون  هی تخت تک به
 چشم دوختم.

بهتره بگم  دمیبود که متوجه تموم شدن نمازم نشد، شا  نییمحو پا اونقدر 
 غرق افکارش بود. 

 نه.  ای کنهی بفهمم هنوزم به ستاره فکر م تونستمی م کاش

********** 

 وارد سالن دانشگاه شدم.  ریاسترس و سر به ز  با

 جلوتر ازم بود.  یل یخ اشایک
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 یتو وفم یبند ک شدی که باعث م کردمیخودم حس م یرو رو ایل یخ یهانگاه
 مشتم فشار بدم. 

به   دی! تازه امروز بایواسم درست کرد   یایچه گرفتار  ر؛ یلعنتت کنه ام  خدا
 جواب پس بدم.  رمیمد

 پسر رد شدم.  پی اک هیکنار  از 

 خوشگله؟ یکرد میقا یچادرت چ ریز  -

 !کردند؟ی درموردم م یچه فکر نایا ایسست شدند، خدا هامقدم 

بچه مثبتا رو   یادا ینکردم و به راهم ادامه دادم که بلندتر گفت: الک  یتوجه
 دستت رو شده.  ار، یدرن

 به اطراف نگاه کردم. عیسر

 . کردندیبهم نگاه م  یاعده 

 شدم.  کیبهش نزد تی و با عصبان دمی طرفش چرخ به

فکر  ؟یزنیها رو محرف  نیو بفهم آقا پسر؛ رو چه حساب احرف دهنت  -
 خرابم؟  یکنیم

 ریکه ز  میدیتو رو د ه یشب  یایل یما خ زمیبا پوزخند گفت: عز شونگه ید یکی
 . کنندیم ییحجاب و چادر چه غلطا

 بهش نگاه کردم.  خصمانه

 ستم؟ یت نمن از قماش تو و ننه  یکه بفهم  یستی اونقدر آدم شناس ن یعوض -
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 بهم نگاه کرد. تی خنده اما خودش با عصبان  ریزدن ز  دوستاش

خانم با استاد  ا، یو بشناس پور جمعشون با خنده گفت: طرفت  یاز پسرا یکی
 فعل کلسش رفته باال.  پره، یرئسا م

 به جوش اومد.  خونم

 افتاد.  اشایاهم به کجواب بدم که نگ خواستم

به  یکه با نگاه ترسناک   لنگهی کار م یجا هی  دیدور به سمتم اومد و انگار فهم از 
 شد.  رهیجمع پسرا خ

 و ازم گرفتند.  رسما الل شدند و نگاهشون  همشون

 چه خبره؟  نجایها گفت: ارو به اون ت ی با عصبان اشایک

فساد  یهابهتره منبع  د یی نجایا سیگفت: اگه واقعا شما رئ ییبا پررو  شونیکی
 . د یکن رونیرو از دانشگاهتون ب

 زدم.  یپوزخند تی عصبان با

 ... ییتو اون کلسا چه غلطا ستی خودت معلوم ن -

 رسما الل شدم. اشایخشن ک  یصدا با

 . االیدفتر،  یتو یهمگ -

 ... سیگفت: جناب رئ  شونیکی

 قطع شد.  اشایحرفش با داد ک  اما
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 . دیببر دیو جمع کنگروه نیحراست، زود ا -

 . ایشما هم با من ب ، یدر یگفت: خانم ح  ینگاه کرد و با تند بهم

 شدند.  کینفر از حراست بهمون نزد سه

 . کردندیبودند و بهمون نگاه م سادهیوا هایل یخ

 شماها؟ دیها گفت: مگه کلس ندار با داد رو به اون اشایک

 و زود پراکنده شدند.  دندیاز دادش با ترس به باال پر همشون

 به جلو رفت. اشایک

 بردنشونی به اون دسته که افراد حراست به طرف دفتر م ینگاه عصب اول 
 انداختم و بعد پشت سرش رفتم. 

 خورد. وار یدر رو به شدت باز کرد که محکم به د دی که به اتاقش رس نی هم

 . در رو محکم بستم شدم و خودمم وارد

 . دی موهاش کش  یتو یدست یعصب

 . شهیبلند م یعوض  ریاز گور اون ام یهمه چ -

 . دیسمتم چرخ به

 جواب پس بده.  ادیب روز یفعل مجبوره واسه د -

و که  من  یشده  ختهیر  یبتونه جمعش کنه اما آبرو دی گفتم: شا  یعصب
 !تونهی نم
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 و به پهلوش گرفت. کنار زد و دستش  وکتش 

 . د یکش ششیبه ته ر  یدست

 بکنم.  دیبا کار یچ  نمیبرو سر کلست تا بب  ایفعل ب -

 کنند؟ یبهم نگاه م یچجور  ید یند رم، ینم -

 کرد.  یاخم

 برو.  گمیم -

 . خونمیدرس نم گه یاصل د رم، ینم -

 شد.  ترظیغل   اخمش

 . نم یبرو سر کلست بب ای! بیکنیم جایتو ب -

و  حرفاشون  یحوصله رم، ی به هم گره خوردند و با تحکم گفتم: گفتم نم هاماخم
 ندارم. 

  یخراب شده هم کس نیبرو، تو ا ایب گمینورا، م ار یو باال نسگم من  یاون رو -
تو فقط برو سر کلست، خودتم بهتر   کنم، ی م چارشیبزنه ب یبخواد حرف

 درست چقدر مهمه.  نیکه ا یدونیم

 اشا؟ ی: کدمینال

 به سمتم اومد.  تیجد با

 گرفت و به سمت در بردم.  وبازوم
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جلب   شتریب نجور ی! ایدعوا راه بنداز  نمیدر رو باز کنه گفت: نب  نکهیاز ا قبل
 . ی کنیتوجه م

 زدم.  یپوزخند

 کنند، یشبه نگاه م هی یله یو به چشم وسدانشگاه من جلب توجه؟! کل   -
 منم.  شنوهیم وشونشرمانه یب یهاکه حرف  یتو اللند اما اون یجلو

 قفل شد.   فکش

 زده؟ ی زر  نیهمچ ی: کدی شدش غر دیبه هم کل  یهادندون  با

 و آزاد کردم.زدم و بازوم یپوزخند

نرو، گفتم  یو گرفت و گفت: رو اعصابم اسکبرم که با خشونت بازوم  خواستم
 کنم.  کشیت کهیکار رو کرده تا ت نیا یبنال ک

 گفتم؟یچرا نم خورد، یو مذهنم  یزیچ هینگم اما  خواستم

 که بهش گفتم.  دونستمیو متاشون هرسه  لیفام

 م. گفت: برو سر کلست منم برم اون چندتا گه خور رو آدم کن  یعصب

 از اتاق خارج شد.  تی کنارم زد و با عصبان  بعد

 اومدم و در رو بستم. رونیاز اتاق ب یتینارضا با

و هامکه چشم تو چشم شدم دندون  یبودم که با کس دهیبه کلس نرس هنوز 
 هم فشار دادم.  یرو

 و ادامه داد. بهم انداخت و بعد به سمت دفتر راهش  یکوتاه نگاه
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 . نم ینب وختت یر  گهیکه اخراجت کنند د یاله

 . یکرد ییو تو کل دانشگاه تو چاه دستشوآبروم یعوض

 سمت کلس رفتم.  به

 . ست یتوش ن یپسر چیکلسم ه نیا خداروشکر

 بازه.  مهیدر ن دمید دمیکلس که رس به

 کردم.  یاخم

 ومده؟ی نکنه هنوز سر کلس ن  ذاره، یباز نم  مهیدر رو ن یاستاد محمد وقتچ یه

 . دی ها به سمتم چرخنگاه یمکث در رو باز کردم و وارد شدم که همه  یکم با

 رفتم. یخال یصندل هیدوختم و به سمت  نی به زم ونگاهم

 گذاشتم. یصندل یرو  فمیدرآوردم و به همراه ک وچادرم

 . کنند یهمه بهم زل زدند و پچ پچ م  دمیکه د  نمیبش خواستم

 یایم ییآرزو بلند شد: خبر خراب بودنت همه جا پخش شده، با چه رو یصدا
 دانشگاه؟!

 بهش انداختم.  یبد نگاه

 ؟یگیم یوسط چ نیا گهیتو د -

با  نکه یعلوه بر ا دندی که همراه آرزو بود با طعنه گفت: همه فهم   گهینفر د هی
 .یختیجذاب دانشگاهم رو هم ر  سیبا رئ یپریم افریاستاد آر 
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 ؟یزنیزر م یبلند گفتم: چه دار  تی عصبان با

 ؟یحجابت دار  ریز  ییایچه خرابکار  گهی ادامه داد: د ییزد و با پررو یپوزخند

  غشی ج یکه صدا  دمی و کشو به سمتش حمله کردم و موهاش  اوردمین طاقت
 بلند شد. 

کردند جدام کنند اما دست برنداشتم  ینفر که آرزو هم جزوشون بود سع چند
و نشون دادن خودت کم مونده شلوارت یکه برا ییگفتم: خراب تو ظیو با غ
 نیاز ا یزر زر کن یبخوا گهیبار د هینفر نگاهت کنه،  هیتا   یایو ب یپاره کن

 . رون یب کنمی دانشگاه پرتت م

از پشت سرم گفت: چه  یامردونه  یعصب  یبزنه که صدا یخواست حرف دختره
 نجا؟یخبره ا

 . میبرگشت همه

 . کردندی بودند که با اخم به ما نگاه م اشای و ک  یمحمد استاد

و ول کن نورا، من فقط بهت گفتم گفت: توروخدا موهام  ییبا مظلوم نما دختره
جال به پا  همش تهمته، چرا جن دونمی بهت گفتم که م اده، یپشت سرت حرف ز 

 ؟ یکنیم

 نگاهش کردم. ناباورانه

که دادش بلند شد اما ولش نکردم و گفتم:   دمیکش شتریو بموهاش  یعصب
 ییاالن مظلوم نما یزر زد یچ دندی کل کلس شن  ؟یزنیحرف مفت م یواسه چ

 ؟ یکه چ یکنیم
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به نورا خانم  یزیچ س، ی جناب رئ گهی گفت: نرگس راست م ی کیافتاد و  همهمه
 ! دیبهش پر هوینگفت اما 

 بهش نگاه کردم.  یناباور  با

 کردند.  دییو تااز اون چند نفرم حرفش  بعد

 ! د؟یچقدر الشخور  گهیدختره رو ول کردم و گفتم: شماها د یموها

 بلند شد.  اشایک  یجد  یصدا

 فتون یتا تکل  نیایشماهم با من م یدر یسرجاتون، خانم ح دی نیبش  هی کاف -
 روشن بشه. 

 بهش نگاه کردم.   متعجب

 نکرد! یکه ازم طرفدار   شعورهیب چقدر 

  کردیبهم نگاه م یروز ینکبت که با پ یبه اون دختره   یزیآم دیتهد نگاه
 انداختم. 

 انداخت.  یبه آرزو نگاه بدتر اشایک

 .شما طور ن ی هم -

 بزرگمهر؟! یآقا یبا تعجب گفت: من واسه چ آرزو

 . بهش انداخت  یتند نگاه

 . عیسر -
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 . میهم به سمت در رفت  با

 . میاومد رونیوارد کلس شد و ما سه تا هم ب استاد

 زد.  ینفرت به آرزو نگاه کردم که پوزخند  با

 داخل. میدر هم اشاره کرد بر یهادر رو باز کرد و با اخم اشایک

 .که خودشم به داخل اومد و در رو بست  میشد وارد

 ی! تو غلط کردیاز حدت زر زر کرد شیب دمیمقدمه رو به آرزو گفت: فهم بدون
 ! کنهی م ینورا کنار من زندگ یکه همه جا جار زد

 به آرزو نگاه کردم.  یروز یمن با پ  نبار یا

 . و نشون ندهکرد ترسش  یسع

 وقت... خونت اون یتو یو آورددختر خراب  هیگفت:   تی عصبان با

 گوشش خورد قطع شد.  یکه تو یل یبا س حرفش

 نگاه کردم.  اشایتعجب به نگاه ترسناک ک با

 بهش زل زدم.  یگونش گذاشت و با ناباور  یو رودستش  آرزو

 . دشیکوب وار یگرفت و محکم به د وقش ی

د کپنت حرف از ح ش ی ب نمیبب  گهیبار د  هیگفت: اگه  یلحن خشن و بد  با
 . کنمی خلصت م ریت هیو با  ذارمی زنده جات نم  یمن دخالت کرد یتو کارا وی زد

 . دم یترس شیی ایبه ماف هی منم از لحن شب یحت
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 از اشک بهش نگاه کرد.  زیلبر یهابا ترس و چشم آرزو

 !اشایک ی پست باش قدر ن یا کردمی فکر نم -

به   هی دهنش گرفت و با گر یو جلوبه شدت به عقب هلش داد و دستش  بعد
 سمت در رفت و از اتاق خارج شد.

 شدم.  رهیخ  اشایزده به ک  بهت

اما هم چنان   دیکوب وار یبه د یهم فشار داد و مشت محکم یرو وهاشدندون 
 همونجور بهش نگاه کردم. 

  گفتمی م شناختمشیهاست که خلفکاره... اگه نمبود انگار سال  یجور  لحنش
 بانده! هی سی قطعا رئ

 بهم انداخت.  یتند نگاه

و خودت ای یدی بهت نگفتم دعوا راه ننداز؟ نفهم ؟یبه من زل زد نجور یا هیچ -
 ؟ یبه نفهم یزد

 بهش ندادم.  یجواب

 و ازش گرفتم و به سمت در رفتم. مکث نگاهم یکم با

 و گرفت و به داخل پرتم کرد، درم بست. برم اما بازوم رونیب خواستم

 و نشون ندم. کردم ترسم یسع

 برم سر کلسم.  خوامیم -

 کاناپه پرت کرد.  یو از تنش درآورد و روکتش  ینداد و عصب  یجواب
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 . ن یبش ریگفت: بگ  یجد

  تیشخص نیکاناپه نشستم چون از ا ینکردم و رو  یلج باز  شهی هم برخلف
 . دمیترسی م  دیشد شی منف

 . دی کش  ششی موهاش و بعد به ته ر  یتو یدست

اما   رفتیرو اعصابم م دی که شد یجور  کردیم یو ططول و عرض اتاق یه
 بدم.  ریجرئت نداشتم بهش گ

هم  یتو  دیهام شداخم  ریام  دنیدفعه بدون زده شدن در، در باز شد که با د هی
 شد.  دهی کش

رفت    زشیبه سمت م ندازهیداد و هوار راه م کردمی فکر م نکهیبرخلف ا اشایک
 تو درم ببند.  ایو گفت: ب 

 و واج نگاهش کردم.  هاج

 هایصندل از  یکی یکه بهم انداخت رو یدر رو بست و بعد از نگاه کوتاه  ریام
 نشست. 

 شده بود درست کرد و روش نشست.  دهی که چرخ وش ی صندل اشایک

دختر خراب  هیو هان؟ همه من   یگفتم: راحت شد ینگاه کردم و عصب ریام به
 ؟یار یبه سرم ب یخوایم کار ی چ گهید نند، یبیم

 داد.  هی تک شی به صندل  نهیدست به س خونسرد

 . کنمیجمعش م  یجور  هی بازه، تو بهشون محل نده، منم  شهی دهن مردم هم -
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 !؟یجمعش کن  یخوایم  یچجور  نمیبگو بب لسوفیف یگفت: آقا یعصب اشایک

رفع  یو برا میکنیجلسه با تموم دانشجوها برگزار م هیراحت،  یل ی: خریام
 نورا زنمه.  گمی باال و به همه م رمیسوءنظرا م

 بهش انداخت.  ینگاه بد اشایک

پسر  یچ  گهیگفت: د اشایبزنم ک یمن حرف نکهیاومد و قبل از ابه جوش   خونم
 زن من زن توعه؟!  یاعلم کن یای! ب؟ییدا

 زد.  یپوزخند

 !ستی حلقه هم دستتون ن یکه حت ی چه زن و شوهر -

 به دستم نگاه کردم.  ارادهیازش گرفتم و ب ونگاهم

نبود تا ثابت   یاگه ید ز یچ چیوگرنه ه شم، غه ی فقط به اسم ص گفت، یم  راست
 کنه زنشم. 

 . غتهی هنوز نورا ص ، یگولم بزن خوادینم -

 زد.  یپوزخند اشایک

 کرده نه؟  یدهن لق تایحتما رز  -

 .ته یکه واقع نهیگفته، مهم ا یخونسرد گفت: هر ک ریام

 به ساعتش نگاه کرد و بلند شد. بعد

 برم شرکتم، جلسه دارم.  دیمن با -
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 . خوردیو مخون خونم  شیخونسرد نیا از 

 نگاه کرد.  بهم

 . یحرص بخور  قدر ن یا خوادیتو هم نم -

 نگاه کرد.  اشا یپوزخند به ک با

 !یشی م اعصابیواسه شوهرت ب  -

 کرد.  دی شوهرت با طعنه تاک رو

 .میبهش نگاه کرد یعصب هردومون

 و باال گرفت. سمت در رفت و دستش به

 من رفتم، تا بعد.  -

 رفت و در رو بست.  رونیب

وقت  آبرو واسم جا نذاشته اون  یهم فشار دادم و گفتم: عوض یرو وهامدندون 
 خونسرده! قدر ن یا

 نگاه کردم.  اشایک  به

 موهاش فرو کرده بود.  یتو ودستش 

 سر کلسم.  رمیمن دارم م  -

 خونه. میبردار بر ولتیهمون حالت گفت: برو وسا با

 کردم.  اخم
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 درسم مهمه!  نیا یگفت یخوبه خود جناب عال -

بحث   یحوصله ایبهت درس بده، حاال هم برو بردار ب ادیب گمی م یبه محمد -
 ندارم. 

 نکردم و به سمت در رفتم.  یمخالفت

 اومدم و بعد از بستن در به سمت کلسم قدم برداشتم.  رونیاتاق ب از 

استاد  یو در زدم که صدا دمی کش یقی نفس عم  دمیکه به کلس رس نی هم
 بلند شد. 

 داخل.  دیبفرمائ -

 مکث در رو باز کردم. یکم با

 بردارم.  ولمیاستاد، اومدم وسا دیببخش -

 تکون داد که وارد شدم.  یمخالفت سر  بدون

 و برداشتم.و چادرم  ف یهمه ک یزار دهنده آ یهانگاه ریز 

 یخونه  رهیگفت: حتما داره م یاز دخترا به طور نامحسوس یکیدفعه  هی
 ! شونیکی

بزنم به طور  یو تا خواستم حرف دی تو وجودم شعله کش تی عصبان باز 
 ! کشش نده. لدایآرزو گفت: بسه  یاناباورانه 

 هنگ بهش نگاه کردم اما زود به خودم اومدم و به سمت در رفتم. هی ثان چند

 اومدم و در رو بستم. رونیکردم و ب یاستاد خداحافظ  از 
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 !دهیترس اشایک   دیاز تهد چقدرم

 !ترسه؟یازش م  قدر ن ی وقت ازش زهر چشم گرفته که ا هی  نکنه

 . دمش یبودم که د دهیبه اتاقش نرس هنوز 

 خورده قرمز شده بودند.  هی  هاشچشم

 سردرد خرابه.  معلومه

بهم انداخت و بعد به سمت در رفت که با فاصله ازش دنبالش   یکوتاه نگاه
 رفتم. 

 کنم؟  یمن رانندگ یخوایباز کنه که گفتم: م ون یدر ماش خواست

 در اومد.  یکی نی به سمت ا یحرف چیو بدون ه دیموهاش کش یتو یدست کلفه

 روشن کردم.  ون یه پشت فرمون نشستم و ماشبهم داد ک وچ یسوئ

 اومدم.  رونیب نگی پارک از 

 بهش انداختم.  یکوتاه ینگاه

 و بسته بود.هاش داده بود و چشم هیتک ی به صندل وسرش

 برات...  رمیبم

 به سمت اتاقش رفت.  یحرف چیکه بدون ه میخونه شد وارد

 . زنهیحرف نم  شهیهروقت سردرد م کل

 اتاقم شدم.  وارد
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و کم موهام هیعوض کردم و  یکوتاه صورت نی شلوار و لباس آست هیبا  ولباسام 
 مرتب کردم. 

اومدم و وارد آشپزخونه شدم که نگاهم  رون یرفتن از اتاق ب  ییاز دستشو بعد
 نشسته و خوابش برده. یصندل یبه فاطمه خانم خورد که رو

 لبم نشست.  یرو یلبخند 

 به شونش زدم.  آروم

 فاطمه خانم؟  -

 بلند شد.  عیسر دنمیو باز کرد و با دهاش کم چشم  کم

 ! دیعه شما اومد -

 . دم یخند

 برو تو اتاق من بخواب.  ادیاگه خوابت م -

 آب رفت.  ریو به سمت ش دی به صورتش کش یدست

خواب رفتم!  یچجور  دمیلحظه اصل نفهم  هی ست، یممنون دخترم الزم ن -
 ساعت چنده؟ 

 . دم یخند

 دوازده. ای ازدهی  -

 به صورتش زد.  یفوت کرد و آب رون یبه ب ونفسش 
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 و برداشتم.مسکن  یکمد بسته  یتو از 

 کنه؟یسرت درد م -

 سردرده. اشاینه، ک -

 به پشت دستش زد.  محکم

 . کنمی واسش دم م یاهیگ یدارو هیبراش بچم، االن  رمیبم -

 ش زدم. مادرانه  یبه مهربون  یلبخند 

 ممنونم.  -

 رفت.  هانت یاز کاب یکیسمت  به

 . فمه یوظ -

  دیسف  کی بشقاب کوچ هی  یمسکن تو یپر از آب کردم و به همراه بسته  یوانیل
 گذاشتم. 

 اومدم و به سمت اتاقش رفتم.  رونیآشپزخونه ب از 

 باز بود که کامل باز کردم و وارد شدم.  مهیاتاقش ن در 

گذاشته    شی شونیپ یو روبود و مچش دهی هاش خوابتخت با همون لباس  یرو
 بود.

 گذاشتم.  زیم یو رونشستم و بشقاب  کنارش

 اشا؟ یگفتم: ک  می و مل دمیموهاش کش یتو ودستم
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 و باز کرد.ش شده زیر  یهاآورد و چشم نییو پازحمت دستش  به

 ه؟ یگفت: چ یاگرفته   یصدا با

 مسکن بخور واست آوردم. هیبلندشو  -

 . د یو باال کشخودش  یو کم دیصورتش کش  یتو وهاشدست 

 و به دستش دادم. قرص   هیو  وانیل

 خوردشون بهم دادش.  یوقت

 گذاشت و چرخوند.  هاشقه یشق یرو وانگشتش 

 بهتره. یچیاز ه یول رسهیخودت نم  یواست ماساژ بدم؟ خب به پا یخوایم -

 پشت سرم.  ایدارش گفت: آره ب خش  یصدا با

 داد.  هیو به شونم تکو سرشرفت   ترن یی دادم که پا  هی تاج تخت تک به

 گذاشتم و شروع کردم به ماساژ دادنش.  هاشقه یشق  یرو وهامانگشت 

فاطمه خانم   دنیکه با د میدر بهش نگاه کرد یتقه  ینگذشت که با صدا یزیچ
 .ن ی خواستم کنار بکشم اما گفت: بش

 به فاطمه خانم نگاه کردم.  زدهخجالت 

 ؟ یبرات، بهتر نشد رمیداخل اومد و نگران گفت: بم به

 گذاشت.  زیم یو رودستش  یتو وانینشست و ل کنارمون

 .یشناسی و که خوب ممن  یسردردا ست، ی ن یزی: چاشایک
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 گذاشت.  اشایک یشونیپ یو روخانم دستش  فاطمه

 شده؟ یچ ، یریگیسردرد م نجور یا یشیم  یهروقت عصب -

 فوت کرد.  رون یبه ب ونفسش 

 نپرس. فعل   -

بغلمه از خجالت   یدرست تو اشایک  نکهیاز ا نجایو منم ا زدندی حرف م هااون
 . شدمیآب م

 خانم بلند شد.  فاطمه

 .ی شی و بخور بهتر مجوشندت  -

 تکون داد.  وسرش

 ما دو تا چرخوند.  نیو بلبخند نگاهش  با

 ! نی ایماشاهللا چقدرم به هم م -

 و پشت گوشم بردم. زدم و موهام  یازدهخجالت  لبخند

 باز گذاشت.   مهین یرفت و در رو کم رونیاتاق ب از 

 دوباره ماساژ بده. -

 پررو نشو دستم درد گرفت.  گهید -

باال رفته نگاهم کرد که با جسارت زل  یابرو هیا به سمتم چرخوند و ب وصورتش 
 زدم به چشماش. 
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 . ستگه ید زیچ  هیمسکن  نی اصل بهتر -

 بهش نگاه کردم.  یسوال

تخت حالت   یکه رو دمیکش نییو گرفتم و پا دیدفعه به سمتم چرخ هی
 گرفتم.  دهیخواب

لبم گذاشت   یو روداد و لبش  هیو کنار سرم تکدستش  هیبزنم  یبخوام حرف تا
 . دمی و به بازوش کوبو با حرص مشتم  دمیبودنش ترس یکه از ناگهان

بده بابا!   ییندا هی ازم گرفت و ازم جدا شد که با حرص گفتم:  یقیعم کام
 . دمیترس

 و کنارم انداخت. و خودش دیخند حال یب

 تخت نشستم. یرو

و  هاش خودش پرتم کرد و دست یو گرفت و روبلند بشم که دستم  خواستم
 دورم انداخت. 

نظر  ریکم از ز  یفاصله  نیو از اصورتم  یپشت گوشم برد و تموم اجزا وموهام 
 گذروند. 

 فاطمه خانم بلند شد.   یدفعه صدا هی

 . رمیتازه واسه غذا بگ زیمن برم چندتا چ  -

 و تو زحمت ننداز. خودت رهیبگ بره گمینفر م هیبلند گفت: به  اشایک
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اعتماد ندارم، تازه   یکه تازه باشه، به کس رمیبگ دیخودم با خواد، ینم -
 مزاحم خلوتتونم بشم.  خوامی نم

 خندون بهم نگاه کرد.  اشایو ک دمیو گزخجالت لبم  از 

 دلم.  یزایخداحافظ عز -

 باز و بسته شدن در بلند شد.  یصدا دهی نکش قهی دق به

 گرفت.  خندم

 بخدا! هی فاطمه خانمم عجب آدم نیا -

 . دیخند کوتاه

 از دورم باز کرد. وهاشدست 

 اون جوشونده رو بده.  -

 برداشتم. ووان یشدم و ل بلند

 تخت نشست که به دستش دادم.  یرو

 هم جمع شد.  یتو دیخورد که صورتش شد ازش

 کرد.  یاسرفه  تک

 کرده! یدم دستش اومده باهم قاط یهر چ  فکر کنم -

 . دن یکردم به خند شروع

 کو؟ -
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  دمیهم کش  یو توهامش اخم ازش بهم داد که از مزه یکرد و کم کیلبم نزد به
 . دمیو خند

 خورد.  وش یبه زور بق دادی هم فشار م یو روهاش طور که چشم و همون  دیخند

 سرت بهتره؟  -

 گذاشت.  زیم یرو ووان یل

 بهترم.  -

 . دمی کش  یقی عم نفس

 بود. یروز بد -

 تکون داد.  یسر

 .میکم هوا بخور  هیمحوطه  یتو میو عوض کن برهاتبلندشو لباس  -

 !لسوفیسرده خانم ف -

 . رون یب میپس بر -

 تکون داد. ودستش 

 . ستی ، حسش ناصل-

 خب!  رهیکردم و غرزنان گفتم: حوصلمون سر م یاخم

 هاش شد. باز کردن دکمه  مشغول 

 تو فلش دارم.  لمیف  یکل  م، ینیبیم لمیف  مینیشیم -
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 خوبه.  نمیا -

 گفتم: سانسوره که؟  عیسر  زیچ هی یادآور ی با

 بهم نگاه کرد.  طونیش

 . زاشهیبه همون چ لمیبابا؟! اصل ف هیسانسور چ -

 . نمیبی حرص گفتم: پس نم با

 آورد. رونیو از تنش بشد و لباسش  ترکیصورتم نزد به

 ؟ینیرو بب نایکنارم ا یخوای که نم کنهی و عوض منکنه حالت  ه؟یچ -

 منحرف! شعور یداد زد: ب بایحرص بلند شدم و تقر با

 و بلند شد.  دیخند بلند

 به پاش زدم.  یرو به روم رد شد که لگد از 

 . دیخند باز 

از لپم گرفت   یو گرفت و چنان گاز دفعه به طرفم برگشت، دو طرف صورتم  هی
 که از درد داد زدم. 

 بهش انداختم.  ی لپم گذاشتم و نگاه تند یو روکه دستم  دیکش  عقب

 زد و به سمت کمدش رفت.   میشونیبه پ یخنده تلنگ با

 کنم.  شکه ی ت کهیت خواستمیو م خوردیو مخون خونم  یعنی
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سگ خان تو   دیبزنم چون شا یباشه واکسن هار  ادمی! ؟یمگه سگ هار  -
 . رهیخونمون دوباره گازم بگ

 و گشود. حرص بهم نگاه کرد و در کمدش  با

 به جانب گفتم: واال! حق

 سمت در رفتم.  به

 حاال فلشت کجاست؟  -

 .ونه یتلوز  زیم یتو کشو نکهیدارم برات دوم ا نکهیاول ا -

 اومدم.  رونیو از اتاق ب دمیخند

 کردم.  دایرنگ پ  اهیفلش س ه ی نکهیگشتم تا ا وون یتلوز  یکشوها

 روشن کردم.  وونیزدم و تلوز  ونیتلوز یتو وفلش 

 مبل پرت کردم.  یرو وخودم

 رو نگاه کردم.  هالمیف یاسام

 بودم. دهید وچندتاش 

 عاشقانه و چندتاشم ترسناک بود. چندتاش

 و انتخاب کنم؟ کدومش  حاال

 کردم.  کی کل  شیکی یرو ینطور ی هم
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رو به روم از   یصحنه  دنیکه با د  سوندمی جاش وا هی یجلو و به طور اتفاق زدم
 . دمیو گزخجالت لبم 

 تو سرتون کنند! خاک

که هل کرده   دیش سر رسصحنه  نیرو بدتر اشایدفعه از شانس گندم ک هی
 از دستم در رفت.  ی و گرفتم ولکنترل 

 برش داشتم اما کار از کار گذشته بود.  عیسر

 ! یاگفت: جون عجب صحنه  دهی کش  طونیش

 نگاه کرد.  بهم

 !ایها رو دوست دار صحنه   نیا نکهیخانم مثبت تو هم مثل ا -

 .خجالت گر کرفتم و لپام گل انداختند  از 

 متوقفش کردم.  ولم یف عیسر

 سمتم اومد.  هب

 کردم اصل از قصد نبود.  یو پل جاش  هی یاتفاق -

 ازش فاصله گرفتم.  ارادهی و کنارم نشست که ب دیخند

 به عقب برگردوند.  ولمیازم گرفت و ف وکنترل 

 زدیداشت با پسره حرف م  تی کرد که دختره با عصبان یپل  یی جاهمون  درست
 . کنه ی که رسما اللش م ذارهیلب دختره م یو رودفعه لبش  هیاما پسره 
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 رونی ب لمیاز دستش چنگ زدم و کل از ف  عی که سر کردیلذت داشت نگاه م با
 !شدی داشت جالب م  نمیکرد نخنده و با اخم گفت: بذار بب   یاومدم که سع

 . مینیبیترسناک م م، ینیبی عاشقانه ممنوع، نم لمیحرص گفتم: اصل ف با

 ؟ ینیترسناک بب یخوایگفت: م یبدجنس با

 خوردم.  یچه شکر دمیفهم تازه

 . م یکن  گهیکار د  هی م، ینینب  لمی... اصل فزهیکرده گفتم: چ هل

 شد. ترک ینزد بهم

 کار؟یمثل چ -

و با حرص  دمی عقب کش  عیگردنم فرو کرد که سر یو تو گوددفعه سرش  هی
 گفتم: آدم باش! 

 . د یخند طونیش

 ! میبکن گهیکار د هی  یخودت گفت -

 هم فشار دادم.  یرو وهامدندون 

 . مینیبیاصل ترسناک م -

 دادم. ه یبه کاناپه تک  بعد

 . مینیبیباشه خانم، ترسناک م -
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داره   یبا بدجنس دمیبهش انداختم که د ینگاه میو قورت دادم و ندهنم آب
 و ازش گرقتم. نگاهم  عیسر  کنه؛ ی بهم نگاه م

 کرد.  ک یکل  لمیف هی یرو

 ه؟ ی لمیچه ف نیا یدونیم -

 باال انداختم. یاشونه 

 نه.  -

 سال!  لمیف نیترترسناک -

 بهش نگاه کردم.  عیاسترس سر با

 ! ؟یچ -

 بهم انداخت.  ینگاه مین

 و ببر.حالش  نی بب نیبش -

 کاناپه فرو رفتم.  یمشتم گرفتم و با استرس تو یتو ولباسم 

 راحت بتونم بخوابم صلوات.   امشب

 !؟یزنیزر م هوایلعنتت نکنه نورا، چرا ب خدا

 آور بود.هم دلهره لم یف یابتدا  همون

 . داشتی با ترس قدم برم کیتار  یراهرو هیدختر تو  هی

 آب همه جا رو پر کرده بود. یچکه  یصدا
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 شدم.  ترکینزد اشایک  به

 . دی چیراهرو پ هی تو

  یکس  دنیاما با ند دیبه عقب چرخ عیاز پشت سرش بلند شد که سر ییصدا
 یادلقک پر از خون که اره  هی خواست به راهش ادامه بده اما با ظاهر شدن 

 من.  غیج  یشد با صدا یدختره مساو غیج یو صدا  دمیدستش بود از ترس لرز 

 کرد.  یبه کنار خم شد و خندون اخم یکم اشایک

 . دمید ولم یف یه یهام بقانگشت  یال از 

  اشایو دور گردن کهامدست  عیسر نبار یا یول  دمی کش  غیبازم ج لمیف یجا هی با
نفس   یاپنهان کردم که حس کردم واسه لحظه  شنه یس یو توحلقه و سرم

 حبس شد.  شنه یس یتو

 و بغلم کرد.   دنی مکث شروع کرد به خند یکم با

 .خوامی ترسناک نم لمیف اشا، ی: غلط کردم کدمینال

 انداختم.  ونیبه تلوز  ینگاه می قطع شد که با ترس ن لمیف  یصدا

و به و باز سرم دمیکش  یااومده نفس آسوده رونیب لمیاز ف  نکهیا دنید با
 دادم.  هیتک  شنه یس یقفسه 

 . میبخور  یزیچ هی یاوه یم میخنده گفت: بلندشو بر با

زر نزنم که بعدا مثل   یالک  یگفتم: من کوفت بخورم ول یارفته  لیتحل  یصدا با
 بشم. مونی سگ پش
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 . دم یکوب  نشی س یش اوج گرفت که با حرص به قفسه خنده  یصدا

 . یندار  دنیعاشقانه د لمیف یتوعه که جنبه  ریکوفت نخند، همش تقص -

 بغلم کرد.  ترمحکم

 . داشت یبرنم  دنیاز خند دست

حرص بهش نگاه کردم که خندون گفت: آخه آدم کنار شوهرش خجالت  با
 . دم ینه، بهت حق م ی... ولنه؟یدار ببصحنه  لمیکه ف  کشهیم

 .دند یباال پر ابروهام

 !یبار بهم حق داد هی چه عجب  -

 . زهیکه خجالتت بر میبا هم نداشت  یاچون تا حاال رابطه   دمی بهت حق م -

 و پر کرد.و خجالت بند بند وجودم  حرص

 !کنهیم  دایربط پ زایهمشم فکرت به اون چ -

 لبم چشم دوخت.  به

 بره.  نی خجالتت از ب یاکنم که سه سوته  یکار  تونمیاما م-

 و گرفتم تا از دورم باز کنم. هاش دست  عیسر

 دهنت خورد نکردم.  یو توگفتم: ولم کن تا دندونات  تی عصبان با

 تازه محکمترم گرفت.  چیکه نکرد ه  ولم

 . ینورا، زنم خوامی من م -
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 هم فشار دادم.  یرو وهامدندون 

 مردشور شما مردا رو نبرن که همش ذهنتون به اون سمته!  یعنی -

و خودم گهیدختر د هیکه برم با  یبا تو لذت ببرم... دوست دار  خوامی م ، یزنم -
 آروم کنم؟ هوم؟

 زدم.  یپوزخند

 ری که سر ام ییکار رو بکن تا همون بل  نیهم  یتییاون پسر دا یاگه لنگه  -
 . ارمیو سر تو هم بآوردم

 باال رفته بهم نگاه کرد.  یابرو هیبا  یجد نبار یا

 . دمی کش  یقی عم نفس

 که عاشقت شدم.   نهیواسه هم ، ی ستی اون ن هی که تو شب دونمیاما م -

 زد. یرفت و لبخند کم رنگ  نینگاهش از ب یتو تیجد

 قطع شد.   فونینگاهمون با به صدا دراومدن زنگ آ یرشته 

 . یالبته اگه ولم کن کنمیباز م -

 از دورم باز کرد که بلند شدم و به سمت در رفتم.  وهاشدست 

نگاه نکردم و در رو باز کردم اما با  فونیآ یتو گهیفاطمه خانمه د نکهیفکر ا با
 به هم گره خوردند.  دیام شدهاخم دمیکه د یکس

دستش بود رو   یکه تو یک یبه سر تا پام انداخت و بعد دو تا پلست ینگاه اول 
 به سمتم گرفت. 
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 مال توعه.  -

 دستش گرفتم.  از 

 زد.  یپشت سرم نگاه کرد و لبخند به

 . اشایسلم ک -

 . دمیاخم به عقب چرخ با

 زد.   یلبخند اشایک

 تو. ایسلم، ب -

و هامباز کرد که دندون  شترینکرد و در رو ب یحرص نگاهش کردم اما توجه پر
 هم فشار دادم.  یرو

 از کنارم رد شد و به داخل رفت.  تایرز 

 زد.   رونیدود از سر و گوشم ب تیانگار از عصبان دیکه بوس واشا یک یگونه 

 داخل قدم برداشت.  به

 چه خبرا؟  -

و  د یفوت کرد و چرخ  رونیو به بسش نگاه کردم که نف اشای به ک  تی عصبان با
 رفت. 

 نگاه کردم.  هاکی رو محکم بستم و به داخل پلست در 

 بود.  میو چادر و گوش ف یک
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 مشت شد.  دستم

 !ارهینکبت واسم ب نیا خوامی گفتم نم خوبه

 قدم برداشتم.  یعصب یهاقدم  با

 کاناپه نشست.  یرو تایرز 

 ؟یخور ی م یبه سمت آشپزخونه رفت و بلند گفت: چ اشایک

 .ار یآب واسم ب هی زحمتیب -

 بهش انداختم که خونسرد بهم نگاه کرد. یاخصمانه  نگاه

شد؟! عه عه   داتیاز کجا پ گهیلب گفتم: تو د ریاومدم و ز  رونیهال ب از 
 ! بوسهیمن م یجلو واشا یک یهم گونه  یچجور 

 تخت پرت کردم.   یرو رو هاک یاتاق شدم و پلست وارد

 فرستادم.  رونیو به بباال گرفتم و نفسم  وسرم

 آوردم و روشنش کردم.  رونیب کیاز پلست وم یگوش

 شد.   انینما ادداشتی یدفترچه  زیچ نیزدم که اول  ورمزش 

 که داخلش نوشته شده بود رو خوندم.  ی متن

نه نورا خانم  دارم؟یدست از سرت برم ی گفته زنش اشایحاال که ک یفکر کرد -
  نم، یشی تا تو رو مال خودم نکنم ساکت نم مونم، یمن سر حرفم هستم و م

 یه ی من بودم؛ قض ادیب تی زندگ  یاون تو نکهیتو رو نداره، قبل از ا اقتیل اشایک
 ... دوست دارم. یبش ت یاذ ذارمی نگران نباش نم کنمیدانشگاهم حلش م
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 گذاشته بود.  نشییلب و لبم پاق کریاست

 تخت پرت کردم.  یرو وی هم فشار دادم و کلفه گوش یرو وهامدندون 

 راحت بشم. نایا یدست همه  گهیبفرست سر وقتم که د ولت یخدا عزرائ آخ

 اومدم.  رونیاز اتاق ب عیاز حرص سر تایرز  یخنده یصدا با

 . خندند ی جفتشون دارند م دمید دیکه به هال رس  پام

 منم بخندم.  دیاخم گفتم: چه خبره؟ بگ با

 بود. یخانوادگ یه ی قض  هی ست، ی ن یخاص زیخندون گفت: چ اشایک

 بهم برخورد.  دیشد

 زدم.  یپوزخند

من   یخانواده  د، یگینداره، راست م یبه من ربط تونیخانوادگ یه یآهان، قض -
 غرق در پول شما کجا! یکجا و خانواده

 . دیپر اشایک یخنده  حس

و پس خودت ، یتا آسمون با ما فرق دار   نی که زم  یقبول کن دیبا زمی: عزتایرز 
 نچسبون به ما. 

 و پر کرد.وجودم غم

 و به شما بچسبونم، چون شما... درسته، منم نخواستم خودم -
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بلند گفت:   اشایو نزدم و به سمت اتاقم تند قدم برداشتم که کحرفم یادامه 
 نورا؟ 

 وارد اتاق شدم و در رو بستم و قفل کردم.  عیسر

 هام حلقه زد. چشم  یتو اشک

 زدم.  یپوزخند

 پولدارا کردم؟!  ریو درگاحمق چرا باز خودم من

 نگذشت که در زده شد. یزیچ

 نورا در رو باز کن. -

 نشون ندادم.  یالعمل  عکس

 در زد.  بازم

 باهات حرف بزنم.  خوامینکن، در رو باز کن م یلج باز  -

 شکست. چقدر دل نازک شدم! صدای ب بغضم

 بلند شد.  تایرز  یصدا

 . رونیب ادیآخرش که م   اشا، یولش کن ک -

 . تایلعنتت کنه رز  خدا

 . ومدین ییصدا گهید

 شد!  ال یخیراحت ب چه
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 ومیگوش دندیدیاشک تار م یکه بخاطر هاله ییهاتخت نشستم و با چشم یرو
 برداشتم و روشنش کردم. 

 کردم.   نییباال و پا ونم یرفتم و مخاطب نشیمخاطب یتو

 زنگ بزنم و باهاش حرف بزنم.   یبودم به ک مونده

  دمیتخت دراز کش یبه کنارم پرت کردم و رو ویگوش یانتخاب  چیآخر بدون ه در 
 اومد.  نیی چشمم پا یهاشک از گوشه که ا

 

   اشایک 

 

 . دمیکش یپوف

 ؟یبگ ینجور یحاال واجب بود ا -

 داد.  هیبه مبل تک  ال یخیب

ناز اون   یخریم ویکی  نیکه ناز ا قدر ن یا شه، ینشده، خوب م یز یحاال که چ -
 انگار واقعا زنته! یکنیرفتار م یجور  هیباش بابا،  ال یخی! بی دیخریدوتا رو نم

 دادم. ه یبه مبل تک  کلفه

 بلند شدم.   فونیآ یصدا با

 ؟یبود  یمنتظر کس -
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 طرف در رفتم.  به

 فکر کنم فاطمه خانمه.  -

 .دمیو دنگاه کردم که دالرام و آرش  فونیآ به

 رو باز کردم و گفتم: به! دو کبوتر عاشق.  در 

 . میو بغل کردبه سمتم اومد که کوتاه هم  آرش

 سلم برداداش خلم. -

 با خنده گفت: سلم.  دالرام

 . دم یخند

 سلم.  -

 در کنار رفتم.  یجلو از 

 داخل.  نیایب -

 شدند.  وارد

دالرام تو صورتش محو شد و گفت: عه   یبه کنارم اومد که کل حس خنده  تایرز 
 ! یینجایتو هم ا

 سلم.  نکهی: با اجازتون بله، و اتایرز 

 کردند.  یباهم سلم هردوشون

 وارد هال شدند.  ییدمپا هی هاشون با از عوض کردن کفش  بعد



 ی مطهره حیدر  نمسیس

811 
 

 حوصلم سر رفته.  ؟یسراغ ندار  یمهمون ییجون؟ جا تای: چه خبر رز آرش

 .رهیبگ  یتو شمال مهمون خوادی م انیک  گهیشب د: در واقع چرا دارم، سه تایرز 

 .دند یباال پر ابروهام

  یمهمون ال یخیب گهیکه د  شهی م یسال هی هی گرفته؟!   یفاز مهمون هویشده  یچ -
 گرفتن شده. 

بهتون    امیدعوتند، به منم گفته ب کشینزد یفقط دوستا یواال ول دونمینم -
 .نجامیا  نی بگم، واسه هم

 .نمیبی گفت: نورا رو نم چرخوندیو اطراف مکه تموم مدت نگاهش   دالرام

 تو اتاقشه.  -

 نگاه کرد. تایابروهاش افتاد و کوتاه به رز   نی ب یکم رنگ اخم

 چرا؟ -

 م؟یبر  نیایاون، م ال یخیگفت: ب  تایبزنم که رز  یحرف خواستم

 به سمت اتاق رفت که با نگاهم دنبالش کردم.  دالرام

 نکنه باز با نورا دعوات شده؟  اشا؟یشده ک یزی: چآرش

 . دمیکش یپوف

 گفت که بهش برخورد.  یزیچ هی تایرز  ینه ول -
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بهم نگاه نکن، حرف حق  نطور ینگاه کرد که با حرص گفت: ا تایاخم به رز  با
 زدم، حرف حقم تلخه. 

 

 نــورا  

 

 و پاک کردم. هامدر اشک  یصدا با

 دالرام بلند شد.  یصدا

 نورا، منم دالرام، در رو باز کن.  -

 بار سرفه کردن تا صدام درست بشه.  چند

 بخوابم. خوامیم ممن خسته  ه، ی بق شی حالم خوبه برو پ -

 . د یکش یپوف

 یواسه من که خوب شناختمت، االن مثل چ ار یکن، بهونه ن  در رو باز  اینورا ب -
 .ی کن  هیگر یخوایم

 بغضم گرفت.  باز 

 شدم و به سمت در رفتم.  بلند

 و باز کردم که خودش در رو باز کرد.مکث قفلش   یکم با

 در کنار رفتم که به داخل اومد و در رو بست. یجلو از 
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 شده؟ یچ -

 تخت نشستم. یرو

 . ست ی مهم ن ال، یخیب -

 و گرفت. نشست و دستم کنارم

 بهم بگو.  -

 . دمی کش  یقی عم نفس

 زر زده.  تایخورده رز  هی -

 زدم.  یپوزخند

 ندارم. ییشماها جا  نی اما حرفش درست بود، من ب -

 کرد.  یاخم

 ه؟ یچه حرف نیعه نورا! ا -

 کردم.   بغض

هنوزم   ست، یعاشقم ن اشا یک کنمی ها فکر موقت  یدالرام؟ بعض هیچ یدونیم -
 . کنهی به ستاره فکر م

 رنگ غم گرفت.   نگاهش

 ! ؟ی! معلومه که عاشقته، خل شد؟یکنی که م هیفکرا چ نیا وونهید -

 چشم دوختم.  نیزم  به
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 . وفته ینم  اشایو ک ریام ن یهم ب ییدعوا نجور یا زد، یبرم، برگردم  خوامیاصل م -

 کرد. اخم

 ؟ یبد تایبه رز واشا یک یخواینشو! م وونهید -

 . دهی نم تایو دست رز اگه عاشقم باشه خودش -

 آرش بلند شد.  یصدا

 . کشمی م رونشیب امیهال وگرنه خودم م   یتو ارشیدالرام، نورا رو بلند کن ب -

 . دمیخند تلخ

 ضعف نشون نده.  تایرز  یجلو قدر نیبلند شو، ا -

 نگاه کردم.   بهش

 . ادیازش بدم م -

 منم مثل تو.  -

 گند دماغه.  -

 . قایدق -

 . هیاو افاده سیف یل یخ -

 .دونمیم -

 شاخه.  ی ل یخ کنهی فکر م -

 . میشکونیو مهاش شاخ -
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 . دم یخند نبار یا

 !وونهید -

 خنده بلند شد.  با

 بلند شو.  -

 . امیو بهتر کنم موضعم  -

 . ایایب نیگفت: بب  دوار یتهد

 . دم یخند

 باشه.  -

 . نیآفر -

 رفت و در رو بست.  رونیاتاق ب از 

 و در کمد رو باز کردم.  دمی کش  یقی عم نفس

 وشمیقبل از چهار سال پ یهابا نورا درافتاد برافتاد، شرارت یخانم هر ک تایرز 
 . نی حاال بب ؛ ینیو بب که هر شب کابوسشون  یجور  ارمیچشمات م  یجلو

 پس ازم بترس.  طان، یش گفتندی من م به

 شما هم دارم.  یخان برا  اشایک یول

سرم   ومیآب یو روسر دمیپوش یپررنگ و دامن و جوراب شلوار  یلباس آب هی
 کردم. 
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 به سمت هال رفتم.  دنیکش   قیاومدم و بعد از نفس عم رونیاتاق ب از 

 . سم یو جلب کرد که باعث شد واآرش توجهم  حرف

 کار داره؟  گهیخونت چقدر د -

 کاره.  مه ی ن اطشیح گه، یخورده د هی: اشایک

 به هم گره خوردند.  اخم¬هام

 !سازه؟ی داره خونه م مگه

 شده. یتکرار  ، یریم یدار  نجای : بهتر که از اتایرز 

 نشستند.   دیسف یهارو مبل  دمیاومدم که د رونیدر هم از هال ب یهااخم با

 . دیبه سمتم چرخ هانگاه

 ؟ یگیبه من نم ویساز ی خونه م یگفتم: دار  مقدمهیب

به   یو ببرن، گند زد مردشورت یعنینگاه کرد و گفت: با حرص به آرش  اشایک
 !زمیسوپرا

 از هم باز شدند.  هاماخم

 و بفهمه! ادیو بو نکرده بودم نورا قراره ببا اخم گفت: منکه کف دستم  آرش

بخوره تو سرت، واسه  زتیگفتم: سوپرا تفاوتی ذوق کردم اما بازم ب یکم
 خودت نگه دار. 

 هم فشار داد.  یرو وهاشدندون 
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 مبل دورتر از همشون نشستم. یانتها

 بلند شد.  فونیآ یصدا

 گفت: برو در رو باز کن.  تایرو به رز  اشایک

 کرد. اخم

 چرا من؟ نورا بره.  -

 زیم  یو رودستش  یتو یوهیو بشقاب م  دیکش یبهش نگاه کرد که پوف یجد
 گذاشت و به سمت در رفت. 

 جلوم چشم دوختم.  به

 نورا؟  -

 بگو.  -

 بهم نگاه کن.  -

 . خوامینم -

 شد و کنارم نشست.  بلند

 مبل گذاشت.  یپشت سرم رو ودستش 

 . ریبه دل نگ -

 زدم.  یپوزخند



 ی مطهره حیدر  نمسیس

818 
 

نشون ندادنت به   یعکس العمل  ایرو و  تایحرف رز  ایو حرف خودت و؟یچ -
 تا؟ یحرف رز 

به همراه فاطمه خانم وارد هال شدند که دالرام و  تایبزنه رز  یخواست حرف تا
 آرش بلند شدند. 

 و از هم باز کرد.هاش دست  آرش

 به! فاطمه جون خودمون! -

که   یخواست بغلش کنه فاطمه خانم با اخم گفت: بچه بهت گفتم تنها کس  تا
 کن پسر! ایمنم، ح یبغلش کن یتونی نم

 . دندیخند اشایاز من و ک ریبه غ همشون

 کوتاه بغلش کرد.   دالرام

 ه؟ ی: خب، غذا چ آرش

 . یخانم: قورمه سبز فاطمه

 گفت: آخ جون!  جانیبا ه تایرز 

 متنفر شدم. یاز قورمه سبز تایلحظه بخاطر رز   نیهم از 

 خانم: من برم به کارام برسم.  فاطمه

به   سهی ک تایرز  و گرفت و اون و فاطمه خانم ودست فاطمه خانم  یهاسه یک  آرش
 دست به سمت آشپزخونه رفتند. 

 : منم برم. دالرم
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 پشت سرشون رفت.  بعد

 شد.  ترکیبهم نزد اشایکه شدند ک دور 

 . ریگفتم به دل نگ ی زیچ  هیحاال من  -

 نگاه کردم.   بهش

جمعش   یخوای و بعد م یکنیو خرد ماول آدم ، یکنیکار رو م نی هم شهی هم -
رو   تایرز  یبهش، تا وقت یزن یداشه باشم گند م یباهات حس خوب امی! تا میکن
! کم کم دارم فکر  شندی م تی اهمیو همه کس برات ب زیانگار همه چ ینیبیم
 نه من!  ییتایکه عاشق رز  کنمیم

 کرد.  یاخم

 ؟ یکنیکه م هی فکرا چ نیا -

 ریز  ذارمیو مآرزوهام یبره همه  شیپ نجور یتوجه به حرفش گفتم: اگه ا بدون
 بچش.  ویتو هم طعم آزاد زد، ی گردمیو برمپام

 و محکم گرفت. شد و بازوم ترق ی عم  اخمش

 .زدی یبرگرد یمن رد بش یرو جنازه گهیاگه د -

 و ازش گرفتم. زدم و نگاهم  یغم پوزخند با

چون   یبمونم که تنها نباش نجایا یخوایم ، یخوایو واسه خودم نمتو من  -
 ... رهی م ادتی گهید نجایا ادیم تاینفر مخصوصا رز  هی هروقت 
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و به طرف خودش چرخوند و بلفاصله  و کامل نکرده بودم که سرمحرفم هنوز 
 لبم گذاشت.  یرو حرکتیو محکم بلبش 

  یکیدستش گرفت و اون  هیو با هاممچ  یبه عقب هلش بدم ول خواستم
و با فشار دادن انگشت شستش به  و کنار صورتم گذاشت و حرصش دستش 
 کرد.  یگونم خال

 و بستم. هامبغض چشم  با

که   دمی و به پاش کوبکه فکر کنم مال آرش بود پام یمصلحت یسرفه  یصدا با
 هام زل زد. به چشم یو برداشت و عصبآروم لبش 

 نورا.  کنمی ها رو ازت بشنوم اللت محرف نیا گهیبار د هی-

 ازش گرفتم. ونگاهم

 مبل نشست.  یو رو  دیکش  یپوف آرش

 ! دیپریبه هم م دیبازم که مثل سگ و گربه دار  -

 داد. هیو به مبل تک  د ی عقب کش اشایک

 که رو به رومون نشست خورد.  تایبه رز  نگاهم

 .کردیم دادیتو نگاهش ب  حرص

  شهیکه ناهار حاضر م  یتا وقت  هیو ازم گرفت و گفت: نظرتون چنگاهش  اشایک
 . م یکن یباز  یز یچ هی  یبالیوال یاردیل یب نییپا میبر

 بلند شد.  جانینفر دالرام با ه نیاول
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 .میبر -

 بلند شد.  آرشم

 .اردیل یب میریاول م -

 چشم دوختم. نی به زم تفاوتیب

 بلند شد.  اشامیک

 بلند شو نورا.  -

 . امیمن نم دیبهش نگاه کنم گفتم: شما بر نکهیا بدون

 .داد و تو صورتم خم شد  هی کنارم به مبل تک ودستش 

 نکن، با زبون خوش بلند شو.  وونهی و دگفت: من  آروم

من اونجا  یباشه جا تایهر جا رز  ام، ینگاه کردم و آروم گفتم: گفتم نم بهش
 . ستین

 نه؟  یاینگاهش گفت: نم یتو دیتهد با

 گفتم: نه.  یازش گرفتم و با لج باز  ونگاهم

 باشه.  -

و به   دمیکش  ینی و گرفت و بلندم کرد که از ترس هزانو و گردنم ریدفعه ز  هی
 چنگ انداختم.  رهنشیپ
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! قبول نکرد لباس بپوشه  اشایبود ک یای گفت: حرکت عال  یبا بدجنس دالرام
 و تنش کن. خودت لباسش 

 نگاهش کردم که با خنده به سمت در رفت.  دیو تهدحرص  با

 پشت سرش رفت.  آرش

 .میبر ایتو هم ب تایرز  زان؛ یعز میسالن منتظرتون یتو -

 . امیم  اشای: من با کتایرز 

 رو گرفت و به سمت در کشوندش.  تایرز  یو بازو  دیکش  یپوف آرش

 به سمت اتاق رفت.  اشایک

 .امی گفتم نم  نیحرص گفتم: بذارم زم  با

 هم فشار دادم.  یو رو هامنزد که دندون  یحرف ال یخیب

 .دم ی کش  یگذاشتم که نفس راحت نی زم  یدفعه رو نیاتاقم شدم و ا وارد

 ینطور ی هم دمیاتاقم، برگشتم د یتو  رمیو عوض کن، مزود باش لباسات  -
 . کنمی و از تنت مبه خدا قسم خودم لباسات  یهست

 قفل در رو بست.   دیگفت و به سمت در رفت و بعد از برداشتن کل  ون یا

لب غرزنان   ریو گرفتم و ز پام  عیبه تخت زدم که از دردش سر یحرص لگد  با
 !یگفتم: خر عوض
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و دوستانه  یو که واسه مجالس خودمون مانتوم  نیلج کوتاهتر یرو از 
و ساق  دمیدار بود پوش ریزنج یابا کمربند قهوه  یآسمون یو آب دمیپوشیم

 دستم کردم. ومیاقهوه 

 سرم کردم.  ومیآب یو روسر دمیهم پوش  دیشلوار تنگ سف  هی

 . دم یبا دقت به لبم کش  وم یزدم و رژ کالباس ملیر  هی

 انداختم.  یبه خودم نگاه نهیآ یتو از 

 وسط رونمه.   یباال یسالن نباشه، مانتوش تا کم  یتو یپسر کاش

 .دم ی سرک کش  رونیرو باز کردم و به ب در 

 .دمیبه طرف در دو عی نبودش سر با

 . دمیو پوشزود کفشم  دمی در که رس به

 من رفتم.  ایگفتم: خودت تنها ب بلند

 بلند شد.  صداش

 صبر کن نورا.  -

 نبستمش.  ی رو باز کردم ول در 

 آسانسور رو زدم.  یدکمه 

 و زدم.هم کف  یکه در باز شد واردش شدم و دکمه  نی هم

 جلب توجه نکنم.  ادیکردم ز  یاومدم و سع رونیآسانسور ب از 
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هم  یو توهامپسرا روم زوم شد؛ اخم یاشاپ گذشتم که نگاه عده یکنار کاف از 
 . ارمیب ترنییو پاکردم مانتوم   یو سع دمی کش

 . ایکردم خدا غلط

 یاو داخلش پرت کردم و نفس آسودهخودم  دمیکه به سالن رس نی هم
 . دمی کش

 شلوغه سرجام خشکم زد.  بایتقر نکهی ا دنیبردارم اما با د یقدم خواستم

 پسر بودند! شترشمیب

 و با صدا قورت دادم. دهنم آب

 بپوشم.  گهید زیچ هی برگردم

عقب   عی که سرفرو رفتم  یکی ینه یبردارم تو س یاما تا خواستم قدم دمیچرخ
 . دمی کش

 کردم.   یقالب ته اشایک  دنید با

 در هم به سر تا پام نگاه کرد.  یهااخم با

 ه؟ ی چه وضع نیا -

 کردم خونسرد باشم. یسع

 اطراف اشاره کردم. به

 بهتره.  یل یکه وضع من خ ی نیبیبنداز، م نجای ا ینگاه به زنا هی -
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 و عوض کن. گفت: زود برو مانتوت دوار یتهد

 . خوامینم -

 و گرفت. بازوم یعصب نبار یا

 برو.  اینورا، ب ار یو باال نسگ من  یرو -

 زدم.  یآزاد کردم و پوزخند وبازوم

 .پشه یت نیبشو که اگه لخت باشه بهتره از ا یرتیجونت غ  تایبرو واسه رز  -

 هم فشار داد.  یرو وهاشدندون 

 . ی نداره، تو زنم یبکنه به من دخل  خوادیم یهر غلط تایرز  -

 گفتم: خب باشم.  ال یخیب

 آرش پشت سرم بلند شد.  یبزنه صدا  یخواست حرف تا

 شده؟  یباز چ -

 . دمی طرفش چرخ به

و از  گفت: چشمات   یعصب  اشایباال رفته سر تا پام¬و برانداز کرد که ک یابروها با
 کن آرش.  شیرو زن من درو

 حرص بهش نگاه کرد. با

 ! هیپ یت نی زن تو دارم فقط تعجب کردم که ا کار یچ -

 !ادایبهش م یل یخ یگفت: ول   طونیش 
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 بهش انداخت.  ینگاه بد اشایک

 نه؟ یخوایکتک م  -

 کرد نخنده.   یسع آرش

 . دمیوبه سمتشون د هی کردن بق  دایفرصت استفاده کردم و با پ از 

 فرستادم.  رونیو به بنفس حبس شدم دم یکه رس  بهشون

 . دیکش یانداخت و سوت یبه سر تا پام نگاه دالرام

 ! یجذاب لعنت -

 گرفت.  خندم

 زد.   یپوزخند تایرز 

 ! یدیو نشون م کم کم خودت یتو هم دار  -

 حرص بهش نگاه کردم.  با

 ؟ یو نشون ندشرارت بارت  یرو قدر ن یبار ا هی  شهیم -

 رو برداشت.  اردی ل یچوب ب خونسرد

 بره.  شی امروز خوب پ نیا ی: توروخدا بدالرام

 شدند.  کیبهمون نزد اشایو ک آرش

 و ازش گرفتم. بهم انداخت که خونسرد نگاهم   ینگاه عصب اشایک

 باال زد.  وهاش ن ی آست آرش
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 من بشه؟  ف یحر خوادی م یخب ک -

 رو چنگ زد و مغرورانه گفت: من.  تایتو دست رز  چوب  دالارم

 کرد. زیو ر هاش چشم  آرش

 ؟ یانجام بد وسک یر  نیا یخوای واقعا م -

 بهت بدم.  یدرس هیبا اعتماد به نفس گفت: آره عشقم، وقتشه  دالرام

 خانم. یچند زنه حلج  مین یبب ایخندون گفت: پس ب آرش

 افتاد. نیزم  یتوپ خورد که رو هیدست دالرام به  یاتفاق

 شدم و برش داشتم که خوب حس کردم مانتوم باال رفت.  خم

 . دمیشن واشایک  یعصب نفس

 کرد.  یگذاشتم که دالرام تشکر زیم یرو وتوپ

و دور شکمم حلقه کرد  هاش و دست سادیدرست پشت سرم وا اشایدفعه ک هی
 . اشایک  تس یجاش ن نجای که با اخم گفتم: ا

 حبس شد.  نمیخودش چسبوندم که نفس تو س به

پات    یهارون ویکوتاه اومد  یشلوار تنگ و مانتو نیبا ا یکنار گوشم گفت: وقت 
 . ی تا آخر تحمل کن ون ی هم دیبا  زنندیتو چشم م

 و به سمتش چرخوندم. اخم نگاهم با

 ولم کن.  -
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 عمرا! -

 تر گرفتم. محکم یو باز کنم ولهاش کردم دست  یسع

 و با صدا قورت دادم. دهنم آب

از  شتری ب ؛ یتکون بخور  یمخصوص به خودش گفت: حق ندار  یلحن دستور  با
 نکن.  میعصب نیا

 شروع کردند. ویو دالرام باز  آرش

 . هیاحرفه  یبود دالرامم حساب معلوم

حرصش   شتریو ازمون گرفت که واسه درآوردن ب با حرص نگاهش  تایرز 
 گرفتم.   واشا یک یهادست 

 کنار گوشم بلند شد.  اشایک  یصدا

 رژلبتم پاک کن.  -

 . دم یبا دقت کش قدر ن یا خوام، ینم -

 . د یکش  یپر حرص نفس

 آره؟  ؟یفسقل  یو درار حرص من  یخوای گفت: م ترآروم

 بهش انداختم.  ینگاه مین

 به تو دارم؟  کار ی چه حرفا! من چ -

 .یخر خودت نکهیا یعنیبهم نگاه کرد که  یجور 
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 و گرفتم. مچش  عی لبم گذاشت که سر یو روشستش  انگشت

 . زنمتای م یاگه پاک کن -

 کنار سرم آورد.  وسرش

 ؟یترسی کردنت نم یاز عاقبت لج باز  -

 گفتم: نه، چرا بترسم؟ ییبازم با پررو یاسترس گرفتم ول دوارشیلحن تهد از 

 .میبهش نگاه کرد تایپر حرص رز  یصدا با

 ! دیبه هم بچسب شتریهمه دختر و پسر ب نیا یجلو -

 ؟ یسوز یم یتو چرا دار  زم، یعز مید ی ما به هم چسب -

 نگاه کرد.  اشایک  به

که زد به شدت ذوق کردم  یبا حرف یکنه ول  تیلحظه منتظر بودم ازش حما هر
 و پر کرد. نگاهم ت یو رضا یروز یو پ

 . کنمی نم یتو سرت تو کار خودت باشه، زنمه، کار اشتباه -

 هم فشار داد. یو روشهانگاهش کردم که دندون  روزمندانهیپ

زن و  یبه کارا  کار ی چ گه، یراست م  اشایگفت: ک  کردی م یطور که باز همون  دالرام
 !؟یشوهر دار 

 . د یکش  یپر حرص نفس

 خ....  اشایدارم برات ک  -
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 رفت.  یو باال انداخت و به سمتجا شد که ابروهاش  هی  خینگاهش م  اما

 ! نجاستیفرهاد ا -

 .میبهش نگاه کرد همه

 . دیکش   یپوف اشایک

 بابام خورد! یاز شرکا یکیبازم نگاهش به پسر  -

  یخوشگل بود مخصوصا چشما یل یخ یر البته به چشم براد ، یکل ی پسر ه هی به
 گفت.  یزیچ هیو باال انداخت و که پسره با خنده ابروهاش  دیسبزش رس

 . کنندیهمشون دارند به اونا نگاه م دمیاز اون دوتا گرفتم که د ونگاهم

 . دیادامه بد وتونیباز  ، یحرص گفتم: آها با

و دراره حرص آرش  خواد ی که مطمئن بودم م یبهم نگاه کرد و با لحن دالرام
 پسره خفنه! نیچقدر ا یدونی گفت: نم

 ! ؟یگفت  یباال رفته گفت: چ یابرو هیبا  آرش

 کردم نخندم. یسع

 تلش کرد نخنده.  دالرام

 . یشیم یرتیغ دونستمی عشقم! نم  دی ببخش یوا یا -

 رو آروم به شونش زد.  ارد یل یچوب ب  آرش

 . رسمی به حسابت م میادامه بده، تنها که شد وتیباز  -
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 . دناتمی با خنده گفت: عاشق به حساب رس  دالرام

خنده که   ریو زدم ز کنترل کنم و نتونستم خندم  گهید  زیچ هی یادآور ی با
 بهم نگاه کردند.  یاهردوشون و عده 

 به لباسم زد.  یچنگ اشایک

 ! وپش یببند ز -

چند سال  ادی خوام، ی دهنم گرفتم و خندون گفتم: معذرت م یجلو ودستم
 افتادم.  شهی مربوط م  نایکه به ن  هیقض  هی  شیپ

 گفتند.  یدوتا آهان اون

 .یباز  ی: ادامه آرش

 خودش شروع کرد.  بعد

حبس شد و  نه¬میزد نفس تو س یگونم نشست و بوسه¬ا  یکه رو اشایک  لب
 خجالت وجودم¬و پر کرد. 

 ش زدم. به پهلو آرنجم¬و

 نکن.  -

  یبود محکم¬تر ضربه¬ا شیکه حرصم چاشن یبا خجالت نبار یکه ا  دیبوس بازم
 بهش زدم. 

 . اشاینکن ک  -

 کرد.   ¬ترمیآرومش حرص یخنده¬ یصدا
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 استرس¬و تو جونم انداخت.  طونشیش دیکه نگاه شد چرخوندم

 خلف شرعه زنم¬و ببوسم؟  -

 همه آدم خلف اصوله.  یحرص گفتم: وسط ا با

 شد.  کیبه صورتم نزد طنتیش با

 . گه ینم ن¬ویاما اصول من ا -

 . ختیر  یکه به سمت لبم رفت دلم هر  نگاهش

 بوسمت.  ¬تونمی م ریدل س هی گهی االن داره م  یحت -

 و به زور قورت دادم و نگاهم¬و اطرافم چرخوندم. دهنم آب

 همه آدم نه!   نیا یجلو اشایک -

 شد.  ترکینزد

وقت چرا اون  دنند، یدرحال بوس  ایبعض ی نیبی کم به اطرافت دقت کن م هی -
 و نبوسم؟ من زنم 

 استرس گفتم: برو عقب.  با

 بلند شد: خودشه! بردم! زدیتوش موج م یدالرام که خوشحال یدفعه صدا هی

 . میبهشون انداخت ینگاه

 .کردی با حرص بهش نگاه م آرش
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شکستت دادم   یچجور  یدیگفت: د یو با خوشحال دیتو بغلش پر  دالرام
 عشقم! 

 همون نگاهش¬و به سمتمون چرخوند که خندم گرفت.  آرش

 . دیو محکم بوساومد و گونش  رونی از بغلش ب دالارم

 .ن یحاال بب  کنم، یم یروز تلف هی: آرش

 و به ما نگاه کرد.  دیخند دالارم

 و پر کرد. نگاهش  طنتیش

 میما سرگرم بود  یوقت نیو بگراستش  سن، ی تو ف سی رو باش، چقدر ف نایاو! ا -
 ! ن؟یکردیم یایطونیچه ش  دیداشت

 هم فشار دادم.  یرو وهامدندون 

 برات ببندمش؟  امیب ای یبندیم -

 خندون گفت: داشتم اصولم¬و بهش نشون...  اشایک

و گرفتم که خندون  دهنش  یجلو عیسر نی بگه واسه هم خوادیم یچ دمیفهم
 بهم زل زد. 

 شدند.   کیمشکوک بهمون نزد هردوشون

 گفته؟ یداشته م  ی: چآرش

 کردم.  دشیچشم و ابروهام تهد با
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آرشم، انگار واقعا   میزن و شوهر سرک نکش یتو کارا ایبا خنده گفت: ب دالرام
 . نشونه یب یاجدهیمثبت ه زیچ هی

 و به کمرم زد.  دیباال رفته و حرص نگاهش کردم که بازم خند  یابرو هی با

 مهمون من.  یو شکست دادم همه بستنآرش  نکه یبه مناسب ا -

دختر شکست  هیبرد و گفت: خاک تو سرت آرش، از  نییو پادستم  اشایک
 !؟یخورد

 آرش پر از حرص شد.  نگاه

شما غوال رو  یاخم گفتم: مگه ما دخترا چمونه؟! وقتش که برسه صدتا با
 . میفیحر

 .کرد  نییو باال و پاحرفم سرش  دییو به کمرش گرفت و به تادستش  دالرام

 ما پسرا بشه؟ شما؟  ف یحر  خوادی م یبا تمسخر گفت: ک اشایک

 .میدالرام با اعتماد به نفس بهش نگاه کرد ومن 

 ما. زم، یآره عز -

 خانما؟  دیمسابقه موافق  هی: پس با آرش

 : کامل. دالرام

 . اردیل یب   نی: پس همآرش

 . گهید زیچ هی ستم، ین یانه، چون من مثل شماها حرفه  -
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 چطوره؟ سی : تناشایک

 تو مدرسه اول بودم.  سی ! من تو تنهیعال -

 . دندیباال پر ابروهاش

که قراره شکست   خوامی شدم اما از االن معذرت م دوار ی نه بابا! بهت ام -
 ! یبخور 

 و بزنم عشقم. حرف  نیا دیگفتم: من با مغرورانه

 تکون داد.  یسر

 . شه یمعلوم م -

  میدیکه ما دستور م یهر چ دیآخرشب با میاگه ما برد م، یذار یشرط م هی: آرش
 . دیانجام بد

 و پر کرد. نگاه دالرام  حرص

 گرفتم که اخم¬هام به هم گره خوردند.  منظورش¬و

 ندارم.  یارابطه  اشایمن با ک  -

 تعجب کردند.  هردوشون

 !دی ! محرم همدی: اما زن و شوهردالرام

 باال انداختم. یاشونه 

 . م یستی عقد دائم که ن م، یخب باش -
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  ابونیسر به ب خوامی م نیکه خونه، از دست ا دیست رو دلم نذار : ددی نال اشایک
 بذارم. 

 اخم بهش نگاه کردم.  با

 و بهت گفتم، عقد دائم. من شرطم -

 توپه.  یل یخ  شییخدا وونه، یشو د یولت کنه! راض اشایکه ک ست ی : قرار ندالرام

 حرص و خجالت نگاهش کردم.  با

 ! ییپررو یل یخ -

 . دیآرش نگاه¬ها به سمتش چرخ یصدا با

امشب به تموم  دیدالرام با میاگه ما دوتا برد شه، ی پس شرطمون عوض م -
 جواب بله بده.  اشایبه ک دیهام گوش بده و نورا هم باحرف

 شد.  تیپر از رضا اشایک نگاه

 .کنمی نم یحرص گفتم: عمرا! من باز  با

 نه؟  د، ییما ترف یکه شماها ضع یکنیقبول م با همون نگاه گفت: پس  اشایک

 نورا تو هم قبول کن.  کنم، یمن قبول م رم، یبا حرص گفت: نخ دالرم

 حرص بهش نگاه کردم.  با

 . رم یبه باد فنا م میاکه بباز  -

 مطمئن باش.  م، یبریگفت: ما م   مطمئن
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چند روز   یواسه  دیبذار  دیبا میرو به اون دوتا گفت: و شرط ما، اگه ما برد بعد
 .یشمال خوشگذرون میخودمون دوتا بدون شما بر

 هردوشون به هم گره خوردند و با هم گفتند: اصل! یهااخم

 د؟ییاز ما ترف یکه ضع  دیکنی پس اعتراف م -

 هم فشار دادند. یدندون¬هاش¬و رو هم¬زمان

 گفت: باشه قبوله.  اشایک درآخر

 عقب. خوبه حاال هم برو  -

 بدجنس شد و پهلوهام¬و گرفت.  نگاهش

 لب بده.  هیاول  -

اون دوتا به جون موهاش افتادم و  یدفعه از حرص و خجالت حرفش جلو نیا
 . تیقزم شعور، ی بلند گفت: ب

 و گرفت. هام ولم کرد و مچ اشایک

 !یدرد و خنده گفت: ول کن روان با

 کردند ازش جدام کنند.  یو دالرام با خنده سع آرش

 بلندتر شد.  اشایک یخنده  یاصد

 و ول کن نورا. موهاش  -

 دست برداشتم و با حرص نگاهش کردم.  تایرز  یعصب یصدا با
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 شوهر خودمه، تو رو سننه؟  یموها -

 لبش نشست.  یرو یپوزخند

 واژه عادت نکن.  نیبه ا ادیز  -

 ه؟ یول کردم و با اخم گفتم: منظورت چ واشایک  یموها

 . یندار  واشا یک اقتیمنظورم واضحه، تو ل -

گرفتم و با  اشایک  عی ور شدم که سربه جوش اومد و به سمتش حمله خونم
 به حالمون؟  نیروز با کاراتون گند نزن  هی دیتونی گفت: بسه! نم  تی عصبان

 زد.   یپوزخند تایرز 

 نره.  ادتونی وان یک  یمهمون رم، یمن دارم م  -

 !تایبلند گفت: رز  اشایازمون دور شد که ک یعصب یهابا قدم  بعد

به سمتش با تعجب   اشایک دنیبه رفتنش نگاه کردم اما با دو تی عصبان با
 بهش چشم دوختم.

 !؟یاالن رفت منت کش نیا -

 داد.  تی و به عصبانجاش یکم تعجب و ناباور  کم

 دالرام نگاه کردم.  به

واسه  یل یخ تایمعلومه رز  ست؛ یهست تو نگو نه ن یزیچ  هی گمیم یوقت -
 از من! زتریعز یحت زه، یعز اشایک
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 اونم تعجب کرده.  معلومه

 آرش نگاه کردم. به

 بگو نورا گفت خداحافظ.  اشایبه ک -

 دادش بلند شد.  یکه صدا دمیبه سمت در دو بعد

 نورا؟  -

 . انیکردم که پشت سرم دارند م حس

 رو. تایو نه رز  دمید واشا یمدم که نه کاو رونیسالن ب از 

بسته   نکهیو قبل از ا دمیبه طرفش دو عیاز دو آسانسور سر  ی کیباز بودن در  با
 و داخلش انداختم. بشه خودم 

 . شندی م کیکه دارند بهم نزد دمیو ددالرام و آرش  درآخر

 زدم. وستم ی ب یطبقه  یدکمه 

 .رهیتا بغضم نگ  دمی کش  یقی عم نفس

 .زدی گردمیبره برم شیپ نجور یگفتم اگه ا  بهت

 ؟ یوقت عاشق من شدبدبخت! اون   یریبا احساسات خودتم درگ یحت تو

 و ازش گرفتم.نگاهم عیآرزو سر دنیو در باز شد که با د سادیسوم وا یطبقه 

 و زد.هم کف  یداخل اومد و دکمه  به

 نگذشت که صداش بلند شد.  یزیچ
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 نورا؟  -

 بهش انداختم.  ینگاه مین

 بله؟ -

 بهت بگم.  یز یچ هی خوامیم -

 بهش نگاه کردم. کامل

 بگو.  -

 . دیطرفم چرخ به

 داشت.  دیترد انگار 

 ... اشایک -

 . د یکش یپوف

 کردم.  اخم

 ؟یچ اشایک -

 . دی کش  یقی عم نفس

 !یکن یکه تو فکر م ستین یاون اشایک -

 ه؟ یمنظورت چ ؟یگیم یدار  یگفتم: چ  جیگ

 تو دو تا... اون قبل از  -
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خورد که  تایو رز  اشاینفر نگاهم به ک نیو قطع کرد که اولباز شدن در حرفش  با
 بودند. سادهیآسانسور وا یرو به رو

 چشم دوخت.  ن یبه زم  نهیبه دست به س یبه آرزو انداختم ول ینگاه

 وارد شد.   تایاومدم که رز  رونیب خوردیو مکه وجودم یکنجکاو با

 برسونمش.  رمی: ماشایک

 و دراز کردم. بهش نگاه کنم دستم  نکهیا بدون

 . دیکل  -

 دستم گذاشت.  یرو تو دیکل 

 باز چت شده؟ -

 نگفتم و از کنارش رد شدم.  یزیچ

 لبم نشست.  یرو یپوزخند

 !شه؟ی نم تیکه حال   یخر قدر ن یا یعنیچت شده!  گهیم

 رو باز کردم و وارد شدم.  در 

 و وارد آسانسور شد.  دیکش یپوف

 رو بستم و بدون عوض کردن کفشم تند به سمت اتاقم قدم برداشتم. در 

 اتاق شدم.  وارد
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چمدون   ی کمد برداشتم و مشغول تند گذاشتن دار و ندارم تو یاز باال وچمدونم 
 شدم. 

 .یخونه تا تنها نباش یتو ار یب وتاتیرز  برو

 بلند شد.  فونیآ یصدا

 آرش و دالرامند.  قطعا

 و باز نکن. گفتم: فاطمه خانم فعل درشون  بلند

 بلند شد: چرا دخترم؟ صداش

 . گم یبهتون م -

 عوض کردم.  یمشک  یمانتو هیو با جمع کردم و مانتوم  ولمیوسا تموم

 . کردیم وونمیو در داشت د فونیآ یصدا

 . اومدم رونی به دست از اتاق ب ف یسرم کردم و چمدون و ک وچادرم

 ؟ یریم یمتعجب گفت: کجا دار  دنمیخانم با د فاطمه

 که پسرتون نباشه.  ییجا -

 به سمت در رفتم.  ی سمتم اومد ول به

 ؟یو چرا جمع کرد چمدونت  ؟یریم یدختر آخه کجا دار  -

 رو باز کردم که با دالرام و آرش رو به رو شدم.  در 

 به تعجب شد.  لینگاهشون تبد یتو تی عصبان
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 و گرفت. دفعه بازوم  هیآرش  یرد شدم ول  نشونیب از 

 ؟ی کنیم کار یچ ینورا؟ دار  یریکجا م -

 آزاد کردم. وبازوم

 سراغ من.  ادیبعد ب ادیبهتره برادرت اول با خودش کنار ب -

 .سادیآسانسور وا ی جلو عیسر دالرام

 . یبر ذارمی بخدا نم -

 اشایندارم، بهت گفتم ک ییخونه جا نیگفتم: برو کنار، من تو ا  تی عصبان با
 االن بهت ثابت شد؟  خواد، یو بخاطر خودم نممن 

 و بذار سر جاش. برو چمدونت  اینورا، ب ار یدرن یباز  وونهید -

و گرفتم و به کنار پرتش کردم که آرش  شد و با خشونت بازوش  زیلبر صبرم
 . وفتهیگرفتش تا ن  عیسر

 زدم. رو  دکمه

 !ید یم تایرز  لیتحو واشایک یدار  ؟یخر قدر ن یگفت: چرا ا ت ی با عصبان دالرام

 زدم.  یپوزخند

 . ستیواسم مهم ن -

 وارد شدم.  عیباز شد که سر در 

 .سادیچارچوب وا یتو آرش
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 . رونیب ا یب ، یبر ذارمینم -

 و زدم.هم کف  یدکمه 

همتون به فکر   د، یهمتون خودخواهگفتم:    تیپر از اشک و عصبان  یهاچشم با
 نه من.  دیاشایک

و با تموم توانم به عقب هل دادم که چند قدم به  ول کردم و آرش  وچمدون 
 عقب رفت. 

 پر از غم بهم چشم دوخت.  یهادر بسته بشه با چشم تا

 که با دست پاکش کردم.   دیگونم چک  یاشک رو یاقطره

 به درک! دیهمتون بر -

 رفتم.   یاومدم و به سمت نگهبان رونیکه باز شد ب در 

 افتاد کجا برم. ادمیدرخواست آژانس کردم تازه  نکهیاز ا بعد

 و پاک کردم. هام و اشک سادمیدر وا دم

 .ششمیو چفت ببنده و نگه من پدهنش  تونهی تنها اون م نا، ین شی پ رمیم

 . د یرس آژانس

 صندوق عقب گذاشت که سوار شدم.  یتو وچمدونم 

 نشست.  نیماش یتو

 رو بهش گفتم که به راه افتاد.  ناین یبابا یخونه  آدرس
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 دادم.  هیتک  شهیو به شبغلم گرفتم و سرم یتو وفم یک

تو هم هر  ست، یبد ن یکم دور  هیتو دست و پات بودم،  یادیچند وقت ز  نیا
 بکن.  یخواست یغلط

 بغضم گرفت.  باز 

 بهش نگاه کردم.  میگوش  یصدا با

 بود.  دالرام

 دادم.  رد

 کرد.  ییرو صفحه خودنما اشایک یشماره نکهیربع گذشت تا ا کی حدود

 زدم و رد دادم. یپوزخند

 واسم اومد.  یامیپ

 که خودشه.  دونمیم

 باز کردم. وام یپ

 جواب بده" زنمی" زنگ م

 لحظه بازم زنگ زد که بازم رد دادم.  نی هم تو

  چارتیب یخدا اگه برنگرد یواسم فرستاد: به خداوند دهی نکش قهی دق به
 کنمیو قلم مجفت پاهات  یاز خونم بر ینورا، بهت گفتم اگه بخوا کنمیم
 یبر ییکه آخرش هر جا  یدون یرو اعصابم نرو، م نیاز ا شتریرفته؟ پس ب  ادتی
 . کنمی م داتیپ
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 لب گفتم: برو به درک.  ریز  تفاوتیب

از  رون یمامان فرستادم: سلم مامان جونم، من واسه کار مجبورم برم ب  واسه
 تهران، اونجا آنتن نداره پس نگرانم نشو. 

 کامل خاموش کردم.  ومیو بلفاصله گوش نوشتم ون یا

 . سادیوا ناین یبهتره بگم عمارت بابا  ایخونه  یبعد آژانس جلو قهیدق ده

 شدم.  ادهیرو حساب کردم و پ هیراک

 و داد. گفتم که جوابم  یکردم و خداحافظ یکه بهم داد تشکر وچمدون 

 زدم. وفون یشدم و آ کینزد یاو قهوه ییبلند طل یادر نرده به

 نگهبان خونشون به پشت در اومد.  دهی نکش قهی دق به

 سلم.  -

 . نای سلم، نورام دوست ن -

و باز کرد که وارد شدم و  و باور کرد و درمبود حرفم دهیو چند بار دمن  چون
 کردم.  یتشکر

 یآزار دهنده  یکه بود قدم برداشتم که صدا یای سمت عمارت از راه سنگ به
 چمدون بلند شد. 

  ¬گرفتیم یزییپا یاطراف که کم کم داشت رنگ و بو یبه سرسبز  ونگاهم
 دوختم.
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 ناین یقه یبه سل   هااهیخونشون بودم، تموم گل و گ  اطیعاشق ح  شهی هم
 انتخاب شده. 

 یرو یافتاد که لبخند محو قیآالچ کیفعال نزد ریغ یبه حوض و فواره  نگاهم
 لبم نشست. 

 . میسرما خورد وم یکرد سیرو خ گهیاونجا هم د نایو نمن  چقدر 

 . سادمیوا دی_سفییدر طل  یها باال اومدم و جلوپله از 

و   زدیبهش زنگ م  اشایچون صددرصد ک  امیبگم که دارم م نای به ن نخواستم
 نه.  ای ششی پ رمیبگه دارم م  کردی مجبورش م

 و نوازش کرد. گرم صورتم یو در رو باز کردم که هوا دمی کش  یقی عم نفس

 شدم و در رو بستم.  وارد

 ؟یاخونه   نا؟یگفتم: ن بلند

متعجب   دنمیاومد و با د رونیب عیسر ییرایاز قسمت پذ دهی نکش قهی دق به
 بهم چشم دوخت. 

 نورا؟  -

 سمتش رفتم.  به

 سلم.  -

 طرفم پا تند کرد. به

 !خبر؟یاونم ب ؟یکنیم کار یچ نجایسلم، ا -
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 چمدونم نگاه کرد. به

 شده؟ یچ -

 . مونمی نم اشایک یخونه  گهیمن د -

 شده مگه؟  یچ ؟یگفت: چ شکه

 کردم.  سکوت

 گذاشت.   نیزم  یاز دستم گرفت و رو وفم یک

 کار ی چ اشایشده نورا؟ ک یدستش گرفت و نگران گفت: چ یتو وهامدست 
 کرده؟

لو   یو فاتحه  دمیکش   یپوف ال یشدن دان کیبزنم اما با نزد یحرف خواستم
 و خوندم.رفتنم 

 گفت: سلم، چه خبره؟! متعجب

 کردم.  یاخم

 . کنمی به خدا قسم باهاتون قطع رابطه م نجام یبفهمه من ا اشایاگه ک  د، ین یبب -

 کرد.   یاخم کم رنگ ناین

 !یشناخته باش دیو که بامن  -

 .شناسمیتو رو م -

 اشاره کردم. ال یدان به
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 اعتماد ندارم.  نیبه ا -

 شد.   ق¬تری عم  اخمش

 مثل منه نورا.  المیدان -

 برم بگم؟ دیبا ی: من واسه چال یدان

 بترسونتت.  اشایک دیشا -

 شده؟ یکن چ ف یخب، حاال تعر لرزم؛ یبادا نم  نیگفت: نترس، من با ا  مطمئن

 .ییرا یتو پذ می: برناین

 . میرفت   ییرایبرداشت و باهم به سمت پذ وفم یک  بعد

 . نجاستیهم ا  گهینفر د هیبگم  د ی: درضمن، باناین

 نگاهش کردم. یسوال

 ؟یک -

و  سادمیاومد وا رونیب ییرایاز پذ دمی که د  یبزنه با کس یخواست حرف تا
 به هم گره خوردند.  دیهام شداخم

 به چمدونم بعد به خودم نگاه کرد. اول 

 به سمتم اومد.  بیبه ج  دست

 کرده؟  تتیاذ اشایک -

 داشته باشه.  یفکر نکنم بهت ربط -
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 .سادیبه روم وا رو

 نجا؟یا یاومد یجمع کرد ولتیکرده که بار و بند تتیاذ اشا یک  گمیدارم م -

  یعصب نبار یو محکم گرفت و اازش گرفتم و از کنارش رد شدم که بازوم ونگاهم
 کرده، دارم براش.   تتیاذ گفت: پس 

 آزاد کردم. وبازوم

 . یکن  تیالزم نکرده ازم حما -

خودخواه با  اشایاون ک نمیبب تونمی چون عاشقتم، چون نم کنمی م تیحما -
 . کنهیم تیکاراش تو رو اذ

 منظورم هردوتونه.  د، یازش گرفتم و آروم گفتم: فقط ولم کن ونگاهم

 رفتم که همشون پشت سرم اومدند.  ییرایسمت پذ به

 آب تو دلت تکون بخوره؟  ذاشتمی م یاگه با من بود  ی: فکر کردریام

 زدم.  یو با غم پوزخند  دمی سمتش چرخ به

با هم  ی فرق چیتوعه، شما دو تا ه یپسر عمتم لنگه  ، یپسر عمت یتو هم لنگه  -
فرصت دادم اما با  اشایبهش، به ک یاما گند زد ریبه تو فرصت دادم ام د، یندار 
 خردم کرد. تشیخر

 و پر کرد.نگاهش  غم

 . شم یم وونهی شده نورا؟ دارم د ی: آخه چدی نال ناین

 . گمی م  مینیبش میبر -
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 . میها نشست مبل  یرو

 کردم. ف یرو براشون تعر هی قض تموم

 . د یکشی م شی شونی و به پدستش یشده بود و ه یعصب ریام

 و کند. پوست لبش  ناین

 م؟ یکن کار یما با تو چ تا، یآخ رز  -

من،  یخونه میبلند شو بر ؟یینجایا فهمهی نم اشایک  یکنی : نورا، فک مریام
 . رسه یعقلش به اونجا نم 

 سراغ تو.  ادیم  ستین نجایبفهمه نورا ا ی: در واقع وقتال یدان

 . دمیکش میشونی به پ یدست کلفه

 . شه ی... نم گهیراست م  -

 . دی کش ششیبه ته ر  یدست ریام

 اونجا.  برمتی لواسون، م یدارم، تو لیو هیمنم نه،  یاصل خونه  -

 س یرئ نکهیدوم ا نمش، یبیدانشگاه دارم قطعا م نکهیاول ا شه، ینم نمیا -
 شرکتمه. 

 . دمیکش یپوف

 ازش فرار کنم.  تونمی نم یجور  چیه -
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اونجا  ارمیاستاداتم م زنم، یم یخودم واست حاضر ، یری : دانشگاه نم ریام
 بهت درس بدند.  یخصوص

 زدم.  یکم رنگ  لبخند

 .ی و تو دردسر بنداز خودت خوادی ممنون، نم -

 کرد. یزیر  اخم

 . کنمی م یو نزن، من بخاطر تو هر کار حرف  نیا گهید -

 شد و کنارم نشست.  بلند

چهار  ریام گهیبد داغونت کردم اما من د  دونمی کردم، م تتیاذ دونمی قبل م -
بچه پولدار  هیوقت خام بودم، تر شدم، اون نورا، با تجربه  ستم ی ن شیسال پ
 بهم اعتماد کن.  کنه، یو بزرگ ماما االن مرد کارم، کار آدم یقرت

 . چشم دوختم نیاز احساسم به زم  جیگ

من واقعا   نمی و فقط فکر کنم، فکر کنم ببتنها باشم یچند روز تنها خوادیم دلم
اعتماد   تونمی قبول کنم، به کدوم م تونمیم  میو به عنوان مرد زندگکدومشون 

 بمونم بد نباشه.  لیروز تو وکنم... فکر کنم چند 

 نگاه کردم.  بهش

 فکر کنم...  -

 نورا؟  -

 انگار روح از تنم جدا شد و با شتاب بلند شدم.  اشا یداد ک یصدا با
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 بهشون دوختم.  ودم یترس نگاه

 . شمیم می قا رمیمن م دی و گرم کنسرش  دیبر -

 رفتند.  رونیب ییرایبه عنوان باشه تکون دادند و با دو از پذ یتاشون سرسه  هر

و تا تونستم باال گرفتم  یو با هزار بدبختشونم انداختم و چمدونم  یرو وفم یک
 .دمیدو  یبه طرف در پشت

 .زدیهزار م یاز ترس رو قلبم

 و لرزوند.وجودم ش یداد بعد یصدا

 و؟ من  د؟یدور بزن یخوایم ویک -

 . داد زد بلندتر

 . اینکن، ب وونهیو دنورا من  -

 آرش بلند شد.  یعصب  یصدا

 !شیترسونی م شتریکه ب نجور یا اشا، یتر کآروم -

 اومدم.  رونیو از خونه ب دمی کش نییدر رو پا یره یدست لرزونم دستگ با

و پولم ف یک ویها پنهان کردم و فقط گوشپشت بوته  عیو سرو چمدونم  ف یک
 برداشتم.

 .دمیکنارشون گذاشتم و بعد تا تونستم به سمت در دو وچادرم

 خوب شده.  ریام هی ل یهنوز تازه رد س ذارتم، یسالم نم وفتمیدستش ب اگه
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 سمیجداست خواستم وا کیکوچ  ف یک هیتو   میبانک یهاکارت  نکهیا یادآور ی با
 شدم.  ال یخیاز ترس ب یول

 شدم.  کینگاه باغبون و نگهبان به در نزد ریز 

 .دمیدر رو باز کردم و بدون بستن به سمت سر کوچه دو عیسر

 پارک شده بود.  یاانه یدر به طور ناش یجلو اشایک  BMW نیماش

 دست برنداشتم. دنیپاهام درد گرفتند اما بازم از دو  نکهیتا ا دمیدو اونقدر 

 بهم داده بود.  دنیجون دو ترس

 دست تکون دادم.  های واسه تاکس دمی که به سر کوچه رس نی هم

 .  وفتم ین  رشیفقط گ  ایخدا

بود کنارم   یرانی تاکس یهابرچسب  نشی ماش یکه فقط رو  یدیپرا هی باالخره
 .سادیوا

 . د یدور بش  نجایتا مرد داخلش بودند که به اجبار نشستم و گفتم: زود از ا سه

 گاز گذاشت.  یو روپاش  یحرف چیبدون ه مرده

 . ست یازش ن یخبر دمیعقب نگاه کردم که د به

 . دمی کش یاقلبم گذاشتم و نفس آسوده یرو ودستم

 . کردیبهم نگاه م یچشم  ریز  یکه عقب نشسته بود ه یمرد

 . دمی چسب به در  خوب



 ی مطهره حیدر  نمسیس

855 
 

 نداشتم.  یچرا بهشون حس خوب دونمینم گرفت، یاسترسم م هاشونافه یق از 

 راننده بلند شد.   یصدا

 د؟ یبر نیخوایحاال کجا م -

 فکر نکرده بودم! حاال کجا برم؟  نشیا به

 . گردمیامن شد برم  ناین یاوضاع خونه  یپارک، وقت هیتو  رمیم

 باشه.  نجایا کیکه نزد یپارک هی -

هام به هم گره خوردند و خلوت شد؛ اخم یکوچه  هینگذشت که وارد  یزیچ
 اضطراب تو جونم افتاد. 

 . سادیوا یکنار 

 !نمیبی نم یپارک نجایا -

 . دی چرخ رانندهه

 خوشگله.  یپارک بر  ستیقرار ن -

 بست.  خیو خون تو رگم  ومدینفسم باال ن گهید انگار 

رو گرفتم تا در رو باز کنم اما درها رو قفل کرد که با ترس به   رهیدستگ عیسر
 . دمیسمتشون چرخ

 !؟یکنی اعتماد م ین یگفت: چرا به هر ماش یکنارم با لبخند مرموز  یمرده

 بزرگ¬تر شد.  یگلوم¬و گرفت و ه یسرطان یمثل توده¬   بغض
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 . دمیکش  ینیاز دستم چنگ زد که از ترس ه وفم یدفعه ک هی

 حرکت داد زدم: کمک، کمک! هی تو

 دهنم نشست خفه شدم.  یکه رو یدست با

 شدم.  ره یپر از اشک به نگاه ترسناکش خ یهاترس و چشم با

و جونت  نیگفت: ببند تا با هم  یآورد و با لحن بد رونیرو ب  ییچاقو ییجلو
 .رونیب زیبر یدار  یهر چ  االینگرفتم، 

 کردم.  نییو باال و پاترس سرم با

پول دارم   ی... هر چیلرزون گفتم: هر چ  یو برداشت که با صدادستش مرده
 همون توعه. 

 و نگاه کرد. و از اون مرده گرفت و داخلشپولم ف یک  رانندهه

 زد.  یپوزخند

 هان؟  ؟یآدم خر فرض کرد  -

 درآورد. وفم یداخل ک ینگاه کرد و پنجاه تومن بهم

 ! ن؟یمحله فقط هم  نیبچه پولدار، تو ا هی -

 .اال ی ش، ی گفت: بق ت ی با عصبان  نبار یا

 قدر دارم.  نی : به خدا قسم همدمی بغض و عجز نال  با

 گلوم گذاشت که نفسم رفت.  ریو ز به در چسبوندم و چاقوش  عیسر مرده
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 گفت؟  یچ ید ینشن -

 بغضم شکسته شد.  نبار یا

 ندارم.  شتریگفتم: به خدا ب هیگر با

ولش   ینجور یهم ممیتونی که کنار راننده نشسته بود گفت: نداره، اما نم یاون
 . م یکن

 . دمیترس لرز  از 

 . دی کش ششیبه ته ر  یدست رانندهه

 . گهیراست م  -

 . ختیسر تا پام¬و که برانداز کرد قلبم فرو ر  نگاهش

 . مش یبری که گرفته بودم با اخم گفت: فکرشم نکن... به عنوان گروگان م یاون

 نگاه کرد.  بهم

 .میری گیاگه خودش نداره از بزرگترش م -

اما از اون نظر کار به کارم  دی باهام بکن دیدوست دار  یگفتم: هر کار  هیگر با
 . د ینداشته باش

 یینوا هی به  میتر انجام بدکار بزرگ   هیوقتشه   گاه، یگفت: برو مخف هیاراننده  کنار 
 م؟ یخفت کن نیماش یو تومردم یتا ک م، یبرس

 شدند؟! نجور یخوردند که ا یهات چه نونبنده  نیا ایپستند! خدا  چقدر 
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 به راه افتاد. رانندهه

 داد.  یبه دست عقب یمشک یپارچه  هی ییجلو

 یخوای و با ترس گفتم: م دمیعقب کش  ع ی خواست دور چشمم ببنده سر تا
 ؟یبکن کار یچ

لو بره، حاال هم تقل نکن که بد   گاهمونیمخف میکه بذار   میستی اونقدر احمق ن -
 . شمیم  یعصب

و تار   اهیهام بست و همه جا واسم سنکردم که دور چشم یلج باز  گهیترس د از 
 شد. 

پاش گذاشت که چندشم  یو روخوابوندم و سرم یصندل یگرفت و رو وبازوهام
 نکردم.  یمخالفت چی شد اما از ترس ه

 اشکام روونه شدند.  بازم

 افتادم! یبدتر یتو گرفتار  یفرار کنم ول اشایاز دست ک  اومدم

 کمکم کن.  ایخدا

 

   اشایک 

 

 اومدم.   رونیب یدر پشت از 

 زدم: نورا؟  داد
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 نگاه کردم.  ریبه ام خشن

 هان؟ یکجاش برد -

 کرد.  یاخم

 ؟یگیم یدار  یچ -

 گرفتم.  وشقه یرفتم و سمتش  به

 ؟یداد زدم: نورا رو کجا برد تی عصبان با

 کرد جدام کنه.   یسع آرش

 . اشا یولش کن ک -

 زد.   یپوزخند ریام

و بست و فرار کرد، تو مثل که آخرش چمدونش   یکرد تشیاذ قدر ن یا چارهیب -
 ؟ یعاشقش

 به جوش اومد.  خونم

با تحکم گفت:   یو گرفت و عصببهش بزنم آرش مشتم   یخواستم مشت تا
 بسه! 

 درست کرد.  وش قه ی ریام

 انداختم.  ینگاه ناین به

 کنم؟   چارتیب ایکجاست  یگیم -
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 از کجا بدونه؟  نایبا اخم گفت: ن ال یدان

 و جلب کرد. ها توجهم پشت بوته  زیچ هیبزنم اما  یحرف خواستم

 به سمتش رفتم.  عیدرهم سر یهااخم با

و چادر نورا رو به رو   ف یها رو نگاه کردم با چمدون و ک که پشت بوته نی هم
 شدم. 

 هم فشار دادم.  یرو وهامدندون 

 نبوده؟ هان؟  نجایکه ا -

 نگاه کردم.  بهشون

 . کنم یم چارهیو بتک تکتون  -

 .دمیدو ییجلو اطی به سمت ح عیسر

 ا یب  یپنهون شد یتو هر قبرستون  ار، یو باال نسگ من  یرو نیزدم: نورا ا داد
 . رونیب

 برداشت.  یار یباغبون به سمتش رفتم که دست از آب دنید با

 د؟ ی دیند نورایدختر رو ا هیهمون لحنم گفتم:  با

 رفت.  رونیبا دو از خونه ب دمید وی کیانداخت و درآخر گفت:  نایبه ن ینگاه هی

 . دمیهم فشار دادم و به سمت در دو یرو وهامدندون 
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 نـورا 

 

 یآهن یکه داخلش دست بسته به صندل  ینظمی و ب یمیقد یترس به انبار  با
 بسته بودنم نگاه کردم. 

 آورد.  رونیب  بشیاز ج وم یگوش انهیبودم اسمش شا  دهی که فهم  رانندهه

 !یفونیمارک؟! مثل آ  نیبچه پولدار چرا ا هی -

 د؟ یفهم ی چرا نم ستم، ی گفتم: من بچه پولدار ن  تی عصبان با

 زدند.  یپوزخند

 کنند.  شی ابیبشکون ممکنه رد ومکارتش یراننده گفت: س کنار 

 هم فشار دادم.  یرو وهامدندون 

کرد که   مشیتقس م یهام به دو نچشم یدرآورد و جلو ونم ینازن مکارتیس
 زده بهش نگاه کردم. غم

 ! دیشعور یب یل یخ -

 و بگو. بابات یشماره  االیکنار خودم بود گفت:  نی ماش یکه تو یاون

 دستم نگاه کرد.  به

 . یشوهر که ندار  -

 زدم.  یپوزخند



 ی مطهره حیدر  نمسیس

862 
 

 ندارم؟  یدونیاز کجا م -

 . ست ی حلقه دستت ن  -

 نگاهش کردم.   سیف  پوکر

 شوهر نداره؟!   یعنی  ستی حلقه دستش ن یهر ک -

 کرد. زیر  وهاش چشم

 ؟یدار  یعنی -

 یزود باش شماره د، یمسخره رو تمومش کن  یبحثا  نیگفت: ا  یعصب انیشا
 بگو. ویکی

 . دمیبهم نگاه کرد که از نگاهش ترس دوار یتهد

 . ینیبی که بد م یدورمون بزن  یبه حالت اگه بخوا یوا -

 و با ترس قورت دادم. دهنم آب

 رو. ریام ایبگم  واشا یک یبودم شماره مونده

 شد که با داد گفت: شماره! یسکوتم طوالن اونقدر 

 اشایگفتم و درآخر گفتم: ک  واشا یک یشماره  مقدمهیو ب دمی ترس به باال پر از 
 بزرگمهر، نامزدمه. 

 کردم صدام نلرزه. یسع

 . کشهیو مبخدا همتون  د، یبگذر  رشیاز خ -



 ی مطهره حیدر  نمسیس

863 
 

 زد.   یرانندهه پوزخند کنار 

 .میاز طوفانا رو رد کرد یل یجوجه؟ ما خ یترسونیم یما رو از چ -

 رفتند.  رونیبهش اشاره کرد که ب  انیشا

داد و بهم چشم  هیتک وار یبا نگاه خشنش به د نهیدست به س  شونیکی اون
 دوخت. 

 . دمی کش  یقی عم نفس

 . دیلرز ی بدنم م کل

 آقا پسر...  نی بب -

 .امیپور  -

 . دم یکش  یقینفس عم باز 

 نیخوایم   یبخدا با بد کس د، یولم کن  گمیکه م دونمی م زیچ هی ا، یآقا پور  نی بب -
 . د یفتیدرب

 فرو رفتم.   یگرفت و به سمتم اومد که از ترس تو صندل وار یاز د وش ه یتک

 گذاشت و تو صورتم خم شد.  یصندل یهادسته  یرو وهاشدست 

 دیدار  یادیجامعه ز  نیکه انگار پر از نفرت بود گفت: شما پولدارا تو ا ینگاه با
 برمیلذت م  ست؛ یبد ن تون یکم تشنج تو زندگ  هی د، یریم راجیواسه خودتون و

 . شنومی م  تونیو بخاطر زندگ هاتونو التماس  نمیبیو مترسونتون  ی هانگاه یوقت

 ؟یاگفتم: تو زخم خورده دیترد با
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 . ختیبه هم ر  شچهره

 و به جلو رفت. دیچرخ ساد، یوا درست

 . د یکش شی مشک ش یبه ته ر  یدست

من پولدار  نکهیاول ا ن، یبب  نطوره، ی جمع کردم و گفتم: پس هم  وجرئتم
کارمند مظلومه که تازه  هی بابام  نکهیصدبارم بهتون گفتم، دوم ا ستم، ین

 هم که بهتون دادم...   یاون کس یبازنشسته شده، شماره 

 زدم.  یپوزخند

و همتون  زنهیم رحمه، یب یهست ول  ستی پولدار ن گمی مثل نامزدمه، نم  -
 . کشهیم

 یهر چ اشایبترسونمشون، ک خواستمیم یهام باور نداشتم ولبه حرف  خودم
 . ستیباشه آدمکش ن 

 بهم نگاه کرد.  بی دست به ج یو جد دیطرفم چرخ به

 ؟ی نکن دیتهد قدر ن یا وی ببند شهیم -

 هشداره.  ستی ن دیتهد -

 زد.  یپوزخند

کار اشتباه به    نیتو نگران ما نباش، نگران خودت باش که ممکنه با کوچکتر -
 . یریاصطلح نامزدت بم 

 . دیاز ترس لرز وجودم
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 . زدیو مطمئن محرفش  یل یخ

 ؟یشد نطور یچرا ا -

 زد و به سمت در رفت.   یپوزخند باز 

 و نشنوم رو اعصابه. صدات  -

 ؟ یعاشق بود -

و باز کرد و  دستش  یتو یو چاقو دی به طرفم چرخ تیدفعه با عصبان  نیا
 برات ببندمش؟  ای یبندیگفت: م  دوار یتهد

 الل شدم.  گهیترس د از 

 . گرفت ی لحظه هم آروم نم هیاز ترس و دلهره  قلبم

 

 اشا یک 

 

 و باز و بسته کردم. مشتم  یعصب

تا فردا شب بهتون مهلت   د، ی کن دایتا اون نورا رو پ دیو رو کن  ریو ز تموم تهران  -
 که...   دمیم

  یشماره دمیآوردم که د رونشیب بمیو قطع کردم و از جحرفم میلرزش گوش با
 ناشناسه. 
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 بود.  یعموم یهاواسه تلفن  انگار 

 بهم چشم دوختند.  میو رح ساالر 

 گرفت و به سمتم اومد.  وار یاز د وشه ی تک آرش

 کردم و جواب دادم.  یاخم

 بله؟ -

 بزرگمهر؟  اشایک -

 خودمم. -

 نامزدتون.  د؟یشناسی و که منورا خانم -

 به هم گره خوردند.  شتریب هاماخم

 خب؟  -

 گوش بده. گمیم یهر چ رهیبم یخوایمبارک ماست، اگه نم  یاالن تو دستا -

مثل آتش فشان تو  تیعصبان   دهینکش هیاما به ثان  ومدیباال ن گهینفسم د انگار 
 . دمیدرست نشن د؟یکرد یوجودم فوران کرد و داد زدم: چه غلط 

 بهم نگاه کرد.  یسوال آرش

 و گوش کن. حرفم  از یاوه آقا پولدار جوش ن -

و سگم یتا اون رو کنم، ی و بدبخت م: همتون دمیانبار رو دور زدم و غر یعصب
 وگرنه...  دی ولش کن دیند
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 زد.  یپوزخند

بچه پولدار، زنگ زدم خبر    نیبب م، ییکنه ما  دیتهد ویکی دی که با یفعل کس -
 . یریگ یم لیدختره رو تحو یایم ونیل یبا ششصد م فرستمیو مبرسونم آدرس 

 پرت کردم که خرد شد.   نیبه زم  ومیگفت و قطع کرد که با داد گوش  ون یا

 به سمتم اومد.  عیسر آرش

 اشا؟ یشده ک یچ -

آرش،   کشمشونیم دم، یو جر م: همشون دمیغر  تیبا عصبان زناننفس 
 . کشمشونیم

 شده؟ یچ گمیگرفت و با تحکم گفت: م  وبازوهام

 .زدیم  رونیو گوشام باز چشم شیآت انگار 

 . دنت ینورا رو دزد -

 و بدزدند. بزرگمهر  اشایزدم: جرئت کردند زن ک داد

 شد.  دار یتو نگاهش پد ترس

 ا؟ یک -

 پس زدم و به سمت اون دوتا رفتم.  وهاشدست 

و گفتند  دوباره زنگ زدند و آدرس  یکه وقت  دیآماده کن وزاتی گفتم: تجه خشن
 د؟ ی دیفهمسر وقتشون،  میبر
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 باهم گفتند: چشم قربان.  هردوشون

 . دم یکش  شمیبه ته ر  یهم فشار دادم و دست یرو وهامدندون 

 . دیبر -

 . دندی دو یآهن گفتند و به سمت در بزرگ  یچشم هردوشون

دستشون به نورا   کشم، یرو م دهی تازه به دوران رس یمن اون چندتا جوجه  -
 .شونمیم اهیو به خاک سشونو خانوادهبخوره خودشون 

 آشناست؟  هیکار  یگیم -

 نگاه کردم.   بهش

داشته کدوم  ستیمعلوم ن  تجربان، یب نینه، از حرفاشون معلوم بود از ا -
سالم  یجا هی  نمشیخدا بب یافتاده، به خداوند  نایا ریکه گ  رفتهیم  یقبرستون

 آرش.  ذارمی واسش نم

ازت ناراحت و  شمینجور یهم اشا، یدست روش بلند کن ک یزد: جرئت دار  تشر
 دلخوره. 

 . دمیموهام کش  یتو یدست یو عصب کلفه

 و برداشتم و به سمت در رفتم. داغون شدم یگوش

 ؟یکلنتر یری: نم آرش

تک تکشون   یچشما یجلو  ول یو عزرائ کنمی گفتم: نه، خودم آدمشون م بلند
 . ارم یم
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 باز کردم. ون ی اومدم صندوق عقب ماش رونیب ی که از انبار  نی هم

 آوردم و بهش چشم دوختم. رونیب وم یجا ساز کلت کمر یجا از 

 . ه یبزرگمهر ک  اشای ک دمیم نشونتون

آرش گره  یدادم و در رو بستم که نگاهم تو نگاه جد ریبه شلوارم گ  وکلت 
 خورد. 

 ؟یبرد یکوفت نی و به سمت ابازم دستت  -

بدم، پس سرت تو کار خودت باشه و پا  ر ییتغ تونمیو نمکه بودم یمن کس -
 نشو.  چمیپ

 

 نــورا  

 

 د؟ یبهش گفت یبهتون گفت؟ چ یورود اون دوتا با ترس گفتم: چ با

 در رو بست. انیشا

 به تو چه؟ سرت تو کار خودت باشه. -

 و کندم. استرس پوست لبم  با

 ! دیو انداختخودتون یتو بد دردسر -

 نشستند.  ایگذاشتند و کنار پور   یبه حرفم صندل تفاوتیب
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 . کردی به اطرافش نم یفکر فرو رفته بود که توجه یاونقدر تو ایپور 

 زد.   شیشونی به پ  یتلنگ انیشا

 الو؟ -

 خودش اومد و بهش نگاه کرد.  به

 ه؟ یچ -

 تو هپروت پولدارا! ی! نکنه باز رفتیرانندهه گفت: چته؟ تو فکر کنار 

 . دی کش  یقی عم نفس

 . دی عادت کرده باش دیبا گهید ال، یخیب -

 شهیو مثل خوره پر کرده بود گفتم: م که وجودم یجمع کردم و با فضول وجرئتم
 . ی ریتو خط خفت گ دیچرا زد دی کن  ف یاصل تعر د؟یکن ف یواسم تعر

 یو قورت دادم ولسه تاشون با اخم بهم نگاه کردند که با ترس آب دهنم  هر
 بازم از رو نرفتم. 

 کنجکاوم.  شم، یم  وونهیخب دارم د -

 بلند شد.  انیشا

 کنه.  ف یها رو واسمون ردمن برم به اصغر بگم اونجا و بچه -

 راننده با اخم گفت: نره لومون بده! کنار 

 : نه، دهنش چفته. انیشا
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 تکون داد.  یسر

 خوبه، برو. -

 . بهم انداخت و بعد به سمت در رفت و از انبار خارج شد ینگاه کوتاه  انیشا

 . دمیکش یپوف

 گشنمه.  -

 زد.   یپوزخند ایپور 

 ذره بهت فشار اومده بچه ننه؟  هی ه؟یچ -

من   لیزرت زرت پوزخند تحو یگفتم: ه اشایحرص بهش نگاه کردم و مثل ک با
 . دمیپوزخند د قدر ن ینده حالم بهم خورد که ا

و پر کرد و بلند شد و به سمتم اومد که به خودم لعنت  هاش چشم تی عصبان
 فرستادم و از ترس به اون طرف نگاه کردم. 

رو  یگوشم خشن گفت: دار  کیها گذاشت و نزددسته  یرو وهاشدست 
 سره کنم.  کیو ارتک جان ی نکن که هم یدختر جون، کار  یر یاعصابم راه م

 و بروز ندم.کردم ترسم یسع

 زد.  یپوزخند

 !یتو که نامزد دار  ، یاصل از کجا معلوم هنوز دختر باش -

 هم فشار دادم و بهش نگاه کردم.  یرو وهامدندون 
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نگه   وت یپس بهتره شرف مردونگ ست، یبر دختر نبودن ن لی نامزد داشتن دل -
از باال  شتری ب رتشونیغ ایشهر نییپا گندیم ، ینکن دیتهد نیو با او من یدار 
 !نمشیبی کو؟ منکه نم یول استیشهر

 نگاهش کمتر شد.  تی عصبان

توش   یای خوش بخت چی لحنم گفتم: باور کن پولدار بودن ه یتو یدلخور  با
و حال کردنشه، من   یکه فقط به فکر خوش کنهی م یعوض هیفقط تو رو  ست، ین
 . دی قانع باش تون ی زندگ  نیبودم، شناختمشون، بهتره به هم  نشونیب

 اون کنار رانندهه بلند شد.  یصدا

 !خونهی نوحه م زنهیداره زر م  یادیز  ایو ببند پور دهنش  -

 چشم ازم برنداشت.  یول سادیدرست وا ایپور 

 و زدم.انگار حرف دلش  کردیبهم نگاه م یجور 

 گفت: آره، پستن، مخصوصا دختراشون.  یآروم یصدا با

 و بلند شد.  دیکش   یپوف  هیکی اون

 ؟یاوک ، یعوض یتو فاز اون دختره یباز نر -

 رو باز کرد. در 

 .م یزیشکم صابمردمون بر نیتو ا رمیبگ  یزیچ هی رمیم -

 رفت و در رو بست.  رونیب

 ش رفت و روش نشست. زنگ زده  یبه سمت صندل ایپور 
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 دوختم.چشم  نی و به زم دمی کش  یقی عم نفس

چون   اره، یسرشون ب ییبل اشا یک خواستمی بودنم اما بازم نم دهی دزد نکهیا با
 ازشون متنفرند.  قدر ن ی پولداراند که ا یها هم زخم خوردهمطمئنا اون 

 همه جا رو پر کرده بود.  سکوت

 . ومدینم ینیماش یچون صدا اطرافمون نبود ابونیخ انگار 

 رو اعصابم بود. دیسوز بود شد میها که ناز المپ  یکی

 عاشقش بودم.  -

 صداش بهش نگاه کردم. با

 گرفت و به سمتم سوق داد.  نیاز زم ونگاهش 

 بودم.  رشیگیسال پ کی -

 زد.  یتلخ لبخند

که بهم   زشیاما تنها چ زش یخوشگل بود، آروم بود، لحنش، کارهاش، همه چ -
شهر تهران و منم از   یباال یسطح خانوادش بود، اون از خانواده خوردی نم

زدم و بهش ابراز علقه   ایو به در روز دل   هی شهر و بدبخت...  نییپا یخانواده
و رفت، با خودم فکر   دی و کشکردم، نه پوزخند زد، نه مسخرم کرد، فقط راهش 

 . تهیعلمت رضا دیسکوتش شا نیکردم ا

 و پر کرد.وجودم غم

 زد.  یپوزخند
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دعوا  یقرت  یشدم، چندبار بخاطرش با اون بچه پولدارا چشیمن خر بازم پاپ -
 کردم. 

 ابروش با چشم اشاره کردم.  یخط شکستگ به

 واسه همون دعواهاست؟  -

 تکون داد.  وسرش

 . دی کش  یقی عم نفس

برگشت و رو  رفتمی روز که داشتم پشت سرش م هیهمه جا مواظبش بودم،  -
 تونمی گفتم"نم ؟یشینم  ال یخیشد و گفت" چرا ب رهیهام خبه روم به چشم 

" به جون یدنبال پول بابام یستیزد و گفت"عاشقم ن یچون عاشقتم" پوزخند
 هی  نکهیو رفت تا ا دیو کشمادرم قسم خوردم که فقط عاشقتم... بازم راهش 

موتور  یدانشگاه، رو  رفتی بود که م یدانشگاهش بود، سال اول کیجا نزد
نگاهش بهم خورد و به سمتم اومد، انگار  نمش، یو بب ادی نشسته بودم تا ب

باهام حرف بزنه، قرار  خوادی ... گفت مفراموش کردم  ودن ینفس کش  گهید
 زدم...  وپمیت ن یبهتر ی... با چه شوقم ینیو ببکافه هم  هیتو  میگذاشت 

 . دیندخ

 

واسم   وش ی کل زندگ شش، یهنگ کرده بود، رفتم پ دنمیمامانم که از د -
ورشکسته شده و حاال به لطف  کشیشر یباباش با نارو دمیکرد، فهم  ف یتعر

نداره... منم بهش گفتم من   یزیعموش سر پا موندند، گفت از باباش چ
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 د، کار به کار مالت ندارم... از اون روز قرارامون شروع ش خوامیو مخودت
 رو داشتم.. ایکنارش که بودم انگار دن

 هام حلقه زده بود. چشم  یتو اشک

 با زبونش تر کرد.  ولبش 

اما  دمیپرس ولش یدل د، ی تموم وجودم لرز  م، یکات کن  دیروز اومد و گفت با هی -
مامان    دمی هام... فهمداد و نه تلفن  وهام امینه جواب پ گهیبهم نداد... د یجواب

از دستش   شهی هم یفکر کردم واسه  گهیعموش، د شی پ ایو باباش رفتند آنتال
خفن مدل  یهان یتو اون ماش گه، یپسر د هیبا  دمش، یجا د هی نکهیدادم تا ا

 باال، پسره بچه پولدار بود.

 از اشک بودند.  زیلبر هاشچشم

 شد.  دهیکش شی واسش به آت دلم

 زد.  یپوزخند

و بکشم  تموم شد، خواستم خودم میزندگ گه یو به پول فروخت!... دعشقمون  -
با  دمیشکستم که فهم یبار سوم وقت یو گرفتند... براو سپهر جلوم انیشا یول
 . دمش یدی ه*رزه م هیوقت ازش متنفر شدم چون نامزد کرده... اون  گهینفر د هی

 موهاش فرو کرد.  یو توهاش شد و دست  خم

 و مهار کنم. بغضم  کردم  یسع

 و پر کرد که نکنه اون دختر...وجودم دیهاش تردتک تک نشونه  دنیشن با
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 گفت: اون دختر... ستاره زند نبود؟ دیترد با

 و باال آورد. سرش  شکه

 !؟یشناسیو متو اون -

 زده بهش نگاه کردم.   بهت

 بلند شد و به سمتم اومد.  عیسر

 دادم.  هیتک یها گذاشت که به صندلدسته  یرو وهاشدست 

 نگاه کردم. نیزم  به

 رو نابود کرده! ییزهایستاره بخاطر انتقام چه چ ا، یخدا -

 هان؟ ؟یدونی ازش م یتو چ -

 نگاه کردم.   بهش

ستاره مجبور شده ولت کنه، بخاطر نفرت، بخاطر   ، یدونیماجرا رو نم یهمه  -
 نفر.  ه یو انتقام از  نهیک

باهاش   یاصل تو چه ارتباط ؟یدونیم یتو چ ؟یگیم یدار  یگفت: چ شکه
 ؟یدار 

که  اشاهیک یاول ینگفتم اون پسره یکردم ول ف یرو واسش تعر هی قض تموم
گفتم نامزد کرده درآخر  م، یداشت یایدوست هیاالن من نامزدشم، فقط گفتم 

 ایو اح پدرش  یو سروسامون بده و کارخونه دوباره خانوادش خواستهی چون م
 کنه. 
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 نگاه کرد.  نیفرود اومد و شکه به زم  ن یزم  یدفعه رو هی

 لب گفت: ستاره!  ریو ز  دیگونش چک   یاشک رو یاقطره

 گرفت.  دلم

 یکیو  اشایک یکیآدما خالصانه دوسش دارند؟  قدر نیکه ا هی ستاره چ نیا
که همشون تو  کنندی م یعاشق یدونفر ادعا ؟ی... اما منه بدبخت چایپور 

 ! ستی و خالص ن هی بی ع  هی احساسشون 

 و بستم. هامکه با بغض چشم  ختیگونم ر  یقطره اشک رو  چند

 ؟یدونی کجاست؟ م -

 باشه.   رانیا کنمی فکر نم  دمش، ید هیبار تو ترک نینه... آخر -

 شد.  بلند

 باز کردم.  وهام چشم

 نگاهش بود.  یتو ید یام نبار یا

 . یکمکم کن خوامی ازت م ارم، یبه دستش م کنم، ی م داشیپ -

 . دم یخند نیغمگ 

 . رمیگی م میوقت تصمسالم موندم اون  ایاگه زنده  -

 بهت بزنند.  یبیو سپهر آس انیشا ذارمینم -

 . دمی خند بازم
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  ارهیسرم م ییبل هی نتمیکه بب  دونمیم گم، یم واشایک گم، ی ها رو نماون من  -
 چون از خونش فرار کردم.

 کرد.  یاخم

 بدم که دستشم بهت نرسه؟ تیفرار  ییجا هی یخوایم -

دست  خوامیبرم، نم یبذار  یولم کن خوامی مکث گفتم: نه، ازت م یکم با
 بهتون برسه. اشایک

 به دست وارد شد.  سهی دفعه در باز شد و سپهر ک هیبزنه که  یحرف خواست

بچه، ما رو از اون  کنهیم ییداره مظلوم نما ؟یشی خام حرفاش م ینکنه دار  -
 !ترسونهیم یقرت

 . میست ین  کارهنیما ا م، یبگذر  ونیل یششصد م ریاز خ ومی ولش کن  ای: بایپور 

 بهشون چشم دوختم. دوار یام

 گذاشت.  زیم یرو رو سهیک

  هی یکنار بکش ول یترسی اگه م ا، یپور  میریو تا آخرش مراه  نیگفت: ما ا مصمم
 . رسهیبهت نم ونیل یذره از اون ششصد م

 دوختم.چشم  ایبه پور  دانهیناام

 . د یکش  ششیبه ته ر  یدست کلفه

 

 فردا_صبح  
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که دست بسته بازوم تو دست سپهر بود با استرس به اطرافم که پر   طور همون 
 قراضه بود نگاه کردم.  یهان یاز ماش

و داره بهم قول داد از دور هوام یانصراف داد و جدا شد ول یریگاز گروگان  ایپور 
 بهم برسونند.  یبیدو تا آس نیا ذارهیو نم

بزنه... از عکس   رونیبشکافه و ب ومنه یس یقفسه  خواستی انگار م قلبم
 . دمیترسی م اشایالعمل ک

بلند و پس بندش هوا پر از گرد و خاک شد که   ییهان یماش یدفعه صدا هی
 آورد. رونیو بتر گرفت و چاقوش و محکمسپهر بازوم

 ؟ یدیفهم  م، یستین ایدختر جون، ما مثل پور  یریمی م یبکن یکار  نیترک یکوچ -

 . دمیترس گفتم: فهم  با

 بودم.  سادهیدو تا پام وا یرو یسخت به

 و مشت کردم. از استرس دستم یمشک  یمایشدن دوتا اپت کینزد با

 . دندیرس  بهمون

ساالر جلو نشسته بود که مطمئن  نیماش ه یو تو  یپوشش تمام مشک هاراننده 
سوارش بودند که   گهیهم چند نفر ناشناس د یکیاون توعه، اون  اشایشدم ک

 حتما چندتا از آدماشه. 
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  دنیشدند که با د ادهیکه چهارتا بودند پ  نیتو اون ماش یاون آدما اول 
 حبس شد.  نمیدستشون نفس تو س یتو یهااسلحه

کت   هیاونم با  اشایشدن ک ادهیشد و در عقب رو باز کرد که با پ  ادهیپ ساالر 
از   ارادهی هاش زده بود ببه چشم  یدود نکیکه ع  یمشک نیچرم و شلوار ج

 قدم به عقب رفتم.  هی  پشیت

 نامزدته؟  نیآروم گفت: ا انیشا

 کردم.   نییو باال و پاقورت دادم و سرم یو به سختدهنم آب

برداشت که نگاهم تو نگاهش   ونکش یو خشک جلو اومد و ع یجد یچهره با
 بست.  خیگره خورد و از طرز نگاهش خون تو رگم 

 بهم بفهمونه.  وتش یعصبان  خواستیهاش مبا چشم انگار 

 دوختم.  نیو به زمنگاهم  عیسر

 د، یانجام داد یواقعا کار اشتباه یگفت: شما دوتا جوجه فکل  یخشک یصدا با
 . د یآزادش کن دیری بم نیخوای اگه نم

 عمرا! اول پول وگرنه... : سپهر

 . دمیو گزگلوم حس کردم از ترس لبم  ریچاقو رو که ز  یسرد

 ربارونتون یکه بگم ت  دینکن یکار  د، یدرافتاد یگفت: با بد کس یعصب نبار یا
 کنند. 

 لحنش با ترس بهش نگاه کردم.   از 
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 زد.  یپوزخند انیشا

 ؟یفقط خودت آدم دار  یفکر کرد -

چاقو و قمه به   هی دونفرشون اسلحه به دست و بقزد که چهار نفر که  یسوت بعد
 . سادندیاومدند و کنارمون وا رونیقراضه ب یهان ی دست بودند از پشت ماش

 . د یکش شی ن یبه ب یو دست دی خند یعصب اشایک

 !نطور یکه ا -

 . ادیو رد کن ب: زود پول انیشا

 و باز کرد.رفت و صندوق عقب   نیانداخت که پشت ماش  یبه ساالر نگاه اشایک

 برداشت و به سمتمون اومد.  ف یک هیداخلش  از 

 گذاشت.  نیماش یرو وف یک

 . دیفت یباهاش درن  د، ی بش ال یخیگفتم: توروخدا ب آروم

 با خشم بهم نگاه کرد.  انیشا

 حرف نزن.  -

 سوق دادم.  اشایبه سمت ک  ونگاهم

 گذاشت.  ف یک یرو ودستش 

 . نور یپول، حاال هم بفرستش ا نیا -

 : اول پول بعد دختره. انیشا
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 دیتونی م دیبهتون بدم، فکر کرد یپول خوامی پسر جون اصل من نم نی بب -
 د؟ یبزن غیو تبزرگمهر  اشایک

 هم فشار دادم.  یو روهام فشار داد که چشم شتریچاقو رو ب سپهر

 بچه پولدار!  ستیجون نامزدت واست مهم ن نکهیمثل ا -

خودش تو دردسر افتاده، پس حقش بود   هیاون احمق بخاطر ندونم کار  -
 . کردمیو ولش م  ومدمینم

 و باز کردم و بهش چشم دوختم.هام چشم  ناباورانه

 بهم نگاه کرد.  یجد  بیبه ج  دست

 از ین ؟یا اومداصل چر  ، یگ یبلند گفتم: آره راست م تی زدم و با عصبان یپوزخند
 . یبه کمک تو ندارم، بذار بکشنم از دستم راحت بش

 : خفه شو نورا.دیغر

 ادامه دادم.  بازم

دفعه خانم بهشون برنخوره  هی نکهیجونت که بخاطر ا تایبرو بچسب به رز  -
 بدبخت!  یر یتو خودتم با احساسات درگ ، یمنت کش یریم

 گرفتش.  ع یبهم انداخت و به سمتم اومد که ساالر سر یبد نگاه

 قربان.  دیآروم باش -

شدش گفت: دعا کن    دیکل  یهادندون  ن ی و ازم برنداشت و از بخشنش  نگاه
 . موندمیم نا ی کاش دست ا یکه بگ   کنمیم ینورا، کار  یفتیدستم ن
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 و لرزوند. وجودم ترس

 !رندیبا خودشونم درگ هان یا نکهیآروم گفت: مثل ا انیشا

 . شه یم  زیپول، صبرمون داره لبر االی: سپهر

 . د یکش  ششیبه ته ر  یدست  یعصب اشایک

 تکون داد.  یآروم بهش گفت که سر ییزایچ هیو  سادیرو به روش وا ساالر 

 یکلفت یو با صدا سادیدو طرف وا نیبرداشت و حدودا ب وف ی از آدماش ک یکی
 گفت: گروگان. 

 به جلو کشوندم.  سپهر

 .میسادیبهش وا کینزد  یکم

 و دراز کرد. دستش  اون

 جلو بردم.  یبه طرفمون آورد که سپهر کم وف یآروم ک مرده

 گرفت.  وف یو و سپهر کبازوم مرده

 .کنمیول م وف یولش کن منم ک گمیدو سه م کی: مرده

 : باشه. سپهر

 ... دو... سه. کی: مرده
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به سمت خودش کشوندم اما به   عیول کرد که سر وف یو و مرده کمن  سپهر
از دستش   ف یسپهر زد که ک یچونه ریز  یدفعه چنان مشت  هیعقب پرتم کرد و 

 پرت شد.  نی زم  یدر رفت و رو

که ناخودآگاه  یرانداز یت یشد با صدا  یمساو انیداد شا یلحظه صدا نی هم تو
 افتادم. نیزم یو پام به پام گره خورد و رو دمیکش یغیج

پنهان شدند و اون دو نفر اسلحه به دست شروع  هان یپشت ماش همشون
 شدم.  لیعزرائ دنیهر لحظه منتظر د گهیکه د یرانداز یکردند به ت 

 پناه گرفتند.  نیهم پشت ماش  اونا

بکنه به عقب   یبرداشت و بلندم کرد اما تا خواست حرکت وف یک عیسر مرده
 پرت شد که با سپهر و صورت سرخ شده از خشمش رو به رو شدم.   نیزم یرو

 برداشت. وف یک ع ی سر گهینفر د هی

 : بدو نورا. دمیشن واشایداد ک  یصدا

و از  دفعه سپهر موهام هیاما  دمیو تا تونستم تند دو دمیترس به عقب چرخ با
به عقب رفت و از  میگرفت و به سمت خودش پرتم کرد که روسر یوسرر  یرو

 . دم یکش  یغی سوزش و ترس ج

گلوم گذاشت و با داد گفت:   ری هاش محصورم کرد و چاقو رو ز دست  نیب عیسر 
 . دی بس کن رهی بم نیخوای اگه نم

 داد زد: بسه! اشایک
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 . دیآور خوابدلهره یصداها

 اومدند.  رونیب هان یاز پشت ماش  همه

 .سادیکنارمون وا  دیشد تی با عصبان  انیشا

 ؟یما رو دور بزن  یخوای جوجه پولدار م -

گفت:   دوار یقدم به جلو اومد و تهد هیکبود شده از خشم  یبا چهره  اشایک
 و بر باد بدم. تا کل خاندانتون  دیخط روش بنداز  هی دیجرئت دار 

 و کل بدنم از ترس عرق سرد کرده بود. دمی کشی نفس م تند

 ست!نخوردم خود خود معجزه رمیت هی  نکهیا

هم  یو رو هامکه از سوزش چشم  دی پوست گردنم کش یرو ی چاقو رو کم سپهر
 فشار دادم. 

 . کنمی : بدبختتون مدیغر اشایک

 گفت: پول، زود. ت ی با عصبان سپهر

 هام حلقه زده بود. چشم  یتو اشک

 ! کنهی و پست مآدم قدر ن یو ببرند که اپول  نیدشور ابغض گفتم: مر  با

 هاش فشردم. دست   نی ب شتری ب سپهر

 خفه شو.  -

 و به پهلوش گذاشت. و کنار زد و دستش کتش  اشایک



 ی مطهره حیدر  نمسیس

886 
 

 . د یکش شی شونی به پ یدست

 پول.  گمیبا داد گفت: م انیشا

 به سپهر بعد چاقوش و بعد دستش انداخت.  ی بی نگاه عج اشایک

آورد و تا بخوام بفهمم به   رونیکتش ب ریاز ز  وی کلت هی دفعه فقط تو صدم ثان هی
ولم کرد و چاقو از دستش افتاد   د، یکش ادیکرد که با درد فر کی دست سپهر شل 

 و گرفت.  و دستش

 با ترس گفت: سپهر! انیشا

عقب   سایداد زد: وا اشایک  رتمیبهم انداخت و تا خواست بگ یبعد نگاه بد اما
 . زنمتی وگرنه م

 دستش نگاه کردم.  یتو یزده و شکه به خودش و اسلحه   بهت

 و باال گرفت. هاش دست  انیشا

 خشن بهم نگاه کرد.  اشایک

 . ایب -

 انداختم.  زدی و به دست سپهر که خون ازش فواره مپر از ترسم نگاه

 بکنم.  کار یچ  دیبا دونستمینم کرده بودم و قفل

 شدن بازوم به خودم اومدم.  دهی نگذشت که با کش یزیچ

 به دنبال خودش کشوندم.  انهیوحش اشایک
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 ننشستم و بازم با ترس به دست سپهر نگاه کردم.  یباز کرد ول ون یماش در 

 بهم انداخت.  یترسناک نگاه

 . ن یبش -

ببرنش  یبذار  یولشون کن دی... بادی گفتم: با یارفته  لیتحل  یصدا با
 کار به کارشون نداشته باش.  مارستان، یب

که   کنمی م یبه تو هم حال کنمی : اونا رو بدبخت مدیشد و غر کیصورتم نزد به
 . یچ یعنی پا گذاشتن رو حرف من 

 ترس بهش نگاه کردم.  با

و محکم بست که از  پرتم کرد و درم  نیماش  یدفعه تو هیو  دی جلو کش ومیروسر
 .دم یترس به باال پر

 رو قفل کرد. در 

 . دی نیبیو نمبعدتون  قه یتا پنج دق  گهیکدومتون د  چیجلو رفت و داد زد: ه به

و  دمیکوب  نیو باال گرفتند که با ترس و بغض به در ماشهاشون اسلحه آدماش
 اشا؟یولشون کن، ک  اشایداد زدم: ک

 ازم داد زدم. شکسته شد و ب بغضم

 اشا؟ یک -

 . ومد ینفسم باال ن گهیبه سمت سپهر گرفت که انگار د وش اسلحه
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  یدفعه صدا هیکه  شدمی مطمئن م اشایکم کم داشتم به قاتل شدن ک  گهید
  ریزود ز  انیاما شا دند ی به عقب چرخ  عیهمه جا رو پر کرد که همه سر یبم
 سپهر رو گرفت و همشون پا به فرار گذاشتند.  یبازو

 . دندیمتوجه شدند و به سمتشون چرخ هی و بق اشایک

 خورد.  انیشا یزد که به پا یریت ساالر 

 اشا؟یو گفتم: ک  دمیبه در کوب وجونمیهق هق مشت ب  با

 هان ی نفر به سپهر کمک کرد که راه برند و به پشت ماش هیو  انینفر به شا هی
 رفتند. 

 . دی ریو اون دوتا رو زنده بگدنبالشون  دیگفت: بر ت ی با عصبان اشایک

 از ساالر با دو ازمون دور شدند.  ریبه غ همشون

 و بستم. هامدهنم گرفتم و با هق هق چشم  یجلو ودستم

 . دیلرز یم  دی بدنم مثل ب کل

 باشه! رحمیحد ب نیدر ا اشایکه ک  شهینم باور 

 . بست ی ذهنم نقش م یبه دست سپهر تو شیرانداز یت یصحنه  مدام

 کرد! کیشل  یاحرفه  چقدر 

با ترس چشم باز کردم  عیبه داخل نشست که سر یکیدفعه در باز شد و  هی
 رو به رو شدم.  اشایکه با ک

 که ترسناک بهم زل زده بود در رو محکم بست.  طور همون 
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 رفت.   ادمی هیترس گر از 

 روشن کرد.  ون ینشست که راننده ماش  ساالرم

طرف راننده گلوله خورده  یشه یجلو و ش یشه یش یجا هیو  نی ماش یجا چند
 بود.

 داغون شده بود.  نیماش اصل

 با سرعت به راه افتاد.  راننده

 عیشد که سر کیبه سقف برداشت و بهم نزد دهی چسب یدستمال از جعبه  هی
 . دمی به در چسب

 شد.   میگردنم به دو ن یو باال برد که انگار مهره و گرفت و سرمخشونت چونم  با

 و گرفتم. مچش  ارادهیگفتم و ب یکه از سوزش اوف دی به زخمم کش ودستمال 

 پرت کرد.  رونیو بو بعد دستمال  دی بار به زخمم کش نیچند

 کردم صدام نلرزه. یسع

 شون؟یکش یم ؟یکنی م کار یباهاشون چ شونیاگه گرفت  -

 داد.  هی تک یزد و درست به صندل یپوزخند

 بکنند.  یریجرئت نکنند گروگانگ گهیکه جد در جدشون د   کنمیم یکار  -

 به سمتم سوق داد. ونگاهش 

 . یریدرس عبرت بگ  یقراره حسابتو نگران اونا نباش، نگران خودت باش که  -
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 و باز بغضم گرفت.  دمیخودم لرز  به

 بشم که...  یسوار تاکس خواستمیمن فقط م  اشا، یک -

 که بهم انداخت ساکت شدم.  ینگاه با

 و نشنوم. تا خونه صدات  -

 مرتب کردم.  ومیلرزون روسر یدستا با

 بگم؟ تا حاال حتما صدبار بهم زنگ زده.  یبه مامانم چ  ایخدا

 به سمتم پرت کرد.  وش ی و خوند که گوشفکرم  انگار 

 . یاونا رو هم نگران کرد تیبردار به مامانت زنگ بزن، بخاطر احمق باز  -

 و گرفتم. مامان  یهام شماره لرزش دست  با

 بابا بلند شد.  یعصب  یدو بوق برداشت اما صدا با

 ؟ییحاال کدوم... استغفرهللا... کجا  تا روز ی معلوم هست د -

 نذاره. ریکردم بغض رو صدام تاث یسع

تا   میخراب شد، مجبور شد  نی تهران که  ماش میگشت یبرم می ... داشتمیداشت -
 چون شب شده بود و جاده خطرناک. میامروز بمون

 بلند شد.  اشایپوزخند ک یصدا

 ؟یبزن یتونستیزنگم نم   هی یعنی -

 نتونستم.  خوام، ی با بغض گفتم: معذرت م نبار یا
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 نگران شد.  صداش

 !هیجور  ه یصدات  ؟یخوب -

 . دمی کش یق یزور نفس عم به

 خوبم، فقط صبحونه نخوردم گرسنمه.  -

 . دمیشن وقش ی نفس عم یصدا

  زدیمجبورم کنه برت گردونم  خوادی بهت بگم نورا! مامانت م یچ دونمینم -
 . رمیو بگآرزوهات یجلو تونمینم یول

 زدم.  یآروم پوزخند

 آرزو؟ 

 . شهیم وونهیمن برم به مامانت خبر برسونم، داره د -

 بابا.  خوامیبازم معذرت م -

 که شده، من برم، خداحافظ.  هیزیچ -

 خداحافظ.  -

 قطع کردم.  وتماس 

 پاکش کردم. وختیگونم ر  یکه رو یاشک

 گذاشت.   بشیج یازم گرفت و تو ویگوش
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ساالر   نبار یا م، یعوض کرد  دیسف یمایماکس هیبا  ون یماش ی فرع یجاده هی تو
که از   یرگاهیبه تعم  نی پشت فرمون نشست، اون رانندهه همراه ماش

 از آدماشونه رفت.  یکیحرفاشون مشخص بود مال 

 و تو مشتم فشردم. دستش گرفت که لباسم یو توش کنار زد و اسلحه وکتش 

 بردم.  نیو به سمت ابخاطر تو بازم دستم گفت:  یچشم دوخت و عصب بهش

 دیبا ،یایب یو بردار نگفت آدمات  یبه دستم دوختم و آروم گفتم: کس ونگاهم
 .ی گفتی م سی به پل 

 دستش چرخوند.  یو تونداد و کلت  جوابم¬و

 داشت.  یاما حس خوب -

 زده نگاهش کردم.    بهت

 !؟یناکار کرد ویکی دست  یداشت که زد  یحس خوب -

 لبش نشست.  یرو یپوزخند

که به زن من   یگفت: دست چرخوندیو مو کلت  کردیکه به جلو نگاه م طور همون 
 . یقطع کرد نه زخم دیرو با خورهیم

 ! ترسمی دارم ازت م گهیمن... من واقعا د -

 نگاه کرد.  بهم

 زوده خانم کوچولو.  دنیهنوز واسه ترس -

 ! ارهیبه سرم ب خوادیم یچ دونهی ... خدا مزدیاز حرفاش تند م قلبم
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 میشهر اومده بود یکه حاال تو رونیو ازش گرفتم و به بپر از ترسم نگاه
 دوختم... 

 . میاومد رونیدستش بود از آسانسور ب یکه بازوم تو طور همون 

 باز کرد و وارد شد. دیرو با کل  در 

 . مردمیاز استرس و ترس م داشتم

  نکهیآوردم اما بدون ا رونیو بزش کفشم ا  تیآورد که به تبع  رونیب وکفشش 
 پام کنم به جلو کشوندم.  یایی بذاره دمپا

 ؟ یکن کار یچ یخوایم اشایترس گفتم: ک با

 . دی چیتوش پ یتر گرفت که درد بد و محکمنزد و به جاش بازوم یحرف

با   عی به داخل پرتم کرد و وارد شد و در رو بست که سر میدی اتاقش که رس  به
 . دمیترس به طرفش چرخ

 پرت کرد.   نیزم یرو وکتش 

به سمتم اومد که   ینگاه خشن و جد  با کردیو باز مهاش که دکمه  طور همون 
 به عقب قدم برداشتم.  ارادهیب

 انداخت.   نیزم یآورد و رو رونی از تنش ب ولباس 

 حبس شد.  نمیسرد به کمرم نفس تو س وار یبرخورد د با

 . دی رس بهم
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 هام بهم زد که از شدتش به کنار پرت شدم و چشم یل یدفعه چنان س هی
 رفت.  یاهیس

 . دم یکوب وار یو گرفت و با خشونت به دبخورم بازوم ن ی زم نکهیاز ا قبل

 شدم.  رهیخ شی گونم گذاشتم و با ترس و بغض به نگاه عصب یرو ودستم

جرئت   کهیکه د ارمیبه سرت م  یهان؟ کار   یریم یکنیو جمع م چمدونت  -
  گهیکه د  ارمیبه سرت م یکار  ، یبر رونی قدم از اتاقت ب  هی با چمدونت  ینکن

بهت   گه ید رمیام یکه حت  کنمیم یکار  ، یبر  گهید یبه سمت کس یجرئت نکن
 نگاه نکنه. 

 شد. کیگرفت و به صورتم نزد وفکم 

اما االن وقتشه   داشتیدور برت نم قدر نیرو کرده بودم ا کار ن یاگه از اول ا -
 . یبمون شمیپ  یمجبور بش گهیثابت کنم که د تیو تو زندگ خودم یپا

 .دیلرز  وجودم

 ؟ یکار بکن یچ یخوای ... میخوایم -

به سرت  یو لرزوند گفت: کار که وجودم  یبه گوشم آورد و با لحن کینزد وسرش
  سی شرکت پخش بشه رئ یو تو یچیکه از درد به خودت بپ  ارمیم
 درس¬و به مترجمش داد.  نی¬تریخیتار 

 .ختیر  یتر شد و دلم هربزرگ  بغضم

 کردم عقب نگهش دارم.  یهاش گذاشتم و سع شونه یو روکردم خی یهادست 
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 نبود!  نینشو! قرارمون ا  وونهید اشایبغض و ترس گفتم: ک با

 . دیبه صورتم آروم خند کینزد

 هی! یو بخواب  یخونم بخور  یتو یطور ن ی که هم شهی نم ؟ینشد مغه یمگه ص  -
با   ریام گهیرو نکنم چند وقت د کار ن ی کمم به شوهرت برس... امروز من ا

 . رهیگیتو رو ازم م کارشن یا

 نمیتو تمک خوامیبه بعد م نیلبم چشم دوخت و آروم لب زد: اصل از ا به
 .یهروقت خواستم آماده باش ؛ یکن

لبم گذاشت که پاهام سست شدند اما  ی و روگفت و با خشونت لبش  ون یا
 و دور کمرم حلقه کرد و به خودش چسبوندم. دستش  عیسر

که از  دنمی بوس قی و عم انهیمشتش گرفت و شروع کرد به وحش یتو وموهام 
 هم فشار دادم.  یو رو هام درد چشم

و  ¬رفتم یو انگار تا مرگ م زدیهزار م یکنه رو  یو عمل حرفش  نکهیاز ا قلبم
 . ¬گشتمیبرم

 . انداخت  رمیگ وار ید خودش و نیو ول کرد و بزنان لبم  نفس

و قدرتمند   عی حرکت سر هیو گرفت و با مانتوم یقه یو  دیاز سرم کش ومیروسر
 و پاره کرد. هام تموم دکمه 

 روونه شدند.  هاماشک

 . اشایولم کن ک  کنمی خواهش م -
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 . و نسوزونددلش  هاممه یگر یحت نبار یا

 پرت کرد.  نیزم یاز تنم درآورد و رو ومانتوم 

دندوناش فشرد که از درد   نیو بگردنم فرو کرد و پوست گردنم  یتو گود وسرش
 . دم یو محکم به بازوش کوبگفتم و مشتم  یآخ بلند

 . یشی م  مونی رو نکن چون بعدا پش کار ن ی ا تی تو عصبان اشایگفتم: ک  هیگر با

 باال آورد.  وسرش

 . ¬ترسوندمینگاهش م طرز 

 زد. یکم رنگ پوزخند

 . شمی نم مونی پش وقتچ یه کار ن یواسه ا -

در  یپ یهاآور مشت سرسام یدفعه صدا هی به دستش بده اما  یحرکت خواست
 همه جا رو پر کرد.  فونیبه در و زنگ آ یپ

 . اشا یپشت دره ک ی کیگفتم:  هینکرد و خواست ادامه بده که با گر یتوجه

و  هاش و بست و دندون هاش چشم  یشدند که عصب شتری ها بمشت  یصدا
 هم فشار داد. یرو

فرود   نیزم یپاهام رو یدفعه ولم کرد و به سمت در رفت که از سست هی
 اومدم. 

 . دیچی هقم هقم تو اتاق پ  یرو بست و قفل کرد که صدا در 
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   اشایک 

قرمز شده از  یو آرش و صورتا ریگر گرفته در رو باز کردم که با ام یبدن با
 به رو شدم. خشمشون رو 

 : چه مرگتونه؟ دمیغر

شدش گفت: با نورا   د ی کل  یهادندون  نی به بدنم انداخت و از ب ینگاه ریام
 ؟یکرد کار یچ

 رو گرفتم. در 

 نداره.  یربط یبرو رد کارت، به کس -

 دفعه آرش مانع شد و به عقب هلش داد.  هیدر رو ببندم اما  خواستم

 بلند گفت: نورا؟  تی عصبان با

 یکدومتونم ربط چی به ه  ارمیبخوام به سرش م  یزدم: زنمه، مالمه، هر کار  داد
 ؟ ینداره، اوک

 هم فشار داد. یو روهاش دندون  ریام

 .اشای ک  کنمیاگه دستت روش بلند شده باشه بدبختت م -

 زدم: تو رو سننه؟  داد

 شده زنته؟  غهیص  هیحاال که  یگرفت و با داد گفت: فکر کرد  ومقه ی

 به شدت پس زدم و به عقب پرتش کردم. وهاشدست 
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 ومی که باهم خورد یحرمت نون و نمک دیچشمام، نذار  یاز جلو دیفعل گمش -
 پام بذارم.  ریز 

  گهیکه نورا رو داغون کنه د   یکن یبخدا اگه کار  اشایگفت: ک  تی با عصبان آرش
 . ش ینی بب ذارمینم

 نگاهش کردم.   خشن

 .یو بکنمن  یکارا  یفضول نمی به بعدم نب نیدالرامت برس، از ابرو به  -

 و گرفت. جلوش  ریبزنه ام  یخواست مشت تا

 ببرمت.  خوامی م ایب یزد: نورا؟ هر جا هست داد

 زدم.  یپوزخند

 . وقتچ یبره، ه رونیخونه ب نیاز ا ست یقرار ن گهید -

 همه جا رو پر کرد.  یبد یگفتم و به شدت در رو بستم که صدا  ون یا

 بلند شد.  ریداد ام یصدا

 و نداره. کار به کارش نداشته باش، اون طاقتش  یلعنت اشایک -

 

 نــورا  

 

 و تنم کردم. بلند شدم و مانتوم  عیکه به سرم زد سر یزیچ با
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 داخل حموم رفتم. به

 رو کردم.  ریو ز حموم غیپاک کردم و به دنبال ت واشکام

 و بستم. اومدم و در حموم  رونیکردم زود ب  داشیکه پ  نی هم

 . ستیخورده ترسوندنت بد ن  هی

 تو دست لرزونم گرفتم و پشت سرم بردم. وغ یت

 . ختیر  یو باز کرد دلم هرکه قفل  نی هم

 کبود شده وارد شد.  یرو باز کرد و با صورت در 

 جلو.  ایسمتم اومد که گفتم: ن به

 نکرد.  یهتوج

 . کنمی و تموم نکنم ولت نمتا کارم  -

 رگم گذاشتم.  یرو وغ یت نبار یا

 . زنمیو مرگم  یبش کینزد -

 نشو.  وونهیمکث گفت: بندازش کنار نورا، د یشد و با کم خکوب یم سرجاش

ندارم   یباهات شوخ زنم، یقدم به جلو اومد که با بغض بلند گفتم: گفتم م  هی
 . اشایک

 نگاهش بود.  یترس تو نبار یا

 خودش گرفت.  یجلو وهاشدست 
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 . کنمی خواهش م ن، ی و بذار زماون -

 رگم فشردم. یرو وغ یت

 که بهم تعرض بشه.  نهیبهتر از ا رمیبم -

 و بنداز.نشو، باشه؟ اون  وونهینورا، د -

 روونه شدند.  اشکام

  نکهیا یبه جا  ، یکنیهم نم یتوجه وی کنیخردم م یدار  تیتو بخاطر خودخواه -
  یمنت کش یاما رفت یکرد  دمیتهد یبا زبون خوش به خونت برم گردون یبخوا
 . اشایک  یو دوست ندار !... تو من تایرز 

 هام حلقه زده بود. چشم  یتو اشک

 و بنداز. باهات کار ندارم، فقط اون  یتو بگ یمن غلط کردم، اصل هر چ -

 و خفه کنم.هق هقم   یکردم صدا یسع

 . یراحت بش  رمیمفکر کنم ب  -

 کرد صداش باال نره.  یسع

 که چقدر دوست دارم.  یدونیم وونه، یاحمق نشو د -

 تر شد. که دستم شل  دیگونش چک   یاشک رو یاقطره

 و بذار کنار، جون من. فقط اون المصب  کنم، ی نم تتیاذ گهید -

 نگاهش کردم.  هی با گر فقط
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بخوام عکس   نکهیدفعه به سمتم اومد و قبل از ا هیغفلتم استفاده کرد و  از 
 . دمی کوب وار یو محکم گرفت و به دنشون بدم مچم یالعمل 

 از دستم گرفت و به کنار پرت کرد.   تی با عصبان وغ یت

 و بستم. هامصورتم کنه که با ترس چشم  یحواله  یل یس هیباال برد تا  ودستش 

دستش رو هوا خشک   دم یو باز کردم که دهام حس نکردم چشم وی زیچ یوقت
 شده و نگاهش غرق اشکه. 

 هق هقم تو بغلش خفه شد.  یانداخت و تو بغلش انداختم که صدا ودستش 

 یو بکن برفکرش  وونه، ی د یموهام فرو کرد و با بغض گفت: نورا یتو ودستش 
 ان؟ ه  تونم؟ی بدون تو م یکنم، فکر کرد کار یمن بدون تو چ

 و.نه من  یرو دوست دار  تایتو رز  ؟یگیهق هق گفتم: چرا دروغ م با

گفت: خفه شو! خودت بهتر   تی مشتش گرفت و با بغض و عصبان  یتو وموهام 
و حرف نی ا گهیدندارم، پس  تاینسبت به رز  یجز برادر  یحس چی که ه یدونیم

 ؟ یدی ازت نشنوم، فهم

 نگفتم.  یزیو بستم و چهام چشم  هیگر با

خودش   یهاهم قلب من آروم شد و هم نفس  نکهیگذشت تا ا  قهی دق چند
 تر شدند. منظم 

 و ازم جدا شد.  دیو بوسموهام یرو درآخر

 به گونم زد.  یاو گرفت و بوسه دو طرف صورتم 
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 کارا نکن، باشه؟  نیاز ا گهید -

 حرفیجودم¬و پر کرده بود بکه بعد از اون تنش بزرگ و  یآرامش باارزش با
 و تکون دادم. سرم

 تخت نشوندم.  یگرفت و رو ودستم

 . یبخور  ارمیب زیچ  هیواست  رمیم -

 تکون دادم.  یسر

 رفت. رونیاتاق ب از 

 .دم ی صورتم کش یو توهامو دست  دمی کش  یقی عم نفس

 گذشت.  ریشکرت که به خ ایخدا

 رو به روم به گونم نگاه کردم.  ینهیآ از 

 کم قرمز شده بود.  یل یجاش خ چند

 انگار پوست کلفت شدم!  گهید

شد و   خیهام نقش بست که مو به تنم سچشم یجلو یرانداز یت یصحنه  بازم
 و بستم.هام چشم

 . ¬شد یگوشم اکو م یتو اشایک یهاحرف  مدام

 نگذشت که حس کردم به داخل اومد.  یزیچ

 . دمش یبه دست د وهیباز کردم که آبم چشم
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 نشست.  کنارم

 به دستم داد. ووان یل

 جلوم نگاه کردم. به

 !یباش رحمی حد ب نیدر ا کردمی فکر نم -

 ؟یزنیحرف م یمکث گفت: درمورد چ یکم با

 نگاه کردم.  بهش

 .یدونیخودت خوب م -

 . د یبه گردنش کش  یدست کلفه

خطرناک،  تی تو اون موقع دنتید یفرار تو، از طرف یبودم نورا، از طرف یعصبان -
 مجازاتشون کنم. خواستمیو از کار انداخته بود، فقط ممغزم  هانیا یهمه 

 ! یکرد کی ! به دست سپهر شل یو بکشهمشون  یخواستیتو م -

 کرد. اخم

 ؟ یدونیو از کجا مهاشون اسم -

 سوال ازت دارم. هی  یگروگانشون بودم... ول یمتناسل -

 بگو.  -

 دست اون، به من بخوره؟  یاون گلوله به جا  دیشا یفکر نکرد -
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ها دوره ... سال کردمینم  کیصدم به خودم اعتماد نداشتم شل   کیاگه  یحت -
 . ستین یالک دم، ید

 شدم.  رهیخ وانیل به

گلوله هم بهم نخورد ته   هی  نکهیا رم، یمی م گهیگفتم د ایرانداز یوسط اون ت -
 معجزه¬ست!

 . دیوار کشموهام نوازش  یپشت سرم رو ودستش 

 بخور. وتوه یبهش فکر نکن، آبم -

 بهش نگاه کردم.   ینگران با

 شون؟ یکش یاون دوتا رو گرفتند؟ م -

 پشت گوشم برد. وموهام 

 گفتم بهش فکر نکن.  -

 . اشایو بده کگفتم: جواب سوالم  یگرفتم و با تحکم و نگران ودستش 

خورده  هیفقط  کشمشون، ی کرد و درآخر گفت: گرفته باشنشونم نم یمکث
 به سرشون نزنه.  یریجرئت گروگانگ گهیکه د کنمی ادبشون م

 فقط آخرش ولشون کن.   یکنیالتماس گفتم: هر کار م با

 کرد.  نیی باال و پا وسرش

  برد.باال ووانم یل
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 بخور. -

 و ازش گرفتم و مشغول خوردن شدم. مکث نگاهم یکم با

  نیی از موهاش پا یاکه یزانوهاش گذاشت که ت یو روهاش شد و آرنج  خم
 . ختندیر 

 تخت گذاشتم.  یرو ووان یکامل خوردم ل یوقت

 بهم انداخت.  ینگاه مین

 انگار مست خواب بودند.  هاشچشم

 نشست.  درست

 ؟ یکنیم کار یحموم؟ چ یریگفت: م یدار خش  یصدا با

 ؟ یخواب نرفت  شبیتوجه به حرفش گفتم: د بدون

 . د یهاش کشبه چشم  یدست

 بخوابم؟ تونستمی نه... چطور م -

 لبم نشست.  یرو یمحو  لبخند

 . خوابمیحموم، بعد م رمیپس بخواب، منم م -

 تکون داد.  یسر

 برداشتم و بلند شدم.  ووان یل

 بهش انداختم و بعد به سمت در رفتم.  یکوتاه نگاه
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 بذارم که گفت: نورا؟  رونیو از اتاق بپام  خواستم

 . دمی سمتش چرخ به

 با زبونش تر کرد.  ولبش 

 دلتنگتم.  م، یبا هم بخواب ایبعد حموم ب -

 لبم نشست و آروم گفتم: باشه.  یرو یلبخند 

 زد. یکم رنگ  لبخند

 آشپزخونه بردم وارد اتاقم شدم.  یتو ووان یل نکهیاز ا بعد

 زهایچ یه ی ستش و بق یآب یو شلوار راحت دی_سفیکوتاه آب نی لباس آست هی
 تخت گذاشتم.  یو روبرداشتم

 آوردم. رونیب یو با بدن کوفتگحمام شدم و لباسام  وارد

 و به درد آورده.کل بدنم   یصندل یروز بسته شده بودن رو هی

 سالن ماساژ.  برم

 اومدم.  رونیب  یساعت حمام کردن با حوله لباس میاز ن بعد

 . دم یپوش وزمیخشک کردم و بافتم و همه چ  وموهام 

 تا حاال خوابش برده.  قطعا

 اومدم.  رونیاتاق ب از 
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 یمشک  شرتیت هیتخت با  یبر خلف تصورم رو دمید دمی اتاقش که رس  به
 شده.  رهیسرشه به سقف خ  ریکه دستش ز  یو درحال دهی دراز کش

 زد.  یو به سمتم سوق داد و لبخند کم رنگبه در زدم که نگاهش  یاتقه 

که   یهم باز کرد که با تموم خجالتو از هاش و دست  دیباالتر کش  وخودش
 داشتم به سمتش رفتم. 

ش مردونه  یهادست  نی دستش گذاشتم که ب یو روتخت اومدم و سرم یرو
 محصورم کرد. 

داشت.  یبی و احساس عج دمیخوابی بود که تو بغلش م یبار  نیاول نیا
 کنم.   فشیتونم توص  یکه با کلمات نم یاحساس

 . دی موهام کش  یوار تونوازش  ودستش 

 و بستم. هامآرامشش چشم  با

 نیببخشمش... واقعا ا شهی هم بکنه بازم دوست داشتنش باعث م یکار  هر
 !هی بی عج زیچ هی

****** 

بزرگ  یپرده هی و که با استرس طول و عرض سالن پشت سالن اجتماعات  با
 . کردمیم یط شدیجدا م
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برگزار کرده  یدانشجوها مراسم جشن یاز اماما واسه  یکیبه مناسب تولد  امروز 
درمورد من   عاتیبره باال و درمورد شا خواستی م اشایمراسم ک نیبودند که تو ا

 بود.  دهیحرف بزنه و حاال موقش رس

 گرفتم.  یو به باز لبم  پوست

 بگه.  خوادی م یبه منم نگفت چ یحت

 نگذشت که صداش بلند شد.  یزیچ

 سلم.  -

 همه بلند شد.  یصدا

 سلم.  -

تا  نجامیا گم، ی م کیبهتون تبر نکهیبهتون خوش گذشته باشه و ا دوارمیام -
 کنم. یخنث ویاساسی ب عاتی شا نکهیا

 و گرفت. به سمتم اومد و بازوم یفتوح خانم

 ؟یخوب -

 . دمی کش  یقی عم نفس

 آره، فقط استرس دارم.  -

 زد.  یلبخند 

 . کنه ی درست م ویبزرگمهر همه چ  ینگران نباش، آقا  -
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 زدم.  یکم رنگ  لبخند

 . تونهی حتما م -

 ارم؟ یبرم واست آب قند ب یخوایم -

 نه ممنونم.  -

 تکون داد و به سمت اتاق کنترل صدا رفت.  یسر

 . دیباش دهی شن وی در یدرمورد خانم نورا ح یهاعه یهمتون شا دیبا -

 . قت یحق  س؟یجناب رئ  عهیاز دخترا بلند داد زد: چرا شا یکی

 د؟ یگفت: گفتم نظر بد ی با لحن جد اشایک

 زدم.  یاروزمندانه یپ  لبخند

بدم، اول   انیمزخرف پا  عاتی شا نیبه تموم ا خوامیم گفتم؛ ی خب داشتم م -
 نورا زنمه.  نکهیا

 شدم.  رهیرو به روم خ ی تعجب به پرده با

 . د یچیسالن پ  یتو  یادیز  یهمهمه 

 بلند شد.   شیدستور  یصدا

 ساکت!  -

 زود ساکت شدند.  همه

 ... افریاستاد آر  یدرباره ن، یاز ا نیا -
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 استرس گرفتم. بازم

 .افرهیاستاد آر  ی  منه و نورا خواهر ناتن هییپسر دا افریاستاد آر  -

 !؟یحد ممکن گرد شدند. خواهر ناتن نیهام تا آخرچشم  بازم

 . نجایا اینورا، ب -

 . ختیر  یهر دلم

 ها بودند نگاه کردم.اطرافم که مسئول  یاسترس به آدما  با

 اشاره کردند برو.  شترشونیب

 ه ی  دنیکرده پرده رو کنار زدم که با د خ ی یو با دستا دمی کش  یقی عم نفس
 و با صدا قورت دادم. آب دهنم تی عالمه جمع

 و دراز کرد.دستش  ااشیک

 . زمیعز ایب -

 و تو دستش گرفت. کردم  خیکه دست  دمیرس  بهش

 و گرم کرد. دستش وجودم یگرما

 و دور شونم حلقه کرد. دستش  اون

 .دادی آزارم م های بعض یهانگاه

  ون ی به همسر من بشه، حق ا یاحترامیب  نیترک یکوچ نمی به بعد بب  نیاز ا -
 دارم که اخراجتون کنم. 
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 به آرزو خورد. نگاهم

 پر از حرص بود.  نگاهش

 بهش زدم.  یاروزمندانه یپ  لبخند

 جلو نشسته بود افتاد.  ف یرد  ن، ییکه پا رینگاهم به ام  یاتفاق

 ضرب گرفته بود.   نی زم یو با پاش رو دادی هم فشار م یرو وهاشدندون 

 گفتم؟ نه؟  یکه چ دیدیشن  ی: همگاشایک

 گفتند: بله.  یتیبه طور نارضا یاو عده  تفاوتیب یاعده 

 شدیکنند که باعث م  کمیت کهیت خوانیبود که انگار م یدخترا جور  یبعض نگاه
 و نگه دارم. لبخند کم رنگ حرص درارم 

 . دیجشن لذت ببر یه یخوبه، از بق -

طور که دستم تو دستش بود به پشت پرده رفت که  گفت و بعد همون  ون یا
 همراهش قدم برداشتم. 

و دور گردنش حلقه و هام دست یبا خوشحال ستادیپرده از حرکت ا کهن ی هم
 بغلش کردم. 

 . اشایممنونم ک -

 و بغلم کرد. دیخند

 بود خانمم. فمیوظ -
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اومدم و با مسئوال رو  رونیاز بغلش ب عیدست و سوت بلند شد که سر یصدا
 به رو شدم. 

 انداختم.  نییو پاخجالت سرم از 

 آهنگ همه جا رو پر کرد. یصدا

ان   دیدار  یجناب بزرگمهر، همسر خوب گم یم  کی: واقعا بهتون تبریمحب یآقا
 .یعروس میایتموم بشه و ب تونینامزد یشاء هللا زودتر دوره 

 کردم. ذوق

 با لبخند گفت: ان شاءهللا.  اشایک

 و گرفت.دستم  بازم

 اتاقم.  میریبا اجازه م -

 تکون دادند و پراکنده شدند.  یزدند و سر یلبخند  همشون

 . میجلو قدم برداشت به

نگاه پر حرص دخترا  یبردم وقت یچه لذت یدون ی نم اشایگفتم: آخ ک یسرخوش با
 . شدی شون بلند مانگار دود از سر و کل  دم، یرو د

 به دستم وارد کرد.  یو فشار  دیخند

 . میرفت  ن ییها پاپله و از  می اومد رونیاز سالن اجتماعات ب کامل

 بود. یخال   ی خال سالن
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 به اطرافم نگاه کردم.  مشکوک

دانشجوها از جشن استفاده کرده باشند و تو  یامکانش هست بعض اشا، یک -
 بکنند؟  یخاک بر سر ی ها کاراکلس  نیا

 . دیخند

 امکانش هست.  -

 .میریو بگمچشون  میپس بر -

و با خنده گفت:   دیو کشمچم یبه سمت کلسا بکشونمش ول خواستم
 راحتشون بذار. 

 تعجب بهش نگاه کردم.  با

 ! یینجایا س یسرت رئ ریخ -

 نگاهم کرد. طونیش

 ها بدترم. وقتش برسه من از اون -

 کردم نخندم و با حرص نگاهش کنم.  یسع

 و دور کمرم حلقه کرد.و دستش  دیخند

 بهش رفتم.  یاچشم غره خندون

 و باز کرد.اتاقش در 

 اول خانم. -
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 زدم و وارد شدم که به داخل اومد و در رو بست.  یلبخند 

 ؟یخور یم یقهوه؟ چ ؟ییچا -

 .یخور یخودت م یهر چ -

 سه رو گرفت.  یبرداشت و شماره  وتلفن

 که قبل از جشن داخل اتاق گذاشته بودمش نشستم.  فمی کاناپه کنار ک یرو

 بعد صداش بلند شد.  هی ثان چند

با شکر باشه...   شیکی د، یار یدو تا قهوه واسمون ب زحمتیب ، یسلم آقا عل  -
 ممنونم. 

 سر جاش گذاشت و کنارم نشست و لم داد. ویگوش

 . دمی طرفش چرخ به

 دورم حلقه کرد و با لبخند بهم چشم دوخت.  ودستش 

 مرتب کردم. وموهاش 

 اشا؟ یک -

 هوم؟ -

 وجودم¬و پر کرد.  حرص

 درد! -

 باال انداخت.  وابروهاش 
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 !؟ی د یچرا فحش م -

 !احساس؟ی ب هیحرص گفتم: هوم چ با

 خودش انداختم.  یو رو دیخند

 جونم خانمم، بگو. -

 کردم لبخندم پررنگ نشه.  یسع

 حاال شد.  -

 . دم یکش ششیبه ته ر  وناخونم

 یامروز قراره چ دونستمی نم نکهیاز ا شب یراحت شد، د  المیخ یل یاالن خ -
 . شدمی م وونهیبشه داشتم د

 بهش زد.  یاگرفت و بوسه  ودستم

 تو راحت بشه واسم بسه.  ال یکه خ نی هم -

 زدم.  یلبخند 

 اشا؟ یک -

 جونم؟ -

 دوست دارم.  یل یخ -

 م زد. مقنعه  یرو یاتو بغلش گرفت و بوسه  وسرم

 . یمنم دوست دارم فسقل  -
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 کردم.  اخم

 عمته.  یفسقل  -

 . دیخند

 من عمه ندارم.  -

 .یاصل خودت ، یحاال هر چ -

 اوج گرفت.  خندش

 !میپارادوکس   هی یمن و فسقل  -

 . دم یحرف بدون فکرم خند از 

 . یگیراست م  -

  هی پهن و مردونش تک ینه یو به سحلقه کردم و سرم دور کمرش وهامدست 
 دادم.

 کنه.   کتیت کهی ت خواستیم ؟یدیرو د رینگاه ام -

  تی اول یاز هر نظر ازش دور بمون نکهیبرام نداره، ا  یتیگفت: اهم تفاوتیب
 منه. 

 گوشم آورد. کینزد وسرش

 ؟ ید یفهم ، یتو فقط مال من -

 لبم نشست.  یرو یلبخند 
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 رو بگم؟ مونیبه مامانم زنگ بزنم قض اشایاما ک دمیفهم  -

پس زنگ  خوامیبهتره من صلحت رو م نطور یگفت: االن نه باور کن ا ریتاخ با
 نزن باشه؟ 

 گفتم.  یاباشه  هی چ لشیدل دونستمی که نم یاز استدالل و مخالفت جیگ

نذاشت که با حرص و  یدر که بلند شد هل کرده خواستم بلند بشم ول  یصدا
  نهیبب ینجور یما رو ا ادیب رونیاز ب یکی اشا، یخجالت گفتم: توروخدا ولم کن ک

 . کنهی م یناجور  یفکرا

 ازش فاصله گرفتم.  عیو ولم کرد که سر دیخند

 داخل. دی : بفرمائاشایک

 به داخل اومد.  یدانشگاه آقا عل  یباز شد و آبدارچ در 

 د؟ یخوش د؟یسلم، خوب -

 گرفت.  خندم

 . کنهیم یاحوالپرس ینطور یا شهی هم

 د؟یشما چطور  ، ی: عالاشایک

 شد. زیم یها روگذاشتن قهوه  مشغول 

 .میگذرونیخداروشکر م -

 . سادیوا درست
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 د؟یندار  از ین یاگه ید زیچ -

 . دی : نه، ممنون، خسته نباشاشایک

 زد.  یلبخند 

 با اجازه. د، ی سلمت باش -

گرفتم و تو بغلش پرتم  اشایرفتن از اتاق در رو بست که دوباره ک   رونیاز ب بعد
 کرد. 

 . دم یبه بازوش کوب یخنده مشت با

 !وونهید -

 . دیچی تو بازوهام پ یو تو بغلش فشارم داد که درد بد دیخند

بازوها گنده  نیدر هم گفتم: دردم گرفت، ماشاهللا کم ا  یبا حرص و اخما 
 ! ستندین

 نگام کرد.  یجور خاص هی

 داشته باشه؟  دهیورز  یشوهرت بازو یدوست ندار  -

 . دم یبازوش کش یرو ودستم

 .ار یدر ن یباز  یباهاش وحش یدوست دارم ول نکهیا -

 . دیخند

 نورا؟  -
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و  دمی کرد که تو دلم خند ریو استا خواستم بگم جونم لبم  ینگاه کردم ول بهش
 نثارش کردم. یاوونهید

  میشگ یگرفت که طبق عادت هم  یکاناپه خوابوندم و نرم دلم و به باز  یرو
 کردم...   شیموهاش فرو بردم و با تموم احساس همراه یو تودستم

 باز کرد. ون یدر ماش قفل

و تو تنش در  که کتش  یدرحال ریام  نکهیا دنیدر رو باز کنم اما با د خواستم
 خشک شد.  رهیدستم رو دستگ کنهیبهم نگاه م ارهیم

انداخت و به سمتمون اومد که به خودم اومدم و در رو باز   نیتو ماش وکتش 
 کردم. 

 بلند شد.   ریام یصدا  نهیتا خواست بش اشایک

 اشا؟ یک -

 جا خوش کرد.  شی شونیرو پ یکه اخم کم رنگ دیبه سمتم چرخ نگاهش

 نگاه کرد.  بهم

 . ن یتو بش -

 نکردم و نشستم.  یمخالفت

 . دیرس  بهمون

 انداخت.  اشایبه من و بعد به ک  یاول نگاه بیبه ج  دست

 داد.  هی به در تک اشایک
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 ؟ییپسر دا یدار  یحرف -

 ؟ یایم انیک  یشب مهمون -

 ؟یریتو م دونم، ینم -

 .رم یم تایآره، با رز  -

 داره حالم چطور باشه.  یبستگ ام، ین دیشا ام، یب دیشا -

 تکون داد. یسر ریام

 باشه، فعل خداحافظ.  -

 خداحافظ.  -

 بهم رفت.  یبار به بازوش زد و بعد از نگاه کوتاه چند

 خوب بشه، عذاب وجدان دارم. نتونی ب یکنه رابطه  خدا

 نشست.  نیماش یتو

 ؟ یریم -

 کرد. اخم

 رم؟یم -

 . امیمنکه نم گه، یآره د -

 روشن کرد. ون یماش

 . برمیبرم که تو رو هم م -
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 کردم.  اخم

 . اشایک  امینم ییایمهمون  نجور یمن ا -

 اومد.  رون یپارک ب یجا از 

 .رستانه یو دب ییدوران راهنما یدوستا  هیدورهم  هی ست، ی ن ینترس، پارت -

 حرکت کرد.  یسمت در خروج به

 . چند یبه پر و پام نپ قدر ن یهمه بفهمند زن دارم ا خوامیتازه، م -

 کردم لبخندم پررنگ نشه.  یسع

 . امیم نهیپس اگه بخاطر ا -

 ... دیبهم نگاه کرد و خند کوتاه

 که بلند گفتم: سلم فاطمه جون.  میخونه شد وارد

 اومد.  رونیلبخند از آشپزخونه ب با

 . دیسلم، خسته نباش -

 .یگفت: سلم، شما هم خسته نباش اوردیم رونیو بکه کفشش  یدرحال اشایک

 .میآورد رونیب وکفشامون 

 به سمت اتاقش رفت.  اشایک

 ؟ یخوایکمک م -

 و عوض کن، واستون آب پرتقال گرفتم. برو لباسات زم، ینه عز -
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 زدم.  یلبخند 

 دستت طل.  -

 زد و وارد آشپزخونه شد.  یلبخند 

 و از تنم کندم. هاملباس  یاتاق شدم و با خستگ وارد

 . دمی پوش  دیکوتاه سف  نی و لباس آست یمشک  یهابا نوشته   دی شلوارک سف هی

 م.شونه کردم و آزادانه گذاشت  وموهام 

 اومدم.  رونیو بمربوطه وضو گرفتم   یشدم و بعد از انجام کارها ییدستشو وارد

 

 اشا یک 

 انداختم.  یدستم نگاه یتو یچوب یتخت نشستم و به جعبه  یرو

 کنم؟   کار ینورا، من با تو چ آخ

 . جمیگ  جیبا خودم چند چندم، گ دونمینم خودمم

 گذاشتم.  زیم یرو رو جعبه

 برداشتم و روشنش کردم.  ودمیکه خر  یدیجد یگوش

 ستاره رو باز کردم. یرفتم و آلبوم عکسا   شیگالر یتو

 و شکوندم. دستم  قلنج

 انتخاب کردم.  وآلبوم 
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 شدم.  مونیخواستم پاکش کنم پش تا

 . دم یصورتم کش  یو توتخت پرت کردم و دو دستم  یرو وی گوش کلفه

 شلوارم گذاشتم و بلند شدم.  بیج یرو تو جعبه

 اومدم.  رونیاتاق ب از 

 . دمیقابلمه د هی زدن و درحال همآشپزخونه شدم که فاطمه خانم وارد

 . دمی کش  یقی عم نفس

 فاطمه جون!   یهم راه انداخت ییاوف، عجب بو -

دستم زد و با  یرو عیقابلمه رو باز کردم اما تا خواستم ناخونک بزنم سر هی در 
 نزن. اخم گفت: دست 

 بهم رفت.  یاکه خندون چشم غره  دمیو محکم بوسو گونش  دمیخند

 همون قابلمه رو سر جاش گذاشت. در 

 . خچالهی یتو وهیآبم -

 رو برداشتم و در رو بستم.  وهیباز کردم و پارچ آبم وخچال ی در 

 گذاشتم.  ینیس یو تو ختمیر  وانیدوتا ل یرو تو وهیآبم

 اومدم.  رونیآشپزخونه ب از 

 ¬رفتمیکاناپه گذاشتم و همونطور که به سمت اتاق نورا م زیم یرو وی نیس
 ؟یا ینم  رونیکه از اتاقت ب یکنیم یدار  کار یبلند گفتم: چ
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 نداد.  یجواب

با بازم جواب ندادنش در رو باز کردم که در   یدر زدم ول دمی اتاقش که رس  به
 . دمش یحال نماز خوندن د

 لبم نشست.  یرو یلبخند 

 دادم و بهش چشم دوختم. هی به چارچوب تک نهیبه س  دست

 

 نــورا  

 ایگفتم: نگاه بعض کردمیطور که به جلوم نگاه مکه تموم کردم همون  ونمازم 
نگار قصد داشت قورتم خوندم! رسما ا یچ ینذاشت بفهمم درست و حساب

 بده!

 و به سمتم اومد.  دیخند

 و دراز کرد.و دستش  سادیبه روم وا رو

 ؟ید یو بهم مافتخار بازم قورت دادنت  -

 و به دستش اشاره کرد.  دیو با حرص نگاهش کردم که خند خندون

 تو دستش گذاشتم که کمکم کرد بلند بشم.  ودستم

 . دیبوس وگونم 

 پاداشت.  نمیا -
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 گذاشتم.  زیم یو برداشتم و روو مهرم  دمیخند

 کشو گذاشتم.  ی مرتب تو وچادرم

 سمتش رفتم.  به

 وی و بهم نگفت یساز ی م یکه دار  یاخونه  نیا یخوای محترم نم یحاال آقا -
 ؟ ینشونم بد

 پشت گوشم برد. وموهام 

 . کنمیم ییکار داره، کامل که شد رونما گهیخورده د هینوچ خانم محترم،  -

 و جمع کردم. حالت قهر لبم  به

 باشه.  -

 به پاش زدم.  ی که از درد لگد دیو کش و لبم  دیخند

 . دی خند بازم

 !رهیدردم بگ ویکه بزن یاونقدر زور ندار  یآخه فسقل  -

 کردم.  زیر  وهام چشم

 ؟یکن ی فکر م نطور یا -

 گفت: آره.   مطمئن

 زدم.  یطانی لبخند ش دیکه به ذهنم رس یفکر با

 باشه عشقم.  -
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گفت و خم شد؛   یحساسش زدم که آخ بلند  یدفعه محکم به جا هی و
 و محکم به دندون گرفت. هم فشار داد و لبش   یو روهاش چشم

 عقب عقب رفتم.  خندون

 . رهیگی خوب درد م نجایا رهیگ یو درد نم هی عضلن تگه ید یاگه جاها -

 . دی کش قی و به دندون گرفته بود چند تا نفس عمکه لبش  طور همون 

 خندم بلند نشه.   یدهنم گرفتم تا صدا  یجلو ودستم

  کنمیم  چارتیپا به فرار گذاشتم که با درد داد زد: ب  سهیدرست وا نکهیاز ا قبل
 نورا. 

 خندم اوج گرفت و وارد هال شدم.  یصدا

 . دمیو دو دمیکش  یغیج ارادهیاومدنش از اتاق ب رونیب با

 مبل پناه گرفتم.  پشت

 از درد سرخ شده بود.  صورتش

 . سایوا یحرص گفت: دارم برات، جرئت دار  با

 دردت اومد نه؟  یل یخنده گفتم: خ با

 نگاهم کرد. دوار یتهد

 بهت نشون بدم.  یدرد هی -

 .دم یدو عیسمتم هجوم آورد که سر به
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 زدم: فاطمه خانم کمک.  داد

به سمتش رفتم و پشت  عیاز آشپزخونه سر شمه یاومدن سراس رونیب با
 سرش پناه گرفتم. 

 گفتم: توروخدا از دست پسرت نجاتم بده.  مظلوم

 نه؟  یدی: جوجه کوچولو ترساشایک

 .یحرص گفتم: جوجه خودت با

 کرد نخنده.   یخانم سع فاطمه

 شده؟یچ -

 شدم رفت!  میبا حرص گفت: زد ناکارم کرد، رسما عق اشایک

که با حرص به سمتم اومد اما فاطمه خانم با خنده   دنیکردم به خند شروع
 و گرفت. جلوش

 و طرفم گرفت. انگشتش  دوار یتهد

 . میشیآخرش که تنها م  -

 . میگفتم: خب بش  خونسرد

 تکون داد.  وسرش

 صبر داشته باش. -
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براش   ینگاهم کرد که بوس دوار یتهد رفتی طور که عقب عقب مهمون  بعد
 فرستادم. 

  یطور که توو به چپ و راست تکون داد و همون خانم با خنده سرش فاطمه
 گفت: از دست شما دوتا!  رفت ی آشپزخونه م

 . د یچرخ اشایک

 بهت بدم.  یزیچ هی خوامی م ایجوجه ب -

بهت شکلت   ایب ییعمو یبگ ؟یگولم بزن نطور یا یکه بتون میمگه بچه دبستان  -
 بدم. 

 باال گرفت.  وی کیکوچ یچوب یکاناپه نشست و جعبه  یرو

 ؟ ینیو ببتوش  یخواینم -

 و پر کرد. وجودم یکنجکاو

 به سمتش رفتم.  اطیاحت با

 و مشکوک بهش نگاه کردم.  سادمیوا کنارش

 و از هم باز کرد.هاش مبل لش شد و دست یرو

 .نجایا ایاول ب -

 کردم.  اخم

 . یار یسرم م  ییبل هی ام، ینم -
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 کرد نخنده.  یسع

 . دمیقول م  ارم، ینم -

 شدم.  کیبهش نزد دیترد با

و گرفت و تو بغلش پرتم کرد که از  دفعه مچم هی یول نمیکنارش بش خواستم
 هم فشار دادم.  یو رو هامو چشم دمی کش  ینیترس ه

 خندون بهم زل زده. دم یو باز کردم که دچشمم  هی کنهینم یکار  دمید یوقت

فکر نکن   دم، یبودنش ترس یو جمع کردم و با اخم گفتم: از ناگهانخودم عیسر
 .دمیاز تو ترس

 ال انداخت. و باابروهاش  خندون

 کامل متوجهم! -

 ش نگاه کردم.جعبه  به

 ه؟ یاون چ -

 دورم حلقه کرد و جعبه رو تکون داد. وهاشدست 

 گند؟ یبهش م یتو شهر شما چ ، یچوب یجعبه  میگی واال، ما بهش م دونمینم -

 حرص بهش نگاه کردم.   با

 و با زبونش تر کرد. لبش  خندون

 ه؟ یداخلش چ -
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 باال انداخت.  یاشونه 

 .دونمینم -

 ! اشایگفتم: عه ک  معترضانه

 اشا؟ یگفت: جون ک دهی کش

 کردم نخندم. یسع

 بازش کن.  گه، یلوس نشو د -

 کوتاه باال انداخت.  وابروهاش 

 . خوامینم -

 . دم یکش  یپر حرص نفس

 تر گرفتم.بلند بشم که محکم  خواستم

و موهات  ای یکنی بازش م ایتو مشتم گرفتم و با حرص گفتم:  وموهاش 
 . کشمیم

  یو ول کردم و آخو گرفت و چنان فشارش داد که از درد موهاش و مچم دیخند
 گفتم. 

 زدم.  شنه یس یاون دستم محکم به قفسه  با

 ! یروان -

 گونش اشاره کرد. به
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 اول ببوس.  -

 . دمیبوس وگونش 

 رو کردم. نکار یکرد که هم اونورش اشاره  یگونه  به

 لبش اشاره کرد. به

 حرص بهش نگاه کردم.  با

 لبش زد.  به

 زود باش. -

 . دمیکش یپوف

 به لبش زدم. یابوسه 

 حاال شد.  -

 رو باال آورد.  جعبه

 بازش کن.  ریبگ -

شد بازش کنم ازش گرفتم و بازش کردم اما با  یباالخره راض نکهیاز ا خوشحال 
 گرد شده بهش چشم دوختم.  یهابا چشم حرکتیشکه و ب دمیکه د یزیچ

 فراموش کردم.  دنمینفس کش یشدم که حت  یجور 
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الماس   هی  نشیبود و تک نگ نی نقره که دور تا دورش پر از نگ ف یظر یحلقه  هی
 یکار   نیبود که دو طرفش نقره رو به حالت پروانه درآورده بودند و نگ یقلب

 بود. زیانگ  رتیح شییبایشده بود؛ ز 

 !اشا؟یلکنت گفتم: کـ... کــ... ک  با

 جونم؟ -

 بهش نگاه کردم.  شکه

 منه؟  یواسه... واسه  نی... انیا -

 زد.  یجذاب لبخند

 آره، واسه خود خودته.  -

هام به راه  چشم ی تو ییایدهنم گذاشتم و اشک در  یو رو هادست آروم
 انداخت. 

 به حلقه نگاه کردم. باز 

 و گرفت. رو برداشت و دستم حلقه

به دستم زد که  یاانگشتم گذاشت و آروم به ته انگشتم سوق داد و بوسه  سر
 و دور گردنش حلقه و با بغض بغلش کردم. هاماز ذوق دست  عیسر

 کنم کلمات در حدش نبودند.  ف یتوص تونستمی و بغلم کرد. حسم و نم دیخند

شدنش معذرت  ریبخاطر د کردم، ی زودتر حلقه دستت م  دیکه با دونمیم -
 . خوامیم
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 ود.نشده ب ریو نزن، االنشم دحرف  نیبود گفتم: ا یکه از خوشحال یبغض با

 موهام زد. یبه رو یاو بوسه  دی موهام کش یتو ودستش 

 . ی بزرگمهر اشایبفهمند که تو مال ک  دی همه با -

 لبم نشست.  یرو یپر بغض  لبخند

  سیرئ نیبزرگمهر، ا اشای نفر و اونم ک هی یمن خلصه شده بود تو  یایدن تموم
 بازم عاشقانه دوسش داشتم.   هاشی مغرور و خشن که با تموم بد

 .خواستمی بمونم نم ششی بذاره تا آخر عمر پ نکهیجز ا یچیخدا ه از 

 و گرفتم.پر از اشک و بغض ازش جدا شدم و دو طرف صورتش  یهاچشم با

 . اشایعاشقتم ک  -

 زد.  یعاشق کش   لبخند

 منم عاشقتم.  -

قدم شدم که   شی پ  دنشیبار خودم واسه بوس نیاول  یمقدمه برا بدون
 تر کرد.و تنگ دستش یحلقه 

  میو کنار صورتم گذاشت و همراهدستش   هیکه  دنشیکردم به بوس نرمشروع
 کرد. 

و بازم لبش  یشدم ازش جدا بشم ول یباالخره راض نکهیتا ا دمش یبوس اونقدر 
 . دمیلبم گذاشت و کوتاه بوس یرو
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به   کی نزد یفاصله  نیهام قفل کرد و از ات انگش یو تودستش  یهاانگشت 
 شد.  رهیهام خچشم

 نورا؟  -

 و پاک کردم. هام چشم یاون دستم اشک تو با

 جونم؟ -

 ؟ ید یفهم  ، یار یب رونیحلقه رو از دستت ب  یحق ندار  وقتچ یه -

 زدم.  یلبخند 

 . دم یفهم  -

و بزنه گفت: فقط اون  حرف  نیا خواستی که انگار نم یمکث با لحن یکم با
 یباهام بمون یخوایاز ته قلبت نم گهیکه د ار یب رونیحلقه رو از دستت ب  یزمان

 . یو ازم زده و سرد شد

گردنم و   شهیهم تی نهای ب یحرف فکرم سمت گردنبند طل نیا دنیشن با
 شد.  دهی کش ریام یحرفا

 . دمیو مرتب کرد که با لبخند به سمتش چرخرو برام بست و موهام  گردنبند

 زد.  یلبخند 

 . ادیبهت م  -

 اد؟یبهم ن ویباش دهی تو واسم خر ویزی چ هی شهیمگه م  -

 . دی گونم کش یو روو گرفت و انگشت شستش طرف صورتم دو
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 عاشقتم.  ، یعاشقم  نکهیا یعنی نی ا نمش، یتو گردنت بب  دیبا شهی هم -

 تر شد. کم رنگ   لبخندش

 . یبهم پسش بده که از ته قلبت ازم متنفر شد یفقط زمان -

 . دم یخند

 . یمن یکه ازت متنفر بشم؟! تو زندگ  شهیمگه م وونهیآخه د -

 شدم.  دهی کش  رونیاز افکارم ب  اشایک  یصدا با

 نورا؟  گمیم یچ یتوجه دار  -

 زدم.  یپلک

 آره. -

 کرد.   یکم رنگ اخم

 ؟ی رفت  یتو چه فکر -

 . دمی کش  یقی عم نفس

 ! نمت؟یروز نب هی  تونمیچطور م ، یتصور کنم که نباش  تونمینم یحت -

 لبش نشست.  یرو یلبخند 

 قربونت برم.  -

 خدانکنه.  -

 پشت گوشم برد. وموهام 
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 به بدن.  م یبزن یداغ شد، بده تگر ومونیآبم -

 دفعه کنارش نشستم.  نیبرداشتم و ا زیم یاز رو ووان یو هر دو ل  دمیخند

 دور کمرم حلقه کرد.  ودستش 

گذاشتم و بدون مقدمه گفتم:  زیم یرو ووان یخوردم و ل عیرو سر وهیآبم تموم
 خودت کجاست؟  یحلقه 

 . دیخند

 تو اتاقه.  -

 من دستت کنم.  ار یبرو ب -

 . دیکش ولپم 

 باشه خانم.  -

 گذاشت و به سمت اتاقش رفت.  زیم یرو ووان یل

به دستم نشسته بود نگاه  یکه به خوب یاو به حلقه  دمی کش  یقی عم نفس
 کردم. 

 شد.  دهیکم نگاهم به سمت گردنبندم کش کم

 دست گرفتمش.  یتو

بهت برگردونم اما من از ته قلبم   ون یازت متنفر شدم ا یقول دادم وقت  بهت
  یو بشکنم و بهت پس بدم... ولقولم تونمی پس نم ستم ی ازت متنفر ن

 گردنمه.  یهنوز تو نی ا یبفهم ذارم ینم وقتچ یه
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 گردنبند رو ول کردم و بهش نگاه کردم.  اشایاومدن ک  با

 به دست کنارم نشست.  جعبه

 کار رو انجام بده. که نذاشت و گفت: اون  رمیجعبه رو ازش بگ  خواستم

 اخم کردم.  شیشعور یب از 

 ! ییپررو یل یخ -

 لبش نشست.  یرو یطونیتعجب بهم نگاه کرد اما کم کم لبخند ش با

 ؟یفکر کرد  یو گفتم تو به چمن بوس  -

 کردم.  هول 

 . یشیبوس... گفتم پررو م نی هم ، یچی... ه زهیچ -

شد که با استرس تو کاناپه فرو رفتم و آب   کیمرموزتر شد و بهم نزد لبخندش
 و با صدا قورت دادم. دهنم

 کنارم گذاشت و تو صورتم خم شد.  ودستش 

 ! هیمنف یل یخ زتیخانم مثبت، انگار ذهنت برخلف همه چ -

 و پس زدم. که با حرص دستش  دی رونم کش یرو ودستش 

که بهم دست   یکنیهم استفاده م  یزی پررو، از هر چ ادیبرو کنار بذار باد ب -
 !یبزن

 گرفت.  وچونم
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   ؟یکنیچرا ناز م ، یخوایخودتم م یفسقل  -

چشمام گم رو،   یگفتم: از جلو دوار یباال رفته بهش نگاه کردم و تهد یابرو هی با
 بزنم. دی که نبا ییجا زنمی وگرنه بازم م

 ؟یزن یبا دست نمچرا   یبا پا بزن ادیجذابه... تو که دلت م  دشمیاوف! تهد -

 شدم.  رهیگرد شده بهش خ  یهاچشم با

 ؟ یشد دهی آفر یت چقدر پرروعه! از چه نوع خاکبنده  نیا ایخدا -

و به دندون  زد که لبم  یاگردنم فرو کرد و بوسه  یو تو گودو سرش  دیخند
 گرفتم. 

 هم فشار دادم. یو روهام عقب رفت که دندون  طونیش یچهره با

 .شدم  ک یصورتش نزد به

 .نمت ی فقط برو نب -

داد و خوب روم لش   هیکاناپه تک   یو به باالحرفا بود و دستش نیپرروتر از ا اما
 و با صدا قورت دادم. شد که آب دهنم 

 رو باال گرفت. جعبه

 و بذار روش.دستت  هیفقط واسه پنج ثان شین ی بب یخوای اگه م -

 و گرفتم. هامهام چشمبا دست  عیو سر دمیکش  ینیخجالت ه از 

 بده.  یاکار و حرف اضافه  چیتا نکشتمت جعبه رو بدون ه اشایک -
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 قهقه¬ش بلند شد.   یصدا

 . گمیآخه؟ جعبه رو دارم م یمنحرف قدر نیتو چرا ا -

 . دمی بند بند وجودم¬و پر کرد که چشم باز کردم و محکم به بازوش کوب  حرص

 حاال هم بده.  ، یزن یتو بد حرف م -

 و؟اون و؟یگفت: چ   بدجنس

 اشا؟ یزدم: ک غی دفعه ج نیا

 گفت. یبهش که با خنده آخ دنیپشت بندش شروع کردم به مشت کوب و

 یو باالهام کاناپه خوابوندم و دست یو گرفت و روهام حرکت هر دو مچ هی تو
 سرم برد.

 زنان از حرص و خجالت بهش چشم دوختم.  نفس

 حبس شد.  نمی روم خم شد که نفس تو س کامل

 از خنده قرمز شده بود. صورتش

 یخوای م مونیهم لپاش سرخ شده! من موندم شب عروس یچجور  نی بب -
 !یکن کار یچ

 و به دندون گرفتم که نگاهش به سمتش رفت. خجالت لبم  از 

که اونقدر   کنهیم مالمصب بدجور وسوسه   یول ستین یگوشت یل یخ نکهیبا ا -
 بزنه. رونیتا خون ازش ب رمیگازش بگ



 ی مطهره حیدر  نمسیس

940 
 

 حرص نگاهش کردم. با

 !یداغون کن ونم یلب نازن  یکنیتو غلط م -

 نه؟  گه، ید یکنیم یشوخ یبا ترس گفتم: دار  نبار ی کرد که ا ترکینزد وصورتش 

 ول کرد. وهامدست 

 بهت نشون بدم.  یایشوخ هی -

 لبم گذاشت.  یو روگفت و بلفاصله لبش  ون یا

هم فشار  یو روهامهاش گرفت که از ترس چشم دندون  نیب وم ینیی پا لبم
 دادم و به بازوش چنگ انداختم. 

 . دمی کرد که محکم به بازوش کوب  شترشی داد و کم کم ب یآروم فشار 

دلم  یزایفاطمه خانم بلند شد: عز یاونقدر شدت نگرفته بود که صدا هنوز 
 ست.ناهار آماده

مکث آروم ازم جدا شد که با ترس بهش   یفشار دادن دست برداشت و با کم از 
 نگاه کردم. 

 . دند یخندی م هاشچشم

 . یگرسنمه فسقل  یل یخ یلب زد: شانس آورد آروم

 فرستادم.  ونریو به بروم بلند شد که نفس حبس شدم از 

به لبم زد و ازم   یقی عم  یبازم روم خم شد و بوسه¬ یبلند بشم ول خواستم
 و رفت.  دیو بوسجدا شد، کوتاه گونم
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 و پر کرد. بند بند وجودم حرص

 و نشستم.  دمیو محکم به کاناپه کوببار پام هی

 و بکنم. برم موهاش  خواستمیو م خوردیو مخونم خون

 حرص به رفتنش نگاه کردم.  با

 ... ییقایخان آفر  لیبرات گودز  دارم

ساتن   یو روسر دمی پوش یو ساپورت مشک ی_مشکدیبلند سف یمانتو هی
 بستم.  یمدل خوشگل  ودم یسف

 . سادمیوا نهیآ یپام کردم و جلو وم یبوت چرم مشک مین

تا رنگ لبم   دمی لبم کش یکم رنگ رو یل یو رژلب قرمز رو خ دمیکش ملیر  هی
 بهتر بشه. 

 حلقم نگاه کردم.  به

که  میمشک  ف یبهش زدم و بعد از برداشتن کت و ک یامکث بوسه  یکم با
 اومدم.  رونیبود از اتاق ب یریبندش زنج

 شدم و بدون در زدن وارد شدم.  کی نزد اشایاتاق ک به

 . دمیچرخ عیو سر دمیکش  ینی ه پوشهیو مداره شلوارش  نکهیا دنید با

پسر از خجالت آب  نیا یگی خانم! نم ستیبد ن یبزن یدر   هیخنده گفت:  با
 شه؟ یم

 گرفت.  خندم
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 پررو رو نشناسه.   یبگو که تو یک یبرو به  ؟یشیتو از خجالت آب م -

 . دنی کرد به خند شروع

 گذشت که گفت: کارم تمومه.  هی ثان چند

 . گه ی راست م دمی که د  دمیبه سمتش چرخ اطیاحت با

 سمتش رفتم.  به

 . د یپوش  دیجذب سف شرتیت هی

 دهیدستبند چرم که دو بار دور مچ چرخ هیساعت و دستبندهاش  نیب از 
 . دمی برداشتم و به طرفش چرخ شدیم

 دست کن.  ونیا -

 از دستم گرفت و دستش کرد.  کردیکه بهم نگاه م طور همون 

 اضافه کنم؟   پمیبه ت یچ گهیخب، طراح مدم، د -

 . دم یخند کوتاه

 . دمیباز کردم که پر از گردنبند د وش گه ید یکشو  هی

 و بهشون چشم دوختم. دمیبه خالم کش یدست

 منتظر بهم چشم دوخت.  نهیبه س  دست

 گردنش انداخت.  یبرداشتم و به طرفش گرفتم که تو وی مشک یگردنبند توپ هی

 و مشغول شونه و مرتب کردن موهاش شد.  سادیوا نهیآ یبه رو رو
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 دادم و با لبخند بهش چشم دوختم. هی تک وار یبه د نهیدست به س کنارش

 بهم انداخت.  ینگاه مین

 و گرفتم؟چشمت  -

 . دم یخند

 . یو گرفتوقته چشم من  یل یتو خ -

 زد.   یپررنگ  لبخند

 گهیکرد گفتم: حاال د یو تو خودش خالکه تموم شد و ادکلن خوش بوش  کارش
 . نمیو ببحلقت 

 نوچ. -

 جونم، خواهش. اشایدور گردنش حلقه کردم و مظلوم گفتم: ک  وهامدست 

 شرک. یشدم گربه  میخنده گفت: باشه، تسل  با

 کنار تختش رفت.   یو ازش جدا شدم که به سمت کشو دمیخند

 د و بهم دادش. آور  رونیرو ب جعبه

 ست. نقره یساده یحلقه  دمیکه کردم د  بازش

 و گرفتم. داشتم و دستش  برش

به دستش زدم که   یارو داخل انگشتش انداختم و مثل خودش بوسه  حلقه
 . دیو بوسمحکم بغلم کرد و گونم 
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 ذاشتم؟یم ی من سر به سر ک یآخ نورا، تو نبود -

 نازک کردم.  یجدا شدم و پشت چشم ازش

 .تایحتما رز  -

 و به بازوش زدم. دمیو باال انداخت و با حرص بهم نگاه کرد که خند ابروش  هی

 کردم.  یشوخ ار ینجوش  -

 . دمی بهم رفت که بازم خند یاغره چشم

 . میو به سمت در قدم برداشت  میاومد رونیو برداشت و از اتاق بچرمش  کت

 اه کرد. سر تا پام نگ به

 ! مایست کرد -

 آره، تازه متوجه شدم.  -

 چ یپاش کرد و بعد از برداشتن سوئ ودش یکفش اسپورت سف یجا کفش از 
BMW میاومد رونیاز خونه ب ... 

 شد و به سمت شمال راه افتاد.  ابونیخ وارد

 ان؟ یخودشون م  هیبق -

 تکون داد.  یسر

 شد. یپل  یاتیب ای از پو ریبعد آهنگ اس هی روشن کردم که چند ثان وضبط 

 نگه داشت.  ابونیگذشت که کنار خ  قهیده دق حدود
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 ؟یسادیگفتم: چرا وا یسوال یچهره با

 خاموش کرد و در رو باز کرد.  ون یماش

 . امیاالن م -

  لیموبا دمیکه د دی دو بایمغازه تقر هی شد و در رو بست و به سمت  ادهیپ
 . ه یفروش

 به مغازه چشم دوختم. کنجکاو

 نشست.  نیماش یاومد و تو رونیدستش ب یتو کیپلست هیزود با  یل یخ

 ه؟ یگفتم: اون تو چ کنجکاو

 گونش اشاره کرد که خندون و با حرص بهش نگاه کردم. به

 بهم داد. وک یکه باالخره پلست دمیو بوسبه سمتش خم شدم و گونش  درآخر

 . هی گوش یجعبه  دمینگاه کردم که د وداخلش

 آوردم.  رونشیب

 بود! فونیآ

 که! یدیخر لیگفتم: تازه موبا یاخم کم رنگ با

 گم و گور شده؟ لش یموبا یخانم، به نظرت ک ویکیآ -

 ذوق کردم.  یچ مثل

 واسه منه؟!  -
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 روشن  کرد. ون یماش

 و بکنه. داخلشه، آشنا بود گفتم همه کاراش  مکارتمیس گه، یآره د -

 راه افتاد.  به

 ... یگرون شده! چجور  یل یخ  نکهیا اشا، یک یآ -

 فرو رفتم.   یصندل یکه بهم انداخت ساکت شدم و تو یبا نگاه 

 . ایو نزنحرف  نیا گهید -

 نزنم.  یکردم لبخند پررنگ یسع

 چشم.  -

بار به من زنگ زد   هیو داشته باشه، روشنش کن به مامانت زنگ بزن شمارت  -
 راحت شد. الشیحالت خوب بوده خ  دمتیشرکت د یو تو ستمی گفتم رئ

 و داشته باشم.سفارش کرد هوات قدر نیخنده گفت: تازه ا با

 . دم یخند

 مامان من!  نیاز دست ا -

 بهم نگاه کرد. کوتاه

 از دست اون دوتا سوسول گرفتند.  وت ی ها گوشبچه یول -

 و پر کرد. وجودم ینگران

 که؟  یولشون کرد -
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 نگفت.  یزیفرمون جا به جا کرد و چ یرو ودستش 

 اشا؟یگفتم: ک  نگران

 صبر کن.  گهی کم د هیفعل نه،  -

 فوت کردم و به جاده چشم دوختم...  رونیبه ب ونفسم 

 . میدیالخره رسساعت تا شب مونده بود که با هی

ام وه سر تا  یتا کوپه و انواع ب ریو شش و پارس بگ ستیاز دو یادیز  ینایماش
 سر کوچه پارک بودند. 

 . دمیو به سمت باال کش شدم و خودم ادهیپارک کرد با کمر درد پ  ون یماش یوقت

 . دمیپوش وکتم 

 . دیو پوشو مرتب کرد و کتش شد و وضعش  ادهیپ

 برداشتم و در رو بستم. وفم یک

 . میکه قفل کرد به جلو رفت  ون یماش

 سرد بود. یحساب هوا

 . میسادیادامه داشت وا کردیکه تا چشم کار م یبزرگ یلیو هی یجلو

 . دمیکش یسوت

 چقدر بزرگه! -

 و گرفت. بردارم اما با دستش جلوم یقدم خواستم
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 نگاهش کردم. یسوال

 ؟ یدی فهم ، یخور ی جم نم شمیاز پ نجاست، یا رمیام -

 هستم. یبره من ادتی شی نیبازم بب  نمی نب نجاست، یهم ا تایرز  دم، یفهم  -

 و باال انداخت که حق به جانب گفتم: از ما گفتن بود. ابروش  هی

 . هاش قفل کردمانگشت   ییو توهامگرفتم و انگشت  ودستش 

 بهتره.  نجورمیا -

 و به چپ و راست تکون داد. و سرش  دیخند

 . میداخل قدم برداشت به

درحال پخش بود و پوشش دخترا هم  یو احساس میآهنگ نسبتا مل یصدا
 خوب نبود. ختشونی و ر نبود اما بازم مانتوهاشون  یبه پارت هی خداروشکر شب

پر از انواع  ییزهایروشن و م ییهامشعل   یچند متر یبه فاصله  ل یتا دور و دور 
 بود. های خوراک

 .دادی م خواستیم یبلل داغ به هر ک یکیجاشم  هی

 کرده!  نهیچقدر هز یمهمون نیواسه ا دونهیم خدا

 رومون زوم شد که تعجب کردند.  یاعده  نگاه

 . دمیبهش چسب  شتریب

 پسر با خنده به سمتمون اومدند.  یاعده 
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 بزرگمهر!  اشایگفت: ک  شونیکی

 بغلشون کنه.  خوادیول کردم که اگه م ودستش 

 و به سمتشون رفت.  دیخند

 بار به کمرشون زد.  هیو بغل کرد و به تکشون  تک

 !ا ی! گم و گور شدمتی نیبینم ییکجا -

 ! دیستی قربون خودتون که همش خارج ن -

 اطرافم چرخوندم.  ونگاهم

 !؟یکلک، بازم دختر تور کرد -

 به هم گره خوردند.  دیشد اخمام

 !بازم؟

 نگاه کردم.  اشای همون اخم به ک  با

ها گفت: چرا جفنگ  در هم رو به اون یهابهم نگاه کرد و بعد با اخم  کوتاه
 بعد ستاره دختر کجا بود؟ د؟یگیم

 بهش چشم دوختم. مشکوک

 . دیانداختند و خند بهم ینگاه کوتاه همشون

و زده مخشون  گهیبعد از اون صد تا د دیگفتم، فکر کردم با یزیچ هیحاال  -
 !یباش
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 . گهیراست م  -

 بازوش زد.  به

 و با تو باشند. دخترا آرزشون -

دوم  کنندیدخترا غلط م نکهیشدم و با حرص گفتم: اول ا کینزد بهشون
 ... نکه یا

 نگاه کردم.  اشایک  به

 کدومشون بهت چشم دارند؟  نجایا یدخترا نیب -

 باال انداخت.   یاشونه 

 اخم به اطرافم نگاه کردم.  با

 رومون بود. یاعده  نگاه

 ه؟ ی خانم محترم ک نی گفت: حاال واقعا ا  شونیکی

 : نامزدمه. اشایک

 نگاه کردم.  بهشون

 . کردندی با تعجب بهش نگاه م همشون

 ه؟ ی: چاشایک

 ! یباش ینامزد باز عمرا اگه تو اهل  -

 پسر و دختر سکوت کردند.   هیشدن  کینزد با
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و از هم باز هاش شد و دست  کیبهمون نزد یابهت و غرور خاص هیبا  پسره
 کردم. 

 . نجاستیکه ا  معرفتمیب اشایک -

 و بغل کردند. به سمتش رفت و کوتاه هم  اشایک

 ؟یگرفت   یفاز مهمون شدهیچه خبرا؟ چ -

 . دیخند

خواستم  خبرند، یاز هم ب یادیز  ییو راهنما رستانیدوران دب یدوستا دمید -
 کنم دورهم جمعتون کنم.  ریکار خ

 دختره اشاره کرد. به

 . ن یدوست دخترم، نازن -

 و دراز کرد.زد و دستش  یلبخند دختره

 خوشبختم.  -

و بهش رسوندم و با حرص  خودم عیتا خواست باهاش دست بده سر اشایک
 خودم با دختره دست دادم.  یردم و با لبخند پر حرصب نییو پادستش 

 بزرگمهر.  اشایک شونمیا -

 با تعجب نگاهش کرد.  دختره

باال رفته بهش نگاه  یابرو هیتا نخنده، با حرص و  دیبه لبش کش یدست اشایک
 کردم. 
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باشه به من اشاره کرد و گفت: چه خبره   انیک  دیپسره که فکر کنم با اون
 اشا؟ یک

 دختره رو ول کردم.  دست

 یداد زد: شوخ بایو تکون داد که پسره تقرو باال برد و انگشتش دستش  اشایک
 ! ؟یکنیم

 جرمه؟  یحرص گفتم: مگه نامزد با

 همون چهره بهم نگاه کرد.  با

 نبود که تن به ازدواج بده! یآدم اشای اما ک  ست، ینه ن -

 کرد. زیر  یکم وهاش شمچ

 ؟ یکرد  کارشیچ -

 باال انداختم. یاشونه 

 واال، از خودش بپرس.  دونمینم -

 . دی خند اشایک

 ومدند؟ یهنوز ن نایو اها، آرش بچه ال یخیب -

 . لنیچرا اومدند، داخل و -

 و گرفت. دستم  اشایک

 . ششون ی پ  میریپس ما م -
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طور که دست دختره دور بازوش حلقه بود به تکون داد و همون  یسر  انیک
 رفت.  یسمت

 .  میجلو قدم برداشت به

لب گفتم:  ریو نوازش کرد که ز گرم صورتم  یهوا میشد  لیکه وارد و نی هم
 !شیآخ

 بود. کیبزرگ و ش رونیهم مثل ب داخل

 هایگذاشته شده بود و انواع و اقسام خوراک  یای طوالن یزهایهم م ییجا چند
 روشون قرار داشت.

 ها دهنم آب افتاد. و ترشک لواشک  نیدید با

 لواشک.  اشایذوق گفتم: ک  با

 . دمی کش گهی بدون توجه به حرفم به سمت د اما

 !یالغر هست  شینجور یهم -

 نکن.  تیاذ اشا، یگفتم: ک غرزنان

 نگاه کرد.  بهم

 . یبخور  ذارمینم -

 ! شعور ی لب گفتم: ب ر یهم فشار دادم و ز  یرو وهامدندون 

 .یگفت: خودت خونسرد
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و آرش و دالرام  تایو رز  ریبدم که نگاهم به ام یاگه یبهش فحش د خواستم
 بودند.  سادهیگرد وا زی م  هیخورد که دور 

 گفت.  یفشردم که با خنده آخ واشایدست ک  ارادهیچشم دوختم و ب تایرز  به

 ؟ید یو فشار مدستم  نجوریا چرا یروان -

 برنداشتم.  تای رز یاز رو ونگاهم

 حقته.  -

 . دن ی و گرفت که شروع کرد به خندرد نگاهم  انگار 

 !؟ی دیرو د  تایباز رز  -

 حرص بهش نگاه کردم.  با

 کوفت، نخند.  -

 نگاهشون قفل دستامون شد.  زیچ  نیکه همشون اول  میدیرس  بهشون

 : سلم. میزمان با هم گفت هم

 گفت: سلم.   طونی ش دالرام

 به صورتم نگاه کرد. قی دق آرش

 بود. یزیدنبال چ انگار 

 سلم.  -

 گفت: سلم.   نیسرسنگ یل یانداخت و خ اشایبه ک ینگاه مین
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 . دیکش   یپوف اشایک

 آرش.  ادیاصل بهت نم  -

   ؟یبدون توجه به حرفش رو بهم گفت: خوب آرش

 به هردوشون نگاه کردم.  جیگ

 شده؟ یچ -

 دلخوره.  اشای: از کدالرام

زد و گفت: من که اگه جاش بودم جواب   یپوزخند ریبزنم ام یخواستم حرف تا
 .دادمی سلمشم نم

 معرکه نشو! شیآت ار یب  زمیه گهیاخم گفتم: تو د با

 باهامون حرف زد! یچجور  یدی تو که ند -

 . دی موهاش کش یتو  یو ول کرد و کلفه دستدستم  اشایک

 بلند شد.  تایمتعجب رز  یصدا

 !اشا؟یک  هی دستت چ یتو یحلقه  نیا -

 بهش نگاه کردند.  همه

 بهم انداخت.  ینگاه اشایک

 نگاه کردم.  تایرز  به

 . زمیعز گهید  هینامزد یحلقه -
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 نگاه کرد. اشایبه ک عیسر

 !گه؟یم یچ نیا -

 و از روم برنداشت. نگاهش  ریام

 و گرفت. به سمتم اومد و دستم  عیسر دالرام

 ! یچقدر خوشگله لعنت ن، یذوق گفت: ه  با

 نگاه کرد.  بهم

 بهت دادش؟! یک -

 زدم.  یلبخند 

 امروز. -

 نگاه کرد.  ریبه ام اشایک

از  نم یا ست، یحلقه هم دستمون ن یکه حت میهست  یچه زن و شوهر یگفت -
 شد.  ری کم د هی حلقه، فقط بخاطر مشکلت 

 زد. یلبخند تلخ ریام

 مبارک باشه.  -

 نگاهش کردم.  رهیخ

 . کنهیو کباب مدلم  شهیپر از غمش هم نگاه

 . اشایتنها باهات حرف بزنم ک  خوامی بود گفت: م یکه انگار عصب یبا لحن تایرز 
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 و بهم دوخت.نگاه پر از اشکش  ریام

 مبارک باشه نورا خانم. -

 دوختم.  نی و ازش گرفتم و به زمنگاهم زود

گفتم:  عیو ازمون دور شدنشون سر تایتوسط رز  اشایک یشدن بازو دهی کش با
 کجا؟

 بهم نگاه کرد. اشایک

 . گردمیناراحت نشو، زود برم -

 . دمیکش   یپرحرص نفس

 و گرفت و به سمت خودش چرخوندم. دفعه آرش بازوم هی

 کرد؟ کار یباهات چ روز ید اشایاخم گفت: ک با

 . یچیه -

 کرد؟ کار یباهات چ گمیگفت: م  یعصب

چرا سر  یهست یعصبان  اشایآرش! چته تو؟ از ک لوخبیبا اخم گفت: خ دالرام
 ؟ یکنیم یبدبخت خال نیا

 نگاه کرد.  بهش

و  هاش دردش دم خونش، باال تنش لخت بود، از چشم میرفت ریبا ام -
 بهش نداشته؟ یکار   چیباور کنم ه امی حاال ب دم، یفهمیم
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 !؟یبا تعجب گفت: چ دالرام

کرده به   دتیگفت: نکنه بهت دست زده و تهد ریبزنم که ام  یحرف خواستم
 ؟ ینگ یکس

 . دمیکش یپوف

 . فتادیهم ن یبود اما آرومش کردم، اتفاق خاص یدرسته عصبان ر، ینخ -

 یصورتم کرد ول یحواله  یل یس هیبزنه که زودتر گفتم: چرا،  یخواست حرف  آرش
 . فتادی فکرتونه اتفاق ن یکه تو یزیبه خدا قسم اون چ

 قانع شدند.  یکم انگار 

 : دست روت بلند کرد؟ هان؟ ریام

 . دی موهاش کش  یتو یدست یعصب

 ممه. شانس آورده پسر ع -

 چرخوندم.  نشونیب ونگاهم

 یحوصله  د، ی نکش شیرو جلوش پ روز ید یه ی قض  گهید کنمیازتون خواهش م  -
 و ندارم. شدنش  یعصبان

 آرش نگاه کردم. به

قرارش   یبد تی باشه، تو موقع یحق داشت عصبان ر، یتو هم ازش به دل نگ -
 دادم.

 گرفت.  یرنگ شرمندگ نگاهم
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 به اسلحه ببره!بخاطر من مجبور شد دست  -

 . دمیترسی م نمیگفت: از هم  یالحن کلفه  با

 کردم.   یکم رنگ اخم

 و بهم بگو. سوال ازت دارم، راستش  هی -

 بگو.  -

 واسه چند وقت خلفکار بوده باشه؟ یشده حت اشای... آم... ک اشایک -

 به هم گره خوردند.  دی شد اخماش

 نورا؟! یگ یم یچ یفهمیم -

  خواستیترسناک بود، م بی اون معامله عج یآخه حرفاش، کاراش تو ن، ی بب -
 بکشه!  ویکی

 . د یبه گردنش کش یدست آرش

 ها، اون دوتا کجا رفتند؟ بچه ال یخیب -

 و به اطراف نگاه کردم.  دمیکش یپوف

 شدم.  کیبه دالرام نزد عیسر یز یچ هی یادآور ی با

 چندتا لواشک کش برم.  ومدهین اشایتا ک میبر ایب -

 . دیخند

 ومده؟ ین اشایحاال چرا تا ک -
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 بخورم.  ذارهی چون نم -

 الغرم.   گهی: م دمینال

 بدنم اشاره کردم.  به

 آخه کجاش من الغرم؟! -

 و گرفت و به جلو کشوندم. خنده مچم با

 .میبخور  یخورده خوراک هی م یگفت: ما بر بلند

 . دیدور نش ادی: ز آرش

 

   اشایک 

 

 و ول کرد.کنار پله مچم باالخره

تو  ؟ی دیواسه دختره حلقه خر یرفت اشا؟یک  یچ یعنی نیگفت: ا  تی عصبان با
 چت شده؟ 

 . دمیکش یپوف

 ؟یشد  یاوک گه، ید زیرو ببندم، نه به خاطر چ ریچون دهن ام دمیحلقه خر -

 شد. ترک ینزد بهم

 ؟ یشیعاشقش م  ی نکنه دار  اشا، یک -
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 بهش نگاه کردم. یجد

   ؟یزد یزیچ  هیامشب نکنه  -

 شد. ترک ینزد بازم

 بهم بگو.  یشی م یاگه دار  -

 نکن، باشه؟  مینه، پس عصب گمی دارم م تایگفتم: آخ رز  کلفه

 و گرفت. طرف صورتم دو

االن ولش کن، دوباره  نی هم  یشی به سمتش جذب م یدار  ی نیبیبخدا اگه م -
 بره سراغش.  ریولش کن ام نم، یو ببشکسته شدنت  خوامی نم

 کردم بروز ندم.  یسع یل یخ یو پر کرد ولبند بند وجودم تی عصبان

 برداشتم و محکم تو دستام گرفتم.  وهاشدست 

 لیتحو ف یاراج قدر ن ی پس ببند و ا ستم، ی و تموم نکنم ول کن نمن تا کارم  -
 من نده. 

چشماش بود که درکش    یهم تو گهید زیچ  هیبهم چشم دوخت اما انگار  نگران
 .کردمی نم

 پس...  شه، یم  دهیکش شی نورا آخرش سمت عشق قبل  دونمی ففط نگرانتم، م -

کردم و  هی تک کنهیکار م دونستمی که م یبستن دهنش به تنها روش واسه
 لبش گذاشتم.  یو روو گرفتم و لبمدو طرف صورتش  عیسر
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گذاشت اما تا   نمی س یقفسه  یو روهاشبعد دست  یزد اما کم   خشکش
 و باز کرد.هاش که آروم چشم دمی خواست ببوستم زود عقب کش

 ؟یبهم اعتماد دار  -

 .یل یخ -

 کنم؟ یو مکار درست   شهی که هم  یدونیم -

 دارم.  مانی بهش ا -

که   دمیانجام نم ویکه کار  یدونی فقط بهم اعتماد کن، م مونه، ی نم یپس حرف -
 م؟ یو ببندبحث  گهیبه ضررم باشه... االن د

 زد.  یلبخند 

 . م یپس ببند کنم، ی بهت اعتماد م شهیمثل هم  -

به نورا ببنداز که    کهیگفتم: خوبه... فقط امشب کمتر ت یبخش تیرضا با
 و ندارم. دعواهاتون ینشه، به خدا حوصله  یعصب

 جذاب.  ی تو بگ یهمون لبخند گفت: هر چ با

 . دم یخند

 .میخوبه، بر -

 . میاومد رونیها بپشت پله  از 

 . دمی به لبم کش  یدست
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 رو نکرده بودم. کار ن ی ا کاش

 فوت کردم.  رونی و به بنفسم  کلفه

 چم شده؟!   یلعنت من

 نگاهم کرد.  یکه سوال سوندمشیو گرفتم و وابازوش  زیچ هی یادآور ی با

 ؟یفردا بعدازظهر کلس دار  -

 نه، چطور؟ -

 مامانم.  یخونه  امیآماده باش که م خوبه، -

 شد.   طونی ش نگاهش

 ! دلم واسش تنگ شده بود ¬گذرهیچند وقته ازش م  -

 که چقدر سرم شلوغ بوده. یدونی خودت بهتر م -

 . دی کش نمیس یو به قفسه و دستش  دیخند

 .ترکونمی نگران نباش واست م دونم، یم -

 زدم.  شی شونی به پ یتلنگ

 . مینیبیم -

 . دیخند

 . مینیبیم -

 . میشد کینزد هی بق به
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 شد.  دهی نورا و دالرام اخم¬هام درهم کش دنیند با

 اون دوتا کجان؟ -

 . دمی کش یکه اصل انگار نه انگار من اومدم که نفس پرحرص  آرش

 داد. هی تک زیبه م  ریام

 . ا یخوراک زیرفتند سر م - 

 هان؟  یلب گفتم: آخرش رفت ریز 

 رفتم.  زیو به سمت م دمیکش یپوف

 ؟یری: کجا متایرز 

 . امیاالن م -

 اطراف چرخوندم.  ونگاهم

 به سمتشون رفتم.  دنشونید با

 . خوردندی و لواشک م دندیخندیم

 بهت نشون بدم نورا خانم.  یلواشک

 تا خواستم صداش کنم حرفش مانعم شد.  یول سادمی سرشون وا پشت

از  یامروز چجور  یدونی... نمشعورهیب یل یخ اشایک  نیخنده گفت: بخدا ا با
 خجالت آبم کرد!

 و مهار کنم. تا خندم  دمی به لبم کش  یدست
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 کرد؟ کار ی با خنده گفت: چ دالرم

بد  میل یراه انداخته بود! خ یو نشونم بده چه اوضاعش حلقه  نکهیواسه ا -
 . رهیآدم فکرش منحرف م  زنهیحرف م

 محکم به دندون گرفتم تا نخندم.  ولبم 

 که با حرص به بازوش زد.   دنی شروع کرد به خند دالرام

 نخند! -

 از لواشکش خورد.  یاکه یت

جم  تونمی اصل نم وفتهیروم م یوقت شییلیگودز   کلیدالرام با اون ه یول -
 بخورم. 

و   دینگاهش بهم افتاد که حس خندش کل پر یداد ول ه یتک  زیبه م دالارم
 . دیو گزلبش 

 کردم نخندم. یباال رفته بهش نگاه کردم و سع یابرو هی با  بیبه ج  دست

برداشت و بدون توجه به چشم و ابرو رفتن دالرام گفت:    گهید کهی ت هی نورا
 . شمیباهاش تماس داشته باشم، فکر کنم له م یموندم چجور 

 کردم.   نییو باال و پاسرم کردمی که بهش نگاه م طور همون 

 لب گفت: نورا؟  ریز  رامدال

 ه؟ ی: چنورا

 چشم و ابرو به من اشاره کرد.  با
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اون بازوهاش... اوخ   گفتمی داشتم م ؟یریچشم و ابرو م ی: چته بابا؟ چرا هنورا
 اوخ اصل نگم. 

 نخندم.  کردمیم یسع یل یخ

 دالرام با حرص گفت: نورا؟ پشت سرت.  نبار یا

 کرد.  سکوت

 بعد به عقب اشاره کرد و با استرس گفت: نگو که پشت سرمه.  هی ثان چند

 !رمیبا حرص گفت: سه ساعته دارم واست چشم و ابرو م دالارم

 یکه سع دیگذاشت و به طرفم چرخ زیم ی و رودستش  یآروم لواشک تو یل یخ
 باال رفته بهش نگاه کنم.  یابرو هیبا  یکردم جد

 بهم نگاه کرد.و با صدا قورت داد و با استرس دهنش  آب

 

 نــورا  

 

 . دمی استرس خند با

 چه خبر؟ ؟یسلم، خوب -

 . دمی چسب زیشدنش بهم به م  کینزد با

 کج کرد.  یکم وسرش
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 خب، بعدش.  ، یگفت یم یداشت ویخوردی لواشک م -

 نگاه کردم.  گه یبه دندون گرفتم و به طرف د ولبم 

 بست.  خیشد که خون تو رگم   کیبهم نزد خوب

تن   نی واسه هم ؟یله بش یترسی گوشم آورد و آروم لب زد: م کینزد وسرش
 ؟ی د یبه خواستم نم

 تر به دندون گرفتم. محکم ولبم 

 هام نگاه کرد. به چشم  کینزد یهمون فاصله  از 

 و از خجالت گر گرفته بودم.  زدیهزار م یرو قلبم

 .کردمی م ی... داشتم با دالرام شوخزهیچ -

 نخنده قرمز شده بود نگاه کردم.  نکهیدالرام که بخاطر ا به

 مگه نه؟  -

 باال انداخت.  یاشونه 

 .دونمینم -

 وجودم¬و پر کرد.  حرص

 آرش جونم. شی گفت: من برم پ  بدجنس

 یل یمتعجبم جا گذاشت و رفت که بلند گفتم: خ یهادر مقابل چشم بعد
 ! یشعور یب
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 دور کمرم بازم با استرس بهش نگاه کردم.  اشایحلقه شدن دست ک  با

 . رینگ یو جداصل حرفام  -

 . دند یخندی م هاشچشم

 خشک شدست.  یوهی م  دمیبرداشت که د وی زیچ هیشد و از پشت سرم  خم

 . دیدهنش گذاشت و جو یتو کردیکه بهم نگاه م طور همون 

 حلقم.  یتو ادیبرو عقب قلبم داره م -

 ترسونتت؟ یم کلمیه -

 . دم ینگاه کردم و با استرس خند کلشی ه به

 . هی عال میل ینه، خ -

 . دم یبازوش دست کش به

 ! یکل خوب و عال -

 . دمیکوب شدهیورز  ینه یو به سهامدست  کف 

 ماشاهللا! -

 نگاه کردم.  بهش

 خندون بود. شچهره

له شدن   دادمی بهت نشون م میکه دورمون پر از آدمه، اگه تنها بود ف یح -
 . یچ یعنی
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 و با ترس قورت دادم. دهنم آب

 .می ستی پس خوش به حالم که تنها ن -

 یقلبم گذاشتم و نفس راحت یو رودفعه ولم کرد و به عقب رفت که دستم هی
 . دمی کش

گفتم و از   یو گاز گرفت که آخلپم یو خم شد و قبل از هر عکس العمل  دیخند
 هام به هم گره خوردند. درد اخم

  یدرآورد یو روش گذاشتم و با حرص گفتم: بازم هار باز که دستم  دیکش  عقب
 بزنم.  یرفت واکسن هار  ادمیسگ خان؟ آخ 

 و گرفت و به جلو کشوندم. و دستم  دیخند

 . کنه یو کبود مو که سهله کل بدنت خونه سگ خانت لپت  میبر -

 و مقاومت کردم.   سادمیوا عیسرحرف  نیا دنیشن با

 . امیمن اصل خونه نم  -

 . دنی کرد به خند شروع

 و گرفت. هام دو مچ هر

 ! ؟یفسقل  یذار یچرا سر به سرم م یترسی م قدر ن یتو که ا -

 هم فشار دادم.  یرو وهامدندون 

 ... گه یپس د ، یندار  یشوخ ی! جنبه یانه یک -
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 . دمیو کشدهنم  پیز 

 باهات ندارم.  یحرف چیه -

 و آزاد کنم. هامکردم که مچ  تقل

 حاال هم ولم کن.  -

 . دیپررو پررو خند بازم

 همه دختر و پسر ببوسمت تقل کن.  نیا یجلو یخوای اگه م -

 شدم.   خکوبیم سرجام

 گرفت.  تی رنگ رضا  نگاهش

 خوبه.  -

 و ول کرد و به جلو کشوندم. مچم  یکی بعد

 مشت کردم.  ودستم

 جناب بزرگمهر.  کنمی م دتی که من تهد رسهیم یروز 

 .ست ین تایو رز  ریاز ام یخبر دمید می دیکه رس  هی بق به

 دالرام خورد.  طونینفر نگاهم به نگاه ش نیاول

 داد.  هی آرش تک یبازو به

 شد؟ یچ  نمیخب، بگو بب  -

 نگاهش کردم.   دوار یتهد
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 . ارمیب رتیجا دور از چشم آرش گ  هیکه  یبترس از وقت -

 گفتند: او! ده یو دالرام خندون به هم نگاه کردند و با هم کش  آرش

 نگاه کردم. اشایبه ک  مظلوم

 !کنندیم تمیچقدر اذ نی بب -

 کرد.  یساختگ اخم

 . د یبا زن من درست رفتار کن -

 و دور بازوش حلقه کردم. دستم  روزمندانهیپ

 ! ستیکارات ن یکردن تو  یفضول نیا  یول د، یبا طعنه گفت: ببخش آرش

 . دیکش  ینفس پر حرص اشایک

گفتم بزرگش   یزیچ هیبودم  یدهنت آرش، عصبان یتو خوابونمی مشت م هی -
 نکن. 

 یکلفه دست   اشاینگاه کرد که ک گهیزد و به طرف د  یپوزخند نهیبه س  دست
 . دی موهاش کش یتو

 گرفتم و به جلو کشوندمش.  وش ی جذب مشک رهنیسمت آرش رفتم و پ به

 . ایب -

 اومد.  همرام

 . سوندمشیوا اشایک یبه رو رو
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 . دی کن یو آشت یروبوس االی -

 . سادیاون طرفشون وا دالرامم

 بهش چشم دوخت. اشایباز به اطراف نگاه کرد و ک آرش

 ازش دلخوره ناراحته.  نکه یبود از ا معلوم

 خوبه؟ خوام، ی آرش، معذرت م -

 و درست کرد.گردنش یتو ریزنج  آرش

 به دالرام نگاه و به آرش اشاره کردم.  حوصلهیو ب دمیکش یپوف

 . کنمی گفت: االن درستش م آروم

 . سادمیوا نهیبه س  دست

 : آرشم؟ دالرام

خونت   گهیمن د ینکن  یآشت اشایکه با ک ینگاه کرد که ادامه داد: تا وقت بهش
 . امینم

 آرش به هم گره خوردند.  یهااخم

 داره؟! یاون چه ربط به نیا -

 باال انداخت.  یاشونه 

 از من گفتن بود.  -

 نگاه کرد.  اشایهم فشار داد و به ک یرو وهاشدندون 



 ی مطهره حیدر  نمسیس

973 
 

خان  اشایمکث چندبار به گونش زد و با حرص گفت: بعدا دارم برات ک  یکم با
 اما فعل... 

 .میکرد که منتظر بهش نگاه کرد سکوت

 . د یکش یپوف

 باشم. نی باهات سر و سنگ ادیدلمم نم و نبرن که مردشورت  -

 نزنه.  یکرد لبخند پررنگ  یسع اشایک

 از هم باز کرد. وهاشدست 

 ؟ یپس آشت -

 . دی موهاش کش یتو ی فوت کرد و دست رون یبه ب ونفسش 

 بغلش کرد و محکم به کمرش زد. درآخر

 !یعوض یآشت -

 و چند بار به کمرش زد.  دی خند اشایک

و به هم هامون و بعد دست  میزد یدست یو خوشحال جانی و دالرام با ه من
 . م یدیکوب

 . میدیهردومون به سمتش چرخ ریام  یصدا با

 کردند؟ یباالخره آشت -

 : باالخره آره. دالرام
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  یموها یتو یبا خنده دست اشایاومدند و ک رونیاز بغل هم ب اشایو ک آرش
ص و خنده محکم به پس کلش  که آرش با حر  ختشونیو به هم ر  دی آرش کش

 زد و گفت: آشغال!

 . میدیخند

 کجاست؟  تایگفتم: اون رز  ریبه ام رو

 . ششون یرفت پ دیو ددبستانش  یچندتا از دوستا -

 لب گفتم: چه بهتر!  ریز 

 ! مینیو ببهم میمثل اومد م؟یها سر بزنبه چند تا از بچه می: برآرش

 د؟ید ید ون ی: شروریام

 و باال انداخت. ابروهاش  اشایک

 نجاست؟ ینکنه اونم ا -

 نه؟  شهی با خنده گفت: آره، باورتون نم ریام

 متعجب گفت: نه!  آرش

 هم نکردم.  یکنجکاو دم، یفهمی هاشون نمها و خنده از حرف یچیه  منکه

 .م یشناسینم ویکس ادیداخل که ز  م، ی ها بگذرونکم با بچه هی می: براشایک

 آرش حلقه کرد.  یو دور بازودستش  دالرام

 .م یسمت در رفت به
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 کردم.  میشونم تنظ یرو وفم یک

 که باز سوز سرد به بدنم خورد.  میاومد رونیخونه ب از 

 . دمی بازوهام کش یرو وهامدست 

 همزمان با هم گفتند: سردته؟  اشایو ک ریدفعه ام  هی

 باال رفته به هردوشون که دو طرفم بودند نگاه کردم. یابروها با

گفتم:  یجد  عیبه هم انداختند که سر ینگاه یبا اخم کم رنگ اشایو ک ریام
 .کنم ی هوا خوبه، بهش عادت م ر، ینخ

 شدم.  کیبه دالرام نزد بعد

 و ندارم. دعوا کردنشون  یحوصله 

 محکم گرفته شد.  اشاینگذشت که دستم توسط ک یزیچ

 نگاه کردم.   بهش

 . کردیبه جلو نگاه م یجد

 . دی کش ینفس پر حرص دمیانداختم که د رینگاه به ام  هی

 . ذارمی م ابونیآخرش از دست هردوشون سر به ب ایخدا

 گرفتم.  ریو از امنگاهم  عیبه دستم وارد کرد که سر یفشار محکم  اشایک

  چارتیبه اون سمت بره ب به طرفم کج کرد و آروم گفت: چشمت وسرش
 . کنمیم
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 بهش انداختم.  ینگاه  میحرص ن با

 یایروان ، یدفعه داد زد: اوهو هیکه آرش  میبود دهینرس یپی اک هیبه  هنوز 
 . رستانیدب

 حبس شد و با حرص بهش نگاه کردم.  نمیترس نفس تو س از 

به طرفمون   دنمونیتوجه به نگاه من و دالرام به سمت اون دسته که با د بدون
 پا تند کردند رفت. 

 و ول کرد! من دید وش ی میقد  یبا حرص گفت: بازم دوستا دالرام

 . دمی خند شیحسود از 

 و بغل کرد. تک به تکشون  آرش

خوش و  یبه وسطشون رفت که صداها ری و ول کرد و به همراه ام دستم  اشایک
 بششون اوج گرفت. 

 . میهم فشار داد یو رو هامون و دندون  میبه هم انداخت ی و دالرام نگاه من

 به اطراف انداختم.  ینگاه

 ومدند؟ یتا حاال ن نایو ا ناین چرا

شدند که بازم صداهاشون   کیبهشون نزد گهیمخلوط دختر و پسر د پی اک هی
 اوج گرفت. 

 دانشگاهشونند.  یهاحرص گفت: بچه با  دالرام

 سکوت کردم. میگوش یبا صدا یبزنم ول یحرف خواستم
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 جانی دفعه دالرام از دستم گرفتش و با ه هیآوردم اما  رونشیب فمیک یتو از 
 که!  فونهیمدل آ نیگفت: او،!آخر

 نگاه کرد.  بهم

 ده؟ی واست خر اشایک -

 خنده از دستش چنگ زدم.  با

 !وونهید خورهی داره زنگ م -

 .د یخند

 ش نگاه کردم. صفحه  به

 جواب دادم.  عیسر  نایاسم ن دنید با

 شماها؟  دییسلم، کجا -

 د؟ ییشما کجا ان، یک یلیسلم، و -

 ن؟ یاومد یک  جا، ن ی ما هم هم -

 .می ایب ییبگو کجا قی دق م، یدیتازه رس -

 اطرافم نگاه کردم.  به

 . میاون کینزد کنه، یهست بلل درست م یمرد  هیگفتم:  ی مرده بلل دنید با

 بزن.  ومون ی شگی همون سوت هم میدید ، یاوک -

 باشه.  -



 ی مطهره حیدر  نمسیس

978 
 

 کردم.   قطع

 گذاشتم.   فمیک یتو ویگوش

 ؟ینیبیم وشون ه ی و بق نای ن نیبه اطراف نگاه بب  -

 . میرصد کرد قیجا رو دق همه

 خورد.  لینگذشت که نگاهم به ل  ادیز 

و زدم بار سوت مخصوصمون  نیزبونم بردم و چند ریو ز شست و اشارم  انگشت
 خبر دادند.  هی و گرفتند و به بقردم  عی سر لیو ل نایکه ن 

  یو انداختم و سرفه دستم  عیسر کنندی بهم نگاه م یاعده نکهیا دنید با
 کردم.  یمصلحت

 . دم یبه سمتش چرخ عیکنار گوشم سر اشایک  یصدا  به

 ؟یزنیچرا سوت م -

 سوت زدم.  مییبفهمه کجا  نکهیواسه ا دمیرو د لیل -

 گفت.  یآهان

 که گفتم: سلم.  کردندی دوستاشون بهم نگاه م یهمه 

 گفتند: سلم. باهم

 .ییخان، افتخار آشنا اشایگفت: ک  شونیکی

 و دور کمرم حلقه کرد. دستش  اشایک
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 نورا، نامزدم.  -

 چرخوندند.  نمونیو ببا تعجب و خنده نگاهشون  همشون

 زدند.  یپوزخند کم رنگ ایاخم کردند  دیاز دخترا هم شد یتعداد

 ها پشت سرمون بلند شد. و بچه  نای ن یصدا

 . یسلم به همگ -

 . میدی سمتشون چرخ به

 ور شدند.به سمت هم انگار حمله  پیو اون اک  لیو فربد و سامان و دن مهراد

 !دند؟ یرو ند گهیته همدچند وق هان یا

 . کردندیو بغل مبه تک هم  تک

 . دمیکش یپوف

 .میاطراف بگرد نیکم ا هی میریدخترا مو من  اشا، یک رهیحوصلم داره سر م -

 و گرفت. از دور کمرم باز کرد و دو طرف صورتم  ودستش 

 قول؟  ، یدور نش  ادیو ز  یکه مواظب خودت باش یبر ذارم یم یبه شرط -

 زدم.  یاز خوشحال یلبخند 

 قول.  -

 . دیو بوسزد و گونم  یلبخند 

 . میخوش بگذرون میکه رو به دخترا گفتم: ما هم برعقب رفت   به
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  دمونیدیها بود و نموسط اون  ریاما برگشتم و چون ام میجلو قدم برداشت به
 اشا؟ یگفتم: ک اشایرو به ک

 نگاهم کرد.  یو سوال دیطرفم چرخ به

 سمتش رفتم.  به

 ! نیریو گفت: خودش دیکه خند دمیو بوسگونش  دمی بهش رس یوقت

 . دم یخند

 . میگردیزود برم -

 تکون داد.  ی زد و سر یلبخند 

 مکث ازش دل کندم و به سمت دخترا رفتم.  یکم با

 ها!شده یگفت: خوب رابطتون عال  طونیش لیل

 نازک کردم.  یچشم پشت

 تا چشم حسودا کور! -

 . دند یخند

 دخترا.  دینگاه به دستش بنداز  هی: تازه، دالرام

و به سمت دستم هجوم  سادندیدفعه وا هی باال گرفتم که هردوشون  ودستم
 آوردند. 

 ده؟یواست حلقه خر اشای: کناین
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 . دم یخند

 . دهینه پس بابام خر -

 خوشگله نورا. یل یبا ذوق گفت: خ لیل

 صورتش گرفت.  یجلو ودستم

 الماس باشه.  دیوسطش با نی فکر کنم ا -

 . دمی خند بازم

 . دیدستم درد گرفت ول کن -

 و ول کردند. و دستم  دندیخند

 . میبه راهمون ادامه داد بازم

 بهت داد؟  ی: کلیل

 امروز. -

کاراش مشکوکه، فکر  یل یخ ال یگفت: دان  زدیکه ذوق توش موج م یبا لحن ناین
 .میخواستگار  ادیب خوادی کنم م

 : واقعا؟! میو باهم گفت می و باال انداختو دالرام ابروهامون  من

 تکون داد.  یسر

 خوشحالم. یل یخ -

 .میریگی انشالله هممون سروسامون م -
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 باهم گفتند: انشاهللا.  همشون

 . میشد کینزد زهایم به

 . میختیواسه خودمون ر  یو شربت میرو برداشت هاوان یل

 زدند. یهام برقلواشک چشم دنید با

 . مینی گوشه بش  هی می: بردالرام

گذاشتم و خم شدم و دوتا لواشک  زیم  یرو ووان یاما من ل دندیچرخ هااون
 کش رفتم. 

 دیپسر به سمتم چرخ هی بردارم  یبردارم و قدم ووانم یاما تا خواستم ل دمیچرخ
پرت بشم اما   بود به عقب کیبودنش نزد یکل یاز ه م، یکه محکم به هم خورد

و بستم و نفس  هامو گرفت که چشم عکس العمل نشون داد و بازوم عیسر
 . دم یکش یاآسوده

 حواستون کجاست؟  -

 ازتون بپرسم! دیو باسوال  نیباز کردم و با حرص گفتم: من ا  چشم

 زد.  یشخند ین

 دستش آزاد کردم.  یاز تو وبازوم

 دالرام بلند شد.  یجد  یصدا

 نورا.  میبر ایب -
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  نی و با خنده گفت: بب دندی دفعه ابروهاش باال پر هیبهش نگاه کرد اما  پسره
 نه؟  نجان، یاون دوتا هم ا نکهیا یعن ی نی! دالرام خانم! و انجاستیا یک

 بهش انداخت.  ینگاه بد  دالرام

 اسم دارند.  -

 ؟یشناسیم وشون یبا اخم گفتم: دالرام؟ ا جیگ

 برد.  هاشب یج یو توهاش دست یبا غرور خاص پسره

 . نهیپسره برداره گفت: فرز  یو از رونگاهش   نگهیبدون ا دالرام

 هام به هم گره خوردند. به پسره نگاه کردم و اخم عیحرف سر نیا دنیشن با

 زدم.  یپوزخند

 . ترسونهیم وبش یرق  یکه شرکا  ینامرد هی ؟ییتو گندی که م ینیاوه، پس فرز  -

 باال انداخت.  وابروهاش 

 ؟یزنیدرموردم حرف م نطور یکه ا یباش یو شما ک -

 . دی و کشبزنم اما دالرام بازوم یحرف خواستم

 .می بر ایولش کن ب -

به عقب پرتم  یو محکم گرفت و جور بازوم نیدفعه فرز  هیجلو کشوندم اما  به
 کرد که دست دالرام از بازوم کنده شد. 
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کردم  یاما سع کردیترسناکش م  اشایک  هی داشت که درست شب یاخم نبار یا
 خونسرد باشم.

راحت قسر در بره،   کنهی م یاحترامیکه بهم ب یکس  ذارمیدختر جون، من نم -
 ؟ یهست یک

 نداره.  یدالرام زودتر گفت: به تو ربط یخواستم بگم ول بازم

 اشاه؟ یآرش و ک بی همون رق  نیبلند شد: ا نای ن یصدا

  نی تکون داد و بعد به سمتم اومد اما تا خواست بهم برسه فرز  یسر دالرام
 و گرفت. جلوش

 . یکنیم  شیکه مخف  هیکنجکاو شدم بدونم ک  یل یخ -

 . دمیکش یپوف

 . دیطرفم چرخ به

بود  دهی که پوش  یدیدار سفبود و با اون لباس دکمه  یکل یه اشایمثل ک  درست
 . زدیخوب تو چشم م شدهیورز  کلیباز گذاشته بود ه وش یی باال یو دو دکمه 

 خوشگله؟  یهست یک -

 شدم. یعصب نبار یا

 شدم.  کیقدم بهش نزد هی

 . اشام یزن ک نکهیمواظب لحن حرف زدنت باش، دوم ا نکهیاول ا -

 گفت: نورا؟!  ت ی با عصبان دالارم



 ی مطهره حیدر  نمسیس

985 
 

 با تعجب بهم چشم دوخت.  نیفرز 

 زن داره؟!  اشایک -

 . دی همون نگاه خند با

 یتو هم البد دوست دخترش ره؛ یگیزن نم  یاز خودراض اشایمحاله! اون ک  -
 ! شیاز نوع سوگول یمنته

 و بفهم!گفتم: حرف دهنت   تی عصبان با

 زد.  یشخند ین

من، چقدر بهت داده که   یهمه شناخته شدست، مخصوصا واسه  یبرا اشایک -
 ؟ یزنش یبگ

 واقعا خونم به جوش اومد.  گهید

و گرفت  مچم یکیدفعه   هیصورتش اما  یبخوابونم تو یکیباال بردم تا  ودستم
 .اشاهیک  دمی فهم شی عصب یکه از صدا

 یم  کار یکه زر مفت بزنه چ یبا کس یدونی پس م ، یشناسیو مخوبه که من  -
 .یکنم، پس بهتره گاله رو بسته نگه دار 

بزرگمهر!  اشایلبش گفت: به ک یو با پوزخند رو سادیمغرورانه وا یل یخ نیفرز 
 . دمید  ادیز  وکت یخب، شر یبودمت ول دهیوقت بود ند  یل یخ

 منظوردار بود.  یحساب لحنش
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بزنه داغونش   دادمیباد کرده بود و هر لحظه امکان م اشایک  یقه ی کنار شق رگ
 کنه. 

ضرر   یل یخ یکار تو بوده؟ باعث شد یریوز  دمی نفهم یگفت: فکر کرد  یعصب
 . ی کنم عوض یبد تلف  ییجا هی خورمی قسم م  نمیبب

 در هم به طرفمون اومد.  یبا اخما آرش

 . د یخند نیفرز 

هر لحظه توش  یکه درد بد کردی م یرو مچ بدبخت من خال وتش یعصبان اشایک
 مچم له شد!  اشایدرآخر نتونستم تحمل کنم و گفتم: ک د؛ یچیپیم

 . د یکش ششیبه ته ر  یولش کرد و دست عیسر

 با اخم و پوزخند جلو اومد.  آرش

 !ی! مفسد اقتصادنجاستیا یک نی بب -

 پر کرد.  ونیخشم نگاه فرز  نبار یا

مسخرتون گند   یجمع کن که با پروژها واشا یو اون کو، تو خودتببنو دهنت  -
 به ساخت و ساز مملکت!  دیزد

 اشا؟ یبه سمتش هجوم برد که با ترس داد زدم: ک اشایدفعه ک نیا

 گرفتش.  عی سر شیسانت کیآرش تو  اما

 متر هم عقب نرفت.   یل یم یحت نیفرز 

 . کنمیو نابود مو شرکتت خودت  ن، یفرز  کنمی : بدبختت مدیغر اشایک
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! ؟یوفتیو خانوادم در ببا من  یخوای زد و با تمسخر گفت: تو واقعا م یپوزخند
 . کنندی بازم خاندانم خوردت م یهم زور بزن یکه هر چ یدونی خودت بهتر م

 و نگه داره. خودش کردیم  یسع یل یخ آرش

 و بزنم.بچه سوسول   نیا خورهیبا تقل داد زد: ولم کن آرش، بذار تا م اشایک

 . دند یها به سمتمون دوبچه  تموم

 بازوش گذاشتم. یو رو شدم و دستم کینزد اشایداشتم اما بازم به ک  ترس

 آروم باش.  اشایک -

 شده بود. ینگاهش واسش عاد نیا  گهیو بهم انداخت اما دخشنش  نگاه

و تگفتم: ارزش نداره خود  میو مل دمیگونش کش یو روم انگشت اشاره پشت
 . یکن  یعصبان

 کم رنگ شد و نفس زنان بهم چشم دوخت.  دی نگاهش شد یتو تی عصبان

 زدم.  یکم رنگ  لبخند

 آروم باش، بخاطر من.   -

 بست. وهاش چشم

 یو توطور که دستش و همون  دیو پس زد و چرخبعد دست آرش  هی ثان چند
 دورتر شد. نیاز فرز   دی کشی موهاش م

 شد.  ترق یترش کنم لبخندم عمتونستم آروم نکهیا از 
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و رام بزرگمهر  اشای دختر تونست ک  هیبا خنده گفت: براوو! باالخره  نیفرز 
 خودش کنه! 

 بهش انداخت.  ینگاه بد اشایک

 رفتم.  اشایبه سمت ک  نیتوجه به حرف فرز  بدون

 و گرفتم.هاش شونه   دمی که رس  بهش

 . زدینفس م نفس

 و ماساژ دادم.هاشکم شونه  هی

 آروم باش نفسم. -

 نگاهم کرد.  یجور خاص هیو  قی عم

 بلند شد.  تایرز  یصدا

 یبا تو دیکه نبا دی دختر! فقط فهم هیاونم رام  شهی وقت رام نم چیه اشایک -
 .یو ندار دعوا راه بندازه چون ارزشش  شعور یب

 خونسرد بهش نگاه کرد.  نیفرز 

 جون! تایدختر کوتاه اومده رز  نیدربرابر ا نبار یاما انگار ا -

داد زد: کوتاه اومده که اومده به تو چه؟ هان؟ همه که مثل خودت   دالرام
 . ستندیو سنگدل ن  یعوض

 ازش نداره!  یدالرام دل خوش انگار 
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 دالرام.   نجایا ایبا تحکم گفت: ب یعصب آرش

 شد.  کیشربت به دست بهمون نزد ریام

 فت. گر  اشایبه سمت ک وشربت 

 بخور. ریبگ -

 از روم برداشت.  وش رهینگاه خ اشایک باالخره

 هاش برداشتم. شونه  یاز رو ودستم

 . دی و سر کشگرفت و تو چند نفس محتواش  ریاز دست ام ووان یل 

 . سادیشد و رو به روش وا کینزد نیبه فرز  انیک

 کرد به آروم حرف زدن باهاش.  شروع

سامان و فربد رو کنار  تایکه رز  سادندیخودمون دورمون وا پی اک  یهابچه یهمه 
 شد.  کینزد اشایزد و به ک 

 ؟ی گفت: خوب نگران

تکون    یو سر دیکش ششیبه ته ر  یو به پهلوش گرفت، دستدستش  اشایک
 داد.

 و پر کرد.بند بند وجودم  تیو که تو هردو دستش گرفت عصبان دستش تایرز 

و  دم ی کش  رونیدستش ب یاز تو واشا یشدم و به شدت دست ک کینزد بهش
 . یبهش دست بزن نمی به بعد نب نی گفتم: از ا  یعصب
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 زد.  یشخند ین

 !؟یدهات یدختره یکن  یکه به من امر و نه یباش یتو ک -

بدون کنترل با پشت دست محکم به صورتش   نبار یبه جوش اومد که ا خونم
 و بست. هاش د و چشمش دهی چرخ یزدم که سرش به طرف یل یس

گرد شده  یهادهنشون گذاشتند و با چشم یو رودستشون   لیو ل نایو ن دالرام
 بهمون نگاه کردند. 

 شدم.  رهی ش خبسته  یهازنان به چشم نفس

و به شوهر من  خودت یکه به عنوان دختر خاله دار  ییتو ایمنم  یدهات -
 ؟ یچسبونیم

 . اشا یک یقفل کرده بودند حت همه

 و باز کرد.هاش کم چشم  کم

 نگاهش پر از نفرت بود.  نبار یا

 ولت نکنه.  یالتماس کن اشایکه مثل سگ به ک  میمنتظر روز  -

 زدم.  یپوزخند

 . یبریو به گور مآرزوت -

 زد. یپوزخند  متقابل

 دور... ادیاون روز ز  -
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 با گفتن "بسه" به عقب بردم.  اشایدفعه ک نیا

 به سمتم گرفت.  ون ی ماش چیسوئ

 . امیتا ب نیبرو تو ماش -

 .رم ینم  یایگفتم: تا خودت ن  قاطعانه

 بهم انداخت.  یدستم گذاشت و نگاه خشن یبه زور تو  وچ یسوئ

 گفتم برو.  -

 فهممی نم یفکر کرد رم، ینم  یایگفتم: منم گفتم تا خودت ن یترس چی ه بدون
 ؟ یآرومش کن یبخوا نکهیا ای ؟یبکن ون یا ی  باز منت کش یخوایم

 بست.  یعصب  وهاش چشم

 نورا.  ار یو باال نسگ من  یرو -

 . رمینم -

 . امیتا ب  نی ماش یداد زد: برو بتمرگ تو نبار یا

 . دمی هم کش یتو وهاماخم

 . اشایک  نییپا ار یو بگفت: صدات  یعصب ریبزنم که ام  یحرف خواستم

 . گهید یجا ه یرو به دالرام گفت: نورا رو ببر  بعد

 بهش انداخت.  ینگاه بد اشایک

 .میبر ایبه سمتم اومد و آروم گفت: ب  دالرام
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 . دمی کش یعصب نفس

و تند   یعصب یهاپرت کردم و با قدم  اشایک ینه یس یتو قفسه  وچ یسوئ درآخر
 ازش دور شدم. 

 و بهم رسوندند. خودشون  لیو ل نایو ن دالرام

 . دیبزنند گفتم: حرف نزن  یخواستند حرف تا

کنارش پرت کردم و  وفم یو بدون وقفه ک  سادمیوا دمیکه رس یطوالن زیم آخر
 دادم.  هیتک وار ینشستم و به د

 و بستم.هام و به سرم گذاشتم و چشمدستم  هیزانوهام و  یو رودستم  هی

 کردم کنارم نشستند.  حس

 ممنونشون بودم. زدندی نم یرفح نکهیا از 

 ضرب گرفتم.   نیزم یپام تند رو هی با

 . ¬کشوندم یشدن م وونهیانگار تا مرز د اشایک  رفتار 

 .کشمیمن آخرش تو رو م تایگفتم: رز  ی باز کردم و کلفه و عصب وهام چشم

شد   میوونگیمتوجه د نایو گرفتم که انگار نبردم و موهام می روسر ریز  ودستم
 بکشه.  رونیدستم ب یو از توکرد موهام یو گرفت و سعمچم  عی که سر

نورا، آروم باش وگرنه بازم مثل  شناسمیو خوب محالت   نیترس گفت: ا با
 به سرت.  زنهی م  شیچند سال پ

 : نورا اصل بهش فکر نکن. لیل
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 بهش نگاه کردم.  یعصب

 بهش فکر نکنم؟  -

از  یطرفدار  یاون دختره به من گفت برم گمشم! به جا یزدم: رسما جلو  داد
 کرد! کشیزنش کوچ

 . دیبه سمتمون چرخ یاعده  نگاه

 به اطرافش انداخت و بعد بهم نگاه کرد. ینگاه  عیسر دالرام

 تر نورا.آروم -

 آروم...   تونمی زدم: نم داد

 

  وش ی ذاشت و با اخم گفتم: بسه! چند سال پ دهنم گ یو رودستش  ناین نبار یا
از فرصت   ینبود ریکنار ام یکه وقت یادختره یه ی رفته؟ سر اون قض ادتی

که آخر  یکرد یو خودخور  یشد وونهیاونقدر د دیرو بوس ری استفاده کرد و ام
گوش   یتو خوابوندن یک ی ریام نکهیاونم بخاطر ا ، یبود قاتل دختره بش کینزد

 و ول کن. دختره و گذاشت راحت بره، حاال هم موهات 

 شه؟یم نطور یبا اخم گفت: چرا ا دالرام

رو به   فتادیکه براش م  یگفت: از بس احمقه! چون هر اتفاق بد  یعصب لیل
کم کم جمع شد و باعث شد  نایا خت، یر ی خودش م یو تو گفتی نم یکس
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دختره  کیکوچ ی، فقط بخاطر اون مسئله کنه  دای پ دیشد  یافسردگ ینه یزم
 . همشاور  مشی دور از چشم مامان و باباش ببر میگرفت که مجبور شد  یافسردگ

 آره، نخواستم بگم. -

 بود که نگفتم؟  ویچ یدونی زدم: چون م داد

 تر کردم. آروم وصدام 

و بردن که بعدش هممون  ادتونه؟ی وم یکه رفت یاون احسان عوض یپارت -
 داشتگاه؟ باز 

 اخم گفتند: خب؟ با

 ریکردم ز  یبودمش و سع ختهیخودم ر  یسال تو یهاکه سال  یزیچ یادآور ی با
 هام حلقه زد.چشم ی دفنش کنم اشک تو گهیخاطرات د

رفتند، داد  شیو پلحظش  نیانداختند، تا آخر رمیاتاق گ یاونجا سه نفر تو -
بود کارم تموم   کی... آخرش نزددی شنیو نمصدام  یاما کس زدمیزجه م زدم، یم

 و باعث شد ولم کنند و دختر بمونم.  دندیسر رس سایبشه که پل 

 شکه بهم نگاه کردند.  همشون

 شدند.  ریسراز  هاماشک

برسه و خون اون سه تا  ریتا خبرش به ام گفتمی رو بهتون م هان ی ا ومدمیم -
 یاتفاق فقط واسه خودم تو نیدادم ا حی و قاتل بشه؟ پس ترج زهیبر وی عوض

 وجود خودم بمونه. 
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 هق هق افتادم.  به

که آخرش    دیرس یبار از درد رو نداشتم، زمان نی کشش ا ییمن به تنها یول -
نکردم  یاگه خودکش دم، یرو د ریام انتی باهاش کنار اومدم اما همون زمان خ

 ست. معجزه هیواقعا 

 و بستم. هامچشم  هیدادم و با گر هیتک زی م یه یبه پا وسرم

 . ناستین دمیپر بغضش فهم یو گرفت که از صدادو طرف صورتم یدست

 !؟یتحمل کرد یدرد رو چجور  نیهمه سال ا نیاحمق، تو ا ینورا -

 و باز کردم.هامو گرفتم و چشمدستش دو

 دیبا داد و تهد خوادیم  شهیخودخواه هم اشایشکسته گفتم: اون ک  یقلب با
اما االن مطمئنا داره با  کنهیخرد م یو چجور من  کنهی ببره فکر نم شیپو کاراش 

براش  تونمیم لیآخه من تا چه حد خار و ذل ره، یکه به دل نگ زنهیحرف م تایرز 
 باشم؟

 هر سه تاشون روونه شده بود.  اشک

فکر   دی نورا، با میبه دلش بذار  ودنت یداغ د دیگفت: با  تیو عصبان هیبا گر لیل
 . دهیکنه داره از دستت م

 مشروب شد.  یهاوان یل  خیبزنم اما نگاهم م یحرف خواستم

 و ازشون گرفتم. نگاهم  عیسر

 وسوسه نشو نورا، احمق نشو.  نه، 
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 شد.  دهی نگاهم به سمتش کش بازم

 یبشتا آروم  یحرف بزن یکیبا  دیتو با یفراموش کن  نیو با ادردت  نیا نخواه
 . ن ینه با ا

 زدم.  یحرف خودم پوزخند به

به فکر توعه؟ همشون   ی ک  فهمه؟یحرف تو رو م یبدبخت؟ ک یحرف بزن یک با
 . یاچارهیکه وسطشون ب ییدارند، تو وی زندگ  نیبهتر

 اومدم. به خودم   نایتکون دادنم توسط ن با

 گم؟یم یچ یفهمیم -

 ها بود. اون  رینگاهش کردم اما بازم ذهنم درگ رهیخ

 . دندیکشیو مسلول به سلول بدنم به اون سمت من  انگار 

 ذهنم شکل گرفت.  یاون اتفاق وحشتناک تو یبستم که باز صحنه  وهام چشم

و خرد پر از هوس اون سه تا، کامل برهنه کردنم یهاخنده  هام، ه ی و گر زجه
 برده باهام رفتار کردن.  هیمثل  م، یپاک دخترونگ تی کردن شخص

 کردند جداش کنند.  یسع ییهاو گرفتم که دست و با دو دستم موهام  هیگر با

 .وفته یبود از سرم ب کیبه کل باز شده بود و نزد میروسر

 . کردمیزجرآور اون اتفاق رو درک م   یهاواسم نامفهوم بود و فقط صدا حرفاشون

پس زدم و و به شدت  داشته باشم و دست همشون  ینتونستم کنترل گهید
 بلند شدم. 
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  یکه از تلخ دمی نفس سر کش هیو بزرگ برداشتم و بدون مقدمه کلش  وانیل هی
 ووان یهم فشار دادم، ل یو رو هامتا ته گلوم سوخت و چشم  ش یزهرمار  یو مزه
 گذاشتم.  زیم  یو روهام ول کردم و دست زیم یرو

 بلند شد.  ناین یرفته  لیتحل  یصدا

 نورا؟! یکرد کار یچ -

 یکل بدنم کوره  عینفس سر  کیها بازم خورده بودم اونم بعد از سال  چون
 شد.  شیآت

 و باز کردم.شدم  ن یسنگ  یهاچشم

زود    لیرو گرفتم و ل زیم  عیرفت که سر یاه یهام سچشم یول  سادمیوا درست
 و گرفت. بازوم ریز 

 . دمیخند حال یبهشون دوختم و ب ونگاهم

 د؟ یدی حد درمونده ند نی تا ا ویکیچرا ماتتون برده؟ تا حاال  -

 بغض داشتند.  همشون

 . دمیباز خند  یاشکام روونه شدند ول بازم

 ندارم.  یبه دلسوز  از ین -

 رو پس زدم.  لیل دست

 پرت بشم.  نیزم یرو دادمیلحظه امکان م  هر
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مخصوصا از  ادیگفتم: از همتون بدم م ده ی تکون دادم و کش یدست یمست با
 . یعوض  هیاقهوهاون چشم  

 نشو بچه پولدار.  کمیبه سمتم اومد که زود گفتم: نزد هی با گر ناین

 . دمیچرخ زیسست به سمت م یپاها با

و دوست داشتم هم بخندم و هم  زدیم رونیب شیهام انگار آتچشم و گوش  از 
 بکشم.  ادی کنم و هم فر  هیگر

شونم  یرو میو اصل واسم مهم نبود که روسر کردمیو درک نماطرافم  گهید
 افتاده. 

 تند و نامنظم شده بودند.  هامنفس 

 . دم یبرداشتم و به سمتشون چرخ گهید وانیل هی

نخور نورا، خواهش   گهید زیم یو بذار روو التماس گفت: اون  هی با گر دالرام
 . کنمیم

 . دمیو خند دمیبه گونم کش وناخونم

 حس تکون دادن دستمم نداشتم. یحت

 د؟یفهم ی سه نفر م -

به شدت از  یکیدفعه  هی م اما تا خواستم بازم بخورم گذاشت وانیل یرو ولبم 
 و نگاه تندش رو به رو شدم.  اشایانداخت که با ک نی زم یدستم چنگ زد و رو

 ؟یکن یم یدار  یمعلوم هست چه غلط -
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 دادم.  هی تک زیو به م دمیتوجه به حرفش خند بدون

 . خورهی هات حالم به هم ماز نگاه گهید -

 نگاهش کم رنگ شد.  تی عصبان

 شدم.  کیسست بهش نزد یگرفتم و با پاها زیاز م ومه یتک

 . دم یکوب  شنه یس یقفسه  به

 . یاچشم قهوه یخودخواه هی عوض هیتو  -

  نیزم یبود رو کیتر شدند که نزدهم افتادند و پاهام سست  یرو هامپلک
 و گرفت. کمرم  عیاما سرپرت بشم  

 .بدنم مخصوصا صورتم عرق کرده بود کل

 حبس شد.  یافرو رفت که نفسش واسه لحظه  شنه یسرم تو س حال یب

 . دمی کوب شنه یس یبه قفسه  وجونمی مشت ب باز 

 .اشا یک خورهیحالم از کارات به هم م -

 تو دستش گرفت و محکم فشار داد. ومشتم 

از اشک  زینگاهش لبر دمی باز کردم و بهش چشم دوختم که د چشم  یسخت به
 . ته یو عصبان

 زدم.  شنه یس یبه قفسه  وناخونم

 .تاتیرز  ش ی ولم کن برو پ -
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 ها گفت: چقدر خورده؟از روم برنداشت و خطاب به اون  ونگاهش 

 . وان یل ه ی گفت: فقط  یاگرفته  یبا صدا  ناین

 ولم کن؟  گمی که م ستین  تیبچه پولدار... حال  -

 . میزنیبعد باهم حرف م  کنم یو درست ماحمق  یاول حال تو -

و گرفت و بلندم کرد که  زانو و گردنم ریدفعه ز  هیسرم انداخت و  یرو ویروسر
 تقل کردم. حال یب

 متعرضا! اد، یشما پسرا بدم م یبهم دست نزن، از همه  -

 نکرد و به جلو قدم برداشت.  یتوجه اما

 هم افتادند.  یهام روپلک  بازم

 تلخ تلخ بود و حس باال آوردن داشتم.  دهنم

 بود.  ختهیبدنم به هم ر  ستمیکل س انگار 

 

   اشایک 

 

 . رهیبغضم نگ کردمی م تلش

 . کردی م شی و زخم زدیشدم بدجور چنگ م صاحابیبه دل ب هاشجمله 

 . شدیکه نم  شدیباشم نم ال یخیب کردمیو دوست نداشتم... هر کار محال  نیا
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ها رو باز کردم و از اتاق یکیها باال رفتم در وارد خونه شدم و از پله  نکهیاز ا بعد
 وارد شدم و در رو بستم. 

 و باز کردم و وارد شدم. حموم در 

 و گرفتم. بازوش عیپاهاش سست شدند که سر  یگذاشتمش ول  نیزم یرو

 و باز کرد.پر از اشکش  یهاچشم

 . کشوندی م شیو به آتدرمونده بود که دلم بیعج  نگاهش

 .ادیپسره بدم م یگفت: از هر چ دهیو کش دیبغض خند با

 . دمی کش یعصب نفس

 و باز کردم تا سرد سرد بشه. جلو کشوندمش و دوش به

که بود نشوندمش و مشغول باز کردن   ید یسف یکیپلست ی صندل یرو
گفت: ولم   یو مست تی دستم زد و با عصبان یمانتوش شدم که رو یهادکمه 

 .ییکن، تو هم مثل اونا

 کردم.  یآوردن مانتوش خال رونیب  انهیسر وحش وتم ی عصبان 

 به تن داشت.  یتاپ مشک هیفقط  رشیز 

 کردم. زونیآو یبه جالباس  وشیو مانتو و روسر کت

 .نجایگفت: چقدر گرمه ا  یفیدار و ضعخش   یو با صدا دی به گردنش کش یدست

 سمتش رفتم.  به
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 گذاشتم.  یاو هم گوشه و جورابش  کفش

 شدم.  مونیپش  یول ارمیب رونیو هم بساپورتش  خواستم

 و کنترل کنم. نتونم خودم ممکنه

 و بلندش کردم.  دمیکش   یپوف کلفه

 و خم کرد.گفت و زانوها و کمرش  یاوف بلند شیآب بردمش که از سرد ریز 

 زد: سرده. داد

 کردم نگهش دارم.  یسع یول ادیب  رونیب خواست

 .اشای: سرده کد یبا عجز نال نبار یا

و باز کرد و بهم چشم هاش که نفس زنان چشم  دمشیکش رونیآب ب ریز  از 
 دوخت. 

 گرفتمش.  عی دفعه پس افتاد که سر هی

 اونقدرا هم کار ساز نبود. انگار 

 نشوندمش.  یصندل یرو

 کردم.  زون یآو یو به جالباسو شلوارم  لباس

 آب بردمش.  ریو گرفتم و به ز بازوش دوباره

شد و  ختهی آب سرد روم ر تو بغلم گرفتمش که  نبار یاما ا ادیب  رونیب خواست
 حبس شد.  نمینفس تو س
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 یو توو بستم و دستمهام گذاشت که چشم  نمیس یو روتقل سرش  بدون
 موهاش فرو کردم. 

 و بستم. گذشت که آب   قهی دق چند

 و به اجبار ازش جدا شدم.  لیمیب

 باز کرد. وهاش چشم

 نگاهش نبود اما بازم معلوم بود کامل خوب نشده.  یمثل قبل تو یمست

 سرش اومده! یی چه بل وانیل هیبد مسته! با  چقدر 

 دادم. شه ی نشوندمش و تک یصندل یرو

 که بود رو برداشتم. یاحوله 

گفت: بهت   یاز سر مست یاو گرفت و با خنده که مچم  چمیدورش بپ  خواستم
 کلتم؟ یگفته بودم عاشق ه

 م. نگاهش کرد رهیخ

 . دیخند باز 

 . زارمیشدن ب  سیبچه پولدار، من از خ یکرد سمیسر تا پا خ -

 دست گرفت و بلند شد.  یصندل به

 قدم به عقب رفتم.   هیبه عقب هلم داد که  جونیب یهادست  با

 حالش مست شده بودم.  نیاون از مشروب مست بود اما من از ا دیشا
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 و ازش گرفتم. نگاهم عیاز تنش درآورد که سر وتاپش 

 رو تو مشتم فشار دادم.  حوله

 بهت نورا!  لعنت

 .دم یچیحرکت به سمتش رفتم و حوله رو دورش پ هی تو

 و به قسمت رختکن آوردمش.  گرفتمش

 شد. رهیدست گذاشت و بهم خ وار یکه به د سوندمشیخودم وا  یبه رو رو

 و خشک کردم. توجه به نگاهش موهاش  بدون

 و برداشتم.رو از دورش باز کردم و مانتوش  حوله

به کمرم  وار ید یتنش کنم اما به عقب هلم داد که با برخورد سرد خواستم
 نفسم رفت. 

 سست به سمتم اومد.  یپاها با

 . شدمی از قبل م وونه¬تریلحظه د هر

 شد.  کیم نزدگذاشت و خوب به  منه یس یقفسه  یرو وهاشدست 

 وسط باشه؟ هان؟  گهیدختر د هی  دیهستم با ی چرا عاشق هر ک -

 نظر گذروند.  ریو از زصورتم  یگونم گذاشت و تموم اجزا یرو ودستش 

 نه؟  ، یتو... دوسم ندار  -

 هام نگاه کرد. چشم  به
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 نه؟ ، یتو هنوزم ستاره رو دوست دار  -

 شدم.  رهیبهش خ  حرفیب

هام بسته هاش به گردنم خورد چشم شونم گذاشت و نفس  یکه رو سرش
 شدند. 

 خودخواه. رحمیاما من عاشقتم ب  -

 داشتم. یبی احساس عج هیحرفاش  از 

شدم،  خودیاز خود ب گهیکه د دی کش نمیس یاز گردن تا قفسه  وانگشتش 
لبش گذاشتم و شروع    یو با قدرت رولبم  دمش، یکوب وار یچرخوندمش و به د

 و محکم گاز گرفتن از لبش.   دنی کردم به بوس

 یجا  یو کنترل کنم و دوست داشتم امشب تموم جاخودم  تونستمی نم گهید
 و لمس کنم.بدنش 

 شده بودم اونم مست لمس وجودش.  مست

اومدم و  رونیاز حموم ب طاقتی و گرفتم و بزانو و گردنش  ریجدا شدم و ز  ازش
 کردم.تخت پرتش  یرو

 شد.  کیپشت سرش گذاشت و نفس زنان به تاج تخت نزد وهاشدست 

و   کردیم صمیحر شتری ب  شیتی نشون ندادن نارضا نی و هم زدینم یحرف چیه
 . گرفتیو نمجلوم یچیه گهید
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 نــورا  

 

 . کردمیدرک م وتم یکم داشتم موقع کم

 و گرفتم. دفعه اطرافم کامل واسم مفهوم شد که با ترس مچش  هی

 !؟یکنیم کار یچ یدار  -

 ازت بگذرم نورا.  تونمی گفت: امشب نم زمزمه¬وار 

 کردن دست قلبم داد.  ی¬قرار یواسه ب یمحکم یبهونه¬

 و فتح کنم. دوست دارم کل بدنت  -

 .خوامیمن مست بودم ولم کن االن نم  اشایترس گفتم: ک با

 زد. یکم رنگ پوزخند

  دمی حاال هم اجازه نم  ، یکردی فکر م ناشی به ا دیبا یمست کن نکهیقبل از ا -
 .یازش فرار کن  نبار یا

 . یر ینم رونیاتاق ب نی سالم از ا یصورتم خم شد و با تحکم گفت: تقل کن تو

 ؟ یدی کن نورا، فهم  یو راضتر ادامه داد: شوهرتخشن  و

 گرفت.  بغضم

 . شهینم المیخیب نبار یکه ا دونمیخود احمقمه، م ریتقص

 شرط.  هیلرزون گفتم: به  یصدا با
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 زدند.   یبرق هاشچشم

 بگو خوشگلم. -

 و بروز ندم.کردم ترسم یو سع دمی کش  یقی عم نفس

 کنم.  تی همراه دمیشرط قول م  نیبمون، به ا تی میاز اون نظر سر قول قد -

 لبش نشست.  یرو یلبخند 

 کن.  میپس همراه کنمی قبول م -

 کردم.   نییباال و پا وسرم

 خوبه.  -

********** 

  گهید  دمیکه د دمی شوفاژ دست کش یپهن شدم رو یهابه کمر به لباس دست
 خشک شدند. 

 برداشتم که بدنم درد گرفت و صورتم درهم رفت.  یقدم

 ! یآمازون یلب گفتم: وحش ریز 

 دور شکمم حلقه کرد.  ودستش 

 که نتونم تحمل کنم.  یکنیم یتو کار  یول ستمین یمن وحش -

 گفت.  یآرنج به پهلوش زدم که با خنده آخ  با

 کنار گوشم آورد. وسرش
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 گه؟یدور د هی -

 . یوحش رمیحرص گفتم: نخ با

 و تنگ تر کرد. هاش دست  یو حلقه  دیخند

 زنمم؟ هوم؟  یتشنه  یفهمیچرا نم -

 باشم. یکردم جد یسع

  تایرز  یجلو یرفته که چجور  ادمیو بپوشم، فکر نکن هامولم کن لباس  -
 . یکرد  کمیکوچ

 و ولم کرد.  دیکش یپوف

 شلوارش شد.   دنیپوش  مشغول 

 . دمیو پوشهامبه تک لباس  تک

 . سادمیوا نهیآ یجلو

 باشه.  یاحرفه  ینطور یا  اشایک کردمیو نمتصورش  وقتچ یه

حال با کش   نیبودند اما با ا ختهیشدن خوب به هم ر  سیبخاطر خ موهام
 بستمشون. 

 سرم انداختم و مشغول بستنش شدم. یرو  ومیروسر

 سمتم اومد.  به

 ازت بگذرم؟ یچجور   دمیو چشاوف نورا، حاال که طعمت  -
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 چپ نگاهش کردم.  چپ

که عقد   یتا وقت گهی! دیدلم واست سوخت، چون رسما عاجزش بود نبار یا -
 دم بهش فکرم نکن. دائمت نش

 و بهم نگاه کرد. سادی کنارم وا بی باال رفته دست به ج یابرو هیحرص و  با

 و به سمت در رفتم.  دمیو پوشو تموم کردم، کتمتوجه به نگاهش کارم  بدون

 . رفتم یبه زور راه م یحت

 و به جد و آبادش فحش دادم.  سادمیدر با حرص وا دم

 . دنی صورت در هم بهش نگاه کردم که شروع کرد به خند با

 هم فشار دادم.  یرو وهامدندون 

  ، یریتو هم نم ام، ینم هیبق  شیخونه، من پ   میبهتره زود برگرد تمی وضع نیبا ا -
 حس باال آوردن دارم.  یتازشم هنوزم از اون زهرمار 

قبول  یدبو یکه دختر خوب کنمی قبول م  نیگفت: باشه، فقط بخاطر ا  خندون
 . یکرد

در رو   کردمی طور که بهش نگاه مهم فشار دادم و همون  یو روهام دندون  بازم
 باز کردم و به سمتش محکم هلش دادم که زود گرفتش. 

 آروم قدم برداشتم.  یهاقدم  با

 کرد نخنده.  یکنارم اومد و سع به

 !یرسیتا آخر شبم به دم در نم نطور یتندتر راه برو ا -
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 . دنیبهش نگاه کردم اما پررو شروع کرد به خند تند

و به لباسش   دمی کش  ینیو گرفت و بلندم کرد که هزانو و گردنم ریدفعه ز  هی
 چنگ انداختم. 

 جلو قدم برداشت.  به

 . رمیخودم راه م نیحرص گفتم: بذارم زم  با

 .ینش  تیاذ برمتیها خودم متا پله -

 و دور گردنش حلقه کردم. هامو دست  دمیکش یپوف

 انگار بهت خوش نگذشت!  یکنیرفتار م یجور  هی -

رفتار   یجور  هی  ومد، یتو به چشم م یباز  یاصل هم خوش نگذشت، فقط وحش -
 ! دهیکه تازه بهت آب رس  یانگار تشنه¬ا یکردیم

 نگاهم کرد.  یجور خاص هی

و بعد از  بزرگمهر  اشایوقته ک یل یخ ، یتوعم و خبر ندار  یوقته تشنه  یل یمن خ -
 . یخبر ندار  ویدختر کرد  هی یها تشنه سال 

 بهش نگاه کردم.  حرفیاز هم باز شدند و ب اخم¬هام

  نکهیمن بود رو دوست داشتم، ا یفقط تشنه  نکهیدوست داشتم، ا وحرفاش 
 . و دوست داشتمحد بهش لذت و آرامش بدم نیتا ا تونستمی فقط من م

 دادم.  هیو بهش تکازش گرفتم و سرم ونگاهم
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رفت که   نییها پاگذاشتم و بدون مکث از پله   نیزم یرو می دیها که رس پله  به
 که بود رفتم.  یایبا هر سخت ییطل یکمک نردهپشت سرش به  

 . دم یکش  یدور نگاهم به همشون خورد که پوف از 

 به سمت پله تند اومدند. وندنمید با

 گفت: حالت خوبه؟  ناین  میاومد نییها پاکه از پله  نی هم

 خوبم. -

 نگاه کرد. اشایبه ک یبا اخم کم رنگ  ریام

 د؟یکردیم کار ی همه وقت اون باال چ نیا -

 میگردی من و نورا برم ترکه، یحرف ندارم سرم داره م یحوصله  ال یخی: باشایک
 تهران. 

 . دیبعد بر دیشام بخور  دیبا اخم گفت: بمون آرش

 نگران بهم نگاه کرد. ریام

 ؟یاالن خوب ، یشده بود  شی گفت بازم مثل چند سال پ ناین -

 انداختم.  نایبه ن  یاخم نگاه با

 کرد.   یاخم اشایک

 مگه چش شده بوده؟  شیچند سال پ -

 .میبر میخوایگفتم: من خوبم، باشه؟ االنم م  عیبزنه سر  یخواستند حرف تا
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 و سردرگم بهم نگاه کرد. یسوال اشایک

 از دست دالرام گرفتم.  وفمی و ک دمیکش یپوف

 من رفتم، خداحافظ. -

 راه برم.  یکردم عاد یرد شدم و سع اشایکنار ک از 

 بلند شد.  اشایک  یصدا

 . یخداحافظ همگ -

 بهم رسوند.  وخودش

 . شمیم  دنشیفهم  ال یخیفکر نکن ب -

 . دمیکش یپوف

 شو.  الشیخیفقط امشب ب یباشه، ول -

 حله.  -

 . میاومد رونیکامل ب لیو از 

 . دم یکش یانفس آسوده دمیرو ند تاینحس رز  یافه یق  نکهیا از 

 نشستم.  یصندل یباز کرد که آروم رو ون یماش قفل 

 بهش رفتم.  یاکه چشم غره  دینشست و کوتاه خند نیماش یتو

 پرروعه!  چقدر 

 و عقب انداخت. درآورد  وکتش 
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 روشن کرد و به راه افتاد.  ون یماش

 ضبط رو کمتر کردم.   یصدا  حوصلهیب

 روشن کرد. ویبخار 

 آوردم و کنار کتش گذاشتم.  رونیب وکتم 

  میشونی و به پدادم و دستم هیو به در تکو آرنجم  دمیکش  یاکلفه  نفس
 . دمی کش

 !یبعد از مست  سردرد

 غلط کردم، شکر خوردم.  ایخدا آخ

 . زدمی مشروب نم وان یدست به ل یول شکستیو دستم م فتادمیم  کاش

 . کنه یم وونمیگناه داره د حس

 درآوردم؟   یباز  وونهیزدم؟ چرا بازم د یچرا لب به اون زهرمار  من

 . کنهیم کار یچ  دی ببخش، نفهم وعقلت یب یبنده  ن یببخشم، ا ایخدا

 رو خاموش کرد. ضبط

 . خوامیمعذرت م  -

 باال رفته بهش نگاه کردم.  یو با ابروها مبهوت

 بهم نگاه کرد. کوتاه

 . زدمیباهات حرف م تایرز  یاونطور جلو دینبا -
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 !یرو کرد کار نیا یجمع کردم و با اخم گفتم: ول وخودم

 فوت کرد.  رون یبه ب ونفسش 

ش حرف بزنم و باهاش اتمام حجت  تا تنها باها نیماش یتو یبر خواستمیم -
 . نهیبی کارام بد م ی و پرت کنه توبخواد خودش  گهیبار د هی کنم که اگه 

 دادم.  هی تک یازش گرفتم و به صندل ونگاهم

  تایرز   نمیبب  گهیبار د هیدستم چشم دوختم و آروم لب زدم: بخدا قسم اگه   به
نه باهات تند برخورد  گهید ینکن یبهت دست بزنه و تو کار  یحت ایببوستت و 

  تی از زندگ شهی هم یو برا رمیم وکشم یو مفقط راهم  گم، یم  یزینه چ کنمیم
 .کنمیو محو مخودم

با رفتنت   قدر نی! ایگفت: بسه لعنت  یفرمون زد و عصب  یدفعه محکم رو هی
 نکن.  دیو تهدمن 

 نگاه کردم.   بهش

  گهیاگه نباشم پس حقته که د ، یدی واست مهم باشم به حرفم گوش متو اگه  -
 . مین ینب

 نگاهم کرد. یتند با

 بلند شد.  یگوش خراش   یجاده زد رو ترمز که صدا یدفعه گوشه  هی

 ازش گرفتم. ونگاهم

 سمتم خم شد اما تکون نخوردم.  به
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رفتن   از  یبه بعد حرف نیاگه از ا رمیگیو گل م به صورتم گفت: دهنت  کینزد
 ؟ یدی فهم ، یبزن

 به سمتش چرخوندم.  روم¬و

وسط منم که   نیکه با کارات ا  یدینم  تیچرا اهم ؟یچرا فقط به فکر خودت -
 هان؟  شم؟یدارم داغون م

 کمتر شد. نگاهش    یتو تی عصبان

 یایدلخور  چی بدون ه خوامیم اشا، یک خوامیآروم م یزندگ  هیمن فقط  -
منم تو رو فقط   یخوایو فقط واسه خودت مطور که تو من عاشقت باشم، همون 

 . خوامیواسه خودم م

 کرد. نگاهم  رهیخ

 که ازت دارم؟  هیادیز  ی خواسته  نیا -

 کرد.  سکوت

 دفعه گرفتم و تو بغلش انداختم.  هی

 نم، یخودخواهم اما من هم  یبگ دینورا، فقط مال من، شا یآره، تو فقط مال من -
 . زمیر یو مخونش  رتتیکه بخواد ازم بگ  یکس خوام، یتو رو فقط مال خودم م

 !ره؟یم یکی فکرش سمت کشتن  شهیبستم. چرا هم وهام چشم

 نشست و غرق لذتم کرد.  قمیشق یلبش رو یگرم
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که مجبور باشم باهاش   ییهامنم وقت  ، ین یبیرو نم تایرز  گهیبه بعد د نیاز ا -
 تونمی رو دست من سپرده پس نم تایکه مامانم رز  یدونیم شم، یرو به رو م

 ولش کنم و بهش سر نزنم.

 و دور کمرش حلقه کردم. هاملبم نشست و دست  یرو یلبخند 

 دیاون با ، ی همکلم بش ریاز دانشگاه با ام ریبه غ ییجا یاما تو هم حق ندار  -
 ؟ی دی کنه، فهم رونی و از ذهنش بر بزرگمه اشایفکر زن ک 

 . اشامیک  دمیوجودم گفتم: فهم   یحس خوب تو با

 زد.  میشونی به پ  یاخودش جدام کرد و بوسه از 

 مال منه.  زتیهمه چ  -

 ثابت شدست.  زیچ هی نیا -

 . دمیکه خند دی و کوتاه خند آروم

 کرد و باز به راه افتاد.  ولم

 و ازش گرفتم و به جاده دوختم.مکث نگاهم یدادم و با کم هی تک یصندل به

 داشته باشم.  یحس نیهمچ تونمیهم بکنه فقط کنار اونه که م  یکار  هر

  شی ساعت پ  مین قهیدق ستیکه حدود ب  یبه خودم اعتراف کنم حس دیبا
 شدیم یزودتر رسم زیکاش همه چ  یقابل وصف بود، اما ا ر یباهاش داشتم غ 

مال  زشیاون فقط مال منه، همه چ وفتاد، یراحت¬تر اتفاق م  ی ل یخ زیکه همه چ
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 وجوددوست دارم، با تموم  هاشیژگ یمرد مرموز رو با تموم و نی منه... ا
 بدمش.  یاگهیلحظه به فرد د هی یواسه  یحت ستمیو حاضر ن خوامشیم

 

 دالرام  

 

 . شدیذهنم واسم تکرار م یداغون نورا تو یهااون حال و حرف مدام

 واقعا کوه درده. ده، ی کش یسخت چقدر 

که   کنهی م ییها کاراموقع  یبعض اشایک شم، یها با حرف نورا موافق م وقت  یگاه
 واقعا عاشق نوراست.   کنمی منم شک م

 ؟یا یهمرام م ، ییبرم دستشو خوامیم -

 دادم.  هی ستون تک به

 منتظرتم.   جان ی نه، برو هم -

 . امیها تا ببچه  شیبرو پ -

 تکون دادم.  یسر

 کرد.   یکم رنگ اخم

 ؟یخوب -

 . دمی کش یق ینفس عم کلفه
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 نوراست.  ریآره، فقط ذهنم درگ -

 برم...  زنهیها به سرم موقت  یکنم؟ بعض کار یبگم و چ یچ گهید دونمینم -

 . د یکش یپوف

 . هی بق شیبرو پ ال، یخیب -

 حرفش جا گذاشت و رفت.  یادامه  هیو تو خمار گفت و من  ون یا

 مرتب کردم و به سمت در رفتم. وشالم

 یکی دفعه  هی برنداشته بودم و از ستون دور نشده بودم که  یقدم ادیز  هنوز 
  یخورد و از درد بد وار یپرتم کرد که کمرم به د یچوب یپله ریو گرفت و به ز بازوم

 نفسم رفت.  دی چیکه توش پ

 . ختیقلبم فرو ر  سادیرو به روم وا که  یاما با کس امیب رونیب خواستم

 و نشون ندم. کردم ترسم یسع

 و ندارم. زود بگو حوصلت ؟یبگ یخوایم یزیچ ه؟ی اخم گفتم: چ با

 به عقب رفتم.  ارادهیسمتم قدم برداشت که از نگاهش ب به

 هزار رفته بود.  یقلبم رو  ضربان

 .ترسمیازش م شهی هم بکنم هم یکار  هر

 .سادیوا کمینزد

 بودمت، دلم واست تنگ شده بود. دهیوقت بود که ند یل یخ -
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 زدم.  یپوزخند

 ؟یندار  یی من جا یکه تو زندگ یفهمیبرو کنار بذار برم؛ چرا نم -

 گرفت.   تیرنگ عصبان  نگاهش

 و با ترس قورت دادم. شد که آب دهنم  ترک ینزد بهم

 کنار سرم گذاشت و تو صورتم خم شد.  ودستش 

 من بودم، من عاشقت بودم. ادیآرش ب نکهیقبل از ا -

 نفرم و اونم آرشه.  هیاما من نه، من عاشق  یآره تو بود -

 و گرفت.فکم  خشن

 و داغون کنم.سوسول  ینکن بزنم اون پسره  ینکن دالرام، کار  وونهیو دمن  -

 کردم صدام نلرزه. یسع

 تر.برو عقب  -

 خیشد که خون تو رگم  ترمکیتازه نزد چی عقب نرفت که ه   یول کرد ول وفکم 
 بست. 

 تند شده بودند.  هامنفس 

  هی سی رئ دمیفهم  یاز وقت ن، یفرز  یو از چشمم انداختهاست که خودتسال  -
 یرحم چیتو ه ، یهست یچه آدم پست و عوض دمیفهم یباند بزرگ قاچاق

 ... یندار 
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 زدم.   یخنده پوزخند با

 باور کنم؟ یخوایم ؟ی پس عاشق شد -

 شد.  کیبه صورتم نزد شتریب

حاضر  ومد، یتو رحم م یبرا  صاحابمیدل ب ن یاما ا رحمی اصل من خشن، من ب -
تو رو    ایدن نیتو ا یزیاز هر چ شتریب ارم، یبکنم تا به دستت م  یبودم همه کار 

 . خواستمیم

 . رهیکردم بغضم نگ یسع

 ومیبذار راحت زندگ  ، یخودتم ندار یحوصله  یو ندارم، حتحرفات  یحوصله -
 بکنم. 

 کرد.  شتریو ببهم انداخت که ترسم  یتند نگاه

  یآروم بشه؟ تا وقت تی زندگ ذارمینم یقسم خوردم تا مال خودم نش ادتهی -
 شم؟ ینم  ال یخیب یکه شبا تو بغل خودم نبود

کردم به عقب هلش بدم   یگذاشتم و سع شنه یس یقفسه  یرو وهامدست 
 .زهیبود و من در برابرش ر   یکل یه یاما حساب

 جسبوند.  شنه یس یو به قفسه هامگرفت و دست  وهاممچ 

 .زمیو نرکه خونش  ستمین نیفرز  یو ول نکناگه آرش  -

 . دیاز ترس لرز وجودم

 ! نه؟ ؟یهست ی! روان؟یاوونهیتو د -
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شده خون  کنم، یم یتو، واسه به دست آوردنت هر کار  یوونه ید وونم، یآره د -
 شده...  زم، یر یم

 شکمم گذاشت.  یرو ودستش 

 شکمت.  یتو ذارمی بچه م هی -

 ترس فشارم افتاده بود. از 

 نگاهم کرد.  قی عم

 ؟یاصل هنوزم دختر  -

 گفتم: به تو چه؟   تی عصبان با

 دالرام؟ : دی شدش غر دیکل   یهادندون  نیب از 

 دمیبا تعرضت بهم تهد یخوای هان؟ حتما م ؟یگفتم: هستم که چ  یعصب
 !یکن

 زد. یکم رنگ پوزخند

 . ست ی که اسمش تعرض ن یزنم بش  یچرا تعرض خوشگلم؟ وقت -

 نفرت نگاهش کردم. با

 . شم یزن تو نم رممیبرو گمشو، بم  -

کردم  یو گرفتم و سعهاشدو طرف صورتم گذاشت که مچش  وهاشدست 
 برش دارم. 
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 گفتم: بهم دست نزن.   تی عصبان با

 به خون نشسته بهم نگاه کرد. یهاچشم با

رفته؟ هان؟ اگه پدر و مادرامون مخالفت  ادتی ، یروز قرار بود بش هیاما  -
نبود تو  نشونی اگه اون اختلف سگ مصب ب ، یتو االن زن من بود  کردندی نم

 . یاالن تو بغل من بود

 و ازش گرفتم. بغض نگاهم  با

 گوشم آورد. کینزد وسرش

 که من پسر عمتم؟  یبه آرش گفت -

 بهش نگاه کردم.  عیسر

 زد.  یمرموز   لبخند

شک کنه که تو جاسوس   دیفکر کنم بدونم، شا ؟یچرا نگفت ، یپس نگفت -
 !یمن

 زدم.  شنه یس یبه قفسه  محکم

ما  ییبابام و مامانت دشمن هم شدند پسر عمه و دختر دا یوقتبرو عقب،  -
و نخواهم بود،   ستمی ن  یعوض یجاسوس تو وقتچ یرفت، منم ه نیهم از ب
 . شناسهیو خوب مآرش من 

 دور کمرم که حلقه کرد و به خودش چسبوندم نفسم رفت.  ودستش 

 بهم نگاه کرد.  دوار یتهد
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 . کشمشیبه جون خودت م یدالرام، از آرش جدا نش گمیم یچ نی بب -

 دوست ندارم؟ هان؟  یفهم ی ترس و بغض داد زدم: چرا نم با

  کشمشیم  گمیم ی: وقتدیدهنم گذاشت و غر یو جلوخشونت دستش  با
 کار یچ  یعوض اشایاون ک  ستیکمتر، واسمم مهم ن  بی رق هی کشمش، ی م یعنی
 بوده.  نی هم  شهیهم ، ییمن تو تیاولو کنه، یم

 و روونه کرد. هام از دست دادن آرش اشک  فکر

 نکن.  ه ی گفت: گر  یعصب

 دستش خفه شد.  ریهق هقم ز  یصدا اما

 و گرفت. برداشت و دو طرف صورتم ودستش 

 نکن.  هی گر گمیم -

 !یهست  یفی گفتم: تو چه آدم کث هیگر با

 . دی خند یباال رفته عصب یابروها با

 هوم؟  ه؟ی پس اون آرش چ فم؟یمن کث -

 بهش نگاه کردم.  سردرگم

 ؟یگیم یچ -

 زد.  یشخند ین

 زده بودند تو خط برده...  شیچند سال پ اشایاون و ک -
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 . ختیر  یآرش بلند شد که دلم هر یعصب  یدفعه صدا هی

 .ن یفرز   کشمتیم -

 . دی طرفش چرخ به

 آرش نگاه کردم.  یترس به صورت کبود شده  با

 بهم انداخت.  یبد نگاه

 دالرام.  کنمی م چارتیب -

 پشت سر خودش بردم.  نیفرز 

 .یندار  ییتو جا شی پ گهیبرو رد کارت، دالرام د -

 بهم نگاه کرد. آرش

 .نجایا ایب -

 نذاشت.  نیبرم اما فرز  خواستم

 . ن یفرز  یوفتی درب یخوایم ی: با بد کسدیغر آرش

 به طرفش رفت.  نیفرز 

 من بودم.  یتو باش نکهیقبل از ا رون، یدالرام بکش ب یو از زندگپات  -

 . دی خند یعصب آرش

 !نطور یکه ا -

 خم شد.  یصورتش کرد که بدنش کم یحواله  یدفعه چنان مشت هی
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 . دمیکش  ینیترس ه از 

 و محکم گرفت و همراه خودش کشوندم. به سمتم اومد و مچم آرش

 گرفته شد.  نیکه مچم توسط فرز  مینرفته بود رونیپله ب ریاز ز  هنوز 

 ترس به هر دوشون نگاه کردم.  با

 اگه نکشمت.   ستمین  نیو پاک کرد و گفت: فرز خون کنار لبش  نیفرز 

 .نمیو نبدنت اگه ذره ذره جون دا ستمی گفت: منم آرش ن  یبا لحن بد آرش

 ولم کن بذارم برم. نیترس گفتم: فرز  با

 نگاه کرد.  بهم

 دوتا...  نیا  گفتم؛ یداشتم م -

تو مچم  یکه درد بد دی کش رونیدستش ب یو از تودفعه آرش چنان دستم  هی
 گفتم.  یو از درد آخ بلند دیچیپ

 رفت.   نیعقب پرتم کرد و به سمت فرز  به

و گرفت و خودش چنان مچش  عیسر ن یبهش بزنه که فرز  یمشت خواست
 شد.   دهیکوب وار یبهش زد که به د یمشت

 !نیترس داد زدم: فرز  با

عقب    عیلگد به عقب پرتش کرد که سر  هیگرفت و با  وقش ینکرد،  یتوجه اما
 رفتم. 
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 و پاک کرد. لبش  ینشست و خون گوشه  نیزم  یبا درد رو آرش

زد که با سر  نیفرز  یبه پشت پا یدفعه لگد  هیبه سمتش برم اما  خواستم
 هم فشار داد.   یو روهاش رفت و چشم  نیزم یرو

 . دیلرز ی بدنم م کل

 ولش کن آرش.  -

 بهم نگاه کرد. خشن

 . رسمیبه حساب تو بعدا م -

 هام روونه شدند. ترس بازم اشک  از 

طور که فت و همون گ یبه شکمش زد که آخ یرفت و لگد محکم نیسمت فرز  به
 شد.  زیخ میدستش به دلش بود ن

 قرمز شده بهش نگاه کرد. یهاچشم با

 آرش.  کشمتیامشب م -

 باال زد.  وهاش ن ی آست آرش

 . ره یم رونیزنده ب مونیک یامشب  -

 . سادمیبه سمتشون رفتم و وسطشون وا عیسر

 .میبر ایگفتم: آرش ول کن ب  هیگر با

 نذاشت.  یاثر هاممه یگر یحت
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 . دیچ یتو کل بدنم پ  یافتادم و درد بد  نی زم یپرتم کرد که رو یو جور  گرفتم

 بلند شد.  نیفرز 

 اومدم.  رونیها بپله  وار یبلند شدم و از پشت د عیبود سر یایهر سخت با

 کمک. نی ایداد زدم: چند نفر ب هیگر با

 بهم نگاه کردند.  همه

دو نفر دعوا شده، خواهش   نیگفتم: ب عی به سمتم اومدند که سر یاعده 
 . دیجداشون کن کنمیم

 از پسرا گفت: کجان؟  یکی

  ه یآرش زخم یشونیپ ه، ی کنار لب هردوشون خون دمیکه د دمیدو وار یپشت د به
 . زنند یو هردوشون نفس نفس م

 به سمتشون رفتند و گرفتنشون.  عی و بزنند پسرا سرخواستند باز هم تا

 بکشمش.  دیبذار  دیداد زد: ولم کن آرش

 آرش.  کشمتیو م ارمیم  رتیجا گ هی  ¬خورمیبا داد گفت: قسم م نیفرز 

 دهنم گرفتم.  یو جلوهق هق دست لرزونم با

 رو شدم. ها رو به که با بچه  دمیبه سمتش چرخ عیسر ریام یصدا  دنیشن با

 دالرام؟!  -

 بهمون نگاه کردند.  متعجب
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 شده؟ یچ -

 و بکشند.هم  خوانی گفتم: م هیگر با

 به سمتشون رفتند.  عیسر  ریو مهراد و فربد و سامان و ام ال یدان

 رو کنار زد و به سمتم اومد که با ترس به عقب قدم برداشتم. هی بق نیفرز 

 دم یبه عقب پرتش کرد که د یکیدفعه  هی نمونده بود بهم برسه که  یزیچ
 . ریام

 . نیبرو فرز  ایزد: بسه، ب داد

 بهش نگاه کرد. خشن

 تو رو سننه؟ -

 فربد گرفتش.  ادیرو پر کرد و تا خواست به سمتش ب ریام یها چشم تی عصبان

آخرش خون به پا   میبمون نجایا م، یبر یهمگ االی گه، یگفت: بسه د  تی عصبان با
 . شهیم

 بهم نگاه کرد و آروم گفت: منتظرم باش دالرام.  نیفرز 

 گفت و از کنارم رد شد و رفت.  ون یا

 گرفتم.  عی سر نایسست شدند که ن پاهام

 دم.آرش نگاه کر  به
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بهم  یبا نگاه ترسناک کردیو پاک مکه با دستمال خون کنار لبش  طور همون 
 چشم دوخته بود. 

 و بستم.هام به کنار پرت کرد و به سمتم اومد که با ترس چشم ودستمال 

 نگذشت که بازوم توسطش گرفته شد.  یزیچ

 مقاومت کرد.  ناین ی ببرتم ول خواست

 . ادینم جاچ یدالرام با تو ه -

 باز کردم.  وهام چشم

 که االن سگ اخلقم. یدونی م نا، ی: ولش کن ندیغر آرش

 : اول آروم شو آرش. ال یدان

 . دیموهاش کش  یتو یدست یبست و عصب وهاش چشم

 باهاش حرف بزنم، به اجبار نگهم داشت. خواستمیبغض گفتم: من نم با

 که صورتش جمع شد.  دیکش   شیشونی به زخم پ  یدست

 جدا شدم و به سمتش رفتم. نایبازم از ن یداشتم ول ترس

 زخمش گذاشتم و فشار دادم. یرو وشالم

 بهم چشم دوخت.  حرفیباز کرد و ب وهاش چشم

 پاک کردم.  وش ی شونی پ خون

 پر از اشک بهش نگاه کردم. یهاچشم با
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هم دوستم داشته باشه من عاشق  یاگه یهر کس د وفته؛ ی هم ب یهر اتفاق -
 بفهم.  ونیا ، یاگه یه فرد دتوعم ن

 رفت.  نی نگاهش از ب یتو تی عصبان

 و بستم. هامدست بغلم کرد که با بغض چشم  هی گرفت و با  ومچم

 . دیلرز یم  دی بدنم مثل ب کل

 بغلم کرد.  ترمحکم

 . خوامیآروم باش، معذرت م -

 . ارمیواسش شربت ب رمی: متایرز 

 : ممنون. آرش

 مکث از خودش جدام کرد.  یکم با

 زد.   میشونیبه پ یاو گرفت و بوسه طرف صورتم دو

 پله نشوندم.  یو گرفت و روبازوم ریز 

  یادیکه آرامش ز  د یموهام کش یو توپاش گذاشت و دستش  یرو وسرم
 و پر کرد. وجودم

نگاهم به   ینکردم، اتفاق  داتیو گشتم پ کل داخل ، یها نبودبچه  شی اومدم پ -
 ونیاومدم دست فرز  یوقت دم، یبه اون سمت کش  یحس هی ی ز یچ هیپله افتاد، 

درکم کن   گم، یم یو چ کنمیم کار یچ دمینفهم  گهید دم، ی دور کمرت حلقه د
 .ی دارم، تو فقط مال من رتیدالرام، عاشقتم، روت غ
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 لبم نشست.  یرو یبغض آلود یلبخند 

 یایدلخور  ذارهیو نم دهی م حیو واسم توضکاراش  یزیبعد از هر چ شهیهم مثل
 تو دلم بمونه. 

 

 چهارشنبه  

 نــورا  

 

 بالشت بردم.  ریو ز زدم و دستم یکه داشتم غلت یحس خوب با

 رو بهم دادند.  ایو کنسل کرده... انگار دنکلسش  ریکه امروز ام خداروشکر

 دفعه در باز شد. هی

 و باز نکردم.مهاچشم نی واسه هم اشاهیک دونستمیم

 شرکت.  میبر دیبا نم ی ! بلند شو ببید یهنوز که خواب  -

 نثارش کردم.  ییبرو بابا حوصلهیب

 خودت برو.  اد، یخوابم م -

 . د یکش یپوف

 نورا.  کنمی از کار اخراجت م یایلحنش گفت: ن  یتو دیتهد با

 به خودم دادم. یتکون ال یخیب
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 از روم کنار زد. وپتوم 

 گفت: بلند شو.  یعصب نبار یا

 . ادیخوابم م ام، یگفتم نم -

 پام حس کردم استرسم گرفت.  یکه رو ودستش 

 نه؟  یاینم -

 انداختم.  یو باز کردم و بهش نگاهچشمم  هی

 نه.  -

 و بستم.هام خم شد که چشم کنارم

دور باهم خوش  هیشرط که االن   هیاما به  ا، یصورتم گفت: باشه ن  کینزد
 . میبگذرون

 و باز کردم.هامحرص چشم  با

 . دم یبرداشتم و محکم تو سرش کوب  بالشت¬و

 ! نخواستم بخوابم.ریبم -

 و به کنار پرت کرد. و بالشت  دنی کرد به خند شروع

 روم خم شد. یبلند بشم ول خواستم

 . ا یشدم بمون یراض ن، ی بب -

 بحونه بخورم. حرص گفتم: نخواستم بمونم، بلندشو برم ص با
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 و تکون دادم. که پام  دی رونم کش یرو ودستش 

 .دادمی بهت رو م دینبا شبیبرو، د ایب -

 بهش زد.  یابه سمت گلوم برد و بوسه وسرش

 . خوامتیم یل یخ یاوف لعنت -

 به بازوش زدم. یمشت

 بلند شو از روم. -

 نگاه کرد.  بهم

 اول ببوس.  -

 . دمیکش یپوف

 . دمشیبوس کوتاه

 ؟ یشد یراض -

 . یکنیتو شرکت جبران م  یکه نه ول یراض -

 زدم به اون راه.  وخودم

 . میمن کارمند خوب کنم، یمعلومه که با ترجمه کردن جبران م  -

 کرد.  نییو باال و پاسرش  خندون

 . یو بزن به اون راه فسقل حاال خودت -

 . دمی کش  یقیو از روم بلند شد که نفس عم دیکش ولپم 
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 سمت در رفت.  به

 شد. ریزود باش د -

 !یآدم بش یخوایم ی لب با حرص گفتم: من موندم تو ک ریکه رفت ز  رونیب

 به کمرم دادم.   یتخت نشستم و کش و قوس یرو 

 و شونه کردم. و شستم موهام رفتم و دست و صورتم  ییدستشو نکهیاز ا بعد

سرم  وم یمشک  یو مقنعه  دمیپوش ویمشک یو شلوار ل میادار  یطوس لباس
 کردم. 

 مانتوم گذاشتم.  بیج یتو ومیو گوش ف ی ک  یتاپمو تو لپ

 اومدم.  رونیاز اتاق ب ف یدستم انداختم و بعد از برداشتن ک  یرو وچادرم

 .خورهی داره املت م  دمیه دشدم ک  یسالن غذاخور  وارد

 گذاشتم و نشستم.  زیم یو روو چادرم  ف یذوق ک با

 نگاه کردم و با اخم گفتم: املت من کو؟  زیم به

 خودت بلند شو برو درست کن. ست، ی گفت: ن خونسرد

 حرص بهش نگاه کردم.  با

 ! یشعور یب یل یخ -

 شد...  نطور یگفتم: حاال که ا دوار یتهد

 . دند ی سمت بشقابش خم شدم و برش داشتم که ابروهاش باال پر به
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 برداشتم و مشغول خوردن شدم.  وینشستم و نون خونسرد

و برداشت و همرام مشغول خوردن شد که بشقاب  یاز رو نرفت و نون اونم
 چرخوندم. وی برداشتم و صندل

 پام گذاشتم و به خوردنم ادامه دادم. یو رو و نون  بشقاب

 لبم نقش بست.  یرو  یکه لبخند سر خوش پر حرصش بلند شد  نفس یصدا

 لقمه گرفت.  هیو  سادیشد و نون به دست رو به روم وا بلند

 .دیو جوش باال رفته لقمه  یابرو ه یبهش نگاه کردم که با  یبدجنس با

 بلند شدم.  میکرد  یو خالبشقاب  سادهیمن نشسته و اون وا نکهیاز ا بعد

 کرد. زیر  یکم وهاش چشم

 . کنم ینم یفکر نکن تلف -

 . دمیو بوسو گونش  دمیخند

 بکن عشقم.  یهر کار دوست دار  -

 حاال بخند.  -

 . دمیخند باز 

 برداشتم. وفم یسرم کردم و ک وچادرم

 ... م یسمت در رفت به

 خورد.  ی نگاهم به منش می اومد رونیکه از آسانسور ب نی هم
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 .می و دادکرد که جوابش  یو سلم سادیوا

 به سمت اتاقم برم که گفت: نورا؟  خواستم

 . کنه یبا تعجب بهمون نگاه م دمیانداختم که د ینگاه به منش هی

 حرص بهش نگاه کردم.  با

 س؟یبله جناب رئ -

 و باز کرد و اشاره کرد برم تو. اتاق در 

 زدم.  یساختگ لبخند

 متاسفم، کار دارم.  -

و در رو ببندم مچم  نکهیبه سمتم اومد و قبل از ا عیراتاق شدم اما س وارد
 انداختم.  یبه منش ینگاه  میگرفت و همراه خودش کشوندم که با استرس ن

 زنمه.  د، یحرف واسش درست کن خوادیگفت: نم یداخل بردم و رو به منش به

 شد.  شتریب  تعجبش

 . دم یکش یانفس آسوده چه یپی درموردم تو شرکت نم یحرف بد گهید نکهیا از 

 رفت.  زشیرو بست و به سمت م در 

 . یکنیکار م جان یبه بعد هم  نیاز ا -

 ترم.تو اتاق خودم راحت  خوام، ینم -

 کرد. زونیآو یبه جالباس وکتش 



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1037 
 

 . ستیاعتراض وارد ن -

 . دم یکش  یپر حرص نفس

 شماره گرفت.  هیبرداشت و  وتلفن

 اتاقم.  یتو دیبذار  ویدر ی خانم ح هیو صندل  زیم ایبردار ب گهی نفر د هی سلم...  -

 نشستم. یصندل یو رو  دمیکش یپوف

 . دیچرخ  ینشست که کم شی صندل یرو

 روشن کرد.  ووترش یکامپ

 اشا؟ یک -

 نگاه کرد.  بهم

 . دم یکش  ینفس پر حرص دهینم یجواب دمید یوقت

 .یشهرباز  میامشب بر -

 کوتاه باال انداخت.  وابروهاش 

 . شهینم -

 کردم.  اخم

 چرا؟ -

 ببرمت.  گهید یجا  هی خوامیچون م -

 گفتم: کجا؟ یکنجکاو با
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 نگاه کرد. وترشیکامپ به

 .زهیسوپرا -

 گفتم.  یاباشه  یتینارضا با

 !... شمیم  وونهیشب که د تا

 به ساعت انداختم.  ینگاه

 بود. دو

 و به سمت باال کشوندم. خودم  یخستگ با

 هم گرسنم بود. یحساب

 خونه؟  م یریم یک اشا، یک -

 و تموم کنم. صبر کن کارم   قهیدق  هیبهم نگاه کنه گفت:  نکهیا بدون

 گفتم.  یاباشه  حوصلهیب

 ساعته که کارم تموم شده. مین حدود

 گرفتم و به سمتش رفتم.  ویشدم و صندل  بلند

 رو پام.  نیگفت: بش  نمیکنارش گذاشتم اما تا خواستم بش وی صندل

 ترم. خودم راحت  یرو صندل -

 شدم.  کیگرفت و به سمت خودش کشوندم که به اجبار بهش نزد ومچم

 . دم یکش   یپاش نشوندم که پوف یگرفت و رو  وکمرم 
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 و گرفت. و دور شکمم حلقه کرد و با اون دستش ماوس دستش  هی

 داره؟ یو اونجا چه فرق نجایا شد؟یم یچ شستمیمثل اگه کنارت م  -

 ندارم.  یبهت دسترس ادیز  یکه باش یرو صندل کنه، یفرق م یل یخ -

 لبم¬و شکار کرد. نگاهش

 . یکل  تو دستم یکه باش  نجایاما ا -

 حرص بهش نگاه کردم و محکم به سرش زدم.  با

 تو؟!  ییپررو قدر نیچرا ا -

 و درست کرد. و موهاش  دیخند

 داد.  هیتک  یو دورم حلقه کرد و به صندلدو دستش هر

 ؟یخور یحرص م یوقت برمیلذت م قدر نیچرا ا -

 . ی فرهنگیب  شعور ی ب هیچون  -

 باال داد. وابروهاش 

 واقعا؟  -

 کردم.   نییباال و پا وسرم

 آره. -

 و با صدا قورت دادم.پام نشست آب دهنم یکه رو دستش

 خوشگلم. ریو پس بگ گفت: حرفت  دوار یتهد
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 ام؟یمن کوتاه ب  دیاسترس گفتم: چرا همش با با

 و گرفتم. مچش  عی باالتر اومد  که سر دستش

 !یبکن کار یچ یخواستی م ینداشت ییدایتهد نجور یمن موندم اگه تو ا -

 لبم چشم دوخت.  به

 هان؟  ؟یکرد کار یتو باهام چ ، یلعنت  شمی نم ریس ت یاذ یجور  چیه -

 خونه.  میبر ن، ییحاال ولم کن برم پا  دونم، ی واقعا نم -

 و دور نگه دارم. کردم دستش   یاز زانوم رد شد که سع دستش

 اشا؟یحرص گفتم: ک با

 رفتم.  زمیپاش بلند شدم و به سمت م یو ولم کرد که زود از رو دیخند

 . دمی کش  یقی عم نفس

 و سرم کردم. بهش رفتم و چادرم  یاغره چشم

 و بلند شد.  دیخند باز 

 به دستش داد. یورزش

 . یماساژم بد دیامروز با کنه، ی کل بدنم درد م -

 نازک کردم.  یچشم پشت

 به من چه؟  -

 برداشت.  وکتش 
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 . یزنم -

 سمت در رفتم.  به

 خب باشم، برو سالن ماساژ.  -

 که برم.  می امشب اونجا باش گهیفکر نکنم د -

 . دمی کردم و به سمتش چرخ یاخم

 ه؟ یمنظورت چ -

 و به سمتم اومد.  دیپوش وکتش 

 . یفهمیم -

 فوت کردم.  رونیبه ب ونفسم 

 خدا...  هیبد درد یخمار 

 زد.  یو بوق سادیوا یی_طلیدر مشک هی یجلو

 کجاست؟  نجایگفتم: ا یسوال یچهره با

 . یفهمیم -

 . دمیکش یپوف

 نگهبان باز شد که به داخل روند. هیتوسط  در 

 لبم نشست.  یرو یاطرافم لبخند دنید با

 خوشگل.  یهاپر بود از نهال  اطیتا سر ح سر
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 انجام شده بود. ییبایز  یل یخ  یهایگل کار  یسنگ یطرف جاده دو

 بود نگاه کردم.  اطیح یکه انتها یاخونه  به

 به دلم نشست.  یل یبود و نماش خ  یربونیش  سقفش

 شده بود. یکار طبقه بود و سر در گاهش سنگ  دو

 به حال صاحبش.  خوش

 درست کنار خونه پارک کرد.  بونه یسا هی ر یز  ون ی ماش اشایک

شروع   میو اصل چرا اومد هی ک یواسم مهم باشه خونه  نکهیشدم و بدون ا ادهیپ
 زدن خونه.   دیکردم به د

 تا بالکن داشت.  سه

  هیشده بود و  دهیچی دورشون پ یسبز ی هااهیهاش گ سه بالکنش ستون  هر
 بود. دشونیسف یدرخت کنار نرده مچهین  هی دونه گلدون با 

 بود.  یکار تا دور خونه سبزه دور 

 استخر رو به رو شدم. هیاون طرفش رفتم که با  به

 بود. دهی خواب هی استخر دوتا صندل کنار 

 تا باال رو گرفته بودند.  نییاز پا ن، یی پا یهاپنجره

 اطیح  یهم رو به رو یک یبود  ییکنار استخر که کشو یکیداشت،  یورود دوتا
 سبز گذاشته شده بود.  اهیداشت و کنارش دو تا گلدون گ  یکه در چوب
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ها و درخت  اه یکل خونه درن دشت نبود اما بازم بزرگ بود و واقعا با گ اونقدر 
 معرکه شده بود. 

به رنگ   یچوب یو دوتا صندل زیم هیبود که روش  ییهاجلوتر از خونه سبزه یکم
 بود. ستادهیا یهاچراغ اطیکرم وجود داشت و دور تا دور ح

 . کردینگاه م میبه کنجکاو یحرف  چیبدون ه اشایک

 خونه رو باز کرد. در 

 ؟ینی بب یخوایو هم مداخلش -

 گفتم: صاحبش ناراحت نشه.  دیترد با

 . دیخند

 خوبه.  یل یصاحبش خ شه، ی نه نم -

 . میهم وارد شد با

 داخل کرم بود. ینما

 بلند بود. هیتک پا یاپنش چهارتا صندل  یقسمت آشپزخونه که رو به رو هی

 اف و به رنگ چوب بودند.  یام د هانت یکاب

گذاشته شده بود و هال و   دیمبل به حالت ال سف وار ی هال، کنار د داخل
کتابخونه  هیدو ستون  ن ی ا نی که ب شدندی آشپزخونه با دو ستون از هم جدا م

 بود.

 و گلدون کنار هال گذاشته شده بودند.  ینیتزئ لیوسا چندتا
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 اردی ل یب زیکه داخلش م یاتاق هیشده بود از آشپزخونه و هال و  لیتشک نییپا
 بود.

 . دمیچرخ اشایسمت ک به

 نم؟ یباال رو هم بب تونمیم -

 . دیخند

 ه؟ ی واسه ک نجایا یپرسیمن موندم چرا نم  -

 و خاروندم. و سرم دمیخند زدهخجالت 

رو   ییهاخونه  نجور یا شهی و پرت کرد، من همخوشگله که حواسم  نجایا قدر نیا -
 اطیدوست دارم، نه اونقدر درن دشته که آدم توش گم بشه و نه اونقدر ح

 . اه یخونم پر باشه از گل و گ اطیدوست دارم ح شهیداره... هم  یکیکوچ

لبم  یرو یبهش زد که لبخند یاو تو بغلش گرفت و بوسه و سرم دیخند باز 
 نقش بست. 

 باال. میبر -

 بردم. یاقهوه یهاگرفت و به سمت پله  ودستم

 . ن ییو سمت چپ به پا رفتیراست به باال م  سمت

 که با سه تا در رو به رو شدم.  می ها باال اومدپله از 

 بود. یاو نقره  دیداخلش سف زیرو باز کرد. همه چ یاول در 

 نگاه کردم. ورونیپنجره ب از 
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 داشت. یخوب ینما

 . دمی سمتش چرخ به

 م؟ یزنیداخلش چرخ م نطور یا میکه ما اومد هیواسه ک  انجیحاال ا -

 نگاه به اطرافش انداخت.  هی

 ه؟ یبه نظرت واسه ک  -

 منه.  هی درمورد خونه شب قشیعل یل ی هست خ یهر ک -

 و دور کمرم حلقه کرد. هاش زد و دست  یلبخند 

 ؟ یشدیخونه واسه ما بود خوشحال م نی اگه ا -

 .ادیز  یل یآره، خ -

 کرد و معنادار نگاهم کرد.  سکوت

 و پر کرد.وجودم دیترد

 ؟یساختیم یکه داشت هیاخونه  نیاخم گفتم: نکنه ا با

 ! نه؟یکرد که با ذوق و تعجب بلند گفتم: هم نیی باال و پا وسرش

 . دیخند

 آره. -

 دهنم گذاشتم.  یرو وهامدست 

 واسه ماس؟  نجایا ایخدا -
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 . دیخند

  دیو دور گردنش حلقه و بغلش کردم که باز خندهامدست  ی ذوق و خوشحال با
 و بغلم کرد. 

 اد؟ یگوشم گفت: ازش خوشت م کنار 

 دوست داشتم.  شهیکه هم  یهمون اشا، یک  هیعال نجایا -

 مکث ازش جدا شدم.  یکم با

 اتاق توعه؟  نیا -

 تکون داد.  یسر

 اتاق من کجاست؟ -

 جدا شد.  ازم

 .م یسمت در رفت به

 .میاومد  رونیاتاق ب از 

 .م یباز کرد که وارد شد ویاتاق وسط در 

تخت دو نفره  اشایبود و مثل اتاق ک ییو طل دی سف ونشیاتاق دکوراس  نیا
 داشت. 

 به اطراف نگاه کردم.  یخوشحال با
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شده  خی م وار یکتابخونه کنار تخت به د  هیبود و  یهنر یهاپر از قاب  وارهاید
 بود.

تفاوت که هنوز   نیرو داشت اما با ا خواست یاتاق م هیکه   ییزهایچ تموم
 داخل کمدهاش نبود.  یل یوسا

 داشت.  زیحمومشم همه چ داخل

 نجا؟یا میایم یک -

 تا آخر امشب.  -

 . دمیبه سمتش چرخ عیسر

 واقعا؟! -

 واقعا.  -

 . دم یو به هم کوب هام ذوق دست با

 . شمین برجم راحت ماز او گهی! دهی عال نیا -

 اتاق رفتم.  نیاومدم و به سمت آخر رونیب

 . هی کنجکاو بودم بدونم اون تو چ یل یخ

 کردم. یاما با قفل بودنش اخم دمیکش نییرو پا رهیدستگ دمی که رس  بهش

 گفتم: چرا قفله؟ دی که بهم رس اشایک

 . سادی وا بیبه ج  دست
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 . شه ی اتاق فعل درش باز نم نیا -

 کردم.   تعحب

 چرا؟!  -

 بار به در زد.  چند

 .یشده باشه و عقد دائمم باش یرسم زی که همه چ ینیبیم  یو وقتاتاق نیا-

 اتاق مشترکمونه؟  یعنی -

 تکون داد.  یسر

 . شمیم وونهید ی وقت از کنجکاو: منکه تا اون دمینال

 فوت کردم.  رونیبه ب ونفسم 

 گرفتم.  وشقه ی

 ه؟یچه رنگ  ونشیدکوراس یبگ شهیم -

 به چپ و راست تکون داد.  وسرش

 التماس گفتم: خواهش.  با

 گرفت.  وهاممچ 

 .زهیسوپرا ، یفسقل   شهینم -

 و ول کرد. هامول کردم که مچ  وش قه ی میبزنم اما با لرزش گوش  یحرف خواستم

 مامانه.  دمیآوردم که د رونیب بمیاز ج وم یگوش
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 دادم.  جواب

 سلم مامانم.  -

 ؟یسلم دخترم، خوب -

 د؟ یخوب ی خوبم شما همگ -

 مشهد؟  میبر میخوایگفتم م ادتهی م، یما هم خوب -

 آره. -

 . میوفتی امروز قراره راه ب -

 !؟یادفعه  هی قدر نیتعجب گفتم: چرا ا با

 ؟یایتو هم ب یخوایم م، یر یم نیدخترم، با ماش گهیقسمته د -

 یل یفقط خ  م، یریکار دارم، انشالله تابستون باهم م یکل  نجاینه مامانم، من ا -
 . دایمواظب خودتون باش

و گفتم هوات  ستیمواظب خودت باش، به رئ  یل یتو هم خ زم، یچشم عز -
 داشته باشه. 

 نگاه کردم.  اشایخنده به ک با

 . هیآدم خوب قدر نیا سمیآره، رئ -

 و دور کمرم حلقه کرد. هاش و دست د یآروم خند اشایک

 .یدار  یخوب سی خداروشکر که رئ ته، یهم با شخص یل یخ -



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1050 
 

 خداروشکر. -

 بابات. دمیم ویاز طرف من خداحافظ، گوش گه، یخب د -

 باشه مامانم، خداحافظ.  -

 گذاشتم. بمیج یتو وی با بابا و مامان جون صحبت کردم گوش نکهیاز ا بعد

 بهم نگاه کرد. یسوال

 رند؟ یکجا دارن م -

 درس دارم.  یکل  یمنم برم ول شدی مشهد، کاش م -

 . برمتیمانشالله تابستون خودم  -

 زدم.  یلبخند 

 انشالله.  -

 جدا شد.  ازم

تا  گهیکه د میآماده کن وهامون لیبعدش وسا م، یخونه، ناهار بخور  میبرگرد -
 سروسامون داده بشه. نجایآخر شب ا

 وق زودتر به سمت پله رفتم. ذ با

 . نجایا امیب کنمی م یکه من دارم لحظه شمار  میبر -

 

 چهار_ساعت_بعد  
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 ی راو 

 

 اومد.  رونیب ییهاش از دستشوپدر نورا، بعد از شستن دست  ، یهاد

 . زدیاطراف پر نم  نیهم ا یاشده بود و به قول معروف مورچه  شب

 با لباسش خشک کرد.  وهاشدست 

محکم به سرش اصابت کرد که   زیچ هیدفعه  هیبرنداشته بود که  یقدم هنوز 
افتاده  یبفهمه چه اتفاق نکهیاما قبل از ا دی چیسرش پ یتو یادیدرد ز 
 فرو رفت.  یخبریهم افتادند و تو عالم ب یهاش روپلک

  یرنگ یمشک  نیدوشش انداخت و به سمت ماش یرو ویاز اون دو نفر هاد یکی
 داشت قدم برداشتند.  یتمام دود یهاشه یکه ش 

انداختنش و  نیماش یو بستند تودست و پاهاش و دهنش  نکهیاز ا بعد
 به راه افتاد.  عیخودشون هم نشستند که راننده سر

که به اصطلح ارباب  یآورد و به کس رونیب وش ی گوش کلی مرد درشت ه اون
 زنگ زد.  کردی م خطابش

 بلند شد.  شی شگی و خشک هم یجد  یچهار بوق صدا با

 بگو.  -

 مش؟یار یبزرگمهرم، کجا ب گهیتا چند ساعت د مش، ی طبق دستورتون گرفت -

 . دی بهم زنگ بزن  نیدی رس  یوقت ، ینیزم ریاز شهر، همون انبار ز  رونیب نیایب -
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 چشم ارباب.  -

 از طرف ارباب قطع شد.  تماس

 

 نـــورا 

 

 پر شده بود نگاه کردم.  لمیذوق به اتاقم که حاال از وسا با

 چشم دوختم.  رونیپنجره به ب از 

 جذاب کرده بودند.  یرو حساب اطیح ستاده، یا یهاچراغ

 بود. می از کف خونه، خونه گرم و مل یشیگرما ستمیس بخاطر

 رو آورده بودند بلند شد. هاله یکه وس ییهابا اون  اشایک  یخداحافظ یصدا

چند  هی چمدون و  یادیفقط تعداد ز  م، یاوردیاز اون خونه م دینبا یادیز  زیچ
مال خود اون   لیوسا ی ه یبودشون، بق دهیخر اشایبود که خود ک لیوسا کهیت

 فروخته.  گهینفر د ه ی خودش به  یخونه بود که به گفته 

 پام کردم.  ییدمپا  هیاومدم و  رونیو باز کردم و ببالکن  هیاشه یش در 

 و بغل کرد. و به لرزه درآورد که خودمکل بدنم  یسرد بد سوز 

 شدم و به رفتن اون تعداد مرد نگاه کردم.  کیها نزدنرده به

 رهن؟ یپ  کهیت هی با  یرفتند بلند گفتم: آالسکا نشد  رونیب یوقت
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 برو تو سرده.   ایو با خنده گفت: ب دیطرفم چرخ به

 و باز وارد اتاق شدم.  دمیخند

 . سادمیاومدم و منتظرش کنار اتاقش وا رونیاتاق ب از 

 به در اتاق سوم خورد.  نگاهم

 ه؟ یاون تو چه شکل  یعنی

 نکنم.  دایپ ودش یاگه کل  ستمین نورا

 ؟ یبلند گفتم: کجا رفت ادی باال نم دمید یوقت

 . ومدین ییصدا

 ها رفتم.سمت پله  به

داره   کنهیو باز ملباسش  یهاطور که دکمه همون  دمیکه د امیب  نییپا خواستم
 . ادیباال م

 ؟ینداز ی راش م  یرو ک نهیزم ریز  ی استخر که تو یکی  نیا اشا، یحاال ک -

 و از تنش درآورد. باال اومد و لباسش  کامل

 . م یسمت اتاقش رفت به

 . گهیچند روز د هی -

 . میاتاق شد وارد

 نگاهم کرد. طونیش
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فکر کنم   دمشون، یواست بخرند، اوف! د ویتازه، گفتم چند دست ما -
 . یشی هات م یل یخ شونیبپوش

 نگاهش کردم.  نهیباال رفته و دست به س یابرو هی با

 استخر.  رمیم  یستیهر وقت ن   پوشمشون، یتو نم یجلو وقتچ یه -

 اومد.  رونیحموم انداخت و ب یو توتوجه به حرفم لباسش  بدون

 .کنمی داغ م کنمیها که تصور متو رو تو اون لباس  یحت -

و برداشتم و به سمتش پرت کردم که با تختش  یبا حرص بالشت رو نبار یا
 خنده گرفتش. 

 تو؟!  یزیه  قدر نیحرص گفتم: چرا ا با

 . دنی کرد به خند شروع

 تو تنت!  ویچه برسه به ما کنم، یمتازه لختتم تصور  -

 حرفش از خجالت گر گرفتم.  نیا با

 !یکنیو لخت تصور ممن  یکنیبرو گمشو، غلط م  -

 خندون به سمتم اومد.  یهانگاه با

 عقب به سمت در رفتم.  عقب

 بخوابم. رمیبا اجازه م -
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بذارم از پشت  رونیو از اتاق باما تا خواستم پام  دمیو به سمت در دو دمیچرخ
و با صدا قورت  که آب دهنم   دیو دور شکمم حلقه کرد و بهم چسب هاشدست 
 دادم.

 م؟یدور بر هیگوشم گفت: امشبم  کینزد

 گفتم.  یکه با خنده آخ  دمیپاش کوب   یو روحرص پام  با

موقع   نیو تا ادارم  سرم فردا کلس ریتا نکشتمت ولم کن بذار برم بخوابم، خ -
 . دارمیاز شب ب

 . دی بو کش قیتو موهام فرو کرد و عم وسرش

 نورا.  یکنیو مست م تو من  -

 نزنم.  یکردم لبخند  یسع

 بخوابم. خوامی حاال ولم کن م  یباشه جناب، من مست کننده ول -

 بخواب. جان ی هم -

 اونجا بخوابم. خوامیم دمم، ی پررو نشو، عاشق اتاق جد گهینه د -

 ؟یعاشق من چ -

 گرفت.  خندم

 عشق با اون عشق فرق داره.  نیا -

 تر کرد.و تنگ دستش یحلقه 
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   ؟یچه فرق -

 . وامیدن یو گرفته اما عشقم به تو همه از قلبم  یکیجزء کوچ ه یعشقم به اتاق  -

 بهم وارد کرد.  یو فشار  دیخند

 . یفسقل  یمن یای دن یقربونت برم، تو هم همه  یاله -

 و پر کرد.وجودم یحرفش حس خوب از 

 کردم با ناز بگم که ولم کنه برم.  یسع نبار یا

 برم بخوابم؟ خواهش.  یبذار  شهیجونم، م اشایک -

 ! یزنینم  ویبا ناز حرف بزن ی گفت: او، جوجه تو هم بلد دهی کش

درست   خوامی بارم م هی شعور، یب یگرفت اما با حرص گفتم: جوجه خودت خندم
 !یگیم نجور یباهات حرف بزنم ا 

 و به طرف خودش چرخوندم.  دیخند

 ببوسم برو.  -

و   سادمیپام وا یو گرفتم، رو پنجه قبول کرد دو طرف صورتش  نکهیاز ا خوشحال 
 . دمش ی لبش گذاشت و کوتاه بوس یو رولبم 

 و باز کرد.هاشآروم چشمجدا شدم که  ازش

 زدم. یبه کف دستم زد که لبخند یاگرفت و بوسه  ودستم

 گفت: حاال برو بخواب. میمل
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 . دمیو بوسکرد که گونش  ولم

 . ریشب بخ -

 . ریو با همون لحن گفت: شب بخ د یو بوسگونم اونم

 بهش نگاه کردم.  امیب رونیکه از اتاق ب یوقت تا

 دل کندم و به سمت اتاقم رفتم. دنشی باالخره از د درآخر

 

 _ساعت_بعد کی 

   اشایک 

 

 سرم بود به سقف زل زده بودم. ریهام ز که دست  یاتاق جور  هیکیاون تار  تو

 وجودش کنارمم.  یتشنه  دیبغلم باشه، شد یاالن تو خواستیم دلم

انگار دارم  اد، یبه سرم م یبزرگ یبل هیداره  ترسم، یکم دارم از خودم م کم
  گهیبهم م  یحس هی غلط،  یدرسته چ ی چ دونمی نم گهید شم، ی م شوونهید

از خودت دور کن و خالصانه دوسش داشته باش، برو  وت یمنف یتموم احساسا
بازم   گهیم  گهیحس د ه ی مال خودت بکنش، اما   شهی هم یو برا شیخواستگار 
 تونمیبود که ولم کنه، نم ینیب  شیقابل پ ریستاره هم غ  ، یخور ی ضربه م

 اعتماد کنم. 

 تخت نشستم.  یفرستادم و رو رونی و به بنفسم  کلفه
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 و بلند شدم.  دمی موهام کش یتو یدست

 شدم.  کی اومدم و به اتاقش نزد رونیاتاق ب از 

باز  یآروم یل یخ کیکه با ت  دمی کش نییرو پا رهیبسته بود که آروم دستگ در 
 شد. 

 یاکه یبالشته و ت ریدستش ز  هیپتوش از روش کنار رفته،  دمیشدم که د وارد
 شده.  ختهیر  شیشونی پ یاز موهاش رو

 کنارش نشستم.  آروم

 . دمی کنار زدم و پتو رو روش کش وموهاش 

 شدم.  رهیصورت غرق در خوابش خ به

دوستم نداشته   گهیخدانکنه د ، یترکم کن یروز بخوا هیگفتم: خدانکنه  آروم
و سر که مطمئنم همش   شمیاونقدر داغون م  وفتهیاتفاق ب  نی چون اگه ا ، یباش

از ستاره هم  یحت  فهممی ... عاشقتم نورا، حاال دارم مکنمیم یخودت خال
 دوست دارم.  شتریب

 . دمیبوس وش ی شونیپ یشدم و طوالن خم

 . یتو فقط مال من -

 . دمیپلکش و بوس یرو آروم

 من. فقط مال  -
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 نــورا  

 

 و باز کردم.چشمم  هیو   دمیکش  یاازه یخم

 انداختم.  یساعت نگاه به

 بود.  هفت

 پتو رو کنار زدم و بلند شدم.  آلودخواب

 شدم.  ییدستشو وارد

 اومدم.  رونیو شستم و بمربوطه دست و صورتم  یاز انجام کارها  بعد

 انداختم.  یو باز کردم و به مانتوهام نگاهکمدم  در 

  یآب یرفت که برش داشتم و به همراه شلوار ل میمشک یبه سمت مانتو نگاهم
 و سرم کردم. مو مقنعه  دمیپوش

و  ف یرو گذاشتم و چادر و ک ذاشتمیم   فمیک یتو دیکه با یاو جزوه کتاب
 اومدم.  رونیبه دست از اتاق ب یگوش

 درش بازه.  دمید دمیکه رس  اشایاتاق ک به

 شدم. کیدر نزد به

شده بود و لباسش هم  ختهیصورتش ر  ی موهاش تو  یکه یخواب بود، ت هنوز 
 باال رفته بود. 
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 خندم گرفت.  تشیوضع از 

 اتاق شدم و به سمتش رفتم.  وارد

شرکت  رتریو د دی خوابیم  شتریب دیجلسه داشت و شا   ازدهیساعت  امروز 
 . رفتیم

 . دمی کش  نییو پاکنار زدم و لباسش  وموهاش 

 جا به جا شد.  یبه موهاش زدم که کم یابوسه 

 اومدم.  رونیو ازش گرفتم و از اتاق بمکث نگاهم یکم با

 رفتم و وارد آشپزخونه شدم.   نییها پاپله از 

 اپن گذاشتم.  یرو وفمیو چادر و ک یگوش

 شتم. بردا یخامه عسل  خچال ی یرو دم کردم و از تو یچا

شده  دهیخر اشایک یاز خدمتکارها  یکیمعمول نون داغ توسط محمد آقا  طبق
 بود.

 هاشی از صندل یکی یکه کنار اپن بود رو یزیبرداشتم و پشت م  کهیت هی
 نشستم. 

 خامه رو کندم و مشغول خوردن شدم.  در 

مانع گرفتن  میگوش یدفعه صدا  هیکه  شدمیم ریکم کم داشتم س گهید
 شد. یبعد یلقمه¬ 

 و بلند شدم.  دمیعقب کش  وی صندل
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  یرو یاخم کم رنگ زدهیشماره از  هی  نکهیا دنیبرداشتم اما با د وم یگوش
 نشست.  میشونیپ

 و وصل کردم.کامل خوردم و تماس  وملقمه 

 الو؟ -

 بلند شد.  زد یزن ناشناس که در قضا بزرگمهر هم حرف م هی  یصدا

 سلم، نورا خانم؟ -

 شما؟ دیسلم، خودم هستم، ببخش -

 ...؟مارستان ی ب نیایب دیتونی توجه به حرفم گفت: م بدون

 شد.  ترق یعم  اخمم

 شده؟ یچرا؟ چ ستم، ین زدیمن در حال حاضر  -

 هست؟ شتونیپ یکم من من کرد و درآخر گفت: کس  هی

 طفره رفتنش نگران شدم.  از 

 شده؟ یچ د، یو جواب بدگفتم: خانم، لطفا سوالم  یجد

 ل ی دو نفرشون متاسفانه به دل مارستان، یسه نفر رو آوردند ب شبیآم... د -
به   نینفر ازشون چون از ماش هیفوت کرده بودند و  نیگرفتن ماش  شیآت
 ینداره و تو یفیآنچنان تعر تشیت شده بود زنده موند اما فعل وضع پر  رونیب

 کماست. 

 کردند.  خیهام و سر انگشت  دیتپحرفاش قلبم تند  از 
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 داره خانم؟ یبه من چه ربط نیخب، ا -

 . رن یم یروز  هیمرگ حقه، همه  ن، یآم... دخترم... بب  -

 !دیواضح حرف بزن د؟یگیم دیدار  یبلند گفتم: خانم چ نبار یا

 ، یاما جواب نداد میبهت زنگ زد شبیصداش گفت: د  یدفعه با غم تو  نیا
 ییو شناساکه اومدند و پدر و مادربزرگت  میخبر داد لتیبه فام  نیواسه هم 

 دخترم.  گمی م تی کردند، بهت تسل 

 یشد با داغ شدن کل بدنم و انگار آب جوش رو یحرف مساو نیا دنیشن
 . ختندیسرم ر 

 یمن تو راه مشهدند، هر کس یخانواده د؟یگیم دیدار  یترس بلند گفتم: چ با
 کرده اشتباه کرده.  ییشناسا

 روشنه.  زیکماست، همه چ یدخترم، مامانت تو -

 به رو به روم چشم دوختم. شکه

و هم زمان باهاش پاهام سست  از دستم افتاد  یشد که گوش حسیب دستم
 دو زانو فرود اومدم.  ن ی زم یشدند و رو

 ی تو گمشی م تیتسل  یو فقط جمله  دم ی فهمیو نمحرفاش  کردم، ی نم درک
 . دی چیپیذهنم م

خارج بشه اما  خواستیم  یبلند یصدا هیکرده بودم و انگار از گلوم  قفل
 . تونستی نم
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 بلند شد.  اشای متعجب ک  یاومد و پشت بندش صدا ییهاقدم   یصدا

 نورا؟! -

 و به سمتش سوق دادم.پر از اشک و شکم نگاه

 . دیو به کنار پرت کرد و به سمتم دودستش  یتو یدفعه حوله  هی

 و گرفت. رو به روم نشست و دو طرف صورتم زود

 شده! دی ترس گفت: نورا؟ حالت خوبه؟ صورتت مثل گچ سف با

  تیلب زمزمه کردم: اون گفت بهت تسل  ریانداختم و ز   میگوشنگاه به   هی
 . گمیم

 ش خاموش شده بود. برداشت اما صفحه  وم یگوش

 شد و مجبورم کرد بهش نگاه کردم.  میگوش ال یخیب

 شده؟  یچ -

 بزنم. یحرف تونستمی نم

 بلند گفت: د حرف بزن نورا جون به لب شدم.  نبار یا

 . امیدادش انگار باعث شد به خودم ب نی هم

 اشا؟ یاوج گرفت و داد زدم: ک م یگر یکم صدا کم

 پر از ترس بود. نگاهش

 جونم؟ -
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 . گمی م تی بهت تسل  گهیبابام و مامان جونم مردند، م گه ی داد گفتم: م با

 بهم نگاه کرد. شکه

  گه؟یو داد زدم: چرا داره بهم دروغ م دمیکوب شنه یس یبه قفسه  وهام مشت 
 هان؟  رسه؟یبهش م   یبا دروغ گفتن چ

 و گرفت. هاممچ  عیسر

 از اشک بودند.  زیهاش لبرچشم  نبار یا

 بهت گفت؟  ی زده گفت: ک  بهت

 اشا، یدروغه، همش دروغه ک  یول مارستانه، ی از ب گهیهق هق داد زدم: م با
 کنند.  تی و اذمن  خوانیم

 دیدفعه تو بغلش انداختم و محکم بغلم کرد که با تقل داد زدم: ولم کن، با هی
درارم که بهم دروغ نگه، که با مرگ بابام و مامان جونم  ویبرم پدر اون عوض 

 نکنه.  تمیاذ

 شده. یچ می فهمیبغض گفت: آروم باش نورا، اول آروم باش، م با

 . دمی و به کمرش کوبهق هق مشتم  با

 شدم، بگو دروغه.  خانوادهی ب گهیکماست، م یمامانم تو گهیم -

 زور ازش جدا شدم.  به

 و گرفتم. طرف صورتش  دو

 . اشایبگو دروغه ک کنم، یبهم بگو دروغه، تو بهم بگو من باور م -
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 . د یگونش چک یقطره اشک رو  چند

 و قاب گرفت. هاش صورتمدست  با

 دیشا  ، یدیاشتباه فهم  د یشده باشه؟ شا یچ میفهم ی نکن نفس من، م هیگر -
 اشتباه بهت زنگ زدند. 

 کردم.   دایپ ید یحرفش ام  نیا از 

 تار شده از اشک گفتم: زنگ بزن، حتما اشتباه زنگ زدند، مگه نه؟  یهاچشم با

 نکن.  هی خانمم، تو فقط گر زنمیبغض گفت: زنگ م با

 برداشت.  وم یگوش

 و بستم. هام چشم  هیدست بغلم کرد که به لباسش چنگ انداختم و با گر هی با

 . دیلرز ی بدنم م کل

 .دادیاز ترس از دست دادنشون انگار داشت جون م  وجودم

 ست؟ همون شماره  نینگذشت که گفت: ا یزیچ

 نگاه کردم و با بغض گفتم: آره. میگوش  به

 ه؟ یچ مارستانشیاسم ب -

 و گفتم. اسمش  

 به گوشش چسبوند.  ویگوش

 و تو بغلش پنهان کنم. ترس سرم از 
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 . ارم یخودت قسم طاقت نم یاشتباه باشه؟ به بزرگ شهیم یچ ایخدا

 شدند.  ریهام سراز اشک  بازم

 کرد.  شتریب وش یقرار یبعد صداش بلند شد که قلبم ب هی ثان چند

 ... مارستانیالو، ب -

- ... 

و خبر فوت پدر و  دیبه نامزدم زنگ زد شیپ  قهیچند دق  د، یببخش -
 که مشخصات درسته؟  دی از کجا مطمئن د، یو دادمادربزرگش 

- ... 

 ش بلند شد. رفته  لیتحل  یصدا

 ممنون، خداحافظ.  نطور، یکه ا -

 ازش جدا شدم.  عیسر

 گفت؟  یاسترس گفتم: خب، چ با

 از اشک بودند.  زیبازم لبر هاشچشم

 و نوازش کردم. م گذاشت و با انگشت شستش گونمکنار صورت ودستش 

 گفت؟  ی بغض گفتم: چ با

 .زدی میبر  دیگفت: با آروم

 بزرگتر شد.  بغضم
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 چرا؟ -

 غم معنادار نگاهم کرد.  با

 روونه شدند.  اشکام

 به چپ و راست تکون دادم.  وسرم

 . کنمیمن دق م  اشایک ، یذار ی سر به سرم م ینه، تو هم دار  -

 اوج گرفت.  میگر  یبغض بغلم کرد که صدا با

 . اشایک  کنمیگفتم: من دق م بلند

 زدم: بابا! داد

 هق هقم کل خونه رو پر کرد.  یپس بندش صدا  و

 . ستیحق من ن  نیا ایتو مشتم گرفتم و با داد گفتم: خدا ولباسش 

 . زدیلرزون گفت: بلند شو ببرمت  یبغلم کرد و با صدا ترمحکم

نفسم تنگ شده بود داد   هیکه از گر یو درحال دمیمحکم به کمرش کوب  ومشتم 
 . هیباز  هی هان یا یهمه  شه، ی زدم: دروغه، من باورم نم

 . دمی به کمرش کوب یدر پ یپ وهام مشت 

 . یگیدروغ م یتو هم دار  -

 و گرفت. خودش جدام کرد و بازوهام از 

 ز اشک بود. ا سیخ  صورتش
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 موفق نبود.  ادیز  نبار یبگه اما ا شیبا لحن دستور  شهیکرد مثل هم  یسع

 . یکنی و داغون مخودت نطور یآروم باش نورا، ا -

 . دمیبه قلبم کوب ومشتم 

 تنهام گذاشته باشه...  تونهی بابام نم رم، یمیدرد داره، دارم م  -

 کنم. دای کردم هوا واسه نفس پ یو بستم و سعهام رفت که چشم نفسم

 ترس گفت: نورا؟ با

 تو مشتم گرفت و نفس نفس زدم.  ولباسم 

 و گرفت و بلندم کردم. زانو و گردنم ریز  عیسر

 بهتر بشه.  دنمی آزاد باعث شد روند نفس کش ینگذشت که هوا یزیچ

 نشوندم.  یهاسبزه یرو

 خوب نفس بکش.  -

 افتادم.  هیو باز کردم و باز به گرهامنفسم که باز شد چشم  راه

 نزن! شیو آتدل من قدر ن ی گفت: د المصب ا یعصب نبار یا

 یتو چ ده، ی کما داره جون م یزدم: بابا و مامان جون من مردند، مامانم تو داد
 ؟ یفهمیم

 و گرفت و بلندم کرد. بازوم ریز 

 . کنم یتحمل نممن  اشا، یک  رمیمی: من مدمی نال هیگر با



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1069 
 

 . یلعنت یو دار و بغض گفت: بسه! تو من  تی عصبان با

 .دمش یماهه ند هی خوام،یو مو بلند گفتم: من بابام  دمی کوب  نیبه زم وپام

 نکنه.  هیگر کرد یم یسع یل یخ

گفتم: بابام خوب    هیو پس زدم و با گربه داخل ببرتم که دستش  خواست
 کابوسه. هیهمش خوابه،  ه، ی همش الک کنه، ی م یرانندگ

  دمیو به بدنش کوبهامو گرفت و بلندم کرد که مشت زانو و گردنم ریدفعه ز  هی
 به بابام زنگ بزنم.  خوامیو داد زدم: ولم کن م

 نشوندم.  هانت یاز کاب یکیآشپزخونه کنار  یداخل بردم و تو به

  دمیدو رونیبلند شدم و به ب   عیرفت سر هانت ی از کاب یکیکه به سمت  نی هم
 که داد زد: نورا؟ 

خاموش   یبابا رو گرفتم ول یشماره  عیچنگ زدم و سر نی از زم وم یگوش  هیگر با
 بود.

 خاموش بود.  یو گرفتم ولمامان  ی هق هق شماره با

 . اشایزدم: خاموشند ک داد

 

   اشایک 

 

 آوردم و بلند شدم.  رونیرو ب یهوشیب یدارو نتیکاب یاز تو عیسر
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 برداشتم و بهش آغشته کردم.  یدستمال کاغذ  کهیت چند

 . دمیبه سمتش دو عیکه سر  دیها دواپن پرت کرد و به سمت پله  یرو ویگوش

 .زدیبرم  خوامیگفتم: م   هیپشت گرفتمش که با گر از 

 بود بشکنه.  کیهر لحظه نزد بغضم

 یزیفت و تقل کرد اما چ و گر هامدهنش بردم که دست  یو جلودستمال  عیسر
 نگذشت که پاهاش سست شدند و دست از تقل برداشت. 

 نشوندمش.  نیزم یرو آروم

فقط    یبغض آروم کنار گوشش گفتم: متاسفم خانمم، اما اگه به هوش باش با
 . یکنی و داغون مخودت

 و برداشتم.بازوم افتاد که دستمال   یکم سرش رو کم

 از اون نداشت.  یسرد بود و بدن خودمم دست کم بدنش

 ها رفتم. و گرفتم و به سمت پله زانو و گردنش  ریز 

 تخت گذاشتمش و بلفاصله به آرش زنگ زدم.  یاتاق شدم و رو وارد

 خواب آلودش بلند شد.   یپنج بوق صدا با

 الو؟ -

 نذاره. ریکردم بغض رو صدام تاث یسع

 . زدی میبر دیمن با یخونه ایو بردار بآماده شو، دالرام -



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1071 
 

 نگران شد.  صداش

 شده؟  یزیچ -

 . دمی موهام کش یتو یدست

 و بستم. هامدادم و چشم  هیبه کمد تک  ودستم

 بابا و مامان بزرگ نورا فوت کردند.  -

 ؟ یدی فهم یاز ک ؟ی! ک؟یداد زد: چ بایتقر

 ندارم.   یاحرف اضافه  یحوصله  ایبا بغض گفتم: بلند شو ب نبار یا

 و قطع کردم. گفتم و تماس  ون یا

 برداشتم. ویتخت پرت کردم و چمدون یرو ویگوش

 گذاشتن چند دست لباس واسه خودم شدم.   مشغول 

چمدون خودم  یبود تو از یکه ن ییزهای دست لباس هم واسه نورا و چ چند
 گذاشتم. 

 گذاشتم وارد خونه شدم.   BMWصندوق عقب  یو توچمدون  نکهیاز ا بعد

 اومدم. رونیاز خونه ب شیرو بغل کردم و بعد از برداشتن چادر و گوش نورا

 عقب گذاشتم.  یو صندلو چادرش  ف ینشوندمش و ک  نیماش یتو

دادم و  هی تک نیرو پاهام واسم سخت شده بود که به ماش سادنیوا گهید
 و نشستم.  سر خوردم  نی زم یرو بایتقر



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1072 
 

 و بستم. هامدادم و چشم  هیتک نی به ماش وسرم

  شه یکه باعث شده عذابم بده حالشه، هم ی زیاز مرگ پدر و مادربزرگش، چ جدا
که با  یینورا نیا دنیاما د کردیم یطونیش شد، ی ناراحت م شد، یم  یعصبان

 . کنه یم  کهیت کهیو تهامتک تک سلول  زدیم  ادیو عجز فر هیگر

 در توسط نگهبان باز شد.  نکهیگذشت تا ا  قهی دق چند

 و باز کردم.هامچشم  ینیماش عیپارک شدن سر با

 ترسون به طرفم اومدند.  یهاو دالرام تند با نگاه آرش

 و کمکم کرد. دیآرش زود بهم رس یگرفتم تا بلند بشم ول  نی به ماش ودستم

 کوتاه به نورا نگاه کردند.  هردوشون

 شده؟ یچ -

 . دمی کش شم یبه ته ر  یدست

دهنش گرفت و  یو جلوکردم که دالرام دستش  ف یرو واسشون تعر زیچ همه
 هاش حلقه زد. چشم یتو یادیبلفاصله اشک ز 

 درسته؟  یبهت زده گفت: مطمئن آرش

 بغضم گرفت.  باز 

 آره، گفتم که دوباره زنگ زدم.  -

 نورا! ا، یو زمزمه کرد: خدا  دیموهاش کش  یو تو دستش  آرش
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 بهش نگاه کرد. زود

 حالش چطوره؟  -

 بهش اشاره کردم.  کوتاه

 کنم.   هوششیکرد که مجبور شدم ب یقرار ی ب قدر نیا -

 . اوردیسر خودش م ییبل  هی دیوگرنه شا  یکرد یخوب کار  -

 بازوم زد.  به

 . م یوفتیسوار شو راه ب االی -

 آرش.  شهی با بغض گفت: نابود م دالرام

 کردم.  اخم

 من مرده باشم، خودم پشتشم.  گهیاگه د -

 اشاره کردم.  نشونی ماش به

 . میبر دیسوارش -

 ؟یکن  یرانندگ یتونیپر از اشک گفت: م  یهابا چشم  آرش

 رو باز کردم. در 

 . وفتیآره، زود راه ب -

 رفت.  نش ی تکون داد و به سمت ماش یسر

 رفت.   نیبه نورا به سمت ماش  یو پاک کرد و بعد از نگاه کوتاههاش اشک  دالرام
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 نشستم و روشنش کردم.  نیماش یتو

 . یو حس کنکمبودشون  ذارمی لحظه هم نم هیتا آخرش پشتتم نورا،  خودم

 

 نــورا 

 

 کردم.  زشونیر  ادی باز کردم و از نور ز  وهام چشم

 جا به جا شدم و به جاده نگاه کردم.  نی ماش یصندل یرو

 بود.  ابونیب

 نورا؟  -

 م؟ یریم مینگاه کردم و سردرگم گفتم: کجا دار  بهش

 . دی به صورتش کش یدست

 بخواب.  ریبگ -

 بهش نگاه کردم.  جیو گ یسوال

 یاون پرستار مثل پتک تو یهابه ذهنم هجوم آورد و حرف  زیدفعه همه چ هی
  ریهام سراز دهنم گرفتم و بلفاصله اشک  یو جلوشد که دستم  دهیسرم کوب
 شدند. 

 نکن.  هینکن نورا، جون من گر  هیگفت: گر عیسر
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 هق هقم بلند شد.  یشدم و صدا خم

 کمرم گذاشت.  یرو ودستش 

 نورا با توعم.  -

 نکنم؟ هیگر ینکنم؟ چجور  هیبلند گفتم: گر هیبهش نگاه کردم و با گر زیت

 . ست ین گهیداد زدم: بابام مرده، مامان جونم د بلندتر

 و گرفت و به طرفش خودش چرخوندم. و بازوهام سادیکنار جاده وا عیسر

 کمیو گرفت و به خودش نزدهامزود مچ یو پس بزنم ولهاش دست  خواستم
 کرد. 

  شه؟ی درست م یتو چ یه یبا گر از اشک گفت: د المصب سی خ یهاچشم با
و  حالت  نیدوست دارند ا یکنیفکر م ، ید یها رو عذاب مهان؟ فقط روح اون 

 نند؟ یبب

و ول کردند و رفتند، بابام اهل تنها نا من او ست، یهق هق گفتم: برام مهم ن با
 گوشمه.   ی... هنوز... هنوز صداش تواشایگذاشتنم نبود ک

 نگاهش مشخص بود بغض داره.  یگلوش و درموندگ  بکی حرکت س از 

و بستم و هامآغوشش فرو رفتم که با هق هق چشم  یتو گرما دهینکش  هی ثان به
 تو مشتم گرفتم.  ورهنش یپ

 . رمیمیمنم زود م کنم، ی آروم ب زدم: من دق م هیگر با
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مگه من   کنم، یم یو نزن که قاطحرف  نی گفت: ا یزد و عصب یلباسم چنگ به
 مردم؟ هان؟ 

  کهیوجودم داشت ت کردی . قلبم درد مختمی نگفتم و فقط با سوز اشک ر  یزیچ
 . شدی م کهیت

 . دمی با ترس به طرفش چرخ عیسر نینگذشت که با باز شدن در ماش یزیچ

 شد.  شتریب میشدت گر هیدالرام اونم با گر دنید با

 دالرام، بابام رفت. -

 گرفتم.  کنارم نشست و تو بغلش هیگر با

 نکن قربونت برم.  هیگر -

 بغلم کرد.  ترمحکم

 نکن نورا. تیو اذبابا و مامان جونت  -

  نکهیقلبم، فکر ا نیبه ا  زنهینبودشون انگار کارد م تونم، یگفتم: نم هیگر با
 .سوزونهیم وامینباشند دن گهید

دوباره  یروز  هی فکر کن که   نینرفتند، به ا یدور  یها جافکر کن که اون   نیبه ا -
 ها االن جاشون خوبه. قطعا اون شون، ی نیبیم

 بستم. وهام چشم

 . ششون یپ رمیآره، منم زود م -

 بلند شد.  اشا یک  یپر بغض و عصب  یصدا نبار یا
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  ، یلعنت   یدیو هم با حرفات عذاب م من   یعلوه بر بابا و مامان جونت تو دار  -
و به  و قلبم یزنیها رو محرف نیا یپس چرا دار  رم، یمیم یمگه نگفتم نباش

 ؟یکشونی م شیآت

بودم وسط حال خراب خودم به   دهیدرمونده ند قدر ن یلحنش که تا حاال ا از 
 خودم لعنت فرستادم.

و به اون سرش  عیکه سر  دمیاومدم و به سمتش چرخ رونیبغل دالرام ب  از 
 . دمیو ندهاش طرف چرخوند و فکر کرد که اشک 

 و دور بدنش حلقه کردم. هامتو بغلش انداختم و دست  وخودم

 و بستم. هام چشم  هیگر با

 یو به قفسه دستش دور کمرم نشست و سرم ینگذشت که حلقه  یزیچ
 چسبوند.  شنه یس

 و برنداشت. لبش  گهیبهش زد اما د یاسرم گذاشت و بوسه  یرو ولبش 

 . شدینم یجور  چینکنم اما ه هیگر کردمی م یسع

 واسم نمونده بود.  یینا گهیو د سوختندی م هامچشم

تو   ویداغ بزرگ  نی همچ دی در درگاهت کردم که با یچرا من؟ آخه چه گناه ایخدا
 نم؟ی سن بب نیا

 و بهم برگردون، بذار دلم به برگشت اون خوش باشه. مامانم  حداقل

 . میزود برس وفتیلرزش صدام آروم گفتم: راه ب با
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 و پاک کرد. هاش اشک انگار 

 چند لحظه بلند شو بتونم دنده رو عوض کنم.  هیگفت:  یاگرفته   یصدا با

 جدا شدم که دنده رو عوض کرد. ازش

پاش  یو روو دور کمرش حلقه و سرمهامبه بغلش اشاره کرد که دست  باز 
 گذاشتم. 

 . دیوفت یراه ب دیشما هم بر -

 گفت.  یآروم یباشه  آرش

 بسته شد.  نیماش در 

 ؟یبخور  یخوایم یزیچ -

 و پس بزنم. هامکردم اشک  یسع

 تو بغلت باشم.  خوامی نه، فقط م -

 و بستم. هامبه کنار صورتم زد که چشم  یاباالتر آورد و بوسه  وپاش 

 به راه افتاد. دمی فهم  نی حرکت ماش با

 و گرفت. دستش بغلم کرد و با اون دستش فرمون  هی با

 .اوردمیسر خودم م ییقرار بود چه بل  دونستمی که دارمش، اگه نبود نم خوبه

 

 ی راو 
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 خانوادش چشم دوخت.   یشگی با نفرت به دشمن هم یهاد

 بودند. زیاز حد کارهاش نفرت انگ شی ب رحمیمرد ب نیا

کنه چون با  یخونه باز  یتو کردی بود که بخاطرش باباش مجبورش م یکس
 . ادیسرش ب ییمرد بل نیا یرفتنش ممکن بود توسط آدما رونیب

نداشت اما  یبراشون خبر یآدم و دشمن نیاز وجود ا شی سال پ  ستیب تا
 کرد. ف یرو براش تعر زیکه کامل مرد شد پدرش همه چ  یوقت

 به جلو اومد. تشمیگرون ق  ی چوب یاون عصا با

 ! یتیپدر عوض هی چقدر شب -

 .ار ین فتی و به زبون کث: اسم پدر من دی با خشم غر یهاد

صورتش بشه و از شدتش  یحواله  یایل یبود تا س  یجمله کاف نی هم
 هم فشار بده.   یو روهاش چشم

 زد.   یمرد پوزخند اون

بود که    یکس یو ازم گرفت، اون عوضمن  نیو، نازنبود که مادرت  ف یپدر تو کث -
 . د یریبم دیهمتون با د، یو سمت خودش کشکه عاشقش بودم یکس

 و باز کرد. هاش زد و چشم  یپوزخند یهاد

که عاشقش بود  یو از کسمادرم  یخواستیمادرم عاشقت نبود، تو خودت م -
 . یریبگ
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که   یتاوان کشمت، یگلوش گذاشت و با خشم گفت: ذره ذره م ریز  وعصاش 
 . یبد دیرو تو با دادی م دیپدرت با

 با نفرت بهش چشم دوخت.  یهاد

 از تک تک کارات خبر دارم.  ، یعوض یقاتل خونسرد هیتو  -

 برد. نییزد و عصا رو پا یپوزخند

 قدم به عقب رفت.  هی

حاال موقع   گشتم، ی که دنبالت موقت بود  یل یدرونش گفت: خ یمیقد ینه یک با
 تاوان دادن توعه. 

 زد.  یمرموز   لبخند

که   گشتی با مادرزنت داشت برم نیتو ماش  ، یاون زنت که عاشقش بود -
 ... هوی

 . د یکش یسوت

 و بعدش... بوم!  نیی پا شندیو از دره پرت م  کنهیترمز کار نم -

 . د یلرز  دیو کل وجودش شد ختندیر  یسر هاد یسطل آب جوش رو انگار 

 کرد.  سیو خهاش حلقه نزد و به جاش بلفاصله اشک گونش چشم  یتو اشک

 !ا؟یلکنت گفت: ث... ثر با

 سرش فرو رفت.  یمثل مته تو دنشیخمد
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 . رهیمیکماست، داره م  یخلص شد اما زنت تو  گهیمرد د هیمادر زنت درجا با   -

 داشت؟ هان؟  یچه گناه ایثر ، یداد زد: عوض هی با گر یهاد نبار یا

 . دی خند بازم

 دسته گذاشت.  یرو وهاشدست 

 زد.  یپوزخند یاز اشک و قرمز شده از خشم هاد سی صورت خ به

 . کنمی ها دارم تحمل مکه من سال  هی همون درد نیآره؟ ا ؟یکنیحس م -

 رهیحرو*مزاده، زنم بم ید یگفت: تاوان پس م تی و عصبان هیبا گر یهاد
 . دمیو به باد م خاندانت 

که از خانوادت  ییتو ؟ی کنیم دیو تهدو با خنده گفت: تو، من  سادیوا درست
 !؟یاخانزاده یکنی هنوزم فکر م ؟یطرد شد

 . دیلرز یم یوجود هاد کل

عشق بود که   نی از دست بده واهمه داشت، هم وش یعشق زندگ نکهیا از 
که باعث شد   نیی دختر سطح پا هیباعث شد از خانوادش طرد بشه، عشق به 

 ارباب مانندش جدا بشه.  هیاز زندگ 

و روحش وکنم ی م دایو پدخترت ، یهاد یدیبا نفرت گفت: ذره ذره جون م  نبار یا
 . کنمی هات نابود مچشم یو جلوخودش
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پدرانه اش به التماس    رتیغپر کرد .  ویوجود هاد یدتریدفعه ترس شد نیا
 چ یو ول کن، اون هنداشته باش، اون   یکردن مجبورش کرد: به دخترم کار 

 ماجراها نداره.  نیبه ا یدخل 

 .دیدیم وش ی عشق بی حال پسر رق نیتو ا نکهیاز ا بردی لذت م نادر 

اما کم کم  دمشیخوشگله، ند یل یدخترت خ گندی گفت: م یحس سر خوش با
کنم   داش ی پ یتهرانه... آخ که وقت یتو جان یهم دونمیفقط م کنم، ی م داشیپ
 سره کنه.  کیو م تا کارش دست نوه دمشیم

 یهر کار  یلعنت ، یهست  یفیبا داد گفت: تو چه آدم کث رتیاز زور غ یهاد
 و داشته باشه. خودش  یاما بذار دخترم زندگ ار یبه سر من ب یخوایم

  ای ، یدب  فرستمشیکارش تموم شد م گهید یادامه داد: وقت یرحمینادر با ب اما
 باشه.  ششی و بخواد هرشب پ ادیم ازش خوشش بنوه د یهم نه، شا دیشا

،  کنمی : ازت خواهش مدیاوج گرفت و نال یهاد یمردونه  یه یگر  یصدا
 نداشته باش.  یبه دخترم کار  کنمی التماست م

سوزناک  یهابدون توجه به التماس  به عصاش داد و یزد و تکون  یپوزخند نادر 
 به سمت در رفت.  یهاد

گفت: از  شیشگ یهم یرحمیو با ب دیبه سمتش چرخ دی در که رس به
 .ارم یو زود واست مخبر زن و برده شدن دخترت  ، یها لذت ببر هادشکنجه 

اومد و  رونیاز اتاق ب ختیر یمثل ابر بهار اشک م یکه هاد یگفت و درحال  ون یا
 لبش نشوند.  یرو یلبخند مرموز 



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1083 
 

 بده! جه ینت  ینادر بزرگمهر به خوب دنی نقشه کش هالب گفت: وقتشه سال  ریز 

 

 نــورا  

 

 و فشرد. بغض گلوم  میخورد بازم اون حجم عظ مارستانیکه به ب  نگاهم

 و گرفت. بازوم اشایبردارم که ک  یقدم خواستم

 نگاه کردم.  بهش

 رمیگ یو مدستت  لتی فام  یبخدا قسم جلو یراه انداخت دادیداد و ب نمیبب -
 . برمت یم

 قورت دادم.  یو به سختدهنم آب

تهران اومدنم حرف پشت سرم   ییواسه تنها شمینجور ی نشو، هم وونهید -
 هست. 

 .یرو بکن کارا ن ی ا نمیگفت: سر حرفم هستم نورا، پس نب  قاطعانه

 ره کرد. ول کرد و به دالرام اشا وبازوم

 باهاش برو.  -

 و ازش گرفتم. نگاهم  یتینارضا با

 به کنارم اومد.  دالرام
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 ؟یکمکت کنم راه بر  -

 گفتم: نه.  آروم

 که با فاصله ازمون پشت سرمون اومدند.  میهم به جلو قدم برداشت با

 سرم مرتب کردم.  یرو وچادرم

 پاکشون کردم.  عیکه سر دی گونم چک یقطره اشک رو  چند

تند  دیشد یچ یواسه  دونمی بود بغضم بشکنه و قلبم نم کیلحظه نزد هر
 . زدیم

 . میشد مارستانیب وارد

 .میکرد وارد آسانسور شد و کسب دالرام اطلعات الزم  نکهیاز ا بعد

 نورا؟  -

 و بستم. هامبغض چشم  با

 و گرفت. طرف صورتم دو

 بهم نگاه کن.  -

 و باز کردم.پر از اشکم یهاچشم

و  نشون نده، به همه بگو مامان جون و بابا و مامانت  یکس یو جلوضعفت  -
 تهران.  یکنیمنتقل م

 و... بغض گفتم: اما پولش  با
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 کرد.   یکم رنگ اخم

پرداخت   هاشمنه یتموم هز نکهیا یعنی زنمی و بهت محرف نی من ا یوقت -
 . کنمیم

 . دیشگونم ک یو روشستش  وار نوازش 

 . نم یبب تونمی نکن خانمم، نم هیصداش گفت: فقط گر یغم تو با

 بزنم که در باز شد.  یحرف خواستم

 زود ازم فاصله گرفت.  اشایک

 اومدم.  رونیب جونمیب بای تقر یو با پاها دمی کش  یقی عم نفس

 مامانم رو به رو شدم. یهال یفام  یکه وارد راهرو شدم با تعداد نی هم

 به سمتم اومدند.  عیسر دنمید با

 . یمامانم بغل کرد و با بغض گفت: خوش اومد  یینفر فرزانه، دختر دا نیاول

 و پر کرد.هام چشم یشتریب اشک

 جدا شدم.  ازم

 برم؟ دیمامانم گفتم: کجان؟ کجا با ییبه دا رو

 . میپر از اشک به جلو اشاره کرد که قدم برداشت یهاچشم با

 کرده.  هیگر یهاش قرمز شده بودند و معلوم بود حسابچشم دور 

 . کردیم  یمدت تهران زندگ هیمامانم  ییدا
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هم  ییتو دونندینم یحت  هاتل یکدوم از فام  چیکه ه یبیبابا، تو چقدر غر آخ
 . یهست

 . دی گونم چک یقطره اشک رو  چند

 . دیغمش لرز  یدر سردخونه وجودم از سرما دنید با

 رو گرفتم.  رهیشدم و دستگ کیدر نزد به

 و بستم. هامبغض چشم  با

 بغضم شکست.  نبار یا

 باز کردم.  چشم

 و گرفت و نذاشت. در رو باز کنم اما دالرام دستم خواستم

 نکنه.  هیگر کرد یم یسع یل یخ

 . ی بر ذارمینم -

 گفتم: چرا؟  هیگر با

که سوخته؟   ییهانورا؟ صورت  ینی بب ویچ یخوایمکث گفت: م یکم با
 بمونه؟  ادتیتا آخر عمر  یخوایم

 اوج گرفت.  میگر

 دلم براشون تنگ شده دالرام.  -
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اوضاعشون   دمشون، یدخترم، من د گهی با بغض گفت: دوستت راست م ییدا
 خرابه. 

 ستنم. نش  نیزم یدر و رو یشد با سر خوردن رو یهق هق آرومم مساو یصدا

 زار شدم.  اهمیبخت س نیدهنم گرفتم و بخاطر ا یجلو ودستم

و کلفه چند   دیو چرخ دی کش  ششیو به ته ر خورد که دستش  اشایبه ک نگاهم
 قدم به جلو رفت. 

 سوختند!  دیگیخودشونند؟ شما که م  نیدیگفتم: از کجا فهم  هیگر با

 سر پا نشست.  کنارم

 . دمیهمراهشون فهم  یسوخته  یهالهیکرد، از وس  شونییبا چهره نشد شناسا -

 و بستم. مهاچشم هیدادم و با گر  هیبه در تک وسرم

 انداختم.  یلباسم چنگ به

  نمشونیبب تونستمیبارم نم نیآخر یبرا یحت نکهیدرد داشت، ا یادیغم ز  نیا
 درد داشت.  یادیز 

 کنم هان؟   کار یهق هق گفتم: پس چ با

 باز کردم.  وهام چشم

 ... ت یوضع  نیو حاال هم تو ا دمشونیماهه ند هی -

 بزنم. ینتونستم حرف هیگر از 
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کن،  هیآروم گفت: آروم باش نورا، اصل آروم گر هیدالرام بغلم کرد و با گر 
 و گرفته. االنم آرش جلوش  ، یشناسی که م واشا یک

 لباسش چنگ انداختم.  به

 بزنم. ادیفر خوامیو م کنه یکل وجودم درد م شه، یکه نم خوادی ازم م ویزیچ -

 ؟یخوایم ، یتر بشآروم دیشا ، ینیو ببمامانت  میبر ایب -

 تکون دادم.  یجدا شدم و سر ازش

 کرد بلند بشم.  کمکم

 هستند؟  یمامان نورا کجا بستر د، ی : ببخشدالرام

 باالتر. می طبقه بر هی دیبا -

 . مید به جلو قدم برداشتو گرفته بوبازوم ریکه دالرام ز  طور ن ی هم

از غم از  ، یایاگه به هوشم ب یحت نم؟یتو رو تو اون حال بب یچجور  مامانم، 
 ست. معجزه هی یدست دادن بابا دق نکن

 شد.  شتریب میفکر شدت گر نیا از 

 بهش داد.   وی به کنار دالرام اومد و دستمال آرش

 بهش بده.  -

 به آرش انداختم.  یازش گرفت و بهم دادش که نگاه کوتاه ودستمال 

 نکن.  هی گر شه، ی م وونهینگاهش به عقب اشاره کرد و آروم گفت: داره د با
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و به انداختم و لبم نییو پامتوقف کنم که سرم  وم یگر تونستمی نم یجور  چیه
 دندون گرفتم. 

  دنیاز پشت پنجره بهش نگاه کردم که با د دمیاتاق مامانم که رس به
کردم   یدهنم گرفتم و سع یو جلوکه بهش وصل بودند دستم ییهادستگاه

 و خفه کنم. هق هقم  یصدا

 نه.  ایداخل  یبر یتونی م نمیبگم بب یپرستار  ، یبه دکتر رمی: مفرزانه

 گفتم.  یلب ممنون  ریبهش نگاه کردم و ز  کوتاه

تنهام   یتونی نم گهیلب گفتم: مامان، تو د ریز  گذاشتم و شهیش یرو ودستم
 . یبذار 

 بود. یخوشگلش خون صورت

 بهش نگاه کردم.  ییدا یصدا با

 ؟یکن  کار یچ یخوایم -

 نکنه.   هیگر کردی م یسع

 باشه؟  یخاکسپار  یک -

 نجایکردم بدون بغض و قاطعانه بگم: من ا یمامانم نگاه کردم و سع به
 تهران. برمشونیم کنم، ی دفنشون نم

 قربت باشه.   ار یخواهرم تو د ذارمی اصل! من نم -

 نگاه کردم.  بهش
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 ندارم.  یکار  نجایمن ا  برمشون، یم ه، ی کیبا بغض گفتم: من حرفم  نبار یا

 گفت: نورا؟  یجد نبار یا

 ره، یو بگجلوم تونهی نم یچیگفتم: ه  ه یو با گر دمیبه سمتش چرخ درست
و بسوزم  دیمنم که با تون، ی سر خونه و زندگ دیریهمتون بعد از چند روز م

 بشم. میتیمامانمم تنهام بذاره و کامل   دیباشم که شا نی بسازم، تو ترس ا

 شد. ترک ینزد بهم

دلم   یاونجا که باش یندار  یبانیاونجا، حاال که پشت  یبرگرد ذارمیتو هم نم -
 . رهیهزار راه م

 حرف نزنم.  تیکردم با عصبان یسع

 . رهیو بگجلوم تونهی م یک  نمیبب خوامیم گردم، یاونجاست و برم میتموم زندگ -

 .یمونیم جان ی کن، تو هم  رونیو از سرت بفکر تهران  -

 . دمیبه سمتش چرخ عیسر  اشایک  یصدا با

 نداره؟  یبان ی گفته پشت یک -

 نگه.  یزیترس اشاره کردم چ با

 د؟یبه نورا دار  یبا اخم گفت: شما چه ربط ییدا

 به کنارم اومد.  یجد
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 ی رسم زیکه همه چ  یتا وقت خواستندی نم یخانم و آقا مهد اینامزدمه، ثر -
مادر و پدر و  خوامیکه م  گمیبدونه، نورا االن زنمه و من م ی زیچ ینشده کس

 و ببرم تهران. مادر بزرگ زنم 

 . دمیو گزاسترس لبم  از 

 رفت.  ادمیهم  هیگر یحت

 نگاه کردم.  کردیبهم نگاه م  یقی که با اخم عم ییدا به

 درسته؟  -

 انداختم و بعد گفتم: آ... آره.  اشایبه ک یکوتاه نگاه

 و نشون داد.و گرفت و حلقمدستم  اشایک

 مدرک.  نمیا -

 از دست تو. اشا، یدست تو ک از 

 . دی خند یعصب ییدا

 تیخواستگار  میایواسه پسر دخترم ب گفتمیبه مادرت م یپس بگو چرا هر چ -
 نه.  گفتیم

 خونم به جوش اومد.  نبار یا

وقت شما افتاده، بابا و مامان جونم رفتند، اون  مارستانیمادر من رو تخت ب -
 چی به ه از یواقعا خجالت داره واقعا، اصل ن د؟یکنی فکر م  زایچ نیبه ا دیدار 
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  دارمیو برممرد دارم که تا آخرش پشتمه، هر سه تاشون  هی کدومتون ندارم، 
 تهران، و السلم.  برمیم

 . دم یچرخ شهیداغون به سمت ش یبا اعصاب بعد

  یگفت: تهران حساب  زدیتوش موج م یحساب یکه دلخور  یبا لحن ییدا
باشه، ! کنهی م رییتغ  زتمیهمه چ یریگستاخت کرده، انگار هر وقت اونجا م

 از جانب من نداشته باش.  یکمک چیندارم اما انتظار ه یحرف

 وفمیو بغض ک تیبلند ازمون دور شد که با عصبان یهاگفت و با قدم ون یا
 دادم و نشستم.  ه یتک وار یپرت کردم و به د  نیزم یرو

 و گرفت. زانو نشست و بازوم هی کنارم  اشایک

 . یکدومشونم ندار  چیبه ه از یم، ناصل ناراحت نشو، خودم پشتتم قربونت بر  -

  ادیدوست دارم اونقدر فر جم، یاصل گ شم، یم وونهیبغض گفتم: دارم د با
 بشم. یبکشم تا خال

 فرزانه بلند شد.   یبغلم کنه که صدا خواست

 اجازه دادند.  -

 نگاه کردم.  بهش

 . کردینگاه م  اشایبه ک مشکوک

 .اره یو بپوش، پرستار داره مبلند شو لباس مخصوصش  -

 نگاه کرد.  اشایدوباره به ک بعد
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 . فهمند ی م لیو مطمئن بودم کل فام گذرهی تو سرش م یبود چ معلوم

مامان و  د، یبهشون نگاه نکن نطورمیا اشاه، یبا اخم گفت: نورا نامزد ک دالرام
 بگند.  یبه کس یزینشده چ یرسم زیهمه چ یتا وقت خواستندی نورا نم یبابا

 کرد.   تعجب

 واقعا... نورا تو  -

 و پاک کردم. هامشدم و اشک  بلند

و از  به سمتش رفتم و لباس  یحرف  چی پرستار بدون ه  هیشدن  کینزد با
 دستش گرفتم. 

تنها  خوامی رو گرفتم و رو به همشون گفتم: م رهیدستگ  دمشیپوش یوقت
 باشم.

 فرزانه نگاه کردم.  به

 . برمشونیامروز م نی بگو هم ییبرو به دا -

 در رو باز کردم و وارد شدم و بستمش.  عیبزنه که سر یحرف خواست

 بغضم گرفت.  باز 

 کنار تخت نشستم.  یصندل یسمت مامان رفتم و رو به

 . دمش ی بوس قی گرفتم و عم ودستش 

که چقدر داغونم،   یدونی م ، یو بشنوصدام  یتونی که م  دونمیمامانم، م -
 تنهام نذار.  گهیتو د  دمیقسمت م 
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 بازم روونه شدند.  هاماشک

قلبم نشو، مرگ بابا و مامان جون، مخصوصا  یرو یاگه یغم بزرگ د هی گهیتو د -
 خودت خاک نکن.  یهاو با دستبا رفتنت من  گهیو کشت مامان، تو دبابا من 

 

 ی راو 

 

طور که به  داده بود و همون  هی راکش تک یبه صندل شهی مثل هم احترام
 .خوردیم وش ییچا کردی نگاه م رونیب  یزییپا یهادرخت 

خبر نداشت تو   یکس چیاما ه  شناختندیآدم سرد و مغرور م  هیزن رو  نیا همه
  گهی مرد د یابرادرش به طور مرموزانه  یداره، وقت  یوجودش چه قلب مهربون

 . یزن سرد و سنگ هی شد به  لینتونست بخنده، تبد

 یرو  یمیقد یوبچ یجاش بلند شد و عصا به دست به سمت صندوقچه  از 
 اتاقش رفت.  یطاقچه

خاطرات  یصندوقچه که به قول خودش صندوقچه  نیبار ا کی یاهفته   شهی هم
 . کردیبود رو باز م

قلب   نی به ا یو دلتنگ کردینگاه م یاز همه به عکس برادرش طوالن  اول 
 .زدیزخم م  ضشیمر

 برداشت.  ویقاب
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 ش. بود و برادرش و زن برادرش و برادرزاده اون

  شدی باعث م شهی از حد خوشبخت بودند و هم ادیخانواده اون زمان ز  نیا
 یخوشبخت نیش ابهشون غبطه بخورند اما با عاشق شدن برادر زاده هایل یخ

 کم رنگ شد. 

 . د یقاب کش یرو ودش ی و چروک ریپ دست

  نی پدرت تو رو طرد کرده بود اما ا ، یآخ که چقدر دلم برات تنگ شده هاد -
خودت  ؟یهم بهش سر نزد گهیو د یداشت که رفت یچه گناه چارتیب یعمه 

و  ن ییپا ادیب  طونیکردم تا بهادر از خر ش  تی که چقدر ازت حما یشاهد بود
 قبول کنه. 

 . د یکش  یسوزناک آه

 زکم؟یعز ییهمه سال کجا نیا -

 و برداشت. برادرش  یمه نا تی مکث وص یسرجاش گذاشت و با کم وقاب 

 دل از دست خط برادرش بکنه.  تونستی بار خونده بودش اما بازم نم هزار 

 بازش کرد و بهش چشم دوخت.  

روزم   هی که   دونستی و طرد کرده بود اما فقط خدا مپسرش  نکهیبا ا بهادر 
 که به فکرش نباشه.  شدی نم

  چیه گهیشده بود و د رید گهیکه خواست دوباره برش گردونه اما د دیرس یروز 
 و زنش نبود. یاز هاد یاخبر و نشونه 
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  نیا کنهی ساله که فکر م ان یگرفت اما احترام سال یسخت هیضی عمرش مر یآخرا
نفر فکرش سمت   نیبود و اول دهیپشتش خواب هیانبود و توطئه یعیطب یضیمر

 . شدیم دهینادر بزرگمهر کش  یعنی شونیدشمن خانوادگ نی بزرگتر

 . کشتشیخودش م  یبا دستا تونستی مرد متنفر بود و اگه م نیاز ا دیشد

کنه   دایو پکرده بود که احترام پسرش  تی وص یقبل از مرگش به طور کتب بهادر 
 که حقشه رو به نامش کنه.  یو تمام اموال

 یذره هم به مال برادرش دست دراز  هیاما احترام  گذرهیسال مهفت  نکهیا با
 نکرده.

 یکه برادرزاده  دیکرد، فهم  دایش پاز برادرزاده یباالخره رد شی پ چهارسال 
ساله به اسم نورا، به سراغشون   فدهیدختر شونزده ه هیدختر داره،  هی زشیعز

 و خانوادش از تهران رفته بودند.  یشده بود و هاد ریرفت اما بازم د

 

 _ماه_بعد کی 

 نــورا  

 . دمیدیم لمیف  حوصلهیمبل لم داده بودم و ب یرو

 و سردرد.  یتابی همش ب ه، ی گذشت، همش گر یماه به طور عذاب آور  کی نیا

 و آوردم تهران. حرف حرف خودم شد و همشون  آخرش
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 هانه یو تموم هز میبهشت زهرا دفن کرد ی نقطه  نیو تو بهترو مامان جونم بابا
 پرداخت کرد.  اشایرو هم خود ک

 زدیکه بابام ازشون حرف م  ییلیکه فام  نهی ا بهیعج یل یکه واسم خ  یزیچ تنها
 کجان؟ 

 . دمشونیموقع ند چیه

  شهی اما هم مشین یبب میخب بر گفتمیشه، بهش م عاشق عم  گفتیم بابام
و عوض  بحث  ایو  رفتی م شدیبلند م یحرف  چیبدون ه ای زد، یم یلبخند تلخ

 . کردیم

 درد عذابم بده.  نی واقعا کمکم کرد تا کمتر ا اشایماه ک کی نیا تو

به   معرفتمیب یچرا بابا دونمی اما نم دمیخواب د یو توبارم مامان جونم سه
 . زنهیخواب دخترش سر نم

عقد دائمم کنه اما بازم اصرار  نبار یخواست ا اشایتموم شد ک   غهی مدت ص یوقت
 . میبش   غهی کردم که ص

کارا    نیا ریو درگبعد خودم ام، یکنار ب میزندگ  یزایبا مرگ دوتا از عز دیبا هنوز 
 بکنم. 

 از بهتر شدن مامانم اعلم نکرده. یعلئم چیماه دکتر ه هی نیا تو

 وقت خبر...  هیکه مبادا  کنمیروز رو با ترس سر م هر

 و بستم.هامدادم و چشم هی و به مبل تکفوت کردم و سرم رونیبه ب ونفسم 
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 شرکت بود.  اشا یمعمول ک طبق

 و باز کردم.هام فاطمه خانم چشم  یو صدا یحضور شخص با

 دخترم؟ -

 مبل نشستم.  یرو درست

 گذاشت.  زیم یپوست کنده شده بود رو رو  یهاوهیکه پر از م  یبشقاب

 . یالغرتر شد  ، یریبردار بخور جون بگ -

 زدم.  یکم رنگ  لبخند

 خودت بخورشون. خورم، ی ممنون، نم -

 کرد.  یاخم

 برداشت و کنارم نشست.  وبشقاب 

 برداشت.  وی بیچنگال س با

 دختر! یپوست اسخون شد نم، یبخور بب -

 فاطمه جون.  خوامیگفتم: نم حوصلهیب

 دهنم گرفت و با تحکم گفت: بخور. یجلو وچنگال 

 مانعم شد.   اشایک  یبزنم که صدا یحرف خواستم

 خوره؟ ینم -

 طرف اومد.  نیها به اکتاب  یپشت قفسه  از 
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 . رهیگی م یایضیمر هینخوردن زبونم الل  یچیخانم: نه، بخدا آخرش از ه فاطمه

 به سمتم اومد.  یمبل پرت کرد و با اخم کم رنگ  یو روکتش  اشایک

 خانم بلند شد.  فاطمه

 و از دستش گرفت. بشقاب  اشایک

 . کنمیحرص نخور خودم به زور دهنش م  -

 دادم.  هیو به مبل تک و سرم دمیکش یپوف

 . شمینم  فشیبکن منکه حر  یکار   هیخانم: تو  فاطمه

 غرزنان به سمت آشپزخونه رفت.  بعد

 کنارم نشست.  اشایک

 با تو. دونمیمن م ینخور  -

 . خوامی نم اشا، یگفتم: ولم کن ک حوصلهیب

 و گرفت. دهنم آورد و فکم یجلو وچنگال 

 و باز کن. تحکم گفت: دهنت  با

 دهنم گذاشت.  یتو وب یو باز کردم که سو دهنم دمیکش یپوف

 . دمشیجو لیمیب

 دور شونم حلقه کرد و تو بغلش انداختم.  ودستش 

 دانشگاه.  یفردا بر ذارمی وگرنه نم یبخور  دیو باآخرش یتا دونه -
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 تعجب بهش نگاه کردم.  با

 به دانشگاه داره؟  یچه ربط -

 و باز کن. و بهت زدم، حاال هم دهنت گفت: حرفم خونسرد

 و ازش گرفتم. حرص چنگال  با

 . خورمیخودم م -

 باشه.  -

 دورم حلقه کرد.  وهاشدست 

 اجبار شروع کردم به خوردن.  به

 .دم ی و بهش کوبکه با حرص آرنجم دیو بوسگوشم  یالله 

 بره.  نییاز گلوم پا یز یچ هیآدم باش بذار راحت  -

 . دیخند

 باشه.  -

 خوردش.  یدهن خودش گرفتم که بدون مخالفت   یجلو وی ارسبز یخ

 زیم یو روخم شد و بشقاب  میکرد یخال یکیو شرکل بشقاب  نکهیاز ا بعد
 گذاشت. 

 . دم یکش یفرض یهاخط  شنه یس یدادم و رو هیتک شنه یبه س وسرم

 اشا؟ یک -
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 . دی موهام کش یتو ودستش 

 جونم؟ -

اما حاال  ه، ی چ دونستمینم دم، یدیتو وجودم کم م وی زیچ هی صبح تا حاال  -
 . ه یچ دمیفهم

 ه؟ یاون چ -

 بهش نگاه کردم.  یلبخند کم رنگ با

 تنت، به عطر تنت عادت کردم.  یگرما -

 و پر کرد.وجودم یکه حس خوب دیبوس یطوالن وم یشونیزد و پ یقیعم   لبخند

 تو بغلش گرفت.  وسرم

 .شمی م وونهید نمتی روز نب هی نمت، یبب دیهر روز بامنم  -

 و با آرامش وجودش بستم. هامزدم و چشم یترق یعم   لبخند

 دوست دارم.  یل یخ -

 دوست دارم جوجه.  یل یمنم خ -

بار مثل آدم  هیو گفتم:  دمی کوب  نهیس  یو محکم به قفسه حرص مشتم با
 ! ؟یبگ یتونی نم

 بازوهاش فشردم.  نی و ب دیخند

 گذاشتم. شنه یو به سبهش رفتم و باز سرم یاغره چشم
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برم  قهی چند دق شهیتا ناهار آماده م ید یمکث گفت: خانمم، اجازه م یکم با
 حموم؟ 

 اومدم.  رونیبغلش ب از 

 . رمیپذیو مدرخواستت  -

داد و  هی و پشت سرم به مبل تکو بلند شد اما خم شد و دستش  دیخند
 به لبم زد.  یابوسه 

  دنی و بعد از بوس دمیبوس  تری طوالن نبار ی خواست بره اما دوباره برگشت، ا باز 
 !وونهیگونم رفت که با خنده گفتم: د

 . دیخند کوتاه

 . سادم یرفت وا  رونیهال که ب از 

 از هال قدم برداشتم.  رونیبه ب آروم

 تند قدم برداشتم.  یمطمئن شدم باال رفته به سمت انبار  نکهیاز ا بعد

موکت پنهان کرده بودم برداشتم  ریکه ز  ودکش ی دی کل  دمیکه بهش رس نی هم
 باز کردم. ویو در انبار 

 و روشن کردم. شدم و چراغ وارد

 .اددیو ممامان و بابا و مامان جون  یبو شهی مثل هم یانبار 

 آوردم چشم دوختم. نجایبه ا زدیکه از  هاشونله یرو بستم و به وس در 
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که داخل حساب بابا و مامان   یپول خونه و تموم پولو فروختم و بابام یخونه 
که مامان به   یتا وقت ختمیحساب جدا ر  هیرو داخل  دی جون بود و بهم ارث رس

 تهران واسش خونه بخرم.  یبتونم تو ادیهوش م

 ها رفتم. به سمت چمدون  آروم

هق هقم   یکه صدا  شهینم  امیچون هر وقت م  امیانبار ب نیتو ا ذارهی نم اشایک
 . ام یها پنهان ازش مموقعه  شتریکل خونه رو پر نکنه، ب

 بابا نشستم.  یهاچمدون  کنار 

بزنم و   وبتونم رمزش  کنمی ماهه دارم تلش م هی برداشتم که  وی چمدون
 و باز کنم. قفلش 

 مهمه تا قفل داشته باشه.  قدر ن ی که ا  هیداخلش چ ستین معلوم

و شروع کردم که نوبتشون بود امروز بزنم  ییپام گذاشتم و رمزها یرو وچمدون 
 به امتحان کردن. 

رو بهم  ایقفل انگار دن کی دفعه با ت هی که  شدمی م دیکم کم داشتم ناام گهید
 دادند. 

 گذاشتمش و بازش کردم.  نی زم یرو عیسر

و   یمیقد یهالهیوس  یبود؛ پر از عکس و کاغذ و تعداد  یم ی قد یزهایاز چ پر
 پسرونه.  یلباس بچه  کهیچند ت طور ن ی هم

 ها رو برداشتم.از عکس  یاکه یت
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  هیشب  یل یکه کنارش بود خ یبابام بود، اون دختر یهایها جوونعکس  داخل
 بابا بود.

 ش باشه؟خواهر نداره، ممکنه عمه  بابا

 شدم.  رهیبابا خ به

 گرفت.  بغضم

دستور  یصدات، عطر تنت حت یدلم برا ، ییدلم برات تنگ شده بابا چقدر 
 . نمت ی بتونم بب گه یبار د هیبدم تا  وام یدادنات تنگ شده، حاضرم کل دن

 پاکش کردم.  که با دست  دیگونم چک یرو یاشک

 رو برداشتم. گهیعکس د هی

 بود.  گهی زن و مرد د هیبا همون دختر و  نجایا

 کنم مامان و بابا بزرگند.  فکر

 رو برداشتم. گهیعکس د هی

تر بودند، جوون یل ی تفاوت که خ نیهم مامان و بابابزرگ بودند اما با ا نجایا
 رو مامان بزرگ بغل کرده بود. یاسه ساله  بایتقر یبچه

 زدم.  یتلخ لبخند

 بابا خوشگل بوده. چقدر 

 مامان بزرگ هنگ کردم. یچهره  دنید با
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 اونم!   هی چقدر شب ایخدا

 . دمید وی میقد یهاعکس   یه یبه تک بق  تک

 رو بهم نشون نداده؟! هان یبابا ا  وقتچ یه چرا

 کنه؟  یازشون دور  کردهیم یسع چرا

 چمدون گذاشتم.  یرو تو هاعکس 

 برش داشتم و بازش کردم. یبا کنجکاو یانقره یآهن یصندوقچه  دنید با

 لبم نشست.  یرو یخودم رو به رو شدم که لبخند کم رنگ  یبچگ یعکسا با

 چمدون گذاشتم.  یعکسا رو برداشتم و صندوقچه رو تو تموم

 نگاهشون کردم.  یبه تک با دقت و دلتنگ تک

 ترسناکه.  یل یآدم بزرگا خ یایدن شدم، ی و بزرگ نم موندمی بچه م کاش

 . دمی کش  یپر غم نفس

هام به هم گره اخم دمیکه د یزیرو، به رو آوردم اما با چ گهیعکس د هی
 خوردند. 

 .دم یها رو هم دعکس  یه ی بق عیسر

 با همون بود! تمومش

 بغل مامان! ایبغل بابا بود و  ای یاعکس پسر چهار پنج ساله  یتو

 چند تا عکسم انگار مامان حامله بود. تو
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 پسر؟! هی ؟یچ یعن ی نی لب گفتم: ا ریو سردرگم ز  جیگ

 مات و مبهوت به چمدون زل زدم.  دی که به ذهنم رس یزیچ با

 برادر داشتم؟! اما...  نکنه

 عکس نگاه کردم.  به

 نزدند.  یمامان و بابا درموردش حرف وقتچ ی ندارم، ه ی من االن برادر  اما

 . دمی صورتم کش یو توانداختم و دو دستم نیزم یرو رو هاعکس 

 !؟یچ  یعنی نیا ایخدا

 و بستم.چمدون انداختم و درش  یها رو توعکس  عیسر

 زیچ  نیا ه؟ی چ هیبفهمم قض  دیمامان زنگ بزنم، با یلی از فام یکیبه  دیبا
 و برم.که راحت از کنارش رد بشم  ستین  تی اهمیاونقدر ب

 اومدم.  رونیخاموش کردم و از اتاق ب وچراغ

گره خورد که دلم  اشایرو بستم اما تا خواستم قفلش کنم نگاهم تو نگاه ک  در 
 . ختیر  یهر

 باال رفته بهم چشم دوخت.  یابرو هیبا  نهیبه س  دست

 استرس وجودم¬و پر کرد.  با

 . دمی سمتم اومد که به در چسب به
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و کنار سرم به در  رو از دستم چنگ زد، دستش  دی دفعه کل  هی دیکه رس  بهم
 تو صورتم خم شد.  یو عصب  یجد یهاداد و با نگاه هیتک

 و با صدا قورت دادم. دهنم آب

 ... اشایک -

 لبم گذاشت.  یرو وانگشتش 

 هان؟  ؟یریگیم دهیو نادمن  یهاحاال حرف -

 هزار رفته بود.  یبم روقل   ضربان

 و بستم. هامکه با ترس چشم دی گردنم کش یاز لبم تا رو وانگشتش 

 ؟یشی سخت مجازات م  یانبار رفت نیا یرفت که گفتم اگه بفهمم باز تو ادتی -

 . دمیاز ترس گز ولبم 

 گوشم آورد. کینزد وسرش

با  دونمیبه پهلوم انداخت و آروم گفت: فقط بذار فاطمه خانم بره، م یچنگ
 کنم.  کار یچ نه یبی م ارزشیو بکه حرف من  یکس

 هم فشار دادم.  یرو وهام چشم

 من...  اشایک -

 لبم رسما خفه شدم.  یقرار گرفتن با خشونت لبش رو با
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  ادشیاز لبم گرفت که از درد ز  یکنار صورتم گذاشت و چنان گاز  ودستش 
 . دم یو محکم به بازوش کوبمشتم 

 مکث ازم جدا شد.  یکم با

 . کردمیدهنم حس م  یو خوب توخون  یمزه

برخلف  یکی نکهینورا، متنفرم از ا میگفت: خوب شناخت یلحن نسبتا عصب با
 . گذرم یکه راحت ازش نم یدونیهام عمل کنه و محرف

 ترس و استرس بهش چشم دوختم. با

از   یکیواسم ثابت شد که  یوقت نیازش متنفر بود و ا گفت، یم  راست
و عمرش  یمجازات تو نیکارمندهاش برخلف حرفش عمل کرد و اون بدتر

 براش در نظر گرفت. 

و به سمت   دیبهم انداخت و بعد به عقب رفت، چرخ یاخصمانه  نگاه
  دمیکش  یقی آشپزخونه قدم برداشت که انگار تازه راه نفسم باز شد و نفس عم

 قلبم گذاشتم.  یو روو دستم

 خودت نجاتم بده...  ایخدا

 و خوردم. که گذشت ناهارم  یاسترس تو

 و خورد.از دلسترش  یبهم انداخت و کم ینگاه

 ؟یبش ال یخیب  شهیگفتم: نم و  دمی استرس خند با

 کوتاه باال انداخت.  وابروهاش 
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 .گما یگفتم: به فاطمه خانم م  دوار یتهد

 و خورد.دلسترش  خونسرد

 . دم یبه گردنم کش یدست

 !ترسهیهم نم یچیاز ه یلعنت

 د؟ ی بمون شهی گفتم: حاال نم  عیفاطمه خانم عزم رفتن کرد که سر باالخره

 . دیخند

 موندم؟  ینه دخترم، من ک  -

 گرفتم.  وفش یک

 .د یحاال امروز بمون -

 . دیخند باز 

 تو خونه کار دارم.  یکل  زم، ینه عز -

 . سادیوا بی دست به ج یبخش تیرضا با نگاه  اشایک

 خداحافظ.  -

 گفتم: خداحافظ.  یتینارضا با

 : خداحافظ. اشایک

 .دمیرفت که به سمت هال دو رونیخونه ب از 

 . یاز دستم قسر در بر یتونی که نم یدونی گفت: م بلند
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 مبل نشستم.  یرو عیسر

  گهی د دمیقول م م، یصلح کن ایب اشا، یهال شد که تند گفتم: غلط کردم ک وارد
 نشه.  دامی پ یطرف اون انبار 

 گفت: بلند شو.  یگرفت و جد  ومچم

 ... اشای: کدمینال

 بلند شو.  گمیاخم گفت: م با

 قدم برداشت.   مقدمهی اجبار بلند شدم که ب به

 گرفتم. یو به باز استرس پوست لبم  از 

 .میاومد  رونیهال ب از 

 ها رفت. سمت پله  به

 قدم گذاشت.  نی رزمیز  یهاپله یرو

 کار...  یچ -

 و قطع کردم. که به مچم وارد کرد از درد حرفم یفشار  با

 . میاستخر رو باز کرد که وارد شد هیاشه یش در 

 و باز کرد.آب یه ها رو روشن کرد و فلکچراغ  تموم

 سمت رختکن کشوندم.  به

 باز کرد و به داخل پرتم کرد. ودرش 
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 شدند.  انینما وهایاز کمدا رو باز کرد که انواع اقسام ما یکی هیاشه یش در 

 . دمیو گزخجالت¬زده لبم تشونیوضع از 

 قدم به عقب رفتم.  هی ارادهینگاه به سر تا پام انداخت که ب هی

 یبکنه استرس داشتم و از طرف کار یچ خوادی م دونستمینم نکهیاز ا یطرف از 
 . کردیم وونمیازش نبوده داشت د یکه حرف یبرادر  نیا یه ی قض

 قرمز رو برداشت. یوهایاز ما یکی

 !ویلباس خواب تا ما بگم  بهتره

 و با صدا قورت دادم و به عقب رفتم. سمتم اومد که آب دهنم به

 . دی برخورد کردم بهم رس یچوب وار یکه به د نی هم

 . شیپوشیخودم م یجلو -

 ! ؟یگرد شده گفتم: چ یهاچشم با

 گفت: زود باش.  یجد

کوتاهم به زور جلوت   نیمن آست یدونی تو که م اشایهمون حالت گفتم: ک با
 پارچه رو بپوشم؟! ینصف نیا امیحاال ب پوشم، یم

 شد.   کیبهم نزد کامل

 ؟یپوشیگفت: نم  دوار یتهد

 استرس گفتم: نه.  با
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 باشه نورا خانم.  -

 سکو انداخت.  یرو رو ویما

که تنم بود رو از وسط پاره  یکوتاه  نینازک آست رهنیحرکت پ هیدفعه تو  هی
 !؟یکنیم کار ی و گرفتم و بهت زده گفتم: چشهامچ  عی کرد که سر

 . کنمی خودم تنت م شینپوش -

 تو فکرته؟! یچ اشایک -

 و از تنم در آورد.نداد و به زور لباس پاره شدم  وجوابم

باشه، ولم کن   لوخبیگفتم: خ عیبه سمت شلوارم رفت که سر دستش
 . پوشمشیم

 رو برداشت و به طرفم گرفت.  وی عقب رفت و ما به

 حرص از دستش چنگ زدم.  با

و شلوارم خوامی کن م  شیو دروبهم زل زد که گفتم: چشمات  نهیبه س  دست
 درارم. 

 اشاره کرد.  ویبهم زل زد و به ما زیر  هیخونسرد  اما

 هم فشار دادم.  یرو وهامدندون 

 نتونستم. یو درارم ولشلوارم  خواستم

 جلوش معذب بود.  دیشد
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 .تونمینم ال، یخی: بدمی و نال دمیکوب  نی و به زمبار پام هی

 که گفتم: غلط کردم.  ادیبه طرفم ب  خواست

 . رهیزود باش حوصلم داره سر م -

و که بود شلوارم  یو خجالت یفوت کردم و با هر سخت رونی و به بنفسم  کلفه
 آوردم.  رونیب

 . کردی و رصد مکل بدنم   نگاهش

 . رونیبرو ب ایجلوت درارم! ب  تونمیکه نم و¬یکیحرص گفتم: اون  با

 با زبونش تر کرد.  ولبش 

 زود باش.  رم، ینم -

 سکو نشستم و با حرص بهش نگاه کردم.  یرو

به عنوان مجازات واسم در نظر  تونستی بود که م یزیچ  نیواقعا بدتر نیا
 . رهیبگ

 . دمیکش یپوف

به   ستیقرار ن نبار یباال حوصله ندارم بخدا، منم ا زنهیدوباره آمپرت م ن، ی بب -
 حرفت گوش بدم پس به دلت صابون نزن. 

 اشاره کرد. ویاخم به ما با

 نکردم زود باش.  یتا قاط -
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 به سکو زدم.  ی شدم و لگد بلند

 سکو انداخت.  یکیاون  یو درآورد و رولباسش  خودش

 بپوشم.  ونیو ا ارمیب رونیب ومیهمه چ ن، یا یجلو یبودم چجور  مونده

 واسه استخر برداشت.  مردونه  یویما هی

من   یگرد شده داد زدم: جلو یهاکه با چشم ارهیب رونیشلوارش¬و ب خواست
 ! ار یدرش ن

 باشه.  یکرد نخنده و جد یسع

و  دمیبه عقب چرخ عی سر نی ه هی که با   دشی کش نییتوجه به حرفم پا بدون
 هم فشار دادم.  یو روهام چشم

 . ه یزی! خجالتم خوب چهیشعور ی لب گفتم: عجب ب ریز 

 .دهیو دبار کل بدنم  هیکه  یاونم وقت کشم، ی زنم خجالت نم یمن جلو -

 محکم به دندون گرفتم.  ولبم 

 هم فشار دادم.  یو روهام که چشم  ادیکردم داره به سمتم م حس

 درارم؟  وزات یچ یه یخودم بق ای شیپوشیم -

 . دم یبه سمتش چرخ اطیاحت با

 ار یو بشدتش اشا، ی ک  یکه برام در نظر گرفت هی مجازات نی بدتر نی : ادمینال
اصل تو برو من  شم، یاالنشم از خجالت دارم آب م نی بخدا هم تر، ن ییپا
 استخر. ی تو امیم پوشمیم
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 باال رفته گفت: غر نزن زود باش.  یابرو هی با

 زده بهش نگاه کردم. سکو نشستم و غم یرو

 رو برداشتم و بلند شدم.  ویما دیکه به ذهنم رس یفکر با

 باال رفته بهم نگاه کرد.  یکه با ابروها دمشیپوش  زامیچ  نیهم یرو

 .میبر -

 . دمیکوب وار یو گرفت و به ددفعه بازوم  هیکنارش رد شدم اما  از 

 . شم یم  یزود باش نورا دارم بد عصبان ؟یکنیو مسخره مگفت: من   یعصب

 اشا؟ ی: کدمینال

 رو از تنم درآورد.  ویازم گرفت و ما ونگاهش 

 داشتم از ته دل داد بزنم. دوست

 و گرفتم.مچش  عیسر

  یل ی! خاشا؟یک  یهست  یک  گهیکه از خجالت گر گرفته بودم گفتم: تو د یدرحال
 . نمیبب  رونیبرو ب ای! بیشعور یب

 و گرفتم. ببره که با دو دست مچش   شیخواست کارش¬و پ باز 

 . رونیبرو ب  کنمی خواهش م -

 نگاهم کرد.  یکم

 .یوقت دار  هیثان  ستی به عقب رفت و گفت: فقط ب درآخر
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 فرستادم.  رونیو به برفت که نفس حبس شدم رونیگفت و از رختکن ب ون یا

 کمد انداختم.  یو توهامو تموم لباس  دمیپوش ووم یما عیسر

 به خودم نگاه کردم.   یقد  ینهیآ یتو از 

 گرفت.  میگر

 .شناسمیو مو کنترل کنه من اون خودش  تونهی نم بخدا

 . دمیبه سمتش چرخ عیباز شدن در سر با

 انداخت.  یداد و به سر تا پام نگاه هی به چارچوب تک نهیبه س  دست

 . رونیب ایب -

 به سمتش رفتم.  آروم

 . دمیرس  بهش

 . د یشک یسوت

 ! یچقدر به تنت نشسته لعنت -

 انداختم.  نییو پاخجالت سرم از 

 گرفت و به سمت استخر کشوندم.  ومچم

 باشه؟  م، یاسترس گفتم: تو پر عمق نر با

 .د یو به طرفم چرخ سادیاستخر وا کنار 

 ؟یترسی گفت: چرا؟ نکنه م یبدجنس با
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 . ستمیشنا بلد ن ادیز  -

 شدم.   سیزد که سر تا پا خ  رجهیآب ش یول کرد و تو  ومچم

 و بستم. هامحرص چشم  با

 خب مثل آدم برو. -

آب پرت شدم   یو تو دمی کش  ینیکه از ترس ه  دمیو گرفت و کش دفعه مچم  هی
 و گرفت و به خودش چسبوندم. زود کمرم یول

 . دمی کش یااسترس نفس آسوده با

 و دور گردنش حلقه کردم. هامدست  عی بود که سر ترمن یی پا یکم

 ولم نکن.  -

 . دنی کرد به خند شروع

هم فشار دادم  یو روهام و چشم  دمیکش  یغیدفعه ولم کرد که از ترس ج هی
 و باز کردم.هامآروم چشم  نیاما با حس کردن زم

 . ومد یم نمیس یتا قفسه  آب

 حرص گفتم: خب از اول بگو کم عمقه! با

 انداخت.  رمیگ وار یخودش و د نیب زدیتوش موج م یروز یکه پ  ییهانگاه با

 و با صدا قورت دادم. گذاشتم و آب دهنم شنه یس یقفسه  یرو وهامدست 

 . کنمینگاه مبرو عقب، برو واسه خودت شنا کن من بهت   -
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 مجازاتت تموم شده؟  یفکر کرد -

 بس نبود؟!  یو از خجالت آب کردتعجب گفتم: تو اونطور من با

 شد.  کیور کمرم حلقه کرد و به صورت نزدد ودستش 

 نبود.  ی زینه، اون که چ -

 استرس نگاهش کردم.  با

 ؟ یکن کار ی قراره چ گهید -

گوشم گفت: خودت بهتر   کیداد و نزد هی تک  نیو پشت سرم به زم دستش  هی
 .یدونیم

 .دونمی نم  یچیمن... من ه -

 . گذرمینورا، فکر نکن امروز ازت م  یشد زیوسوسه انگ یل یخ -

فکرته رو   یکه تو یزیبرو، اون چ ایبه عقب بردمش و با حرص گفتم: ب عیسر
 و بپوشم. لباس   نیا یگفتی نم دیخودته با ریتقص ، یکن  یعمل  ذارمی نم

 لبم چشم دوخت.  به

 . یکنی نم نییتع وی زیچ چیاما تو ه -

 لبم گذاشت.  یو رولبش  ع یگفت و سر ون یا

 . دنمیمشتش گرفت و شروع کرد به بوس یو تو عقب بکشم اما موهام  خواستم

 نکنم. شیهمراه  کردمیم یسع یل یخ
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 کن نورا.   میگفت: همراه یو برداشت و با تندکلفه لبش  آخرش

 . خوامی گفتم: نم  یغد با

 تو صورتم خم شد.  خشن

 . یار ینه ب یو حق ندار  یزنم -

******************************** 

   اشایک 

 

 برداشتم و بهش نگاه کردم.  ونیچشم از تلوز  میگوش  یصدا با

 .کردی م ییرو صفحه خودنما تایرز  اسم

 قطع کردم.  وصداش 

 نورا هنوز حموم بود. نکهیا یعنی نیو ا ومدیآب م  یصدا

 مبل گذاشتم و جواب دادم.  یتخمه رو رو یکاسه 

 بله؟ -

 . یاشایک سلم -

 ؟یسلم، چطور  -

 .ستمیخوب ن ادیز  -

 از مبل گرفتم.  ومه یکردم و تک یاخم
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 شده؟ یچ -

 . ستین یخاص زیچ -

 مامانت؟  یخونه  یایمکث گفت: امشب م یکم با

 ؟یچ یواسه -

 . خوادتیدلم م -

 پا انداختم. یدادم و پا رو هی مبل تک به

 صبر کن.  گهیچند روز د هی -

 پر حرصش بلند شد.  یصدا

 نه! یگیماهه که م   هیاالن  اشا؟یتو چت شده ک -

 . دمیکش یپوف

 فعل نه بگو چشم.  گمیم یبحث نکن، وقت -

 زد.  یپوزخند

 ؟ینکنه دختره نورا رو رام کرد -

 . دمی خودم بهت خبر م گهیچند روز د هی تا، یلطفا زر نزن رز  -

 .خوادی: اما من دلم مدینال

 . گه ید یکی شیدفعه برو پ نیحاال ا -

 ... یشعور یب یل یزد: خ داد
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 از گوشم فاصله دادم.  ویاخم گوش با

 کجا رفته؟   رتتیبهم نخوره، غ گهید یکیبرات مهمه که دست  کردمی فکر م -

 به گوشم چسبوندم.  ویو گوش  دمیموهام کش یتو یدست تفاوتیب

 محدودت کنه.  خوامی دوست دارم آزادت بذارم، برو عشق و حال کن نم -

 شد.  یلحنش عصب  نبار یا

 . کردمیدرموردت فکر م گهیجور د هیمنه خر رو بگو که  -

 ویو گوش  دمیکش  یپوف حوصلهیکه ب دی چیگوشم پ یبوق تو یدفعه صدا هی
 مبل پرت کردم.  یرو

دارم که   یدوست دارم با نورا وقت بگذرونم، باهاش حس متفاوت و خوب فعل
  ستی ن یادرسته حرفه  گه، ید یکیازش بگذرم و برم با  خوامی لحظه هم نم هی

 . ده یبهم م یحس خوب شانه یحرکات ناش نی اما هم

 دوست دارم. دیو شدو عطر تنش  گرما

 بلند گفتم: نورا؟  ینگذشت که با گذشتنش از کنار هال با صدا یزیچ

 گفت: جونم؟  بلند

 .میبخور  ار یب یزیچ هی -

 م؟یبخور  کیدم کنم با ک  یچا -

 آره. -



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1122 
 

 گذاشتم.  ییمبل رو به رو یو رودادم و پام هی مبل تک یبه انتها  وسرم

 یو روو از هم باز کردم که کنارم نشست و سرش هامورودش به هال دست  با
 گذاشت.  نمیس یقفسه 

 بهت خوش گذشت؟  ؟یخوش گذشت، تو چ -

 مکث گفت: نه.  یکم با

 . دم یموهاش کش یتو یباال رفته دست یابروها با

 . شدندینه؟ اما چشمات باز نم -

 آره؟  یعنی  نیکه با خنده گفتم: ا دیخند آروم

 خوب بود.  ، یبه رونم زد و با خنده گفت: باشه، تو برد ومشتش 

 خوب بود؟ -

 .  د یکش یپوف

 از خوب. شتریکم ب  هیخب  -

 نگاه کرد.  بهم

 ؟یکن یعمل م یاحرفه  قدر ن ی که ا یتو با چند نفر بود یول -

 باال انداختم. یاشونه 

 چند نفر بودند.  ادینم ادمی -

 و پر کرد. نگاهش  حرص
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 ؟ یچ تایگفت: با رز  مشکوک

 کار یو جمع کردم و گفتم: چخودم عیسر یسوالش جا خوردم ول  نیلحظه از ا هی
 به اون دارم؟ 

 هام زل زد.به چشم  قیصورتم دق کیو نزد دیباال کش یکم وخودش

 باور کنم؟  یعنی -

 تر حلقه کردم. دورش محکم وهامدست 

 آره، چرا بهت دروغ بگم؟  -

 گذاشت.  نمیس یقفسه  یو روند و باز سرش از هم باز شد هاشاخم

 . کنمیباور م -

 فرستادم.   رونیبه ب یو به طور نامحسوسحبس شدم  نفس

راز  هی  شهی باهات بودم، کاش هم یاولش بخاطر چ یوقت نفهم چی ه خداکنه
 بمونه. 

 

 ــنیفـرز  

 

 دادم. هی تک یصندل به

 . شنومیخب، م -
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 درسته؟  ، یاشایک  نیدشمن خون دمیشن -

 درسته، خب؟  -

به   یکار  م، یبه خاک و خون بکش  ویعوض  اشایبه کمک هم اون ک خوامیم -
 که از عرش به فرش برسه.  میار یسرش ب

 .دند یباال پر ابروهام

 ! یازش دار  یدل پر نکهیمثل ا -

برم، تا حد مرگ از  رانیاز ا یباعث شد واسه مدت ینفرت گفت: اون عوض با
 . کشتمیقطعا م  دیرسیآدماش کتک خوردم و اگه اون نورا نم 

 کردم.  اخم

 ؟یشناسیتو اون دختر رو م  -

 تکون داد.  یسر

 خودش بهم پول داد که بدزدمش که بعد بره نجاتش بده.  -

 گرفت.  خندم

 !دونستم؟یبود و نم فکریب قدر ن ی ! واقعا اهیروان هی اشایک نی! ا؟یچ -

 زد.  یپوزخند

 یوقته دار  یل یخ دونمی اومدم چون م نجایبزنم، ا نشیتا زم کنمیهر کار م -
 . یکن دای راه حل خوب واسش پ هی که  یکنی تلش م
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 به دردم نخوره.  دیشا ؟یدار  ی اچه نقشه  نمیگفتم: بگو بب کنجکاو

 شد.  نهیبه س  دست

 ؟ی اول تو بگو، تا آخرش باهام هست -

 بهش چشم دوختم. حرفیب

آدم  ه یکردند مشخصه   قیکه آدمام قبل از اومدنش درموردش تحق طور همون 
 دیاولش با ن، یبدتر تونهی هم دست بشه و هم م نیبهتر تونهیهم م ه، یزرنگ
 یبرا نبار یا کنمیفکر م  یامتحان کردم ول وی کنم... هر راه اطیاحت یل یخ
مال خودم  ورام بعد راحت دال نم، شویم اهی به خاک س ویاون دوتا عوض شهی هم
 یاالن چون آرشم در حد من نفوذ داره هر چ د، یبه زور و تهد ی شده حت کنم، یم

نجات جون اون آرشش به پام  یاما اون وقت برا ترسهیبکنم نم  دشمیتهد
 . وفتهیم

 و بگو. تنقشه  کنم، ی قبول م -

 . دمیهاش دچشم یتو ویخوشحال یوضوح برق به

 . میاون وارد ماجرا بش قیاز طر دیضعفش اون دختره نوراست، بانقطه  -

 . دمی کش شمیبه ته ر  وناخونم

 ؟ یکن کار یچ یخوای م قایدق -

 زد و شروع کرد به گفتن.  یمرموز   لبخند
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پسره رو انگار دست   نی... اومد یخوشم م شتریلحظه از خودش و نقشش ب هر
 کم گرفته بودم! 

 

 _روز_بعدکی 

 نورا  

 

 . کردمی م ادداشتیو  دادمی گوش م ریاستاد ام یهادقت به حرف  با

 فوت کرد.  رونیو به بنشست و نفسش  یبا کلفگ درآخر

 استراحت.  قهیچند دق  هی -

 . د یکش  شقه یبه  یدست

 ش کرده بود.کلفه  یفکر هی ز، یچ هی انگار 

 حس کرد که بهم چشم دوخت.  ورمیخ نگاه

 شده؟ یز یگفتم: چ صدایب

 موهاش فرو کرد. یو توگذاشت و دستش  زیم یو روهاش نداد، آرنج وجوابم

 خودم حس کردم که با اخم بهشون نگاه کردم.  ی رو رو یاعده  نگاه

ن، انگار برادرت از دخترا بلند شد: نورا جو یکی یپر طعنه  یدفعه صدا هی
 چرا؟  یبپرس یخوای نم ست، ی حالشون خوب ن 
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 و پر کرد. وجودم حرص

 بلند شد.  ریام هی عصب  یبزنم اما صدا یحرف خواستم

 . دم یبه همتون صفر م  نمز یامروز اصل اعصاب ندارم م دی ساکت باش -

 بهم رفت.  یارو به دختره زدم که چشم غره یپوزخند

 .خورد یو ممثل خوره وجودم یکنجکاو

 داره که سکوت کنم؟  یل یباهاش دارم پس چه دل یچه نسبت  دندیکه فهم  همه

 شده؟  یزیبلند گفتم: چ نبار یا

 . د یها به سمتم چرخنگاه  تموم

 نگاه به همه بعد بهم انداخت.  هی

 تو فکر کن آره.  -

 شده؟ یگفتم: چ یسوال یچهره با

 داد. ه ی تک شی صندل به

 تو ربط داره هم نه. هم به  -

 ؟یچ  یعنی گفتم:   جیگ

 و بلند شد.  دیکش یپوف

 . گمی بعدا بهت م ال، یخیب -

 فوت کردم.  رونیبه ب ونفسم 
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وجود داره؟ نکنه بازم   یای دنید زیها روم زوم بود که با اخم گفتم: چنگاه هنوز 
 د؟ی بهم تهمت بزن نیخوایم

 انداخته بودند نگاه کردم.  کهیاون دسته پسر که بهم ت به

خورده بودند اما بازم هنوز دلم  اشایاز دست ک  یایل یهر سه تاشون س نکهیا با
 باهاشون صاف نشده بود.

 !دی ننگ خراب بودن بهم بزن نیشما بخوا دمیشا ای -

 بلند شد.  ریام  یصدا

 ؟یزنیحرف م یدرمورد چ -

 نگاه کردم.  بهش

 . ستین یخاص زیچ -

 اخم به سمتم اومد.  با

 بود؟ یمنظورت چ  گمیم -

 . گم یمنم بعدا بهت م ال، یخیب -

 که خونسرد بهش چشم دوختم. دی رس بهم

 یزی چ هی میکرد یتیخر هیاز اون پسرا گفت: ما  یکیبزنه که  یحرف خواست
تموم شد  د، یلطفا کشش ند م، یمونی استاد، االنم مثل سگ پش میبهشون گفت

 رفت. 

 بهم انداخت.  یانگاه موشکافانه  ریام
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 . گند یم  نایکه ا  نی گفتم: هم نهیبه س  دست

 ... ه یقض -

 ثابت شد.  ییجا  هینگاهش رو  اما

 به حلقم. دمیو گرفتم که رسنگاهش  رد

 و با اون دستم پوشوندم.دستم  عیسر

 رفت.  زشیبه موهاش زد و به سمت م یچنگ کلفه

 یتو واشا یک یکه حلقه  یبعد از روز  شهی کلس تموم شد که مثل هم  باالخره
 رفت.  رونیبه دست از کلس ب  ف یزودتر بلند شد و ک دهیدستم د

 شونم انداختم.   یرو وفم ی سرم کردم و بند ک وچادرم

 سمت در رفتم.  به

 .گردهیکه باز داره برم دمشیاومدم د رونیکه ب نی هم

 دو ابروم افتاد.  نیب یاخم

 کشوندم.  یو گرفت و به سمت مچم  دیکه رس  بهم

 ؟ یکنیکار م یچ -

 باهات حرف بزنم.  خوامیم -

 . دمیکش یپوف

 .میسادیگوشه وا هی
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 . دی به گردنش کش یدست

 .تونمینورا، نم  تونمینم -

 ؟یتونینم و ی اخم گفتم: چ با

 قدم به عقب رفتم.  هی شد که  ترک ینزد بهم

 . شه ینم  نم، ی بب اشایتو رو کنار ک تونمینم -

 . یعادت کن دیکه هست، با ن یگفتم: هم  یجد

 پر کرد. ونمون یب یفاصله  باز 

اون تو رو خوشبخت  ، یبش اشایعقد دائم ک ذارمیتحکم گفت: من نم با
 بفهم.  کنه، ی نم

 زدم.  یپوزخند

 . گهید یکیمن شو، برو دنبال  ال یخیب گهیبرو و د ر، یبرو ام  ؟یکنی نکنه تو م -

 و گرفت و به عقب پرتم کرد. از کنارش رد بشم اما بازوم خواستم

کردم   یمدت سع نیبشم؟ مگه عشق کشکه؟ هان؟ اگه ا ال ی خیگفت: ب  یعصب
تون رابطه  نیاز ا شترینشم بخاطر حالت بود، بخدا قسم اگه ب  چتیپاپ ادیز 
 پسر عممه.   اشایک رهیم ادمی گهیکنه د  شرفتیپ

 دادم.  هیتک وار یبه د حوصلهیب

 یذار ی پس چرا نم ؟ی ستیمگه به فکر من ن  ر، یخسته شدم ام  گهیبخدا د -
 کنم؟  یراحت زندگ
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 شد. ترک ینزد بهم

تو رو   اشایک  گمیکه م  نه یتوعم، واسه هم  یبه جون خودت فقط به فکر راحت -
 . ره ایفقط واست درد و غم م کنه، ی خوشبخت نم

 شد.  ریبرم شرکت د  دیکن با یحاال هم خداحافظ ، یکنیکه تو م هی فکر نیا -

 بهم نگاه کرد. مطمئن

 نورا خانم.  یرسیباالخره به حرفم م -

 نگاه کرد.   شی ساعت مچ به

 . زدمیباهات حرف م شتری کار دارم وگرنه ب یخودمم االن تو شرکتم کل  -

 شونم گذاشت و تو صورتم خم شد.  یرو ودستش 

 خداحافظ عشقم.  -

 حرص بهش نگاه کردم.  با

 و ازم دور شد.  دی مکث چرخ یکم با

 فوت کردم.  رونیبه ب ونفسم 

 و.من  ایمحو کن  ونیا ای ایخدا

 قدم برداشتم...  یمرتب کردم و به سمت در خروج وچادرم

 کردم.  یاخم  اشایاتاق شدم اما با نبود ک وارد

 کجاست؟  اشایگفتم: ک  یو رو به خانم اسد دمیچرخ
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  وترشونیها رو به کامپ زود رفتند، گفتند کارها رو بهتون بدم و بعد ترجمه  -
 . دیمنتقل کن 

 گفتم و پرونده به دست وارد اتاق شدم و در رو بستم.  یاباشه 

جو سرد و   یل یانگار خ  ستی اتاق عادت کردم، االن که ن نی ا یبودنش تو به
 . نهیسنگ

 کردم. زونیآو یو به جالباسگذاشتم و چادرم زیم یرو وفم یک

 نشستم.  یصندل یرو

 آوردم و بهش زنگ زدم.  رونیب بمیاز ج وم یگوش

 خشدارش بلند شد.  یشش بوق صدا  با

 الو؟ -

 ؟ یچرا زود رفت ؟یگفتم: سلم، خوب نگران

 کم بخوابم.  هینتونستم تحمل کنم زود اومدم  گهیسلم، سردردم، د -

 کردم؟   دارتیگفتم: نکنه ب شرمنده

 ؟ ییبودم، کجا دار یب زم، ینه عز -

 خونه؟  امیب یخوای شرکت، م -

 ییکارا هی خوادی م نیفرز  کنمی اونجا بمون اتاق دستت باشه، حس منه،  -
 بذارم.  یو خالاعتماد کنم و اتاق تونمیکدوم از کارمندا نم چ ی بکنه، االن به ه
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 ... یاجوشونده  هیباشه، پس هستم، به فاطمه خانم بگو  -

 قطع کرد.  وحرفم

 . دم یناهار سفارش م رونیاز ب اد، ی امروز نتونست ب -

 . امیبخور تا ب یزیچ یمسکن  هیآهان، پس  -

 باشه.  -

 بخواب.  ریپس من برم به کارم برس، بگ -

 فعل تا بعدا.  زم، یبرو عز -

 فعل قربونت برم.  -

 قطع کردم.  وتماس 

 روشن کردن لپ تاپم مشغول ترجمه شدم.  بعداز 

 بود. ششیفکر و ذهنم تو خونه پ تموم

 مجبور بودم بمونم. ی با اون حال تو خونه ولش کنم ول تونستمی نم نکهیا با

 کردم تمرکز کنم. یو سع دمیکش یپوف

و به دست آورده بودم یکه به سخت یتمرکز میگوش  ینگذشت که صدا یزیچ
 به هم زد. 

 نگاه کردم.  بهش

 ناشناس بود. یشماره 



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1134 
 

 کردم و جواب دادم.  یاخم

 بله؟ -

 بلند شد.  ییآشنا یصدا

 نورا؟  -

 شد.  ترق یعم  اخمم

 بله، خودمم، شما؟ -

 ؟ یاز صدام حدس بزن یتونینم -

و محترم! خودتون یآقا  ستیکه ن  یسوال ستیب یگفتم: مسابقه  حوصلهیب
 . کنم ی قطع م نکهیا ای دی کن  یمعرف

 . دیخند

 . امی... آر ار یباشه، جوش ن -

 ه؟ یک گهید ایآر  ا؟یآر  -

 ! تولد، آب آلبالو. ادینم ادتینگو که  -

 و پر کرد.وجودم تی افتاد که عصبان میدو هزار  تازه

 ؟ یعوض یآورد ریو از کجا گمشماره  -

 بهت بگم.  ¬وییاوه! بهتر حرف بزن، زنگ زدم تا حرفا -

 ندارم، روز خوش.  یباز حرفهوس  یمن با تو -
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 مهمه.  یل یخ اشاه، یقطع کنم که بلند گفت: درمورد ک خواستم

 کردم.   کیبه گوشم نزد وی گوش یاوکنجک از 

 ؟یبگ یخوایم یچ -

  یزندگ یکنار چه آدم یبدون خوامیواست روشن کنم، م ویز یچ هی خوامیم -
 . یکنیم

 ! مراقب حرفات باش آقا پسر!یهو -

 پوزخندش بلند شد.  یصدا

 نه.  ای یزنیم نهی و به سهام بازم سنگش بعد از حرف  نمیبب خوامیم -

 بگه استرسم گرفته بود. خوادیم یچ دونستمی نم نکهیا از 

 به حالت اگه چرند باشه.  یو بزن اما واحرفت  -

و هم بهت نشون  بعدا مدرکش  قته، یحق  نی هام عگفت: تموم حرف یجد
 ... حاال هم خوب گوش بده. دم یم

 گرفتم و شروع کردم به قدم زدن.  یو به باز شدم و از استرس پوست لبم  بلند

کار به کارت   یبعد از مهمون گهیمن خودم نخواستم بدزدمت، من اصل د -
دراره من   یشاخ باز  خواستی که م یکه خواست بدزدمت، کس  ینداشتم، کس
 بود.  زتیعز اشاینبودم، اون ک 

 شدم.   خکوبیم سرجام

 ه؟ یچ اتیچرند نیا ؟یگیم یدار  یگفتم: چ شکه
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  نکهیبده که بخاطر ا صدیداده، قرار بود س ونیل یبهم صد م  اشاینورا، ک  نی بب -
و هم دارم واست  مدرکش  یخوایبعدش دشمنم شد بهم نداد، اگه م 

 . فرستمیم

 رو گرفتم.  زیم عی رفت که سر رونی پاهام ب  یتو جون

 ... اشایک کنم، یگفتم: من باور نم یارفته  لیتحل  یصدا با

 هام حلقه زد. چشم  یتو اشک

تا حد مرگ دستور داده بود کتکم  اشایک نکه ینورا، بهت زنگ زدم نه بخاطر ا -
 یبه تمام معنا زندگ   ی عوض هیکنار   یبزنند، نه، من به فکر توعم که دار 

 خلفکار. هی ، یکنیم

 . شکستمی م شتریهاش بتک تک حرف  با

 ؟یو بدزدبغض گفتم: چرا گفته بود من  با

اما بعدش خودش اومد نجاتت داد چون جزو نقشش بود، فکر کنم   دونم، ینم -
تو رو به سمت خودش جذب کنه، اون فقط به فکر لمس کردنته   خواستهیم

 .نورا، بفهم 

 فرود اومدم.  نی زم یرو  زیروونه شدند و کنار م هاماشک

و دوست  از اول من اشایک  کنه، یرو نم کار ن ی اون ا همش دروغه،  کنم، یباور نم -
 داشت. 

 زد.  یپوزخند
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 یازش دور  گمیبرادر که نگرانته دارم بهت م هیپوچه! به عنوان   االتیخ نیا -
 کی قصدش از نزد ستیمعلوم ن ست، ی سرش ن یتو یخوب یکن، اون فکرا
 . ه یشدن بهت چ 

 هق هقم بلند نشه.   یدهنم گرفتم تا صدا  یجلو ودستم

 . کندمی انگار داشتم جون م کرد، یدرد م  دیشد احساساتم

 . فرستمیو واست ممدرک کنمی قطع م -

 قرار داد. ینابود یایو تو در گفت و من  ون یا

 چشم دوختم.  زشیبه م  هیافتاد و شکه با گر نیی به پا دستم

حتما   اشاه، یاون االن دشمن ک د، یزود باور کنم، نبا دیامکان نداره، نبا نیا
 داره.  یانقشه 

 ؟یاگه راست باشه چ اما

 شدند.  شتریاشکام ب  شدت

 لرزون رمز رو زدم.  ی هابا دست  عیسر  میگوش  یصدا با

 تلگرام شدم.  وارد

 . ادیب رونیبشکافه و ب ونمیس یقفسه  خواستی انگار م قلبم

 ده بود.صدا واسم فرستا  هیعکس و  چندتا

 بهت زده بهشون چشم دوختم. دمیکه د ییزایرو باز کردم اما با چ هاعکس 
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 بود، عکس از دور گرفته شده بود.  ایآر  یجلو اشایک

 ساالر اسلحه به دست بود.  شیکی تو

 !اشا؟یک  یهست یک تو

 رو دانلود کردم.  صدا

 که بدزدمش؟!  یگیحاال م یکردی ازش دفاع م یمهمون یشده جناب؟! تو یچ -

بکنم که زودتر به   یکار  تونمیمنم خوب م ، یار یکم م یروزا دار  نی ا دمیشن -
 نیو ا یار یبکنم که دوباره سر از اون باالها درب یکار  تونمیو هم م یصفر برس

 . شنومی... منکردنت مربوطه  ایبه قبول کردن 

 بکنم؟ کار یچ د ی با قایقبوله، دق -

 بایو تقر رهیم  رونیدختره صبح از خونه ب  دند، ی و بهت مخونش آدمام آدرس  -
و  یبکن کار یچ نکهیا ، ی از دو اونجا باش دیتو با گرده، یبرم میساعت دو و ن

  نهیبب دینبا یاصدمه  نی ترک ی کوچ یول ستیبه من مربوط ن  شیبدزد یچجور 
 هیتا  یدار  یادیز  دمکه آ  دونمی م کنم، یکم م  یاز مبلغت حساب نهیچون اگه بب 

چند ساعت بعدش من   یدیدزد یامن واست جور کنند، دختره رو وقت یجا
 ... یکه فرار کن دمیاما قبلش بهت خبر م ارمیرو به اونجا م هاس یپل 

 کم از دختره لذت ببرم نه؟  ه ی که  تونمیاما م -

 . ستیمهم ن گهید شه یفقط سالم بمونه بق -

 . دمی و شنشکستن قلبم  یآخرش به وضوح صدا  یجمله  با



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1139 
 

 افتاد و ناباورانه به رو به روم نگاه کردم.  نیی به پا دستم

 کثافت!  یهست  کردمی فکر م یک وی بود یک گهیلب گفتم: تو د ریز 

 .کردی م کهیت کهیو تو قلبم شدی م دهیسرم کوب  یجملش مثل پتک تو مدام

 "ستیمهم ن  گهید شی" فقط سالم بمونه بق

  زشیو پر کرد که بلند شدم و به سمت موجودم تی کم بغض و عصبان کم
 رفتم. 

  کشمتیانداختم و داد زدم: م نییو پاروش  یزا یتموم چ هی و گر تی عصبان با
 . کشمتیحقه باز، م یعوض اشا، یک

 به داخل اومد.  یدفعه در باز شد و اسد هی

 شده؟ ی گفت: چ دهیترس

 اهیبه خاک س وستون یرئ کنم، یو رو سرتون خراب مداد گفتم: کل شرکت  با
 . شونمیم

از کنارش رد شدم و به سمت آسانسور  ع ی متعجبش سر یافه یتوجه به ق  بدون
 .دمیدو

 . کشمتیآشغال، م کشمتی لب گفتم: م ریز  هیبار دکمه رو زدم و با گر نیچند

 

   اشایک 

   ؟یکه اومد یدار  کار یگفتم: چ حوصلهیب
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 نشست.  کنارم

 ؟یسردرد دار  -

 . دمیکش یپوف

 ... ی دعوا راه بنداز   یبخدا اگه اومد -

 لبم گذاشت.  یرو ودستش 

 . ومدم ینه، ن -

 خوامیکه گفتم: بلند شو برو م دی موهام کش یو تولش شد و دستش  روم
 بخوابم.

حال ولت کنم و به فکر کارم   نیکه تو ا  ستمی مثل نورا ن رم، یگفت: نم  میمل
 باشم.

 و بستم.هام دادم و چشم هیو به تاج تخت تکسرم  کلفه

 صورتم پخش شد.  یهاش تو نفس  هرم

 !اشایک  یو محدود کردخودت هی چند وقت -

 ایو گرفتم و با حرص گفتم: بکه انگشتش  د یاز صورت تا گردنم کش  وانگشتش 
 . رسهیاز من بهت نم یریبرو فعل خ

 زد.  یلبخند 

 .خوادی اعتراف کن که دلت م -
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 . دمیکش یپوف

 بدنم به حرکت درآورد. یرو وانگشتش 

 . رسونمتیفقط منم که به اوج م -

 بهت گفتم فعل نه.  شبیتحکم گفتم: د با

 به عقب هلش دادم و بلند شدم.  بعد

 . دم یموهام کش  یتو یدست کلفه

 هم فشار دادم.  یرو وهامدونه دونه باز کرد که دندون  وهاشدکمه 

 . ستین یخودیب زیسردردت بخاطر چ نیا دونم، ی و خوب مدردت -

و ازش گرفتم و به سمت در رفتم اما نگاهم عی رو از تنش درآورد که سر مانتو
 و در رو بست.  دی رفتنم بهم رس رونیقبل از ب

 . تایرو رز  کاران یو آروم گفتم: نکن ا و بستم هامچشم  کلفه

 . دیبه گردنم زد که کل بدنم لرز  یابوسه 

 قبوله.  یبگ یگوشم گفت: امروز هر چ کینزد

 کنه.  وونمیخوب بلد بود د یلعنت

 و گرفتم. باز کردم و با حرص بازوش  وهام چشم

 بسه!  -

 . کنمی گفت: بس نم  قاطعانه
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  نــورا

 . زمیکردم اشک نر یو سع دمیبه داخل دو تی عصبان با

 رو به هم نزنم.  زیاگه امروز همه چ ستمین نورا

 گفتم: آ...  بلند

قلبم از کار  یابلند دخترونه  یصدا  دنیهنوز صدام اوج نگرفته بود که با شن اما
 افتاد. 

 سست شدم قدم برداشتم.  یدست گذاشتم و با پاها وار ید به

دهنم  یو جلوبازم صداش بلند شد که دستم دمیها رسکه به پله  نی هم
 هام به راه انداخت. چشم یتو ییایگرفتم و اشک در 

 ! ؟یهست یچه جونور  گهید تو

 ها باال اومدم. از پله آروم

 . وفته یاز کار ب خواستی انگار م قلبم

 رو گرفتم.  وار ید عیپاهام سست شدند اما سر دمیکه به در اتاقش رس نی هم

 !ی بسه لعنت گهید -

 فرود اومدم.  نیزم ینفسم رفت و دو زانو رو تایرز  یصدا  دنیشن با

 ست؟ ین ادتی ، یکنی تحمل م خوامی هر چه قدر م یخودت گفت -
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  دادیفرمان نم  گهینشدم، فقط شکه شدم، انگار مغزم د ینکردم، عصبان بغض
 داشته باشم.  یکه چه حس

 دادم.  هیتک وار یو به د دمیچرخ

کل دفعه خرد خرد شد و دردش   نیمتحرک شدم، قلبم ا یهامثل مرده  درست
 و لرزوند.وجودم

مردک هوس باز که سه ماهه داره برات نقش   نیا یچهینورا، باز  یبود چهیباز 
 . کنه یم یو باز عاشق  هی

 دایو پراه خودشون  صدای هام بدفعه اشک نیدادم و ا هیتک وار یبه د وسرم
 کردند. 

اگه هدفش کشتن   ده، ی هدفش نابود کردن من بود االن خوب بهش رس  اگه
 خودش کشتم و خاکم کرد.  یهامن بود امروز با دست 

 . کردیو هم خردتر مقلبم  یشکسته  یهاکه یت ن یهم صداهاشون

  برد، ی باهاش نداره لذت م یسنم خاص  چیه کردیکه ادعا م یبا کس داشت
 اما حاال...  ستین نشون ی ب یزیچ چیبهم گفت ه  روز ید

 افتاده بود. دیو فشارم شد رفتیم  یاهیس هامچشم

 تونستمیکنم، قفل کرده بودم و نم هیداد بکشم و نه بلند گر تونستمی م نه
 و هضم کنم.اتفاقات پشت سر هم نیا

 شده بود.   جونی بدنم ب کل
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 نگذشت که انگار تموم شد.  یزیچ

 .دیبا درد خند تایرز 

خشن   یحد بتون نیدر ا کردمی فکر نم ، یلعنت  ینابودم کرد  یواقع یبه معنا -
 . یبش

 . یکرد وونمیخودت بود، تو بد د ریتقص -

 ؟یزنونه دار  یشامپو نجایا  ، یباشه معرکه¬ا یخب، هر چ یول -

 . ارمیواست ب  رمیتو اتاق نورا هست، م -

 . رمیقراره بم  گهید ¬کردمیم حس

 باز شدن در حموم بلند شد.  یصدا

 شکش بلند شد.  یدفعه صدا هیاومد اما  رونینگذشت که در باز شد و ب یزیچ

 نورا؟! -

 نشون ندادم.  یعکس العمل  چیه

 شکه بودم.  هنوزم

 . نم یو ببمنفورش  یافه یق   خواستینم دلم

 افتاد.  نی زم یدفعه کنارم رو هی

 آره؟   ، یبود نجایتو تموم مدت ا -

 نگفتم.  یزیچ باز 
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 پر ترسش بلند شد.  یصدا

بدم، اصل  حی باشه؟ بذار واست توض ، یکن یکه تو فکر م ستین نطور یاصل ا -
 بده.  حی واست توض تایبذار خودت رز 

 سکوت کردم.  باز 

 و باال بردم.دست لرزونم  عیبهم دست بزنه که سر خواست

 بهم نزن.   وفت ی کث یهاگفتم: اون دست  آروم

 اجبار بهش نگاه کردم.  به

 هاش حلقه زده بود.چشم  یو اشک تو کردیم دادیتو نگاهش ب  ترس

 . یو خاکم کرد یخودت کشت یهاهمون لحن گفتم: امروز تو با دست  با

 بغض گفت: نورا...  با

 قطع کردم.  وحرفش 

 مرد.  گهینورا د  اشا، یما تموم ک نی ب زیهمه چ  -

و گرفت و به لباسم گذاشتم اما تا خواستم بلند بشم مچم  وار یبه د دست
 چنگ زد. 

 بدم.  حی واست توض یاول بذار  دیبا -

  نی و باور ندارم، تو منفورترکدوم از حرفات چی ه گهینفرت و اشک گفتم: د با
 ... ه ی ، یعوض  هی... دمیکه د یهست یدمآ
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 به اشکش اضافه شد.  تی عصبان

 کرد.   کمیخودش نزد به

 .یزود قضاوت کن  یبسه! تو حق ندار  -

 نفرت نگاهش کردم. با

هاش بسته شدند و تو گوشش زدم که چشم یمحکم هی ل یاون دستم س با
 . دی چیو صداش تو کل راهرو پ دیچرخ یسرش به طرف

 آزاد کردم و به عقب هلش دادم و بلند شدم.  ومچم

 . اشایتموم شد ک گهید ار، یو ناسم من  گهیگفتم: د  تی عصبان با

 زدم: تموم شد. داد

 درجا جا خورد. دنمیاومد که با د رونیحوله به تن ب تایدفعه رز  هی

 هردوشون نگاه کردم.  به

 . ذارمی راحتتون م -

 ندارم.  دهنده   یباز  هیبه  یاز یمال تو، ن گهید اشایگفتم: ک تایبه رز  رو

 . دمیهاش دچشم یتو ویوضوح برق خوشحال به

 انداخت.  اشایبه ک ینگاه

 گه؟ یم  یچ نیا اشا؟یک -

 . دمیو به سمت اتاقم دو دمیچرخ
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 که واردش شدم در رو بستم و قفل کردم.  نی هم

 یرو لبیهام مثل سنتونستم تحمل کنم و بغضم شکست که اشک  گهید
 . ختندیهام ر گونه 

 تخت انداختم.  یکمد برداشتم و رو یاز باال وچمدونم 

تموم شد   زیهمه چ م، ینی بب  ینتون گهید وقتچ ی که ه ییجا رمیلب گفتم: م ریز 
 . زیهمه چ

 شدند.  شتری هام باشک  شدت

 . ی تموم شد لعنت -

 به در بلند شد.  ییهامشت  یدفعه صدا هی

 باهات حرف بزنم.  خوامیدر رو باز کن م نیا -

 چمدون شدم.  یکه الزم داشتم تو ییزهایندادم و مشغول گذاشتن چ وجوابش 

 . شکنمشی در رو باز کن نورا وگرنه م نیا ایداد زد: ب نبار یا

 کرد.  سشیباز اشک خ یول دمی چشمم کش ریز  ودستم

 بشنوم.   وزت ینفرت انگ  یصدا  خوامینم اشا، یبرو به جهنم ک  -

 زد: نورا؟  داد

 واسه تو وجود نداره.  یینورا گهیزدم: مرد! د داد

 تر بشه. بلند شد: فعل بذار آروم تایرز  یصدا
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 زدم.  یپوزخند

 هنوز آرامش قبل از طوفانه.  نیا

 . رونی: زود از خونه برو بدیغر اشایک

 ... اشای: کتایرز 

 زد: زود.  داد

 . ومد ین تایاز رز  ییصدا گهید

 چمدون گذاشتم.  یو برداشتم و توالزم  رو باز کردم و تموم مدارک  کشو

 بشکنمش؟  ای یکنیدر رو باز م نیا -

 ندارم.  یمن با تو حرف -

از ترس به عقب   یبد یاما با شکسته شدن در اونم با صدا  ومدین ییصدا گهید
 رفتم. 

 به داخل اومد.  تی عصبان با

 تخت اشاره کرد. به

 باهات حرف بزنم.  خوامیم  نیبش -

 زدم.  یپوزخند

رو  هیاگه اون قض  دیشا کنم، یو باور نمکدومش   چیو خسته نکن، هخودت -
 . شدمی بازم خام حرفات م دمی فهمی نم
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 ه؟ ی اخم گفت: منظورت چ با

  رتیغیب یشدنم کار تو  دهیکه دزد دونمیگفتم: م  یشدم و عصب کینزد بهش
 بوده.

 جا خورد.  دیشد

 ! ؟یچ -

خوشحالم که کارات واسم رو شده  ، یاومد میزندگ  یاز اولشم با نقشه تو -
 . کردمیم  یزندگ  یکنار چه کثافت دمیخوشحالم که فهم ، یعوض

 قدم به سمتم برداشت.  هیو پر کرد و نگاهش  خشم

 بهت گفته؟ هان؟  یک -

 زدم.  یپوزخند

 !یهست یک  قایتو دق دمی که فهم   نهیمهم ا ست، ی نمهم  نیا -

 بهت گفته؟  یک  گمی: مدیغر

 عقب هلش دادم.  به

که بخوام  یباهام ندار  یسنم گهید نکهینشو، دوم ا کیبهم نزد نکهیاول ا -
 بهت جواب پس بدم. 

 هم فشار داد.  یرو وهاشدندون 

 پر کرد.  ونمون یب یفاصله 
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 . یرینم ییجا چینکردم، تو ه یقاطو بذار سرجاش تا برو لباسات  -

 زدم.  یپوزخند

 بمونم!  یخوایازم م اتیکه بعد از رو شدن کثافتکار  یدار  ییواقعا چه رو -

 . کنم ینم ی... زندگ ی عوض ناموسی ب هیگفتم: من... کنار...  شمرده

 . د یهم ساب یو رو هاش بست و دندون وهاش چشم

 ازت متنفرم.  گهیگفتم: د یترآروم یصدا با

 یو رو دیتو صورتم فرود آورد که گوشم سوت کش  یایل یس  دهینکش  هی ثان به
و محکم به  هم فشار دادم و لبم یو روهامتخت افتادم، از شدت دردش چشم 

 دندون گرفتم. 

 نورا.  یرینم  یقبرستون چی: تو هدی تو مشتش گرفت و غر ولباسم 

 و باز کردم.هامبغض چشم  با

و واسه  من  یعوض یکه بدون دروغ و دغل باشه، تو یای زندگ  یولم کن برم پ -
 . ادیازت بدم م ، یو نه عاشقم ینه دوستم دار  ، یخوای رابطه م

 و روم خم شد. دمیتخت کوب به

 . ندازمتی به گه خوردن م کنم، یم  چارتیفکر رفتن به سرت بزنه ب -

  میهان؟ امروز دوبار کشت ؟یکن یباهام باز  یخوای چقدر م گهیبغض گفتم: د با
 بسمه بذار برم.  گهید ، یلعنت
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...  یی... جاچ یخشنش گفت: تو... ه ی هاصورتم خم شد و با همون نگاه  تو
 . ی رینم

 فقط بذار برم.  رم، ینم رمیام شی پ خورمیقسم م -

 گفتم؟ یچ یدی داد گفت: نشن با

 کنم؟ هان؟  یتحملت کنم، چجور کنارت زندگ تونمینم گهیگفتم: د بلند

 زد.  یپوزخند

خونه به قصد  نیقدم از ا هی  یخوشگله، بدون اگه بخوا ستی مشکل من ن -
که    یکن یکار  یتونیم کنم، ی برات جهنم م وت ی زندگ ی بذار  رونیرفتن ب
 . ارم یچشمات ب  یو جلوکه جهنم  یکن یکار  یتونیو هم م ینیو بببهشت 

 روونه شدند.  هاماشک

 دم؟ ی بوسیم ویک کردم؟یم  یزندگ یمن کنار ک ؟یهست یچه جونور  گهیتو د -

 پرتم کرد.  باالتر

 و گرفتم.که از درد مچش دی زده بود کش  یل یکه س ییجا یو رو دستش  پشت

ما خراب  نیب یبفهمه که رابطه  یگفت: اگه کس دیخم شد و با تهد شتریب
کسم قسم    نیزتریتموم شده به عز نمونیب  زیهمه چ گهیشده، اگه بفهمه که د

 باشه.  ریام ایاگه آرش  یحت کشم، یاون نفر رو م

 نگاهش کردم. زدهبهت 

 باشه؟! رحمی ب تونهیآدم چقدر م هی -
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 زد.  یشخند ین

 . رهیبم اشایاون ک گهیکه د یکرد یخودت کار  ، یو بشناسزوده که من  -

 قدر نیتظاهر بود، تو ا هیوجود نداشت،  اشایگفتم: اصل اون ک  تی عصبان با
 ... قدر ن یا ، یکنیم یدختر باز  هیکه با  یپست

 هم فشار دادم.   یو روهاماز درد چشم  میل یرد س یفشار انگشتش رو با

تا آخر عمرت   ، یکه بر  دمیتمومه، اجازه نم ی دلرحم گهیبه گوشم گفت: د کینزد
 . یتن به خواستم بد دیبا

 و باز کردم.هام ترس چشم با

 زل زد. رحمی هام بصورتم تو چشم کینزد

 کن.  یخداحافظ  تی دخترونگ یایاز دن گهیامشب د -

 . یتونینم ، یار یبه سرم ب یتونی نم گهیبل رو د نی وحشت گفتم: ا با

 زد.  یپوزخند

 . ینی بیو نمرنگ محبت   گهید ایکن و باز مثل قبل شو،  یازم معذرت خواه ای -

 گرفت.  نفرتم

به    از یمثل قبل بشم؟ ن امیباشم، حاال ب کتینزد نکهینفرت دارم از ا گهید -
 محبت پوچتم ندارم. 

 . دی آروم خند یعصب
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 عسلم.  یباشه، پس به جهنم خوش اومد -

 ترس نگاهش کردم. با

 حبس شد.  نمیگذاشت که نفس تو س زانوم یو روزد و دستش یمرموز   لبخند

  یکن  نمی تمک دیبه بعد هر وقت خواستم با نیاز ا ، یقراره امشب خانم بش -
 خانمم. 

 . دیاز ترس لرز وجودم

 . اشایرو باهام نکن ک  کار نیا -

 و لرزوند گفت: هنوز واسه التماس زوده. که وجودم  یگوشم با لحن کینزد

 شد. کیلبم نزد به

قراره  ، یایم ویپوشیو مگفتم لباس خواب قرمزت   یحموم، شب وقت یریم -
 امشب شب حجلمون باشه. 

 ؟ یفهمیتعرضه، م  هی  نیع ن ی بغض گفتم: ا با

 بار چندشم شد. نی اول یبه کنار لبم زد که برا  یابوسه 

وقته به عنوان   یل یکه خ  هیاز نظر من کار  نیفکر کن، ا یدوست دار هر جور  -
 . میدادی انجامش م دیزن و شوهر با

 روونه شدند.  هاماشک

 .واسم بمونه  یدلخوش نیبذار ا -
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 خوشگلم.  کنمی و بهت ملطف  نیا ، یدرد بکش ذارمی نترس، نم -

 هام نگاه کرد.  چشم  به

 شب منتظرتم.  -

بلند  میگر  یزد و بلند شد و به سمت در رفت که صدا میل یس  یبه جا یابوسه 
 شد. 

وقت ازت  چیه ، یعوض بخشمتی وقت نم چی اتاق خارج شد که داد زدم: ه از 
 . گذرم ی نم

 یشکسته آروم گفتم: اله یو دل هیو با گر دمی چندبار به تخت کوب ومشتم 
 از دستت راحت بشم.  یریبم

 تخت نشستم.  یلرزون رو یبدن با

 . ارهیو به لرزه درمفکر اتفاق شب کل بدنم  یحت

 چقدر عذاب؟ هان؟  گه یبسمه، د ایخدا

 بلند شدم و به سمت در بالکن رفتم.  جونی ب یپاها با

 . شدمیداشتم خفه م انگار 

اومدم که سوز سرد  رونیو ب دمی کش نییبود پا  یرو با هر جون کندن رهیدستگ
 بهتر کرد.  ودنم ی مثل شلق به صورتم خورد اما روند نفس کش

 چارچوب نشستم. تو
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   اشایک 

 . تشیدفعه بکش  نیو ا  دیکن داشیپ ران، ی باز برگشته ا ایآر  -

 چشم قربان.  -

 تخت پرت کردم.  یرو ویقطع و گوش وتماس 

 . دم یموهام کش  یتو یدست یعصب

 جمعش کنم. ودن یدزد یه ی قض تونستمی م یومدیاگه تو نم ، یلعنت یتایرز  آخ

 به تخت زدم. یلگد

 .یو نزنحرف  نیا  گهیکه د ارمیبه سرت م یهان؟ کار  ی از من متنفر حاال

 ریام یرو باهات بکنم تا فکر رفتن به سرت نزنه، از من دور بش کار ن ی ا مجبورم
 اشایک  یزندگ یشکست و باخت تو هی شهی که م نجاستیسراغت و ا ادیم

 بزرگمهر. 

 بزرگمهر عادت به باخت نداره.  یخانواده

 

 نــورا  

 مشتم فشردم.  یو توزده لباس خواب غم

 شه؟ یواقعا داره تموم م یعنی
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و خونت  کنم، یم اهیس وت ی برم؟ باشه اما منم زندگ یذار ی لب گفتم: نم ریز 
 . کنمیسوم م یبه جنگ جهان لیتبد

 دفعه صداش بلند شد.  هی

 . امیزود باش وگرنه خودم م -

 . دمی کش  یقی عم نفس

 و قبول کردم. شومم ریتقد نیا گهید

 . دمیمنفور رو پوش یپارچه  کهیآوردم و اون ت رونیو بهاملباس  تموم

کش مو چرخوندم و  هیمثل  هیگرفتم و دور بق وکش یت هیشونه کردم و  وموهام 
 .حلقه رد کردم  نیا ی و از توسر آخرش

 خراب شده بودم انداختم.  یدخترا هی به خودم که حاال درست شب ینگاه

 االن.  ینورا  خداحافظ

 اومدم و آروم قدم برداشتم.  رونیاتاق ب از 

 . د یچیپ م ینیب  یعطر تلخ و گرمش تو یبو دمی اتاقش که رس  به

 تخت نشسته.  یرو دمشیشدم که د وارد

 انداخت.  یبه سر تا پام نگاه یبلند شد و با لبخند هوس آلود دنمید با

 . یاگفتم تو مست کننده   شهی طور که همهمون  -

 لبم نشست.  یرو یپر درد پوزخند
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 و در رو بست.  دی رس بهم

تعرض   هیو به عنوان امشب  شهیگفتم: بدون هم حسیکنارش رد شدم و ب از 
 . ارم یم ادیبه 

******** 

 سه ماه منتظرش بود انجام بده رو انجام داد. نیکه تو ا یشد، باالخره کار  تموم

 و از درد به دندون گرفتم. به تاج تخت رسوندم و لبم  وخودم

 هر لحظه قراره بخاطر درد از حال برم. کردمی م حس

دختر خراب  هیمجبوره مثل  یاول جوون نیو داشتم که هم آدم بدبخت  هی حس
 کنه.  نی تمک

... اونم شدی حس م  زیچ هیکم نذاشت اما واقعا کمبود  یز یچ نکهیبا ا اشایک
 عشق. 

 به در نگاه کردم.  ییهاقدم  یصدا با

آب گرم به دست وارد  یسه یو ک  وانیشلوارک پاش بود ل هی که فقط  یحال در 
 و ازش گرفتم. اتاق شد که نگاهم 

 ؟ یبهتر نشد -

 تکون دادم.  وسرم

 نه.  -

 نشست.  کنارم
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 و با آب خوردم. به طرفم گرفت که ازش گرفتم و قرص  ووان یو ل قرص

 گذاشت.  زیم یرو ووان یل

 . نم یبرو جلوتر پشت سرت بش -

 بخوابم. رمیگفتم: م آروم

 بلند بشم که نذاشت.  خواستم

 .یخوابیجا م نیامشب هم  -

 نگاه کردم.  بهش

 ؟یکنی پس چرا ولم نم ، ید یو به خواستت رس یو کردکار خودت  گهیتو که د -

 نگاهم کرد.  یطوالن

 برو جلوتر. ، یبذارم تنها بخواب  تونمی نم یگفت: حاال که درد دار  درآخر

 درد قدرت مخالفت نداشتم.  از 

 داد. مه ی جلوتر رفتم که پشت سرم نشست و به خودش تک یسخت به

 دلم گذاشت.  ریو ز آب گرم  یسه یخودش که تنم بود رو باال زد و ک لباس

 کرد به ماساژ دلم. شروع

 آرامش نداره.  کنه، یتنت آرومم نم یگرما گهید

 متنفر باشم.ازت  خوامیدوست داشته باشم، م خوامی نم گهید

 . ی ریام هی لب زدم: تو هم شب آروم
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 گفت: بسه! یپهلوم چنگ زد و عصب به

 . یتو با اون فرق دار  کردیادامه دادم: من احمق بودم که فکر م اما

 . دمیو شنهاش دندون  دنیی سا یصدا

 یچرا؟ چون اون بعدش ول کرد که راحت بر یدونیم ستم، ی ن ریام هیمن شب  -
 . ی بر ذارمیاما من فرق دارم، نم

 زمزمه کردم: چرا؟ آروم

 زد.  یپوزخند

از دست   خوامیرو نم یالقمه  نیدندونم رفته، همچ ریز  یچون مزت بدجور  -
 بدم. 

 قلبم فرو کرد! یتو یخنجر یرحمی با ب بازم

 و بستم. هامنزدم و چشم یحرف  گهیهام حلقه زد و دچشم  یتو اشک

و  رحمیآدم ب نیرو از وجود همچ ای بکشم و کل دن ادی داشتم فر دوست
 با خبر کنم.  یخودخواه

 ی دفعه صدا هی که  بردی شدند و داشت خوابم م نی هام سنگکم چشم  کم
 بلند شد.  فونیآ

 و باز کردم.هامپلک  یسخت به

 ؟یبود ی گفتم: منتظر کس یاگرفته   یصدا با

 تخت خوابوندم.  یشد و آروم رو  بلند
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 اخم گفت: نه.  با

 رفت.  رونیاز اتاق ب تشی همون وضع با

 ساعت نگاه کردم.  به

 !ه؟یموقع شب ک  نیا یعنیبود!  دوازده

 بلند شدم.  یگرفتم و به سخت وتخت

 و به در بالکن رسوندم. بود خودم یسرم انداختم و به هر جون کندن یرو رو پتو

 خونه بود.  یابتدا یدر ورود یاتاق درست رو به رو نی ا بالکن

 . سادمیجلوتر نرفتم تا فکر نکنه که فال گوش وا ادیرو باز کردم اما ز  در 

 بلند شد.  ییآشنا یمردونه  ینگذشت که صدا یزیچ

 سلم قربان.  -

 بلند شد.  اشایک  یخشک و جد یصدا

 ؟یینجایوقت شب ا نی شده که ا یسلم، چ -

 ساالره.  یاومد که صدا ادمیدفعه  هی

 لبم نشست.  یرو یپوزخند

 .میکرد دایرو پ ایافتاده... آر  یاتفاق بد هی -

 از هم باز شدند.  هاماخم

 که فرستاده دنبالش؟!  نگو
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 خب؟  -

سه   ن یمحافظ داشت، اصل امکان نداره که بتونه تو ا یبود، کل  بیعج یل یخ -
 خورد.  ریها تاز بچه  یکیو  میشد  ریبرسه، غافلگ ییجا نیماه به همچ 

 !؟یبلند گفت: چ یعصب اشایدفعه ک هی

 . میبکن میتونستی نم یقربان، کار   مارستانی ب مشیببر  میمجبور شد -

 . گندیم یچ نمی بب خواستمیاما م خوردی مثل شلق به بدنم م سرما

 کنم، ی جمعش م مارستانی ب امیگفت: باشه، خودم م یمکث عصب یبا کم اشایک
آماده  رمیبشه، م دهی کش مارستانی به ب سیپل   یبه حالتون اگه پا یفقط وا
 بشم. 

 منتظرتونم قربان. -

 و بستم.بالکن  در 

 تخت نشستم و پتو رو سرجاش گذاشتم.  یرو

زندان از دستت   یبندازنت تو رنتیرو بشه بگ  تیکثافتکار  ادیب سی که پل  یاله
 خونسرد.  یراحت بشم... قاتل عوض

 داخل اومد.  به

 شد؟ یبود؟ چ یک -

 سمت کمدش رفت.  به

 بخواب.  ریبرم، تو بگ ییجا هی دیبا -
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 و به دندون گرفتم. به تخت گرفتم و بلند شدم که از درد لبم  ودستم

 اتاقم.  رمیم -

 . دیلباس پوش هی عیسر

 برو. -

دلم بود به سمت در   ر یکه دستم ز  یو برداشتم و آروم درحالآب گرم  یسه یک
 رفتم. 

 شد.  دنیمشغول لباس پوش ال ی خیکمکم کنه اما ب ادیداشتم ب انتظار 

 هم فشار دادم.  یو رو هام اومدم و دندون رونیاتاق ب از 

 به سمت اتاق رفتم.  وار یکمک د به

تخت پرت   یو روآب یسه ی اتاق شدم و بعد از بستن و قفل کردن در ک وارد
 کردم و وارد حموم شدم. 

******* 

 شدم.  دار یب میآالرم گوش  یصدا با

طعش  و ق  دایپ  نکهیتا ا دمیکش زیم یو رو بسته دستم یهاهمون چشم  با
 کردم. 

 و بغل کردم. زدم و بالشت  یغلت

 تا من هستم بالشت چرا؟  -
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 و باز کردم.هامهم فشار دادم و با حرص چشم  یرو وهامدندون 

 تو نبود.  یبشنوم صدا یصبح خواستم یکه م یزی چ  نیمطمئنا اول -

 از چارچوب کرد.  وش یتک تفاوتیب

 . میکار دار  یست، امروز کل بلند شو صبحونه آماده -

  شبیبعدازظهر امتحان دارم، به لطف شما د ام، یمن امروز شرکت نم -
 نتونستم بخونم. 

 .یخونی تو شرکت م -

 . تونمینم -

 و کم کرد و رفت. و شرش  دیکش یپوف

 و بستم. هاماز رفتنش چشم  خوشحال 

کجا بود؟ دروغ گفتم، تازه کلسمم کنسل شده، اصل طاقت ندارم   امتحان
 . نمیبب وش افه یامروزم تو شرکت ق 

 هام گرم شدند. نگذشت که بازم چشم  یزیچ

دفعه پتو به شدت از روم کنار زده شد و با  هی بودم که  یدار ی خواب و ب نیب
 تحکم گفت: بلند شو.

 . امیباز کردم و غرزنان گفتم: چته؟ گفتم نم وهام چشم

 زد.  یپوزخند
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 به استادت زنگ زدم.  ، یتونی و نممن  یخر کن یبتون ویهر ک -

 حد ممکن گرد شدند.  نیتا آخر هامچشم

 !ه؟ی ک  گهید نیا ایخدا

  ار، یو باال نسگم ینورا، رو یآماده بش یفرصت دار   قهیقاخم گفت: فقط ده د با
 زود باش.

و به سمتش پرت کردم که  سرم  ریبالشت ز  تیسمت در رفت که با عصبان  به
 به چارچوب خورد. 

 !یزدم: عوض داد

 داغون بلند شدم.  یاعصاب با

 گند زده شد به حالم... اه! یصبح اول 

 اومدم.  رونیب ییو شستم از دستشودست و صورتم نکهیاز ا بعد

و سرم و چادرم  یمشک یو مقنعه  دمیپوش یمشک یو شلوار ل  یمشک یمانتو هی
 کردم. 

 ندارم.   یاروشنم علقه  یبه رنگا  یحت گهید

 اومدم.  رونیبرداشتم و از اتاق ب ومیلپ تاپ و گوش ف یک

 یکه رو دمشیرفتم و به محض وارد شدن به آشپزخونه د  نییها پاپله از 
  شیو با گوش  هاستیاز صندل  گهید یکی یاز پاهاش رو یکینشسته و   یصندل
 .رهیور م
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 بهم انداخت.  ینگاه میپرت کردم و نشستم که ن زیم یرو وف یک

 خوردن کره و عسل شدم.  مشغول 

 عوض کن.   وزت یبرو همه چ -

 و قورت دادم. منگاه کردم و لقمه  بهش

 وقت چرا؟ اون -

 . یشد اهیدرست مثل کلغ س -

 گرفت.  حرصم

 بهت داشته باشه!  یفکر نکنم پوشش من ربط -

 باال رفته نگاهم کرد.  یابرو هی با

 برو... عوضشون... کن.  -

 محل ندادم و به خوردنم ادامه دادم. بهش

که با تعجب بهش   د ی کش رونیدستم ب ریو از ز کره و عسل یدفعه کاسه  هی
 نگاه کردم. 

 !خورمی دارم م -

 . ی بپوش یمشک یبه بعدم حق ندار  نیگفت: برو عوضشون کن، از ا یجد

 همون حالت گفتم: آخه به تو چه؟ بدن خودمه! با

 هم فشار داد.  یو رو هاش بست و دندون وهاش چشم
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و گرفت که از ترس به باال  دفعه مچم  هیاما  دمیرو به طرف خودم کش  هاکاسه 
 . دمیپر

زور بلند کردم و به جلو کشوندم که با تقل گفتم: ولم کن، آخه به تو چه؟  به
 هان؟ 

 هام به هم گره خوردند. به مچم وارد کرد که اخم  یفشار 

شب سگ اخلق رو اعصابم راه نرو که تا آخر  یاول صبح نی از ا شتریببند ب  -
 . شمیم

 هم فشار دادم.  یرو وهامدندون 

 .می ها باال اومدپله از 

 اتاق پرتم کرد. یتو

به طرفم انداخت که   یآب یزرد و شلوار ل یمانتو هیو باز کرد و کمدم  در 
 گرفتمشون. 

 زود باش. -

 . دم یکش  یپر حرص نفس

 . رونیبرو ب ایب لوخب، یخ -

 تخت نشست و به ساعتش نگاه کرد.  یرو

 زود باش نورا، زود باش جلسه دارم. -

 . دمیکش یپوف
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 .دهیو دکه همه جام  اون

 . دمیو پوشو عوض کردم و چکمم و شلوارم  مانتو

 از اتاق رفت.  رونیشد و به ب  بلند

 اومدم. نییها پاسرم کردم و پشت سرش از پله  وچادرم

 نشوندم.  نیماش یو بخورم و به زور توصبحونم یه ینذاشت بق شعور یب

اومد و  رونیب یاز نگهبان عی زد که نگهبان سر یبه سمت در روند و بوق ون یماش
 بعد از سلم کردن در رو باز کرد.

 خونه اومدم.  نیا یبار تو  نیاول یچه ذوق با

 لبم نشست.  یرو یکم رنگ پوزخند

که قبول کردم  یباهاش خوشبختم... وقت کردمی احمق بودم که فکر م چقدر 
 و کندم. خودم قبرم  ی هاخونش بمونم انگار با دست یتو

 ضبط زد و روشنش کرد. یتو یفلش

 زدم.   یآهنگ بعد  تمشیاز ر  حوصلهی آهنگ شاد بلند شد که ب هی  یصدا

 شاد اومد... بازم عوضش کردم.  بازم

 ود.بازم شاد ب زدمیم یچ هر

 پرت کردم.  یصندل نیکنسول ب یو درآوردم و توحرص فلش  با

 ؟ یگرفت یافسردگ ه؟یچ -
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 نگاه کردم.  بهش

 .رهیگی م یکنار تو باشه افسردگ یهر ک -

 چشم دوخت.  ابونیبه خ تفاوتیب

 لب گفتم: رو اعصاب...  ریچشم دوختم و ز  ابونیحرص به خ با

 اومدم.  رونیاز آسانسور ب  زودتر

 چرخوند.  نمونیو ببلند شد و نگاهش   دنمونیبا د یاسد

 سلم.  -

امروز رو   یهاو داد و گفت: برنامه جوابش  یجد اشایکردم و ک یلب ریز  سلم
 اتاقم.  ار یگفتم ب یوقت

 .میسادیهر دو وا  یاسد یو باز کردم اما با صدااتاق در 

 س؟ یجناب رئ -

 : بله؟ اشایک

 آم...  -

 به داخل اشاره کرد. 

 .زهی... چ وترتون یکامپ -

 شده. یاز هم متلش ده، ی زدم و با افتخار و حرکت دست گفتم: ترک یپوزخند

 کرد. اخم
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 ؟یگیم یدار  یچ -

 نگاه کرد.  یاسد به

 ه؟ ی منظورش چ -

 ... روز ید یدر یگفت: خانم ح هول 

 زتمیعز  وتریشامل کامپ نی که ا نییپا ختمیبود ر  زتیم یرو یگفتم: هر چ زودتر
 . شهیم

 انداخت. بهم   یبد نگاه

 ؟ یکرد یچه غلط -

 داغون کردم. ووترت یگفتم: کامپ خونسرد

 و گرفت و به داخل پرتم کرد. تند به سمتم اومد و بازوم یهاقدم  با

 انداخت.  ینگاه  زشیرو محکم بست و به م در 

 روش نبود.  یچیه

 نورا، اون همه اطلعات روش بود. کنمی م چارتیب -

از شرکت کم نشده، سرورها که از تمومش بک آپ   یز یگفتم: چ ال یخیب
 کن.  یابیباز  دتیجد  وتریکامپ یو روگرفتند، برو اطلعات

 کاناپه پرتم کرد. یگذاشت و رو نمیس یقفسه  یو روشد و دستش  کینزد بهم

 تو صورتم خم شد.  یمبل دست گرفت و عصب به
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 خانم شجاع. یفتیغلط کردن مبه  -

 و بروز ندم.کردم ترسم یسع

 نزدم.  شیو آتاتاقت  یشانس آورد دمیشن روز ی که د  یتیبا واقع -

 تو مبل فرو رفتم.  شتریخم شد که ب  شتریصورتم ب تو

 احمق.  یدختره کنمی م تی خونه حال میگفت: برگرد دوار یتهد

که اجازه بدم    ستمیدستت ن  ریز  ایاخم گفتم: درست صحبت کنا، من بردت  با
 !یباهام حرف بزن یخوایم یهر جور 

 زد.   یشخندی گرفت و ن وچونم

 هان؟ یدرار  یواسه من شاخ باز  یکه بخوا یهست یتو ک -

 پس زدم و به عقب هلش دادم و بلند شدم.  ودستش 

 بزرگمهر.  اشایجناب ک یوفتیکه به پام م  رسهیم یروز  -

 . دن ی محو شد و شروع کرد به خند  تشی عصبان

 رفت که با نفرت نگاهش کردم.   زشیسمت م  به

 نورا! یابامزه یل یخنده گفت: خ با

 کرد نخنده.  یو سع دیسمتم چرخ به

 ولی عزرائ یکار اشتباه  نیکتری تو فعل به فکر االنت باش که ممکنه با کوچ -
 . ریمخصوصا در رابطه با ام ارم، یچشم¬هات ب یجلو
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 زدم.  یپوزخند

  انتیبهم خ ، یداد میهمه مدت باز  نیا ؟ی ار یبه سرم ب یتونیم کار یچ گهید -
 ؟یبکن یخوایم کار یبگو چ گهید ، یازم گرفت  ومیدخترونگ شبید ، یکرد

 زد.  یکج  لبخند

که   ینکن  وونهیو با کارات دعسلم، پس به نفعته من  میهنوز کامل نشناخت -
 . ست یجلو دارم ن گهیخدا هم د

 لب گفتم: نعوذ بالله! ریز 

 رفتم. زمیسمت م  به

 آب از سرم گذشته.  گهیبکن، من د یهر کار دوست دار  -

 . کنمی فکر نم نطور یمن ا یول -

 بهش نگاه کردم.  یسوال

 ه؟ یمنظورت چ -

 داد.  هیتک  زیم به

 مامانت! ، یقطه ضعف دار هنوز ن -

 . یبه جوش اومد خونم

نکنه   ؟یکن کار یچ یخوایم گهیتخت افتاده رو د یرو یچاره یاون زن ب -
 خاک؟ ریز  شیبفرست یها رو ازش جدا کندستگاه یخوایم
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رو   کار ن یا رهیپوالم داره واسش هدر م نمی اگه بب دیگفت: شا یرحمیب با
 . کنمیم

 هام حلقه زد و به سمتش رفتم. چشم  یتو اشک

 !یکثافت هیزدم: تو  داد

  چوندیو گرفت و پ مچم  عی بهش بزنم که سر یایل یخواستم س  دمی که رس  بهش
 و خم کردم.گفتم و پاهام یکه از درد آخ

 بخواد روم بلند بشه.   گهیبار د هیکه  ویدست شکنمی گوشم گفت: م کینزد

 پر از اشک بهش نگاه کردم.  یها نفرت و چشم با

 ازت متنفرم.  -

 هم فشار دادم. یو روهامدفعه داد زدم و چشم نی که ا چوندی پ شتریب ودستم

و ازت بشنوم با کمربند  حرف  نیا گهیبار د هی به صورتم گفت:  کینزد یعصب
 ؟ یدی فهم کنم، ی و کبودت م اهیس

 .زمیکردم اشک نر یسع

  هیتک زیو به ماون دستم  عی و ول کرد و از کنارم رد شد که سردفعه دستم  هی
 . دم یکش  یقی عم  یهادادم و نفس

 . ی دیپس م  وکاراتن ی گفتم: آخرش تقاص ا یارفته  لیتحل  یصدا با

 پوزخندش بلند شد.  یصدا
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و با آرش رو به  دمیبه در خورد و بلفصله در باز شد که به سمتش چرخ یاتقه 
 رو شدم.

 به داخل اومد و در رو بست.  یاخم کم رنگ با

 . دی ماهه آدم شده بود هیباز چتونه؟  -

 نگاه کرد.  بهم

  ختهیر  نیزم واشا یک زیم یرو یزایکل چ گهیم یچت شده بود؟ اسد روز ید -
 . یبود یعصب دیو شد یزدیو داد م یبود

 قورت دادم.  یو به سختدهنم آب

 ...روز ید -

 و قطع کرد. حرفم  اشایک اما

 بحثمون شده بود.  یموضوع هیسر  -

 و ازش گرفتم. بهم نگاه کرد که نگاهم  دوار یتهد بعد

 دعوامون شده بود.  تایسر رز  شهی نبود، نگران نشو، مثل هم  یزیچ -

 . د یکش یپوف

 . دهیو دق مآخرش هممون  تایرز  نیآخ ا -

 نگاه کرد.  اشایک  به

 ؟ یکنی م تیتو آدم باش بهش محل نده، چرا همش نورا رو اذ -
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 زدم. یبهم انداخت که پوزخند آروم ینگاه مین

 . یزیبه خون و خونر دهیهم گذشته، رس تیاز اذ گهید کارش

مونده که   یایکم دلخور   هی: حاال که فعل بحثش بسته شده فقط اشایک
 . کنمی خونه حلش م میبرگرد

 بود.  زیانگ  دیمنظوردار و تهد یحساب لحنش

 نگاه کرد.  بهم

 ... خانمم. ارمیاز دلت درم -

 و ازش گرفتم. حرص نگاهم  با

 . د یکش  یپوف آرش

 فعل.  نمتون، ی بی جلسه م یاز دست شماها... تو -

 : فعل. اشایک

 رفت و در رو بست.  رونیاتاق ب از 

 نشستم.  یصندل یشدم و بدون توجه بهش رو کینزد زمیم به

 نشست.  یصندل یرفت و رو  زشیسمت م  به

 چشم دوختم. زیچونم زدم و به م ریز  وهامدست 

 کو کار؟ م، یطعنه گفتم: چقدرم کار دار  با

 تو جلسه و بعد از جلسه.  -
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 نگاه کردم.   بهش

 دارم؟ کار یآخه من تو جلسه چ -

 داد. ه ی تک شی صندل به

 . هی سیطرف انگل  -

 دادم. هیتک  یو به صندل دمیکش یپوف

******* 

 اومدم.  رونیاز اتاق جلسه ب یخستگ با

 حرف زدند!  چقدرم

 دم ی عطرش فهم یخورد که از بو  یکیدفعه به  هیبه دستم دادم اما  یورزش
 . اشاهیک

 و انداختم و بدون نگاه کردن بهش به جلو رفتم. دستم زود

 با مانتوم پاک کردم.  یبا چندش ودستم

 نشستم. یصندل یرو مقدمهیوارد اتاق شدم و ب زودتر

 و روشن کردم.تاپم  لپ

 داخل اومد و در رو بست.  به

و  رفتمیم رونیزودتر ب دی من نبا انای! احنجامی ا سیرفته من رئ  ادتیفکر کنم  -
 شدم؟ یوارد اتاق م
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 باال انداختم.  یاشونه  ال یخیب

 . ستیواسم مهم ن -

 آورد.  رونیب وکتش 

 کنم. یکن، منم خوب بلدم تلف یباشه نورا خانم، لج باز  -

 باز کردم. ودفترچم

 . دمیو شننفس پر حرصش  یصدا

 و درارم. که حرصش  برمی م لذت

 کارم شدم.  مشغول 

 بودم.  دهیکارم رس  یبه آخرا بایبود و تقر کی کیساعت نزد گهید

 . میدر هر دو بهش نگاه کرد یصدا با

لبم   یرو یدالرام لبخند دنیبده در باز شد که با د یجواب اشا یک  نکهیاز ا قبل
 نشست. 

 وارد شدند که بلند شدم.  هردو

 شد که بغلش کردم.  کیبا لبخند بهم نزد دالرام

 ؟یسلم، چطور  -

 جدا شدم.  ازش

 ؟یتو چطور  ، یسلم، عال -
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 ازش نگه دارم.  یکردم کم یاما سع دیلبم ماس یرو لبخند

 خوبم. -

 بهم نگاه کرد. قیدق

 ها! رنگ صورتت زرد شده  ؟یکه خوب  یمطمئن -

 . دم یکش یصورتم دست به

هم  یرفت من ادتیگفت: سلم دالرام خانم،  اشایبزنم که ک یحرف خواستم
 هستم؟ 

 . دیبهش نگاه کرد و خند دالرام

 سلم.  -

 رفتم.  زم یجمع کردم و به سمت م ولبخندم 

 نفر بگم.  هیحداقل به   تونستمی م کاش

 . کنه ی م دشیتهد اشایهم بگم خطر ک یاما به هر ک ترکهیداره م وجودم

 نشستم.  یصندل یرو

  رونیناهار رو ب  هیگفت: خب، عاشق و معشوق نظرتون چ بی دست به ج آرش
 م؟ یبخور 

 زدم. یمحو پوزخند

 ما! ی! اونم برایو معشوق! چه کلمات مسخره¬ا عاشق
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 کارم شدم.  یه یبق  مشغول 

 . ه ی: فکر خوب اشایک

 کمم به زنت برس بدبخت رنگ به صورت نداره.  هیخان،  اشای: ک دالرام

 نخورده اما امروز مجبوره دوتا بشقاب بخوره.  یغذا درست و حساب روز ی: داشایک

تو واسم  ذارمی نم گهیگفتم: واسه خوردنم د یینگاه کردمو با ترش رو بهش
 !یکن ف یو تکل  نیی تع

 !؟یزنیباهاش حرف م نطور یبا تعجب گفت: وا نورا؟! چرا ا دالرام

 زدم و به کارم ادامه دادم.  یحرص بهم نگاه کرد که پوزخند با

 خورده باهم بحثشون شده. هی: آرش

 ؟ ی: سر چدالرام

 .تای: طبق معمول رز آرش

 .د یکش یپوف دالرام

 ! نیبازم ا -

 د؟یخور یقهوه م د؟یسادیچرا وا دینی : بشاشایک

 نشستند.  هردوشون

 به گردنش داد.  یورزش آرش

 امروز بدجور خسته شدم. آره،  -
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 و گرفت. دستش  دالرام

 بره. رونیب  تی خستگ دمیخونه خودم ماساژت م میبر -

 و سرگرم کار نشون دادم. گرفت که زود به لپ تاپ نگاه کردم و خودم بغضم

 ؟یکثافت بود قدر ن یکه ا یبرس یخواستیم  یبه چ ، یخوب بود لعنت مونی زندگ
 ؟یو داشتکم از شعور و درک اون هی ؟یآرش بود  هی تو هم شب یمردیم

 اتاقم. دیار ی: چهارتا قهوه که دوتاش با شکر باشه باشایک

آوردم و به  رونیب ومیو جلب نکنه هندزفرتوجهم  گهیصداهاشون د  نکهیا یبرا
 زدم.  میگوش

 کردم.  یپل  یسی آهنگ انگل  هیها آهنگ  نیگوشم گذاشتم و از ب یتو

 مشغول کارم شدم.  باز 

 گذاشت و نشست بهش نگاه کردم.  یکنارم صندل  یکی نکهیحس کردن ا با

 . دمی کش یپوف  اشایک  دنید با

 از دستت راحت باشم.  نجایبرو بذار حداقل ا ایگفتم: ب آروم

گرفتم و   ومیتک  عیگذاشت که سر یصندل یپشت سرم رو ودستش 
 هم فشار دادم.  یو روهامدندون 

طور که به لپ تاپ نگاه گوشم همون  ک یرو درآورد و نزد های از هندزفر یکی
 بفهمه؟  یکس دیرفته که گفتم نبا ادتیگفت: مثل آدم رفتار کن،  کردیم

 شد.  دهینگاه کرد که نگاهش به سمت لبم کش  بهم
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 هوم؟ -

 زدم.  یپوزخند

 دینبا یچ یاز دستت نجاتم بدند؟ اصل برا انیبفهمند که ب یترسی نکنه م -
 بگم؟

 هام نگاه کرد.  چشم  به

 و صادر کن. خودت حکم مرگشون  رندیبم  یاگه دوست دار  -

 . ومدیخونم درنم  یزدیکارد م یعنی

 .یکش یو نمتو آرش  -

 شد.   کیگوشم نزد به

 . یبهتره امتحانم نکن -

 عقب بکشم.  ع یگرمش باعث شد که سر یهانفس 

 . دی کن یباهم آشت ال یخی: بابا بدالرام

 نگاه کردم.  بهش

 .میکرد یآشت گهیچند سال د هی دیشا -

 سر قبرت.  ایگفتم: البته سر قبرم  اشایبه ک  ینگاه میبا ن آروم

 کردم.  یبه پهلوم چنگ زد که از درد اخم یعصب
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اما شب قربون   پرندیرو ولشون کن دالرام، صبح مثل سگ به هم م نای: اآرش
 .رند یهم م یدقه ص

 و به دندون گرفتم تا نخندم. گرفت که لبم خندم

 ها گذشت. اون زمان  گهید

 کشوندند و روش نشستند.  زیم یبه رو  یرو رو هایو دالرام صندل آرش

 دیاگه شما خسته نشد د؟یعقد دائم بش نیخواینم گهی : شما دوتا ددالرام
 . میبخدا ما شد

 !دی کنیم  یرسمنه که خودتون دو ساله عقد  -

 . شهیم کیگفت: کم کم داره نزد  طونیش آرش

 مشکوک نگاهش کرد.  دالرام

 ه؟ یمنظورت چ -

 کرد.  ترکی بهش نزد وسرش

 عشقم.  یشیمتوجه م  -

 نزنه.  یکرد لبخند یسع دالرام

 واسش برنامه دارم.  یمنم به زود د، ی: نگران ما نباشاشایک

 به هم گره خوردند.  هاماخم

 نگاه کردم.   بهش
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 عمرا! -

 بهم نگاه کرد.  خونسرد

 خسته شدم.  گهیمن د ست، یبه حرف تو ن -

 زدم.  یپوزخند

 . گم یبله بگم که نم دیمن با -

 نگاهم کرد. معنادار 

 عقد کردند.  ال یو دان نای! نایهست وونهیبا تعجب گفت: بخدا د دالرام

 . میکن یگفت: ما هم قراره عقد رسم   طونیش

 . دی خند آرش

 کرد.  یاخم

 . گه یتموم بشه بره د دی و راحت کنشما هم خودتون  -

 راحتم.  یل یمن االن خ -

 اشاره کرد.  اشای معنادار به ک آرش

 تحمل داره.   یحد هیتا  اشایک -

 و کرد و تموم شد!کارش   شبید ؟یکار  یبگه کجا ادیب یکی

 تحملم تموم شدم زدم کار رو تموم کردم. : منکه اشایک

 .میسه تامون با تعجب بهش نگاه کرد هر
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 بودنش.  شعور یاز شک و من از ب هااون

 ؟ یگفت: تمومش کرد ینسبتا بلند یبا صدا آرش

 حرفش از خجالت ذوب شدم.  نیا ای

 بردم.  زیم ریو به ز صورتم گذاشتم و خم شدم و سرم ی و رودستم  عیسر

 گفت: آره. با خنده   اشایک

 شعور ی ب یبد ینیریش  دیبا نم، یباال بب  ایگفت: نورا؟ ب  غیدفعه دالرام با ج هی
 ؟ یچرا نگفت

 محکم به دندون گرفتم.  ولبم 

 . زدیم رونیازشون ب  شیاز خجالت آت هامگونه 

و بستم و آروم  هام و گرفت و به زور باالم آورد که چشمهامبا خنده شونه  اشایک
 ! یشعور یب  یل یگفتم: آرش خ

 هر سه تاشون بلند شد.  یخنده  یصدا

 .ینیری خان ش اشایبا خنده گفت: ک  دالرام

 برات غصه نخور. خرمی : ماشایک

 !یکردیشد نورا خانم؟ تو که عقد دائم عقد دائم م ی: حاال چآرش

 و باز کردم. هامحرص چشم  با

 من نخواستم، مجبورم کرد.  -
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 تعجب کردند.  هردوشون

 انداختم.  ینگاه اشایگفتم که با استرس به ک  یچ دمیفهم تازه

 بود.  زیآم دیو تهد یجد  نگاهش

 ؟یچ یعنی: دالرام

 . دمی استرس خند با

فقط بخاطر خود   خواستم، ی عقد دائم نم گفتمی ... من که منکهیا یعنی ... زهیچ -
 قبول کردم.  اشایک

 . دم یکش یاگفتند که نفس آسوده یتو صورتشون محو شد و آهان  تعجب

 نگذشت که در به صدا دراومد.  یزیچ

 وارد شد.  یدر باز شد و آبدارچ اشایداخل ک  دیبفرمائ با

 گذاشت.  ز یم یها رو رواز سلم کردن قهوه  بعد

 هم هست؟  یاگه یامر د -

 . دیبر دیتونی نه، م: اشایک

 رفتن در رو بست.  رونیگفت و بعد از ب یااجازه با

 کنه؟ یم ییداره چه کارا نیکه فرز  دی فهم  می: رحاشایک

داره پنهونش   یبه خوب یجور  هی ایو  کنه ی نم یکار  چیواقعا ه ای: نه، آرش
 هامون نتونستند بفهمند. که جاسوس  کنهیم
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 .دند یباال پر ابروهام

 شرکتش جاسوس دارند!  تو

 ضرب گرفت.  نیزم  یو با پاش رو دی موهاش کش یتو یکلفه دست اشایک

 . میباخت کنهیکار م  یچ مینفهم  -

 و فوت کرد. نفسش  آرش

 .دونمیم -

 م؟ یدالرام بفهم قیاز طر  هی : نظرت چاشایک

 کرد.   یاخم آرش

 ه؟ یمنظورت چ -

 گذاشت.  زیم یو روهاش خم شد و آرنج اشایک

 که عاشق دالرامه...  نیفرز  -

 و به دالرام نگاه کردم. دند یباال پر ابروهام

 بود.   نییپا سرش

 . ارهیبه دست م  ومیخوای که م یو اطلعات  شهیم کی دالرام بهش نزد -

 اصل! اشا، یگفت: اصل فکرشم نکن ک  عیسر آرش

 عاشق تو بوده؟! نیتعجب گفتم: فرز  با

 دست رو داغ دلش گذاشتم.  انگار 
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 متاسفانه آره.  -

 چند وقته؟  -

 . دی کش  یقی عم نفس

 قبل از آرش.  یحت اد، یم  ادمیکه  یتا وقت -

 نشنوم. یدرموردش حرف گهیگفت: بسه! د یعصب آرش

 داد. هیتک  شیخونسرد به صندل  اشایک

 .یدونیهر جور خودت م -

 بهش نگاه کردم.  میگوش  یصدا با

 برش داشتم و بلند شدم.  عی ارسلن سر ییاسم دا دنید با

 . هیتماس خانوادگ  هی -

 مشکوک بهم نگاه کرد.  اشایک

 اومدم.  رونیسمت در رفتم و زود ب به

 و وصل کردم.تماس  دمیکه به آبدارخونه رس  نی هم

 شما؟  نییجان، آخه کجا ییسلم دا -

 رم، سرم شلوغ بود.سلم، شرمنده دخت -

 د؟یخوند وام یپ -

 . دی کش  یقی عم نفس
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 آره دخترم. -

 . د یخب، بگ -

 .میباره به تو نزن نیدر ا یکه حرف میهممون قسم خورد ن، ی بب -

 خته، یداره؟ بخدا چند روزه ذهنم به هم ر  یتی چه اهم گهید ، یی: آخه دادمینال
 . کنمی خواهش م د، ی لطفا بگ

 . د یکش  یقینفس عم باز 

مامانت تو رو حامله بود برادرت که حدود چهار پنج   یباشه دخترم... وقت -
اما  کنندیو رو م  ریتموم اونجا رو ز  شه، یگم م  یشهرباز  رندیم  یسالش بود وقت

اتفاق باعث شد   نی گرفت و هم یای مادرت چه افسردگ ادمهی کنند، ی نم داشیپ
سر زدند اما  یبه همه در  ، وراون نور یا ، ی کلنتر ، یایب ایماه تو زودتر به دن هی

 . نی زم یانگار آب شده بود رفته بود تو

 . دی کش  یقی عم نفس

خانواده افتاد... به  یتو ییکه اون زمان چه عزا ارمیب ادیبه  خوامی اصل نم -
 شخصه عاشق اون پسر بودم. 

 . ختیگونم ر  یقطره ازش رو هیهام حلقه زده بود چشم یکه تو یاشک

 بود؟  یاسمش چ -

 احسان.  -

 دادم. هیتک وار ید به
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 داشتم.  بانیپشت هی بود االن  اگه

 . وفتادمینم اشایک  نیبرادر اونم بزرگتر از خودم... آخ که اگه بود االن به دام ا هی

 و مهار کنم. کردم بغضم  یسع

 د؟ینکرد  دایازش پ  گهید یانشونه  چیه -

  م، ی رو کرد کار ن ینشونه هم نه، بهش فکر نکن دخترم، ما هم ا هی ینه، حت -
 نکن، سرنوشت اون بچه بوده.  تیو اذخودت

 . دمی کش  یقی عم نفس

 .کنمی و جبران ملطفتون  ، ییممنون دا -

 من هستم، تعارف نکن.   یاگه کمک خواست ه؟ی چه حرف نیا -

 زدم.  یکم رنگ  لبخند

 ممنون.  -

 ؟یخوایم یزیچ ، یپول -

 جان، حقوقم خوبه.  ییدانه  -

 باشه دخترم، زود به زود بهم زنگ بزن.  -

 چشم.  -

 ؟ییگفتم: دا دیترد با

 جانم؟ -
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 شم؟ ی پ نیایتا چهلم ب شهیم -

 وفتاده؟ یکه ن یآره دخترم، اتفاق -

کردم   یقالب ته یزیدآمیاونم با نگاه تهد اشا یبزنم اما با ورود ک یحرف خواستم
 . دمی چسب وار یبه د ارادهیو ب

 خداحافظ.  نمتون، یبیبهتون زحمت بدم چهلم م  خوامی ... نمزهیگفتم: چ هل

 گفت: خداحافظ.  سردرگم

 گذاشتم.   بمیج یتو ویو قطع کردم و گوشتماس  عیسر

 گذاشت.  وار یو کنار سرم به دهمون نگاه به سمتم اومد و دستش  با

 استرس بهش نگاه کردم.  با

 . ¬کردمیدر برابرش احساس ضعف م کلشیه نیا با

 یجا هی یکه تا چند روز بر ادیب یبگ یخواستی لبش گفت: م یپوزخند رو با
 گه؟ ید

 و بستم. هامکه از ترس چشم  دیگونم کش یو رو دستش  پشت

 ؟یاز خونم بر ست یگوشم گفت: چند بار بهت بگم که قرار ن کینزد

 گوشم گذاشت.  یمقنعه رو یاز رو ولبش 

 بهت بفهمونم؟  گهید یجور  یخوایم -

 . ادیشدم گفتم ن  مونیکه پش  یدیاسترس گفتم: د با
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 و باز کردم. هام عقب برد که چشم  وسرش

 گرفت.  وچونم

  ، یبکن  ییکارا نی همچ  نمینب  گهیگفت: د  زشیآم دیهمون لحن آروم و تهد با
 زم؟یعز یاوک

 سر تکون دادم. تند

 شد. کیلبم نزد به

 خوبه.  -

 و عقب برد.زد و سرش یکوتاه یبوسه 

 یبرو، تظاهر کن که آشت یآرش و دالرام رو اعصابم اسک یحاال هم کمتر جلو -
 باشه دختر خوب؟ م، یکرد

 ترس نگاه و لحنش سر تکون دادم. یرو از 

 باشه.  -

 . نیآفر -

 . میاومد رونیو گرفت و از آبدارخونه بعقب رفت و دستم به

 ...؟یباشم لعنت تچهیباز  دیبا یک تا

 .مینشسته بود یصندل یغذا رو منتظر
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به هم نشون   ییزایچ هیکرده بودند و  یگوش یو توو آرش سرشون  دالرام
 . دادندیم

 . رفت یرو اعصابم م دی رونم بود که شد یرو اشایمدتم که دست ک  تموم

 ها؟بود اما باالخره صداش دراومد: بچه  یگوش یتو سرشم

 .میبهش نگاه کرد همه

 شمال؟  میبر هینظرتون چ شه، یکه در پ یل یچهار روز تعط نیا -

 نرفتم. ایوقته در  یل یخ م، یگفت: آره بر جانیبا ه  دالرام

 . کنمی: من که قبول مآرش

 بهم نگاه کرد. اشایک

 خانم خانما؟ هینظر شما چ -

 .ادین تایکه رز  امیم یبه شرط -

 . د یکش یپوف

صورتم گرفتم و آروم گفتم:  یو جلوشدم و دستم کیاخم به صورتش نزد با
 . چهیگوشم بپ  یدوباره صداهاتون تو خوامی نم

 هم فشار داد.  یرو وهاشدندون 

 . د یکش  عقب

 . ادینم -
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 دادم.  هی تک یصندل به

 . امیخوبه، پس م  -

 . د یبه گردنش کش  یدست کلفه

 کردم.   صداشیبردم و ب بمیو داخل جدستم  عیسر میلرزش گوش با

 استرسم گرفت.  ایآر  یشماره دنیآوردم اما با د رونشیدور از نگاهش ب  به

 گه؟ ی م یچ گهید نیا

 گذاشتم.  بمیج یتو ویقطع کردم و گوش وتماس 

 شدم.  بلند

 . ییدستشو رمیم -

 ادیهمرام نم  گهیرفته د نکهیبخاطر ا دونستمیدالرام نگاه کردم و چون م به
 ؟ یایگفتم: نم

 نه گلم تو برو.  -

 گفتم.  یاباشه 

 مشکوک نشد.  اشایک نبار یا

 قدم برداشتم تا متوجه عجلم نشه.  میمل ییسمت دستشو به

 و گرفتم. که واردش شدم شمارش  نی هم

 به من زنگ نزن، باشه؟  گهیگفتم: د مقدمهیکه جواب داد ب نی هم
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و خودت یآخه چرا دار  ، یهنوزم باهاش دم یفهم  نکهیسلم، دوم ا نکهیاول ا -
 ؟ یکنی بدبخت م

به فکر خودت باش که آدم  ؟یزنیم نهیو به سسنگ من   یآخه تو چرا دار  -
 فرستاده بود تا بکشنت. 

 یچرا دار  نم، یحاال بگو بب ... تونهی هم بکنه نم یتو نگران من نباش، هر کار  -
 ؟ ید یو عذاب مکنارش خودت 

 کردم.  سکوت

 کرده بگو.   دتینورا؟ بخدا اگه تهد -

 . دمی کش  یقی عم نفس

 نداره.  یهم شده باشه بهت ربط یزیهر چ ا، یبهم زنگ نزن آر  گهید -

 .نمت یبب خوامیم -

 کردم.  اخم

و شرکتشه، اگه   اشایمهمه، درمورد ک یل یبزنم که زودتر گفت: خ یحرف خواستم
 یجا ا، یب فرستمی که م یآدرس نیبه ا یراحت بش   دنی از عذاب کش یخوایم
کنم،   یبهت دست دراز  خوامیم  یو فکر کن یکه بترس ستیهم ن  یخلوت یل یخ

 مرد.  گهید یعوض یایاون آر  ست، ین نطور ینه، ا

 و بفرست. گفتم: آدرس  یکنجکاو یرو از 

 باشه، فعل تا بعد. -
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 فعل.  -

  صدایب ویپاک و گوش ریاخ یهاتماس  ستیو از لکه قطع شد شمارش  تماس
 گذاشتم.   بمیج یکردم و تو

  رونیب ییبه صورتم زدم و بعد از مرتب کردن وضعم از دستشو یبار آب چند
 اومدم. 

 

 ا یآر  

 دستم چرخوندم.  یتو ویگوش

 قبول کرد.  -

 لبش نشست.  یرو یمرموز   لبخند

 ! هیعال -

 داد. ه ی تک شی صندل به

 . مش یهامون به سمت خودمون بکش با حرف میتونیتا م دیبا -

 تکون دادم.  یسر

و صددرصد به   کنهیعمل م فکری هست که ب یایروح تی فعل تو موقع قا، یدق -
 فکر انتقامه. 

 قبول کردم.  وتیخوشحالم که همکار  -
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 لبم نشست.  یرو  یسر خوش لبخند

و  کیو شر  اشایاون ک یابهت مسخره نیوقتشه ا ، یشینم  مونی گفتم که پش -
 . میببر نیو از بشرکتش 

 زدم.  وی گوش رمز

 ؟ی که گفت ییجاهمون  اد؟یبگم کجا ب -

 تکون داد.  یسر

 . ادیساعتشم هر موقع که تونست ب آره، بگو  -

********** 

 نــورا  

 بود نگاه کردم. ین یزم  ریکه ز  یاکافه   هی سردرگاه چوب به

 اومدم.  نییها پاو با استرس قدم برداشتم و از پله دمی کش  یقی عم نفس

هم   هایو صندل زیبود و تموم م دیزرد و سف یهابا چراغ کینسبتا تار  طیمح
 بودند.  یچوب

 اطراف چرخوندم.  ونگاهم

 خلوت. ادیشلوغ بود و نه ز  نه

 . دمیصداش به سمت راستم چرخ با

 نورا؟  -
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 نشسته بود.  سه نفره زیم  هی پشت

 به سمتش رفتم.  دیترد با

 . مرتب کردم وچادرم

 یو رصد نکنه، هنوزم دل پر بدنم  زشیعمد چادر سر کرده بودم تا نگاه ه از 
 بهم تعرض کنه.  خواستیازش دارم، رسما م 

 و نشستم.  دمی کش رونیو برو به روش  یصندل

 سلم.  -

 سلم.  -

 پام گذاشتم.  یرو وفم یک

 خب؟  -

 ؟یخور یم یچ -

بازخواستم  اشایبرگردم ک ریو بگو چون اگه دندارم، زود حرفت  یز یبه چ لیم -
 . کنهیم

 گذاشت.  زیم یرو وهاشآرنج 

 له؟ یوس هی ؟یباش چهیباز  یتو دوست دار  -

 نه.  -

 ؟ یدست و پاش له بش ریتا ابد ز  یدوست دار  -
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 کردم.  یاخم

 اشاه؟ یمنظورت ک -

 تکون داد.  یسر

 بگو.  ا؟یآر  یبرس یبه چ یخوایم -

 ؟یشد یچه حال کردهی م یهمه مدت واست نقش باز  نی ا یدی فهم یوقت -

 چشم دوختم. زیم به

 شکستم.  -

 ؟ یواقعا عدالته که اون لذت ببره و تو داغون بش -

 نگاه کردم.  بهش

 . ستینه، ن -

 تقاص پس بده؟  دیبه نظرت نبا -

 پس بده.  دیبا یگفتم: به سخت یترمکث با لحن آروم یکم با

 . دی کش  یقی عم نفس

و   یتو بهش بخند نبار یکه ا ، یعذاب راحت بش نی بکنم که از ا یکار  خوامیم -
 . یبد شیباز 

 و درست بزن. حرفت  -

 .ر یازش انتقام بگ -
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 !؟یاز هم باز شدند و متعجب گفتم: چ هاماخم

و  دهیم  تیسه ماهه که داره باز  ، یدار  ون ینورا، تو حق ا  ریگفت: انتقام بگ یجد
دلش بهت   یدوست دارم اون تو یگفت ی تو بهش م یوقت  خنده، یبهت م

و تمسخر جوابت  ینه اون از رو ای یدوسم دار  یگفتی بهش م  یوقت ده، یخندیم
 .دادهیم

 گرفت.  بغضم

 !ایبسه آر  -

 از یواسه رفع ن لهیوس هیتو رو  دتت، ی بوسی هوس م یادامه داد: از رو  اما
 . دهیدیخودش م

 زدم و بلند و با بغض گفتم: بسه! زیم یمحکم رو نبار یا

 بهمون جلب شد.  یاعده  توجه

 هام روونه شدند. و پوشوندم و اشکهام صورتمدست  با

 هاش درد داشتند اما درست بودند. حرف  تموم

 یجلو وق یحقا خواستمیفقط م ارمیو درباشکت  خواستمینکن نورا، نم  هیگر -
 . هی به چ یچ یتا بفهم ارمیهات بچشم

 نایتو بهم ا ستین از ین  دونمیگفتم: خودم م هیبردم و با گر  نییپا وهامدست 
 .یرو بگ

 برداشت و به طرفم گرفت.  یرو از جا دستمال یای کاغذ دستمال 
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 باهات حرف بزنم.  ی جد خوامی و پاک کن، مهات اشک -

 و پاک کردم. مهار و اشکام ومیگر یمکث ازش گرفتم و به سخت یکم با

 !ایبهت آر  لعنت

 . دم یکش  یقیبستم و نفس عم وهام چشم

 بگو.  -

 بخوره.  نیکه زم   میکن یباهم کار  خوامیم -

 باز کردم.  وهام چشم

 ؟ یچجور  -

 کرد.  یمکث

 شرکتش.  قیآخر گفت: از طر در 

 کردم.  یاخم

 ؟ یچطور  قایدق -

  دیبا ، یرو بهم گزارش کن گذرهیشرکت م یکه تو یهر چ  خوامیازت م -
 .می ش کن ورشکسته 

 و پر کرد. وجودم تی هم فشار دادم و عصبان یرو وهامدندون 

 که جاسوس باشم؟ یگیم -
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ورشکسته بشه تو  یمن منفعت نداره، واسه توهم داره، وقت یفقط واسه  نیا -
و تموم   شهی آس پاش م گهیچون د ی از دستش راحت بش یتونیراحت م

 پوچ.  شهی م داشیتهد

 که قبول کنم.  دادیقلقلکم م شحرف¬ها 

 فرستادم.  رونیبو نفسم  کلفه

 ؟یبکن یتونیم کار یبه فرض بهت گزارش دادم، تو چ -

 نگاهش کردم.  یکرد که سوال سکوت

 نیفرز  دنیو نشست که با د دیکش رونیب وی صندل یکی اون  یکیدفعه  هی
 به هم گره خوردند  دیهام شداخم

نورا،  نی چنگ انداختم و بلند شدم اما تا خواستم برم گفت: بش فمیک  به
 .کنم ی خواهش م

 به هردوشون انداختم.  ینگاه

 . میتا مثل سه تا آدم بالغ حرف بزن نیبش -

 . ن ی: لطفا بشایآر 

 و باز نشستم.  دمی کش یعصب نفس

 !ینیپس تو همدست ا -

 اونم مثل ما دنبال انتقامه.  -

 . دم یخند یعصب
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خب بدبخت هم تو بازار رو   ب، ی ! نارو زدن به شرکت رق یانتقام نه، نامرد  -
 شه؟ یم یبچرخون و هم اون شرکت، چ

بار بد بهم ضربه زدند...   نی و آرش چند اشاینورا، ک  ستین  نی : بحث انیفرز 
و حرف و درد هم  یو بهتر از هر کس  میهر سه تامون دنبال انتقام ن، ی بب
 بگو.  گمیاگه اشتباه م م، یفهمیم

 اجبار اعتراف کردم: نه، درسته.  به

 یو وقت لذتش  م، یهر سه تامون تا آخرش پشت هم مونه، ی نم یپس حرف -
وقته که تو بهش اون  ، ینیبیخورده جلو روت م نی زم و اشا یکه ک  ینیبیم
 دادم. یمن تو رو باز  نبار یا ؟یداد میکه باز  ادتهی یگی و م یخندیم

 بهش چشم دوختم. حرفیب

 . خوردیو مثل خوره موجودم دیترد

 . د یلغزیکم کم داشت م پام

چه  یکه االن دار  دونمی م فهمم، یو معشق  یاگه ینورا، من بهتر از هر کس د -
 . یکنیتو خودت تحمل م وی عذاب و درد

همه مدت   نیا یفهمی نم وقتچ یچشم دوختم و آروم لب زدم: تو ه زیم به
 ؟یچ ی عنیبودن  چهیباز 

 ؟یافقط خودت زخم خورده  یفکر کرد فهمم؟ی گفته نم یک -

 نگاه کردم.   بهش
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 . میمن و دالرام قرار بود باهم ازدواج کن  -

 شدت جا خوردم.  به

 ! د؟یرفته بود ش ی حدم پ نیتا ا -

 تکون داد.  سر

 منه.  ییدالرام دختر دا دونهی همونطور که نم دونه، ینم ون یآرشم ا یآره، حت -

 دوبرابر شد. تعجبم

 !؟یاون یواقعا؟! تو پسر عمه  -

که  یگفت: آره، عاشقش بودم نورا، االنم هستم، اما وقت  ینگاه پر غم با
 یپا یو وقت ختیبه هم ر  زیخانوادمون با ازدواجمون مخالفت کردند همه چ

 نداره. اشایاز ک یداخت؛ آرشم دست کمو دور انباز شد من  شی آرش به زندگ

 غم بهش چشم دوختم. با

  ؟یبود چهیباز  هیتو هم  -

که   یکیبه  وهاش یبچگ یکه دالرام هم باز  دونمیخوب م ون یاما ا دونمینم -
 . ی فهمی بهم نگو که نم گهیبودش فروخت... پس د دهیبار د هیفقط 

 به حالش سوخت... اونم مثل من بود.  دلم

 نه؟  ، یخوایاز آرش م ، یریانتقام بگ  یخواینم اشایتو از ک -

 و با زبونش تر کرد.  چشم دوخت و لبش  زیم به
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 آره، از اون. -

 نگاه کرد.   بهم

ورشکسته بشه و   اشایک   نکهیاز ا ، ینیبب وی تا رنگ خوشبخت  یبگو که باهامون -
 برادر. هینترس، خودم پشتتم، مثل  یبش پول یو ب سرپرستیتو ب

 و به سمت برادر گمشدم کشوند. ذهنم  هاشحرف

 شد؟یم ی چ یبود اگه

 . دمی کش  یپر غم نفس

 . زنم یفکر کنم، خودم بهتون زنگ م  دیبهم مهلت بد -

 زد. یکم رنگ  لبخند

 . یشی نم مونی پش  یقبول کناشکال نداره، خوب فکر کن، بدون اگه   -

 تکون دادم.  یسر

 ؟یخور یم ی : خب، حاال چایآر 

 شونم انداختم و بلند شدم.  یرو وفم یک

  نهیخونه استفاده کردم و اومدم، برگرده بب یتو اشایبرم، از نبود ک دیبا گهید -
 . کنهی م چارمیب ستمین

 برسونمت؟  یخوای: پس زودتر برو، منیفرز 

 خودم برم بهتره. نه، ممنون،  -
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 تکون داد.  یسر

 منتظر خبرتم. باشه، پس  -

 نگاه کردم.  ایآر  به

درد داشت اما بازم ممنونم که بهم  یل یخ یکه بهم گفت  یقتی حق نکهیبا ا -
 . یگفت

 داد. هی تک یصندل به

 .دادی دادنت ادامه م یبه باز  نطور ی بود که بهت بگم وگرنه هم فمیوظ -

 گفتم: درسته. آروم

 زدم.  یکم رنگ  لبخند

 که بهتون زنگ بزنم خداحافظ.  یتا وقت -

 و دادند.باهم جوابم هردوشون

 ها باال اومدم. دور شدم و از پله ازشون

 نکردن مونده بودم. ایقبول کردن   نیب

 ... شدی مانعم م زیچ  هیقبول کنم و  کردی وادارم م زیچ هی

  هی که  خوردمیو مکه درست کرده بودم یداده بودم و داشتم شربت هی اپن تک به
 باز شد.  یاانه یدفعه در هال به شکل وحش
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 ریافتاد و خرد و خاکش نیزم  یاز دستم در رفت که رو وانی و ل دمیترس پر با
 شد. 

اومدم و از  رونیاز روش رد شدم و از آشپزخونه ب اطیبهش با احت توجهیب
 . دم یل هال سرک کشها به داخپشت قفسه 

حد ممکن گرد شدند؛  نیهام تا آخرچشم یوضع نی تو همچ اشایک  دنید با
از شلوارش   یانبود، لباسش به طور شلخته شی شگی هم  پی از اون ت یخبر
 هاشم باز بودند.زده بود و نصف دکمه  رونیب

 فاصله هم معلوم بود مثل خر مست کرده.  نیو از ا خوردیتلو م تلو

 به سمت مبل رفت و روش ولو شد.  زدیکه با خودش حرف م یدرحال

  هی که  زم یبه سرم بر یو نداشتم، مونده بودم چه خاکشدن بهش  کینزد جرئت
 بلند شد.  ادشیفر یدفعه صدا 

 قلبم گذاشتم.  یو روو دستم دمی ترس به باال پر از 

 . یبر یخوای که م یکنیتو غلط م -

 .دند یباال پر ابروهام

 بود؟ یک با

توله سگ،  یتو مال من ذارمت؟یبه حال خودت م یزد: فکر کرد ادیفر دوباره
 مال من. 

 شدم.  رهیبهش خ  یناباور  با
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 بود؟! اشایواقعا ک نیا

 که استرس داشتم به سمتش رفتم.  یزدم و درحال ای و به در دل  باالخره

 . سادمیبه روش وا رو

 قدر ن یهام دوخت و کشدار گفت: چرا شما زنا او به چشم قرمزش  یهامچش
 د؟ ینمک به حروم قدر ن یچرا ا  ن؟یاینطور یا

 به هم گره خوردند.  هاماخم

 چه وضعشه؟  نینمک به حروم جد و آبادته! ا  -

 به قهقهه شد.  لیکم کم تبد  د، یخند

 شده!  وونهیرسما د نیا

  هیتوعه، عطرشم شب  هیچشماشم شب  ؟یدونیاونم مثل تو زبون درازه، م -
 توعه. 

 که کنارش پرت شدم.   دیو کشسمتم خم شد و دستم به

 ؟یکنیم کار یداد گفتم: چ با

 و سکوت کرد.  دینفس کش قیموهام برد و عم نیب وسرش

 چش شده؟  یروان نیسکوت کرد که انگار خوابش برده! ا یجور  هی

شده خواستم بلند بشم که نذاشت و محکم  هوشیب یاز مست نکهیفکر ا با
 گرفتم. 
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 . یبر ذارمی گفت: نم خمار 

 شدم تا ادامه بده.  ساکت

اون  ادی کردمی نگاش م یگفت: وقت  یدار خش  یو با صدا دینفس کش  ترق ی عم
 بود. نطور یاوال ا فتادم، یاون م ادی دمشیبوسی م یوقت فتادم، یم

 هام حلقه زد. چشم  یتو اشک

 و ستاره. منظورش منم  دونستمیم

 . خواستمت ی من م  اقتیلیاما ادامه داد: ب شدیم ترف یهر لحظه ضع  صداش

 ستاره؟! ای گفتیرو داشت به من م نایبودم، ا جیگ  واقعا

 ازش جدا شدم.  یهزار بدبخت با

 و گرفت و خمار لب زد: نرو. بلند بشم که مچم  خواستم

 که دوباره کنارش پرت شدم.   دیکش ومچم

 بهم نگاه کرد.  خمار 

شدم؟ هوم؟  یبعد از تو چ یدونی چونم گذاشت و کشدار گفت: م ریز  ودستش 
 بزنه.  یفراموش کردن تو دست به هر کار  یبرا خواستی که م  یکس هی

 گرفت و دلم به حال خودم سوخت.  بغضم

 فراموش کردن ستاره بود.  یکاراش برا نیاز ا یک یدادن من،  یباز 
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از  ذارمی بازم نم یهام دوخت و ادامه داد: اگه هم ازم متنفربه لب  ونگاهش 
 .  ی بر شمیپ

 . شدیداشت منفجر م مغزم

 من. هاشم انگار به جمله  یو بعض گفتی هاش انگار به ستاره مجمله  یبعض

و بستم و هام که با بغض چشم دیو بوسهامآورد و نرم لب  کینزد وسرش
 اومد.  نیی چشمم پا یاز گوشه  یاشک

  گهید نکهیبا ا خوامت، یم یل یو خمارگونه کنار گوشم گفت: خ دمیبوس کوتاه
رو  متمیمل شیو آرا یآب یهابازم دوست دارم، اون چشم  یسگ اخلق شد

جز من   یکس یذار یو با حجابت نم رونیب  یریکه م  میدوست دارم، عاشق وقت
 . نه یو ببخوشگلت  یاون موها

 سکوت کردم تا ادامه بده.  فقط

 . دمیترکیبغض داشتم م  از 

 من و ستاره بود.  یهایژگیاز و یبی حرفاش ترک  تموم

گفت:  یآلودو خواب ف یضع یشونم گذاشت و با صدا یو رو بار سرش  نیا
 چرا؟ یدونی... مخوامیو مخاطرت یل یخ

 و هم نگفت. جملش  یادامه  یشد؛ حت ساکت

 شده.  هوشیهم ب دیشا ایشدنش حس کردم خوابش برده  نیسنگ از 
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اما  زدیهنوزم حرف م  د، یکاناپه دراز کش  یفاصله گرفتم که به طور کامل رو  ازش
 بود. یدار یخواب و ب ن ی نامفهوم، انگار ب

 سر خورد.  نییگونم به پا یشدم و اشک دونه دونه رو  رهیصورتش خ به

 که گفت " نورا". دمینامفهومش انگار شن  یهاجمله  نیب از 

 اومدم.  رونیو از هال ب دمیهام کش چشم ریز  ودستم

اشک و   نیتا ا بار آب سرد رو به صورتم زدم نیآشپزخونه شدم و چند وارد
 بره. نیکه داشتم از ب یابغض مسخره

 و بستم. هام دادم و چشم هی تک نکی و به سهامآخر نفس زنان دست  در 

 . دهی عذابم م شمی تو مست یحت

 !یهست یزندگ  نی ستاره! لعنت بهت ستاره که هنوزم تو ا ستاره، 

انداختم که با   نیی اپن بود با حرکت دست به پا یکه رو ویبشقاب تی عصبان با
 شکست.  یبد یصدا

 کردم آروم باشم. یاپن دست گرفتم و سع به

  ؟یفهمی باهات نداره، چرا نم یسنم چی اون ه گهینداره نورا، د یبه تو ربط گهید
 هان؟ 

توپ  نبار یا کشونمت، ی جناب بزرگمهر، از عرش به فرش م  نی زم  نمتز یم بد
ستاره جونت   نمیبب خوامی وقت ماون  دم، یم  تیو من باز  وفتهیمن م نی زم یتو
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  یفهمیوقته که منه؛ اون  اینجاتت بدند  انیم یعوض  یتایرز  نیهم ایو 
 دادن من بود.   یباز  تی زندگ یاشتباه تو نی بزرگتر

 شکسته رو جمعش کنم. وانیبزرگ بشقاب و ل یهاکه یپا نشستم تا ت  سر

آور و  کنم اما آخرش کف دستم به شکل سوزش  اطیچه قدر تلش کردم احت هر
 هم فشار دادم. یو روهامگفتم و چشم  یزخم شد که اوف یبد

هم با جارو   وش ی بق دیچک یکه خون از دستم م یکه داشتم و درحال یسوزش با
 جمع کردم. 

کردن   یونباند برداشتم؛ بعد از ضد عف هیحموم  یباال رفتم و از تو یطبقه 
زخمم گذاشتم و بعد باند رو دور تا دور دستم   یرو لیدستم اول گاز استر

 . چوندمیپ  هیال  نیچند

تخت   یبرداشتم و رو ومیگوش ، یطوس شرتی ت هیاز عوض کردن لباسم با  بعد
 نشستم. 

 رو گرفتم.  ایآر  یمکث شماره یکم با

 جواب داد. دهیپنج بوق نرس به

 سلم.  -

 سلم.  -

 نورا؟ یکردم که خودش گفت: هست  سکوت

 . دمی کش  یقی عم نفس
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 هستم.  -

 ؟ یزنگ زد یبخاطر همکار  -

 آره. -

 خب، بگو.  -

 با زبونم تر کردم. ولبم 

به ذهنم هجوم آورد که باعث شد مصمم بگم: قبوله،  اشایک  یهای بد تموم
 کار رو بهم بگو.  اتیجزئ

 شاد شد.  لحنش

 نترس.  پس م، ی پشتت نیمن و فرز  ، یگرفت وم یتصم نی باور کن بهتر -

 طور باشه. ن یهم   دوارمیام -

و آرش   اشایک ینی که بب  نهیا یبکن دیکه با  یتنها کار  نطوره، یشک نکن که هم  -
و بگم تا زودتر اون طرف  نیکه به فرز  یقرارداد ببندند، بهم بگ یبا ک خوانیم

و   شندیکمتر م اکوید یهای کم کم مشتر  نطور یبه سمت خودش بکشه، ا
  نی که ا  ندی بب یهم وقت گهید یهای مشتر ده، یو از دست مشرکت اعتبارش 

اعتماد  نیرو داره پس صددرصد به شرکت فرز  یای مشتر نی شتریشرکت ب 
 ؟یدار  یخب سوال کنند، یم

 . دمیتخت دراز کش  یرو
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خودم بهتون زنگ    د، یشما بهم زنگ نزن  وقتچ ی باشه که ه ادتونینه اما  -
 . زنمیم

لپ تاپت که دست   م، یکنی م لیم یبهت ا میهم داشت یباشه، اگه کار مهم -
 ست؟ ین اشایک

 نه.  -

و کنه که اطلعات یزی برنامه ر  دیخبر بدم، با نیخوبه، پس من برم به فرز  -
حواست   یل ینه شک کنه و نه بفهمه، درضمن، خ یکه کس یبهمون بد  یچجور 
 . رکه یباشه، ز  اشایبه ک 

 . شناسمش یم دونم، یم -

 خداحافظ.  گهیپس فعل د -

 خداحافظ.  -

 گذاشتم.  زیم یرو ویقطع کردم و گوش وتماس 

 . دمی کش  یقی عم نفس

 کنم؟یو مدارم کار درست  یعنی

 انصافه که از پشت بهش خنجر بزنم؟ یعنی

 زدم.  یپوزخند

جلوت فرشته بود  ؟یو هست یبود شچهی رفته که باز  ادتیدختر؟!  یکار  یکجا
 دو سر. وید  هی و پشت سرت 
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 هیمنتظر   ، یهم نکرد  یمعذرت خواه هی  یحقته... حت ادیبه سرت ب ییبل هر
بره هم  شیپ ینطور ی ا ستی قرار ن گهید یحت ای دی و ببخش یمعذرت خواه

بچش  ویپس طعم نابود ؛ یبدتر کرد وت ی وضع یبودم، اما تو با خودخواه
 ازت پره.  یجناب بزرگمهر؛ دلم حساب

******* 

 .کردمیو جور مو جمع داشتم اتاقم یدست راستم به سخت با

 یزخمم کامل چلغ شدم... موندم چجور  ن یدست بودم که حاال به لطف ا چپ
 !سمی درس بنو

 پتو رو انداختم و به سمتش رفتم.  میگوش  یصدا با

 باهات کار دارم.  ایفرستاده: ب امیپ  اشایک دمیزدم که د ورمزش 

 زدم.  یپوزخند

 . ام یباش که م ال یخ  نیبه هم  -

 . رهیاشتباه بگ گهید یکیو با من  خوادی باز م البد

 گذاشتم و باز به جون پتو افتادم تا تاش کنم.  زیم یرو ویگوش

از حرص داشتم خفه   شی آروم باشم اما بخاطر دو ساعت پ کردمی م یسع
 . شدمیم

 زنگ خورد.   میتخت گذاشتم که گوش یپتو رو مرتب رو باالخره
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هام در هم کرده بودم اخم ویدو سر س وید ی سیاسمش که حاال به انگل  دنید با
 رفت. 

 کردم که بلفاصله دوباره زنگ زد.  قطعش

 ؟ یصدام کن  یزبون ندار  ه؟یگفتم: چ یوصل کردم و با تند وتماس 

 صداش شک کردم که خودش باشه.  دنیشن با

 نورا؟   نیی پا یایچرا نم -

 ه؟ یی چه صدا نیا ؟ییگفتم: تو یدودل با

 کنم.   دایپ تونمیکن بهم بده، نم  دایمسکن پ  هی ا ینپرس، ب یچیه -

 و قطع کرد. زد و تماس  وحرفش 

و معلوم  ومدیبد م یل ی صداش خ ومد؛ ینرم تا تلف بشه اما دلم ن خواستمیم
 . رهیمیبود از سردرد داره م

 رفتم.  ن ییها پااومدم و از پله رونیاتاق ب از 

 به هال بندازم وارد آشپزخونه شدم.  ی نگاه نکهیا بدون

 پر از آب کردم. ویوانیکردم و ل  دایو پکشو مسکن  نیآخر از 

 یو روخودش  دمیروشن بود شدم که د یتعداد چراغ کم  هیکه فقط   یهال وارد
 و پوشونده.هاش مبل رها کرده و با دستش چشم 

 آرنجش گذاشتم.  یو رونشستم و دستم کنارش
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 و بخور.قرص  نیا ایب -

 آورد.  نییو پازحمت دستش  به

 باز بودند. یبه سخت  هاشپلک

 رو از بسته درآوردم و با آب به خوردش دادم.  قرص

 باش.  نجاشمیفکر ا یخور یتا خر خره م یوقت -

 بود.  زیاما زبونش همچنان تند و ت  رفتی م یداشت به رحم اله نکهیا با

جنس بنجل انداخته اما تو نگران   بهم اروی ستم، یمن که مثل تو بدمست ن -
 . ¬کنم یم  چارشینباش، ب

 زدم. یکم رنگ پوزخند

از دست رفتت تا  هی می عشق قد ادیبه  یمشکل از جنس اون نبوده، جنابعال  -
 الکل برداشته بود. یکل خونه رو بو ، یمرگ خورده بود یپا

نکردم؟ البد  تی که دستمال یبهم انداخت و گفت: تو مست یزیتند و ت نگاه
 حال دادم بهت؟  ، یزیر ی واسه من مزه م  یکردم که شنگول

 جمع کردم. وصورتم 

شده بوده  یحاال چ م، ی دیبوس یکه لب به مشروب زد یبا اون لب یول ر، ینخ -
 ؟ یاز خونه مست کرد رونیکه ب 

 چپ نگاهم کرد. چپ

 . ومدهیبه تو ن  شی فضول -
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 جمعت کنم. دیمن با یکنی مست م یوقت  یول ومدهیپوزخند گفتم: آره، ن با

 رمی¬م ی گفت: من دارم م یدار خش  یسرش گذاشت و با صدا یرو ودستش 
 . ارمیو سرت در مهمش  یبه خدا تلف ؟یکنی نورا، تو با من بحث م

 جام بلند شدم.  از 

 . رسمیم میبهتر، منم به زندگ  ریبم -

 ؟ یریم  یدار  یعنی هال قدم برداشتم که گفت: از  رونیب به

 ادیب  یبه من چه؟ همون گفتمیطرف م هیاز  یولش کنم ول ومدینم  دلمم
 جمعش کنه که بخاطرش مست کرده.

به   دیهام شداخم ادیداره م تایاز دور رز  نکهی ا دنیبردارم اما با د یقدم خواستم
 هم گره خوردند. 

که زنگ  ستکاره یپس اون نگهبان دم در چ کنه؟یم کار یچ  نجایا گهید نیا
 نزده؟

 . دمیفکرا شدم و به سمتش چرخ نیا ال یخیب

 ؟ یمنصرف شد -

 برات بکنم؟ تونمیم کار ی هم که شده گفتم: آره، چ تایدرآوردن حرص رز  یبرا

 و ماساژ بده. سرم ایدارش گفت: بخش  یبست و با صدا وهاش چشم

به سمتش رفتم و کنارش  تایرز  یادآور یبگم رو تو کم کن اما با  خواستم
 نشستم. 
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 هم فشار دادم. یو روهامتو بغلم ولو کرد که دندون  وخودش

 گذاشتم و مشغول ماساژ دادن شدم.  هاشقه یشق یو روهاماجبار انگشت  به

  نایمنفورش نما یکه باالخره چهره ادیبه داخل ب تایلحظه منتظر بودم رز  هر
 شد. 

 رو باز کرد و به داخل اومد.  در 

 انداخت.  اشاینگاه به من بعد به ک  هی

 نه؟  یبرات، سردرد رمیبم -

 و پر کرد. وجودم حرص

 سمتمون اومد.  به

 . ی ستیتو بلد ن دمی برو کنار خودم براش ماساژ م -

 دستش زدم. یدست بزنه که محکم رو  اشایبه ک خواست

 و بکش. دستت  -

 . دیکش   یپوف اشایک

 . ن یبش -

 و باز کرد و کنارم نشست. هاش چشم  بعد

 بهم رفت و نشست.  یاچشم غره تایرز 

 بودنش نشند.  یچیپشت سرم بردم تا متوجه باندپ ودستم
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 شده؟  ی: چتایرز 

بذار  یجنس بنجل بهم انداخت ول ارویدارش گفت: خش  یبا همون صدا اشایک
 . کنمیحلقش م یرو تو  های من رو به راه بشم تموم اون بطر

 به عنوان تاسف تکون داد.  یسر

چشه؟   نینخر، مگه شاه یاز هر کس میو آرش بهت گفتصد دفعه من  -
 جنساش اصله! شهی هم

 تاسف تکون دادم.  یو به نشونه من سرم  نبار یا

بچه پرو واسه من شاخ و  خرم، ی و هم پاره کنه من ازش نماگه خودش  نیشاه -
 ! کشهی شونه م

 .یوفت یحال ب نیبخر تا به ا یپس برو از هر کس و ناکس -

 کردم.  اخم

 . چهیپ ی گوشم م یهاشون توصدا  کنمیبهتره، هر بار که بهشون نگاه م نمونم

و محکم گرفت و گفت:  دستم  اشایدفعه ک هیشدم و قدم برداشتم اما  بلند
 . ن یبش

و هامگفتم و چشم  یدستم نفسم رفت و اوف بلند  یسوزش طاقت فرسا از 
 هم فشار دادم.  یرو

 گفت: نو... متعجب

 شده؟  ینگران گفت: دستت چ نبار یصداش قطع شد و ا اما
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 و گرفتمش.  دمیکش  رونیدستش ب یاز تو ودستم

 . اشایا لعنتت نکنه کصورت جمع شده از درد و سوزش گفتم: خد با

 کرد.  یاخم

 شده؟ یدستت چ گمیم -

 ! دهیبه لطف وجود نحست بر -

 با اخم گفت: درست صحبت کن.  تایرز 

 نگاه کردم.  بهش

 ؟یکه چ نجایا یاومد یتو اصل بلند شد  -

 هم فشار داد.  یرو وهاشدندون 

 گفت: نورا؟  یعصب اشایک

 نگاه کردم.  بهش

 کردم.  نی خوابت توهکه به هم  دیآخ! ببخش -

 : خفه شو نورا. دیغر تایرز 

 هان؟   شه؟یم  یتمسخر گفتم: مثل اگه نشم چ با

و گرفت و با تحکم گفت: بسه! سردردم چرا جلوش  اشایبلند شه که ک خواست
 د؟ ی فهمی نم

 .مینفرت به هم نگاه کرد با
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 زدم.  یپوزخند

 . شهیجونت حال کن سردردت بهتر م  تایبرو با رز  -

 بهم انداخت.  یتند نگاه

 نورا! -

 زدم.   یپوزخند باز 

 بدبخت، نه؟  یسوزی م یگفت: دار  یبا بدجنس تایرز 

از  رونیو گرفت و ببلند شد و بازوم عیسر اشا یمن به سمتش رفتم که ک نبار یا
 هال کشوندم. 

 گفتم: به من دست نزن.  تی عصبان با

 . میها باال اومدنزد و از پله یحرف

بعدا آدمت   ، یاینم رونیگفت: از اتاق ب یاتاق پرتم کرد و با نگاه خشن یتو
 .یآدم باش دیبا ستیحالم خوب ن  یوقت یکه بفهم کنمیم

 نفرت نگاهش کردم. با

به   ید لگ  تی و برداشت و در رو محکم بست و قفل کرد که با عصبانقفل  دیکل 
 . یر یاز سردرد بم یتخت زدم و با داد گفتم: اله

 تخت نشستم. یرو

 رفته.  نی درصدم از ب  هیداشتم االن اون  دیترد یدرصد واسه جاسوس هی  اگه
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 . کنمی م کار یچ نی رو؛ فقط بب تایهم رز  زنمیم  نیتو رو زم هم

 گهیاون که دبره؟  یکنیبلند گفت: چرا دختره رو ول نم تاینگذشت که رز  یزیچ
 !دهید ویهمه چ

نه اما    ایمثل جوابش به منه  تایبدونم جوابش به رز  خواستیدلم م یل یخ
 بفهمم.  تونستمینم زدیچون بلند حرف نم 

 و بلند شدم.  دمی کش  یقی عم نفس

 لبم نشست.  یرو یکم کم لبخند پر رنگ دی که به ذهنم رس یزیچ با

 از یکه واسه حداقل چند روز ن یزیبرداشتم و چند تا چ ومیطوس ساک عیسر
 و داخلش گذاشتم. داشتم

 زنگ زدم.  ریبرداشتم و بدون مکث به ام  وم یگوش

 نگذشت که جواب داد. یزیچ

 عشقم! یمتعجبم کرد -

 تعجب نکن کار دستت دارم.  -

 . دیخند

 . نم ی! بگو ببی رک شهیمثل هم  -

 . یدار  یکه گفت ییلیهمون و  میببر خوامیم اشا، یک یخونه  یسر کوچه  ایب -

 نگران شد.  صداش
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 ؟یکنیفرار م اشایاز ک یشده نورا؟ چرا دار  یچ -

 . دم یبعد بهت جواب م ایزود ب ر، یوقت ندارم ام  -

 اونجام.  گهید قهی باشه، تا چند دق -

 ممنون.  -

 نشدم و قطع کردم.  یمنتظر جواب گهید

 ساک گذاشتم.  یتو وم یگوش

 یو هم توو چادرم دم یپوش  یمشک یو روسر  یو شلوار ل  یزرشک یمانتو هی
 که بود چپوندم. یای ساک به هر سخت

 بالکن گذاشتم.  یو توو پام کردم و ساککالجم   کفش

وز دنبالم اون لندهور نوشتم: فقط سه ر  یکاغذ و خودکار برداشتم و برا هی
 یوحش یچون حوصله  گردمیبرم دمی و آزاد کنم، قول منگرد، بذار ذهنم

 و ندارم. شدنت 

 رو به در بالکن چسبوندم.  کاغذ

 برداشتم و به هم گره زدم که مثل طناب شدند.  ویمسافرت  یو پتوها ملحفه

 و دور گردنم انداختم. به نرده محکم گره زدم و بند بزرگ ساکم  وطناب

 . زدیبفهمه تند م ای ادیب  نکهیاز ا قلبم

 قدم برداشتم.  صدای اومدم و ب نییپا اطیو با احت آروم
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 حرکت کنم.  وار یکردم کنار د یسع

 . دمیشن واشا یک  یصدا

 خوادی نم گهیشده، تو د میهم اوضاعمون وخ شینجور ی هم ، یکنیتو غلط م -
 . یبدترش کن

 . رونیبندازش ب!  گهیگفت: بسه د تی با عصبان تایرز 

 زدم.  یپوزخند

 خراب.  ی.... عوضکنمی م یخونه زندگ نیلج تو هم شده تو ا بخاطر

 رو بهم دادند.  ایانگار دن دمیکه به در رس  نی هم

 . دند ینبود نگهبان ابروهام باال پر از 

 رفته؟  کجا

اومدم و در رو آروم بستم، بعد تا تونستم با اون ساک نسبتا   رونیب عیسر
 . دمیهم نبود دو یراه ادیکوچه که ز به سر   نی سنگ

 تر کردم.و آرومهامقدم  رهیام  نکهیبه کوچه با فکر به ا نیماش هیورود  با

 . وست یپ قتیکنار پام رو ترمز زد تصورم به حق یوقت

 اومد.  رونیدور زد و از کوچه ب یحرف چی نشستم که بدون ه عیسر

 . دم یکش یادادم و نفس آسوده هیتک یبه صندل وسرم

 .نمیکن بب ف یتعر -
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 نشستم. یصندل یپام گذاشتم و درست رو نییپا وساکم

چند وقت ازش دور   هیبحثمون شده، منم فکر کردم  تایسر رز  هی چند وقت -
 . شهی آدم م نهیو نبمن   نکهیباشم و هم ا

 بهم نگاه کرد. کوتاه

 خانم.  یرسیبه حرفم م یکم کم دار  -

 چشم دوختم.  ابونینگفتم و به خ یزیچ

 .دم یبگم االنشم رس تونستمی م کاش

 ؟ یذره سکوت گفت: چرا به من زنگ زد هیاز  بعد

 بهش نگاه کردم.  حرفیب

 چرا به اون زنگ زدم؟  واقعا

 و با زبونش تر کرد. نگاه کرد و لبش  بهم

 هوم؟ -

 باال انداختم. یاشونه 

 بهت زنگ زدم.  یناشناخته دار  یلیو هیافتاد  ادمی دونم؟یچه م -

 گفت.  یآهان

زد رو ترمز و گفت:   ابونیکنار خ عی دستم زوم شد که سر یدفعه نگاهش رو هی
 شده؟  یدستت چ
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 تعجب گفتم: وا! چته؟ زخم شده خب!  با

 هان؟ اشاه؟یگفت: کار ک یگرفت و عصب ودستم

 . دمیکش  رونیدستش ب یاز تو ودستم

که   داشتمیو برمهاش رفت شکست، داشتم بزرگاز دستم در  وانینه بابا! ل -
 .د یدستم بر یاتفاق

 فوت کرد.  رون یبه ب ونفسش 

 مارستان؟ یببرمت ب  یخوایم -

 . دم یخند

 . ستیکه ن   رینه، زخم شمش -

 ست؟ ین اشا یگفت: باور کنم که کار ک مشکوک

 ! زنمتای حرص گفتم: م با

 به راه افتاد.  باز 

 ؟ یار یبابا، چرا جوش م لوخبیخ -

 . دی بهش رفتم و درست نشستم که خند یاغره چشم

چشم  ابونیبه خ نمی بینم واشا یک ختیر  یواسه چند روز  نکهیاز ا خوشحال 
 دوختم.
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سه روز از  نی که ا نهیمهم ا یبرگردم اخلقش مثل سگه ول یکه وقت دونمیم
کمکم کرده   ریفقط خدا نکنه بفهمه ام کشم، ی نفس راحت م ه یو دستش راحتم

 به عاقبتش فکر کنم.  خوامینم یوگرنه.... هوف! حت 

 اشا یک

 

 !دهید وی همه چ گهیبره؟ اون که د یکنی چرا دختره رو ول نم -

 هام گرفتم. دست  نیو بمبل نشستم و سرم یرو

 . رمیم ینکن از سردرد دارم م چمیسوال پ -

 دو زانو نشست.  جلوم

 .شمیو بده بعد ساکت م جواب سوالم -

 نگاه کردم.   بهش

 ندارم، خب؟  یجواب -

 زانوهام گذاشت.  یرو وهاشدست 

 ضرره.  هیموندنش  کنه، یو خورد ماون دختره فقط اعصابت  اشا، یک -

 دادم.  هی و به مبل تک دمیکش یپوف

 . رمیمی و ماساژ بده از درد دارم مسرم  ایب کاران یبه جا ا -

 فوت کرد و کنارم نشست.  رون یبه ب ونفسش 
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 و بستم. هامدادم و چشم هی به مبل تک  وسرم

 . نی تو بغلم بش ایب -

 خوبه، ماساژ بده.  ینجور یهم -

گذاشت و مشغول ماساژ دادن  هامقه یشق یو روهاش نکرد و انگشت  یمخالفت
 شد. 

 و نداشتند. هاش مثل نورا نبودند، حس اون دست  یگرم

 نگذشت که باز صداش دراومد.  یزیچ

 زنه؟ یباهات حرف م یچجور  یدیزبونش درازه، ند ی ادیاون دختره ز  -

 .طورهن ی هم شهی اون هم ال، یخیب -

آش الشش   یباهات حرف بزنه و نزن نطور یا یکیکه  ینبود یاما تو هم آدم -
 !یکن

 کردم؟ی رو باهاش نم کار نیچرا ا گه، یراست م  واقعا

 .اشایشده ک تیزیچ ه یگفت: تو  ترآروم

 بهش انداختم.  یباز کردم و نگاه وهام چشم

 ه؟ یمنظورت چ -

 . د یموهام کش یو توکه دستش دور گردنم حلقه بود دستش  طور همون 
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که   ستی به نظر من دختره رو زودتر دکش کنه بره، به نفعت ن ترسم، ی دارم م -
 باشه.  شتیپ

 کردم.  اخم

 نظر نده.  گهیبکنم، پس د دیبا کار یچ  دونمیخودم م -

 شدم که دستش ازم جدا شد.  بلند

 . دم یموهام کش  یتو یدست کلفه

 .سادیشد و رو به روم وا بلند

 هان؟  ؟یتا خر خره مست کرد  یتو باز بخاطر چ -

 چپ نگاهش کردم.  چپ

 گفتم جنسش بنجل بوده. -

 بهم نگاه کرد. یجد

از حد  ادیز  شهی اگه هم بجنل بوده باشه بازم معلومه که برخلف هم یحت -
 چرا؟ بخاطر ستاره؟ بخاطر نورا؟ ، یمست کرد

 . فوت کردم رونیو به ب و باال گرفتم و نفسم قدم برداشتم، سرم یسمت به

 نداره. یدختره رو ول کن بذار بره، موندنش عاقبت خوب -

 . دمیخند حال یب

 بکنه؟ تونهیم کار یجوجه چ  نیآخه ا -
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 شد.  کینزد بهم

 که ستاره باهات کرد، عشق و بعد شکستن.  یهمون کار  -

 و بهتر کنه. آزاد حالم یو باز کردم تا هواندادم و در هال  وجوابش 

 اومد. کنارم   به

 کف دستش که زود بره.  ذارمیم ویهمه چ  رمیم یشی عاشقش م یدار  نمیبب -

 نگاهش کردم. یعصب

  خوادینم گهیشده، تو د میاوضاعمون وخ شمینجور ی هم ، یکنیتو غلط م -
 . یبدترش کن

 ... من خسته شدم. رون ی! بندازش بگهیگفت: بسه د  تی عصبان با

 رو محکم بستم. در 

خسته   یو از هم باز کردم و گفتم: از چهامشده دست  زیر  یکم یهاچشم با
از   دم، یکه م  دمیبهت نم  یخوایم یهر چ دم، ی که م  دمیبهت حال نم ؟یشد
 هان؟   یخسته شد  یچ

من   پلکه، یدختر دورت م ه ی همش  نمیبیخسته شدم که م نیگفت: از ا دلخور 
 . خوامیفقط تو رو واسه خودم م

 دادم.  هیدر تک به

هم باشه حس  یدختر یدونی خودت بهتر م تا، یرز  فهممی و نممن دردت  -
 . ست ینسبت بهش ن یخاص
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 بره؟ هوم؟ یذار ی پس چرا نم -

 . دمیکش یپوف

 نداره بفهم، کجاش بفرستم بره هان؟  وی کس  چیاون ه -

 . دیخند یعصب

 یبابا و مامان بزرگش ک یو؟ پس اون همه آدم تو مراسم خاکسپار کس  چیه -
 . مامانش ییبودند؟ هوم؟ مثل دا

 به در گذاشتم.  وم یشونی پ کلفه

 .کردی م میداشت عصب دیدختر شد نیا

 . دمیکردم سرت داد کش یقاط یدید هویفعل سردردم  تا،یبرو رز  -

 بازوم گذاشت.  یرو ودستش 

 فکر توعم. من فقط به   -

 نگاه کردم  بهش

 خوامی نگرانم باشه، م یکیدوست ندارم  ، یباش خوادیمکث گفتم: نم یکم با
 و خودم. خودم باشم

 . دی کش  یقی عم نفس

 . دمیدیم ویهاش ناراحتچشم از 

 انداخت.  ودستش 
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 . گردمیاما فردا دوباره برم رمیم ، یدونیباشه، هرجور خودت م -

 تکون دادم.  یزودتر بره سر نکهیا یبرا

 . دمیعقب کش ارادهی و ببوسه که بگونم  خواست

 کرد.  یاخم

 ببوسمت؟  یذار ینم -

 فوت کردم و پشت بهش قدم برداشتم. رونیبه ب ونفسم 

 گفتم که سردردم، برو. -

 گفت: باشه، خداحافظ.  یدلخور  با

به عقب   ینگاه میرفت که ن  رونیمنتظر جوابمم نشد و در رو باز کرد و ب یحت
 انداختم. 

 تند از خونه دور شد. یهارو بست و با قدم در 

 . دم یموهام کش  یتو یدست کلفه

 ها باال رفتم. اومدم و از پله رونیهال ب از 

 یباهاش حرف بزنم و به بهونه  خواستمی کنم فقط م تشیاذ خواستمی نم
 یاز حد خودخواه باز  ادیکه دارم ز  دونمیو بچشم... مآغوشش  یبازم گرما ماساژ
منت   وقتچ ی بزرگم کرده که ه ینطور یبابام ا ست، یاما دست خودم ن ارمیدرم
 بگم... غلط کردم. تونمی ذره هم نم هینکشم و حاال  یادیز 

 رو از کنار در برداشتم و در رو باز کردم. د ی و بدون مکث کل  سادمیدر وا پشت
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 هام به هم گره خوردند. شدم اما با نبودش اخم وارد

 داخل رفتم.  کامل

 نورا؟  -

 و گشتم اما نبود.و حمومش  ییدستشو

 شد و بلند گفتم: نورا؟  ترق یعم  اخمم

 ! چیکه ه   چیه اما

 .خورد که به در بالکن چسبونده شده بود یدفعه نگاهم به کاغذ  هی

 گرفتم.  شیو خوندم که انگار از درون آت شدم و متنش  کینزد بهش

 شدم گفتم: نورا، نورا.  د ی کل  یهادندون  نی و از ب دمیبار محکم به در کوب چند

 رو به شدت کندم و داد زدم: نورا؟  کاغذ

 

 ــریام

 

 بودم.  رهیصورت غرق در خوابش خ به

 .سادمیوا لیو کیخورده نزد  هی خواب رفته از عمد  دمی فهم یوقت

 زود برسونمش که دوباره ازش دور بشم.  خواستمی نم

 . دمی گونش کش یآروم رو ودستم
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 تو وجودشه.  یدرد هینبود و معلوم بود  شهی مثل هم  شچهره

که از  دمی بو کش قی گلوش بردم و عم ریو ز تر کردم و سرمکم شل هی وشیروسر
 و پر کرد.عطرش آرامش وجودم

گفت:   یلب ریو ز  ف یضع  یتکون خورد و با صدا ف یبهش زدم که خف  یابوسه 
 . اشایآدم باش ک

 . دیجمله وجودم از درد لرز  نیا دنیشن با

 . دم یکش  یقیو بستم و نفس عمهام نشستم و چشم درست

 که اسم تو رو زبونشه.  رسهیم یروز  ر، ینباش ام  نگران

 شدم که برسونمش.  یباز کردم و باالخره راض وهام چشم

 روشن کردم و به راه افتادم.  ون یماش

 

 نـورا

 

 و باز کردم. هام چشم  گفتیو مکه اسمم   ریام یحس تکون خوردنم و صدا با

 م؟یدی گفتم: رس یاگرفته  یشده و صدا زیر  یهاچشم با

 باز کرد. ون یماش در 

 آره. -
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 به کمرم دادم. یو قوس  دمیکش  یاازه یخم

 شد. ادهیشدم که پ  ادهیپ نیرو باز کردم و بعد از برداشتن ساکم از ماش در 

جنگل  هی یکه اطرافش پر از درخت بود، انگار که تو دمید  ییلیبه روم و رو
 .میبود

 ش؟ ی دیخر یگفتم: واسه خودته؟ ک  کردمیکه به اطراف نگاه م طور همون 

 مامانم. یبابا بزرگم بوده، بابااالن واسه منه، قبل واسه  -

 گفتم.  یآهان

 دراز کرد. ودستش 

 واست.  ارمیو بده مساکت  -

 . ارم ینه، خودم م -

 . نه ی تعارف نکن بده، فکر کنم سنگ -

 !یداخلش گذاشت  زیو گفت: چقدر چ  دی خداخواسته بهش دادم که خند از 

 . میجلو قدم برداشت به

 داخلش هست؟  ییمواد غذا ، یایبمونم، اصل خوراک  خوامیسه روز م -

از خدمتکارا زدم گفتم زودتر بره و   یکیزنگ  لیو یبر یخوایم  یزنگ زد یوقت -
 ببره.  زمیهمه چ

 زدم.  یکم رنگ  لبخند
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 ممنونم.  -

 زد.  یلبخند 

 . فمه یوظ -

 باز کرد و اشاره کرد که برم داخل. دیرو با کل  در 

 . ها رو روشن کردشدم که وارد شد و تموم چراغ  وارد

 از چوب بود. لیو کل

هم که بود به طور   یمقدار  نی بزرگ و درن دشت نبود اما هم ادیز  هالش
 شده بود.   نیها تزئها و کاناپه سبز و مجسمه  یهااهیبا گ یخوشگل 

 . شدیباال ختم م یتا پله بود که به طبقه  پنج

 ها اشاره کرد.پله  به

 ؟یخور یم یاتاق، چا یو بذار توبرو ساکت  -

 .خوادیدلم م  یل یآره؛ خ -

 گفت و به سمت آشپزخونه رفت.  یاباشه 

 انتخاب کردم و وارد شدم.  وش ی کیکه بود  یدو اتاق نیها باال اومدم و از بپله از 

 داخل هم از چوب بود. یهاله یوس تموم

 آوردم.  رونیب بمیاز ج وم یتخت گذاشتم و گوش  یرو وساکم

 دارم.  اشایسه تماس از ک دمیکردم که د روشنش
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 نفرستاده! یامیپ  چیعجب ه چه

 اومدم.  رونیگذاشتم و از اتاق ب زیم یرو ویگوش

 . کنهیم ون یتلوز  هیداره مهندس  دمشیرفتم که د  نییها پاپله از 

 ون؟ یتو تلوز  یتا حلق رفت یکنیم کار یچ -

 . سادمیوا کنارش

 کرد.   زیتم رهنشیو با پهاش نداد و درآخر بلند شد و دست  وجوابم

 فکر کنم درست شد.  -

 که فکر کنم ماهواره بود. یبرداشت و هم کنترل دستگاه وون یکنترل تلوز  هم

 ! نندیاگه ماهواره نب  رندیمی م نایکنم ا فکر

لبش   یرو یاروزمندانه یو زد که با روشن شدنشون لبخند پ روشنشون  یدکمه 
 نشست. 

 نگاه کرد.  بهم

 چقدر هنرمندم.  نیحال کن بب  -

 نگاهش کردم. مسخره

 دالور. یدرست کنم، خسته نباش  تونستمیامنم م ، یل یآره، خ -

 و پر کرد. هاش چشم  حرص
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  یو روو به سمت کاناپه رفت که با اخم دستم دی سرم کوب یو تودفعه کنترل  هی
 !شعور یسرم گذاشتم و گفتم: ب

 کاناپه انداخت.  یو روو خودش  دیخند

 بلند شد.  ونیتلوز  یصدا

 .یباش شمینگفتم تو هم که پ نم، یاخم گفتم: بلند شو برو بب با

 . رم یکردم، تا آخر شب م یفعل خستم رانندگ -

 تک نفره نشستم. یکاناپه  هی یفوت کردم و رو  رونیو به بنفسم  حوصلهیب

 نگاه کردم. ونیتلوز  به

 .کردی پخش م یترک ال یسر هی

 صداش بهش نگاه کردم. با

 نه؟  ه، ی چقدر عصبان اشایکه ک یدونیم  یاگه برگرد -

 عادت کردم.  داداشیبه داد و ب ست، یمهم ن دونم، یم -

 به عنوان تاسف تکون داد.  یسر

 . زنهینورا! صورتت درد توش موج م  یانداخت یتیو تو چه وضع خودت  نی بب -

 و پنهان کنم. کردم غمم  یسع

 چشم دوختم. زونیتلو به

 . امیمن خوب خوبم، نگران من نباش، از پس خودم برم -
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 ... د یکش یپوف

 اومد.  رونیبه دست از آشپزخونه ب ینیس

 ؟ یریگ ی فردا امتحان م -

 گذاشت و نشست.  زیم یرو وی نیس

و بهت  درس دادم  یهر چ  امیبعدازظهر م دم، یدرس م ، ی ستینه، تو که ن  -
 . گمیم

 کنم؟ کار یو چم و دوشنبه  کشنبهی یبماند، استاداحاال تو  -

 بهت درس بدند. یخصوص  ارمشونینگران اونا نباش، م -

 دادم.  هیبه مبل تک خوشحال 

 دمت گرم!  -

 زد.  یلبخند 

 مکث گفت: نورا؟  یکم با

 بله؟ -

 . دی کش  یقی عم نفس

 مثل منه واست؟  اشایک -

 گفتم: از چه نظر؟  یسوال یچهره با

 .ز یمحبت، همه چ  -
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 بهش چشم دوخت.  حرفیب

تظاهر بوده، اما چرا، تو   هی قبلشم نبوده، قبلشم  ست، ی از محبت ن یخبر گهید
 .یو اونم نامرد رهیام  هیشب  زیچ هی

 زدم.  یاجبار لبخند به

که از درون  یجور  کرد، یم  تمینداشت، اگه اذ وخواستمی که م  یاگه اون محبت -
داره باهاش نبودم، ولش   یارابطه  گهیبا دختر د دمیفهمیاگه م شدم، یخرد م

 . کردمیم

 زد. یکم رنگ  لبخند

  ینتونست گهید ید ید یروز  هیاگه  ، یخوشبخت یکنیکه فکر م  نهیمهم ا -
نه   ی شیباهاش نمون چون تو داغون م  هی عوض  هی یاگه فکر کرد یباهاش باش

 اون. 

 تکون دادم.  یسر

 .کنمیرو م کار ن یمطمئنم هم  -

 نگاه کردم. ونیتلوز  به

 . ست یمثل من عاشقت ن اشایک کنمی من فکر م یول -

 نگاه کردم.   بهش

 بغض نکنم.  کردمیم یسع یل یخ

 . رونیب ندازتتی و بعد م کنهیکه آخرش ازت استفاده م هیآدم کنمی فکر م -
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آدم  هیدرصد فکر کنم  هی مطمئن باش اگه  ر؟یام ینکن یو خالته دلم  شهیم -
 . کنمی ولش م هی عوض یل یخ

 . د یکش ششیبه ته ر  یدست

 . گهیبهت بگم د یچ دونمینم -

 به اون طرف چرخوندم تا متوجه بغضم نشه.  وسرم

 

 اشا یک

 

 لب گفتم: ممنون.  ریز 

 نشست.  نتمی که بتونه خوب بب یمبل تک نفره جور  رو

 شده؟ یچ -

 گذاشتم.  زیم یرو ووانش یاز آب خوردم و ل یکم

 دادم. ه ی و به مبل تک دمی کش  یقی عم نفس

 . شمی م وونهینپرس آرش، نپرس دارم از دستش د -

 کرد.  یاخم

 ؟ یدست ک -

 گه؟ ید یدست ک -



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1241 
 

 نورا؟  -

 تکون دادم.  یسر

 لب مبل نشست.  یکم

 شده؟  یباز چ -

 . دمی کش شم یبه ته ر  یدست

 رونم زدم. ی و کلفه رو یعصب

 گذاشته رفته، گم و گوره.  -

 کرد.   تعجب

 ؟ یکرد کارشیچرا؟ چ ؟یچ -

 موهام فروبردم. یو توشدم و دستم خم

 گهیبهت جواب بدم، نامه گذاشته سه روز د تونمینپرس که نم ونش یا -
 . گردهیبرم

 کجا رفته باشه؟   یدی احتمال نم -

 نگاه کردم.   بهش

سراغ تک تک  دونه، ی رفتم اون بدبختم مشخص بود نم ناین  شینه، پ -
 . دونندیکه نم دونندی رفتم، نم پشمیاک ی هابچه

 کرد.  یاخم
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 بگه.  یزی چ  هی خواستیانگار م کرد، ی و باز و بسته مدهنش  یه

 و بزن. حرفت  -

 خاروند. وسرش

 نکن.  یفقط قاط گمیم زه، یچ -

 اخم درست نشستم.  با

 بگو.  -

 ؟ یرفت ریسراغ ام -

 . رهیگفتم: سراغ اون نم   مطمئن

 ؟ یاز کجا مطمئن -

 بره.  دیچرا نبا دونهیخودش م -

 . د یکش یپوف

... حاال سه روز صبر کن، ی نامفهوم و گنگ حرف زد از بس  یکرد وونمید -
 . میفرستیها رو دنبالش م بچه  نبار ی برنگشت ا

 . دمی کش   ینفس کلفه

  ارند، یبه سمتم هجوم م وارایخونم که نباشه انگار تموم د یتو ر، یام تونمینم -
 . جمیگ  دمشیبه بودنش عادت دارم، االنم که چند ساعته ند

 شونم گذاشت.  یو رونشست و دستش  کنارم
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 زد.  یلبخند 

 ! نه؟ایبدجور عاشق شد  -

 بهش نگاه کردم. یجد

 ببند.  -

 و به کمرم زد. دیخند

 راحت باش.   فهممیپنهانش کن، فکر کن من نم -

 چپ نگاهش کردم.  چپ

 . اینزن یدر موردش حرف گهید -

 . دیخند باز 

 باشه داداش.  -

 فوت کردم.  رونیبه ب ونفسم 

 پلسم. نجایو آماده کنند سه روز ااز اتاقات  یکیبرو بگو  -

 به کمرم زد و بلند شد.  محکم

 چشم خل من.  یگفت: قدمت رو  رفتی که عقب عقب م طور همون 

 باشم.  یکردم نخندم و جد یسع

 رفت.  یو به سمت دیخنده چرخ با

 . امیکن تا ب ییرایگفت: از خودت پذ بلند
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 جام بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم.  از 

فقط بلد بود   ومدیهم م تایرز  شدم، ی م وونهیقطعا د موندمیتو خونه تنها م  اگه
 و خورد کنه. کن و اعصابم  رونیبگه نورا رو ب

 یاگهیاز هر فرد د ، ی شکمک خواسته با  ریبه حالت اگه از ام یخانم، وا نورا
که چقدر  یدونینه، خودت خوب م ریاما از ام بخشمتیم یکمک خواسته باش 

 .یرو کرده باش کار ن یکه ا کنمی مسئله حساسم پس فکر نم نیرو ا

 داخلش انداختم.  یباز کردم و نگاه وخچال ی در 

بدون صدا و نگاهت بگذرونم... آرش راست   یچجور  دونمیتا سه روز نم اما
 !کنمیکه دارم به خودم اعتراف م   بهیبدجور عاشق شدم... واقعا عج گه، یم

 ... ارندیب رتی که تنها بتونند گ  یجا نرفته باش هی ، ینگرانتم لعنت اما

 دادم. هیتک خچال یدر  به

 . کنهی م میفکر بهشم عصب یحت

 

 روز بعد  دو

 

 نگاه کردم.  میساعت مچ به

 آرش.  رمیگفتم: من دارم م بلند

 بلند شد.  صداش
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 برم دنبال دالرام.  خوامیتو برو، من هنوز م -

 باشه، پس خداحافظ.  -

 خداحافظ.  -

 سمت در رفتم.  به

 . ستادمیاز حرکت ا  میگوش ی نگذشته بود که با صدا یزیچ هنوز 

  دمی که د یم کسآوردم اما با اس رونشیب  بمی از ج عینوراست سر نکهیفکر ا از 
 درجا جا خوردم. 

 !آقاجون

 مکث کردم و درآخر جواب دادم: سلم آقا جون.  یکم

 بلند شد.  شیشگیهم یخشک و جد یصدا

 ؟ییسلم پسرم، کجا  -

 د؟ یشده که بهم زنگ زد یآرش، چ یخونه  -

 برو خونه.  نمت، یبب دیبا -

 شده؟  یزیچ -

 برو خونه، سوال نپرس.  گمیتحکم گفت: دارم بهت م با

 اجبار گفتم: چشم.  به

 خوبه.  -
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 میشون یبه پ یفوت کردم و دست رونیو به بگفت و قطع کرد که نفسم  ون یا
 . دمی کش

 . بردمیازش حساب م یبدجور 

 تو فکرشه که سراغ من اومده.  یباز چ دونهیم خدا

 . دم یآرش به سمتش چرخ یصدا با

 ؟ی ختیبه هم ر  قدر نیبود؟ چرا ا یک -

 گذاشتم.  بم یج یتو ویگوش

 آقا جون.  -

 اومد.  نییها پابه هم گره خوردند و کامل از پله  دیشد هاشاخم

 گفت؟ یم یچ -

 برم خونه باهام حرف داره.  گهیم -

 . د یکش ششیبه ته ر  یدست

 تو فکرشه.   یچ ستیکنه، معلوم ن  ریخدا به خ -

 بهم نگاه کرد. یجد

  یباند اگه قبول کن یتو یداد دوباره بر شنهادی بخدا اگه بهت پ اشا، یک نی بب -
 کنار.   میو گذاشتخلف  گهیما دو ساله که د ، یخط بکش دیو بادور من

 بهش ندارم.  یاخودمم علقه  ست؛ یبه گفتنش ن  از ین دونم، یآرش، م دونمیم -
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 تکون داد.  یسر

 . شهیم یکه اگه زودتر برسه چ یدون یبهت اعتماد دارم، برو، م -

 بازوش زدم.  به

 شرکت دست تو، فعل تا بعد.  -

 نگران نباش، فعل. -

 و به سمت در قدم برداشتم...  دمیچرخ

 اپن ضرب گرفتم.  یهام روساز با انگشت  یچا کنار 

 بخوره.  یعادت داشت بعد از حرف زدن چا  شهی هم

 تش رفتم. دست برداشتم و به سم یاز همه کار  فونیآ یصدا با

 زدم.  وشدکمه 

 بله؟ -

 نگهبان بلند شد.  یصدا

 پدربزرگتون هستند.   گندیاومدند م ییآقا هی -

 در رو باز کن.  -

 و زدم. خاموش  یگفت که دکمه  یچشم

 اومدم.  رونیو از خونه ب دمیبه سر و وضعم کش  یدست
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استوار و محکمش به خونه   شهی هم ی هانگذشت که با قامت و قدم  یزیچ
 شد.  کینزد

 گفتم: سلم آقاجون.  دیکه رس  بهم

  رییتغ یحساب دمتینظر گذروند و گفت: سلم، چهار ماهه ند ریو از ز تا پام سر
 پسر!  یکرد

 از کنارم رد شد و وارد خونه شد که به داخل اومدم و در رو بستم.  بعد

 .د ین یبش دیبفرمائ -

 و کنارش گذاشت. و عصاش  نشست

 ؟یچا  شهیمثل هم  -

 داد.  هی مبل تک به

 آره. -

 اومدم و وارد آشپزخونه شدم.  رونیهال ب از 

 گذاشتم.  ی نیس یکردم و به همراه قندون تو یپر از چا  ووان یل هی

 هال شدم.  وارد

 به اطراف انداخت.  ینگاه

 خونت بزرگتر باشه! کردمی فکر م -

 گذاشتم.  زیم یرو وی نیس
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 و کار کردم.بسمه، به جاش تا تونستم داخلش نقدر یهم -

 نشستم.  کنارش

 د؟یافتاده نوه دار  ادتونیشده که  یخب، چ -

 بهم نگاه کرد. یجد

که چقدر سرم شلوغه، مخصوصا  یدونیخودت بهتر م ادتم، یبه  شهیمن هم -
 . ست ین نجایحاال که بابات ا

 . خوامیدرسته، معذرت م -

 پا انداخت.  یرو پا

 .یبه موضوع اصل  میرسیم -

 بهش نگاه کردم.  منتظر

 بگم استرس نداشتم دروغ گفتم. اگه

نفر حرف زدم که   ه ی درمورد  ، یباند بود یتو یوقت ش، یچند سال پ ادتهی -
 دوسش داشتم؟

 .ادمهیو کامل حرف¬هاتون  -

 منه.  یکنم، االن تو دستا دایو پتونستم پسر اون مردک شیماه پ هی -

 باال دادم. وابروهام

 !نش؟ی گرفت یچ یبرا -
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کل خاندانش تقاص   دیازم گرفت، با ون ی نفرت گفت: انتقام، پدر اون نازن  با
 پس بدند. 

 بزرگمهر با نخ انتقام دوخته شده! یخانواده یزندگ انگار 

 . میدنبال انتقام  لیدل ه یکدوممون به  هر

 نش؟ یخب، کشت  -

 . دیخند کوتاه

 . کنمی اول زجرکش م کشم، ی که، من نم یدونیم -

 د؟ یکن یم کار ی باهاش چ نیگفتم: االن دار  یسوال یچهره با

که خبر مرگ  گذرونهیم  نیگفت: فعل که هر روز تو ترس ا یحس سرخوش با
شکسته شده لذت   یحساب نمیبیم یوقت  ارند، یبراش ب وزش یزن و عشق عز

 بدتر بخاطر دخترش ترس داره. زی. اما از همه چ.. برمیم

 شد.  یجد نبار یا

 ن، ی زم یاما انگار آب شده رفته تو گردمیماهه دارم دنبال دخترش م هی -
 تهرانه.  یتو دونمیم

 . دی که دنبالش دونهیم دیشا -

پدرش مرده، چون همراه مامان و مامان   کنهی نه، امکان نداره، مطمئنم فکر م -
 گردونده، ی بوده که داشته برشون م  نی ماش یهم تو گهیمرد د هیبزرگش 

 بلد نبوده.  یاحتماال زنش رانندگ
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 کردم.  یاخم

 که بهتون گفته دروغ گفته.    یاون کس دیشا -

تا بهت بگم  نجایاومدم ا اشا، یک نی دستمه... بب ریهاست ز نه پسر، سال  -
 کن.  داشیو برام پدختره ر 

 فرستادم.  رونیبه ب ونفسم 

 آقاجون من...  -

 .یو بساز خودت کارش  خوامیکه گفتم، بعدشم م نیتحکم گفت: هم  با

 کردم.  اخم

 چرا من؟ -

 زد.  یمرموز   لبخند

 چون به فکر لذت نومم.  -

 زد.  یرونم گذاشت و چشمک یرو ودستش 

باشه،   شتی هرشب پ ینگهش دار  یتونی بعدش اگه ازش خوشت اومد م -
 برده! هیمثل 

 و بلند شدم.  دمیکش   یپوف کلفه

 . دمیموهام کش  یو توو به کمرم زدم و اون دستمدستم  هی
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که   نی اما از من نخوا کنمی م دایدختره رو براتون پ تونم، ی من درحال حاضر نم -
 باهاش بکنم. یکار 

 داد.  هیبه مبل تک خونسرد

! اگه حوصله  هیچ  یدونیاوف، نم دم، یو هم دخوشگله، عکسش  گندیم -
 . کردمیسره م کیو داشتم که خودم کارش 

 آورد.  رونیکتش ب  ب یاز ج وش یگوش

 . شه ی نظرت عوض م شین یبب -

 . دم یصورتم کش  یو تودستم دو

حرفا   نیکارا و ا نیازت گذشته آقاجون، ا یسن گهیبگه تو د ستین یکی آخه
 ! ه؟یچ

 نگاه کرد.   بهم

 . نی بش ایب -

 نشستم.  کنارش

 به دستم داد. ویگوش

 . نشیبب -

انگار نفسم رفت و کل   دمیکه د یانداختم اما با کس یبه گوش ینگاه تفاوتیب
 کرد.  خیبدنم 

 !نورا
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 خوشت اومد؟ ه؟یچ -

 بهش نگاه کردم.  شکه

 دختر االن دست شماست؟ نیپدر ا دی دختر... گفت نیا -

 کرد.  یاخم

 شده؟  یجور  نی ا افتیآره، چرا ق -

 ... نورا تو.... شهی نم باورم

 نگاه کردم.  یگوش به

 . دینبا یوفتیدست آقا جون ب دینه، نبا نه

 . د یتپی تند م قلبم

 به دستش دادم.  ویجمع کردم و گوش وخودم

 . مونهیخودم م  شی اما بعدش پ کنمی م دای حله، دختره رو پ -

 و چندبار به بازوم زد.  دنی کرد به خند شروع

 . یشینم  مونی پسر! شک نکن پش شهیحرف من م  شهی آخرش هم -

 هیکه نورا دختر    شهیهنوز باورم نم  ایست... خدانورا بفهمه پدرش زنده اگه
که واسه رفتن جلوم   شهی م ریبفهمه چون ش  دینبا وقتچ یخانزاده باشه! اما ه

وقته که از دستم  گرده، اون یم شیپدر  یمئنم دنبال خانوادهو مط سهیوا
 .کشند ی م رونشیب
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 نفهمه؟  یکه کس نیو کجا بردگفتم: حاال پدرش  یظاهر یخونسرد با

 واسه مواد؟  میداشت  ینیزم ریانبار ز  هی ادتهی -

 آره. -

 اونجاست.  -

 گفتم.  یآهان

 با قند برداشت.  وش ییچا

 کار یبه دخترش تعرض شده چ فهمهیم  یکه هاد یوقت نمیبب خوادیدلم م -
 .کنه یم

 . دیخند کوتاه

 ته لذته.  -

 . دمی کش شمیبه ته ر  یطرف چرخوندم و دستاون وسرم

که   ترسمی االن م یول  دمیترسی واسه دور شدنت از خونه نم شیدو روز پ اگه
 . یوفتیآقاجون ب یدست آدما

 و بهش نگاه کردم. دمی کش  یاکاره مهی ن نفس

  ریو درگشما فکرتون  خوامی درضمن، ازتون م د، یعکس دختره رو برام بفرست -
 . ستی شما ن یبه آدما یاز ین  گهید کنند، ی م داشیمن پ  یآدما د، یدختره نکن

 دهنش گذاشت.  یبرداشت و تو گهیقند د هی
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 . دم یبه تو م وارات یباشه، تموم اخت -

 . دم یکش یاآسوده نفس

 ممنون...  -

رفت در رو بستم و بلفاصله به ساالر زدم که با سه بوق جواب  نکهیاز ا بعد
 داد.

 در خدمتم قربان.  -

از   ویکی میبر دیها رو آماده کن امشب بابچه فرستادم، ی واست م شنی لوک هی -
 .می بکش رونیاونجا ب

 . دم یاالن کارا رو انجام م نی چشم قربان، هم -

 و گروهشم نفهمند.  میخوبه، رح -

 د؟یدار  یاگه ی رو چشمم، امر د -

 نه، برو به کارت برس.  -

 گفتم و قطع کردم.  ون یا

 . دمی به کف دستم کوب ویگوش

 . کشتشینکشم قطعا آخرش م رونیدست آقاجون ب رینورا رو از ز  یبابا اگه

******* 

 . ریام  یهمه گفته بودم جمع بشند، حت به
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 نورا کجاست خواهشا بهم بگه.  دونهیم یهر ک  ه، یبد تی ها، موقعبچه  دین یبب -

 ؟یاسترس دار  قدر ن یشده؟ چرا ا یبا اخم گفت: چ آرش

 . دمی کش  یقی عم نفس

که اگه نورا ازم دور باشه تو خطر   دیحد بدون نیبگم، فقط در ا تونمی فعل نم -
 . ستین یبچه باز  هی جد هی قض د، یبهم بگ  کنمی خواهش م وفته، یم یبد

 انداختند.  یبه هم نگاه همشون

 و منتظر بهشون چشم دوختم. گرفتم  یو به باز لبم  پوست

 بهش نگاه کردم.   ریام  یصدا با

 کجاست.  دونمی من م -

 به هم گره خوردند.  دیشد هاماخم

 ؟ یدونیاز کجا م -

 فربده.  یلینورا االن تو و دم، ی رو شن لیفربد و ل  یهاحرف یاتفاق -

 به فربد که تعجب کرده بود نگاه کردم.  عیسر

 گه؟ یراست م  -

 برداشت و هل گفت: آره آره، نورا نخواست بگم.  ر یاز رو ام ونگاهش 

 برداشتم.  زیم یاز رو وم یگوش عیسر

 و ببر اونجا، تهرانه؟زود باش من -
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 انداخت.  ریبه ام ینگاه باز 

 نگاه کرد.  بهم

 لواسون.  -

 سمت در تند قدم برداشتم.  به

 و ببر اونجا.پس زود باش من  -

 

 نـورا

 

 سکو گذاشتم و خودمم روش نشستم.  یرو وکم یو ک یچا

سر به   یهارو به روم که پر از درخت  یتو شکمم جمع کردم و به سرسبز وپاهام 
 بود چشم دوختم. دهیفلک کش 

 بغض داشتم.  جهتیو ب خودیب

و  حس  نیبودم دلم تنگ شده بود و ا دهیند وی عوض ااشیدو روز اون ک نکهیا از 
 اصل دوست نداشتم. 

 شنومیو مخوشحال باشم که نه صداش  دیدوسش ندارم، با گهیمنکه د ایخدا
 ه؟ یچ  گهیمسخره د یدلتنگ نی پس ا نم، یبیم وافش یو نه ق

 پاکش کردم.  تی که با عصبان ختیگونم ر  یبا لجاجت رو یاشک
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هم بهم  گهیکه د یدید ست، ی نباش نورا... اون االن به فکرتم ن ف یضع قدر ن یا
 . ¬کنهیسر م تایزنگ نزد... اون االن راحت شب¬ها با رز 

 تر شد. فکر بغضم بزرگ نیا از 

 نورا.  یکن هیبهت اگه گر  لعنت

 که بعد ستاره باز عاشق شدم.   شهی باورم نم -

غد و  س ی رئ هیباز عاشق شدم، اونم عاشق  ریکه بعد از ام شهیمنم باورم نم  -
 . ی ازخودراض

 باال انداخت.  وابروهاش 

 ؟ یغد؟ ازخودراض -

 خنده گفتم: آره.  با

 بهم نگاه کرد.  دوار یتهد

 کن عشقم.   یمعذرت خواه -

 و عقب عقب رفتم.  دمیخند

 کنم؟   یو گفتم چرا معذرت خواهراستش  -

 کرد.  نیی باال و پا وسرش

 باشه خانم! -

 و پا به فرار گذاشتم.  دمیکش   یغیدفعه به سمتم هجوم آورد که با خنده ج هی
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 داد زد: آره فرار کن.  خندون

 ها باال اومدم. از پله  عیسر

  نیو ببهم برسه وارد اتاق شدم اما تا خواستم در رو ببندم پاش  نکهیاز ا قبل
 در و چارچوب گذاشت که با تموم توانم در رو نگه داشتم. 

 ؟یو دار تو زور من ی: فسقل خنده گفت با

 دفعه در رو به عقب هل داد که چند قدم به عقب رفتم.  هی

 گفتم.  یتخت پرتم کرد که از درد آخ یبه سمتم اومد و گرفتم و رو زود

 . دم یمحکم به کمرش کوب  ومشتم 

 .یبلند شو خفه شدم روان -

غلط  اشایگردنم فرو کرد که با تقل گفتم: ک یو تو گودنداد و سرش  وجوابم
 کردم. 

 . شهیکبود م  یزد که مطمئن بودم جاش حساب  یقیعم یل ی خ یل یخ یبوسه¬ 

 لیو ل نای ن یوقت جلو! اون اشایک شهی: کبود مدمیازم جدا شد که نال باالخره
 بپوشم. یاسک قهی دیبا

 . دیو محکم بوسو گونم  دیخند

 یینشونت بدم تو چه بل یخوایکردم، م یاصل اشکال نداره عشقم، تلف -
 ؟یسرم آورد

 کردم؟! کارتیکردم نخندم و با تعجب بگم: من چ یسع
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 شونش کبوده. دمیآورد که د نیی شونش پا یاز رو ولباسش 

 دهنم گرفتم.  یو جلودستم  عی اما سر دمیخند

 .د ی! ببخشیوا یا -

 حرص نگاهم کرد. با

که داد   دیبوس قی و عمدفعه اونورش  نیگردنم فرو کرد و ا یو تو گودسرش باز 
 جا بسه!  هی یزدم: روان

 شدند.  ریهام سراز تحمل نکردم و اشک گهید

 پرت کردم.  نیزم یو روو بشقاب  وانیل هیگر با

 و پوشوندم. هام صورتم شدم و با دست  خم

 هقم هقم بلند شد.  یصدا

 من عاشقت بودم.  یلعنت ، یکن یباهام باز  نطور یکه ا ینداشت ون یحق ا تو

 ؟ یمن؟ دلتنگ ه؟ی اشکات چ لیدل -

 صداش انگار قلبم از کار افتاد. دنیشن با

و هامو ترس اشک  ختیقلبم فرو ر   دنشیکه با د دمیبلند شدم و چرخ عیسر
 بند آورد. 

 سست عقب عقب رفتم.  یهاشد که با قدم  کیبهم نزد بیبه ج  دست

  ؟یکرد  دامی: چطور پلرزون گفتم یصدا با
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 . دی بلندش زود بهم رس یهاقدم بخاطر

 صورتم بشه.  یحواله  یل یس هیلحظه منتظر بودم  هر

 کج کرد.  یکم وسرش

 دو روز خوش گذشت؟  نیا -

 .ادی حلقم ب یتو خواستیانگار م  قلبم

 . ایخدا کشتمیم

 . دمیدو طرف صورتم گذاشت که از ترس لرز  ودستش 

  ریزده ز  یادیز  یجمع کن، خوش ولتیپاک کرد و خونسرد گفت: برو وسا واشکام
 .ی کنی م هی دلت گر

 قطعا آرامش قبل از طوفانه.  نیا

 م؟یخونه که بزن  میببر یخوای ترس گفتم: م با

 و گرفت. کرد و بازوهام  یکم رنگ اخم

 بزنمت؟  یچ یبرا -

 قورت دادم.  یو به سختدهنم آب

 نه؟  یکنیم یباهام باز  یبازم دار  -

 حرص بهم نگاه کرد.   با

 نشدم.  ی جمع کن تا عصب و لتیبرو وسا ایب -
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 ول کرد.  وبازوهام

 یل یس  هی یحت ای یوفتی زده گفتم: انتظار داشتم االن با کمربند به جونم ب  بهت
 !یبهم بزن

 رو بکنم؟ کار ن یا دیگفت: چرا با  بیاخم دست به ج  با

 ... ی لیو نجایکه ا یدی چون فهم  چون..  -

 قطع کرد.  وحرفم

  ، یاز فربد ناراحت باش  خوادمینم دونم، ی خودم م هی ک یلیو یبگ خوادینم -
 .یاون یلیکه گفته تو و خواستهیو مصلحت 

 .جا خوردم  دیشد

 فربد؟!  یلیو

 جمعش کردند؟  نطور یها ابچه  نکنه

 و جمع کردم. خودم عیسر

 ؟یبخاطر فرارم چ -

پدر  ، یشناسیو خوب موگرنه من  ، یو آزاد کنخودم بهت فرصت دادم ذهنت  -
 .دادمیم  امیو پ زدمیاز بس بهت زنگ م اوردمیدرم وت ی گوش

 !شهیگفتم: باورم نم   ناباورانه

 و گرفت و به سمت در کشوندم. و بازوم دیکش یپوف
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 جمع کن.  ولتی چرت و پرتا رو ول کن برو وسا نیا -

 و ول کرد.که بازوم میخونه شد وارد

 جلو اشاره کرد.  به

 برو. -

 ها رفتم. ازش چشم برداشتم و به سمت پله  سردرگم

 باشه!  اشایک نیکه ا  شهی نم باورم

 اشتم. ساک گذ یتو وزم یاتاق شدم و همه چ وارد

 و بستم. اومدم و درش  رونیبه دست از اتاق ب ساک

 . زنهیم دیو دداده و اطرافش  هیتک یکنار در اصل   دمیرفتم که د  نییها پاپله از 

 رفت.   رونیگرفت و از خونه ب وار یاز د وش یتک دنمید با

 اومدم و در رو بستم. رونیرو خاموش کردم و ب هاچراغ

 بهش نگاه کردم.  یبه فربد خورد که سوال نگاهم

 باال انداخت.  یاشونه 

 رفتم و داخلش نشستم.  نی به سمت ماش نیماش یتو اشاینشستن ک  با

 جاده به راه افتاد. یو تو دیو بعد چرخ عقب برد ونیمحض بستن در، ماش به

 و به زبون آوردم.فکرم باز 

 ! فهممی و نممن االن واقعا کارات -
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 که هست.  یز یچون چ یبهم نگاه کنه گفت: بهتره بفهم هنک یا بدون

 دنبالم؟  ینبوده که اومد تایمن هنوز سه روزم کامل نشده بود، نکنه رز  -

 بهم انداخت.  یاخم نگاه با

 !یخوایباهات خوب باشم اما انگار تو نم خوامی من م  ؟یباز شروع کرد -

 دنبالم؟  یپس چرا اومد -

 . خواستیدلم م ومده، یبه تو ن  شی فضول -

 هم فشار دادم. یو روهامحرص بهش نگاه کردم و دندون با

 بهم نگاه کرد. کوتاه

 ! یدرضمن، فکر نکن مجازات ندار  -

 زدم.  یپوزخند

 ... ستیمن قرار ن  شنوم، یازت م  ون یآخرش هم  دونستمیم -

 قطع کرد.  وحرفم

 فکرت به اون سمت نره؟! ی ریمیتو م یعنی -

 جون؟ اشایک نهیاز ا ریکه هست، غ یزیبه جانب گفتم: چ حق

 . د یکش یپوف

 . نهیاز ا ریآره، غ -

 .دند یباال پر ابروهام
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 کنجکاو شدم.   ه؟یچ نمی بگو بب -

 فرمون جا به جا کرد.  یرو ودستش 

 ناهار امروز پا توعه.  -

 !؟یتعجب گفتم: چ  با

 بهم انداخت.  ینگاه مین

 و واضح زدم.حرفم -

 کردم.  اخم

 ست؟ یمگه فاطمه خانم ن خوام، ینم -

 دادم چون خونه نبودم.  ینه، سه روز بهش مرخص -

 کردم.  اخم

 ؟ یپس کجا بود -

ظهرا خونه نبودم وگرنه خونه که   نکهیا یعن ی هل کرد اما زود با اخم گفت:  انگار 
 بودم. 

 شدم.  کی دست گذاشتم و بهش نزد شی به صندل یبدجنس با

 ؟ یو عوض نکن، کجا بودحرفت  -

 . حرص کوتاه بهم نگاه کرد با

 بگو.  -
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درست  میصندل یو رو  دیپر میحس کنجکاو دی که به ذهنم رس یزیچ با
 نشستم. 

 ؟یباش یتونستی م گهیکجا د یبود تایرز  شی پ نکهیاز ا ریغ گهید -

 زد.  شی شونی به پ محکم

 !تایبازم رز  -

 و ازش گرفتم. نگاهم دلخور 

 . د یکش یپوف

 . دمیرو ند تایمدتم اصل رز  نیآرش بودم، تو ا یباور کن خونه  -

 .یخر خودت -

 گفت: نورا!  معترضانه

 چونم زدم.  ریو ز چرخوندم و دستم شهیبه سمت ش  وسرم

 به من چه؟!  گهی... استغفرهللا... اصل دمردیم تایرز  نی ا کاش

 نگه داشت.  ابونیخ کنار 

 برگرد به من نگاه کن.  -

 نکردم.  یتوجه

 فربد کنارمون ترمز گرفت.  نیماش انگار 

 شده؟ یچ -
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 تو برو. ست، ی ن یزی: چاشایک

 خداحافظ.  گهیباشه، پس د -

 : خداحافظ. اشایک

 .و گرفت بازوم نبار یا

 نکن حوصله ندارم.  یباز نورا، بخدا لج  -

 پس زدم. ودستش 

 بهش انداختم.  ینگاه میشد که ن  ادهیدفعه پ  هی

 رفت.   نیپشت ماش  به

 !؟یبکش یتونینازم نم  هی  شعور یب

 دادم. هیتک  یدرست به صندل نهیحرص دست به س با

آورد که   رونمیو گرفت و بزانو و گردنم ریدفعه در باز شد و تا بخوام بفهمم ز  هی
 !؟یکنیم کار یگفتم: چ غیبا ج

 و باز کرد.نکرد و در عقب  یتوجه

 که تو بغلش بودم نشست. طور همون 

 به دستش زدم.  یپاش نشوندم که با حرص مشت  یرو

 ! ایاوونه یولم کن، تو د -
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ت تو محکم دور شکمم حلقه کرد و کنار گوشم گفت: آره، من از دس ودستش 
 . یکنیم  میبا کارات روان یشدم، دار  وونهید

 . دم یخند یعصب

 ؟یپس تو چ کنم؟ی م تی کارام روانمن با   -

 ندارم! تیمنکه کار  -

 . یاون همه بل سرم آورد ، یندار  میکه کار  یغلط کرد -

 . د یکش یپوف

 باز شروع نکن. -

 داشت، نه؟  یگفتم: حس خوب آروم

 ؟یچ -

 ؟ یدادیم میو تو باز عاشقت شدم  یدیدی م نکهیا -

 و به دندون گرفتم. به پهلوم زد که لبم  یمحکم چنگ

 هان؟  ؟یو بگحرف¬هات  نیا یخوایم ی! تا ک یبسه لعنت -

 ؟ یشیم  یبگم عصب نکهیاز ا قدر نیآروم گفتم: چرا ا باز 

 داد. میخودش تک به

 گفت: بس کن نورا!  آروم
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جمع کردن بحث گفتم:  یبرا  نیواسه هم دمی نشن وخواستمی که م یزیچ اون
 ؟یخواستیتهران، مگه ناهار نم میبرگرد وفتیبرو راه ب

 . دمیشن وقش ی نفس عم یصدا

 . رونیبرو ب لوخب، یخ -

معترضش بلند  یعقب به جلو رفتم که صدا  نیرفتن از هم  رون یاز ب حوصلهیب
 شد: با کفشات؟! 

 پر حرصش رو به رو شدم.  یو به عقب نگاه کردم که با چهره دمیخند

 کردم.  زیکنسول رو تم یرو خاک

 شد.  زیحرص نخور، تم -

 فرستاد.  رون یبه ب ونفسش 

 شد و بلفاصله جلو نشست.  ادهیپ نیماش از 

 نورا؟  -

 نگاه کردم.  بهش

 بله؟ -

 هام انداخت. نگاه به لبم بعد به چشم  هی

 چطور بود؟  می دیدو روز ند نیا -

 . دمیو دنه خودت  دم، یو شننه دستور دادنات ، یگفتم: عال  تی واقع برخلف
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 گرفت.  یالیخیناراحت شد اما زود فاز ب انگار 

 راه افتاد.  به

 یبود که لج باز  یو نه کس دمیبود، نه غر غر شن یعال زیهمه چ یتو هم نبود -
 کنه. 

 بهش رفتم.  یاغره چشم

 جاده چشم دوختم.  به

اشتباه کردم خانمم،  یبگ یریمی بگه!... خب م یزیچ هی دیاونم با گمیم یچ هر
 م؟ی مثل قبل بش ایب

 ... دمیکش یپوف

 . دم یو چشاز آب مرغ  یکم

 بود. ل یتکم شیچ همه

 ! گشنم شد. یلعنت  ییعجب بو -

 . دمی طرفش چرخ به

 آشپزخونه شد. وارد

هلش  رونیبرداشت اما تا خواست در قابلمه رو برداره گرفتمش و به ب یقاشق
 دادم.

 .یبخور  یتا نپزه حق ندار  -
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 رفت.   رونیخنده از آشپزخونه ب با

 بهش رفتم.  یاغره چشم

 داد.  یبد یپرت کرد که صدا نکیس یتو وقاشق 

شدم و تا بخوام  دهی دفعه به عقب چرخ هیاما  دمیسمت اجاق گاز چرخ به
هام لبم گذاشت که چشم یو محکم روو گرفت و لبش بفهمم دو طرف صورتم

 بسته شدند. 

 ش نبودم دروغ گفتم. بگم دلتنگ بوسه  اگه

 و باز کرد.هام زد و ازم جدا شد که آروم چشم یابوسه 

 ! یزد و آروم گفت: چه عجب لگد نپروند یکج  لبخند

 ب هلش دادم. و به عق دیحرفش کل حسم پر نیا با

 خشکم زد.  نیبود واسه هم یادفعه  هی -

 بهم نگاه کرد.  یخر خودت گفتی که م ییهانگاه با

 رفتم.  نک یو به سمت س  دمیحرص چرخ با

 گذاشتم.  گاهشیها رو شستم و تو جاقاشق هردوتا

 شونم گذاشت.  یو روپشت بغلم کرد و چونش از 

 بهش انداختم.  ینگاه میدادم و ن هی تک نکی به س وهامدست 

 بهت اجازه دادم؟ -
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 تا حاال از تو اجازه گرفتم؟  یک -

 . گهی راست م ون یا

 ! ییپررو یدونیخوبه خودتم م -

 که با آرنج به دستش زدم.  دیو بوسگوشم  یو الله  دیخند آروم

 آدم باش.  -

دلم  اشا، یاز آشپزخونه بردم که با خنده و حرص گفتم: ک  رونیکرد و به ب  بلندم
 درد گرفت! 

 . دی فقط خند پرو

 خوب بهت نشون دادم دور برت نداره! یرو ن، ی بب -

 مبل انداخت که رو پاش قرار گرفتم.  یرو وخودش

 خوبته؟  یرو نیمثل ا -

 آره. -

 بود. گهیجور د هیاما  -

 واسه گذشته بود نه حاال.  -

 حاال هم باشه. خب  -

 .تونمی بخوامم نم دمیکه حاال ازت فهم ییزایبا چ -

 پاش نشوندم. نیب
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 . شهیم یبخوا -

 زدم.  یآروم پوزخند

 ؟یکردیم کار یچ یدیدی م ریو درحال رابطه با ام تو اگه من  -

 وونهیمن نبود نورا، واقعا سردرد بودم، اومد خونه، کاراش واقعا د ریتقص تایرز  -
 سخته.  یل یکه مردم خ یکننده بود، واسه من

 لب گفتم: کثافت!  ریز 

 سوال ازت دارم.  هی -

 بگو.  -

 و بهش نگاه کردم.   دمیچرخ

 ؟ یباهاش بود یدوستم دار  یکه گفت  یوقت ؟یقبل از اون اتفاق چ -

 بهم نگاه کرد. رهیخ فقط

 . دی از درد لرز  وجودم

 زدم.   ینیغمگ پوزخند

 . یپس بود -

تر گرفتم و گفت:  کردم از دورم باز کنم اما محکم یگرفتم و سع وهاشدست 
 . شه ی وقت پ یل یاون واسه خ

 بهش نگاه کردم.  یعصب
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 یحت  گهیزودتر بهم گفته بود، د ایبودم، کاش آر  دهی ولم کن، کاش زودتر فهم -
 تو بغلت باشم.  شهی چندشم م

 ته نگاهش رنگ غم داشت.  انگار 

 گفتم ولم کن.  -

  عیتر کرد که سرو شلدستش  یحلقه  کردیکه بهم نگاه م طور همون 
 و پس زدم. هاشدست 

 . دمیها دواز هال و به سمت پله  رونی شدم و به ب  بلند

 شدم.  دهیکوب وار یدفعه به د هیبودم که  دهینرس ی اول یبه پله  هنوز 

و هر دو   دیبهم چسب  شتریلبم گذاشت که تقل کردم اما ب یو رو لبش  بلفاصله
 و با بدنش قفل کرد. هامدست 

 و بستم.هام که چشم دمیبوس آروم

کنم که معتادش   کار یاما چ خواستمیهوس بود رو نم  یکه رو یابوسه  نیا
 .کردمی نم شی بود که همراه نیبکنم ا تونستمی که م یشده بودم! حداقل کار 

******** 

 . دمی از تموم شدنش کش یامطالب کتابمم خوندم و نفس آسوده نیآخر

  نیی از طرف هردومون خورده شد و از اون وقت تا حاال هم پا یتوجهیبا ب ناهار 
 و بدونم کجاست.  نمش ینرفتم که بب

 به ساعت نگاه کردم. یو با خستگ  دمیبه چشمم کش یدست
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 د.بو دوازده

 به کمرم دادم.  یشدم و ورزش  بلند

 گذاشتم.   فمیک یتو وکتاب 

 و که شسته بودم برداشتم.بند لباس مقنعم  یو باز کردم و از روبالکن  در 

 بلند شد.  نی باز شدن در ماش یوارد اتاق بشم اما صدا  خواستم

داخل   یبا پوشش کامل مشک اشایک دمیشدم که د کیکردم و به نرده نزد یاخم
 شد.  ترق ی نشست و بلفاصله روشنش کرد و به راه افتاد که اخمم عم نیماش

 !ره؟یوقت شب کجا داره م نیا

 به سرم زدم.  یرفت که با حرص مشت تایسمت رز  فکرم

 ! ستیاون ن شی که پ  همشم

 زده به نرده نگاه کردم.  غم

 ؟یاگه رفته باشه چ اما

 . دم یکوب نیو به زم حرص پام  با

 گر باش اه!  مثبت

 ره؟ یکجا داره م  نهیاز ا ریاگه غ اما

 و پر کرد. وجودم ینگران

 اتاق شدم.  وارد
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 رفت.  ادمیهم از  یخستگ یحت

 شدم. ییتخت پرت کردم و وارد دستشو یرو رو مقنعه

 و شستم و مسواک زدم.مربوطه دستم  یاز انجام کارها  بعد

 . دمی تخت دراز کش یاومدم و بدون خاموش کرد چراغ رو رونیب ییدستشو از 

 ا؟یکجا رفته خدا یعنی

 بره.  رونیوقت شب ب نیعادت نداره ا وقتچ یه

 . دمیکمر خواب یو رو دمیکش  یاکلفه  نفس

برداشتم و بهش زنگ زدم اما با خاموش   وم یو گوش اوردمیطاقت ن درآخر
 به وجودم چنگ زد.  یشتری ب یبودنش نگران

 شدم و شروع کردم به راه رفتن.  بلند

 بهش زنگ زدم. باز 

 خاموش بود.  بازم

 . دیجوشی و سرکه م ریمثل س دلم

 که رفته دردسر داره.  یینرفته اما اونجا تایرز  شیپ  گفتی بهم م یحس هی

هم درست از آب    شهی و هم گفتیروغ نم حس ششمم بهم د وقتچ یه
 . ومدیدرم

 رفت.  ادم یخوابم از  یحت
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 ساعت بعد  چند

   اشایک

 

گاز گرفتم تا   شتریو بدهنم یتو یشدن گلوله از دستم پارچه   دهیکش رونیب با
 دادم بلند نشه.  یصدا

 قربان.  مارستانی ب میبر  نیاینگران گفت: لطفا ب ساالر 

 ادتی خواد، ی گفتم: گفتم نم  تی دستم گرفتم و با درد و عصبان یرو تو پارچه
 م؟ یدیکش  یچه مکافات یرفته سر عل 

 نگاه کردم.  یدکتر اشرف به

 و بکن. کارت  -

 کننده رو برداشت.  یضدعفون

 . کند یو مکاراش انگار جگرم  یبه لحظه  لحظه

 ضرب گرفته بودم.  نی زم  یو با پام تند رو دادمیهم فشار م یرو وهام چشم

 شده بود. یخون یاز لباسم حساب  یاکه یدست و ت کل

 جونیفرستادم و ب  رونیبه ب یو طوالنکرد نفس حبس شدم   هی بخ نکهیاز ا بعد
 دادم.  هی به تاج تخت تک
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 . رفتیم یاه یهامم سبدنم از ضعف سست شده بود و چشم کل

 . کشمیم وی خودم اون اصغر عوض یهابا دست  خورمیلب زدم: قسم م حال یب

 شد.  یچیو پاک کرد و مشغول باند پ دستم یرو یهاکننده خون یضدعفون با

 منه.  ریقربان، همش تقص  ذاشتمی تنهاتون م دی: نباساالر 

  ست، یتو ن ریگفتم: تقص یدار خش ی تار بهش نگاه کردم و با صدا دید با
بهتر از  شیرانداز یودم، تحواس خودم پرت شد، اون اصغر رو دست کم گرفته ب

 . ن¬هاست یا

 شد. ترک ینزد بهم

 خودشم پر از خون خشک شده بود.  یهادست 

 زخمتون عفونت کنه.  ترسمی اما قربان، م -

 و با زبون تر کردم. خشک شدم  لب

 که گفتم؟  ییاونجا دیبرد وی ... هادشه ی نم شیچیه -

 راحت.  التونیبله آقا، جاش امنه، خ -

 بستم. وهام چشم

 . رمیکن امشب خونه نم  ف یبرام رد  ییجا هیخوبه...  -

 زن و پسرم رفتند شهرستان.  ه، ی من خال یخونه  دیندار  یاگه مشکل  -

 باز کردم.  وهام چشم
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 حله.  -

 بلند شد.  دکتر

تا  رونیب میتکون داد و رو به دکتر گفت: بر یکردم که سر یاساالر اشاره  به
 و بدم. مبلغ 

کرد که   یبلند شد و خداحافظ لشیتکون داد و بعد از برداشتن وسا یسر دکتر
 و دادم. با سر جوابش

 برداشتم و روشنش کردم.  ویگوش یدست خون با

 از حال برم.  دادمیلحظه احتمال م  هر

 نورا ده بار زنگ زده.  دمیکه روشن شد د یگوش

 زدم.  یجونی ب لبخند

 جوجه! یدوسم ندار  گهید یاما تو که گفتنه؟  یشد نگرانم

 تخت انداختم.  یرو ویو گوش دمیخند حال یب

 

 نـــورا

 

 مبل پرت کردم.   یرو وف یک  یخونه شدم و عصب وارد

 اونه.  ری و گند زدم؛ همشم تقص امتحان امروزم  یواقع یمعنا به
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 . ومدهیهنوز ن  نکهیا یعنی نینبود و ا نشیماش

 گرفته.  میواقعا گر گهید

 ؟یرفت یکدوم گور  آخه

 بهش زنگ زدم. باز 

 .دادی اما جواب نم خوردیم بوق

 مبل پرت کردم.  یرو ویگوش

 خوردم. یآشپزخونه شدم و آب وارد

 نرفت.  نییاز گلوم پا یچیه  صبح

 . دمیکش  یاکلفه  نفس

 وقتشه به آرش زنگ بزنم. تونم، ی نم گهید

 برداشتم. ومیهال شدم و گوش وارد

 گرفتم.  وشمارش 

 رو بهم دادند.  ایباز شدن در انگار دن یبود که با صدا دهیبوق نرس هیبه  هنوز 

خونه    یدر اصل  یکه درست رو به رو یایو قطع کردم و اون در چوبتماس  عیسر
 باز کردم.  یبود رو کم

 . دمی کش یانفس آسوده نشیو ماشخودش  دنید با

 . دمی کش  یقیرو بستم و نفس عم در 
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 . یبفهمه نگرانش شد  دیباش، نبا آروم

 رو باز کردم. هانت یاز کاب یکیآشپزخونه شدم و در  وارد

نشستم و  یصندل یکرم کاکائو رو برداشتم و بعد از برداشتن نون رو عیسر
 . خورمیراحت مثل دارم ناهار م ال یوانمود کردم با خ

 یهالباس  دمیاستخر بود رو باز کرد و وارد شد که د یکه رو به رو یاشه یش در 
 . ستیتنش ن  یشبید

 ها رفت. اومد و بدون توجه بهم به سمت پله  رونیهال ب یتو از 

 ؟ یتا حاال کجا بود شبیو گفتم: د اوردمین طاقت

 بلند شدم.  یو ادامه داد که عصبنداد و راهش  وجوابم

 اشا؟یک یکجا بود گمیم  سمتش پا تند کردم و گفتم: به

 . سادمیکه وا دیو به طرفم چرخ سادیوا

 به صورت نداشت.  رنگ

 شدم.  ترک ینزد بهش

  ، یدادیتا صبح که تلفنت خاموش بود، صبحم که روشن بود جواب نم  شبید -
 ؟یبدونم کجا بود شهیم

 داره که کجا بودم؟ یگفت: بهت ربط یسرد به

 ندادم. یو جواب دمیکش  یپر حرص نفس
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 شد. ترک ینزد بهم

 واست مهمه؟  -

 زل زدم.  شیاقهوه  یهاسکوت به چشم  با

کجا   شبید ده؟یرنگ صورتت پر  قدر نیندادم و به جاش گفتم: چرا ا وجوابش 
 ؟یبود

 ! یبهشون داشته باش یکارام واست مهم باشه و ربط گهیفکر نکنم د -

 ها باال رفت. گفت و از پله  ون یا

 باشم.  تفاوتی کردم ب یسع

 !؟یبود  یگفتم: آره، اصل به من چه که کدوم قبرستون بلند

 بسته و قفل شدن در اتاقش بلند شد.  یصدا

 و باز وارد آشپزخونه شدم.  دمیکش  یپر حرص نفس

زده و حاال   بشی تا حاال غ شبید شد، یباشم اما نم  تفاوتی ب کردمیکار م هر
 شده خونه اومده.  ها ت یکه درست مثل م  یهم با صورت

 پرت کردم.  نتیکاب یسرجاش گذاشتم و کاکائو رو تو ونون 

  رمقشی ب یو زدم که صدامکث در اتاقش  یها باال اومدم و با کماز پله  طاقتیب
 ه؟ ی بلند شد: چ

 در رو باز کن.  -
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 برو نورا، االن اصل حوصله ندارم.  ایب -

 ؟یکنیدر رو باز نم -

 نه.  -

 باشه.  -

 اومدم.  نییها پاپله از 

 . ستمیبخوام بفهمم تا نفهمم ول کنش ن  وی زیچ هینورا،  گندی من م به

 .سادمیبالکنش وا ریاومدم و ز  رونیخونه ب از 

 . امیتو از پنجره م امیب یدر نذار  از 

 به دور و ورش انداختم.  ینگاه

 زدند.  یهام برق خورده داشت چشم  هیکه جا پا   یدرخت دنید با

 مبل انداختم.  یو روخونه شدم و مقنعه و مانتوم  وارد

 بودم.  دهی سه ربع بنفش پوش نیلباس آست هی رشیز 

 اومدم.  رونیعوض کردم و باز از خونه ب ییبا دمپا وکفشم 

 زدم.  باال وهام ن یآست نیطور نماد به

 خان.  اشایک  امیم دارم

و رو جا  وجود پام نیو سوزوند اما با اپوستم  شیدرخت دست گرفتم که زبر به
 اول گذاشتم و مشغول باال رفتن شدم.  یپا
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 .وندم یبپ  یو به رحمت اله وفتمیبود ب کیهم نزد یبار  چند

 فرستادم.  رونیو به بآخر تا بالکنش باال اومدم و نفس حبس شدم  در 

 . دمیبالکن پر  ینرده دست گرفتم و رو به

 هام دادم.به دست  یورزش

 شدم.  کی در بالکن نزد به

هاش  چشم یو روبود و دستش دهی تخت دراز کش  یلخت رو یباال تنه  با
 گذاشته بود. 

 . ختیبودن بازوش قلبم فرو ر  یچیباندپ  دنید با

از پام درآوردم و بدون مقدمه در رو باز کردم و بلند گفتم:  ¬وییدمپا عیسر
 شده؟  یدستت چ

 . دمیدادش منم ترس  یتخت نشست که از صدا  یزد و رو یدفعه چنان داد هی

 گرد شده از شک و ترس بهم نگاه کرد.  یهابا چشم  فقط

 یکنم سکته  و از حالتشم فکر شدی م نیی تند تند باال و پا  شنه یس یقفسه 
 رد کرد. وی فیخف

 کردم نخندم.  یشدم و سع کینزد بهش

 ؟یخوب -

 نگاه به پشت سرم بعد به خودم انداختم.  هی



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1285 
 

واقعا به عقلت شک کردم  گهیبودم، االن د دهیند گهید ون یزنان گفت: ا  نفس
 نورا!

 کردم.  یاخم

 شده؟ یبازوت چ -

 کرد.  یخودش انداخت و اخم یپتو رو رو عی افتاد که سر ادشیتازه  انگار 

 برو. ایب ، یدرخت  یگربه  ومدهیبه تو ن  شی فضول -

 شدم.  یهم حرص یگرفت اما از طرف خندم

 دست محکم گرفتش.  هیکردم برش دارم اما با  یرو گرفتم و سع  پتو

 برو نورا. ایب گمیم -

  نیا یگردی بعدم که برم ، ی گردیظهر برم یری گفتم: شب م تی بار با عصبان نیا
 ؟یکجا بود گمیم ، یحال

 ؟ینداره، اوک یگفت: به تو ربط  تی عصبان با

 ؟یکجا بود گمیزدم: م داد

شدم و  دهی و از دست دادم، به جلو کشکه تعادلم دی دفعه پتو رو محکم کش هی
 تخت رفتم.  یبا صورت رو

باهام  یتو چه سنم گهی گوشم گفت: د کیو روم انداخت و نزدپشت خودش  از 
 که بخوام بهت جواب پس بدم کوچولو؟  یدار 

 کردم بلند بشم.  یسع
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 از روم بلند شو. -

 ؟یاوک ، یمن دخالت کن یتو کارا نمینب  گهیگوشم گفت: د کینزد باز 

شد  یچ دونمی به بازوش زدم که نم یمشت میشگ یحرص طبق عادت هم  با
 فشارش از روم برداشته شد. 

و  هاش گذاشته، چشم  بازوش یو رودستش  دمیکردم و بلند شدم که د یاخم
 و محکم به دندون گرفته. و لبش  دهیهم فشار م یرو

 اشا؟ ینگران گفتم: ک نبار یا

 نگاهم به باند دور بازوش افتاد.  تازه

 دستش مشت زدم!  نیاحمق به ا منه

 شدم. کینزد بهش

 اون بازوش گذاشتم.  یرو ودستم

 ؟ یتیوضع  نیچرا تو ا اشا؟یشده ک یگفت: چ میمل

 نورا.  یکتک نخورد یبرو تا حساب ایگفت: ب  زدیکه درد توش موج م یلحن با

 به حرفش گفتم: بهم بگو.  توجهیب

 بهم انداخت. یباز کرد و نگاه پر درد و عصب وهاش چشم

 ؟ یفقط کنجکاو ایبرات مهمه؟  -

 کردم.  سکوت
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 هام انداخت. به لبم بعد به چشم  ینگاه

 تحکم گفت: جواب بده.  با

 . دمی کش  یقی عم نفس

 کدوم.  چیه -

 . دندیباال پر ابروهاش

 بدم؟ هان؟  حیبرات توض دیچرا با ه؟یسوم چ ینه یپس گز -

 . یبد حی توض یخونه و خودت کرد ریکه اس یبه کس دیبا -

 . رونیگفتم زود برو ب ی سکوت کرد و در آخر گفت: وقت یکم

 تکون دادم.  یسر

 . رمیم -

انبار داره که تموم   هیهاش از شرکت  یکیمکث گفت: بابام واسه  یکم با
و کفش و  ف یک یکل  داره، یرو اونجا نگه م کنهیکه از خارج وارد م ییهاجنس 

دارند انبار  یاز رقبا سع یابودم عده  دهیفهم شی لباس اونجاست، چند وقت پ
نفرشون بهم   هی شبینگهبان اطرافش گذاشتم، د  نیبزنند، واسه هم شیرو آت

  نی واسه هم کشند، یها رو مو دارند بچه  ختندیزنگ زد و گفت که چند نفر ر 
 ردم. خو ریاما من ت فتادیرفتم، انبار دستشون ن  عیسر

 بست.  خیرفت و خون تو رگم  نفسم

 ! ؟یچ -
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 به دستش انداختم.  یکوتاه نگاه

 آره؟ ؟یبود مارستانیب  شبید یعنی -

 نه.  -

 !؟ینرفت مارستانی زده گفتم: ب  بهت

 ساالر بودم. یخونه  شبمیکرد، د فمینه، دکتر خودش اومد رد -

  یآره؟ مثل سگ خون از دست داد ؟یاوونهیو نگران گفتم: تو د یعصب
 و نگاه!رنگ صورتت  مارستان، یب میبرو آماده شو بر ایب و؟تت یوضع یفهمی نم

 زد.   یلبخند محو انگار 

 ؟ینگرانم ه؟یچ -

 کردم.  یاخم

برو  گهیم یخورد ریبفهمه ت یهم باشه وقت  بهیغر یحت یهر ک  ؟یگیم یچ -
 . مارستان یب

 شد.   کیصورتم نزد به

 .یهمون نگاه گفت: اعتراف کن هنوز دوستم دار  با

 شدم.  ترک یهم فشار دادم و به صورتش نزد یرو وهامدندون 

 ا، یب تی کم به واقع ه یجناب بزرگمهر!  ی کنیم یپرداز  ال یخ یادیروزا ز  نیا -
 تموم شده.  نمونیب زیکه همه چ  ینیبیم



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1289 
 

 رنگ عوض کرد.  عی سر نگاهش

 . د یزد و عقب کش یپوزخند

 و ندارم. ت برو حوصله ایب رون، یب یقرار شد بعد حرفم بر -

باال بمون   نیهم  ر، یبم یخونیگفتم: اصل از ب  یتخت بلند شدم و عصب یرو از 
 . یعفونت کنه از درد هلک بش تهیتا بخ

 تند به سمت در رفتم.  یهابا قدم  تفاوتشیو ب حسی نگاه ب درمقابل

 باز کردم اما تا خواستم در رو باز کنم گفت: صبر کن.  وقفل 

 . دمی سمتش چرخ به

 ه؟ یچ -

 . دیتخت دراز کش  یرو

 .ار ی مسکن برام ب هی -

 و پر کرد. بند بند وجودم حرص

 بشر چقدر پرروعه!  نیا

درد   قدر ن یا ارم، ی! نمستمی شدم گفتم: خدمتکارت که ن  دیکل   یهادندون  نیب از 
 بکش تا جونت دراد.

 زد.  یشخند ین

 ! یستیانگار نگرانم ن  یکنیوانمود م یجور  -
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 .  دم یخند

 نگران توعه؟ من؟  یک -

 ! گهیم  گهید زیچ هیهمون نگاه گفت: اما اون همه تماس  با

 سکوت کردم.  یادنبال بهونه  به

 تخت بلند شد و به سمتم اومد.  یرو از 

 چرا سرجام خشکم زده بود. دونمی بچرخم و در رو باز کنم اما نم خواستمیم

 و کنار سرم به در گذاشت و تو صورتم خم شد. و دست سالمش  دی رس بهم

 .یدوستم دار  یکنیآخرش بازم اعتراف م -

 زدم.  یآروم پوزخند

 . ی به گور ببر واالتت یخ نیا دیبا -

 شد. ترکیبهم نگاه کرد و نزد مطمئن

 خوشگلم.  ستیدور ن ادیگفت: روز اعتراف ز  ترآروم

 .شمیتو نم یبه عوض یمن عاشق آدم -

 کنار گوشم آورد. وسرش

 . یکنی التماس م یآدم عوض نی به هم یروز  هی -

و باهات مامانم  یهاخرج  یمن بده یروز  هیهمش کشکه،  نایگفتم: ا آروم
 . شمیدور م شهیهم  یو ازت برا کنمی صاف م
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هم  یو روهام حرکت داد که چشم نییوار از کنار صورتم به پا نوازش  دستش
 فشار دادم. 

بازم   یبش اهمیدن  یزن تو نیاگه پولدارتر یکه حت یدونی خودت بهتر م - 
 . یکنیو حس م کمبود من 

  نی بازم ا یآدمم بش  نیتر رحمی بتر گفت: گوشم گذاشت و آروم یرو ولبش 
 . شه یدل صابمردت برام تنگ م

 . مشت کردم ودستم

 . یکن یبا دلم باز  یلعنت بهت که خوب بلد اشا، یبهت ک لعنت

 . دیکه وجودم لرز  دیو بوسلبم  کنار 

 رو قبول کن عسلم.  نایا یهمه  -

از حالم محکم به عقب هلش دادم که   یدفعه عصب نیباز کردم و ا وهام چشم
 چند قدم به عقب رفت. 

 برم به عقب چرخوندم.  رونیدر رو باز کردم اما تا خواستم ب بلفاصله

 لبم گذاشت.  یو محکم روکرد و لبش  کی و نزدو گرفت و صورتم گردنم  پشت

 و بستم. هامبغض چشم  با

 زد.  یقی عم یبوسه 

و  دمی کوب وار یبه د نبار ی نشد که ا یراض یک یازم جدا بشه اما انگار به  خواست
 . دنمیشروع کرد به بوس یعصب
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کردم به عقب   یگذاشتم و سع شنه ی س یقفسه  یرو ورمقم یب یهادست 
 هلش بدم. 

 .زهیبود جلوش اشکم بر کیلحظه نزد هر

 .کردم  و تقل دمیسالمش کوب یو به بازوکه مشتم  شدینم  ریس یجور  چیه

 مونت ی پش یگفت: حرف از رفتن بزن  یبرداشت و نفس زنان عصب ولبش 
 گم؟ یم یچ تهیحال ، شکونمیو مجفت قلم پاهات یبر  یبخوا کنم، یم

 پر اشک بهش نگاه کردم.   یهاچشم با

با  ینیبی که نم یخودخواه قدر نیتو ا ، یدادنم لعنت یدست بردار از باز  گهید -
بودم بست نبود؟ بندازم  شتی همه مدت پ  نیا ، یدیعذابم م  یکارات دار 

 کن.  یباز  گهید یکیبسه، برو با  گهید رونیب

 تر شد. خشن  نگاهش

 هان؟  یدادن یچه باز  -

 . دیخند یعصب

 چرا؟ یدون ی م ، یریاصل اگه من بگم برو نم -

 شد.  ترکیصورتم نزد به

 یخداحافظ تیکه بهت گفتم شبش با دخترونگ یاصل به نظر خودت چرا روز  -
 هوم؟  ؟یتونستی م نکهیبا ا یکن فرار نکرد

 شدم.  رهیهاش خبه چشم  حرفیب
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  گهید ، یشیو اونجا م نجایا یآواره یاگه بر یدونستی چون م دونم، ی من م -
 و بده.مامانت  مارستانینبود که خرج ب یکس

 یچینگو که ه دهی مشت چرندند، ارث بهم رس هی هان یگفتم: ا  تی واقع برخلف
 ندارم! 

مامانت   یوقت یتونیبه نظرت م  یاما اگه ازشون استفاده کن دهیدرسته، رس  -
 ؟ یو سروسامونش بد یبه هوش اومد خونه بخر

 کردم.  سکوت

 ! هیچ دهیو فهم ضعفم  یلعنت

 زد.  یاانه یموز  یکج کرد و لبخند  یکم وسرش

تا هر وقت که مامانت به   کنمیخوشگلم، من قبول م یدار  اجیتو بهم احت -
پول سنگ   یحت دم، یو بدم، تموم خرج مراسم چهلمم مهاش خرج  ادیهوش ب
 نه؟ نه، یها واست سنگ خرج نیچقدر ا یگرون  یدوره نیکه تو ا یدونی قبر، م

 .دونمیانداختم و آروم لب زدم: م نییپا وسرم

 و باال آورد.گرفت و سرم وچونم

 یواسه کس گانیکه من را یدونیاما م کنم یرو قبول م هانه یهز نیتموم ا -
 . دمی انجام نم یکار 

 ؟یخوایم یهمون لحن گفتم: چ با

 هام زل زد. کم با مکث تو چشم هی
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 عقد. یسر سفره نی دختر خوب و گوش حرف کن بش  هیآخر گفت: مثل   در 

 و پر کرد. وجودم  تی عصبان

 !یخودت کن  ریاس شهیهم یبرا نیو با امن  یتونیتو نم -

 . یصاف کن وت یبده یکه بتون یتا وقت کنمی عقدت م -

 زدم.  یپوزخند

 صاف بشه.  های بده نیتو باشم تا ا ریاس دیمسخره نکن، من تا آخر عمرم با -

خب کار  ؟یبش وتریمهندس کامپ  ستی مگه قرار ن ؟یخونی مگه تو درس نم -
 . ی دیم وت یو بده  یکنیم

هر  ¬هایابونیکه مثل دختر خ  یاعصاب خورد شده گفتم: آره، خانم مهندس با
 دادن باشه.  سیدرحال سرو دیشب با

 در هم رفت.  دیهاش شدکه اخم  ومدیاز حرفم خوشش ن انگار 

 از تخت خواب زدم؟ یو بفهم، من حرف گفت: حرفت   یعصب

 . ست ی فکرت ن یتو یزیچ  نی نگو که همچ -

 فرستاد.  رونیو به بنفسش  کلفه

 . رم ینم تایسمت رز  گهید یحقمه؛ اگه قبول کن ، یموردشه، زنم هیاونم  -

 زدم.  یپوزخند

 قابل باوره. ریحرفت غ  -
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 بهت قول بدم.  تونمیم -

 کردم.  سکوت

 بهم نداده بود. یوقت قول چیه

 با زبونش تر کرد.  ولبش 

 ه؟ ی جوابت چ -

 از در برداشتم.  ومه یتک

 اما بعد از چهلم.  کنمی فقط بخاطر مامانم قبول م -

 لبش نشست و چند قدم به عقب رفت.  یرو یلبخند 

 آماده باش عروس خانم.  گهیپس واسه سه روز د -

 . دمی کش  یقی عم نفس

 ؟ یکنیم کار یفردا رو چ -

 و انجام بدند. مراسم  یها کارابچه  گمیامروز م -

 ؟ یدیت خبر م واسه عقد به مامان -

 و خودم دارم. کارام ار یکه بدونه، اخت  نمیبیالزم نم -

 تکون دادم.  یسر

 باشه.  -

 رو باز کردم اما با صداش بهش نگاه کردم.  در 
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 ؟ یراست -

 شد.  کینزد بهم

 . یلباس عقد انتخاب کن میریامروز م-

 کردم.   تعجب

 ! ؟یچ -

 ؟ ید ینشن -

 عقد که...  نی اما ا دمیشن -

 قطع کرد.  وحرفم

 . ریعقد به اجباره، مخصوصا ام  نیبفهمه ا یکس دینبا -

 ! هیبگو دردش چ  پس

 م؟ یریم یک -

محضر رو هم انجام بدند، به  یکارا گمیآماده شو، م گهی ساعت د میتا ن -
 . رهیخوب واست وقت بگ شگاهیآرا هی گمیدالرامم م 

 تکون دادم.  یسر تفاوتیب

 باشه.  -

 اومدم و در رو بستم.  رونیاتاق ب از 

 . فرستادم  رونیبا غم به ب ونفسم 
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 بشه! اهی قراره س  نمیخوش بود که ا دمیسف یبه شناسامه  دلم

دارم و بخاطر   ون ی فقط هم ایاز داردن هاست، ن یاز ا شتریمامانم ارزشش ب یول
 . کنمیم ی هر کار  ششیآسا

 و بدبخت شده؟  چارهیدخترت بعد از تو چقدر ب ینیبیم ، ییبابا آخ

 

 ... ی...راو

 

 . نهیشما رو بب خوادی از خدمتکارها م یکیخانم،  -

 : به چه علت؟ دیموشکافانه پرس احترام

 کرده.   دایپ وکی ارباب کوچ گهیم -

بلند شد و گفت:  عی به زانو دردش سر توجهی حرف ب نیا  دنیبا شن احترام
 . ادیخب... خب زود بفرستش ب ؟یچ

 رفت.  رونیگفت و بعد از احترام گذاشتن از اتاق ب  یچشم نینسل 

 . زدیتند م جانی احترام از ه قلب

  یخوشحال نهیو ببشها بتونه برادرزاده باالخره بعد از سال  دیشا نکهیا از 
احترام  یتو اینگذشت که در زده شد و با ب یزیو پر کرده بود. چوجودش

 با اون خدمتکار وارد شد و احترام گذاشتند.  نینسل 

 گفت: سلم خانم. رینام داشت سر به ز  نه ی که مد خدمتکار 
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 . نم یسلم، خب بگو بب -

 . کردی واسه گفتن حرفش دست دست م نهیمد

وقته که  و باعث مرگش بشه، اون  رهیحرفش قلب خانم بگ نیبا ا دیترسیم
 بخونه. و خودش  یفاتحه  دیبا گهید

 ؟ یگی نم یزیکرد و گفت: چرا چ  ی اخم زنهینم یحرف  دید یوقت احترام

 به احترام نگاه کرد.   نهیمد

 ادتونه؟ی د، یهمه پخش کرده بود نیب وکی ارباب کوچ یهایشما عکس جوون -

 خب؟  ادمه، ی -

که رفته بودم سر خاک برادرم، متوجه   روز یکم من من کرد و درآخر گفت: د هی
 قبر شدم.   هیعکس سر  هی

 . کردیم یقرار یقلب احترام از ترس ب نبار یا

 خب؟  -

 . رتریکه عکس اربابه اونم پ دمیشدم د کینزد یوقت -

 فرود اومد.  یصندل یگرفت و رو شیوجود احترام آت انگار 

 هان؟  ؟یگیدروغ م یگفت: چرا دار   یزده و عصب  بهت

و اسم پدرشون   لشونیگفت: بخدا راسته خانم، اسم و فام یبا دستپاچگ   نهیمد
 بود.  نای هم
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 قلبش نزد.  گهیلحظه حس کرد که د هیواسه  احترام

 بود.  نیواسش سنگ  یادیخبر ز  نیا

 شدند.  ریهاش سراز قلبش گذاشت و بلفاصله اشک  یرو ودستش 

 . وفتهیاتفاق ب تونهی نم نینه، نه، ا -

 . تونهیزد: نم داد

 خانم. دیبا ترس گفت: آروم باش نینسل 

 !یو عجز و درد داد زد: هاد  هیبلند شد و با گر یبه سخت احترام

و هق هق بلندش عمارت  یها صدابار بعد از سال  نیاول یافتاد و برا نیزم یرو
 پر کرد. 

 . ستیبا ترس گفت: خانم واسه قلبتون خوب ن  نینسل 

 من مرده! یمن مرده، هاد یبرادرزاده رم، یداد زد: به درک بذار بم احترام

و به سرفه   ومدینفسش باال ن گهید هی بزنه اما از گر یاگه یحرف د خواست
 افتاد. 

 مشتش گرفت.  یو توخم شد و لباسش  نی زم  یدرد گرفت که رو دیشد قلبش

 گفت: برو بگو آمبوالنس خبر کنند.   نهی با ترس رو به مد نینسل 

 .دیاز اتاق دو رونی گفت و به ب یچشم مهیسراس  نهیمد

 . کردی م کهی ت کهیو تو وجودش فتادی هر لحظه بدتر به جون احترام م درد
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واسش نامفهوم شدند و بعد از اون تو عالم  رینگذشت که صداها و تصاو یزیچ
 فرو رفت.  یخبریب

 

 چهلم  شب

 تــا یرز 

 

 .دیلرز یاز درد م وجودم

 بود. دهی و برم امونه  اشک

گفتم:   گرفتمیخاله رو م یتار شده از اشک شماره  یهاکه با چشم طور همون 
 یفهمی که نم یاحمق قدر ن یا یلعنت اشا، ی ک یرو کرده باش کار ن ی ا شهی باورم نم
 عاشقتم؟ 

 یهم قول دادگفتم: خاله تو ب  هیو بدون مقدمه با گر عیجواب دادن خاله سر با
 مال منه.  اشایک

 نگرانش بلند شد.  یصدا

 ؟ یکنی م هیشده قربونت برم؟ چرا گر یچ -

 نه؟  ای یبلند گفتم: بهم قول داد هیگر با

 همون لحن گفت: آره، قول دادم.  با

 هان؟  کنه؟یرو عقد م گهید یکیهق هق گفتم: پس چرا پسرت داره  با
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! درست حرف بزن  تا؟یرز  یگیم ی! چ؟ی داد متعجبش بلند شد: چ یصدا
 . نم یبب

  گهیکرده که د یکار  خوابه، یو م خورهی خونش م یسه ماهه تو  یدختر عوض هی -
 اون توجه قبل¬و بهم نداشته باشه.  اشایک

 که هست.  دونمیم یول  ستمی عاشقش ن گهیزدم: م داد

 کنه؟ یو مغلط  نی بهم بگه داره ا نکهیبدون ا اشایگفت: ک  یعصب

 آره. -

و پرواز خودم نیاحمق، با اول یاون پسره  ینکن دارم برا هیگفت: تو گر   یعصب
 . رهیوصلت سر بگ نی ا ذارمینم ران، یا رسونمیم

 . رمیمیم  اشایگفتم: خاله من بدون ک هیگر با

مال خودته، حاال هم قطع   اشایک ذارم، ی دختر، گفتم نم ریو گاز بگزبونت  -
 و انجام بده.  برگشت  ی بگم کارا اوشیکه برم به س کنمیم

 . دم یهام کش چشم ریبه ز  یدست

 .ایتوروخدا زود ب -

 نکن.  هی خاله، تو فقط گر زدل یباشه عز -

 بغض گفتم: چشم.  با

 فعل خداحافظ.  ن، یآفر -

 خداحافظ.  -
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 قطع کردم.  وتماس 

 تر شد. بغضم بزرگ  باز 

مال   ، یلعنت  یتو فقط مال من ، یاون دختره نورا رو عقد دائم کن ذارمینم رممیبم
 من. 

و از آشپزخونه   دمیپر دفعه در هال عمارت به شدت باز شد که با ترس از جا هی
 اومدم.  رونیب

قرار بود از هم جدا   یگفتیم نجور یسرخ شده جلو اومد و داد زد: ا یبا چهره  ریام
 بشند؟ هان؟ 

 بغض گفتم: سر من داد نزن، خودمم شکه شدم.  با

 . د یموهاش کش یتو یدست

وصلت سر   نیکنم که ا کارشی بکنم؟ هان؟ بدزدمش؟ چ یمن االن چه غلط  -
 ره؟ینگ

 . دمی کش  یقی عم نفس

پرواز    نیشد، گفت با اول یعصب یرو گفتم، حساب زیبه خاله زنگ زدم همه چ  -
 . کنه  یو عمل کارش  اشایک  ذارهینم رسونه یو مخودش

 فوت کرد.  رونیو به ببه پهلوش گرفتم و نفسش  ودستش 

 و تکون داد. لباسش  یقه ی

 خودم خفه کنم.  یهابا دست واشا یدوست دارم اون ک -
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 شدم. کینزد بهش

 ؟ید ی مال من، فهم اشامیکنورا مال توعه و  ر، یام میذار یگفتم: ما نم  مصمم

 زد. وار یکنار د یبه مجسمه  یلگد کلفه

 

 صبح  فردا

 نــورا

 

 دایشون پ دالرام و آرش سر و کله شهی که مثل هم  میرفت ی م رونیب میداشت
 شد. 

همراهمون واسه    اشاینذاشت ک یجور  چی ه دی رو فهم  هی دالرام قض یوقت
 . ینیبب  دینبا گفتیم اد، یانتخاب لباس ب

 که چقدر حرص خورد و دل منم چقدر خنک شد.  آخ

 درآورده. وم یپدر گوش ریام  یول دمیرو تا حاال ند تایرز  واکنش

 یپروژه هیسر  خوانیم  اشایافتاد آرش و ک ادمی بودم  ریام یلیو یکه تو یروز 
گفتم، االنم  ایداشتم اما آخرش به آر  دیبشند، اولش ترد کیشر یکیبزرگ با 
 شدند.  یعصب یموضوع هردوشون حساب نیو بخاطر ا دهی پر کهیاون شر

 و هم زدم. نباتم ینشستم و چا یصندل یرو

 و هم اصلح.  ونیهم واسه اپلس شگاه، یقرار بود برم آرا امروز 
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  اشایبه ک  یاجیاحت گهیکه د  دیرسیبهم م  یپول هنگفت هی شدی م کاش
 نداشتم. 

 . دم یکش یخوندنش بلند شد که پوف یچند روز صدا نیا مثل

 شده! وونهیچند روز رسما د نیدلم بذارم؟ ا یکجا گهید وش یخوانندگ 

 نشست.  یصندل یآشپزخونه شد و بلفاصله رو وارد

 جوجه؟ یچطور  -

 زدم.  زیم یو مشت کردم و محکم روحرص دستم  با

 صدبار گفتم به من نگو جوجه!  -

 برداشت.  یو نون دیخند

 داشتم خفش کنم.  دوست

 و کره لقمه گرفتم. ریبرداشتم و با پن وش که یاز دستش چنگ زدم و ت ونون 

 .ار یب یگرفت و گفت: برو واسم چا لقمه

 رو اعصابم راه نرو. یاول صبح اشا، یببند ک -

 . خورمی که حرص م بردی لذت م انگار 

 . دیخند باز 

 .دمیدهنم گذاشتم و جو یحرص لقمه رو تو با
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 نبار یکه ا دی سر کش  نمینازن  یهابرداشت و درمقابل چشم وم ییدفعه چا هی
 ! کشمتیزدم: م غیج

 گذاشت و بلند شد.  زیم یرو ووان یبلند شدم که با خنده زود ل عیسر

 تکونش دادم. دوار یرو برداشتم و تهد چاقو

 . کشمتی م نی با هم -

 و باال گرفت. هاشعقب عقب رفت و دست  آروم

 .دیبار ی هاش مچشم از  خنده

 کنه.  دیو تهد شوهرش  شی که آدم قبل از عروس ستیآروم باش، اصل خوب ن -

 نه، قتل.  دیتهد -

 گفت: او! دهی کش

 خونسرد بهم نگاه کرد. نهیو دست به س  ستادیحرکت ا از 

 بزن.  یو داراگه جرئتش  -

 . سادمیبه روش وا رو

 ؟ یفهمیکنم، م کتیت کهیدوست دارم ت -

 با خنده بهم نگاه کرد.  فقط

 . دمی کش  یبستم و نفس پر حرص وهام چشم
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که با   دم ی کش  نشییو گرفتم و چاقو رو از باال تا پاحرکت لباسش  هیدفعه تو  هی
 گرد شده به لباسش نگاه کرد.  یهاچشم

 نورا؟! یهست  یک گهیتو د -

جگرم خنک   ش، یگفتم: آخ یخنک شده عقب عقب رفتم و با بدجنس یدل با
 شده. 

 .گذاشتم  زیم یرو رو چاقو

 اون با حرص بهم نگاه کرد.  نبار یا

 دارم برات نورا خانم. -

 . دم یخند

 دفعه زنگ خونه به صدا دراومد.  هیاما  ادیبه طرفم ب  خواست

 . زمیو بدوزند عزخنده گفتم: اومدند لباست  با

 هم فشار داد.  یرو وهاشدندون 

به سمتم   دوار یو تهدانگشتش  رفتیکه عقب عقب به سمت هال م طور همون 
 گرفت. 

 . گردمیبرم -

 براش تکون دادم.  یخنده دست با

 بعد صداش بلند شد.  هیهال شد و چند ثان وارد
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 بله؟ -

- ... 

 دفعه متعجب بلند گفت: مامانم؟! هی

 وارد هال شدم.  عیسر

 تعجب بهم نگاه کرد.  با

 باشه، در رو باز کن.  -

 سر جاش گذاشت.  ویگوش

 بود؟ یک -

 مامانمه! گهی همون حالت گفت: م با

 گفتم: اما اون که آلمانه! متعجب

 و باال انداخت. ابروش  هیرفت و   نی نگاهش از ب یدفعه تعجب تو  هی

 اون بهش گفته.  تاست، یکار رز  -

 . دمیکش یپوف

 کنه؟ ی مخالفت م  شه؟یم یحاال چ - 

 به سمت در رفت.  اوردیم رونیو از تنش بکه لباسش  طور همون 

 . ادیبه احتمال ز  -

 پوزخندش بلند شد.  یصدا
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 حلش کنم.  یاما نگران نباش، بلدم چجور  -

 . دمی کش می شونی به پ یفوت کردم و دست رونی و به بنفسم  کلفه

 انداختم.  ختمیبه ر  یو نگاه سادمیوا نهیآ یجلو

 تر کردم. و کش موم¬و محکم دمیکش ترنییپا ولباسم 

 مرتبه.  زیکه همه چ  فعل

 بگذرونه.  ریبه خ خدا

 یو چهره دهی به خود رس یل یزن خ هینگذشت که لباس به دست همراه  یزیچ
 مغرورانه به داخل اومد که گفتم: سلم. 

 درسته؟  ، ینورا باش دیبه سر تا پام انداخت و گفت: سلم، تو با ینگاه

 . بله -

 انداخت.  اشایبه ک ینگاه

 خودسر! یپسره یجواب پس بد دیخوب با یل یخ -

 کرد.   یاخم اشایک

 و خودم دارم مامان. کارام  ار یمن اخت -

 مورد نه.  نیاما تو ا -

 زد.   یشخندی بهم انداخت و ن ی انگاه مغرورانه  هی

 ؟یعقدش کن یخوایو بعد م یار یخونت م یتو وی هر کس -
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 هم فشار دادم. یو روهامو پر کرد و دندون بند بند وجودم حرص

 معترضانه گفت: مامان!  اشایک

 پا انداخت.  یمبل نشست و پا رو یو رو دیبا تمسخر خند مامانه

 افتاده! لیاز دماغ ف یاز خودراض یزنه 

 بهم نگاه کرد. اشایک

 برو باال. -

 مامانه بلند شد.  یصدا

و با چه  هی ک نمیو بببشناسمش  شتریب خوامیبره باال؟ م دینه پسرم، چرا با -
 کرده!  عقلیب قدر ن یو اپسرم  یمکر و فن

 ی احترامتون سر جاشه ول دا، ی مشت کردم و با حرص گفتم: ببخش ودستم
 . دیحرف بزن نطور یدرموردم ا دمیبهتون اجازه نم 

 و با تمسخر نگاهم کرد.  دیخند

 ! گفتیم تایچقدرم زبون داره! رز  نی بب -

 . دیکش   یپوف اشایک

بگم  دیاز االن با یمنصرفمون کن نجایا یبسه مامان بسه! اگه اومد -
 . ست دهیفایب

 بهش نگاه کرد.  یجد نبار یا
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 نیا  ستی معلوم ن ؟ید یفهم  دمی نم یو دست هر کسمن پسرم  اشا، یک نی بب -
 ! یکرد دای دختره رو از کجا پ

 گفت: اسم داره مامان.  یعصب اشایک

 با غضب به مامانه نگاه کردم.  نهیبه س  دست

 در بکشم.  شهی از ر  وش یریش یرنگ شده  یداشتم اون موها دوست

 . اشای: من مخالفم کمامانه

 ؟ یاوک ست، ی و از هم باز کرد و گفت: برام مهم نهاش دست  اشایک

 .تعجب کردم  زنهیحرف م نجور یبا مامانشم ا نکهیا از 

 بلند شد.  یعصب مامانه

 ، یازدواج کن یدهات یدختره نیبا ا  دمی! من اجازه نمیزنیحرف م یبفهم با ک -
 . کنمیباز م هیقض  نیو به ابابا و بابابزرگت  یشده پا  ؟ید یفهم

 و پر کرد.وجودم تی و عصبان غم

  یشهر تهران زندگ یبزنه اما زودتر گفتم: شما فقط تو باال یخواست حرف اشایک
 شهره. نییوگرنه فرهنگ حرف زدنتون در حد پا د، ی کنیم

 بهم نگاه کرد. یعصب

 ؟ یگفت یچ -

 شدم.  کیقدم بهش نزد  هی جسورانه
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 یدهات نینکنه، هم  کار یکنه چ کار یچ دی به پسرتون نگ  ، یدهات دیبه من نگ -
 یدرسته چ یداده چ ادیسرش بوده و بهش  یباال یمادرش مثل چ دی گ  یکه م

شما اگه   فکره، یب یهاها فقط کار آدمداده مسخره کردن آدم ادیغلط، بهش 
  دیبر د، ی کن یواسه پسر بالغتون امر و نه نیاین د، یو دار مادر بودن  یعرضه 

ه دار  یی¬های چه کثافت کار  ستیکه معلوم ن دی و جمع کندختر خواهرتون 
 . دهیانجام م

 . رفتیم یرو به کبود صورتش

 گرفتش.  عی سر اشایسمتم جبهه گرفت اما ک به

 گفت: برو باال نورا.   تی عصبان با

 زبون دراز بدم.  ن ی به ا یدرس حساب هی: ولم کن تا دیبا خشم غر مامانه

 زدم.  یپوزخند

جرئت   یدختر جون، کس یوفتیدر ب یخوایم یاگفت: با بد خانواده تری عصب
 بزرگمهر تو بگه.  ینکرده به خانواده

 . دیبه بعد قراره بشنو نیگفتم: اما از ا جسورانه

 خودم اشاره کردم.  به

 . و له کنه قراره غرور مسخرتون  دینیبی م نجایکه ا ینیا -

 بلند گفت: گفتم برو باال نورا.  اشایک

 باد کرده بود. تی از عصبان شقه یشق رگ
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 . رمیباشه، م -

 اومدم.  رونیو از هال ب دمی به مامانه چرخ یاز نگاه کوتاه  بعد

 . دمی کش  یقیقلبم گذاشتم و نفس عم یرو ودستم

 شده بودند.  خی که یت هی هامدست 

 ها باال اومدم.پله از 

داره، اول  یچه عواقب  یدر یکردن به نورا ح نی توه دمی تک تکتون نشون م به
 و.بعد کل خانوادتون زنم، ی م  نیو زمپسرتون 

 اتاق شدم و در رو بستم. وارد

 انداختم.  یساعت نگاه به

 داشتم.   شگاهیبود و ساعت سه نوبت آرا نه

 آماده شدن شدم.  مشغول 

بخواد   دی جد کیشر هی دیبرم شرکت، شا دی بازم با یول میعصبان دی شد نکهیا با
 بگم. ایبفهمم و به آر  دیبا کنه   یباهاشون همکار 

 بلند شد.  اشایک  نی روشن شدن ماش ینگذشت که صدا یزیچ

 اون مامانشم همراهشه.  دمیبالکن اومدم که د یرو

 از جاش کنده شد.  نی گاز گذاشت که ماش یرو وپاش 

 زدم.  یپوزخند
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 تک تکتون دارم.  یبرا

وقته که اون  کنم، یو مو ر بابا و بابابزرگت  یهای کثافتکار   زنم، یم نیرو زم تو
 . د یرسی همتون از عرش به فرش م

 . اره یدر برابر هوش کم م شهی اما پول هم دیپول داشته باش دیشا

 اومدم.  رونیاز اتاق ب میو گوش ف یسرم کردم و بعد از برداشتن ک وچادرم

 اومدم.  رونیرو برداشتم و ب مای اپت دیشدم و کل  اشایاتاق ک وارد

 

 ... ی...راو

 د؟یکرد دایو پگفت: دخترش  یادار و گرفته خش  یبا صدا احترام

گردند، چند نفرم   ی ها شبانه روز دارند دنبالش مهنوز نه خانم، اما بچه -
 . میکنی م داشیراحت باشه، پ  التونیاطراف قبر ارباب گذاشتم، خ

 تکون داد.  یو بست و سرهاشچشم  احترام

 که رد کرده بود توان و رمق¬و از بدنش گرفته بود.   یفیخف یسکته 

 کرده باشند؟  یدست کار  ونشون یامکان داره که ترمز ماش -

 یفن  نهیکه واسه معا یمکث گفت: احتمالش هست چون کس یبا کم اکبر
سالم بوده اما بخاطر داغون بودن   نیماش زی همه چ گفتیرفته بودند م ششیپ

 بده.  صیتشخ یک مشکو  زینتونسته چ  سی پل  نیماش

 و مشت کرد. فکر احترام به سمت نادر رفت که دستش  باز 
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 یخانواده نی باالخره جنگ ب خواستیسکوت کنه، م تونستی دفعه نم نیا
 یوقتش بود برا باخت، یم ایو  بردیم ایرو شروع کنه،  هایدر یها و حبزرگمهر 

 . رهینادر انتقام بگ اتیجنا نیا

 .یبر یتونیم -

 به سمت در رفت.   یخداحافظ هیگفت و با  یچشم اکبر

  نیو محکم حاال به ا یکه اون زن قو کردیقطعا تعجب م  دیدیو ماحترام  یک هر
 روز افتاده.

  خواستیبره... م زشیعز یبرادرزاده  دنیزودتر سر پا بشه و به د خواستیم
 کنه.  ی بره و ازش معذرت خواه ایثر شیپ

 کنه.  داشونیکه چرا نتونسته زودتر پ دونستی مقصر م وخودش

کنه و    داشی پ خواستی بود... م یدختر هاد دنید مارشیقلب ب  نیا دی ام تنها
دخترش جبران کنه...   یش کرده بود رو برابرادرزاده  یکه برا ییهای تموم کوتاه

بهش احساس محبت داشت، به خودش قول داده  دیشد ده یهنوز نورا رو ند
  کنهیبه نامش م  روکه متعلق به پدرش بوده  یو تموم اموال کنه ی م داشیبود پ

 . رهیو باال بگخانزاده سرش هیتا بتونه به عنوان  

جنگ به   یتو شند؟یم یو نورا چ اشایوسط ک نی به پا بشه ا یاگه جنگ اما
دشمن هم بودند مقابل هم  میهاشون از قدکه خانواده  یعنوان دوتا پولدار 

عشق به انتقام  ایو  شند؟یبه نخوردن از هم دور مضر  یبرا  ای ستند؟یمیوا
 کنه؟ یغلبه م
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 اشا یک

 

 . دمی کش شمیبه ته ر  ی قدم به جلو رفتم و کلفه دست چند

 .اشایک  ذارمی من نم -

تا حاال از حرف شماها حساب  یگفتم: من ک یو عصب دمی سمتش چرخ به
 . کنمیو مکه کار خودم یدونی بردم؟ هان؟ م

  ریتو به غ ستمین یمبل پرت کرد و داد زد: من راض یرو وفش یک  تی عصبان با
 . ی ازدواج کن یاگه ی د یبا کس تایاز رز 

 . دمی بلند خند یعصب

 بمونه؟  شوهریدختر خواهرت ب یترسی ! مه؟یپس بگو دردت چ  -

 !اشایزد: ک داد

و به  وصلت  نینخواه ا چ، یمامان، به پر و پام نپ  نیقفل شده گفتم: بب  یفک با
 کنم.  یکه منم خوب بلدم تلف یهم بزن

 . دیخند یشد و عصب کینزد بهم

 ؟ یکنیم دیو تهدنه بابا! من  -

 و! زد: مادرت  داد



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1316 
 

 هاش زل زدم. چشم یشدم و با جرئت تو کینزد بهش

  چی ه دمی کنم عقدش کنم و اجازه نم  شیو کشتم تا تونستم راض خودم -
 تونه؟ یبه تلشم، حال دی کدومتون گند بزن

 . یبدبخت بازم عاشق شد  یتو گفت، یراست م  تاینه، رز  -

 !یشد چارهیب قدر ن یزد: بازم ا داد

پس   ؟ینداره، اوک یربط یمن به کس ینداره، زندگ یربط یگفتم: به کس  بلند
 وقته که... که اون  رهیو بگجلوم  ادیب یمامان، نخواه بابا رو پر کن  نمینب یدخالت

 ید یخواب کشیبار با شر هی نکهیگفتم: بابا از ا دوار یشدم و تهد کینزد بهش
 . شه یخبردار م

زل بزنه   نطور یاومد اما دلخور گفت: پسر بزرگ کردم که ا دیتو نگاهش پد ترس
 اشتباه بود. هی کنه؟! بهت گفتم اون  دمیهام و تهدچشم یتو

 از هم باز کردم. وهامدست 

 پس...  ش، ی شناسیخوب م شه، ی نم شیحال هانیبابا ا یول -

 به طرفش گرفتم.  وانگشتم 

و خراب عقد من  یبخوا  نمی بب ، یاونطور با زن من حرف زد نمیبب  گهیبار د هی -
  یو بخاطر عاشقچند ماهم  نیکنم، زحمت ا یمنم خوب بلدم تلف یکن

 . کنمی خراب نم تایرز  یمسخره

 !؟یکنیرو م  کاران یعاشقته و بازم ا تایرز  یدونیزده گفت: تو م  بهت
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برو بهش بگو مثل خواهرمه، حسم نسبت بهش   یول فهممیم  ستم، ی خر که ن -
 باشه مامان.  ادتیو هام ... حرف ستی ن نمیاز ا شتریب

ش از کنارش رد شدم و به سمت در  بهت زده یهاگفتم و درمقابل چشم ون یا
 رفتم. 

که بخواد سد راهم   یتر بشه هر کسنورا محکم یمن تو زندگ یکه قراره پا  حاال
 . ه یاون ک ستیو برامم مهم ن دارمیبشه رو از سر راهم برم

********* 

 شد.  کیبهم نزد یپارک کردم که عل  ون ی کلبه ماش کینزد

 سلم قربان.  -

 تکون دادم.  یسر

 شونت چطوره؟  -

 د؟ یبهتره قربان، شما بهتر -

 داخله؟ یبهترم، هاد -

 بله.  -

 شدم.   کیجلوم کنار رفت که به کلبه نزد از 

 بار در زدم که در رو باز کرد. چند

 بعد به من انداخت.  ینگاه به عل  هی
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 د؟ یسلم، بفرمائ -

 داخل اشاره کردم.  به

 داخل؟ امیب تونمیسلم، م -

 : همون آقا هستند. یعل 

 داخل.  دیدر کنار رفت و گفت: بفرمائ  یاز جلو عیسر یهاد ، یحرف عل  نیا با

 .شدم و در رو بستم  وارد

 د؟ یبهتر -

 کرده.   ریدرگ یو حسابخداروشکر بله اما کارتون ذهنم  -

 کاناپه نشستم.  یتعارف رو بدون

 . دی نیبش -

 مکث نشست.  یکم با

 داشت.  یذره کبود هیبود و  یصورتش و دستش چسب زخم یجا دو

 د؟یو از دست نادر نجات دادو به چه علت من  دی هست یبپرسم شما ک  شهیم -

از  د، ی هست یشما ک دونمی گذاشتم و گفتم: من م جوابیب وسوالش 
 گذشتتونم خبر دارم. 

 کرد.  یاخم

 د؟ یهست یک دی لطفا بگ -
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 و نادر االن به شدت دنبالشه.  دیدختر دار  هیکه  دونمیم -

 مبل نشست.  لب

 و چرا نجات داده شدم.  یو دارم که بدونم توسط کحق  نیآقا، واقعا ا -

 . دمی کش  یقی عم نفس

من با کار نادر مخالف بودم، واسه   دیفعل واسه شناخت من زوده، فقط بدون -
 کنهی شما رو نجات دادم، چرا؟ چون فقط بخاطر دخترتون، اون فکر م نی هم

 . دیشما مرد

 و پر کرد.نگاهش  غم

طرف مامانش و  نیبه روزش اومده، ا یمدت چ نیتو ا ستیمعلوم ن دونم، یم -
 . وفتهیدست نادر ب دیطرف من و مامان جونش، اون نبا  نیا

 دخترتون.  یتحت کنترل منه، حت زیهمه چ د، ینگران نباش  -

 باال انداخت.  وابروهاش 

 واقعا؟! -

  ذارمی و نم کنمی از دخترتون محافظت م ، یآقا هاد دیبله، به من اعتماد کن -
 بهش برسه.  یب یآس نیترک یکوچ

 کرد.  یاخم

 د؟ یکنیو در حق دخترم ملطف  نیاما چرا ا -

 کردم که منتظر بهم چشم دوخت.  سکوت
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که خطر نادر و  یبرم، شما هم تا وقت  دیبلند شدم و گفتم: من با درآخر
 . دیبمون جان ی هم   دیبا کنهی م دتونی هاش تهدآدم

 !دمیو ازتون نشناخم گفت: جواب سوالم  با

 سمت در رفتم.  به

 . دیفهم ی به وقتش م -

 . دمیچرخسمتش   به

 . یدر یروز خوش جناب ح -

اومدم و در رو  رونیبزنه از کلبه ب  یاجازه بدم حرف نکهیگفتم و بدون ا ون یا
 بستم. 

 

 بعد روز 

 

 آخه؟ شهی تموم م یگفتم: ک غرزنان

 و بکنم.دختر! بذار کارم  ایهست  یصبری و گفت: عجب ب د یخانم خند هیهد

 . دمیکش یپوف

با خنده گفت: دخترمون دلش واسه شوهرش تنگ شده طاقت نداره   دالرام
 . دی و درست کنصبر کنه موهاش 
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 بهش رفتم.  یاغره چشم

 ببند.  -

 بلند شد.  نای ن یدفعه صدا نیو ا دیخند

 . یشد یچه جگر مین یغر نزن کارت تموم بشه بب قدر ن ی نورا جون ا -

 فوت کردم.  رونیبه ب ونفسم 

 خشکم زده.  یصندل   نیمردم، چند ساعته رو ا یکمر درد داشتم م از 

 اشای هم نذاشت ک  یخودشون بردم و حت  یدالرام خونه  شگاهیبعد از آرا روز ید
 . نتمیبب

 . شدی بلند مش خدا انگار دود از کله  آخ

 رام تشکر کردم. بار از دال هزار 

تر و  نازک شگری و حاال که آرا داشتمیو دخترونه برمابروهام  شهی هم
 تر کرده بود.و بازتر و قشنگ دارترش کرده بود واقعا صورتم حالت 

چون هزار بار به دالرام زنگ زده  شه، ی داره خفه م یاز فضول اشایاالن ک  دونمیم
 . شهیکارش تموم م  یگفته ک

  هیکه داشت  یاشد مامانش با اون همه دپ دپه  یهنوز هنگم که چ واقعا
 ساکت شده! یادفعه 

االن از ذوق درحال موت بودم  دمی فهمی نم  اشایدرمورد ک وقت ی اگه حق مطمئنا
 . دارم یحس بد شتری و ب تهی اهمیبرام ب یل یاما االن خ
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و رنگ  پلسند، همشون موهاشون  نجایصبح تا حاال همراهم ا  لیو ل نایو ن دالرام
و دوست  من اجازه ندادم به رنگ موهام دست بزنند؛ رنگ موهام  یکردند ول

 دارم. 

 کارش تموم شد.   یاعصاب خوردکن  یبعد از کل  باالخره

و درآورد که باعث شد واسه موهام  پدرم  شی آرا نی نداشت، فقط ا یکار  موهام
 باشم.  اعصابیب

 باالخره تموم شد.  زم، یبفرما عز -

 . دم یکش یاآسوده نفس

 تا بنا گوششون باز شد.  ششونی سرم و ن ختندیسه تاشون ر  هر

 شدم.  دوار یام افتی: نه بابا، به قناین

 ببند.  -

 جام بلند شدم.  از 

 لبم نشست.  یرو یخودم لبخند دنیبردم که با د نهیآ یخانم جلو هیهد

 !یلعنت  کنهی چپت م یلقمه  هی اشایگفت: ک طونیش لیل

 رو مهارش کردم.  رهیشکل بگ خواستی که م یپوزخند

 ست شده بود.  م یبا لباس عقد صورت یمیبه طور خوشگل و مل صورتم

  دیو سف یصورتدرشت کرده بود و آزادانه انداخته بود و تاج گل  یفرها وموهام 
 و به عقب برده بود و بافته بود. دو طرفم ی از موها یسرم گذاشته بود، کم یرو
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 مکافات داره.  یو ساده ببنده، چون بعدا باز کردنش حسابگفتم موهام  خودم

 از دستش گرفت.  نایو آورد که نخانم لباسم  هیهد

 .د یکم استراحت کن   هیبپوشه، شما  می کنی ما کمکش م -

 تکون داد و رفت.  یلبخند سر با

 . میها شداز اتاق یکی وارد

 . نییپا زیبر وزت ی: همه چ دالرام

 گرفت.  خندم

 . دی کن شیو دروهاتون که چشم یبه شرط -

 بزرگمهر نگاه کنه! اشایبه مال ک  یگفت: او، دوست نداره کس  دهیکش لیل

 زدم.  ین یلبخند غمگ  فقط

  نهیآ یبه طور کامل شده جلو نبار یو ا دمیو پوشکمک هر سه تاشون لباس  به
 .سادمیوا

 به خودم دادم. یچرخ

 چطور شدم؟ -

 و هات! ی: عالدالرام

 . دی و چپ چپ نگاهش کردم که خند دمیخند
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خنده که هر سه تامون با تعجب   ریزد ز  یدفعه پق  هینگاه کرد اما  شیگوش  به
 . میبهش نگاه کرد

پاش سبز شده شدم، د  ریداماد علف ز  نی نوشته تو ماش اشایخنده گفت: ک  با
 شه؟ ی تموم م شگرهیکار اون آرا  یآخه ک

 . دمیخند آروم

 اما...  رهیمیداره م یبا خنده گفت: از فضول لیل

 نداره.  ودنت ینگاه کرد که هردوشون باهم گفتند: تا بعد از عقد حق د ناین به

 . دم یخند

 آره، خوبه.  -

 به گوشش چسبوند.  ویگوش  رامدال

 . نییپا ادیبهش زنگ بزنم ب  -

 . زدیچرا استرسم گرفته بود و قلبم تند م  دونمی نم

 پام کردم.  وم یپاشنه بلند صورت یهاکفش 

سرم انداختم و   یکه بود برداشتم و خوب رو   یدیمبل سف یاز رو وشنلم
 و بستم. بندش 

 بلند شد.  فونیزنگ آ یبود که صدا دهینکش  قهیدق هیبه  هنوز 

 خانم شال به سر وارد اتاق شد. هیهد
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 آقا داماده. -

 . دمی کش یپر استرس نفس

 .کنمیدر رو باز م رمی : من خودم م ناین

 سرش انداخت.  یرو یو شال دی هاش پوشو بدون بستن دکمه مانتوش  بعد

 کمرم گذاشت.  یو رو دستش  دالرام

 استرس نداشته باش. آروم باش، اصل هم  -

 تکون دادم.  یسر

 بلند شد: عروسم کو؟  اشایک  یصدا

 زدم.  یمحو  لبخند

و دالرام   لیو ل نایها رو بخاطر وجود نحرف  نیبود، االنم ا یواقع زیهمه چ کاش
 . زنه یم

 خانم بلند گفت: سلم جناب بزرگمهر.  هیهد

 سلم.  -

 اومدم.  رونیباال گرفتم و از اتاق ب یکم ولباسم 

 . نمش یباال دادم تا بب یو کمکه شنلم  دمیو شنهاش قدم   یصدا

 و بو کردن عطرش نفسم رفت.  پشیت دنید از 
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 گهید ز یچ هی دفعه واقعا   نیاما ا پهیخوشت شه ی بود؟ درسته هم اشایواقعا ک نیا
 شده. 

 و انداختم.که شنلم  سادیبه روم وا رو

 نداره خوشگلم.  دهیشنل فا ریز  -

 دستش زد.  یو برداره که دالرام محکم روشنلم  خواست

 . یو ندار تا بعد از عقد حق برداشتن شنل  -

 ت کنم دالرام. چند روز دوست دارم خفه  نیا یعن ی حرص گفت:  با

 . دم یکه منم آروم خند  دندیسه تاشون خند هر

 بهش زد.  یاو گرفت و بوسه دستم  اشایک

 . کنمیساعتم صبر م هی نیمنکه صبر کردم، ا -

 .می: ما هم پشت سرتونلیل

 .دیجلوتر بر دیتونی م  دی: نه، زحمت نکشاشایک

 اره یدفعه دلت طاقت نم  هی م، یشناسی خان، ما که تو رو م اشای: نه کدالرام
 .یدار یو برمکنار شنل  یزنیم

 گرفت.  خندم

 همه کاراش شناخته شدست.  یکه برا خوبه



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1327 
 

طور که دستم تو دستش بود به جلو قدم  و همون  دیکش  ینفس پر حرص اشایک
 برداشت که تق تق کنان همراهش رفتم. 

 . میاومد رونیب شگاهیخانم از آرا هیو تشکر از هد یاز خداحافظ بعد

جا مونده  رونیاز لباسم که ب کهیباز کرد که نشستم و اون ت ون یدر ماش اشایک
 بود رو داخل آورد و در رو بست.

 زد و بلفاصله سوار شد.  دور 

 روشن کرد و به راه افتاد.  ون یماش

  گهید  نجایهام قفل کرد که گفتم: اانگشت  یو توهاش گرفت و انگشت  ودستم
 . ست ی ن کاران یبه ا از ین ستند، یاون سه تا ن

 . کنمیرو نم کاران یاون سه تا ا دنیمنم واسه د -

 نگفتم. یزیو چ دمی کش  یقی عم نفس

 آهنگ شاد پخش شد.  هی روشن کرد که  وضبط 

 . د یکش ینگذشت که پوف یزیچ

 . شه ی داره طاقتم تموم م گهیدمن   -

 . دمیخند آروم

 خب بابا صبر داشته باش.  -

خاله   ا ی یشد یبهشت هیمثل حور  ، یچجور شد نمی بب خوامیم ، یفسقل  شهینم -
 سوسکه. 
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 . دمی و به بازوش کوبحرص اون دستم با

 ! یسوسک خودت شعور، یب -

 . دنی کرد به خند شروع

 . د یبهش رفتم که به لطف شنل ند یاغره چشم

 به پشت دستم زد.  یایطوالن یبوسه 

 ته؟ یبزرگمهر، حال اشایمال ک ، یمال من بش ی قراره رسم گهید -

 . کنهی عوض نم ویزیشدن چ یرسم نیا -

رو واسه به دست آوردن زن من کور  ریام  یواه دی اما ام کنهی عوض نم ادیز  -
 . کنهیم

 عقد دائمم بکنه.  خوادی که م نهی اولم دردش هم از 

 اشا؟یاز راه نگذشت که گفتم: ک  یزیچ

 جو... بله؟  -

 لبم نشست.  یرو یمحو  لبخند

 خواهش بکنم؟   هیازت  تونمیم -

 بگو.  -

و بعد سر  مارستانیب می کار محضرمون تموم شد اول ببر نکهیبعد از ا  شهیم -
 قبر مامان جون و بابام؟
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 افه؟ ی و ق ختیر  نیبا ا -

 .زمیصدام بر  یتو وت یکردم مظلوم  یسع

 . کنمی خواهش م -

 فرستادم.  رون یبه ب ونفسش 

 ببرم خونه.  خوامیو ممن زنم  قه، یباشه اما هر کدومش فقط ده دق  -

 هم خوبه.  قهیده دق نیفتم: هم از قبول کردنش گ  خوشحال 

 . میدیمحضر رس  به

 من نذاشتم. یباشه ول ادیز  یل یعقد خ  نیو پاش ا ختیر   خواستی م اشایک

 باشه.  یکه واسش ذوق  ستی عاشق ن یعقد که مثل عقد دو نوگل شکفته  نیا

 و باز کرد.شد و درم  ادهیپ

 پر از آدم بود. دورمون

 بشم. ادهیو گرفت و کمکم کرد پ دستم  اشایک

 بلند شد.  یادیز  یهادست و سوت یصدا

 . میباال گرفتم و همراه هم قدم برداشت  یکم ولباسم 

 که همه پشت سرمون اومدند.  میمحضر شد وارد

 . میبزرگش گذشت اطیح از 

 و نوازش کرد. گرم بدنم  یمحض وارد شدن به خود محضر هوا به
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 بود.  قهیو با سل  کیش طیمح

 .م یلبم نشوند رفت ی رو یلبخند شیکه از خوشگل   یعقد یسمت سفره  به

 نشستم اونم نشست.  یصندل یرو نکهیاز ا بعد

 رو. ریام  یو نه صدا دمیشن یم واشایو مامان ک  تاینه رز  یصدا

 کردم.  یو به دستم داد که تشکر سرم انداخت و قرآن  یو روچادر عقدم  ناین

 به سمتم خم شد.  اشایک

 . ی نکن تی و اذمن  قدر نیعقل بهت بده ا مچهی ن هی دعا کن خدا  -

 زدم.  یآروم پوزخند

 به تو بگم نه تو به من! دیبا ون یمن ا -

 . کنمی نم تتیمنکه اذ -

باال دادم و با حرص بهش نگاه   یو کمبه طرفش چرخوندم و شنلم وصورتم 
 کردم. 

 باالتر.  ار یهم ب  گهیکم د هیو اون اعصاب خورد کن  -

 و باز کردم.انداختم و قرآن وشنل

 . ینی بب  ذارمی تا خونه نم نطورهیحاال که ا -

و از االن چادر و شنلت نی نکن هم یتو پهلوم زد و آروم گفت: کار  وآرنجش 
 سرت بکشم. 
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 م. تو پهلوش زد وآرنجم

 !یکنیغلط م -

 گفته...  -

 ارسلن قطع شد.  ییدا یحرفش با صدا  اما

 حاال آقا داماد...  -

 اومدند.  پس

بازم تنهام  یاز مامان و بابام دلخورن ول یبخاطر نامزد نکهیبا ا دونستمیم
 . ذارندی نم

 : بله؟ اشایک

 د؟ یکرد نیی چقدر تع هیمهر -

 فکر نکرده بودم!  نی به ا اصل

 : قرار... اشایک

قراره طلقم  یکه وقت یگفت  یسمتش خم شدم و آروم گفتم: به عاقد اونقدر  به
 ؟یبهم بد  یبتون یبد

 . دمیشن وش ینفس عصب  یصدا

 تا سکه.  صدیس ای سه دونگ خونه  -

 نورا؟ یهست یراض -
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 جان.  ییبله دا -

 . دندیبلند شد که ابروهام باال پر  اشایمامان ک یدفعه صدا هی

 ای یهست  یراض  دیگیکه م   ستین یدختر شما کم عدد یتا سکه برا صدیس -
 نه! از خداشم باشه. 

 هم فشار دادم.  یرو وهامدندون 

 . کنندیم یبا لحن به ظاهر خونسرد گفت: مامان من شوخ اشایک

 گفت: کامل متوجهم!  یارسلن با لحن خاص ییدا

هم  تایو رز  ریام دمیشا  ومدهیهست و تا حاال صداش درن   اشامیمامان ک اگه
 هستند. 

 و دادند.کرد که همه جوابش  یوارد شد و سلم عاقد

 مخصوصش نشست.  یصندل یرو

 انداختم و شروع کردم به خوندن.  یقرآن نگاه به

مسئول  نای دو طرف تور رو گرفتند و ن لی الزم که انجام شد دالرام و ل   یکارها
 شد.  دنیی قند سا

 شروع کرد به خوندن.  عاقد

 . لی دلیاسترس داشتم... اونم ب دیشد

 ناراحت.  ایخوشحال باشم  دیبا دونستمی نم
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 . کردمیدرک نم وی حس چیه

بود از لحنشون از  کی دادند که نزد یجواب هی وونهیدوبارش اون سه تا د هر
 برم.  سهیفرش ر  یخنده رو

 که عروسم!   یذوق دارند تا من شتریب هااون

 گرفت.  دلم

 مامان و بابا و مامان جونمم بودند.  کاش

 نبودم.  نجایاصل امروز ا دیها بودند شااون  اگه

 لم؟ یوک ایآ -

 بستم. وهام چشم

 سکوت کرده بودند.  همه

 نبار یاز کنار رونم گرفت که ا یشگونین  اشایشد که ک  یسکوتم طوالن اونقدر 
 آروم گفتم: بله. 

خودم شروع   لیفام یدست و سوت و ک ل بلند شد و اون سه تا و دخترا یصدا
 . دمیو دست زدن که کوتاه و آروم خندکردند به شعر خوندن 

سوت و دست و کل اوج   یکه اون هم بله گفت و باز صدا دیرس   اشایبه ک نوبت
 گرفت. 

طل رو برداشت و  یحلقه   اشایانگشترها رو رو به رومون گرفت که ک یجعبه  ناین
 به دستم زد. یابندش بوسه انگشتم انداخت و پس   یتو
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انگشتش انداختم که باز صداها  یو برداشتم و توستش  ینقره یحلقه  منم
 .بلند شد 

 وقتشه.  گهی: االن دشاایک

 اول عسل.  ر، ی: نخدالرام

 گرفت.  خندم

 دالرام! نی خدا از دست ا یا

 . دیکش   یپوف اشایک

 و آورد و رو به رومون گرفت. عسل  ظرف

 . کردیم وونمیعکس داشت د کی ت یتا آخر مجلس صدا اول 

  گفتمی آخه؟ وگرنه م لمی به عکس و ف کار ی... ما رو چادیگفته ب  اشایک  نمیا حتما
 .میبر هیآتل 

لبم  یو روو برداشت و انگشتش از عسل  یکم  کشیبا انگشت کوچ اشایک
بهم آروم گفت:   کیگذاشت که هم زمان با خوردن عسل انگشتش، نزد

 . دی ریلب بگ  دیکن یو عسل بابا؟ بگند لب هم  هیانگشت چ

 کردم نخندم. یسع

 . دیپهلوش زدم که آروم خند به
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دهنش   یو تودهنش گرفتم که انگشتم  یو برداشتم و جلوانگشت عسل  با
و ول کرد و که انگشتم  دمیپاش کوب یو روازش گرفت که با درد پام  یبرد اما گاز 
 گفت. یبا خنده آخ

 که وقتشه دالرام خانم؟  گهی: حاال داشایک

 بکن.  یر هر کار دوست دا ، یاجازه دار  گهیاالن د -

 و گرفتم. و برداره مچشانداخت اما تا خواست شنلم وچادرم

 ؟یو بردار همه پسر شنلم نیا یچهره جلو نیبا ا دهیاجازه م رتتیاالن نه، غ -

 . ذارهی االن خودش نم ی دالرام، اون وقت تو نذاشت نی : ببدی و نال  دیکش یپوف

 گرفت.  خندم

 ! گهینکن د تیو اذبا خنده گفت: نورا، داداشم  آرش

 .خنده گفتم: حقشه خب  با

 .میمرد میبکش باال از کنجکاو ال یخیبابا ب ؟یما معذب ی: االن مثل جلومهراد

 .یشما الزم نکرده کنجکاو باش -

 زد.   یدست دالرام

 . رون یب دیببر ف ی تشر یمحترم همگ یخب نامحرما -

 . دمی که خنداعتراض مهراد و سامان و فربد بلند شد   یصدا

 : زود زود. لیل
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نفر چشم تو چشم  نی که اول یاما با کس  نمشونی باال گرفتم تا بب یکم وشنلم
 . ختیر  یو دلم هر دیشدم حس خندم پر

که غرق درد و   یبا نگاه  بیدست به ج  پ، یخوشت یبود، اونم حساب ریام
 . کردیبود بهم نگاه م یناراحت

 بود. سادهیاما اون وا رفتندی م رونیداشتند ب مردا

 زد.   ینیغمگ  لبخند

 . شهیبهم نگاه نکن که دلم کباب م نطور یا یلعنت د

 کنار گوشم بلند شد.   اشایک یعصب  یدفعه صدا هی

 عقدش نگاهش هرز بپره! یعروس سر سفره ستیخوب ن -

 انداختم.   نییو پاشنلم عیسر

 .زمیبه کارات باشه... عز شتری کنار گوشم گقت: از امروز به بعد حواست ب باز 

 . دم یکش  یپر حرص نفس

 اشایهمه رفتند... ک  زم، یگفت: خب عز  نای از مرد شد که ن یمحضر خال انگار 
 خان انتظار سر اومد. 

 استرسم گرفت.  گهیم یو چ هیعکس العملش چ دونستمی نم نکهیا از 

شونم انداخت که نگاهم تو نگاهش گره   یو رو و باز کرد و آروم شنلمشنلم  بند
 خورد. 

 رو چهرم ثابت ثابت موند.  نگاهش
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 . کشهیمطمئن بودم به زور نفس م یو حت خوردینم یتکون چیه

 . نندیو ببسکوت کرده بودند تا عکس العملش همه

  ینورا نی نورا؟! واقعا ا یی تو نیو گفت: واقعا ا دینگذشت که شکه خند یزیچ
 منه؟ 

 زدم.   یانداختم و لبخند محو نییپا وسرم

 شد و بلندم کرد.  بلند

  نییلختم باال و پا یبازوها یو روهاش انداخت و دست  یکامل به کنار  وشنلم
 کرد. 

 و باال آورد.و گرفت و سرم چونم

 هاش تعجب کردم. چشم  یاز اشک تو ینم کم دنید با

دست و سوت همه جا رو پر   یدفعه محکم بغلم کرد که صدا نیو ا دیخند باز 
 کرد. 

 و بستم. هام کمرش گذاشتم و چشم یرو وهامدست 

 از خوشگل.  شتریب  زیچ هیخوشگل نه،  ، یگوشم گفت: خوشگل شد کنار 

 لبم نشست.  یرو یلبخند 

 . دهیبهم م یحس خوب هاشف یتعر هنوزم

 و باز کردم. هام بعد از خودش جدام کرد که چشم  هی ثان چند
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 .به لبم زد که از خجالت آب شدم  یابوسه  ی خجالت چی ه بدون

 انداختم. نییو پاسرم دیکه کش عقب

 پررنگ نشه.  ادیکردم لبخندم ز  یو باز بغلم کرد که سع دیخند

و  انیب  هی تو تموم شده، وقتشه بق میتا گهیخان، د اشای: خب خب بسه کناین
 بگند.  کیتبر

 . کنه ی چپ چپ نگاهش م اشایکردم ک یجا هم حس م نیهم از 

 . دمیازم جدا شد که از نگاهش خند یتینارضا با

 !ارند؟یبه سرم م یدوستات چ ینیبی به خدا م -

 . دمیکه کوتاه خند  دندیسه تاشون خند هر

 زد.  یلبخند 

 جوجه! ی خوشگل شد  قدر ن ی ا شهی باورم نم -

آخرش با حرص بهش نگاه کردم که   یبزنم اما با کلمه  یبود لبخند  کینزد
 قدم به عقب رفت.   هیو  دیخند

 . میکردیم یو روبوس گفتندیم   کیو تبر ومدندی به تک متک   همه

 . دیکه داشتم پر یهر حس خوب سادیکه جلوم وا اشایک  مامان

گفت: فکر   یمگوشم با لحن آرو کیو بغلم کرد اما نزد میکرد یاجبار روبوس به
 دختر جون.  مونمی نکن ساکت م
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و هم فشار دادم و نگاهم یو روهامبغلم کرد که دندون  واشایجدا شد و ک ازم
 ازش گرفتم. 

که بخوام براش سر و دست بشکنم،  ستمی پسرت ن یعاشق چشم و ابرو منم
 بکن.  یهر کار دوست دار 

 . ومدهیمعلوم بود ن تاینبود رز  از 

 محضر تموم شد. یکارمون تو  باالخره

 شده بود. یمحضر خال بایتقر

 نگاهم کرد.  طونیش ناین

 . انی ب دیاز هم دل کند یوقت م، یریما م -

چون اون همه   نیایگفت: اما زود ب  رفتی طور که عقب عقب مهمون  دالرام
 .مردم علف شمان 

 زد و هر سه تاشون رفتند.   یچشمک بعد

 نگاه کردم.  اشایک  به

 دور کمرم حلقه کرد و به خودش چسبوندم.  ودستش 

 ثابت موند.  نمی س ینظر گذروند و رو قفسه  ریو از ز صورتم یاجزا تموم

 .یکه بخورمت لعنت  دهی امشب جون م -

 کردم نخندم. یسع
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 ؟یبه من دار  کار یو بخور، چتو برو شامت -

 شد.  ترک یگرفت و به صورتم نزد وچونم

 تحمل کنم و قورتت ندم؟  یشب چجورتا آخر  -

 لحنس خندم گرفت.  از 

هم قورتت دادم، اون وقت خبرش مثل بمب   دیگفت: شا یلحن شوخ با
 چپ کرد.  یلقمه  هیو خوشگلش  یاز دانشجوها یکیبزرگمهر   سی ... رئچه یپیم

 یهابهم نداد و بلفاصله لب  دنیخند یاجازه ادیخندم شدت گرفت اما ز  نبار یا
 هام گذاشت. لب یو روداغش 

صورتم تا آخر شب   ی رو شی نگران خراب شدن رژم نبودم چون کل آرا اصل
 . موندیدست نخورده م طور ن ی هم

 هاش کرد. و شکار لبگونم نبار یو ازم جدا شد و ا دی بوس قی عم

هام کرد که چشم گردنم فرو  یو تو گوداما باز جلو اومد و سرش دیکش  عقب
 بسته شدند.  

عسلم، محاله   یازم فرار کن یتونی زد و کنار گوشم گفت: امشب نم یابوسه 
 امشب ازت بگذرم.

 که داشتم کامل جمع شد.  یمحو  لبخند

 رفت!   یلعنت زیسمت اون چ  باز 

 . کردیم  یو مهربون خواستی و واسه خودم مبار من  هی  کاش
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 و برداشتم. بهش نگاه کنم شنلم نکهیجدا شد که بدون ا ازم

 و گرفت. سرم بندازم اما مچم  یرو خواستم

 . دم یو کشبهش نگاه کنم مچم  نکهیا بدون

 ول کن.  -

 تحکم گفت: بهم نگاه کن.  با

 نگاه کردم.  بهش

 اخم¬هات رفت تو هم؟ نی اخم گفت: باز چت شد که ا با

 مردم علفند.  میبر -

 که بهش برخوردم.   دیکش ومچم

  وت ی اعصاب خورد یدرست کن حوصله   افتمیامروز رو گند نزن بهش، اون ق -
 .ی بر یخوای که م یینکن نبرمت اون دو جا یندارم، کار 

 ! بازم دستور!دی تهد بازم

  نی آسمون به زم خواستیازم م وی زیبار با زبون خوش چ  هیبار فقط  هی  اگه
 د؟ یرسیم

 . دمی کش  یقی عم نفس

 . ست ین میزیمنکه چ اشا، یک میبر -

 و ازم گرفت. فوت کرد و شنل  رون یبه ب ونفسش 
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 و بست. سرم انداخت و بندش  یرو خودش

 . میو گرفت که به سمت در رفتبرداشت و دستم وچادرم

دست و سوت و کل  یآزار دهنده یبازم صدا میاومد رونیکه از محضر ب نی هم
 بلند شد. 

 واسم باز کرد که نشستم. ون یماش در 

 از جمع کردن لباسم در رو بست.  بعد

 بلند شد.  ریام یعصب  یدفعه صدا هی

 !شه ی بد نم یبد یالمصبت تکون نیماش  نیفربد اگه به ا -

 ؟ یریگی بابا، چرا پاچه م لوخبیخ -

 باال زدم و بهش نگاه کردم.  وشنلم

 هم بود.  یتو  دیشد هاشاخم

 رفت.  نیبه سمت ماش  فربد

 . کنمی بهش نگاه م  دی انداخت که فهم نیبه ماش  ینگاه

ازش مشخص بود  یکه فقط کم یاز هم باز شدند و نگاهش رو صورت هاشاخم
 ثابت شد. 

 چرا؟ ر؟یام  یچرا اومد اصل

 افتادم.  اشایک ادیشد که تازه  دهیکش ترن ییدفعه شنل با خشونت پا هی
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 . دمیو گزترس لبم  از 

 یگوش خراش   یصدا  کیدنده رو جا به جا کرد و به راه افتاد که الست  یعصب
 داد.

قدم به    هیبفهمم  گم، یم  یچ نیگفت: بب  ینگذشت که با لحن عصب یزیچ
 نورا.  کنمیم چارتیب یبفهمم باهاش همکلم شد ، یسمتش برداشت

 ؟ یدیگفت: فهم   یبلندتر یصدا با

 داره.  یچه عکس العمل  نمی بب خواستمی گفتم: فقط م  شهیاز هم ترآروم

 هان؟  یتوعه که کنجکاو هی! کخودیزد: ب داد

 و بستم. هامانداختم و چشم نییو پابغض سرم  با

 فرمون زد.  یو رو دی کش  یقی عم نفس

 ! یلعنت -

 نکنم.  هیکردم گر  یگرفتم و سع یو به باز الک شدم  یهاناخون 

 سکوت گذشت.  یتو قهی دق چند

 مشخص بود همه رو دور زده.  یبوق یصدا  ومدنین از 

نبودم که بازم بخوام به   یمنم آدم یول برتم ی نم مارستانیب  گهید دونستمیم
 التماس کنم.  انتکار یخ یعوض نیا

 فه؟ یرد زیهمه چ  -
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- ... 

 .میایم میخوبه، دار  -

 .سادیجا وا هیکمتر شد و درآخر   نیبعد سرعت ماش  قهی دق چند

 برامم مهم نبود کجاست.  یحت

 از تنش درآورد.  وکتش 

 تنش بود.  دیو لباس سف یمشک یقه یجر هی رشیز 

 شد و در رو بست.  ادهیرو باز کرد و پ در 

 و گرفت. بعد در سمتم باز شد و دستم هی ثان چند

 شو. ادهیپ -

 شدم.  ادهیپ حرفیب

 باال دادم.  ی و کمدفعه شنلم ن ی رو بست و به جلو کشوندم که ا در 

 دل غم زدم آروم گرفت.  مارستانی ب دنید با

 . میشد وارد

 . کردیتعجب م فتادی که نگاهش به ما م یبودم هر کس مطمئن

 .میآسانسور شد وارد

 و نه اون.  زدمیم یمن حرف نه

 . اوردمیداشتم از لجمم شده نم  انتظار 
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و به سمت   میاومد رونیکه دستم تو دستش قفل بود از آسانسور ب طور همون 
ICU می قدم برداشت. 

 .دادی نم ریاومدنم گ نجور ی به ا یکس چیه

 و ول کرد که وارد شدم. رو باز کرد و دستم در 

 به داخل اومد و در رو بست. خودشم

 ها رو روشن کرد.و چراغ دیرو کش هاپرده

 اما خودش برش داشت.  و بردارمشنلم خواستم

 . قهیهام زل زد و درآخر گفت: فقط ده دقکم به چشم  هی

 و ازش گرفتم و به سمت مامان رفتم. قدم به عقب رفت که نگاهم چند

 زدم.   ینیغمگ  لبخند

 سلم مامانم.  -

 و گرفتم. نشستم و دستش  یصندل یرو

 تنها باشم. خوامی داده بود گفتم: م هیتک وار یکه به د  یاشایک  به

 گرفت.  وش یتک

 . کنمیدر رو باز م گهید قهیده دق -

 رو گرفت. رهیدستگ

 . ست ی از بهشت زهرا رفتن ن یخبر گهید ی کرد  هیگر  نمیبب -
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 رفت و در رو بست.  رونیگفت و ب ون یا

 بغض به مامان نگاه کردم.  با

بس   گهید کشه؟یداره م یبدون شماها دخترت چ ینیبیمامانم؟ م ینیبیم -
 ست؟ی بس ن  دنیخواب نجایا ست؟ین

 بزرگتر شد.  بغضم

 دم؟ ی خونش جون م یذره ذره توکه دارم   ینیبیم ست، یانصاف ن نیبخدا ا -

 هام روونه شدند.  اشک اشایحرف ک برخلف

شده، اسم نحسش   اهی شدم؟ شناسنامم س شمیکه حاال عقد رسم  ینیبیم -
تا از  یایقربونت برم؟ چرا نم  یشینم دار یشناسنامم مامان، چرا ب یرفته تو

 . بمیکه چقدر غر ینیبی م ؟یکن  یبانیدخترت پشت 

هق هق آرومم  یو بستم و صداهام گذاشتم و چشم میشونیپ یرو ودستش 
 بلند شد. 

  سیبرام نموند و فقط با صورت خ هیگر ینا گهید نکهیگذشت تا ا  قهی دق چند
 و بستم.هام چشم

انتقام خرد  رم، یگ یو ازش م مامان، تقاص شکستنم  دهیگفتم: تقاص م آروم
 .رمی گی و ازش مکردنم

 دستم که ست ساعت اون بود انداختم.  یتو یبه ساعت نقره ینگاه

 بود. قهیده دق کینزد
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 و پاک کردم و بلند شدم. هاماشک  عیسر

 و بستم. سرم انداختم و بندش  یرو وشنلم

 زدم.  شیشون ی به پ یابوسه 

 . امیباز شدن در گفتم: خداحافظ مامان، بازم م با

 کردم.  یسمتش رفتم اما وارد شد و در رو بست که اخم به

و ازش شونم انداخت که زود نگاهم یو رو سمتم اومد و بلفاصله شنلم  به
 گرفتم. 

 گرفت و مجبورم کرد بهش نگاه کنم.  وچونم

 نکن؟  هی اخم گفت: بهت نگفتم گر با

آروم شدنم  یکه برا  یز یتنها چ یتونیکردم آروم شدم، تو نم  هیگفتم: گر آروم
 . یری مونده هم ازم بگ

و  ختیر  نگاهش یتو و یلحظه رنگ نگاهش عوض شد اما زود سرد هی واسه
 سرم انداخت.  یو روشنلم

 باال گرفتم و قدم برداشتم...  یو کمگرفت و قدم برداشت که لباسم ودستم

 . قبر بابا و مامان جون سر پا نشستم و واسه هردوشون فاتحه خوندم  نیب

و خراب نکنه  امروزم نکهیاما آخرش گفت بخاطر ا ارتمیکرد که نم  یباز  لج
 .ارتم یم

 . دمی کش  یقی عم نفس
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من به هردوتا قبر گذشت که باالخره  یرگیتو سکوت من و اون و خ قهیدق ده
 بلند شدم. 

 ساعتش نگاه کرد.  به

 م؟یبر -

 .میبر -

 و گرفت و به جلو کشوندم. دستم باز 

 خونه جمعند؟  یاالن همه تو یعن یگفتم:  حسیب

 آره. -

 . دمیکش یپوف

 د. همه رو زودتر بفرستم برن تونمیم یخوای اگه م -

 . ایزشته، تازه شامم واسشون سفارش داد ر، ینخ -

 لغوش کنند.  گمیم -

 !ستی! به فکر آبروش نهی آدم عجب

 .خوادی نم اشا، ینه ک -

 باشه.  -

 

 ... ی...راو
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 ؟ی دار  یهاش برداشت و گفت: خبرچشم یو از رومطالعش  نکیع احترام

 ! بیعج یل یخبر مهم و البته خ   هی: بله خانم، اکبر

 کرد.  یاخم احترام

 بگو.  -

خبر رسونده که امروز دو    میکه اطراف قبر ارباب گذاشته بود ییهااز بچه یکی -
 نفر اومدند. 

 از تخت گرفت.  وش یتک احترام

 خب؟  -

 عروس دختر اربابه.  دندیعروس و داماد بودند، احتمال م هی  گهیم -

 با عجله گفت:خب؟ رفته جلو و مطمئن بشه؟  احترام

 مکث گفت: متاسفانه نتونسته.  یبا کم اکبر

 چرا نرفته؟  ؟یچ یعنیبا اخم گفت:  احترام

 کرد.  یمکث باز 

 گفت: آخه داماد...  درآخر

 . دی کش  یقی عم نفس

 بوده! اشاینادر، ک یداماد نوه -



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1350 
 

 به اکبر زل زد.  یحرف چی شکه و بدون ه احترام

 یگفت: مطمئن  یارفته  لیتحل  یکم زبون باز کرد و با همون حالت با صدا کم
 بودند؟ یسر قبر هاد

 بله خانم. -

و پرت کرد و از دستش  یو پر کرد که کتاب تووجود احترام  تی کم عصبان کم
 یاون عوض  یزن نوه یدختر هاد یعنی : دیشدش غر دیکل  یهادندون  نیب

 شده؟

 حدسه.  هیخانم، فقط   میستی مطمئن نهنوز  -

به حالشون اگه   یکه از خشم و نفرت پر شده بود گفت: وا یبا وجود احترام
 زیعز  یبه حالشون اگه حاال نورا یکرده باشند؛ وا فشونیکث  ینورا رو وارد باز 

 . کشمی م شیو به آتانتقامشون کرده باشند، خاندانشون  یو طعمه من 

اول به  ستی ن یاز یدفعه ن نی دختر سر قبر اومد ا هی به اکبر گفت: اگه بازم  رو
و بپرسند، اگه نورا بود بهشون بگو برند از اون دختر مشخصاتش  د، یمن خبر بد

 بعد به من زنگ بزنند.  نجا، یا ارنشیرو بهش بگند و ب زیهمه چ

 خانم. چشم -

 .یبر یتونیم -

 به سمت در رفت.  یگفت و بعد از احترام کوتاه یچشم اکبر

 احترام مشت شد.  دست
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بزرگمهر،   اشایجناب ک رم یگی و ازت ملب زمزمه کرد: اگه نورا باشه، طلقش  ریز 
 رو ندارند.  های در یح اقتیل شرفیب یهابزرگمهر ، یاگه عاشقش کرده باش یحت

  نـــورا

 

 دادم.  هیدورم به مبل تک یاز صداها حوصلهیب

 بودند و زن¬ها هم داخل. اطیح یرو مردا

 .میبود  دهیها رو کشداخل مشخص نباشه پرده نکهیا یبرا

 .لرزوندیآهنگ انگار خونه رو م یصدا

 بودند.  دنی رقص ا یبود و گرم حرف زدن  وهیم یهاهمه بشقاب  یبه رو رو

 . نیبش  ریتو؟ بگ یبخدا خسته نشد نا، یگفتم: ن  حوصلهیب

 و گرفت. و دستم اومد

 آخه؟! بلندشو برقص.  یهست یچجور عروس -

 . دمیکش  رونیب ودستم

 بخدا خستم.  دیولم کن -

 .با شوهرش برقصه  خوادیبلند گفت: م دالرام

 گفتند: او!  دهی دخترا بلند و کش همه
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و له و لورده بزنم هر سه تاشون  خواستمیم یخندم گرفته بود از طرف یطرف از 
 کنم. 

 فاطمه خانم بلند شد.   یدفعه صدا هی

 داخل.  ادیب خوادیها درست، آقا داماد مسر و وضع  یهمگ -

 زدم.  م یشونی به پ محکم

 که!  رونیرفت ب  شی پ  قهیده دق هنوز 

 و درست کردند. وضع¬هاشون  یهمگ

 ار زد.طرف استخر رو باز کرد و پرده رو کن هیاشه یدر ش اشایک

 وارد شد.  کردیکه بهم نگاه م یدرحال

 سلم عروس خانم. -

 تو! یایباره که م  نی صدم نی اطرافم با حرص گفتم: ا یبه زن¬ها  توجهیب

 به سمتم اومد.  بیو دست به ج  دیخند بدجنس

 کنارم انداخت.  وخودش

 . دم یکش   یکرد که پوف کمیدور گردنم انداخت و به خودش نزد ودستش 

 بده بخورم گرسنمه.  زیچ هی -

 به دست به سمتمون اومد.  وهیبشقاب م نایکه ن   دیو شنخدا صداش  انگار 
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گفت: واسه آقا داماد پوست   طونیگذاشت و رو به من ش زیم یرو وبشقاب 
 بکن. 

 خودش بکنه، دست داره که.  -

 . یتو بکن  دیبا شه، ی نه، نم -

 زد و رفت.   یچشمک بعد

 نگاه کردم.  اشایک  به

 بشقاب اشاره کرد. به

 رفتار کن.   یعیطب -

 و برداشتم. فرستادم و خم شدم و بشقاب  رونیبه ب ونفسم 

 پوست کندن شدم.  بی س مشغول 

 ؟ یسر قولت که موند اشا، یگفتم: ک آروم

 ؟ یگفت: چه قول یسوال یچهره با

 .یجشن باز نکن نیو تو امشروب  یپا نکهیا -

 آره جوجه، حرص نخور. -

 لوش زدم. تو په وآرنجم

 .یجوجه خودت -

 . دیو محکم بوسو گونم  دیخند
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 تو رو بخورم.  بیس یبه جا شدی کاش م -

 کردم.  کهیت وب یس

 بسته.  بی س نی هم ست، ی الزم ن -

 پاش گذاشتم.  یرو وبشقاب 

 چه خبره؟  رونیحاال اون ب -

 امشب واقعا به عقل اون چهارتا خل شک کردم.  ، یباز  وونهید -

 ؟یگیرو م  ایخنده گفتم: ک با

 . ال یفربد و مهراد و سامان و دان -

 ست؟ یاون خل ن ؟یگفتم: آرش خانتون چ یبدجنس با

 چپ نگاهم کرد. چپ

 هم عاقله.  یل یبرادرمن خ -

 برداشتم.  بیاز س یاکه یو ت دمیخند

 گفتم.  یزدم و آهان  بیاز س یگاز 

 شد.  دهیهام کش سمت لب  نگاهش

 . زهیوسوسه انگ یحساب نم، یبی لبت م یباره که رژ پررنگ و پهن رو نیاول نیا -

لبم برداشته   یو باال بردم تا نگاهش از روچونش گذاشتم و سرش  ریز  دست
 بشه. 
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 همه آدم، آدم باش.  ن یا یحداقل جلو -

 برداشت و خورد.  یبی و س دیخند

 به سمت گوشم خم کرد. وسرش

 . ی رژ لب پررنگ بزن وقتچ یه خوادی نم گهید یول -

 باال رفته گفتم: چرا؟ یابروها با

 یمشت سرب بره تو  هیطعم لبت  یبه جا بوسمتیم یوقت خوامی چون نم -
 حلقم.

 گرفت.  خندم

از  شهیبرده، هم نیو هم از بصورتت عطر تنت  یرو یآتاآشغاال نیا یحت -
 کردن زن¬ها متنفرم.  شیآرا

 و واج بهش نگاه کردم.   هاج

 . شنومی ازش م ون ی که ا  هیمرد نیاول

 !؟یکنیم یشوخ یدار  -

 .دیجو وب یس

 . مینه، کامل جد -

 چرا؟ -

 چرا نداره، دوست ندارم.  -
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 فاطمه خانم مانعم شد.   یبزنم اما صدا یحرف خواستم

 آقا داماد؟ -

 : بله؟ اشایک

 . نندیو ببعروسشون  خوانینادر خان م -

 بش یس دنیخشکش زد و دست از جو اشایلحظه ک هیچرا واسه  دونمی نم
 برداشت. 

 ؟یخوب اشا؟یکنار صورتش گذاشتم و نگران گفتم: ک ودستم

 پام گذاشت.  یو گرفت و روکرد و دستم یقیعم  یاخم

 گذاشت و بلند شد.  زیم یو رو نگاهم کنه بشقاب  نکهیبدون ا 

 . گردمیبرم -

 تعجب به رفتنش نگاه کردم.  با

 دفعه چش شد؟! هی

 بلند شد و پشت سرش رفت.  مامانشم

 رو خودم خوردم.  هاب یس یه یو بق  دمیکش یپوف

 .مرد مسن بلند شد  هیبلند  یدفعه صدا هینگذشت که   یزیچ

 ! ؟یزنت محروم کن دنیو از دمن  یخوایتو م -

 کلفه بلند گفت: آقاجون!  اشایبه داخل اومد که ک انگار 
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 . میاز جامون بلند شد یهمگ

به شنلم  یچنگ عیو مقتدر سر تیباشخص یل یمرد عصا به دست خ  هیورود  با
 دخترم، محرمتم.  خوادی زدم که گفت: نم

 لختم انداختم. یهاشونه یو برداشتم و روبازم شنل  اما

 جلو اومد که گفتم: سلم.  به

 به صورتم انداخت.  یقیدق نگاه

 . دادمیو تو مشتم فشار مگرفته بودم که شنلم استرس

  اشاینگاه کرد که ک اشایبه ک عیهاش از هم باز شدند و سردفعه اخم  هی
 . دیموهاش فرو برد و چرخ یو تودستش 

 شده؟  یزیچ زم؟ی گفتم: عز سردرگم

 رفت.  اشایبه من انداخت و بعد به سمت ک یم¬آلودآقاهه نگاه کوتاه و اخ اون

 از هال دورش کرد.  یگرفت و کم وبازوش

 نشست.  می شونیپ یرو یاخم

 !یمرموز  یخانواده  عجب

 

   اشایک
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 پسر؟!  یکنیم یچه غلط یتو دار  -

 د؟ ی¬زن یحرف م یگفتم: از چ کلفه

 !هیاون دختر هاد -

 خب باشه.  -

 خوردم.  وار یزد که به د  نمیس یمحکم به قفسه  یعصب

 ؟یو عقد کرد تو اون -

 !؟یها کردبزرگمهر  یوارد خانواده وی در یح هیزد:  داد

 هم فشار دادم.  یرو وهامدندون 

 . د یدارم آقا جون، پس لطفا تو کارام سرک نکش از یمن به اون دختر ن -

 چسبوندم.  وار یگرفت و به د وقم ی تی به موقع  توجهیکرد و ب یقی عم اخم

 ، یعقدش کن ینگفتم بر ، یکن  داشیو پپسره احمق! من به تو گفتم اون  یا -
 هان؟  یتو مغزت دار  ی! تو چیاونم رسم

شخص رو به روم آقا جون بود  نکهیدر حال انفجار بودم اما بخاطر ا تی عصبان از 
 .دادمیبروز نم

به خودم ربط   کنمی عقد م وی ک نکهیگفتم: من کارام به خودم ربط داره، ا محکم
 شما دوتا خانواده نبودم. یوسط دعواها وقت چ ی داره، من ه

 ! اون دختر واسه خانواده سمه. یاحمق هیچون  یزد: نبود داد
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اون دختر االن به من محتاجه،  دونه، ی نم هی ک  نکهیاز ا یچیگفتم: اون ه  یعصب
عاشقشم که عقدش کردم؟ واسش برنامه دارم پس لطفا فعل    دیفکر کرد

 . د یسکوت کن

 لعنت!  اشا، یگفت: لعنت بهت ک یول کرد و عصب وقمی

دختره داره تو خانواده ما و کارامون سرک   نیا نمیگفت: اگه بب  دوار یتهد
 ؟ی شد رفهمیندارم، ش ییبکشمش عبا نکهیاز ا کشهیم

 . دم یدادن به بحث گفتم: فهم انیپا یو برا دمی کش یعصب نفس

 برس. تی مرتب کرد و با همون اخم گفت: خوبه، حاال هم به عروس وم قمه ی

 طعنه ادامه داد: آقا داماد! با

 زدم.  وار ی به د یمشت یهال رفت که عصب یجلوم رد شد و تو از 

 ! یلعنت -

 

  نـــورا

 

 ورود اون آقا باز بلند شدم.  با

 . هی اما از صورت سرخ شدش معلوم بود عصبان با لبخند به سمتم اومد نبار یا

 نگاهشم رو اصل دوست نداشتم. طرز 
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 دراز کرد. ودستش 

 .اشا یخاندان، پدربزرگ ک نیمن نادر بزرگمهرم، بزرگ ا -

 زدم و باهاش دست دادم.   یاجبار لبخند به

 خوشحالم. دنتونیاز د -

 به دستم وارد کرد.  یفیخف فشار 

 انداخت.  ودستش 

 وارد هال شد.  اشایک

... از هر دمیدیخونسردش م یلبخند و چهره ریخوب ز  وتش ی و عصبان یکلفگ
 . تونهی نم ششمیکه سه ماهه صبح تا شب پ  یبتونه پنهان کنه از من یک

 آقاجون، تو هم راحت باش بگو آقاجون.  گهیبه من م  اشایک -

 زدم.   یلبخند باز 

 . دیشما لطف دار  -

 خداحافظ عروس خانم. د، یمردا، به جشنتون برس  شیپ  رمیمن م -

 شد.  یبیجور عج هی لحنش  نبار یا

 لبش بود.  یگوشه  یپوزخند  انگار 

 و به سمت در رفت.  دیبه سر تا پام انداخت و بعد چرخ ینگاه

 ابروهام افتاد.   نی ب یکم رنگ اخم
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 !زنیخانواده ه نیکل ا انگار 

 رفت.  رونیزد و بعد در رو باز کرد و ب اشایک  یبار به بازو چند

از هال  رونیو گرفت و به ب بزنم مچم یبه سمتم اومد اما تا بخوام حرف اشایک
 ! م؟یبری کشوندم که متعجب گفتم: کجا م

تا شام   زان، یو رو به همه گفت: خوش بگذره عز سادینداد و دم هال وا وجوابم
 .می شی از حضورتون مرخص ممن و خانمم  د، ی کن ییرایاز خودتون پذ رسهیم

و باال ها کشوندم که لباسم متعجبم نکرد و به سمت پله  یافه یبه ق  یتوجه
 پاشنه بلند تند همراهش رفتم. یگرفتم و با اون کفشا

 !م؟یها رو ول کنزده به سرت؟! مهمون  اشا؟یک -

 .می ها باال اومدپله از 

 و ندارم، غر نزن. حوصلشون  -

و وارد کرد و بعد خودش به داخل اومد و در رو و باز کرد و اول مناتاقش در 
 بست. 

 تخت انداخت.  یاز تنش درآورد و رو وکتش 

و باز کن حوصله  هامکروات و دکمه  ایو گفت: ب دی دراز کش بایتخت تقر یرو
 ندارم. 

 چپ نگاهش کردم.  چپ

 پررو!  -
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 . د یو باالتر کشفوت کرد و خودش  رون یبه ب ونفسش 

 . ایتحکم گفت: ب  با

 تخت نشستم.  یبه سمتش رفتم و رو غرزنان

 باز کردن کرواتش شدم.  مشغول 

 بهت گفت؟  یآقا جونت چش بود؟ چ -

 بود.  یبهش گفتم عصب یادفعه  هی نکهیاز ا -

 باز کردم و به کنار انداختم.  وکروات 

 دونه دونه باز کردم.  وهاشدکمه 

ازدواج  یخوای م ینگفت ت ی زندگ یتو یآدما نیترک یخب حقم داره، تو به نزد -
 .کردمی صورتت م یحواله  یل یس هیاون بودم  ی! من جایکن

 و هم باز کردم.شدکمه  نیآخر

هاش  بهم زل زده و چشم دمیهاش سوق دادم که دبه سمت چشم ونگاهم
 خمارند.  یکم

 تو اتاقم.  رمیاسترس حالش گفتم: من م از 

 و باال گرفتم.م بلند شدم و لباس عیسر

 . رونیو از اتاق بذار بپات  یبردارم که محکم گفت: جرئت دار  یقدم خواستم

 . دم یبه سمتش چرخ متعجب
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 !؟یکن ی م دیچرا تهد -

 که نشسته بودم اشاره کرد. ییهمون جا به

 برگرد سرجات. -

 و محکم گفت که جرئت مخالفت نکردم. حرفش  نیا قدر ن یا

 نشستم.  جاهمون 

شونم انداخته بودم رو برداشت و کنار  یکه بخاطر اومدن آقا جونش رو وشنلم
 انداخت. 

بازوم تا آخر دستم  یوار به روهام نشست و نوازش شونه  یکه رو هاشدست 
 و بند آورد. سر داد نفسم

 . دی لبم کش یرو وانگشتش 

 نگاهم کرد.  یجور خاص هی

مست بشم و هوشم  ی شی باعث م یحرفم زدم چون دار  ریبگم ز  دی امشب با -
 از سرم بپره توله. 

 شدم.  رهیبهش خ  حرفیب

که   شنه یس یقفسه  یو رو هامخودش انداختم که دست  یگرفت و رو  وکمرم 
 حاال بخاطر کنار رفتن لباسش لخت بود گذاشتم. 

 . دمیو گزکه لبم  دیکش  نمی س  یاز گردنم تا قفسه¬ وانگشتش 

 هر چه زودتر ازش دور بشم.  خواستمی قلبم باال رفته بود و م  ضربان
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 هام نگاه کرد. چشم  به

 پاک کن.  وشاتیآرا یبرو همه  -

 ! االن؟!؟یکنیم یگفتم: شوخ  ناباورانه

 کرد. یزیر  اخم

و بفهمم نه  عطر خودت   کنمی بوت م یوقت خوامیکه گفتم، بلند شو؛ م نی هم -
 آشغاال رو.  نی گند ا

 از دورم باز کرد که به اجبار بلند شدم.  وهاشدست 

 . دمیکش یپوف

 اتاقمه.  یتو خوام، یدستمال مرطوب م -

 شد.  بلند

 کجاست؟  ارم، یم رمیخودم م -

 . شیآرا زیم یتو کشو -

 رفت و در رو بست.  رونیاز اتاق ب یحرف چی ه بدون

 . دمیبه گردنم کش یاز گرما دست  کلفه

 و بهتر کرد. سرد حالم یبازش کردم که هوا  یسمت بالکن رفتم و کم به

 نگاه کردم.  اطی کنار زدم و به ح شتریب یرو کم پرده

 گرم صحبت بودند.  شتریب مردا
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  شترشونیجوون گرفته بودند، اونم ب یهم پسرا ت ی جمع نی شتریب
 بودمشون.  دهید انیک   یکه تو مهمون اشایک یهای همکلس

 گشتم.  رینگاهم به دنبال ام با

 . ومدهین نجایا  گهیکه د مطمئنم

 . دمیپرده رو انداختم و چرخ عیدر سر کی ت یصدا با

 وارد شد.  اشایک

 انداخت و بعد به من.  خوردیبه پرده که داشت تکون م  ینگاه اول 

 به سمتم پرت کرد که گرفتمش.  ودستمال 

 زود باش. -

 شدم.  ییاجبار وارد دستشو به

و  هاش گذاشت و چشم  شی شونیپ یو روتخت انداخت، مچش  یرو وخودش
 بست. 

 شدم.  هامش یپاک کردن آرا مشغول 

 بدمصبا رو پاک کنم.  نیا باالخره تونستم  قهیدق  نیاز گذشت چند بعد

 ! کمرم و پاهام درد گرفتند. هوف

بعد چه   رندیم رونیب  کنندیم ادیز  شی آرا شهیکه هم ییموندم اون¬ها  من
 واسه پاک کردنش دارند آخه؟  یاحوصله 
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 و شستم. هام به صورتم زدم و دست یآب باز 

 اومدم.  رونیو برداشتم و بدستمال  یجعبه 

به سمت در رفتم   نیپاورچ نی خواب رفته پاورچ یاز خستگ گهید نکهیا دی ام به
 شدم.  خکوبیصداش سرجام م دنیاما با شن

 کجا؟ -

 . دم یفوت کردم و به سمتش چرخ رونیبه ب ونفسم 

 . یفکر کردم خواب -

 .د یباال کش  وخودش

توپ باهات نداشته باشم  یخوش گذرون ه یزده به سرم و تا  یخوابی امشب ب -
 . برهیخوابم نم

 .ادیمن خوابم م اشا، ی ک ال یخ ی: بدمینال

 کرد.  یاخم

 .پرونمیو از سرت مخواب -

 کنارش اشاره کرد. به

 . ارند یتا شام ب نی بش ریبگ -

 ارند؟ یم یضعف کرده بودم گفتم: ک ی که حساب یدرحال

 ساعت نگاه کرد. به
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 . نیوقتشه، بش  گهید -

 و بخونم راحت بشم. نمازم   ادیشام مپس تا  -

 . دی به صورتش کش یدست

 بکن.  یخوایهر کار م -

 شد.  بلند

 . رمیمنم برم دوش بگ  -

 از تنش درآورد و به سمت حموم رفت.  ولباسش 

 گذاشتم.  زیم یرو ودستمال 

 شدم.  ییدستشو وارد

هام وضو گرفتم  مربوطه رو انجام دادم و بعد از شستن دست   یکارها یسخت به
 اومدم.  رونیو ب

 . دمیکش یپوف

 نه مهر داره نه چادر! نجای که ا حاال

 سمت در رفتم.  به

 برم اتاقم.  دیبا آخرش

 اومدم.  رونیوضع از اتاق ب نی هم با

 و روشن کردم.اتاقم شدم و چراغ وارد
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 تخت نشستم.  یو مهر رو برداشتم و رو چادر 

 غرق افکارم شدم.  باز 

شدم، بلند شدم   میذهن  ی¬های ریدرگ ال یخ یگذشت که ب قهیچند دق دونمی نم
 اومدم.  رونیو ب

 فرو رفتم.  زیچ  هیدفعه تو  هیاتاق شدم اما   وارد

داشت رو به  یکه باال تنش لخت بود و اخم  یاشایکه با ک دمی عقب کش عیسر
 رو شدم. 

 ؟ یوضعت کجا رفت نیبا ا -

 و نشونش دادم. و چادرم  مهر

 اتاقم. -

 بست.  ودرم 

 . کنند ی و دارند پخش مو بخون، شامزود نمازت  -

و چادر   نی زم یآوردن کفشم و گذاشتن مهر رو رونیگفتم و بعد از ب یاباشه 
 . سادمیسر کردن به نماز وا

 از رو دوشم برداشته شد.  نی بار سنگ هیتموم کردم که انگار  ونمازهام 

 مهر چشم دوختم. به

 پام بذار. یصلحمه جلو یهر چ ا، یخدا
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 و بلند شدم.  دمی کش  یقی عم نفس

 گوشه گذاشتم.  هیو و مهرم چادر 

و ظرف غذاها که توسط دالرام آورده شده بود هم  رفتیداشت ور م شیگوش با
 کنارش بود. 

 از غذاها رو برداشتم.  یکینشستم و   کنارش

 .کردی م تیو اذپوستم یبدجور  لباسه

 . دمشی گرفتم و باالتر کش وش قه ی به اصطلح  کلفه

 بهم انداخت.  ینگاه

 ؟یار ی درش ب  یخوایم -

 و کباب مرغ رو به رو شدم. دهی ظرف رو باز کردم که با برنج و کباب کوب در 

 و بخورم بعد. غدام  -

 و برداشت. کنار گذاشت و ظرفش  وش یگوش

 و دراز کردم. دادم و پاهام  هی تاج تخت تک به

 مشغول خوردن شدم.  یگرسنگ با

 درد گرفته بود.  یاز حد پاشنه بلند بودن کفشم حساب   شیبخاطر ب پاهام

 زیم یو ظرف رو رو دمیشدنم کش ریاز س یکه تموم کردم نفس راحت وغذام 
 گذاشتم. 
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 کنم.  ه یبذارم و تک ییجا هیو دوست داشتم سرم یخستگ از 

 انداختم. ینگاه میکه مشغول غذا خوردن بود ن اشایک  به

 . کردیبدجور وسوسم م شونش

 که من ازش استفاده کنم.   نهیفکر کنه مهم ا خوادیم یبه درک! هر چ  اصل

و  شونش گذاشتم که به وضوح جا خوردنش  یو رورفتم و سرم ترن یی پا یکم
 حس کردم. 

 بستم. وهام چشم

  شدهیگوشم گفت: چ  کینگذشت که دستش دور شونم حلقه شد و نزد یزیچ
 !؟یشد یدختر خوب

 غر زدن ندارم.  یچون خستم حوصله  -

 و بکنم؟کارم  یذار یپس امشب بدون جفتک پروندن م -

 . کنمیدر موردش فکر م  -

 . دند یمهمون¬ها مثل برق نشستم که ابروهاش باال پر یادآور ی با

 . دمی گرفتم و کش ودستش 

 زشته! یل یخ م، ی کن یخداحافظ نییپا میبلند شو بر -

 و دورم انداخت. هاشبغلش انداختم و دست  ی گرفت و تو ومچم

 . خوادینم -
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من به کوب از  یلیتو ندارم، فام یلیمن کار به کار فام اشا، یگفتم: ک   معترضانه
 نرم؟ یوقت واسه خداحافظبلند شدند اومدند، اون  زدی

 . د یکش یپوف

 .ندارم  دنی لباس پوش یپس خودت برو، من حوصله  -

 باال گرفتم و با اخم نگاهش کردم. وسرم

 . نیی پا میبلندشو بر -

 . ست ی حسش ن  ام، ینم -

 .دم ی کوب  نشیس یحرص به قفسه  با

 پس ولم کن خودم برم.  -

 کرد که درست نشستم.  ولم

 سرت.  یچادرم بنداز رو -

 تخت بلند شدم.  یرو از 

 .کردمیرو م کار ن ی هم ا یگفتینم -

 سرم انداختم.  یو چادر رو رو دمیپوش وکفشم 

 تق کنان به سمت در رفتم.  تق

 ها رو اعصابه! کفش  نی تق تق تق تق، واقعا ا -

 . دی کش یتر قدم برداشتم که نفس پر حرصعمد محکم  از 
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 رو باز کردم. در 

 گفت: برگرد دارم برات.  دوار یتهد

 اومدم.  رونیو براش دست تکون دادم و ب دمیخند

اتاقش   یها محکم قدم برداشتم تا صداش تورو بستم و به سمت پله  در 
 . چه یبپ

 یاو عده  رندیدارند م یاعده  دمیاومدم و وارد هال شدم که د نییها پاپله از 
 شده.  دهیها کنار کش هم هستند و پرده

 به سمتم اومدند.  دنمید با

 پرروعه.  یادیخورده ز  هیداماد  ن یا خوام، یمعذرت م یواقعا از همگ -

 گفتند: اشکال نداره.  یاو عده  دندیخند یهمگ

 رفتند.  یگفتن و خداحافظ کی به تک بغلم کردند و بعد از تبر تک

 . دمی سامان به سمتش چرخ یصدا با

 شد.  داشونیبه! عروس خانم پ -

 رو صورتم زوم شدند و تعجب کردند.  همشون

 ؟یذاشتیواسمون کلس م قدر نیاو  یبود نیکو؟! نکنه ا شاتی : پس آرامهراد

 کردم.  اخم

 مجبورم کرد پاکشون کنم.  اشایک ر، ینخ -
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 با تعجب گفت: چرا؟! فربد

 . ستوونه یحرص گفتم: چون د با

 به اطراف انداختند.  یسه تاشون نگاه هر

 . ستین  نجایمامانش ا ی: شانس آورد مهراد

 . دمیکش یپوف

 آرش بلند شد.  یصدا

 . ادیخوشش نم  شیاز آرا وقتچ یه  اشایکل ک -

 و دور بازوش حلقه کرده بود.کنارش بود و دستش  دالرام

 یو روغن مالهمه صورتش  نیا تایکه رز  ادیخوشش نم یطعنه گفتم: چجور  با
 !کنه؟یم

 نداره.  یتی براش اهم کنه، ی دخالت نم تایرز  یتو کارا وقتچ یه اشایک -

 زدم.  یپوزخند

 . خوادشی م ازشیفقط واسه ن پس

 وارد هال شد.  ناین

داشتم بال  می! من تو نامزدیسرد یل یتو چت شده نورا؟ نسبت به امروز خ -
 تو که عقدت بود!  اوردمیدرم

 .سادیوا ال یدان کنار 
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 . دمیکش یپوف

 ها... بچه ال یخیب -

 قطع شد.  یخداحافظ یبا اومدن چند نفر برا حرفم

 لبخند به همشون جواب دادم که درآخر رفتند.  با

 شده بود.  یخال یخال گهید هال 

 بهم انداخت.  یقی نگاه دق لیل

 شما شده؟ نیب یزیچ -

 کردم.  یاخم

 بخدا امروز پدرم دراومد.  ن، ی نه، فقط خستم، هم -

 بوده بدبخت.  شگاهیصبح تا عصر تو آرا  گه، یراستم م شیی : حاال خدامهراد

 خاروندم.  وم یشونیپ

 زدم.   یارسلن لبخند ییورود دا با

کمرش باال و  یو روشد و بغلم کرد که چند بار دستم کیلبخند بهم نزد با
 کردم.   نییپا

 . نی ممنون که تنهام نذاشت -

نورا؟ من بزرگتم، نباشم  هیچه حرف  نیگفت: ا   یجدا شد و با اخم کم رنگ ازم
 ؟یکسی که فکر کنند ب
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 زدم.  یتلخ لبخند

 زم ممنونم. با -

 . فمهیوظ ست، ی به تشکر ن از ین -

 . دی کش  یقی عم نفس

 . میکنیجان، فردا صبح زود حرکت م  ییبرم دا دی با گهیمن د -

 . دیمواظب خودتون باش -

 زد.  یلبخند 

 باش.  یل یتو هم خ -

 زدم.  یلبخند 

 چشم.  -

 رفت.  رون یاز خونه ب یو بعد از خداحافظ میکرد یروبوس باهم

 . میبر گهی: ما هم دال یدان

 . د یآخر شبتون برس یگفت: شما هم به کارا  طونیش

 . دندی حرص بهش نگاه کردم که همشون خند با

 که هست.   یزیچ گهید ار، ی: جوش نفربد

 . میپلس نجای فردا شب همه ا م، یو گفت: ما بر دی خند آرش

 به عنوان تاسف تکون دادم.  یو سر دمیخند نبار یا
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 شماها! دیکار یچقدر ب -

 گفتند.  کیتک به تک بغلم کردند و باز بهم تبر دخترا

 رفتند.  رونیکردند و از هال ب یخداحافظ  همشون

که به خونه وصل بود رو خاموش کردم و  یرون یب یهااومدم و تموم چراغ رونیب
 رو روشن گذاشتم.  ستادهیا یهافقط چراغ 

 در رو بسته.  گهیکه همه رفتند و نگهبان د دمی بسته شدن در فهم یصدا از 

 خونه شدم و در رو بستم. وارد

 ها باال اومدم.و از پله دمیو از سرم کشچادرم  یخستگ با

 .سادمیدر وا کنار 

 در انتظارمه.  یچ دونمی برم که م اگه

هم خورده اما اگه   گهیکه دستش به هزار نفر د یشدن توسط کس یدستمال
 به جونم. تهوفیم شهیم ینرمم وحش

 دفعه در باز شد.  هی بودم که  دمیترد نیب

 در کنار رفت.  یجلو از 

 تو. ایب - 

 اجبار وارد شدم که در رو بست.  به

************ 
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 باز باز کردم.  مهیو نهام چشم میآالرم گوش  یصدا با

 تخت انداختمش.  یداشتم و قطعش کردم و دوباره رو برش

دستش دور گردنم  هیبودم از پشت  دهیخواب  ششیکه پ یمثل چند بار  اشایک
 و حبس کرده بود.پاش پاهام یکیبود و 

دفعه تو خواب  هیاگه  گهیبخوابه! با خودش نم  تونهیبشر مثل آدم نم نیا انگار 
 شه؟ یو حلقه کنم خفه مدستم  شتریب

آلود و خواب  دی بهم چسب شتری و از دورم باز کنم اما بهاش کردم دست  یسع
 بخواب.  ریگفت: تکون نخور، بگ

 برم دانشگاه. دیبا -

 بزنند.   یکردم واست حاضر ف یرد شبیهمون صدا گفت: د با

 !؟یو داد زدم: چ دیحرفش خواب از سرم پر نیا با

 مخم نرو بخواب.رو   یتخت قفلم کرد و گفت: اول صبح یرو شتری پاش ب با

 درسم مهمه!  نینشو ا وونهید اشایگفتم: ک  ناباورانه

 نداد که شروع کردم به تقل کردن.  وجوابم

که ازش   یو برداشتم و با تموم حرصبالشت  یکیاون  نبار یگرفتم که ا ترمحکم
 و داد زد: چته؟  دی که از جا پر  دمیداشتم تو سرش کوب

مثل آدم  یتونیسالته نم یس کینزد: دمیغر شدمیطور که بلند م همون
 !یخفم کرد ؟یبخواب
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 بهم انداخت.  یتند نگاه

 !ینشد  هوشی ب دهینکش هیبغلم به ثان  نی نه که خودت تو هم -

 رمی من دارم م ، یل یخ  ، یشعور یب یل یبه تخت زدم و با حرص گفتم: خ یلگد
 دانشگاه. 

خودش پرتم کرد  یو گرفت و روبردارم مچم یسمتم خم شد و تا بخوام قدم به
 و دورم انداخت.هاش و بلفصله دست 

 . گذرمی درس نم نیاخم گفتم: ولم کن، من از ا با

 بهت درست بده، خوبه؟  ادیب گمی خواب آلود گفت: م یهمون صدا با

 قول بده.  -

 جفتک نپرون.  قدر ن یحاال هم بخواب ا ، یوجب مین  دمیقول م -

 ؟ یشرکت چ -

 بالشت گذاشت.  یو روبست و سرش وهاش چشم

 اونم دست آرشه. -

 ولم کن کنارت بخوابم.  لوخب، یخ -

 باز کرد. وهاش چشم

 . نمیس یو بذار روسرت خوام، ینم -

 ها. رفته  ادمی ویهمه چ نکهیا یعنیبهت وا دادم  شبیفکر نکن د  ن، ی بب -
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تا بنا  ششیبزنه اما نگاهش رو گردنم ثابت موند و کم کم ن یحرف خواست
 ه؟ی گوشش باز شد که با اخم گفتم: چ

 . یبزرگمهر خورد اشایک   تی گفت: مهر مالک  طونیهام نگاه کرد و شچشم  به

 . ستین یچیه دمیکه د  دمی گردنم کش ی و رواخم دستم با

 . شهیمهر فعل پاک نم نیا -

  یو گرفتم که محکم به قفسه بهش نگاه کردم اما کم کم منظورش  جیگ
 . نم یزدم و داد زدم: نگو که... ولم کن بب شنه یس

 کردم که با خنده ولم کرد.  تقل

 . دمیپر نهیآ یبلند شدم و جلو عیسر

 !اشا یزدم: ک  غیج یکبود  دنیگردنم نگاه کردم که با د به

 ش اوج گرفت. خنده  یصدا

 . دمیکش میبه کبود یشدم و دست کینزد نهیآ به

 !یوحش ، یهست ی: بخدا وحش دمینال

 تخت بلند شد و به سمتم اومد.  یرو از 

 بکنم.  یاعتراف هی خوامی دور شکمم حلقه کرد و گفت: م وهاشدست 

 بهش نگاه کردم.  نهیآ یباال رفته از تو یابروها با

 خب؟  -
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 کرد. تر و تنگهاش دست  یداد و حلقه  هیبه سرم تک  وسرش

 بود. گه ید زیچ هی یکه تو بهم داد یاون همه دختر لذت نیاز ب کنمی اعتراف م -

 زدم.  یپوزخند

 ستم؟ی ن یاحرفه  شونی که مثل بق ینداز ی م کهیت یدار  -

 هاش به گوشم خورد. نفس  هرم

 . یهست  گهید زیچ هی  شهی تو هم گم، یم ینه جوجه، دارم جد -

 شدم.  رهیکردم و بهش خ سکوت

 بودند رو پشت گوشم برد.  سیخ یکه هنوز بخاطر حموم رفتن کم  موهام

 . د یتو موهام کش  یقیبست و نفس عم وهاش چشم

 . یکنیخودت م یوونهیو دتو فسقل بچه من  -

که   دیچ یگوشم پ یتو تایعذاب آور اون و رز   یصداها یعنی یشگ یمزاحم هم باز 
 و پر پر کرد.خوب درونم یهاتموم حس 

 و باز کنم.هاش کردم دست  یسع

 برم صبحونه بخورم.  خوامی گرسنمه م -

 . دیبوس وگونم 

 . گهی بد اخلق نشو د -

 گرسنمه.  گمیم اشا، یگفتم: ک ی کردم و جد یاخم
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 . د یکش یپوف

 ؟یخوب باش یریمیتو م -

 . نمیبینم یخوب قیکرده رو ال  انتیکه بهم خ یمکث آروم گفتم: من کس یکم با

و هاشتخت انداخت و چشم  یو روکرد و در آخر ولم کرد و خودش  سکوت
 بست. 

 . دمی کش  یقی عم نفس

 برداشتم و به سمت در رفتم. وم یگوش

 بهش انداختم. یرو باز کردم و نگاه در 

 . زدیش موج متو چهره یالیخیب

تا االن ازم  یوگرنه اگه دوستم داشت ، یخوایو واسه استفاده مفقط من  تو، 
 . وفتهینم یاتفاق نیهمچ  گهید یدادیو بهم قول م  یکردیم  یمعذرت خواه

 اومدم.  رونیاتاق ب از 

 اتاق خودم شدم.  وارد

 بستم.  ی شونه کردم و با کش مشک وموهام 

و شستم و ست و صورتم مربوطه د  یشدم و بعد از انجام کارها ییدستشو وارد
 اومدم.  رونیب

 سمت لپ تاپم که دو روزه سراغش نرفتم رفتم.  به
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 تخت نشستم.  یداشتم و رو برش

 دارم.   ایاز طرف آر  یل یمی ا دمیو زدم دکه شد و رمزش روشن

 بازش کردم.  عیسر

تحمل  د، ی سمت خودش کش وی مشتر نی" ممنون بابت زود خبر رسوندنت، فرز 
 ."کهینزد اشای اون ک یکن، نابود

انتقام  گه؟ید میهم ضرر کردند، چه کن   یحساب دونم، یفرستادم: م واسش
 . رحمهیب

 تخت گذاشتم.  یو خاموش کردم و روتاپ  لپ

 !؟یکرد کار یتو باهام چ  اشاینورا! ک یزنیحرف م رحمیب چقدر 

 اومدم.  رونیاتاق ب از 

 .سادمیاتاقش وا یجلو

ها شدم و پا برهنه از پله  ال یخیب ینه ول ای دهیهنوزم خواب نمی بب خواستم
 اومدم.  نییپا

 تو خونه پا کنم.  ییعادت ندارم دمپا اصل

 . ده یبهم م یحس خوب نی زم یگرما

 آشپزخونه شدم.  وارد

کار  وار ید یکه کنار فر تو یقهوه ساز  نی هوس قهوه کرده بود واسه هم دلم
 گذاشته شده رو روشن کردم. 
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 رشیز  وانیل هیداشت  از یفقط ن دادیو مآماده شدنش  کیت ی بود که وقت یجور 
 .ی و فشار بد یبذار 

سفره   یبرداشتم و نون تازه رو از تو وی نیبادوم زم یکره خچال ی یتو از 
 برداشتم.

کم   هیو  ختمیر  وانیل یو توگذاشتمشون و بعد از آماده شدن قهوه اون  زیم یرو
 کردم.   نشیریبهش اضافه کردم و ش ریش

 نشستم و مشغول خوردن شدم.  یصندل یرو

 یرونی لباس ب نکهیا دنیسر بلند کردم اما با د اشاینگذشت که با ورود ک یزیچ
 ! ؟یرینگرفتم و با تعجب گفتم: کجا م یالقمه  دهیپوش

 برم شرکت.  دیبرداشت و گفت: با ینون بزرگ  یسر سر

 !رم یکه نم یهمون حالت گفتم: گفت با

 گرفت.  یچیو ساندو دی رو به نون کش کره

 و خوردم.از قهوم  یکم

 . ه ی جاسوس ک دنی فهم  گهیزنگ زده م  یاسد -

 و قلبم از کار افتاد.  دیگلوم پر  یحرف قهوه تو نیا دنیشن با

به کنارم اومد و چند بار به   عیسر اشایکردم به بلند سرفه کردن که ک  شروع
 . د یکمرم کوب

 هزار رفت.  یحرفش رو ن یقلبم با ا  ضربان
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 زنان بهش نگاه کردم.  نفس

 ؟ی گفت: خوب نگران

 . دی از رخم پر رنگ

 نگفته؟  ه؟ی ... کیک -

 کردند.   دایپ  یگفت زود برم، انگار مدرک -

 بردم تا متوجه لرزشش نشه.   نییپا وهامدست 

 نرو.  اشایک -

 کرد. اخم

 چرا؟ -

 چون... چون...  -

 ترس بلند شدم. با

 . امیصبر کن منم ب  -

 نشوندم.  یصندل  یبردارم که رو یقدم خواستم

 بود.  یعصب نبار یا

و دور بزنه، که جرئت کردم من   هیاون لندهور ک  فهممیم رمیم  ، یایب خوادینم -
 . گردمیو برم کنمیم  چارشیب

 . ارمیدرن یباز  عیجلوش ضا کردمیم یسع یل یخ
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 و گرفتم.مچش  هوای بره که ب خواست

 . امیمنم م -

 و تو هر دوتا دستش گرفت. کرد و دستم یاخم

 !خه؟ی قدر ن یچرا دستت ا -

 .ادیبود اشکم درب کینزد گهید

 .ذارهی بفهمه منم زندم نم اگه

 . دمی کش رونیب وهامدست 

 . هی ک  نمیبب  امیمنم ب -

 به سمتم هل داد. وقهوم 

 .ی شد وار یو بخور مثل گچ دبردار صبحونت  خواد، ینم -

 سمت هال رفت.  به

 خداحافظ.  -

 لرزون گفتم: خدا... خداحافظ. یصدا با

 هال شد.  وارد

 بلند شدم.  عیرفت سر رونیکه ب نی هم

 از حال برم.  دادمیلحظه امکان م  هر

 و به اتاق رسوندم. ها باال اومدم و با دو خودمپله از 
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 رو گرفتم.  ایآر  یو زدم و شماره لرزونم رمزش  یهابرداشتم و با دست وم یگوش

 و گرفتم. نداد که با بغض باز شمارش  جواب

 جواب بده. یلعنت -

 جواب نداد، بازم گرفتم.  بازم

 هام روونه شدند. اشک  نبار یا

 طرف و اون طرف رفتم. نی ا هیتخت پرت کردم و با ترس و گر یرو ویگوش

نفهمه منم،   ای... خدااره ین رمیکنم؟ فرار کنم؟ اما کجا؟ کجا برم که گ کار یچ -
 ببر، اگه بفهمه منم...  نیو از باون مدرک  ایخدا

 . دی فکر عاقبتش چهار ستون بدنم لرز  از 

 کردم! اط یاحت یل یخ  منکه

 . دم یپوش یو درآوردم و به جاش تاپ گرمم شده بود که لباسم  دیشد

 . دم یاز اشک و عرقم کش  سیو تو صورت خدستم دو

 تکرار کردم. باز 

 . کشتم یم -

 پرواز کردم.  یبه سمت گوش ریام یادآور ی با

 عرق کردم برش داشتم. یهادست  با

 کردم. یو طگرفتم و تند طول و عرض اتاق وشمارش 
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 بردار.  ر، یبردار ام -

 نداد.  جواب

 زنگ زدم.  بازم

 جواب نداد.  بازم

 هام روونه شدند.  اشک باز 

 کمیت کهیوگرنه خودش ت رمیبرسه بهتره که خودم برم بم اشا یک  نکهیاز ا قبل
 . کنهیگلوله خلصم م هیهم با  دیشا ای کنه، یم

 . دی از رخم پر رنگ

 ترس به نفس نفس افتاده بودم.  از 

 فرستادم.  ریام واسه

 . اشایک یخونه  اینجاتم بده، ب ریام -

جاسوس  دندیفهم گه یرفته شرکت م  اشا یفرستادم: ک ایاز اون واسه آر  بعد
 . د یبکن یکار   هیکار منه،  فهمه ی حتما م ه، ی ک

 

   تــایرز 

 

 و رو به روم گرفت. دستمال  یعصب
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 و پاک کن، آبغوره بسه. هات اشک  ریبگ -

نکنم؟  هیگر یگفتم: چطور   تی و عصبان هیازش چنگ زدم و با گر ودستمال 
 ؟ی پشتم یگفتیم نجور یا ؟یذار ینم یگفت یم نجور یاز دستم رفت، ا اشایک

 . د یموهاش کش یتو یدست کلفه

 . شیشناسیبهتر م اشاه، یاون ک رم، یو بگنتونستم جلوش صدبار بهت گفتم  -

 م؟ یکن کار یگفتم: حاال چ یاگرفته  یو با صدا دمی کش می ن یبه ب ودستمال 

 چشم دوخت.   زیضرب گرفت و م  نی زم یپاش رو با

 بکشم.  ادیفر خواستیدلم م کنه یحس م واشایاون نورا ک  نکهیا از 

 خاله بهش نگاه کردم.  یصدا با

 دارم؟  یفکر هی -

 لب مبل نشستم.  زود

 خب؟  -

 کرد.   مکث

 . یکه ازش حامله بش  یکن یکار   دیآخر گفت: با در 

 حد ممکن گرد شدند.  نیتا آخر هامچشم

 ! ؟یچ -

 شد. ترک ینزد بهم
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 یازش حامله بش یست، وقتچقدر عاشق بچه  اشایکه ک  یدونی خودت بهتر م -
و کم  شهیو اون خونه باز مکنه، اون وقت تو هم پات ت تغه ی ص شهیمجبور م

 یااگه بفهمه که تو از شوهرش حامله  ، یبنداز  رونیدختره رو ب یتونی کم م
 نشون نده، ممکنه کارشون به طلقم بکشه.  یای محاله واکنش بد و جد

 ده؟ یجواب م یگ یگفتم: م دوار یام

 تکون داد.  یسر

 مطمئنم.  -

 بشم؟  کیباز بهش نزد یاما چجور  -

با  خوامیم  نکهیا یروز به بهونه  هیاصل نه،  ای نجا، یا کشونمشی شب م هی -
تو از نبود دختره استفاده کن و  نجا، یا ارمیعروسم وقت بگذرونم دختره رو م

 . اشا یک یبرو خونه

 زدم.  یقی ش لبخند عمنقشه  از 

 خاله جون.  هیفکر خوب -

 زد.   یچشمک

 خواهرم شرمنده بشم. یجلو خوامیو دارم، نممن هوات  -

 . دمیو بوسنشستم و محکم گونش  کنارش

 تو و اون هوشت بشم خاله جونم.  یآخ من فدا  -

 . دیخند
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  نــورا

 

 ضعف کرده بودم و از ترس سردرد شده بودم.  دیشد

 . زدمیو دور م بود که اتاق   یبار  نیهزارم  نیا

 تخت چنگش زدم.  یو از رو دمیبه سمتش دو م یگوش  یصدا با

 آخه؟  ییجواب دادم و گفتم: کجا عیسر ایآر  یشماره دنید با

 نگرانش بلند شد.  یصدا

 کجاست؟  اشایک ؟ی خوب ؟ییتو کجا -

با ترس گفتم:  کردمینگاه م ورون یب هدفیطور که برو کنار زدم و همون  پرده
 کنم؟  کار یچ ا، یآر  دونمی نم

 . ذارهی زندت نم یدنبالت، بفهمه تو بود امیجمع کن م  ولتیبردار وسا -

 . کنمی جمع م ولمیباشه، االن وسا -

 سر کوچه منتظرتم... نورا؟  -

 بله؟ -

 آروم باش. -

 رو انداختم. پرده
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  ا، یآر   کشتمی م اشایآروم باشم؟ ک یچجور   ؟یگیم یچ یفهمی : خودت مدمینال
 . کشتم یم

 . دی کش  یقی عم نفس

 م. سر کوچکه   گهید قهیده دق -

 باشه، فعل.  -

 قطع کردم.  وتماس 

 کجا خبره؟  یبه سلمت -

 از دستم افتاد.  یصداش انگار روح از تنم جدا شد و گوش دنیشن با

درشت شده از ترس به پرده چشم دوختم و بدنم شروع کرد به  یهاچشم با
 . دن یلرز  ف یخف

 بزنه.  رونیبشکافه و ب ومنه یس یقفسه  خواستی انگار م قلبم

 نداشتم به سمتش بچرخم. جرئت

 و تو مشتم گرفتم. و بستم و شلوارم هامکه چشم  ادیکردم به سمتم م حس

 و پشت سرم حس کردم.حضورش  یگرما

 چرا؟  پرسم، یکلمه م  کیفقط  -

 هم فشار دادم و از ترس بغض کردم.  یرو وهام چشم

 . دمیبه سمتش چرخ جونی سست و ب  یو جمع کردم و با پاهاجرئتم باالخره
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که   دادینشون م شقه یقرمز شده بودند و متورم بودن رگ شق   هاشچشم
 . ه یچقدر عصبان 

 بد و ترسناکش گفت: چرا؟ یهانگاه با

 اما زبونم قفل شده بود.  یداد یو باز که تو من  یل یبگم به همون دل خواستمیم

 داد زد: چرا؟ نبار یا

 قدم به عقب رفتم.  هیو  دمی ترس به باال پر از 

 ترس و لرز بهش نگاه کردم.  با

 . کنهی فاتحت خوندست نورا، رسما اعدامت م نبار یا

 من...  اشایگفتم: ک  دهیبر نفس

مشتش گرفت   یو توفوران کرد و موهام رونیدرونش به ب  تی دفعه عصبان نیا
 دستش گذاشتم.  یو روگفتم و دستم  یکرد که از درد آخ  کمیو به خودش نزد

 التماس گفتم: ول کن.  با

 ؟یزنیو دور مکه من  دهی رس یی: کارت به جادیو غر چوندیو پدستش  شتریب اما
 ؟ یدیالشخور م یایو به اون آر راپورت من 

 هام حلقه زد. چشم  یتو اشک

و  دندم رفت لبم  ریکه ز   یپرتم کرد که از درد دست  نیزم یدفعه به شدت رو هی
 هم فشار دادم.  یو روهام محکم به دندون گرفتم و چشم

 از موهام گرفتم و بلندم کرد که با عجز و درد گفتم: بذار حرف بزنم.  بازم
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به   انت یتاوان خ ، یکه آروم آروم جون بد کنمیم یو! کار دهنت  ندیزد: بب داد
 من مرگه. 

 داد زد: مرگ! بلندتر

 روونه شدند.  هاماشک

 ... اشایک -

بهم زد که از شدتش به   یل یدفعه با پشت دست چنان س  هیو ول کرد و  موهام  
 لبم پاره شد.  یتخت پرت شدم و گوشه  یشدت رو

 و حس کردم. شدن خون  یجار 

شدم اما بازم از موهام گرفت و  زیخ میو دستم نبلند شد و با د میگر  یصدا
 گفتم.  هی با گر یپرتم کرد که از درد کمرم آخ بلند  نیزم یرو

هام  که به پهلوم خورد بند اومد و چشم یبود که با لگد ومدهی نفسم باال ن  هنوز 
 رفت.  یاهیس

 . دمیو شنهاماستخون  یکه صدا دم یکوب وار یگرفت و محکم به د وقمی

 به صورت کبود شدش نگاه کردم. هیگر با

 آره؟ ؟یکنی گفتم: حس م هیگر با

 و داشتم.حس  نی زدم: منم هم  داد

 سوخت.  دیلبم شد زخم

 به صورتم نگاه کرد.  هی ثان چند
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 هر لحظه کمتر شد.  دنمی فشار داد که راه نفس کش دیگرفت و شد  وگلوم

 کردم به تقل کردن.  شروع

 .کنمیو زنده زنده مپوستت  یکه یت کهی : تدیغر  یصورتم با لحن بد کینزد

 . دی چیدفعه پرتم کرد که سرم به تخت خورد و دردش تو کل بدنم پ هی

 کردم بلند بشم.  یشدند و به کمک دستم سع شتری هام باشک  شدت

از سوزش   یغی سمتم هجوم آورد و باز از موهام گرفت و بلندم کرد که ج به
 و حس کنم. قدرتمندش  یهاو کنده شدن موهام توسط دست  دمی کش

 افتادم.  نی زم یرو جونیاز دردش نفسم رفت و ب نبار یپرتم کرد که ا باز 

 . کردمی حس م میشون یپ یو روو جوشش خون رفتیم  یاهیس هامچشم

 زده بهش نگاه کردم. دور دستش وحشت  چوندشیباز کرد و با پ وکمربندش 

 و گرفته بود. هاشچشم  یجلو خون

گفتم:   هیدست گذاشتم و با التماس و گر وار یسمتم قدم برداشت که به د به
 آروم باش.  کنمیخواهش م  اشا، یک

 موهام گرفتم و بلندم کرد.  از 

 و سوزوند.تا ته وجودم سوزشش

 فتم: بذار حرف بزنم.گ  هیگر با

 و!: ببند دهنت دیکش داد
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 . ومدینفسم باال ن گه یبه شکمم زد که د یپرتم کرد و لگد محکم  نیزم یرو

 هان؟  ؟یزنیو دور م داد زد: چند وقته من  یبلندتر یبار با صدا نیا

 که...  یگفتم: از... وقت دهیبر دهیو بر یسخت به

 . دم یفهم  وی .... چرفت و به محض نفس گرفتن گفتم: همه  نفسم

 یسرم رو جونی ب گهیشدم و از شدت درد د دهی به پهلوم زد که چرخ یلگد باز 
 دستم افتاد. 

 بودم.  لی عزرائ دنی لحظه منتظر د هر

گفتم و  یکمرم زد آخ سوزناک  یکه رو یاو باال برد و با ضربه خشم کمربندش  با
 !یداد زدم: بسه لعنت 

 بلند کرد. یو گرفت و کمپشت موهام  از 

اونقدر  ، یو کند خودت قبرت  یهابا دست  کارتن یگوشم گفت: با ا کینزد
 . یری تا بم  یکشیاونقدر درد م ، یسگ بد ی که صدا  زنمتیم

 هق هقم بلند شد.  یصدا

 ولم کن.  دم، یاالنشم دارم از درد جون م -

افتاد    نیزم یرو حال یکه سرم ب تر زدو محکمدوم یپرتم کرد و ضربه   نیزم یرو
 رفت.  یاهیس یهام طوالنو چشم

 . کردمیدهنم حس م  یو خوب توخون  یمزه

 . دیچرخ دورم
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 و داشت!که حکم اعدام مجرم ی مثل جلد درست

  یآره؟ به ازا یدوتا، سه تا، سه نفر رو پروند ، یکیگفت:  یو بد  یلحن عصب با
 . یگردیبرم وی ریهرکدومشون تا مرگ م

 هق هقم بلند نشه.  یبه دندون گرفتم تا صدا ولبم 

که سرم روش افتاده گذاشت و فشار داد که   یدست یو رودفعه کفشش  هی
گفتم: خواهش  فروغیب ییشدند و با عجز و صدا شتری هام بشدت اشک 

 بسه.  کنمیم

هام انگار به گوشم خرد شدن استخون   یفشار داد و خم شد که صدا  شتریب
 . د یرس

 . گشتم یبرم ورفتمیتا مرگ م گفت، یم  راست

باال نگه داشتن سرم   یو باال زد و براصورتم یشده تو ختهیر  یموها  انهیوحش
 هق هقم بلند شد.  یو تو موهام مشت کرد که صدادستش 

 .ینورا، برام مرد یمرد -

 و مشت کرد. دستش  شتریب

هام و داشتم جز توعه پدرسگ، مثل جفت چشم انتظارش  یشخور از هر ال -
 بهت اعتماد داشتم سگمصب. 

 ؟یفهمیزد: م داد

 بهش نگاه کردم. هیتار شده و گر یهاچشم با
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 هاش قرمز شده بودند. بود، چشم  یعصب

 یانگار نم اشکم تو شد، ی م نییگلوش تند باال و پا بی داشت، س بغض
که   کردمی وادارش م  یزیاز هر چ شتریچشم¬هاش بود اما آتش خشمش ب 

 .رهیو بگجونم

که از    یو با تموم دردسوم یدفعه ضربه  نیو برداشت و اول کرد و پاش وموهام 
 غم یج یدادش با صدا  یکمرم فرود آورد که صدا یکارم بهش داده بودم رو

 .شد  بیترک

 !یبرام مرد -

 شکافته شد.  از شدت درد و غم قلبم

که حس باال آوردن بهم   دمیفهم یوقت ویله شده بود اما درد واقع  احساساتم
  یکس  دمیرو باال آوردم و فهم یشدم و مقدار خون زیخ مین عی دست داد که سر

 . زدمیحاال به قصد کشت داشت م  کردیم  یعاشق یکه ادعا 

شدم   ن ی سنگ یهاافتادم و پلک نیزم یهام نموند که رودست  یتو یجون گهید
 بسته شدند. 

پر ترس آرش بلند   یبه شدت به در خورد و پشت بندش صدا  یکیدفعه  هی
 ! ؟یروان  یکرد کار یشد: چ

و  آخرم یهاداشتم نفس  گه یکار بود که د یبود تا نجاتم بده اما کجا دهیدو انگار 
 . دمی کشیم

 . رهیبم  دیبا انتکار یاون خراب خ  ره، یبم  دی: بادیغر اشایک
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 نشست.  یلبم به طور محو یرو یپر درد پوزخند

دو رو؟  ف یکث ذاشتم؟یم دیبا یو چخراب؟ اما اسم خودش  گفتی من م به
 ناموس؟ یب

 نشه تا بهت بگم.   داتی پ نورایا رون، ی گفت: برو ب  تیآرش با عصبان نبار یا

 نبود؟ چرا اومده بود نجاتم بده؟ یاون ازم عصبان  چرا

ها به عنوان  وقت  یبعض کنه، یواسم نم اشایکه ک  کنهیم ییها کارا وقت  یبعض
 . کنمیبرادرم باورش م

 و باال آورد. چونم قرار گرفت و سرم  ریز  یکفش

 و باز کن.هات گفت: چشم  یعصب

 و باز کنم. هام بتونم چشم ینداشتم که حت یاونقدر جون اما

 .دادمیشدت درد و سوزش داشتم جون م  از 

 آرش به داخل اومد.  انگار 

 گفتم؟ی چ یدینفهم  -

 جاسوس؟ هان؟  نیاز ا ؟یکن ی م یطرفدار  نیداد زد: از ا اشایک

 ؟یعوض یکرد کار یبلند شد: باهاش چ ریداد ام یدفعه صدا هی

 برد.  ورشی اشایپس بندش انگار به سمت ک و

 . رونیبرو ب اشایکنم آرش گرفتش و با تحکم گفت: ک  فکر
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 کنار سرم افتاد.  کمربندش

 . یدی تقاص پس م اشا، یک  کشمتی : مدیغر ریام

 بلند شد.  اشایپوزخند ک یصدا

 نداره.  یربط یاحد  چیبه ه کنمیدست رو زنم بلند م نکهیا -

 . رمیگی و ازت مبا داد گفت: طلقش  ریام

 داد زد: بسه!  آرش

 . د یآمبوالنس به آدرس.... بفرست  هیباز به حرف اومد:   ده ی نکش هیبه ثان و

- ... 

 کمربند بوده.  یلگد و ضربه  ریز  -

 . دمینشن واشا یعطر ک یبو گهیبرخورد کرد و د وار یدفعه در به شدت به د هی

 هام روونه شدند. گفتم و بازم اشک  یو گرفت که از درد آخ بلندبازوم ریز  یکی

 .شکونمیو مبلند شد: دستش  ری پر بغض ام یصدا

 باز کردم.  یبه سخت وهام چشم

آشفته بودنش  ینامرتبش نشونه  یاشک، موها زیلبر یهابا چشم  دمش، ید
 .دادیم

 . رمیمیگفتم: دارم م هیگر با
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  یبه لباسش انداختم و صدا یه اما از درد بدنم چنگکرد آروم بلندم کن  یسع
 هق هقم بلند شد.

و دارم، نذار بازم خودم هواش   ر، یرو گرفت و گفت: برو ام ریام یبازو آرش
 . کنهیم یبدبخت خال نیسر ا  یدونی سگ بشه که خوب م اشایک

 ! کنهی : غلط مدیغر

 و گرفت.بازوم آرش

 بدش به من.  -

 . ریبلند شد: دست به زن من نزن ام اشایو منفور ک یعصب یصدا باز 

 .داخل اومد  به

 نفرت و نگاه پر درد بهش نگاه کردم.  با

 رو گرفت.  ریام یکنار زد و بازو وآرش 

که    نی گذاشت اما هم  نمیزم یهم فشار داد و آروم رو یو روهاش دندون  ریام
 شد.  دهیزد که کامل بدنش چرخ اشایبه ک یبلند شد مشت محکم

 . زد ینفس نفس م تی عصبان از 

 !ریلب زدم: ام جونیب

 وشقه یدفعه به سمتش هجوم برد و  هیو پاک کرد و لبش  یخون گوشه  اشایک
 کرد جداشون کنه.   یسع عیگرفت که آرش سر 

 .رون یب دی داد گفت: با هردوتونم، بسه، هردوتون گمش با
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پرتشون کرد و در رو   رونیو گرفت، به ب هردوتاشون  یقهیهم جداشون کرد و  از 
 بست. 

هم فشار  یو روهام سمتم اومد و از پشت گرفتم و آروم بلندم کرد که چشم به
 دادم.

و درد  ه ی آروم به سمت تخت بردم اما آخرش نتونستم تحمل کنم و با گر آروم
 .تونمیگفتم: صبر کن نم 

 و نگران بهم نگاه کرد.  سادیوا

 تاپ جلوشم. هیآشفته و  یحالم بد بود که واسم مهم نبود با موها اونقدر 

من جاسوس شرکتم،   ؟یکنیگرفته گفتم: چرا کمکم م یو صدا  هیگر با
 ؟ یفهمیم

 . دییهم سا یو روهاش ازم گرفت و دندون  ونگاهش 

 بود.  یبود، آره، ازم عصبان یعصبان

 هم نگاه کرد. ب ت ی با عصبان  نبار یا

قانع کننده باشه نورا، چون اگه  لتیدل نیاما خداکنه ا ، یدار  یل یحتما دل -
 . رمیگینم واشا یک  یجلو گهینباشه د

 تر شد.بزرگ  بغضم

 . رفتیم  یاهیس هامچشم

 کدومتون...  چیه -
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 تر گرفتم. محکم  عی تر شدند که سررفت و پاهام سست  نفسم

و به زور باز نگه داشته  هام که چشم  یدادم و درحال هی ش تکبه شونه  ودستم
 بخاطر...  وقتچی ... بگو، هاشا یبودم آروم گفتم: به ک

 هم افتادند.  یهام رونموند و چشم  یواسه حرف زدن واسم باق یجون گهید

 مطلق.  یاهیبغلش فرو رفتم و بعد از اون س یبشم تو هوشی ب نکهیاز ا قبل

***************** 

 نرمال شد.  دمیو باز کردم و چند بار پلک زدم تا دهام پلک یال آروم

 . کردیدرد م یو سرم کم سوختندی م هامچشم

 به اطراف انداختم.  ینگاه

 سرم بهم وصل بود. هیاتاق خودم بودم و  تو

 سوخت و صورتم جمع شد.  دی ه زخمم شدو با زبونم تر کرد کخشک شدم  لب

 تشنم بود.  دیشد

 نبردنم؟  مارستانیب چرا

 گرفت.  بغضم

 نزدند.  یبدنمم مرحم یهایبه کبود ینذاشته، حت یاون وحش حتما

 خوردم که از درد به غلط کردن افتادم.  یتکون

 روم بود. ییتاپ و پتو هیهمون وضع بودم، آشفته، با  با
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 . کنم ی به خودم نگاه کنم قطعا وحشت م نهیآ یاگه از تو دونستمیم

روش   لیگاز استر دمیکه د  دمیبهش کش یدست میشونیزخم پ یادآور ی با
 . دهی چسب

 . شم یو بهم آب بده، دارم هلک م ادیب یکی کاش

 نداشتم تکون بخورم.  جرئت

 به کف اتاق خورد.  نگاهم

 که باال آوردم خشک شده کف اتاق بود. یخون

 و به سوزش درآورد. هام نم اشک چشم هاشی گر یوحش یادآور ی با

 . ستمین  مونی صدمم از کارم پش هی یحت

که شکستمت، آره، تو هم  دادی نشون م زدیکه درد توش موج م ییهاچشم  اون
 بزرگمهر.  اشایجناب ک یخرد شد ویمثل من شکست

 تونمی و گرفته اما چرا نمکل وجودم شی که بزرگ یدلخور  هیازت دلخورم،  دیشد
 ادیاز ته دل فر تونمینم  یکه بهم داد یهمه درد  نیازت متنفر باشم؟ چرا با ا

 بزنم که ازت متنفرم؟

 نم ینفس تو س اشایک  دنیباز شدن در با ترس بهش نگاه کردم که با د با
 .حبس شد 

 و به اون طرف چرخوندم. و ازش گرفتم و سرمنگاهم  عیسر

 باز بزنتم بغضم گرفت.  نکهیا از 
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 و ندارم. طاقتش  گهید

 . سادیوا کنارم

 . ریبگ ووان یگفت: ل  یخشک و جد یصدا با

 بهش نگاه کردم.  ناباور 

 ! اونم با اون فاصله؟! رم؟یبگ ووان ی! با اون همه درد ل کرد؟یم یشوخ

 چشمام خوند که کنارم نشست و به دستم داد.  یعجز رو از تو  انگار 

 از آب رو خوردم.  یآروم آروم باال بردم و کم ووان یمکث ل  یکم با

و به  که از سوزش لبم  د ی کش رونیدستم ب یو از توگرفت و آروم سرمم ومچم
 دندون گرفتم. 

 ر داد. زخمم فشا یالکل زد و رو یبود به پنبه کم  زیم  یکه رو یل یوسا از 

 بهم نگاه کرد.  شی خینگاه سرد و  با

 تو بدنم افتاده بود. لرز 

تخت نشوندم که از درد کمر و پهلوم  یرو یو گرفت و کمهامبازوم ریز 
سر  ن یی چشمم به پا یاز گوشه  یهم فشار دادم و اشک یو محکم روهام چشم
 . خورد

 و باز کردم.هامچشم  عی و گرفت که با وحشت سرتاپم  نییپا

 ؟ یکنیم کار یلرزون گفتم: چ یکه با صدا  ارهیب رونیو بتاپم  خواست
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 آورد.  رونیو بنداد و تاپ وجوابم

 نگاه کرد.   بهم

 گفت: به پشت بخواب.  یبم یصدا با

 گرفت.  بغضم

 ... اشایک -

 به پشت بخواب. گمیگفت: م  یعصب

 بالشت گذاشتم.  یو روو صورتم دمیبود چرخ  یهر جون کندن با

  یهام روونه شدند که صدااشک  ارهیسرم ب ییچه بل خوادیباز م  نکهیترس ا از 
 تو بالشت خفه شد.  میگر

 طرفم جمع کرد.  هی وموهام 

 مشتم گرفتم.  یتخت رو تو روکش

و بلند  شد سرم  دهیکمرم مال یکه توسط دستش رو زیگرم و ل یعیحس ما با
 کردم. 

 دستش بود.  یتو یروغن

 بالشت گذاشتم. یو رو و باز سرم دمیکش  یابند اومد و نفس آسوده میگر

 .کردیو با روغن چرب متموم کمرم  آروم
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دست از تخت   هیبا  ارادهیفشار داد که از درد ب شتریو بجا دستش  هی دفعه  هی
 حبس شد.  نمیفاصله گرفتم و نفس تو س

 تشر گفت: بخواب.  با

 .دمیباز خواب آروم

 . دیچیبرداشت و دور تا دورم پ وی که تموم شد باند کارش

و روش گذاشته بود رو گرفت که تازه متوجه کبود و که کفشش دستم اون
 بودنش شدم. 

 . دیچی دورش پ  یهم چرب کرد و باند واون

 و به دندون گرفتم. کمر خوابوندم که لبم  یرو آروم

 شه؟ یم ی بلند بشه که گفتم: حاال چ خواست

 و گرفت. نگاه کرد و انگار منظورم  بهم

 ؟ یکنیفکر م  یخودت چ -

 زدم.  یپوزخند

 . یداری دست برنم یتا اعدامم نکن  شناسم، یمن تو رو م -

 زد. یپوزخند  متقابل

نه به    دمی که من ذره ذره زجر م یدونیهم م ون ی پس ا م، یپس خوب شناخت -
 باره.  کی
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 . اوردمیخودم ن یبه رو یول دیاز ترس لرز وجودم

 اون طرف بدنم گذاشت و تو صورتم خم شد.  ودستش 

 . ذارمینم جوابیرو ب یکه به قلبم زد یزخم -

 بهش نگاه کردم.  هی ثان چند

و  و داشتم، تو من حال  نینه؟ منم هم  ؟یکنی و حس مخوب حال من یحاال دار  -
 . یکشت ینجور یا

 هام در نوسان افتاد.چشم نیب  نگاهش

 !یاحمق یل یخ -

 کردم.  یاما زود اخم دند یباال پر ابروهام

 باش! مواظب حرف زدنت  -

 به قهقه شد که با تعجب بهش نگاه کردم.  لیاما کم کم تبد دیخند

 ! یساده و خام باش قدر ن یا کردمیش گفت: فکر نم خنده یته مونده  با

 ؟یگیم یدار  یگفتم: چ  تی عصبان با

 کنج لبش جا خوش کرد.  یپوزخند

  یو آس پاس کن یبزن نی و زممن  یبهت گفتند که وقت نیو فرز  ایحتما اون آر  -
 . یو ازم جدا بش یبر ویو بکشراهت  یدردسر چی بدون ه یتونیراحت م

 ازش گرفتم. ونگاهم
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 گرفت و مجبورم کرد بهش نگاه کنم.  وچونم

 خم شد.  شتریصورتم ب تو

 دم، یو طلق نماحمق   یدختر جون، اگه من کارتن خوابم بشم بازم تو نی بب -
 گم؟ یم  یچ تهیحال

 گفتم: چرا؟ آروم

 زد.   یپوزخند باز 

و راحت   ندازمیو هم پشت سر نممامانم یحت یکس چیچرا؟ چون من گناه ه -
تا موهات هم رنگ   یمونی خونه م نیا یتو قدر ن یا شم، ی ازش رد نم

و   ینیبیو نماز محبت  یرنگ یبشند، تا آخر عمرت حت دی دندون¬هات سف
 ام. انتق نهیا ؛ ی ریمی محبت م هیآخرش در حسرت 

 هاش بند اومد. از جمله  نفسم

 . خوامی من طلق م -

 . د یخند انهیموز 

  شه، ی م  یواست جهنم واقع نجای از امروز به بعد ا زم، یتا طلقت بدم عز نیبش -
 . یآورندش خودت بود زمیکه ه  یجهنم

 و تر کرد.هام نم اشک چشم نبار یا

 زد.  یشخند ین

 خوشگله.   یاز کارتم اخراج شد ، یهان، راست -
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 . ختیر  یهر دلم

 . دمشیکش نیی گرفتم و پا وش قه یالتماس  با

نرم، فقط اخراجم  نیسمت فرز  گهید خورمیقسم م اشا، ی رو نکن ک  کار نیا -
 نکن. 

 زد.  یپوزخند

فکر   نجاشیبه ا دیبا یاون دوتا سوسول بش یهاخام حرف نکهیقبل از ا -
 . یکردیم

 جدا کرد.  قشیو از گرفت و دستم وهاممچ 

 دارم.  از یدارم، به پولش ن از یبغض گفتم: من به اون کار ن با

 تمسخر نگاهم کرد. با

 چقدر درمونده! من که هستم.  -

 طعنه گفت: شوهرت که هست.  با

 . دیخند

 !یتو خرج کردن محدود بش یکنم که قراره حساب کار یاما چ -

 تر شد.بزرگ  بغضم

 اشا؟ یک -

 شد. روحیسرد و ب نگاهش
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شناسنامم  یو بهت زدم، درضمن، فکر نکن حاال که اسمت اومده توهامحرف -
دختر رو گرفتم و  هیدست  ینیبیروز م هی  هوی ست، ین نطور یبهت وفادارم، نه، ا 

 .یعادت کن  نیبه بعد بهتره به ا نیاز ا ¬گذرونم، یباهاش خوش م ارمشیم

  صدایهام بکه اشک  دمیو شنقلبم  یله شدن غرورم و شکستن دوباره یصدا
 روونه شدند. 

 . د یتمسخر خند با

 . یبش کمونیشر  یایدلم رحم اومد گفتم ب  دمینکن، شا هیگر زمیآخ عز -

و داد زدم: ازت بدم   دمیکوب شنه یس یمحکم به قفسه  هی و گر تی عصبان با
 ازت متنفرم.  اد، یم

 زد.   یچشمک

 جور احساسه عسلم.  هی نمیا -

تعجب   یدیو غرق در خون دو من  یروز اومد هی هق هق گفتم: اگه تو هم  با
 نکن. 

 : خفه شو نورا.دیغر

  تیروز یو گرفته رو بردار و به عنوان پکه جونم  یغیادامه دادم: ت هیگر با
 نگهش... 

 کار گذاشت.  مهیو ن لبم گذاشت و حرفم  یو با خشونت رودفعه لبش  هی

 لبم به سوزش دراومد.  یگوشه  زخم
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به عقب  کردندیکه درد م ییهاکردم با دست  یکرد و سع  دایشدت پ  میگر
 ببرمش. 

 دادم تو گلوم خفه شد.  ی از لبم گرفت که صدا  یمحکم یگاز 

 جدا شد.  ازم

به خون نشسته گفت:    یهاصورتم با چشم یکیتو اون نزد دهیکش  یهانفس  با
 ... ن یفکر کن تا بب  زایبه اون چ یحت یجرئت دار 

 مرده باشم...  یو قطع کردم: وقتزدم و حرفش  یپوزخند

 هم فشار دادم. یو روهاملبم زد که از درد چشم  یدفعه با دست محکم رو هی

 باشه.  ادتیو گفت: مادرت  یگوشم عصب  کینزد

 و باز کردم.از اشکم زیلبر یهاشم تخت بلند شد که چ یگفت و از رو  ون یا

 . دی موهاش کش  یتو یبه سمت در رفت و دست یتند و عصب یهاقدم  با

 رفت و در رو محکم بست.  رونیاتاق ب از 

 بستم. وهام چشم

 بکن.  یامعجزه هیخودت  ا؟یسر کنم خدا نیکنار ا گهید یچجور  من

 . شدم ی م وونهینذاره دانشگاه هم برم داشتم د گهید نکهیترس ا از 

*************************************** 

 تخت دراز به دراز افتاده بودم.  یرو هات ی شده بود و درست مثل م شب
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 گرسنته؟ تشنته؟ ؟یمرد ؟یابگه زنده  ومدیبار ن هی مدت  نیا تو

 و تنها باشه؟   بی غر تونهیآدم چقدر م هیخدا،  آخ

 که الاقل دلم به اون خوش باشه.  ار یو به هوش بمامانم  لطفا

 . دمی کش  یقی عم نفس

 کمکم کنه.   ومدیکه ن  یاون عوض یو خوندم و نه شب؛ گناهشم پانماز ظهرم  نه

گند روغن گرفته بودم و دوست داشتم هر چه زودتر درد بدنم کمتر بشه و   یبو
 برم حموم. 

 فرستادم.  رونیبا غم به ب ونفسم 

 . سوختند یهام ماز بس به سقف زل زده بودم چشم یکیاون تار  تو

 .دند یداد آرش بلند شد که ابروهام باال پر یدفعه صدا هی

 .ستم یبوده ول کن ن یکارش چ نیا لی من تا نفهمم دل -

 بلند شد.  اشایک  یعصب  یصدا

  تونهیم یل یبرسه چه دل  ییتا به نوا دادهی ها راپورت ممثل ه*ر*زه نکهیجز ا -
 داشته باشه؟ 

 زدم.  یپوزخند

ت، چرا لقب اون¬ها رو به من  ه*ر*زه! ه*ر*زه مادرته و دختر خاله  گهیمن م به
 ؟ یچسبونیم
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 به در خورد.  یآروم یتقه 

 شروع شد.  ییازجوب ا، یب

 شدم.  رهیباز شد که با ورود دالرام با سکوت بهش خ در 

 به شدت شدم.  نیا یکدومشون شرمنده نشدم جلو چیه  یجلو اگه

 کردم. زیو ر هامو روشن کرد که چشم اتاق چراغ

 زده بود.نبود و غم  شهی مثل هم  شچهره

 نظر گذروند.  ریو از ز سمتم اومد و سر تا پام به

 ازش گرفتم و به سقف دوختم.  ونگاهم

دروغه،   هیکه کار تو باشه، بهم بگو که همش   شهیگفت: باورم نم یلحن آروم با
 پاپوشه.  هی بگو که 

 زدم و نه نگاهش کردم.  یحرف نه

 نشست.  کنارم

 حرف بزن.  -

 نگاه کردم.   بهش

 . قته یندارم، همش حق یحرف -

 دار شدند. نم  هاشچشم

 ؟ یرو با خودت کرد کار نیچرا ا  ؟یرو باهامون کرد کار نیچرا؟ چرا ا -
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 قورت دادم.  وبغضم 

 برو از خودش بپرس.  دونه، یبهتر م اشایک -

 گرفت.  وقم یشد و  یعصب

که   یدختر  نیبهتر کردمی فکر م ، یلعنت یبغض بلند گفت: مثل خواهرم بود  با
 ؟ یاما چرا نامرد از آب دراومد ، ییتو شناسمشیم

من   یدونیو پس زدم و بلند گفتم: تو از کجا مهاش و بغض دست  تی عصبان با
تو درحال عشق و حال با آرش جونت  یهان؟ وقت  دمیکش  یمدت چ نیتو ا
من و  نی ب زیهمه چ شدم، ی خونه آب م نیا یمن ذره ذره داشتم تو یبود
 وقته واسه من مرده.  یل یتموم شده، خ اشایک

 ؟ یفهمیم رم، یداد زدم: خواستم انتقام بگ  بلندتر

 . دیگونش چک  یاشک رو یازده بهم نگاه کرد و قطره  بهت

و از خودم بغض مسخره و مزاحم نیکردم ا یاون طرف چرخوندم و سع وسرم
 دور کنم.

 نورا؟  یزنیحرف م یگفت: از چ یارفته  لیتحل  یصدا با

 برو دالرام.  -

 باشم.  شهیکردم سردتر از هم ینگاه کردم و سع بهش

 من نامردم، خرابم. یو فکر کن یبرو که بهتره ندون  -
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 یحت اشا یک  شتری هستم و بخاطر خرد کردن ب هان یا یگفتم: آره، من همه  بلند
 . شمیقاتلم م

 نورا؟! نه؟! یشد وونهیگفت: تو د شکه

 گذاشت.  ریبغض رو صدام تاث نبار یا

با دختر خالش   یکه عاشقش  یکس یدیدیشدم، اگه تو هم م  وونهیآره، من د -
 . یشدی م وونهید ¬کنهیم کار ی تو خونش داره چ

که جونت به جونش    یکس  یدیفهم یشکست و بلندتر گفتم: اگه م  بغضم
 . یشدی م وونهیبوده که دستور داده تو رو بدزدند د یست کسبسته 

  وونهید یبود چهیباز  هی همه مدت  نیا  ید یفهمی گفتم: اگه م  هیو گر غیج با
 . یشدیم

 روونه شدند.  هاشاشک

 زار زدم.   اهمیبخت س نیو پوشوندم و به ادو دستم صورتم با

 . شهیواقعا؟ نه نه من باورم نم اشایگفت: نورا... ک  هیگر با

 ؟یهمه مدت بهم نگفت  نیزد: چرا ا داد

دفعه در باز شد که هر دو از   هیبزنم  یبرداشتم اما تا خواستم حرف وهامدست 
 .مید ی کش  ینیترس ه

 کبود شده روح از تنم جدا شد.  یبا صورت اشایورود ک با

 بند اومد.  میبهم انداخت که از ترس گر یترسناک نگاه
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 دالرام.  رونیبرو ب -

 التماس به دالرام نگاه کردم.  با

 و به سمتش رفت.  بلند شد ت ی با عصبان دالرام

 باال برد که نفسم بند اومد.  ودستش 

 و گرفت. مچش عیتو صورتش بکوبه که آرش وارد شد و سر خواست

  وار یگرفت و با خشونت به د  واشا یک یقه ی دفعه  هیبه عقب هل داد و  ودالرام 
 . دشیکوب

! تموم کارات یعوض  یبودم گفت: ا دهی که تا حاال ازش نشن  یعصب یصدا با
  ؟یزدیدور م یو داشتمدت منم  نیا ینقشه بوده نه؟ حت 

 زد: آره؟ داد

 و به عقب هل داد.آزاد کرد و آرش  وشقه ی ت ی با عصبان اشایک

 خود اون احمقه نه من.  ریتموم اتفاقات تقص -

 منه؟  ریتقص  انتتیبه جوش اومد که داد زدم: خ خونم

 بهم انداخت.  یبد نگاه

 دارم برات. تو ساکت شو که بعدا  -

 سر انگشتت بهش بخوره. گهید یکنی: غلط م دیغر آرش

 دالرام نگاه کرد.  به
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 . مش یبری جمع کن م ولشیوسا -

 اومد.  دیتو وجودم پد یدیام

از   یکیبه  یبلند گفت: جرئت دار  اشایبرداره اما ک یخواست قدم دالرام
 دست بزن.  لشیوسا

 و بکن دالرام. : کارت آرش

به خون نشسته به سمتش   یهابا چشم  اشایرفت که ک به سمت کمدم دالرام
 رفت اما آرش به عقب پرتش کرد. 

حبس شده و بهت زده  نمیکه تو صورتش فرود آورد نفس تو س یایل یس با
 بهش نگاه کردم. 

 و بست. هاشو چشم  دیچرخ یبه طرف سرش

 با نفس نفس بهش چشم دوخت و دالرام با تعجب به آرش نگاه کرد. آرش

هم  یشکرآب بشه و رو به رو شهی هم یبرا  نشونیب یبخاطر من رابطه  ممکنه
 . سندیوا

وجود به تاج تخت دست   نیاما با ا دیکش   یریشدم که کمرم ت زیخ مین
 گذاشتم. 

 هام حلقه زد. چشم یتو یادیدرد اشک ز  از 

 . ام یب نیی کردم از تخت پا یسع
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 ییدوم کمر و پهلوم درد طاقت فرسا  یو گذاشتم اما با گذاشتن پااول  یپا
گفتم و بلفاصله اشک¬هام   یفرود اومدم، آخ بلند نی زم  یگرفتند که رو

 شدند.  ریسراز 

 به طرفم اومد.  عیهر سه تاشون بهم جلب شد که دالرام سر توجه

 . د یگفتم: بر  هی دم و با گرو پس ز بلندم کنه که دستش  خواست

 : نورا... آرش

 . دیندارم، پس بر یاز یکدومتون ن چیبه ه د؟ی دینشن د، یگفتم: گفتم بر بلند

 و پر کرد.نگاه هردوشون  یدلخور 

 ؟یبخت بش اهیس نیکنار ا یخوای : مدالرام

 . د یکلمه گفتم: بر هی  یدر جوابش با لحن پر درد فقط

نجاتت   نیاز دست ا خوامی ببرمت احمق، م خوامی گفت: م  تی با عصبان آرش
 بدم. 

 من زوم بود. یتنها نگاهش رو اشایک

 . دیدادم و آروم لب زدم: بر ه ی تک زیبه م وسرم

 به آرش انداخت.  ینگاه دالرام

کرد بهم بگو تا  یکار  نیکترینگاه کرد و خطاب به من گفت: کوچ اشایبه ک آرش
 . ارمیدمار از روزگارش درب
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به من   یرفت که دالرام نگاه نگران و دلخور  رونیاز اتاق ب یگفت و عصب  ون یا
 انداخت و بعد پشت سرش رفت. 

 دست گرفتم تا بلند بشم. زیپاک کردم و به م وهام اشک

 میل نبودم که تس یاما منم آدم رفتی م رونیانگار جون تو بدنم ب یهر تکون با
 بشم. 

 بلند شدم و به تاج تخت دست گرفتم.  زیخ مین

مردونه  یاما دست وفتمی بود ب کیضعف کردنم پاهام سست شدند، نزد بخاطر
 دور بدنم حلقه شد. 

 هاش به گوشم خورد و مورمورم کرد. نفس  هرم

 ؟یگفت: چرا نرفت نکهیتو همون حالت ثابت گذشت تا ا هی ثان چند

 درآوردم؟  یچرا نرفتم؟ چرا احمق باز  گفت، یم  راست

 . ییبرم دستشو خوامیگفتم: م آروم

 نکرد.  دنیبه پرس یاصرار  گهید

 کرد که راه برم.   کمکم

 به چارچوب دست گرفتم.  دمیکه رس  ییدستشو به

 ام؟ یهمراهت ب -

 بهش نگاه کردم.  کوتاه
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 نه.  -

 نگاهش نبود.  یتو یاز سرد یخبر

 شدم. ییدر وارد دستشو رو پام کردم و به کمک ییدمپا

انجام دادم  یفرنگ ییبا استفاده از دستشو مربوطم رو یکارها  نکهیاز ا بعد
 به صورتم زدم.  یو شستم و آبهامدست 

 گرفت.  وار یاز د وش ه یرو باز کردم که تک در 

 کمکم کرد که راه برم. باز 

 و به دندون گرفتم. تخت خوابوندم که از درد لبم  یرو آروم

 ؟یخور یم یچ -

 شدم.  شی اقهوه  یهاچشم  یرهیخ هی ثان چند

 . خورمی باشه م یگفتم: هر چ  درآخر

 تکون داد.  یسر

 به سمت در رفت و از اتاق خارج شد. حرفیو ب  دیرو روم کش پتو

 پوچ فرو رفتم.  یالیدر چشم دوختم و تو خ به

 

 روز بعد  چند

 گذشت.  روحیچند روز سرد و ب نیا
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 برم دانشگاهه.  تونمی که م ییجا تنها

داشته باشم و خدا   گهید یکیو با داشتم  ریکه با ام  ی کرد که درس یکار 
 که چقدر سختم بود چون استاده چندتا درس جلوتر بود. دونستیم

 . کنهی لهم م که داره فشارش  گذرهی م نی اونقدر سنگ روزا

 خونند.  هیکه تو  به یمثل دوتا غر م، ی زنی کلم باهم حرف نم  چیخونه ه تو

که با حرفم آرش و   دونمیم دم، یها رو ندکدوم از بچه  چی چند مدتم ه نیا
 زندان بانم شده؟  اشایک  یمهمه وقت یچ گهیو ناراحت کردم اما ددالرام 

  بمیج  یو هم عوض کرده بود توکارتش  می که س  ومیرو سرم کردم و گوش چادر 
 گذاشتم. 

 بذاره برم.  کاش

 یرو دمی اومدم و وارد هال شدم که د نیی ها پااز پله  دمشیتو اتاق ند یوقت
 . کنهیمبل نشسته و با لپ تاپش کار م

 شدم.   کیبهش نزد یکم

 اشا؟ یک -

 ه؟ی بهم نگاه کنه گفت: چ نکهیا بدون

 کردم.   مکث

 .زمیصدام بر  یتو وت یکردم مظلوم  یسع

 برم بهشت زهرا؟ دلم تنگ شده.  یذار یم -
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 گفت: نه.   قاطعانه

وقته نرفتم دلم گرفته، بهت   یل یخ کنم، ی با التماس گفتم: خواهش م نبار یا
 . گردمی برم یهم نرم و هر وقت هم بگ گهی د یجا دمیقول م

 بهم انداخت.  یکوتاه و سرد نگاه

 به لپ تاپش کار کرد. باز 

 برو. لوخب، یخ -

 و پر کرد. وجودم یخوشحال

 ممنونم.  -

 سر تکون داد.  فقط

 شدم.  کیبهش نزد  یکم باز 

 . ده یبهم م یحس خوب یرانندگ ؟یرو بهم بد هاچ یاز سوئ یکی  شهیم -

 کرد.  یاخم نبار یا

 دنبالت.  ادیب  گمیم یبه داوود -

 برداشت که زود کنارش نشستم.  وش یگوش

دارم   یایسرگرم  چیچند روز از نبود ه نیاجازه بده، ا کنمی خواهش م -
 . رمینم  ییقولم دادم که جا ترکم، یم

 بهم نگاه کرد. قیدق
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 نه.  ایدورش بزنم  خوامیم  نهیبب خواستیم

آورد که با   رونیب بشیرو از ج  هاچیاز سوئ یکیخم شد و  یبه سمتم کم  درآخر
 بهش نگاه کردم.   یخوشحال

 بلند شدم و گفتم: ممنونم.  عیبهم داد که سر وچ یسوئ

 فقط سر تکون داد و به کارش ادامه داد.  باز 

 ؟ یدیفهم  ، یخونه باش دی تا شب نشده با -

 . دم یفهم  -

 . دمی و به سمتش چرخ سادمیسمت در رفتم اما وا به

 . کنمیم کار یچ  جانیاز ه  دمیفهمی خوشحال شده بودم که نم اونقدر 

 سمتش رفتم.  به

که به وضوح جا   دم یو بوسشدم و به مبل دست گذاشتم و گونش  خم
 و حس کردم.خوردنش 

 که نگاهم تو نگاهش گره خورد.  دم یعقب کش  یکم

زد و  خیبعد باز نگاهش  هی نگاهش باز مثل قبل شده بود اما چند ثان رنگ
 و ازم گرفت. نگاهش  عیسر

 گفتم: خداحافظ.  آروم

 فقط سر تکون داد. باز 
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 رفتم.  یو به سمت در چوب سادمیوا درست

نشستم و  مای اومدم و داخل اپت رونیچرمم از خونه ب یچکمه  دنی از پوش بعد
 روشنش کردم. 

تا مبادا  برهیم رهیم ییهمراه خودش هر جا  وهاش چ ی سوئ شهی چند روز هم نیا
 فرار کنم.   نشیبه سرم بزنه و بخوام با ماش

شده بود ضبط   بمی اومدن نص رونیکه از ب یاومدم و با حس خوب  رونیخونه ب از 
 کردم.  یرو روشن و رانندگ 

 . گردونهیو برم م برتمی روز خودش تا دانشگاه م هر

 از تنها گذاشتن من حراس داره! قدر نیچرا ا فهممی نم واقعا

 بار از بالکن فرار کردم که روحشم خبردار نشد.  هیحقم داره،  یول

هم ازت  گهید یپس قطعا کارها یکن یجاسوس  یجرئت کرد یوقت گهیم بهم
 . ادیبرم

  شد؟ی اوضاع بشم و خوش باشم اما مگه م ال یخیچند مدت ب  نیکردم ا یسع

 یداره کل انرژ یهم اخم و بداخلق  شهی ه و همسرت یدو سر باال وید هیکه  یوقت
 . کشهی مثبت آدم پر م

 تحمل کنم...  وت ی وضع نیا تونمیم یتا ک گهید دونمی نم

 قبرها نشستم.  یهردو نیآب به دست ب یشاخه گل و بطر چند

 زدم.  یکم رنگ  لبخند
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 سلم مامان جون، دلم براتون تنگ شده بود. ، ییسلم بابا -

 ها رو روشون پر پر کردم.آب سنگ قبرها رو شستم و گل با

 . دیگلست، پر پر شده و بدون ام  نیا هی منم درست شب درون

 ادیز  یقبر بابا گذاشتم و با حس دلتنگ یو روو سرم دمی کش  یقی عم نفس
 و بستم.هام چشم

 .دادی بهشت زهرا و کنار بابا و مامان جون بودن بهم آرامش م سکوت

و از آرامش افکارم  من  شدی م کیکه بهم نزد ییهاقدم   ینگذشت که صدا یزیچ
 . د یکش رونیب

 .نم یو باز کنم و بشهامباعث شد چشم  یامردونه  یصدا

 خانم.  دیببخش -

 شم دوختم.به مرد چهار شونه و قد بلند رو به روم چ یاخم کم رنگ با

 . دیبفرمائ -

 ؟ی در یخانم نورا ح -

 خودم هستم.  -

 زد.  یمحو  لبخند

 .میکرد داتون یخوشحالم که باالخره پ یل یخ -

 شما؟  د، یگفتم: ببخش سردرگم



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1426 
 

 به روم سر پا نشست.  رو

 پدرتون اومدم.  یمن از طرف احترام خانم، عمه  -

 از هم باز شدند.  هاماخم

 بابام؟! ی! عمه ؟یچ -

 شدن شما هستند.  دای هاست که منتظر پمدت  شون یبله خانم، ا -

 کردم.  یاخم باز 

 ؟یخب که چ -

 جوابم جا خورد. از 

 . ششونیمن دستور دارم شما رو ببرم پ د، یببخش -

 زدم.  یپوزخند

 یش افتاده؟ کجا بود وقت برادر زاده و دختر برادر زاده ادیدفعه  هیشده  یچ -
 ذاشتند؟ ی و داشتند تو خاک سرد قبر مبابام

 رنگ غم گرفت.   نگاهش

ساله که خانم دارند دنبال پدرتون    انیسال د، یخبر ندار  یچیشما از ه -
 و از خانوادشون پنهان کردند. پدرتون خودشون گردند، یم

 !؟یگفتم: چ  متعجب

 . دی کش  یقی عم نفس



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1427 
 

 . کنهی م ف یرو براتون تعر زیخانم همه چ ن، یایلطفا با من ب  -

 به شما اعتماد کنم؟  دیَشک گفتم: چرا با با

 داره که بخوام به شما دروغ بگم؟  یل یگفت: چه دل خونسرد

 شد.  بلند

 . ن یایبا من ب دیلطف کن دی هاتون هست اگه دنبال جواب سوال  -

 بهش نگاه کردم.  دیترد با

 .زدیمودب و با آرامش حرف م  یل یو هم خ خوردینم یچهرش به آدم شرور  هم

 . زهیو به هم برش تونسته بود فکرم چند جمله  فقط

 شدم.  بلند

 زد و به جلو اشاره کرد.  یلبخند 

 . دیبفرمائ -

 دارم.  نیخودم ماش -

 تکون داد.  یسر

 کجاست؟  نتونیماش -

 بود اشاره کردم.  دید یکه خوب تو نی ماش به

 اونجاست.  -

 . نیایو پشت سرم ب   دی پس سوار بش -
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 تکون دادم.  یسر

 تند قدم برداشت.  یرفتم اونم به طرف نیبه سمت ماش یوقت

 که قول دادم!  اشایبه ک  اما

 . دمیکش یپوف

 . تهیپر رمز و راز بابام واسم اولو یگذشته   دنیفهم  فعل

 روشن کردم. ون یشدم و ماش سوار 

 . زدیکه بابام عاشقانه درموردش حرف م یاحترام، همون  عمه

کردند رو  ریدرگ  دیو شدکه فکرم  ییو سوال¬ها نمشیکنجکاوم زودتر بب یل یخ
 بپرسم. 

مکث به راه افتاد که پشت   یو با کم سادیکنارم وا یمشک یسانتافه  هی با
 سرش روندم. 

 .میشد یخصوص  یمنطقه  هیوارد  نکهیتا ا میکرد یرانندگ اونقدر 

 .دند یباال پر ابروهام

 زد.  یو بوق  سادیعمارت وا هی یجلو باالخره

 و با تعجب به اطراف نگاه کردم.  جیگ

 بابام پولداره؟! یعمه  قدر نیا ا، یخدا



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1429 
 

داخل  دنیکه با د میبلند توسط نگهبان وارد شد  یااز باز شدن در نرده بعد
 هام گرد شدند. چشم

 رسما بهشته دختر!  نجایخالق! ا جلل

طرح سنگ بودند  وارهاشیداشت و د یربونیکه سقف ش کی اتاقک ش هی کنار 
 شد. ادهیو پ سادیوا

 . دم یکش نیی رو پا شهیسمتم اومد که ش به

 .برهی م نگیتو پارک ونتون ی نگهبان ماش د، یش ادهیپلطفا   -

 شدم.  ادهیپ میگفتم و بعد از برداشتن گوش  یاباشه 

از   یک یاومدند و هرکدوم سوار  رونیپوش از اتاقک ب ینگهبان کامل مشک دو
 انتهاش کجاست رفتند.  دونستمی که نم یشدند و به سمت هان یماش

 سر اون آقا حرکت کردم.  پشت

 یاخانواده نی قابل باوره که بابام همچ  ریعمارت! غ نیا ، یخصوص یمنطقه 
 داشته باشه! 

 ! ستین  یمعمول یل یخ  یها واسه پولدارادم و دستگاه نیا

 فرستادم.   رونیو به بنفسم  یکلفگ با

 که نگاهم به باال خورد. میدی رس یمرمر  دی سف یهاپله  به

 پخته و مقتدر.  ی با چهره رزنیپ هی

 و پر کرد.صورتش  یخوشحال دنمید با
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تو آغوشش فرو رفتم که ابروهام باال  دهی نکش هیبه ثان میکه باال اومد  نی هم
 . دندیپر

 کردم.  داتی گفت: باالخره پ یبغلم کرد و با بغض و خوشحال  محکم

 کمرش گذاشتم.  یرو وهامدست 

 آم... سلم.  -

گرفت و با  شده ینسبتا چروک یهاو با دست جدا شد و دو طرف صورتم  ازم
 از اشک گفت: سلم قربونت برم.  زیلبر یهاچشم

 لبم نشست.  یرو یلبخند  شی مهربون از 

 بغلم کرد. باز 

 !یباش نی نازن  هی شب قدر ن یکه ا   شهی باورم نم -

شقش  برخورد اول عا نیو پر کرده بود و با هموجودم یحس خوب دنشید از 
 شده بودم. 

 ش باشه. عاشق عمه  قدر ن یحق داشت که ا بابام

 و پاک کرد. هاش اشک  عی جدا شد و سر ازم

 کمرم گذاشت. یو رولبخند دستش  با

 باهات حرف دارم.  یکه حساب میبر میبر -

 ازتون سوال دارم.  یلبخند گفتم: منم حساب با
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 . دمیبه تمومش جواب م -

و  دیلبشون نشسته بود در سف یرو یما لبخند یکه از رفتارها یاز دو زن یکی
 عمه احترام به داخل قدم برداشتم.   یو باز کرد که هم پابلند عمارت 

 بهم داد.  یو نوازش کرد و حس خوبگرم صورتم  یهوا

 . دند یم یو همه کسش بهم حس خوب زیخونه همه چ نیا انگار 

 مختلف بود چشم دوختم. یهاکه پر از قسمت   یسالن به

 یادیز  یمتی ق یهاها و گوشه و کنار مجسمه پر بودند از تابلو فرش وارهاید
 گذاشته شده بود. 

 . میبود قدم برداشت یقسمت که دور تا دورش پر از مبل سلطنت هی سمت  به

 عمه نشست منم نشستم.  نکهیاز ا بعد

لبم نشست و از  یرو یوخت که لبخند بهم چشم د حرفیب  یلبخند مهربون با
 انداختم.  نییو پاخجالت سرم 

 دوست داشتم.  دهیچرا هنوز ند فهممی گفت: حاال م یلحن مهربون با

 تر شد. پررنگ  لبخندم

 داد.  هیبه مبل تک وعصاش 

 شد و کنارم نشست.  بلند

 تو هر دو تا دستش گرفت که بهش نگاه کردم.  ودستم
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 از غم داشت.  یاپر محبتش رگه  نگاه

 . ند یهاد هی شب یل یهات خچشم -

 زدم.  یتلخ لبخند

 که...   شهی ذره شده، اما باورم نم هیدلم واسش دار گفت:  نم  یهاچشم با

 و بست. هاشانداخت و چشم  نییپا وسرش

 هاش گذاشتم.دست  یو رودستم اون

 تر نشه. کردم بغض نکنم تا حالش خراب یسع

 کرد.   شهی نم  یکار   ستین یمنم دلم براش تنگ شده، اما وقت  -

 پر از اشک بهم چشم دوخت.  یهاچشم با

 زد.  یکنار صورتم گذاشت و لبخند ودستش 

 .زمیر یتو م ی و پاتموم محبتم  ، یاما تو که هست -

 زدم.  یلبخند 

و بشقاب   ینیریش سید یکیو  یچا ینیس  یکیشدن دو خدمتکار که  کینزد با
 و ول کرد.هام به دست داشتند عمه دست  یخور  ینیریش

 زیم یتشکر برداشتم و رو هی رو بهم تعارف کردند که با  ینیریو ش یچا
 گذاشتم. 

 عمه هم گذاشتند و با گفتن " با اجازه" ازمون دور شدند.  واسه
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 به عمه نگاه کردم. باز 

 د؟ یکن ف یرو برام تعر زیهمه چ شهی االن م -

 . دی کش  یقی عم نفس

 . زمیآره عز -

******************************* 

بهم فرصت داده  حرفیو بهت زده به عمه چشم دوخته بودم و اونم ب جیگ
 و هضم کنم. باورش  ریجملت غ بودم که تک تک 

 دشمن؟ عاشق شدن و طرد شدن بابا؟  ؟یخانزادگ

 باور کنم! تونمی گفتم: نم دهیهمون حالت کش  با

 . دیخند کوتاه

 . یبهتره باور کن -

 خانزاده بوده؟! هیگرد شده گفتم: واقعا بابام  یهاچشم با

 تکون داد.  سر

 دشمن خانوادمند؟  تیغزم اشایاون ک یکلهم خانواده یعنی -

 کرد. اخم

 ؟یاشایرفت ازت بپرسم، تو زن ک ادمی  نم، یصبر کن بب -

 . دمیو گزازش گرفتم و لبم ونگاهم
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 و بده. تحکم گفت: جواب من  با

 ... زهیچ -

 نگاه کردم.  بهش

 استرس گفتم: آره.  با

 به هم گره خوردند.  دیشد هاشاخم

و تو چه دردسر و خودت یدونیدختر؟! م  یبود انجام داد یچ  یاحمق باز  نیا -
 ؟یانداخت  یای بدبخت

 عمه.  دونستمیگفتم: من نم  آروم

 . دی کش  یقی عم نفس

و   میمن ک  دونستهیاز اول م اشای ک  دیگی م یعنیهمون لحن گفتم:  با
 ره؟یانتقام بگ خواستهیم

 . د یبافته شدش کش یرنگ شده یهاس یبه گ  یدست

 . دونهینادر م کنمیبودم اما فکر م دهیمنم تو رو ند یچون حت کنم، ی فکر نم -

 . دمی به خالم کش یدست متفکر

 . زدیباهم حرف م یجور  هی یآره، چون روز عروس -

 . دهیتا حاال فهم   اشایپس قطعا ک -

 زدم.  یپوزخند
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 . ارهیسرم ب خوادیم ییبمونم بتونه هر بل کسی بهم نگفته تا ب -

 کرد.   مکث

 ؟یگفت: دوسش دار  درآخر

 کردم.  سکوت

 کرده.   ریو درگهاست ذهنم که مدت هی سوال نیا

 که بهم داده هنوزم دوسش دارم؟   یاون همه عذاب با

 نورا؟  یبازم تکرار کرد: دوسش دار  دیکه د وسکوتم

 انداختم.  نییپا وسرم

 عمه.  دونمی نم دمیکه ازش د یزیگفتم: با اون همه چ آروم

 و باال آورد.گرفت و سرم وچونم

 ؟یشد که باهاش ازدواج کرد یچ ؟یشد که باهاش آشنا شد  یاخم گفت: چ با

 زدم.  یگذشته لبخند تلخ یادآور ی با

 دلم واسه اون روزا تنگ شده.  چقدر 

تنگ   میذاشتیسر به سر هم م م، یدیخندی که باهم م ییدلم واسه وقتا چقدر 
 شده. 

 کردن.  ف یو شروع کردم به تعر دمی کش  یپر غم نفس
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 یه ی که قض یاون شرکت نحس گذاشتم تا وقت یو توکه پام  یاون روز  از 
 . دی و فهمجاسوس بودنم

 .ختمیکردم و همراهش اشک ر  ف یتعر

 . زدیهام موج مچشم یو غم تو تی عصبان عمه

  یو با بغض دی از اشک بود محکم درآغوشم کش سیکه صورتم خ یدرحال درآخر
 دختر! یکرد کار یرو لحنش اثر نذاره گفت: تو با خودت چ ادی ز  کردی م یکه سع

 و بستم. هام چشم  هیگر با

 دوسش داشتم، نابودم کرد.  یل یعمه، خ -

و از  نکن خوشگل عمه، طلقت  هی و با بغض گفت: گر دی سرم کش یرو ودستش 
 . رمیگی م یاون عوض

 ازش جدا شدم.  عی بند اومد و سر می حرفش گر نیا با

 ! ط... طلق؟!؟یچ -

 کرد. اخم

بار  هی داغ  ؟یبمون یوحش یاون پسره  یتو خونه  ذارمیم یفکر کرد ه؟یآره، چ-
 . ذارمیبه دلش م ودنت ید

 گرفت.  ودستم
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ساله که دشمن خانوادمونند، اون نادر   انیاون پسر سال ینورا، خانواده نی بب -
  ذارمی از کشتنش ندارم؛ من نم ییاونقدر بهمون ضربه زده که االن عبا

 باشه.  یعوض یبرادرزادم دست اون خانواده یدردونه 

 بهش چشم دوختم. حرفیب

 خواستم؟ی طلق م واقعا

 . دی کش  یقی عم نفس

من و بهادر   نیو برفت بهت بگم، پدر من تموم اموالش  ادمی گهید زیچ هی -
که متعلق به اونه   یکنم و تموم اموال  دایو پکرده بابات  تی نصف کرد؛ بهادر وص

به اون اموال دستم نزدم، حاال که بابات   یهاست که حت رو به نامش کنم، سال 
 تموم اون اموال... مال توعه.  ستین

 !؟یداد زدم: چ بایدند و تقرحد ممکن گرد ش نیتا آخر هامچشم

 . دیخند  تشیعصبان   ونیم

 همه اموال مال منه؟!  نیهمون حالت گفتم: ا با

 . دیخند باز 

 یبه علوه نی کم اونورتره که ا  هیپدر بزرگت  یخصوص یآره عمه جان، منطقه  -
 به نامت بشه.  د یبانک و چند تا شرکت و کارخونه با یتو یهاتموم پول 

 گذاشتم.  زدیقلبم که تند م یرو ودستم

 ! زنمیمن االن سکته رو م ا؛ یخدا ای
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 زد.  یلبخند 

و با غرور راه برو، با غرور با اون  ریو باال بگبه بعد سرت نیاز ا  ، یاخانزاده هیتو  -
  ارهیسرت ب ییاز اون پسره هم نترس، اگه بخواد بل گهیخانواده صحبت کن و د

 سرش.  یرو زندیری مشت آدم م هی

 . دم یکشی زور نفس م به

 قابل باوره! ر یحد پولدارم غ نیبفهمم در ا نکهیا

و انجام بده، اما تو هم الزم یو تموم کارها  اد یواسه فردا ب گمی م لیامروز به وک -
 . ی ایب دیحتما با

 تا بنا گوشم باز شده بود گفتم: چشم عمه جان.  شمیکه ن  یحس سرخوش با

 شد.  یجد

که هر چه زودتر از اون  دمیو به دادگاه مدرخواست طلقت درضمن، زودترم   -
 یآدم ، یمثل اون ندار  یبه آدم از یتو با اون همه پول و آدم ن ، یپسره جدا بش

 که خانوادش دشمن قسم خوردمونند. 

و   خواستی طرف قلبم نم هیازش جدا بشم و  خواستیطرف قلبم دلم م هی
 حس سردرگمم کرده بود. نیا

 . دی کش  یقی عم نفس

 ... نتونیترمز ماش دنیکه بر  کنمیمن فکر م -

 . د یکش  یقینفس عم باز 
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 کار نادره. -

 به هم گره خوردند.  دیهام شدو اخم دیخوبم پر یهاحس  تموم

 ! ؟یچ -

 شدن ترمز هست.  یامکان دست کار  گندی ها مبچه -

 ور شد و خونم به جوش اومد. درونم شعله  شیآت انگار 

 پوستم فرو رفت.  یهام توکه ناخون  یمحکم مشت کردم جور  ودستم

داشته   قتیتوجه به سوزش دستم گفتم: چند درصد احتمالشه حق  بدون
 باشه؟ 

 . دی کش یعصب نفس

  ینقص چی کرده گفته ه  یفن ینه یمعا ون یکه ماش یکس گندی ها مبچه -
 جا توقف کردند.   هیاتفاق افتاد که  ن یا ینداشته، وقت

 الشخور! یو داد زدم: ا دمی کوب زیبه م یو بلند شدم، لگد اوردمین طاقت

 ک یبهمون نزد مهیکه چند تا خدمتکار سراس دی چیسالن پ یتو یبد یصدا
 شدند. 

داشته باشه خونش گردن  قتی: اگه حق دمیشدم غر دیکل   یهادندون  نیب از 
 خودشه. 

 به خدمتکارا اشاره کرد که برند.  عمه

 . ن یبش -
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 . دم یکش  یقیبستم و نفس عم وهام چشم

جا نشستن بهم نداد و بلند شدم و به  هی یاجازه  تی اما باز عصبان نشستم
 جلو قدم برداشتم. 

 . شونمیم اهیبه خاک س ویعوض  رمردیاون پ -

خوشم  یرو هیبه بعد   نیبذار واسه موقعش نورا، از او نگه دار االن خشمت  -
  رونتیب رمیگیو مو دستت خونت  امیم ، ید یکدومشون نشون نم چی به ه

 . یریو بگکه طلقت   یتا وقت کشمیم

 . دم یو به سمتش چرخ دمیبه صورتم کش یدست

 طلقم نده؟  اشایممکنه که ک -

 داد. هیپا انداخت و به مبل تک  یرو پا

درصدم نه، اگه نخواد بده منم خوب بلدم جنگ راه بندازم، تو االن   هی یحت -
 . یستین کسی ب گهید

 . دمی کش یعصب نفس

 . شدیداشت منفجر م تی همه واقع نیاز ا سرم

 گذاشتم و ماساژ دادم. هامقه یشق  یرو وهامانگشت 

 یدونستیو ماون آقاجونت  یتکار گفتم: اگه بفهمم کثاف وار ون یهز رلبیز 
 . بخشمت ینم وقتچ یه

 برداشت و از جاش بلند شد.  وعصاش 
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 . ار یمسکن ب هی گفت: فرزانه  یبلند  یصدا با

 زن جوون بلند شد.  هی  یصدا

 چشم خانم. -

 سمتم اومد.  به

 و گرفت. هام بازوم دیکه رس  بهم

  وقتچ یو نشون بده و هدختر، آروم باش، خونسرد خودت ایبه خودت ب -
که جد در  هیااز خانواده شتر ی و شرفت ب یاخانزاده هینباش، تو  ف یجلوش ضع

 . دند ی جا رس نیجدش با خلف به ا

 . دمییهم سا یرو وهامدندون 

 .کشونمی م شیو به آتکل خاندانش  کنم، یرو م وی اون عوض یتک تک کارا  -

 عمل نکن.  فکریب  وقتمچ یبار تکونم داد و محکم گفت: آروم باش، ه هی

 . دمی کش  یقی عم نفس

 چشم.  -

 قول بده.  -

 . دم یقول م -

 قدم به عقب رفت.  هی

 خوبه.  -
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 شد.  کیبهمون نزد یجوون خدمتکار 

 و با آب خوردم. و ازش گرفتم و قرص قرص  ووان یل

 عمه بهش اجازه داد رفت.  یوقت

 واسه شام بمون.  -

 . دمی کش می شونی به پ یدست

 و ندارم. داد و هوارش  یبرم، حوصله  دینه عمه جان با -

 زد.  یپوزخند

 ست!الحق که پسر اون خانواده -

 . دمی کش  یقی عم نفس

 .دونمیرو م زیبهش بگم که همه چ خوامیم -

 و پر کرد. نگاهش  ینگران

 خونت بعد بگو.  امیبذار فردا م -

دستتون   نکهیواسه ا گمی م یخودم نگه دارم، مطمئنم وقت یتو تونمی نه، نم -
و آدرس خونه رو بهتون  یگوش یشماره  کنه، ی بهم نرسه تو خونه حبسم م

 شده.  یکه چ دیبدون دمی اصل جواب نم دیدید دیبه شماره زنگ زد دم، یم

 کرد.   نییبازوم باال و پا یرو ودستش 

 . ی نداشته باش یترس چی باشه ه  ادتیباشه، فقط  -
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 زدم.  یلبخند 

 نداره.  یخاندانم، ترس واسم معن نیمن جزو ا -

 زد.  یلبخند 

 قدر جسور! همون  ، یهست یمعلومه دختر هاد  -

********** 

 گار یگند س  یوارد خونه شدم که بو چرخوندمیدستم م یتو وچ یکه سوئ یدرحال
 سوزوند. وم ینیب

 یرو دمی جمع شده وارد هال شدم که د یآوردم و با صورت رونیب وهام چکمه 
 لبشه.  یگوشه  یگار ی مبل لم داده و س

 رو ازم دور کرد. گار یس عیو خوند و سرحرص به سمتش رفتم که دستم با

 ؟ی کشیتو خونه نکش، اصل چرا م ون یحرص گفتم: ا با

 بهم نگاه کرد. ال یخیب

 د؟ حاال حالت سرجاش اوم -

 . دمیکش یپوف

 و خاموش کن. اول اون المصب  -

صورتم فوت کرد که به سرفه افتادم و با   یو به باال توو دودش دی پک کش هی
 کردم دودها رو کنار بزنم.  یدست سع
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تند    یهابه پاش زدم و با قدم  یبه سمتش پرت کردم، لگد وچ یحرص سوئ با
 . سادمیسرد و محکمش وا یاز هال قدم برداشتم اما با صدا رونیبه ب

 صبر کن.  -

 . دم یو به سمتش چرخ دمیکش یپوف

 . شیفرما -

 دراز کرد. ودستش 

 . تی گوش -

 آوردم. رونیب بمیاز ج و م یفرستادم و گوش رونیبه ب ونفسم 

 .سمتش پرت کردم که گرفتش  به

 اومدم.  رونیاز هال ب یالیخیب با

و چک  رهیگی ازم م وم یگوش شمیازش دور م قهیپنج دق  یبرا  یحت هروقت
 . کنهیم

 نیاما مگه ا  رمیسمت اون دوتا نم گهیبه خاک بابامم قسم خوردم که د خوبه
 شه؟ یم  شیحال زایچ

 وارد حموم شدم.  یاتاق شدم و با خستگ وارد

 از تنم کندم.  وهام لباس 

 باز کردم تا وان پر بشه.  ودوش
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 دیکه شا  موندیتا چند روز سر کوچه منتظرم م چارهیب یایاز اون اتفاق، آر  بعد
کردند، بعدشم  یحساب یکتکار  هیو  دشید اشایبتونم فرار کنم اما آخرش ک

خواستم اما مگه حرف تو   ایخوردم که مثل من از آر  یل ی س هی منه بدبخت 
 بهم نداره. ی؟ از شب عقدم تا حاال کار که من بهش نگفتم  رفتی گوشش م

 چه بهتر! 

بار  ه یوان نشستم که انگار آب  یو تو ختمیآب ر  یو تواسانس گل بهار نارنج 
 شست.  وهامی دوشم برداشت و خستگ یاز رو ون ی سنگ

 . کردیکمرم درد م  یکم  هنوزم

 تر شده بودند. کمربند کمرنگ  یهاضربه   یکبود

بهش بگم متمرکز   یو چجور  یچ نکهیو رو اکردم فکرم  یبستم و سع وهام چشم
 کردم. 

اومدم اما  رونیتنم کردم و از حموم ب ودمیسف یساعت حوله لباس میاز ن بعد
 قدم به عقب رفتم.  هیو  دمیکش ینیه ش ی ناگهان دنیبا د

 ه بود.تخت لم داد یبرهنه رو یباال تنه  با

 و رصد کرد. سر تا پام زشیه نگاه

 کردم.  یاخم

 چه وضعشه؟ سکته کردم! نیا -
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هم   یو روهامسرش برد و بهم چشم دوخت که دندون  ریو ز دستش  خونسرد
 فشار دادم. 

نشستم و شونه و سشوار رو برداشتم و مشغول   شیآرا زیپشت م یصندل یرو
 بهم چشم دوخت.  حرفیخشک و شونه کردن موهام شدم، اونم ب

 بهش فشار آورده که تو اتاق من پلسه! ادیز  ییکنم تنها فکر

 و بستم.که تموم شد موهام   کارم

 و باز کردم.شدم و در کمدم  بلند

 !یلباس بپوش خوادینمبردارم که با همون لحن سردش گفت:  یلباس خواستم

 . دمیباال رفته به سمتش چرخ یابروها با

 لخت بگردم؟! -

 تخت بلند شد و به سمتم اومد.  یرو از 

 دیبهت ندارم، اونم بخاطر کمرت مراعاتت کردم اما امروز با یچند روزه کار  -
 . یانجام بد وفت یوظ

 زدم و به عقب هلش دادم.  یپوزخند

 برو بابا!  -

  وار یو گرفت و به د بازوهام یحرکت ناگهان هیبه هم گره خوردند و تو  هاشاخم
 . گفتم یکه از درد آخ آروم دمیکوب

 دختر جون! یدوست ندار  یخوش رفتار  نکهیمثل ا -
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 کردم.  اخم

خواستت¬و   وام یبه جونم م یافتاده بود  یحاال که مثل سگ وحش یفکر کرد -
 دم؟ یانجام م

 زد.  یپوزخند

و خوب بودن  یجازه نگرفتم، حاال هم جفتک نپرون که وحشمنم از تو ا -
 . دم ینشونت م

 شدم و با جسارت گفتم: برو به جهنم! ک یصورتش نزد به

 شد.  زیهاش لبراز چشم  تی عصبان

 ! نجاستیجهنم ا -

  دمیکش   یغیگرفت که ج  یگردنم فرو کرد و گاز محکم یو تو گوددفعه سرش  هی
 . دمیبه بازوش کوب  یدر پ یو پهام و مشت 

 برو عقب.  یزدم: وحش داد

دهنم حس   یو توو شکار کرد که طعم خون هامو بلفاصله لب  دیکش  عقب
 کردم. 

 دادم تو گلوم خفه شد.   یکردم و صدا تقل

از کجا آوردم محکم به عقب هلش  دونمیکه نم  یکه ازم جدا شد با قدرت نی هم
 رفت. دادم که بخاطر سست بودنش چند قدم به عقب  

 بهم انداخت.  یتند نگاه
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 نه؟  ارمیسرت ب  ییبل هی یدوست دار  نکهیمثل ا -

و آدم باش،   سایگفتم: سر جات وا یکه محکم و جد  ادیبه طرفم ب  خواست
 باهات حرف بزنم.  خوامیم

و گفت:  دی هم کش یو توهاش بخاطر لحنم ماتش برد اما کم کم اخم اولش
 تو فکرته!  ی باز چ نمیبنال بب

 .کردیهنوزم جز جز و گردنم درد م لبم

 اول صبر کن لباس بپوشم.  -

 گفت: الزم نکرده. یتند با

تا لباس   نی بش ریبگ ای  نییگفتم: حرفم مهمه جناب بزرگمهر، پس برو پا یجد
 بپوشم. 

 !ینه، باز زبون درآورد -

 . دمیکش یپوف

 . نی لطفا بش -

 بهم انداخت و بعد نشست.  یمشکوک نگاه

 . دمیپوش  دیو شلوار سف یزرشک ریحر زیشوم هینگاهش  ریز 

 فوت کرد.  رونیو به بو نفسش  دیبه گردنش کش  یدست کلفه

 . سادمیرو به روش وا نهیکه تموم شد دست به س   کارم
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 فوت کرد.  رون یبه ب ونفسش 

 بگو.  -

 م؟یمن ک  یدونیتو م -

 شد.  یسوال نگاهش

 ؟یچ یعنی -

و خانوادم  میمن ک  یدونی و نزن به اون راه! مطمئنم تو مگفتم: خودت یجد
 . ندیک

 ابروهاش افتاد.  نی ب یاخم نبار یا

 تر حرف بزن. واضح -

  هی م، یدر ی و زدم: من جزو خاندان حخلص  ریشدم و ت کیقدم بهش نزد هی
 خانوادت.  یمیخانزاده و دشمن قد

 نگاهش¬و پر کرد.  بهت

 ! ؟یدیجاش بلند شد و شکه گفت: از کجا فهم  از 

 . دم یخند یعصب

 !یدونستی پس م -

 کرد. اخم

 ؟ یدی از کجا فهم گمیم -
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 شدم.  ترک ینزد بهش

رو واسم  زیکرد و همه چ  دامیبهشت زهرا رفتم که پ  دم، یو دبابام یعمه  -
 درمورد خانوادت و آقاجونت.  زیگفت، همه چ

گفت که بخوام از خانوادت متنفر بشم، مخصوصا  ینفرت ادامه دادم: اونقدر  با
 از آقا جونت. 

 اومد.  دیپد یدیهاش خشم شدچشم تو

 کرد. کمیگرفت و به خودش نزد وقم یدفعه  هی

 .کردی بهم نگاه م یو فقط با نگاه ترسناک زدینم یحرف چیه

 دونم؟یرو م زیهمه چ  ی داره بگه وقت یچ

 ؟ یدونی م یگفتم: از ک خونسرد

 ول کرد و با خشونت به عقب هلم داد.  وم قمه ی

 . دی موهاش کش  یتو یدست یو عصب دی عقب چرخ به

 ! ی: لعنتدیغر

 ؟یدونیم یاز ک  گمیگفتم: م یجد

 نگاه کرد.  بهم

 . شیچند روز پ ست، ین یوقت ادیز  -

 هان؟   ؟یگفتم: چرا بهم نگفت  تی عصبان با
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 زدم.  یبزنه که زودتر جواب سوالم¬و گرفتم و پوزخند یحرف خواست

اون   گهید دمیفهم یچون اگه م  ، یدیترسیم دونم، یو مخودم جواب سوالم -
 رو به روت نبودم. کسی و ب ف یدختر ضع

 باالتر بردم. وصدام 

 . یار یسرم ب یخوای که م ییهر بل  یخواستیچون م -

 نگرفتمش. و تا گل : ببند دهنت دیغر

  نی شده بود گفتم: دستت بهم بخوره جنگ ب بمیکه امروز نص یشجاعت با
جناب بزرگمهر؛ من  یار ی درن یپس بهتره احمق باز  شهیهردوتا خاندان شروع م

 . یبکن یهر کار خواست یکه راحت بتون  ستمین کسی ب گهید

 به نفس نفس افتاده بود. تی عصبان از 

 یبد  یپرتش کرد که صدا نیزم یو گرفت و با داد روکنار تخت  زیدفعه م  هی
 . دم یکش ینیهمه جا رو پر کرد و ناخودآگاه ه

 زد: لعنت به همتون! داد

 ... گمیم یچ نی بب ن، ییپا ار یو بصدات  -

 بهم انداخت.  یبد نگاه

دادگاه  یهیاحضار  ندهیعمه دارم که مثل کوه پشتمه، تا چند روز آ هیحاال  -
 . ادیمواست 

 لحظه خشکش زد.  هی
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  یوحش یو از تواستفاده کردم و ادامه دادم: باالخره طلقم تشیوضع از 
 . شمیو از دستت راحت م  رمیگیم

به سمتم حمله کرد و به عقب هلم داد و محکم به   یدفعه مثل ببر زخم هی
 چسبوندم.  وار ید

 !یریطلق بگ یخور ی : تو گه مدیغر

 زدم.  یپوزخند

 جون.  اشایک  یایموضوع کنار ب نیبهتره با ا -

  یچ تهیخودته، حال  یخونت پا یریطلق بگ یو داد زد: بخوا دی بهم چسب شتریب
 گم؟ یم

 بهش نگاه کردم.  خونسرد

 .ترسمینم یچیاز ه  گهیمن د -

 زدم.  شنه یس یقفسه  به

 تو. یحت -

 . دم یخند

 هوم؟ ؟یرو طلق گرفتن من حساس قدر ن یاصل چرا ا -

 به خون نشسته بهم نگاه کرد. یهازنان با چشم نفس

 کنم، یبزنه که زودتر گفتم: نگو که بخاطر زجر دادنمه که باور نم  یحرف خواست
 جون، چرا؟ اشایبگو ک
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 که کرد فقط سکوت بود.  یکار  تنها

 .دیبار یهاش خشم مچشم از 

 شدم.  کیزدم و به صورتش نزد یلبخند 

 نیلحظه هم تو ا هیگفتم: بذار من بگم، چون اگه نباشم  یالحن اغواگرانه  با
به سمتت هجوم   وارایدر و د نیاگه من نباشم انگار ا ؛ ی ار یخونه دووم نم

 تو...  ارند، یم

 .دم ی گردنش کش یو رو شدم و انگشتم  کیلبش نزد به

 .می نیروز نب هی یار یطاقت ب  یتونینم -

حرف مفت   قدر نیو بلند گفت: ا دمیکوب وار یگرفت و با خشونت به د وقمی
 . ی من ندار  ی ذهن و زندگ یتو  ییجا چینزن! تو ه

 . دم یخند دلبرانه

صورتش آروم لب  ک یدستم گرفته بود گرفتم و نزد یتو  وقم یکه  ودستش 
 ؟ یزدم: مطمئن

  شنه ی که نفس تو س دمی کش شنه یس یگونش تا قفسه  یو از رو دستم  پشت
 و بست. هاش حبس شد و چشم

 قلبش گذاشتم.  یرو ودستم

 و گرفتم. من، کل قلبت  -

 . دهیو ممن   یبو  تی لبش گفتم: کل زندگ کینزد
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 و! و داد زد: ببند دهنت  دمیکوب وار یدفعه به د هی

  یو پس زد و با فککه دستم  دمیلبش کش یو روانگشتم  یلبخند خونسرد با
 . شمی قفل شده گفت: من عاشق نم

زد: خدا لعنتت   ادیفر تریول کرد و عصب وقم یبا لبخند نگاهش کردم که  باز 
 . شمی کنه من عاشق نم

االنشم... عاشق  نی هم اغواگر گفتم: تو...  ی شدم و با لحن کی بهش نزد یقدم
 !یمن

تو باشم  هی ... عاشق چستمیو داد زد: ن دمی موهاش کش یتو  یخشونت دست با
دختر  هیجز  یچیتو ه ؟یهست یک یعاشقت باشم؟ فکر کرد دیآخه؟ چرا با

 ... یبخوامت اما عاشق دیشبه شا هیلذت   یبرا ته؟یحال یست ی احمق ن یبچه

 قطع کردم: پس واسه اثباتش طلقم بده.  وحرفش 

 هم فشار داد.  یو رو هاش بست و دندون وهاش چشم

 شدم.  کیقدم بهش نزد هی

 تو فشار قرارش دادم.  یهام بدجور با حرف دونستمیم

 جناب بزرگمهر!  یتو، بد عاشق شد ؟یدید -

 . دمیکوب وار یسمتم هجوم آورد و د به
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و  سادیو لمس نکرده بود که واخشونت به سمت لبم حمله کرد اما هنوز لبم  با
 وقم یکه  یهم فشار داد و دست یو روهاش بسته شده دندون  یهابا چشم

 مشت کرد.  شتریگرفته بود رو ب

رفت که نفس  رونی تند از اتاق ب یهاو با قدم  دمیکوب وار یبار به د هی درآخر
 م. فرستاد رونیو به بحبس شدم 

 بلند شد.  یزیدادش و شکستن چ ینگذشت که صدا یزیچ

 زد: خدا لعنتت کنه نورا.  داد

 لبم نشست.  یرو یاروزمندانه یپ  لبخند

 ، ید یکم کم از دستم م یجناب بزرگمهر؟ دار  یاعتراف کن یخوای م یک گهید
 !یاز دستم داد یبجنب رید

 . دم یکش  یقیتخت نشستم و نفس عم یرو

 خوام، ی م یمعذرت خواه هیفقط  ، یذاشتی کنار م وت یخودخواه نی ا کاش
 . نی هم

هنوزم دوست دارم اما اگه   یکه سرم آورد ییهمه بل نیبا ا  کنمی م اعتراف
برام سخته   نکهیبا ا یاحمقانه رو ادامه بد تی وضع  نیا ن، ی از ا شتریب یبخوا
 .رم یو م  کشمیخط قرمز روت م هیاما 

 . ومدیازش نم  گهید ییصدا چیه

 بگم نگرانش نشدم دروغ گفتم.  اگه



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1456 
 

 اومدم.  رونیشدم و از اتاق ب بلند

و سرجام  ختیر  یدلم هر دمیکه د یزیو به اتاقش رسوندم اما با چدو خودم با
 شدم.  خکوبیم

 خرد خرد شده بودند.  نهیو آ متش ی گرون ق یهاادکلن  یهاشه یش

زانوش بود  یکه رو ینشسته بود و از دست  زیتخت و م نیب یسه گوشه  تو
 . کردیداشت خون چکه م

 انداخته بود.  نییو پاو تو شکمش جمع کرده بود و سرشپاش  هی

 ترس آروم به سمتش رفتم.  با

 اشا؟ یک -

 و مشت کرد. دستش  فقط

  رونیرو برداشتم و با دو ب هی اول یهاکمک یوارد حموم شدم و جعبه  عیسر
 اومدم. 

 نشستم.  کنارش

 . رونی: گمشو بدیو پس زد و غرگرفتم اما به شدت دستم ودستش 

 و گرفتم. توجه به حرفش باز دستش  بدون

گفتم: از دستت داره خون  تی تر گرفتم و با عصبانپسم بزنه اما محکم خواست
 و بکنم. جم نخور کارم قدر نیا ره، یم
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و ول کردم و  مشتش گرفت که از سوزش دستش  یو تواون دستش موهام با
 اون دستش گذاشتم.  یو رودستم

 جمع شده گفتم: ول کن!  یصورت با

 تو ندارم.  یبه نگران از یو گم کن، نگفت: گورت  یکرد و عصب  کمیخودش نزد به

 و گرفتم. تخت  عی عقب پرتم کرد که سر به

که تو پوست   یاز جاش بلند شد و به سمت در رفت که با درد تی عصبان با
 بود بلند شدم و پشت سرش رفتم.  دهیچیسرم پ

 داره! یزیصبر کن، دستت خونر یروان -

 رفت. رونیاتاق ب از 

 . شه ی دستش م ال یخیب ست، وونه ید نی آرومش کنم وگرنه ا دیبا

 و بهش رسوندم. با دو خودم دی کنار پله که رس  به

لبش گذاشتم  یو روبلفاصله لبم دمش؛ ی کوب وار یحرکت گرفتمش و به د هی تو
 حبس شد.  نشیشد و حس کردم نفس تو س خکوبیکه سرجاش م

گردنش گذاشتم و  یو رودستم گرفتم و اون دستم یآروم تو وش ی زخم دست
 . دنش ینرم شروع کردم به بوس

 بود. سادهیهنگ کرده وا فقط
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صورتم  یاز لبش گرفتم که کم کم دستش رو یزیبه خودش اومدن گاز ر  یبرا
و به  که بد دلم یآروم و با احساس، جور  دم؛ ی بوس شهیتر از همنشست و آروم

 لرزه درآورد. 

 .دتمی نبوس نجور یا گهیوقته که د یل یخ

 .می که از هم جدا شد میکم آورد نفس

 .میزنان به هم نگاه کرد نفس

 .کنمی م و پانسمان کنم؛ خواهشگفتم: بذار دستت  آروم

و طور که دستش و همون  دمی د تیرضا یسکوت کرده به نشونه  دمید یوقت
 گرفته بودم به سمت اتاقش کشوندمش که بدون مخالفت دنبالم اومد. 

 بردمش.  یی دستشو یاتاق شدم و بعد از برداشتن جعبه تو وارد

 آوردم. رونیکننده رو ب  یرو باز کردم و ضدعفون جعبه

 هم فشار داد. یو روهاش که چشم  ختمیدستش ر  یرو

 کننده رو زدم.  یشستم و باز ضدعفون دستش¬و

 .چونمیکردم محکم دور دستش بپ یرو برداشتم و سع باند

 . کردیمدت نگاهم م تموم

 و شستم و بهش نگاه کردم.  که تموم شد دستم  کارم

 لبم نشست.  یرو یلبخند محو  شیرگ یخ دنید با
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بزنم اما به خودش اومد، با نگاه سردش از رو به روم رد شد و از  یحرف خواستم
 رفت.  رونیب ییدستشو

 . دمی کش  یقی عم نفس

 . پوشهیم یرونیداره لباس ب دمیاومدم که د  رونیب

 به سمت در رفتم.  حرفیب

 و تو دست و پاش بندازم. خودم یادیز  دینبا

 سردش گفت: برو آماده شو. ینذاشته بودم که با صدا رونیو از اتاق ب پام  هنوز 

 . دمیباال رفته به سمتش چرخ یابروها با

 چرا؟ -

 بست. وهاشدکمه 

 . گم یفعل سوال نپرس بهت م -

 اومدم.  رونیگفتم و کنجکاو از اتاق ب یاباشه 

 اتاق شدم.  وارد

 سرم کردم. ومی و شال آب دمیپوش یمشک یو شلوار ل  یآب یل یمانتو هی

 .اشاهی اومد دست ک  ادمی دفعه  هیگشتم که  میدنبال گوش  به

 اومدم.  رونیسرم کردم و از اتاق ب وچادرم

 اومدم.  نیی ها پااز پله  دمشیتو اتاق ند یوقت
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 آشپزخونه.  یو نه تو دمشیهال د یتو نه

 . رونهیب دیشا

نشسته و سر و  نیماش  یتو دمیاومدم که د رونیپام کردم و از خونه ب وچکمم 
 فرمونند.  یهاش رودست 

 روشن کرد. ون یرو باز کردم که درست نشست و ماش در 

 راه افتاد.  یو در رو بستم که بدون مکث  نشستم

 م؟یریحاال کجا م -

 . یفهمیم -

 . دمیکش یپوف

 گاز گذاشت.  یو رو اومد و پاش  رونیدر رو باز کرد که از خونه ب  نگهبان

 ضرب گرفتم.  نی زم یپام رو با

و به سمت ضبط بردم دستم  نیبود واسه هم  نی سنگ یحساب نی ماش سکوت
 دارم.  اجیگفت: روشن نکن، به سکوت احت یاما جد

 نگاه کردم.   بهش

 . کردیم  یرانندگ تیجد با

 دادم.  هی تک یفوت کردم و به صندل رونیبه ب ونفسم 

 . سادیوا یکیآپارتمان ش هی یجلو نکهینگذشت تا ا ادیز 
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 بهش نگاه کردم.  یسوال

 نگاهم کرد.  کوتاه

 شو. ادهیپ -

 قفل کرد.  ون ی شدم و در رو بستم که ماش ادهیپ یسر کنجکاو از 

 آپارتمان شد که پشت سرش رفتم.  یمحوطه وارد

 م؟یینجایا یو گفتم: واسه چ اوردمین طاقت

 . د یکش یپوف

 . ی فهمی سوال نپرس م قدر نیا -

 فوت کردم.  رونیبه ب ونفسم 

 . گه یبازم نم  یبکن شمیبگه هر کار  ویزیچ هیتا نخواد  نطوره، ی ا شهیکه هم الحق

 . میشد شی که بود وارد سوم  ی چهار آپارتمان نیب

 . م یچهارم اومد یآسانسور به طبقه  با

 یاقهوه  کیو ش یاز چهار در چوب یکیبه سمت  میکه وارد سالن شد نی هم
 سوخته رفت. 

 تعجب کردم.   یدی درآوردن کل  با

 !؟یهم خونه دار  نجاینکنه ا -

 نداد. وجوابم
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 رو باز کرد و اشاره کرد که برم تو.  در 

 شک بهش نگاه کردم.  با

 و گرفت و به داخل کشوندم. و مچم  دیکش یپوف

 رو به رو شدم.  یصد متر بایتقر یخونه  هیرو روشن کرد که با  هاچراغ

 بود و به دلم نشست.  کی ساده و ش یل یخ

دفعه در بسته و قفل شد که با بهت به   هیزدن اطرافم بودم اما  دید درحال 
 ! ستیبله! جا تره و بچه ن دمیکه د  دمیعقب چرخ

 .دم ی و بهش کوبهامو مشت  دمیاسترس به سمت در دو با

 اشا؟ یزدم: ک داد

 از پشت در بلند شد.  صداش

 با تو و اون عمت روشن کنم.  وفمیتا تکل  یمونیم جان ی بگم هم یتا وقت -

و  که من  یندار  ون یدر رو باز کن، تو حق ا ایب  یداد زدم: لعنت تی عصبان با
 !یکن  یزندان

 بلند شد.  شی عصب یخنده  یصدا

 . شندیآزرده خاطر م هاه یکن عسلم، همسا  غی ج غی کمتر ج -

 . یو باز کن عوضدرم  ایزدم: به درک! ب  داد

 بلند شد.  صداش
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فکر کن و   نیکم بش هیلذت ببر و  تیی خونه هست، از تنها یتو یهمه چ -
 . یو قانع کن که به نفعته به فکر طلق نباشخودت

 . شد یو دود از سر و کلم بلند م خوردیو مخونم خون

 کثافت.  کنمیم  یزدم: تلف غیج

  هی با خنده بلند گفت: خداحافظ همسر گرام شدیکه صداش دورتر م یدرحال
 . زمیعز

 اشا؟ یزدم: ک داد

 . ومدیازش ن ییصدا گهید اما

 می زندان نجایا یروان ه یبه در زدم و با داد گفتم: کمک، کمک  یو لگد مشت
 کرده.

 . دیشنیو نمصدام  یکس چیانگار ه ر، ینخ اما

 داد زدم که آخرش از گلو درد دست برداشتم.  قدر ن یا

 . دمی کش یعصب نفس

که   رهیم ادمی ی! چرا هکنمیاعتماد م یعوض نیمن ساده و احمقم که به ا چقدر 
 ست؟ ی ن شی ب یکثافت هی

 مبل انداختم.  یو درآوردم و روچادرم  یعصب

 

 اشا یک
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 و باز کن. داد زدم: راه تی عصبان با

بزرگمهر حق ورود   یهخانواد یاز اعضا کی  چیو واسم باال برد: هاخم صداش  با
 نداره. 

 قانون!  یزدم و بلند گفتم: گور بابا نی به ماش یلگد

 تر کردم.و خشن  آروم وصدام 

باهاش صحبت   د ی با گم؟یم یچ تهی حال نم، یو بباون خانومتون  خوامیم -
 کنم... 

 زدم.  یپوزخند

 ش که االن زن منه. برادرزادهدرمورد دختر  -

 برد. ترن ییتا آخر حد ممکن گرد شدند و اسلحه رو پا هاشچشم

 و باز کن. راه  االیگفتم:  یتند با

 ؟ ید یشک زده بود که داد زدم: نشن طور همون 

هم فشار  یو روهامو وارد اتاقک شد که دندون  دی هم کش یتو وهاش اخم
 دادم.

 ضرب گرفتم. نیسقف ماش یهام روو با انگشت  نی زم  یبا پام رو یعصب

  رونیدستش ب ریبزرگمهر رو نخوان از ز  اشایکه مال ک یزیهمه بفهمند چ دیبا
 . نند یبی بکشند که بد م
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 دارم برات.  ر؛ یکه طلق بگ خونهیواسه من تو گوش زنم م ریپ یزنه 

 اومدن نگهبان بهش نگاه کردم. رونیب با

بود رو باز کرد که   یخصوص  یکه واسه ورود به منطقه  یدر  یحرف چی ه بدون
 سوار شدم و در رو محکم بستم. عیسر

از جاش کنده شد  نیگاز گذاشتم که ماش  یو رومحض کامل باز کردنش پام  به
 . دیچیپ یگوش خراش یو صدا

 بار بوق زدم.  نیدر عمارت چند یبعد جلو قهیده دق حدود

 بزرگمهر؟  یگفت: آقا  یبه سمت در اومد و جد  عیسر نگهبان

 . دم یکش نیی رو پا شهیش

 خودمم. -

 رو باز کرد که وارد خونه شدم.  در 

ببره گاز دادم که   نگی پارک یتو ون یکه منتظر بود تا ماش یتوجه به نگهبان بدون
 دادش بلند شد: کجا؟ یصدا

 نفر جلوم باشه و تا حد مرگ بزنمش.  هی خواستمی بودم که م یعصبان اونقدر 

 . سادیوا هاکی الست  یترمز گذاشتم که با صدا یو روعمارت پام  یجلو

 شدم و در رو محکم بستم. ادهیپ عیسر

ها باال از پله  دندیدوی که به سمتم م یی نگهبان¬ها یتوجه به دادها بدون
 اومدم و در رو باز کردم.
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 باهات حرف دارم.  زنند، ی که خانم صدات م  یشدم داد زدم: کسکه بلند  نی هم

 وارد شدند.   تی ها با عصبانباز شد و نگهبان  در 

  گهیقدم د  هی دیگفتم: جرئت دار  یکه با لحن خشن انیبه سمتم ب خواستند
 .دیبردار 

 برد.  بیزد و دست داخل ج ی پوزخند  شونیکی

 ما رو؟ بچه سوسول بزرگمهر بهتره...  ؟یکنی م دیرو تهد یک -

 د؟ی سرتون گذاشت یو رو بلند شد: چتونه عمارت  یزن یعصب  یدفعه صدا هی

 .دمیو دکه خودش  دمیبه نگهبانه انداختم و بعد چرخ یبد نگاه

لبم گفتم: به! بزرگ خاندان   یبردم و با پوزخند رو هامب یداخل ج وهامدست 
 !یدر یح

 شد و به اون دوتا اشاره کرد که برند.  کیغرور بهم نزد با

 نظر گذروند.  ر یو از زسر تا پام از 

 بزرگمهر! اشایک -

 . دیخند یعصب

 بزرگمهر تو عمارتم باز بشه.  هی یپا ذاشتمی اگه بخاطر نورا نبود عمرا نم -

زنم   یپا ریز  وی پا تو کفش من کن یخانم، بخوا گمیم یچ نمیگفتم: بب  دوار یتهد
 . کشمی م شیو به آتعمارت  نیکل ا رهیکه طلق بگ  ینیبش
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سخت در  ترسمیم دهاتیاز تهد یکنیپسر، اگه فکر م  نی گفت: بب  خونسرد
همه   یکه بخوا سپارمینم یوحش یو دست توبرادرزادم زی من عز ، یاشتباه

 .یار یسرش ب ییبل

 هم فشار دادم.  یرو وهامدندون 

اون تا من   ، یو طلق بدم سخت در اشتباهقراره زنم  یکنیاگه شما هم فکر م -
 ای گم؟ی م یکه چ یفهمیبذاره، م رونیقدم از خونه ب هیحق نداره  ینخوام حت
 بازم بگم؟ 

 شد.   کیبهم نزد خوب

به باد  یتا بفهم ذارمیبه دلت م ودنش یبار د هیو داغ  رمیگیو ازت مطلقش  -
 داره.  یچه عواقب سخت یدر ی ح هی کتک گرفتن 

 خشمم شد.  شی آت یرو یزمیگفته ه نیرو به ا زینورا همه چ نکهیا از 

 .دم یکش   میشونیبه پ یدست زدمیطور که قدم مو همون   دمی عقب چرخ به

 لب گفتم: دارم برات نورا، بد دارم برات.  ریز 

به بحث داشته باشه، تهش   از یکه ن ستین  یموضوع نیا رون، یب یوقتشه بر -
 معلومه، طلق! 

 شما؟  ره؟یو ازم بگاون خواد ی م یو داد زدم: ک دمیخشونت به سمتش چرخ با

 به طرفش گرفتم.  وانگشتم 
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که بخواد مال  یکه کس یدونیکه بخاطرش حاضرم آدم بکشم، م یدونیم -
 . نهی بیبد م رهیو ازش بگبزرگمهر  اشایک

 زدم: حرفام واضحه؟  داد

واسه خودت نگه دار پسر جون، من   وداتیگفت: تهد یآور حرص  یخونسرد با
بارش باشه؟ برو آقا پسر، برو که   نیدوم  نیکه ا دمیاز شماها ترس یکیاز  یک

 . ستدهیفایب نجایموندنت ا

 هم فشار دادم.   یو روهام بستم و دندون وهام چشم

 . دمی کشی تند نفس م تی عصبان از 

جنگ رو شروع  یدست رو نورا بلند کرد  وی بفهمم االن رفت  گم، یم یچ نی بب -
 جرقم.  هیهاست منتظر که سال  یدونی م کنم، یم

 به خون نشسته بهش نگاه کردم.  ی هاچشم با

 با دست همه جا رو نشون دادم.  رفتمیکه عقب عقب م طور همون 

 .لمیدل هی فقط منتظر  کشونم، ی م شیرو به آت نجایکل ا -

 زد.  یپوزخند

 اومدم و در رو محکم بستم.  رونیب یعصب یهاقدم  با

 شدم و روشنش کردم.  نیماش سوار 

و به سرعت   دمیچرخ هاک ی گوش خراش الست یگاز گذاشتم و با صدا یرو پا
 حرکت کردم. 
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 فرمون زدم و با داد گفتم: لعنت به همتون!  یرو محکم

 خشم به نفس نفس افتاده بودم.  از 

 احمق، مال من.  یتو مال من کشمش، یم رهیبخواد تو رو ازم بگ یکس هر

  ذارمی نم یاگه متنفرم باش یحت ، یبر ذارمی بازم نم یاگه جاسوسم بود یحت
 . ی باش شمیتا آخر عمرت پ نکهیبه ا یتو محکوم ، یبر

 یدختره یفهمیمحکم گرفتم و بدون توجه به سوزش دستم داد زدم: م وفرمون 
 سرکش؟ 

 

 نــورا

 

 دلم گذاشتم.  یو رومبل نشستم و دستم یرو یگرسنگ با

 یهست؟ به جز چند دست لباس و چند تا خوراک زیکجا همه چ شعور، یب آخه
 واسه خوردنه؟  یچ

 شم؟یتلف م  یاز گرسنگ یگینم

 لب به جد و آبادش فحش دادم.  ریو قور شکمم ز  ار ی یصدا با

 پرت کردم.  نی زم یو روحرص کنترل  با

 ! شهیکه روشن نم ونمیتلوز 
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 . شمی م وونهیخدا دارم د آخ

 . دنیشدم و شروع کردم به دور چرخ بلند

 کلفه بودم. یحساب

 . شمی معده درد م  شهیوقت گرسنم م  هر

با  نهی و دست به س  ستادمیقفل از حرکت ا یتو دی وارد شدن کل  یصدا با
 منتظر باز شدن در موندم.  تی عصبان

 شد.  ان یبه دستش نما ک یپلست هیکه باز شد قامتش با  در 

 بهش نگاه کردم.  حرفی ب تی عصبان با

 وارد شد و در رو بست.  کردیبهم نگاه م  یکه با بدجنس طور همون 

 . ومدیخونم درنم یزدی طرز نگاهش مطمئن بودم کادر م از 

 جوجه؟ یچطور  -

 هم فشار دادم.  یرو وهامدندون 

 رو باال گرفت.  کیپلست

 شام. -

 ریبه ز  یآشپزخونه بره که با تموم توان و حرصم لگد یکنارم رد شد تا تو از 
 پاش زدم. 
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آخ بلند  هیپرت شد و با  نیزم یرو یبم  یاز دست داد و با صدا وتعادلش 
 فشار داد. یو روهاش چشم

 واسه خنده نبود. یخوب تیبخندم اما االن موقع  خواستم

 تو مشتم گرفتم.  وش قه ی نشستم و  روش

 ره؟یمی م یتو خونه از گرسنگ نیا یگینم  یروان شعور یگفتم: ب  تی عصبان با

 زدم: هان؟  داد

دادش بلندش شد و   یکه صدا   دنیگرفتم و شروع کردم به کش  وموهاش 
 و گرفت تا از موهاش جدا کنه. هامدست 

 ول کن.  یزد: آخ روان داد

 . ارمیبه سرش ب کار ی بودم از حرص چ مونده

 نبار ی مشت زدن که ا شنه یس یول کردم و شروع کردم به قفسه  وموهاش 
 پردردش اوج گرفت.  یخنده  یصدا

 !یکرد  دای پ یعجب ضرب دست یآخ لعنت -

 . رفتیم   سهیو اون از خنده داشت ر  زدمشیتموم توانم م با

 زد.  مهیخوابوندم و روم خ نیزم یو گرفت و به سرعت روهامدفعه مچ  هی

 صورت قرمز شده از خنده بهم نگاه کرد.  با

 . لویصد ک ییقایآفر تی حرص گفتم: بلندشو قزم با
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 تعجب بهم نگاه کرد.  با

 ؟ یگفت یگفت: چ دوار یشد و تهد ترک ینزد بهم

دکتر خوب سراغ دارم  هی شدند،  نی جسارت گفتم: فکر کنم گوشات سنگ با
 کنم؟   شیبهت معرف یخوایم

 کرد.   دایو پحرص نگاه اون نبار یا

 دکتر هان؟  -

 سر تکون دادم.  یبدجنس با

 با زبونش تر کرد.  ولبش 

بود از   کیاز جانبش بودم اما با بلند شدنش از روم نزد یباز  یوحش هی  منتظر
 بزنند.  رونیهام از حدقه بتعجب چشم 

 شد؟! ال یخیب یعنی

و زانو و گردنم ریدفعه ز  هیموضوع خواستم بلند بشم اما  نیاز ا خوشحال 
 و به لباسش چنگ زدم.  دمی کش  یغی گرفت و بلندم کرد که از ترس ج

 توله!  کنمیم کار ی چ نیگفت: بب  انهیمبل انداختم و موز  یرو

روم نشست و شروع کرد به قلقلک دادنم که با داد و  یفرار کنم ول خواستم
 خنده گفتم: توروخدا نکن! 

 هم ازش متنفرم.  یو از طرف میقلقلک دیشد یبچگ از 
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 یانگشت نی کتریحساسه و با کوچ دیباشه که بدنم شد نیتنفرم ا  لیدل دیشا
 که بهم بخوره از شدت خنده کم مونده غش بکنم. 

 یزدن و تو غی شکمم نشست با خنده شروع کردم به ج یکه رو هاشدست 
 خودم جمع شدن. 

ننشسته بودند  کار یاون ب یهادست  یبود و از طرف دهیو برخنده امونم یطرف از 
 و سراغ کف پاهام رفته بودند. 

خودم  یتو ¬شد، یتحملم داشت تموم م گهیبه کارش ادامه داد که د قدر ن یا
اون بدتر سراغ پاهام و  یجمع شده بودم تا از دستش در امان باشم ول

 پهلوهام رفته بود. 

 . دی خندی و اونم از لذت کارش م دمیخندیو از زور قلقلک م دمی کشی م غیج

 . خوامیخنده بلند گفت: بگو معذرت م با

 . ومد یم  نییچشمم پا یهابودم اشک از گوشه  دهیبس خند از 

 . ومدیبه زور باال م  نفسم

 ... گم... ولم کن. ی گفتم: نم بلند

 حرص گفت: باشه.  با

بلند لب زدم:  دهیبر دهیبر جونیو قلقلک داد که در آخر بتونست شکمم  تا
 . خوامیباشه... معذرت.... م

 گفت: حاال شد!  روزمندانهیباال رفته و پ یو با ابروها ستادیا حرکتیب
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که خودشم  یاشایبه ک  ومد یکه به زور نفسم باال م یمبل ولو شدم و درحال یرو
 واسش نمونده بود نگاه کردم.  ییاز خنده نا

 یهاخندش نفس  یا ته موندهو بست و بهاشمبل فرود اومد و چشم  نییپا
 . د یکش  یقی عم

 به سرم زد.  یکه ازم جدا شده بود فکر حاال

 هاوونه یمثل د شدمیطور که ازش دور ممبل بلند شدم و همون  یاز رو آروم
 زدم: بابا بزرگ سمعکات کو؟  غیج

 دفعه بلند شد و داد زد: دعا کن دستم بهت نرسه.  هی

 و شروع کردم به فرار کردن.  دمی کش یغ ی سمتم هجوم آورد که با خنده ج به

 ی اون بود که تو  یدهایمن و تهد یهاخنده یو صدا میدیچرخیخونه م دور 
 . دیچیپی خونه م

 و ستیسالمه و اون ب  کیو  ستیکه انگار نه انگار من ب میدیدویم یجور 
 هشت سالش! 

کنار هم پشت   میرو بر موت بود دنیکه هردومون از شدت دو یآخر درحال در 
 .م یو بستهامون و نفس زنان چشم   میمبل فرود اومد

 . دمیو آروم و کوتاه خند  دمیکش میاشک یهابه چشم  یدست

 کردمیداشتم، حس م از یها نخنده  نیبعد از اون همه دعوا و کشش به ا واقعا
 گرفتم.  هیسرحال اومدم و روح
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 ! یازم گرفت ومیانرژ ینکنه جوجه! همه  کارتیلب زد: خدا بگم چ جونیب

 . دم یخند کوتاه

و من  یصورتش گفتم: حقته تا تو باش کیدور بازوش حلقه کردم و نزد ودستم
 . ی قلقلک ند

 باال رفته بهم نگاه کرد.  یابرو هی با

دارم  دم یهام که دور بازوش بود رفت که تازه فهمکم نگاهش سمت دست  کم
 . کنمی م یچه غلط

 ولش کردم و درست نشستم.  عیکردم و سر  یکم رنگ اخم

 . کنه یبهم نگاه م دمیبهش انداختم که د ینگاه میمکث ن  یکم با

 درد گرفتند.  یجو بلند شدم که پاهام کم نیدادن به ا انیپا واسه

 ؟یدیخر یچ من گرسنمه،  -

 مبل دست گذاشت و بلند شد.  به

 که وسط هال افتاده بود رفت و برش داشت.  کی سمت پلست به

 درآورد و به سمتم پرت کرد که گرفتمش.  یچیساندو

مبل نشستم و بدون توجه بهش شروع کردم با ولع  یرو عیسر ادیز  یگرسنگ با
 خوردن.  دیشد

خودشم مشغول خوردن   زیم ینشست و بعد از گذاشتن دلسترها رو کنارم
 شد. 
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 تموم کردم اما هنوزم گرسنم بود.  وچیساندو

 : هنوز گرسنمه!دمینال  یلحن مظلوم با

گلوش افتاد و با خنده شروع کرد به سرفه کردن که با ترس  ی دفعه لقمه تو هی
با خنده و سرفه کنان  از دلسترا رو باز کردم و به خوردش دادم که  یکی عیسر

 خورد. 

 کردم.  اخم

 خنده داره؟ -

  نیکه گفتم چند  یدینال یهم سرفه کرد و با خنده گفت: آخه جور  گهیتا د چند
 !دهیروزه غذا بهت نرس 

 دلم گذاشتم.  یو رو بهش رفتم و دستم  یاغره چشم

 نگاهش کردم.  یبه شکمم نگاه کرد که سوال طونیش

 شد؟یم یشکمت بود چ یتوله تو هی به سمتم خم شد و گفت: مثل اگه  یکم
 هوم؟

 چپ نگاهش کردم.  چپ

 ! رمیگیکه دارم ازت طلق م ستیباطل! انگار حواست ن ال یخ یزه -

 که زدم به غلط کردن افتادم.  یهم رفت که از حرف یهاش تواخم  چنان

 که عربده بکشه.   االنه

 و ازش دور کردم.خودم  یکم
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 . دییهم سا یرو وهاشدندون 

که   تهی حال ارم، یبه سرت م ییچه بل نی و تکرار کن تا ببحرف  نیا گهیبار د هی -
 گم؟یم یچ

 کردم بهش نگاه نکنم.  یسع

  یتو یو به سمت خودش چرخوند که دردو گرفت و سرمخشونت چونم  با
 و صورتم جمع شد.  دیچیگردنم پ

   ؟یدیخشن مختص خودش گفت: فهم  یهانگاه با

 و ماساژ دادم.پس زدم و گردنم ودستش 

 گردنم! ، یوحش لوخبیخ -

 فوت کرد.  رونیو به بو بست و نفسش هاش داد و چشم هیبه مبل تک  وسرش

 به کل فراموش کرد.  وچش یضرب گرفتن و ساندو  نیزم یکرد با پاش رو شروع

 واسه خودش دو نونه گرفته! شعور یب

 بردم.  چشیو به سمت ساندوبه صورتش انداختم و آروم دستم ینگاه

داشت   شی پ  هینداشتم سر به سرش بذارم انگار نه انگار که چند ثا دوست
 . دی کشیواسم خط و نشون م

و گرفت که از ترس به باال  دفعه مچم  هیبود که  دهیدستم بهش نرس هنوز 
 .دم یکش   ینیو ه دمیپر

 نگاه به دستم انداخت و مشکوک به خودم نگاه کرد.  هی
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 ؟یمن دار  یکار به پا یچ -

 حد ممکن گرد شدند.  نیتا آخر هامچشم

 حد منحرف؟! نیآدم تا ا آخه

 اشاره کردم. چیهمون حالت به ساندو با

 گه؟ ید زیچ هی ای ی خوایم چینخنده گفت: ساندو کردیم  یکه سع یدرحال

 به رونش زدم.  یو آزاد کردم و مشت محکمبا حرص مچم نبار یا

 !شعور یمنحرف ب -

 و گرفت و مجبور به نشستنم کرد. بلند بشم که با خنده مچم خواستم

 که رو به روم قرار گرفت.  یداد جور  هیبه دسته تک ودستش 

 . دمیمبل چسب به

 نظر گذروند.   ریو از ز بدنم  تموم

و با صدا بست و آب دهنم  خیزانوم نشست خون تو رگم  یکه رو دستش
 قورت دادم. 

 گم؟ی م  یکه چ  یفهمیل منه جوجه، م اما خشن گفت: تموم وجودت ما آروم

 سکوت کردم.  فقط

 بود.   نیشده واسم سنگ کیبهم نزد قدر نیروز باز ا نی بعد از چند نکهیا
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و  شه یم مبهش دادن وابسته  یرو شی پ  شتری ب یبا اجازه¬ نکهیفکر به ا با
و واسه برگشت    وفتهیاز دستم داد بخاطر کارهاش به غلط کردن م یوقت

امروز   هیرو کنار زدم و خودم¬و قانع کردم تا  یتموم افکار منف کنهی التماسم م
 نکنم.  یمخالفت

******** 

 اشا یک

  

 و بستم. هام و چشم دمی شده بود کنارش خواب بمیکه نص یحس خوب با

 کنه؟ یم وونهید ینطور یو اداره که من  یدختر چ نیا

 به بازوم زد. یو مشت دیکش  یاازه یخم

 پررو!  -

 و باز کردم.هامتعجب چشم  با

 پررو؟!  یگی بهم م یواسه چ -

 بالشت برد و بهم نگاه کرد.  ریو ز و دستش  دیخند

 شم؟ یخسته م  یگینم ، یچون هست  گمیم -

 سرم بردم.  ریو ز هامو دست  دمیخند

 خودت بود. ریتقص -
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 بودم که...  یازدم اگه حرفه  انهیحرکات ناش یسر هینکردم که!  یکار واال من  -

 زد.  شی شونی پ به

 . یخوندیو مفاتحم -

 .کنه یو گفتم: آخه توله، منکه گفتم با تو فرق م دمیخند

 زد.  یقیعم   لبخند

 . نطور یکه ا -

 زدم.  یبهش انداختم و سوت ینگاه

 دارم! یعجب داف -

 و گرفتم. و مچش  دمیهام گذاشت که خندچشم یو روحرص دستش  با

 . دیو به اون طرف چرخ دیخودش کش   یاخم پتو رو رو با

 کرد؟  ف یشوهرت ازت تعر ومدیاالن خوشت ن یعنی -

 نثارم کرد. ییبابا برو

 پوچت واسه خودت.  یفایتعر -

 شدم.  یحرص

و  قورت دادن آب دهنش  یکه به وضوح صدا دمی و بهش چسب دمیپتو خز ریز 
 . دم یشن

 . کنمی و درست کن وگرنه ولت نمگوشش گفتم: رفتارت  کینزد
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 نذاشتم.  یبچرخه ول  خواست

هم فشار داد و گفت: نکن   یو روهاش که چشم  دمیرونش کش یرو ودستم
 . اشایک

 . دمیخند صدایکردنش ب  تیلذت اذ از 

و  دیو جلو کشبا حرص سرش  نبار ی و به دندون گرفت که اگوشش  یالله 
 !اشایمعترضانه گفت: ک 

 . دمیخند باز 

 بد شد.  بیکم رنگ کمربند خورد حالم عج یل یخ یکه به ردها  نگاهم

 . دم یآروم روشون کش ودستم

 . رهیداره کم کم ردش م -

 . زدیموج م ینفسش هزارتا دلخور  نی اما تو هم دی کش  یقی عم نفس

 . خوامیبهت بگم... معذرت م  تونستمیو م دیچرخی زبونم م کاش

 . دمیکش   یپوف کلفه

اون  ، ی موند  ششیهر چه قدر پ گهیپسر، بسه د یش بشوابسته  قدر ن یا دینبا
 ت بشه نه تو!تشنه  دیبا

 . دم یموهام کش  یتو یتخت نشستم و دست یرو یفکر با کلفگ  نیا از 

 که امشب کنارش نباشم.  نهیکار ا  نیبهتر
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  نــورا

 

 . دمی بلند شدنش به سمتش چرخ با

تخت نشستم و با تعجب گفتم:  یرو پوشهیو مهاش داره لباس  نکهیا دنید با
 ! ؟یریکجا م

 خونه.  -

 برگشته بود.  شیهمون لحن لعنت باز 

 . دم یکش یاآسوده نفس

 پس برم آماده بشم.  -

 بلند بشم که با اخم گفت: تو کجا؟ خواستم

 ! گهیتعجب گفتم: خونه د با

 . دیپوش وشلوارش 

 .یمونیم  نجایبگم ا یالزم نکرده، تو تا وقت -

 و پر کرد. بند بند وجودم حرص

 هان؟  ؟یچ یعنی کارات ن یزدم: ا داد

 هاش شد. مشغول بستن دکمه  کردی که خونسرد بهم نگاه م طور همون 
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 خونه؟  یریم یحرص گفتم: واسه چ با

 کنم؟ ی بغلت م وخوابمیشبم بغلت م  ینکنه فکر کرد -

 بهم برخورد.  دیشد

 شده بود؟ یو کرده بود باز همونطور که استفادش  حاال

 کردم خونسرد باشم. یگرفت اما سع  دلم

 سرم بردم. ریو ز هامو دست  دمیتخت خواب یرو ال یخیظاهر ب به

 ؛ یخوابیم جان ی شب هم یندار  یرانندگ یفکر کردم حوصله  ست، ین نطور یا -
 بخوابم. خوامی دوست دارم، زودترم برو که م شتریرو ب ییوگرنه چه بهتر، تنها

 و پر کرد. نگاهش  حرص

 زدم. یمحو پوزخند

 ؟ یالتماس کنم که بمون ای  هیگر امیب ینکنه انتظار داشت ه؟یچ

 بهم رفت و به کتش چنگ زد و به طرف در رفت.  یاغره چشم

 و پر کرد. رمرفت غم چه رونیکه از اتاق ب  نی هم

 تو آخه!  یبوده! چقدر پست یدفعه خوب شدنت واسه چ هی بگو  پس

 باز شدن در اومد.  یصدا

  رمیم یجور  هی و نگه دارم و بلند گفتم: به خدا قسم غمم  اوردمیطاقت ن گهید
 که داغم به دلت بمونه. 
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 .سادیتو چارچوب وا یبا نگاه عصب دهینکش  هیچند ثان  به

 ؟ یگفت یچ -

 زدم.  یتلخ پوزخند

 !یکه شنفت  یهمون -

تخت   یزد که با درد رو نمیس یبه قفسه   یمحکم یبه سمتم اومد و ضربه  تند
 افتادم. 

 و گرفت. خم شد و فکم روم

 دم؟ یکه گفتم طلقت نم  ستی ن تی حال ، یکه بر  یکنی: تو غلط مدیغر

 گفتم: مگه دست توعه؟  یپس زدم و با تند ودستش 

 هان؟   ه؟یزد: پس دست ک داد

 صورتم، صورتم جمع شد.  یدادش اونم تو از 

 زدم.  شنه یس یبلند شدم و محکم به قفسه  مهین

 یزودتر برو که حوصله  یبر یو ننداز پس سرت! حاال هم هر جا خواستصدات  -
 بحث و مرافه ندارم. 

 هام زل زد. به چشم تی عصبان با

 ؟یشد  رفهمیش ته، یتر شدن زندگبا جهنم  یطلقت مساو -

 و به ظاهر خونسرد بهش نگاه کردم. دمیتخت دراز کش  یرو
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 بود که فعل سکوت کنم.  نیا زیچ  نیبهتر

و به  ساد یدرست وا زینگاه تند و ت هیهم فشار داد و بعد از  یرو وهاشدندون 
 سمت در رفت. 

 خداحافظ سواستفاده کن.  کردنش گفتم:  یعصب  شتریب واسه

 !یلب گفتم: وحش ریبسته شد که ز  یبد یباز شد و با صدا در 

واسه خام کردنم جواب پس   ، یدی کردنم جواب پس م ریتحق نجور یا واسه
و پشت سرم  گهید ورم یم ، یامشبت واسه طلق مصمم کرد کار ن یبا ا ، یدیم

من ازت   گهیاما اونروز د  یچقدر وابستم یفهم ی وقته که ماون کنم، ی هم نگاه نم
 . ستیواسه برگشت ن یو راه دمیدست کش

**************************************** 

 و باز کردم.هامچشم  شدیم ده یکه به در کوب ییهامشت  یصدا با

 از جام بلند شدم.  عیداره با ترس سر دیکل  اشا یک  نکهیفکر ا از 

 . دمیاز اتاق دو رونیب به

 ه؟ ی در رفتم و گفتم: ک پشت

 بلند شد.  ییآشنا یصدا

 نورا خانم؟ -

 .دند یباال پر ابروهام
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باز به در  هی ک  نمینگاه کردم اما تا خواستم بب ورونیدر ب یدلهره از چشم با
 یک یخورد شده گفتم: اول صبح یو با اعصاب دمیکه از ترس باال پر  دیکوب

 ؟ یهست

 د؟ یخانم، خودتون هست -

 ؟ یهست ی آره هستم، تو ک -

 خانم برد. شیکه شما رو پ یهمون م، یمن فرهاد -

 ؟یکرد دامیو گفتم: از کجا پ دمی و به هم کوبهامحرفش ذوق زده دست  نیا با

 د؟ یدر رو باز کن نیخوایخانم، نم -

 زدم.  م یشونی به پ محکم

 که قفله! در 

 دادم.  هیدر تک به

 و قفل کرد. درم اشایدر قفله، کار اون.... استغفرهللا، ک -

 ش اومد. با عجله  یصدا

 . کنمیو باز مدرتون  گردمیبرم  گهید قهیچند دق -

 گفتم: باشه.  یخوشحال با

 . دمیدو ییبه سمت دستشو عیسر

 مربوطه و دست و صورت شستن وارد اتاق شدم.  یاز انجام کارها  بعد
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 مبل نشستم. یو چادر به دست رو دمیپوش وهام لباس 

 نرسه.  اشایفقط ک  ایخدا

 ضرب گرفتم.  نی زم یپام رو با

 پشت در بلند شد.  یینگذشت که صداها یزیچ

 . کنه یقفل ساز آوردم االن در رو باز م هی -

 . دم یکش یاآسوده نفس

 جام بلند شدم.  از 

و پر وجودم یبعد قفل از جاش کنده شد و در باز شد که خوشحال قهی دق دچن
 کرد. 

 به داخل اومد و نگران گفت: حالتون خوبه؟  عیسر

 خوبم.  شمیدارم تلف م یاز گرسنگ نکهیاز ا ریبه غ -

 اشاره کرد.  رون یاحترام به ب با

 .میبر -

 بود. سادهیگوشه منتظر وا  هیقفل ساز  یآقا

 . میاومد رونیپام کردم و از خونه ب وکفشم 

پول بهش داد که مرده با گفتن " خدا برکت بده " به  یمقدار  یفرهاد یآقا
 سمت آسانسور رفت. 
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 نجام؟یا دی دیآشفته گفتم: چطور فهم یذهن با

 ن؟ ی ایدر آسانسور رو باز کرد و گفت: شما هم م مرده

 تکون داد.  یسر یفرهاد

 . گمی واستون م میبر -

 گفتم و زودتر وارد آسانسور شدم.  یاباشه 

 لبم نشست.  یرو یاروزمندانه یپ  لبخند

 . یبکن یتونی نم یغلط چی دارم ه  بانی پشت  گهیخان، گفتم که د اشایها ها ک ها

 تشکر نشستم.  هی عقب رو باز کرد که با  در 

 روشن کرد.  ون یرو بست و بلفاصله خودشم سوار شد و ماش در 

 دادم.  هیتک  یبه صندل نهیبه س  دست

 راه افتاد.  به

 خب؟  -

 رو خاموش کرد. ضبط

 که اومده بود عمارت...  روز ید -

 !اشا؟ی! ک؟یتعجب گفتم: ک  با

 بله خانم. -

 حد ممکن گرد شدند.  نیتا آخر هامچشم
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 اومد؟! یچ یبرا -

 و فلن.  دهیکم با خانم دعوا کرد که شما رو طلق نم هیاومد  -

 زدم.  یپوزخند

 خب؟  -

کنم،   بشی تعق رهیزد خانم بهم دستور داد که هر جا م رونیبعد که از خونه ب  -
خانم بهم گفتند   ومد، ی ن رونیها بآپارتمان اومد و ساعت  نی به ا دمید نکهیتا ا

 یاومد اونم با چهره رونیصبر کنم، آخر شب بود که ب ادیم  رونیکه ب  یتا وقت
 امیو بعدم که رفت خونه، به خانم که گزارش دادم بهم گفتند فردا ب یعصب
نه؟ خانم که فکر   ایخونه داره  نجایآدم ا نیا ایبه نگهبان بدم و بگم که آ ویپول
 . نجاست یزن دومش ا کردندیم

 گرفت.  خندم

 شمی ک ی نی! تو استی ه اهل زن دوم گرفتن نباش  شعور یهر چقدرم ب  اشایک
 مونده. 

اومدم نگهبان گفت که آره داره و طبقه و واحد رو بهم گفت   ش یپ  قهیچند دق -
که بعدا   دیشما که بلند شد شک کردم شما باش یمنم اومدم در زدم، صدا

 . نییمتوجه شدم شما

 خونه.  دیو ببراالنم لطفا من  نطور؛ یکه ا -

 هل کرد.  انگار 



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1490 
 

 .دیصبحانه بخور   برمتونی ... اول مزهیچ -

 کردم.  اخم

 برم خونه. خوامیم -

 خانم...  زهیچ -

 اومدم.  یدو صندل نی ب مشکوک

 د؟ ی کنیم ی مخف دیدار  ویچ -

 فرمون جا به جا کرد.  یرو ودستش 

 . دیجمع کن  ولتونیوسا دیبر برمتونیم  گهیساعت د کی -

 ه؟ یبرم، مشکل  خوامی تحکم گفتم: من االن م با

 . د یکش یپوف

 تا کارشون تموم بشه.  دیآخه خانم گفتند فعل نر -

 اومد. دیتو ذهنم پد یشتری ب سواالت

 ؟ یچه کار  -

 بود کلفه شده.  معلوم

 . د یکش شی مشک ش یبه ته ر  یدست

 بگم.  تونمینم -
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  نی برم خونه، هم  خوامی زدم و بلند گفتم: م یصندل یرو ت ی با عصبان  نبار یا
 االن. 

 آخه خانم...  -

 د؟ید یگفتم: نشن  بلند

 فوت کرد.  رون یبه ب ونفسش 

 . د یواسه من دردسر درست نکن دیو بدپس لطفا خودتون جواب خانم  -

 شده؟  یچ نم، ی بب دیحاال بگ د، ی گفتم: نگران نباش یترلحن آروم با

 کردم.کرد و منم منتظر بهش نگاه   مکث

 . دی کش  یقی عم نفس

 نادر رفتند.  شی خانم پ شبید -

 به هم گره خوردند.  هاماخم

 خب؟  -

 جبهه دراومدند.  هیباهم کردند اما آخرش تو  یجر و بحث حساب هی -

 ه؟ ی همون اخم گفتم: منظورت چ با

 اون آدم تا درمورد طلقتون صحبت کنند.  شیقرار گذاشتند امروز برند پ -

 اون آدم خندم گرفت.  گهیم  اشایبه ک نکهیا از 

 خب، االن اونجان؟ -
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 بله.  -

 . دی کن ی پس تند رانندگ -

 گفت. یچشم کلفه

 ضرب گرفتم.  نیزم یدادم و با پام رو هی تک یصندل به

 بهش بگند؟ خوانیم یچ ییدوتا یعنی

 

 اشا یک

 

 زدم.  یپوزخند

که نورا رو طلق بدم بهتره بگم  دی کن  بیو ترغتا من  دیاومد نجا یاگه ا د، ین یبب -
 . مونهیم  جهینتی چون تلشتون ب دیزودتر بر

وصلتند، پس   نیپسر، کل هر دو خاندان مخالف ا  نیبا اخم گفت: بب  آقاجون
 .ینکن  یبهتره لج باز 

 گرفتم و جلو اومدم.  وار یاز د ومه ی تک یعصب

 کردم صدام باال نره.  یسع

 د؟ یفهم ی چرا نم دم، یمن نورا رو طلق نم -
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نورا داره  ، یی تو خوادی که طلق نم یبه جلو اومد و با اخم گفت: تنها کس احترام
 .رهیتا ازت طلق بگ  کنهی م یلحظه شمار 

 زدم.   یگرفت اما باز پوزخند یبی غم عج هیدلم  ته

و واسم آزاد بودنش از من خودش  ر زایبا وجود ب شبیپس چطور د  د؟یمطمئن -
 گذاشت؟ 

 ؟یگفت یگفت: چ یترق ی با اخم عم احترام

 شدم.  ترک یبهشون نزد نهیبه س  دست

 فکر کنم حرفم کامل واضح بوده! -

 یاما بابات بخاطر تو سا یپا وا هیاحمق اشکال نداره رو  ی: باشه پسرهآقاجون
 !رانیا گردهی کله شق داره برم

 !؟یلب زمزمه کردم: چ ریجا خوردم و ز  دیشد

 و به شونم زد. عصاش  یاروزمندانه ینگاه پ با

اون مثل  کنه، یم کار ی کردنت به طلق چ  یواسه راض ادیب ی که وقت یدونیم -
 . ستیمن مهربون ن

 لب گفت: مهربون! ریزد و ز   یپوزخند احترام

 رفت.  یزور خشم دستم مشت شد و مطمئن بودم صورتم رو به کبود از 

 د؟یباز کرد هیقض  نیبابا رو چرا به ا ی: پادمیغر
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چون   میشی نم فتیکدوم از ماها حر چیه دونستمی گفت: چون م یخونسرد با
 . یاحمق یحساب

 ره؟ یدختره بم یکنار گوشم آورد و آروم گفت: تو که دوست ندار  وسرش

 افتاد. یبد یزدم که با صدا  زیبه م یبه عقب رفتم و لگد محکم تی عصبان با

و خودم  هیراحت زندگ  دیذار یچرا نم ن؟یخوایاز جونم م یزدم: شما چ داد
 داشته باشم؟ 

و و واسه ما باال نبر پسر جون، من دختر برادرزادمبا اخم گفت: صدات  احترام
 که هر روز عذاب بکشه.  سپارمی از شماها نم یکیدست 

 . دمی کشی تند نفس م تی عصبان از 

 مشتم گرفتم.  یو تومبل نشستم و موهام یرو

 . دمیزنان گفتم: من نورا رو طلق نم  نفس

 . ادیب خوادیگفت: بابات م یبا لحن منظوردار  آقاجون

 و دارم.به شدت باال آوردم و داد زدم: به درک! خودم هواش  وسرم

 به عنوان تاسف تکون داد.  یسر

 پسر؟!   یشد فکریب نطور یا یتو از ک -

 دی کشی که تو وجودم شعله م  یتیاما عصبان زدیبه گلوم چنگ م یبد بغض
 بدنم باد بکنه.  یهارگ  شتریباعث شده بود که ب

 دوست داشتن؟! یعنی کارامن ی ا دندی فهمینم چرا
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 نشدم.  گهید یتا مجبور به کارا ی: بهتره زودتر موافقت کناحترام

هام حلقه چشم  یاشک تو ارادهی ب دمیکه شن ییبزنم اما با صدا یحرف خواستم
 زد. 

 . کنه ی که با حرف قبول نم دیدونیم -

 به داخل هال اومد. یبا نگاه سرد نورا

 زد.  یبه من انداخت و پوزخند یکوتاه نگاه

 جام بلند شدم.  از 

 نورا...  -

 قطع کرد.  وحرفم

 . ی خوب واسه طلق مصمم کرد شبتیبزرگمهر، با کار د یآقا گهیبسه د -

 . ختیر  یهر دلم

 دلم بذارم.  یخواستم پا رو شبیبه من که د لعنت

 سمتش رفتم.  به

 و پس زد. که دستم  رمیو بگدستش  خواستم

 یبغض لعنت نیو بستم تا اهامعقب هلم داد و از کنارم رد شد که چشم  به
 نکنه که رسوا بشم.  دای واسه شکستن پ یراه

 بردارم.  ولمیوسا رمیسلم عمه جان، م -
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 . دم یچرخ عیحرف سر نیا دنیشن با

 ؟ی بر یخوایکجا م -

 بهم انداخت.  ینگاه مین

 علق دارم. که بهش ت  ییمعلومه، جا -

 یتو یبکن ون یبهتره ا جاست، ن ی از کوره در رفتم و داد زدم: تو جات هم نبار یا
 گوشت. 

کاراته که ازت سرد  نی و واسش باال نبر، با همگفت: صدات   یعصب احترام
 شده. 

 هم فشار دادم.   یو روهام بستم و دندون وهام چشم

 

  نــورا

 

 .ام یاما کاراش باعث شده بودند که نخوام کوتاه ب دمیدیو مبغضش  خوب

 خواد ی شدت نم صاحابی به تو و غرورت، لعنت بهت که اون زبون ب لعنت
 .یاعتراف کنه که دوستم دار 

 تره پس بسوز. که غرورت از من برات مهم  حاال

 . زم یو جمع کن عزبرو زود چمدونت -
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 زدم.  یکم رنگ  لبخند

 چشم.  -

 انداخت.  نییو پاسرش  چارهیرفت که ب  یرهادبه ف یاچشم غره  عمه

 یهاهاش بسته بودند، دستش که رگ که هنوز چشم یاشایبه ک یکوتاه نگاه
 اومدم.  رونیزده بودند رو مشت کرده بود انداختم و بعد از هال ب رونیروش ب

 ها باال اومدم و وارد اتاق شدم. پله از 

 دفعه بغضم گرفت.  نیا

 ؟یغد و مغرور  قدر نیمن چطور ولت کنم برم؟ چرا ا یلعنت آخه

و هامو لباس  لیوسا شدیگلوم بزرگتر م ی تو یسرطان یکه مثل توده یبغض با
 چمدون گذاشتم.  یتو

 از کنار در بلند شد. یفرهاد  یصدا

 داخل؟ امیب تونمیم -

 . دمی کش  یقی عم نفس

 . دیبفرمائ -

 اومد.  داخل

 .ارم یو بچمدونتون خانم فرستادنم تا  -

 و بستم و بلند شدم. چمدون  پیز 
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 و گرفت. و ساکم  چمدون

 رفتم.   نییها پااومدم و از پله رونیب زودتر

 . دیتپیتند م لیدلی ب قلبم

 مبل با فاصله از هم نشسته بودند.  یهال شدم. عمه و نادر رو وارد

شکمم جمع کرده  یو توپاش   هیدر طرف استخر نشسته بود و  وار یکنار د اشایک
 و بسته بود. هاش زانوش بود و چشم یبود، آرنجش رو

 با غم بهش نگاه کردم.  هیحالش چند ثان دنید از 

 م؟یبر -

 . دمی به صورتم کش یعمه به خودم اومدم و دست یصدا با

 .میبر -

 بهم نگاه کرد. اشایک

 ؟یبر یخوای زد گفت: واقعا م شیو آتکه وجودم  یلحن با

 نگاهش نشم.  میتسل   نیاز ا شتریازش گرفتم تا ب ونگاهم

 . ن یماش یتو رمی: با اجازه م یفرهاد

 : برو. عمه

 رفت.  یکنارم رد شد و به سمت در چوب از 

 و بده.جوابم -
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 داشتم. یبد بغضم

 بهش نگاه کنم گفتم: خداحافظ.  نکهیا بدون

 .سادیبردارم اما زود بلند شد و جلوم وا یقدم خواستم

 هام نگاه کن و بگو. تو چشم -

 بستم. وهام چشم

 کردم صدام نلرزه. یسع

 برو کنار. -

معترض عمه بلند  یکرد که صدا  کمیو گرفت و به خودش نزددفعه بازوم  هی
 . میبر ایشد: نورا، ب

 : بهم نگاه کن. د یغر یعصب اشایک

 باز کردم.  وهام چشم

 برم.  خوامیم -

 گم؟ یم یچ تهی نورا، حال یری... نم ی... قبرستونچیگفت: تو... ه  یعصب

 باشم. یکردم قو  یسع

 و آزاد کنم. کردم بازوم تلش

 ... یچجور  ریبگ ادیگفتم: ولم کن، اول برو   یعصب

 آزاد کردم. وبازوم
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مگه زنت کلفتته که همش بهش   ر، یبعد برو زن بگ  ، یبا زنت صحبت کن -
 ! ؟یدیدستور م

 قدم به عقب رفت.  هی که  دم یکوب نشیس به

 . نمتیبیتو دادگاه م  ؟یفهمی م نم، یبب وختت یر  خوامی نم گهید -

 بزرگمهر، روز خوش. یکنارش رد شدم و بلند گفتم: خداحافظ آقا از 

 اومدم.  رونیدر طرف استخر ب از 

 بزرگتر شد.  دیشد بغضم

 .دم یو پشت سرم شنبرنداشته بودم که صداش  یقدم

 ! یتونی نگو که بدون من م ، ینگو که دوسم ندار  -

 .سادمیوا

 ندارم.  وی زندگ تی وضع  نیتحمل ا گهید کنه، ی م یراناالن عقلم به قلبم حکم -

 که زد پاهام سست شدند.  یبرداشتم اما با حرف یقدم

 .یار یو باسمم  دی نبا گهید یبر -

 . کردندی نم میار یپاهام به راه رفتن  گهید

و  تحملش  گهیجناب بزرگمهر، د میمدت بد شکست نیلرزون گفتم: ا یصدا با
کنم که دوستم نداره، بهتره  یزندگ یو ندارم کنار کستحملش  گهیندارم، د

 . میزودتر از هم جدا بش
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 . دم یمرگبار نشن یجز سکوت یز یکردم اما چ  مکث

 صبر نکردم و به جلو قدم برداشتم.  گهید

 و تندتر کردم. هامکرد که قدم  سیو خاشک گونم بلفاصله

 

 هفته بعد  دو

 اشا یک

 

 به داروهام انداخت.  ینشست و نگاه کنارم

 ؟ یو نخوردسرزنش گفت: چرا داروهات با

 ندارم.  از یگفتم: بهشون ن یاگرفته   یبهش نگاه کردم و با صدا حسیب

 زد.  یپوزخند

 ! نیو ببآره ارواح عمت! چهرت  -

 و برداشت. آب  وانیو درآورد و لهاماز قرص  یکی

 بخور. ریبگ -

 و بستم. هامچشم  حوصلهیب

 .کردیبدنم کوفته بود و درد م کل

 و ازم گرفته. وقته سرما نخوردم و حاال که خوردم طاقت  یل یخ
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 . شهیم  نیهم  اطیاستخر ح یتو پرمیوسط سرما م هاوونهیمثل د یوقت گهید

 تکونم داد. چندبار 

 نکن.  وونهیو دمن  اشا، ینخواب ک -

 مادرانش خندم گرفت.   یکارانیا از 

 باز کردم.  وهام چشم

 . خوامی نم گمی! ولم کن مبرهیرو و یو بردچته؟ من -

 چپ نگاهم کرد و داد زد: دالرام؟ چپ

 . دمیکش یپوف

 اومد.  نییها پابود از پله  شیکتاب درس یکه سرش تو نطور ی هم دالرام

 باز چتونه؟ -

 حلقش.  یو بکن توقرصاش  نیا ایحرص گفت: ب  با

 دالرام بلند شد.  یخنده  یصدا

 گذاشت.  زیم یو رواومد و کتابش  کنارمون

 و از دست آرش گرفت و کنارم نشست. و قرص  وانیل

 !ی کنی و داغون مفقط خودت نطور یا اشا، یبخور ک ریبگ -

 ؟یاز نورا دار  یتوجه به حرفش گفتم: خبر بدون

 غم نگاهم کرد.  با
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 !یگیم یتو چ گمیم یمن چ -

 کردم.  یاسرفه 

 و بده.جوابم -

 . دی کش  یقی عم نفس

 . ده یکه بهش ارث رس  هیعمارت یآره، االن تو -

 . د یکش یش سوتزدهغم یهمون چهره با

 هم هست! ی خفن یعجب جا -

 دادم.  هی و به مبل تکزدم و چشم بسته سرم  یپوزخند

 برسه ولم کرده. یبهش ارث نکه یحتما بخاطر ا -

 پوزخند آرش بلند شد.  یصدا

 خودته.  ریکه تقص  یدونی م ، یحرفتم خودتم قبول ندار  نیا  ینه داداش، حت -

 زخم قلبم. یشد رو  ینمک حرف¬هاش

 کردم.  سکوت

  شیپدر  یخانواده  دنیمنه اما از اونم انتظار نداشتم که با د ریتقص آره، 
 بشه و دورم بندازه.  ریش ینجور یا

 شونم گذاشت.  یو رو دستش  آرش
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که بره   یو بخور، من مجبورم برم شرکت، دالرام تا وقتجون من بردار داروهات -
 . مونهیم  شتیدانشگاه پ

 و باز کردم.هام ذهنم جرقه خورد چشم یکه تو یفکر با

و متعجبشون تموم داروهام  یهاآب رو گرفتم و بدون توجه به نگاه وانیل
 خوردم. 

 جام بلند شدم و به سمت پله رفتم. از 

 بخدا!  یهست  یدفعه؟ تو هم جن هیشد  یبا تعجب گفت: چ آرش

 دانشگاه.  رمیم -

 ؟یچ یحالت برا  نی ! با ا؟یزد: چ داد

 ها باال اومدم. ندادم و از پله وجوابش 

 شدم.  دهیدفعه به عقب چرخ هی

 تو فکرته؟  یاخم گفت: چ با

 . نمشی بب رمیم -

 ؟یدوسش دار  یبشه؟ که بگ یکه چ -

 مکث گفتم: نه! یکم با

 زد.   نمیس یمحکم به قفسه  یحرص

 دست بردار. کنهیغرور احمقانت که داره نابودت م نیاز ا اشا، یدست بردار ک -
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 و به راهم ادامه دادم.  دمیندادم و چرخ وجوابش 

  دیتهد هیخود احمقته که با  ریحقته؛ همش تقص  یبکش یزد: اصل هر چ داد
 . یشد دهیترس نجور یبابات ا

 ها رو بزنه؟!حرف نیا تونهیم یچجور  شناسهیو ممن  یبابا یوقت اون

هاش تموم معادالت اومدن بهم زنگ زد و با حرف یبه جا شیروز پ چند
 به هم زد.  وم یزندگ

 اتاق شدم.  وارد

 هاش دستم مشت شد. حرف یادآور ی با

نورا رو بکشند، چرا  فرستهیرو تمومش نکنم آدم م هیگفت که اگه قض بهم
دخالت بکنه   یاما وقت کنهی نم کنه، یچون بابام تو کارا دخالت نم دم؟یترس
بابام از اونم  گه، یو گفت چشم، آقا جون راست م  دیکنار کش  دیبا گهید
 دی ارم، شایهمه آدم دربرابرش کم م   نی منم با ا یکه حت یجور  تره، رحمیب

به نورا بگه   تونهی نم یمنه لعنت نیپدره که االن ا نی به دست هم تیبخاطر ترب
 که چقدر دوست دارم و نرو. 

 

  نــورا

 

 بلند شدم.  طاقتی از کلس مونده بود که ب قهیچهل و پنج دق هنوز 
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 بد بود.  قدر نیچرا حالم ا دونمیبه هوا داشتم؛ نم از ین

 ؟یدر ی شده خانم ح یزی: چ دیو قطع کرد و پرسکلمش  استاد

 تکون دادم.  یسر

 رون؟یبرم ب شهیم ست، یحالم خوب ن -

 . دییبفرما ست، ین یمشکل  -

 اومدم.  رونیکردم و از کلس ب  یتشکر

 رفتم.  رونیساختمون دانشگاه ب از 

 هام گرفتم. دست  نیو بنشستم و سرم مکتین یرو اطیح یتو جاهمون 

 نه.   ایاومده  دونمی نم

 کیبهش نزد شتریدانشگاه، هر چقدر ب ومدمیمدت م هی دیبا عمه بود، نبا  حق
 . شه یباشم حالم بدتر م

  رمیو بگهام اشک ینکنم اما نتونستم جلو هیکردم که گر ومی تموم سع  نکهیا با
 کردند. سیو خهامو بدون اجازه گونه 

چرا  رمیطلق بگ تونمیعمه دارم م   هیحاال که پول دارم  ستم؟یخوشحال ن چرا
 ستم؟یخوشحال ن

 !ینابود کرد وم یکه کل زندگ   اشایبه تو ک لعنت

 کنارم حس کردم. وی چقدر از نشستنم گذشته بود که حضور کس دونمینم
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 بود.  اشایعطر ک یاز کار افتاد، خودش بود، بو قلبم

 نشست.  کنارم

 من؟   ه؟یاشک¬هات چ لی: دلدمیرو شن شیشگیهم یخشک و جد یصدا

 و پاک کردم. هاماشک  عیسر

 شدم.  رهیبلند کردم و بهش خ سر

 ی به قرمز یهاش کمبود... نه آشفته نه نامرتب اما فقط چشم  اشایک همون
 شده بودم.  هات ی ... برعکس من که مثل مزدندیم

 هام زل زد.چشم  به

 ؟ یخندیچرا نم ، یرسیبه آرزوت م یبه طلقت شدم دار  یمن که راض -

 برد. ماتم

 و نگرفت؟! سراغم  نی هم یشده بود؟! برا یراض

 ! رهیو بگو جلوم  ادیمن احمق هنوز منتظر بودم ب اما

 نگاهش کردم.  دلخور 

 . ن یگفت: بش   تیو گرفت و با جدبلند بشم که دستم  خواستم

 جلب توجه نشه نشستم.  نکهیا یبه اطراف انداختم و برا ینگاه

 و با فاصله ازش نشستم.  دمیکش  رونیدستش ب یاز تو ودستم
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اموال پدر بزرگت به نامت خورده شده، حاال ... تمام گم یم کی مکث گفت: تبر با
  یکنی که فکر م یانتقام از مرد ه؟یقصدت چ ، یتو هم در حد من پولدار 

 داد؟  تیجهنم کرد و باز  وت ی زندگ

 بهش نگاه کردم.  یدلخور  ایدن هی با

 بود! یچقدر خواستن یلعنت

 هام ثابت موند. چشم یرو نگاهش

بدون تنش داشته   یزندگ  هی خوامیم رم؛ یگ یگرفته گفتم: انتقام نم ییصدا با
 باشم.

 تکون داد.  یسر

 مدت کوتاه.  هیاما فقط  ی... چرا نتونیتونیم -

 نگاهش کردم. متعجب

گفت: همه   یمحکم یآهسته ول  یکم به سمتم خم کرد و با صدا هی وسرش
اما من   دیبه زور و تهد یبه طلقم کنند حت یدست به دست هم دادند تا راض

  یتو وی کس نم، یدورت بب وی اما اگه کس دمی طلقت م ستم؛ یآدم باختن ن
  هب  یو گرفته، کساون دستت  یکلغه به گوشم برسونه کس نم، یبب  تی زندگ
و، هم اون  نمکیم چارهیعاشقت شده هم تو رو ب یهات زل زده، کسچشم

 یجوجه  ؛ ییو پا دستی و ب ¬فکریب یواسه من همون جوجه  یثروتمندم باش
نه؟ مال من!...   گهیهات سالمه دکه مال منه؛ گوش  ییو پا دستی و ب ¬فکریب

 . یپس هوا برت نداره که آزاد شد 
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ازت  ی! وقتیشیوقت هم آدم نم چی! هیهست یروان هیگفتم: تو  یناباور  با
 . یندار  یحق چی تو ه رمیطلق بگ

 . دیخند

 ؟ یتمسخر گفت: جد با

 نباختم.  وخودم

که برام   یستی ن میتو زندگ گهید رمیگیطلقمم م دم، ی و پس مپولت  ، یآره جد -
 .یکن  ف یتکل  نیی تع

 عسلم.   تمیتو زندگ شهیگفت: من هم  یلحن خاص با

 کرد؟ی م یباهام باز  شهی ... چرا هم ی... لعنتی... لعنتیلعنت

که   یک یبا  کنمیدرآوردن حرصش گفتم: بعد از طلق گرفتن ازت ازدواج م یبرا
 بده.  میخوشبختم کنه نه مثل تو که باز 

 شدم.  مونیصورتش مثل سگ از حرفم پش دنید با

  نیبود که وسط دانشگاه عربده بکشه،... بدتر از ا نیحالتش ا نیبهتر االن
 ممکن بود طلقم نده. 

 بردم که حرفم اشتباهه.  یپ شتریکبودش ب یافه یق دنید با

گوشت خونده؟ که از من طلق  یو تومزخرفات   نیا ی: کدیقفل شده غر یفک با
 ... ؟یها داشته باشمثل بدبخت  یزندگ هی یو شوهر کن  یریبگ

 زد.  یشخند ین
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 .خوادی زن دست خورده رو نم هیپسر،  هی -

 حرفش بند اومد.  نیاز ا نفسم

 تنم چرخوند.  یرو ونگاهش 

 

 

دختر جون، هر بار...   یکنیاما اشتباه م  یریاحمق بم ریپ  هی شی پ  یدیم حیترج -
  هی  اتی... البته دارم فرضیار یم ادیو به بهت بخوره من  یک یهر بار که دست 

 ویکه عروسش تو باش  یعقد یچون اون سفره  گمیاحمقانه رو برات م یزندگ
پس اول  ¬کنمی که م یدونیم ¬کشم، یاون لندهور کنارتم م ¬بندم، ی به توپ م
 کن بعد بزن. لیو تحل  هیو تجزحرفت 

 جاش بلند شد.  از 

خط  می زندگ یاز تو گهیبه سمت ساختمون بره که گفتم: بعد از طلق د خواست
اما بعد طلق پررنگش    دمی روت کش یاالن به طور کمرنگ خط قرمز ، یخور یم
 . کنمیم

 . دیمشت شد اما به طرفم نچرخ دستش

 و رفت.  دیو کشراهش  نکهیگذشت تا ا هی ثان چند

 

 ــر یامــ
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  نی ا رهیم شی خوب پ  زیزدم و گفتم: حاال که داره همه چ زی به م یلگد یعصب
 گه؟ یم یوسط چ نیا

 منه؟ هان؟  ریو داد زد: مگه تقص  دیکش شی ن یبه ب ودستمال 

 ه؟ ی ک ریزدم: پس تقص  داد

 بغض کرد.  باز 

  وم یکه باعث بشه نفهم میکردیمثل خر مست م  دیهردومونه، نبا ریاصل تقص -
 .م یبر شیپ قدر ن یا

 مشتم گرفتم.  یو تومبل نشستم و موهام یرو

 !زیبه همه چ زنهیبچه گند م  نیا رهیگیلب زدم: حاال که نورا داره طلق م ترآروم

 خوشحالم که ازت حاملم؟ یل یمنم خ  یکنیگفت: فکر م  یعصب

 بچم باشه نه تو! یبابا اشایبغض ادامه داد: قرار بود ک با

 بهش نگاه کردم.  یعصب

 برو بندازش! -

من   یعنیبشم؟  گناهیب ی بچه  هیبرم قاتل  ر؟یام یگیم یزده گفت: چ   بهت
 پستم؟  قدر ن یا

 هان؟  م؟یکن کار یگفتم: پس چ  یاز هم باز کردم و کلفه و عصب وهامدست 
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و داد زدم: ببند اون   دمیو محکم به مبل کوب افتاد که مشتم هیبه گر باز 
 .تایرو اعصابم رز  یریبد م یو دار ش فکله 

 کنم که آروم بشم؟  کار یبلند گفت: تو بگو چ هیگر با

 . دم یموهام کش  یتو یجام بلند شدم و کلفه دست از 

 گشتم.  یزدم و به دنبال راه حل   قدم

 ... نکهیکردم تا ا ف یذهنم رد یرو تو هاه یفرض  تموم

 . زدم  یبشکن

 خودشه.  آره

 . دمیبه سمتش چرخ زود

 . ی راه حل عال هی -

 گفت: خب؟  یاگرفته   یو پاک کرد و با صداهاش دستمال اشک  با

 نشستم.  کنارش

 رو بگو. زیبرو به عمه همه چ -

 کرد.   تعجب

 !کشتمی! م؟یگیم یچ -

شده بعد بهش بگو   نطور یرو بگم، برو به عمه بگو که ا ی صبر کن همه چ -
بکشونه خونه، بهش بگه که بهت تعرض شده و االن   وشاا یو ک زهینقشه بر



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1513 
 

  زنندی و دارند انگ خراب بودن بهت م دهی چیپ لیبگه که تموم فام  ، یاحامله
و گردن ازش بخواد که بچت  هیبا سوز و گر ، یاونم مجبور شده بگه تو نامزد اون

 .ها بخوابه و باهات ازدواج کنه تا تهمت  رهیبگ

 ده؟ یجواب م یگیگفت: م  تند

 آره فکر کنم.  -

 برداشت و بلند شد.  وفش ی ک عیسر

 پس زودتر برم بگم.  -

 تکون دادم.  یسر

 و چرخوند.نگاهش  لش یدنبال موبا به

 مبل افتاده بود که به سمتش رفت.  نییپا

شتم و به طرفش گرفتم که  بردا وی خم بشه که نذاشتم و خودم گوش خواست
 ازم گرفتش. 

 مواظب خودت باش.  شتری به بعد ب نیاز ا -

 شکمش گذاشت.  یو رونگاهم کرد و دستش  رهیلحظه خ چند

 !ری ام شهی باورم نم -

 دادم. هی و به مبل تکفوت کردم و سرم رونیبه ب ونفسم 

 منم.  -
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 . دی کش  یقی عم نفس

 فعل خداحافظ.  -

 تکون دادم.  یسر

 خداحافظ.  -

 سمت در رفت.  به

 موهام فرو کردم.  یو تودستم دو

  یاتفاق هیبشم  کیبه نورا نزد شهی! چرا هر وقت جور مه؟یچه بدبخت گهید نیا
 کنه؟یرو خراب م زی که همه چ  وفتهیم

 

 نــورا

 

 هام زدم. به چشم  ومیدود نکیشدم و ع نمیماش سوار 

 برداشتم و به سمانه زنگ زدم. وم یگوش

 زود جواب داد. شهیهم مثل

 سلم خانم. -

 . دمی هام کشبه چشم  یرفت که دست یاهیهام سچند روز چشم نیمثل ا باز 

 وقت نشد بهت زنگ بزنم، چه خبر؟ شبیسلم، د -
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 آروم شد.  صداش

اتاقشون، روزا هم که   برمیو مخونه و شام انیفقط شب¬ها م شه، یمثل هم  -
در رابطه با   ست، یازشون ن یخبر کنمیو نظافت م همراه فاطمه خانم هستم 

 نشده.  یخبر  چیتا حاال ه  ارندیهم ب   یدختر نکهیا

 زدم.  یکم رنگ  لبخند

 گه؟ ینم یچیفاطمه خانم ه  -

کلفم کرده، مطمئنم همشم بخاطر رفتن   یکه بدجور   زنهیغر م  قدر نیا -
 شماست. 

 . دمی کش  یقی عم نفس

 . زنمیحواست باشه، فردا باز بهت زنگ م کنمی فعل قطع م نطور، یکه ا -

 چشم خانم. -

 خداحافظ.  -

 خداحافظ خانم.  -

 . دم یکش  میشون یبه پ یقطع کردم و دست وتماس 

واسه شام آماده کردن تنبل شده بود دنبال  گهیخان د اشایکه ک ییاونجا از 
و روز بعدش ازش خواستم سمانه   دمیشن  هیاز همسا ونیا گشت، ی خدمتکار م
 . شدمیاز تموم اخبار اون خونه باخبر م ینطور یکنه، ا یرو معرف

 . زدیخورد که داشت با تلفن حرف م اشایچشمم به ک نهیآ از 
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  هاشکی گوش خراش الست یکه صدا   دینکش یرفت و طول نشیسمت ماش  به
 .اومد و به سرعت باد از کنارم عبور کرد

 بهش گزارش دادند!  وی باز چه گندکار  ستین معلوم

 روشن کردم و به راه افتادم.  ون یماش

 افتاد.  یگوش یصفحه  یرو ی نیحس ینگذشت که اسم آقا یزیچ

 دادم.  جواب

از   یها رو واسم گزارش داد و واسه بعضشرکت و کارخونه  یکارها  شهیهم مثل
پاش گذاشتم و واسه   یمشکلت راه حل خواست که چندتا راه حل جلو

 دی جد یاز قراردادها زنم، یو بهش زنگ م  کنمی گفتم فکر م گشمید یچندتا
 گفت که گفتم واسه فردا جلسه بذاره.

 کردم. یقطع کردم و تندتر رانندگ وتماس 

 گرسنم شده بود و هوس مرغ پلو کرده بودم.  یحساب

خوب غذا به مشامم  یاومدم که بو  نییها پاکه عوض کردم از پله  وهام لباس 
 . دمی کش یقی و باعث شد با لذت نفس عم دیرس

 لبم نشست.  یرو یخاتون لبخند  دنیآشپزخونه شدم و با د وارد

 .سلم خاتون جونم -

 شد.  کیلبخند بهم نزد با

 .مسلم خان -
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 بغلش کردم.  کوتاه

 . دمیبه هم کوب وهامدست 

 خوشمزت کو؟ یهاخب، اون مرغ  -

 . دیخند

 . نمیرو براتون بچ زیتا م دی نیبش -

 .دمیو دگفتم که به وضوح خجالتش  یچشم

 نشستم.  یصندل یرو

  یبهتر از نورا یبشم و حت فتهیهمه پول باعث نشده که خودخواه و خودش نیا
 شده بودم.  یقبل 

  هیریکه به خ   ستیهمه پول ن نیا ف یح کنم، ی کمک م هیری هم به خ یحساب
 نرسه؟ 

بشم و همه رو  یاز خودراض قدر ن یا اشایمثل مامان ک تونمیوقت نم  چیه اصل
 . نمیدستم بب ریز 

 گرسنم بود.   یدلم گذاشتم. حساب یرو ودستم

 تشکر به جون غذام افتادم.  هی که با   ندیرو برام چ زیم

با ولع و لذت   کنهی فکر م یبا خودش چ نکهیتوجه به خاتون و ا بدون
 !اردرهیل ینشسته م نجایکه ا ینیانگار نه انگار ا خوردم، یم
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پاک کردن بود رو  یخاتون که درحال سبز یزکیر  زیر  یهاخنده  یصدا
 . دم یشنیم

غذا خوردن که خوب  نجور یخانم، ا دیتر بخور با لحن خندون گفت: آروم درآخر
 !ستین

 گرسنمه.  ی حساب ستیقورت دادم و گفتم: دست خودم ن وغذام 

 . دیخند کوتاه

 .دینوش جونتون، بخور  -

 مشغول خوردن شدم.  باز 

 و پر کرد. تلفن عمارت  یدفعه صدا هی

 ارم؟یبراتون ب ویاز خدمتکارها بلند گفت: خانم، گوش یکی

 گفتم: آره.  بلند

 ظرف گذاشتم.  یو تو و چنگال  قاشق

 یستفه یگفتم و اونم با خجالت وظ  یبهم داد که ممنون ویوارد شد و گوش هیهد
 گفت. 

 وصل کردم. وتماس 

 بود.  نگهبان

 ادیب خوادی و دعوا راه انداخته، م زنهیبوق م یه تی با عصبان ییآقا هیخانم،  -
 داخل.
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 به هم گره خوردند.  هاماخم

 ه؟ یک -

 اما...  دونمینم -

سرتون   یرو رو نجایو تا ا سگ مصب  نی : باز کن ادمیشن واشایداد ک  یصدا
 خراب نکردم. 

 گرفتم. یاز صندل ومی تک  عیسر متعجب

 کنه؟ یم کار یچ نجایا اشایک

 و باز کن. راه -

 خانم.چشم  -

 اومدم.  رونیگذاشتم و زود از آشپزخونه ب زیم یرو ویگوش

سرم  یوصل بود رو رو یی_طلدیکنار در سف  یبه جالباس شهی که هم یشال
 اومدم.  رونیو از ساختمون ب دمیو پوشانداختم و کتم 

ترمز گرفت   یها با حالت بد پله   نییبا سرعت پا اشایک  نیبعد ماش قهی دق چند
 و پارک کرد. 

 .د یشد و در رو به هم کوب ادهیپ عیسر

 شد.   کیبود با دو بهمون نزد نگیپارک  یتو  نیکه مسئول بردن ماش ینگهبان

 آقا...  نیخانم ا -
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 .یبر یتونیم  ست، ین یزیچ -

 و گرفت و برگشت. گفت و راه اومدنش  یچشم  یتینارضا با

 ... نجایرفتم و با اخم گفتم: چه خبره؟ مگه ا  نییها پاپله از 

 ؟یذار ی کبود به سمتم اومد و داد زد: واسه من جاسوس م یصورت با

 ؟یچه جاسوس ؟ی گیو نباختم و گفتم: چرا مزخرف مخوردم اما خودم جا

و من  یخونه  یگفت: آمار لحظه به لحظه   یشتریو با خشم ب دی رس بهم
 تو.  یبه شماره فرستادهیم

 من نبوده.  یشماره ، یکنیگفتم: اشتباه م هل

 ؟یجمله بگو، با چه جرئت هیاحمق خان؟ فقط  شناسمیو نممن شمارت  یعنی -
 هوم؟  ؟یمن جاسوس فرستاد یبرا یبرداشت یبا چه جرئت

 کن.  اطیهمه گفتم احت نیبر سرت سمانه! ا خاک

 یل یها که ل وقت : برات مهمم؟ اون دیقفل شده غر یشد و با فک ترک ینزد بهم
طلقت بدم برات  خوامیاالن که م  یگرفتیمثل سگ پاچه م  ذاشتم ی به الالت م
 مهم شدم؟ 

به تو چه  گذره؟یم یخونم چ یگاز گرفتم و اون ادامه داد: به تو چه که تو ولبم 
و از و گورت  دتیتازه رس یبه عمه  یدی رابطه دارم؟ تو مگه نچسب ایکه با ک
 ؟ یکشیسرک م م یکه هنوز تو زندگ  هیس دردت چ پ ؟ی گم نکرد میزندگ

 . زدیتوش موج م یدلخور  ایدن  هیبود اما  یدرست بود عصب لحنش
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به عقب   یکه فقط کم  دمیکوب شنه یس یشدم و به قفسه  ترک ینزد بهش
 رفت. 

از دست دادم،  ومیمن بخاطر تو همه چ  یعوض خوام؟یم  یگفتم: چ  یعصب
 .وتمیو، شخصغرورم 

 بود بهم نگاه کرد.  تشیزنان که بخاطر عصبان نفس

گم کن،   میو از زندگباشه، اما گورت  یبر یخوای گفت: م یترآروم یصدا با
که چشمم بهت   ییو از اون دانشگاه سگ مصب گم کن نورا، برو جاگورت 

 . وفتهین

 زدم.  یلبخند 

حال تو رو که بخاطر غرور  نی... اطور ن ی دارم و البته همو دوست اون دانشگاه  -
 مسخرته. 

 نگاهم کرد.   قی عم

 قدم به عقب رفت و گفت: خدا لعنتت کنه.  هی

 نزد.  یحرف گهینگفتم، اونم د یزیچ

 . اوردمیاما خم به ابرو ن  دی چیدلم پ ریز  یدرد

 باز کرد. ون یماش در 

 پله  یآخ رو هی با گفتن  تطاقی دفعه ب  نیکه ا شدیم شتریهر لحظه ب  درد
 هم فشار دادم.  یو روهام دلم گذاشتم و چشم ریو زنشستم، دستم 
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 بلند شد.  شده ینگران و ترس یدفعه صدا هی

 نورا؟  -

 و محکم به دندون گرفتم. خم شدم و لبم  شتریکه ب دی کشیم ریت بدجور 

 و گرفت. کنارم نشست و بازوهام عیسر

 شده؟ یشده؟ بگو چ یبه من نگاه کن، چ -

 ... دلم. ریگفتم: ز  دهیبر دهیکتش چنگ زدم و بر به

 .زود نجا، یا ادیب یکیدفعه با ترس داد زد:  هی

 آمبوالنس چند بود؟  یهل گفت: شماره... شماره بعد

 . دمیحال بدم خند وسط

 خاتون بلند شد.  یده یترس یصدا

 خدا مرگم بده! خانم؟  یوا -

 و گرفت و بلندم کرد. زانو و گردنم ریز  اشایدفعه ک هی

 . مارستان ی ب برمتی ترس گفت: م با

 . خوادیکتش چنگ زدم و با درد گفتم: نم به

 بلند شد.  شیعصب   یصدا

 حرف نباشه.  -

 دستور بده خندم گرفت. خوادی و همش م شهیآدم نم  وقتچ ی ه نکهیا از 
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 نشوندم و در رو بست.  نیماش داخل

 . ارمیو بهاشون لباس  رمیبا عجله گفت: م خاتون

 : فقط زود. اشایک

 تند خاتون بلند شد.  یهاقدم   یصدا

 نشست.  نیماش داخل

 کردم.  یدر خال  یو سر دسته شدم و دردم خم

 . محکم دورم حلقه شدند اشایک یهافرو رفتم و دست  یدفعه تو آغوش گرم هی

 ترس گفت: خوب شو نورا.  با

 بم نشست. ل یرو یپر بغض  لبخند

 لبخند رو گرفت.   یکه افتاد بهت و تعجب جا ینگذشت با اتفاق یل یخ

و مسخره¬ست اما دردم هر لحظه کمتر و کمتر   یاشه یکل  یل یبگه خ یکی دیشا
 !شدیم

آغوش آرامش دهنده  هیکه حاال با وجود  هی درد بخاطر فشار عصب نی ا معلومه
 . شه یداره کمتر م

زده بودند فرو برد  رونیشونم ب یکه بخاطر افتادن شالم رو ییتو موها ودستش 
 . د یبو کش  قی و عمو عطر موهام 

 .ارهیرو درب یدو هفته دور  نیا یتلف خوادی بغلم کرده بود که انگار م یجور 
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و باز کردم و هامرفت که چشم   نیبا آرامش آغوشش از ب یب یبه طور عج دردم
 . دمی کش  یقی نفس عم

 ؟یاز خودش جدام کرد و نگران گفت: خوب عیباال گرفتم که سر وسرم

 تکون دادم.  یسر

 : مطمئن باشم؟دی بازم پرس اما

 زدم.  یمحو  لبخند

 . هی خوبم فقط فکر کنم بخاطر فشار عصب -

 خاتون بلند شد.  یصدا

 و آوردم.هاشون آقا لباس  -

 و در رو باز کردم. دمی سمتش چرخ به

 د؟ یگفت: خوب عیسر دنمید با

 زدم.  یلبخند 

 خوبم، نگران نباش.  -

 . دی کش یاقلبش گذاشت و نفس آسوده یرو ودستش 

 خداروشکر. -

چند  د، یبد شیآزما دیشد و نگران گفت: بخدا خانم بهتره بر ترک ینزد بهم
 .دیشد طور ن ی هم  شمیوقت پ 
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 بلند شد.  اشایک  یعصب  یصدا

 ! ؟یچ -

 . دمیگز ولبم 

 گرفت و به شدت به طرف خودش چرخوندم.  وبازوم

 هان؟ ؟یمواظب خودت نجور یگفت: ا  تی عصبان با

 اواخره. نیکه، بخاطر ا ستین یزی گفتم: چ خونسرد

 چپ نگاهم کرد.  چپ

 !یمن یسرکش تو خونه  یالحق که همون توله  -

 شدم.  یخندم گرفت و هم حرص هم

 . دی روزش خوش جناب بزرگمهر بهتره رفع زحمت کن -

و محکم گرفت و بشم اما بازوم ادهیتوجه به نگاه پر حرصش خواستم پ بدون
 . گمی م  یچ نیگفت: بب 

 و بهش نگاه کردم.  دمیکش یپوف

 بگو.  -

 امیمخصوص خودش گفت: فردا صبح زود آماده باش م یلحن دستور  با
 . دنبالت 

 تعجب گفتم: چرا؟! با
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 . شگاهیآزما میریم -

و با اخم گفتم: الزم نکرده، پس فردا واسه   دمیکش رونیاز دستش ب وبازوم
 . دمی م شی آزما رمیدادگاه م

 هم فشار داد.  یو رو هاش بست و دندون وهاش چشم

 نورا.  کنمی م یکه بد قاط ار یمن ن یو جلوسگمصب  نیاسم ا -

 و قورت دادم.دهنم آب

 و باز کرد.هاش و چشم دی کش یعصب نفس

 برم.  خوامی م نییهم نشنوم، حاال هم برو پا یدنبالت مخالفت امیفردا م -

 شدم.  ادهیفوت کردم و پ رونیبه ب ونفسم 

 رو بستم. در 

 روشن کرد. ون یهاش زد و ماشبه چشم وشیدود نکیع

 خداحافظ...   -

 طعنه ادامه داد: خانمم.  با

پدال گاز گذاشت و دور    یو روپر حرصم پاش  یهاگفت و در مقابل چشم ون یا
 شد. 

 . یشعور ی گفتم: الحق که تو هم همون ب بلند

 . دمی خاتون به سمتش چرخ یصدا با
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 خانم.  دیببخش -

 بله؟ -

 همون...  شونیا انایاح -

 هام دادم.به چشم یچرخ

 مثل شوهرمه.  -

 گفت.  یآهان

 باال گرفت.  یکم وهام لباس 

 برم بذارم سر جاشون؟  -

 تکون دادم و باز به راه رفتنش نگاه کردم.  یسر

 !یستیول کن ن  یو دق ندتا من تو

 فرستادم.  رونیبه ب یو طوالنکردم که کلفه نفسم  یاحساس گرسنگ باز 

 !شمی نم  ریمعدم سوراخ شده که س  انگار 

 

 شب 

 اشا یک

 

 .کردمیم یو ططول و عرض هال  کلفه
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طلق  ال یخی بخاطر کارم ب شهیم ؟یست چبرم به نورا بگم باباش زنده  اگه
 . وفته یو ول کنم آقاجون تو خطر مبشه؟ اما اگه باباش 

 . دم یصورتم کش  یو تودستم دو

 . شمیم یدارم روان ایخدا

  زیرفتن و همه چ  رونینورا واسه ب یبابا یطرف بد قلق نیطلق، ا نیطرف ا نیا
 طرفم خانوادم.  هیرو به نورا گفتن، از 

 موهام فرو بردم.  یو توهامو دست  دمیکش یپوف

 . شمیم یروان دارم

 سمانه بلند شد.  یصدا

 اتاقتون؟  یو ببرم توآقا؛ شام -

 . ستادم یحرکت ا از 

 .خورمیجا مهمون   نیرو بچ زینه، م -

 چشم آقا.  -

 جاسوس نوراست چرا اخراجش نکردم؟ دونستمی م نکهیا با

 لبم نشست.  یرو یمحو  لبخند

 ؟یزنیوقت حرف از طلق ماون  یاز من باش خبریب یتونیجوجه تو هم نم  آخ
 . یبرگرد شمیپ یخوای اما مطمئنم بازم م دمیطلقت م 
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 بست. خیخون تو رگم  ریام یادآور ی با

 محکم مشت کردم.  ودستم

 بازم مال منه.  رهیطلقم بگ ، یبش کشینزد ذارمینم رممیبم

 بهش انداختم. یبود نگاه زیم یکه رو میگوش  یصدا با

 . دمی کش یاسم "مامان" پوف دنید با

 شماها؟ نیخوایاز جونم م یکم داشتم! آخه چ گهید ون یا

 جواب دادم: بله؟ یبرداشتم و به سرد ویگوش

 اشا؟ یک -

 و پر کرد.وجودم ینگران شه یگر  یصدا با

 ؟ یکنی م هیشده مامان؟ چرا گر یچ -

 بابات.  یخونه  ایب اشا، یک  میگفت: بدبخت شد هیگر با

 شده؟ یگفتم: بگو چ دمیدوی که به سمت اتاق م طور همون 

 .ایفقط زود ب شه، یپشت تلفن نم  گم، یبهت م ایب -

 . ام یگفتم: باشه باشه، دارم م تند

 قطع کردم.  وتماس 

 . یبر  یتونی شما هم م خچال ی یو بذار توگفتم: شام  بلند

 بلند شد.  صداش
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 چشم آقا.  -

 . کنهی نم هیگر ینطور ی.... نکنه واسه نورا... نه نه، مامان واسه اون انکنه 

به خودم اومدم تو  یکردم که وقت  یچطور آماده شدم و چطور رانندگ دونمی نم
 بابا بودم. یخونه 

 اومد.  نییاها پاز پله  هی با گر مامان

 .زدی تند م دیشد قلبم

شده  یو تو بغلم انداخت که بغلش کردم و گفتم: چخودش  دیکه رس  بهم
 . شمی م وونهیمامان؟ دارم د

 .اشایشد ک  چارهیب تایبغض گفت: رز  با

 از خودم جداش کردم.  عیسر

 کرده؟ کار یچرا؟ چ -

 پاکش کرد.  عیکه سر  دیگونش چک   یاشک رو یاقطره

 ...شی چند شب پ -

 کرد.   بغض

 بار تکونش دادم.  هی یقرار یگرفتم و با ب وبازوهاش

 د بگو. -

 بست. وهاش چشم
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و االن   کنه ی م یپسر بهش دست دراز  هیکه  یرفته بود مهمون شی چند شب پ -
 ست! حامله

 شل شدند و شکه بهش نگاه کردم. هامدست 

 !؟یگیم یدار  یکردم: چ زمزمه

 کردن.  هیشروع کرد به گر باز 

  آبرویبراش بکن پسرم، نذار ب یکار   هیگفت:  هی و گرفت و با گرطرف صورتم دو
 بشه. 

 من هنوز تو شک حرفش بودم.  اما

چقدر گذشت که کم کم بدنم عکس العمل نشون داد و خشم  دونمی نم
 و گرفت. وجودم

 هان؟  ارم؟یکه برم دمار از روزگارش درب هی : اون پدر سگ کدمیغر

 . دهیمست بوده نفهم  دونم، ی گفت: نم هیگر با

 هم فشار دادم.  یرو وهامدندون 

مثل خر  یاحمق! صدبار بهت گفتم تو مهمون یو داد زدم: ا اوردمیطاقت ن گهید
 مست نکن. 

 نگفتم؟  ایداد زدم: گفتم  بلندتر

 ن یهم  اشا، یو تند گفت: بخدا نمک نپاش رو زخمش ک سادیجلوم وا عیسر
 شده.  هوشی کرده ب هیاالنشم از بس گر
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 گرفت.  وهامدست 

 . دمی بستم و از زور خشم تند نفس کش وهام چشم

 .اشایک دهیچیپ ییآبروی ب نیا لی کل فام -

 ! ؟یو باز کردم و داد زدم: چهامچشم  عیسر

 من... من مجبور شدم بگم که...  اشایگفت: ک  دهیترس

 ؟ یگفت یگفتم: چ  تیقطع کرد که با عصبان  وحرفش 

 کم من من کرد و درآخر تند گفت: مجبور شدم بگم با تو نامزد بوده. هی

 هاش زل زدم.به چشم  حرکتیشدم و ب  خکوبیم سرجام

 و عقب رفتم.  دمیکش   رونیدستش ب  یاز تو وهامدست 

 ؟یکار کرد یتو چ -

 موهام فرو کردم. یو توو دستم دمیچرخ

 هان؟  یبود که زد  یزر مفت چ نیو داد زدم: ا دمیدفعه به عقب چرخ هی

 قدم به عقب رفت.  هیترس  با

 من...  اشایک -

 که از دست شما و کاراتون راحت بشه.  رهیبم اشایک نی ا یگفتم: اله بلند
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من   یبرا ییهاچه نقشه  گهیاز هم باز کردم و بلندتر داد زدم: د وهامدست 
رو به  تایرز  یخوایو حاال تو م دیاز زنم جدا کن نیخوایو به زور مهان؟ من  دیدار 
 ! هان؟وست یبچه که مال من ن هی  ؟یمن ببند  شیر 

 کنم هان؟  کار ینکن، مامان من از دست تو چ هیافتاد که داد زدم: گر هی گر به

 . سایشد که با داد گفتم: عقب وا کینزد بهم

 . ریو گردن بگش بچه کنمی التماست م اشایگفت: ک هیگر با

 ؟یفهم یم تونم، ینم خوام، ی زدم: نم داد

 شده بود. شیآت یاز خشم مثل کوره  بدنم

که داد زدم:  دیچ یهق هقش تو سالن عمارت پ  یافتاد و صدا نیزم یزانو رو دو
 !یلعنت

 به روش نشستم. رو

 نذاره.  ر یرو صدام تاث تمیکردم عصبان  یسع

 شه؟ ی درست م یچ هیبا گر -

 گرفت و به سمت خودش کشوندم.  ومقه ی

خواهرم  یو بخر، نذار جلودختر خالت  یآبرو کنم، ی پسرم ازت خواهش م -
 شرمنده بشم. 

 هام حلقه زد. چشم  یتو اشک
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 یبود که اگه قبول کنم نورا چ  نیا گذشتیذهنم م یکه االن تو  یزیچ تنها
که   ییهاکارم تموم پل  نی و با ا مونهیواسم نم یراه برگشت گه یحتما د شه؟یم

 . شند یدرست کردم خراب م

 . رهیکردم بغضم نگ یبستم و سع وهام چشم

 . تونمی من نم -

 از دستش آزاد کردم و بلند شدم.  وقمی

 مامان.  تونمینم -

 عجز نگاهم کرد.  با

 ! ؟یشد رحمیب قدر ن یا یتو ک -

نورا رو از  تونمینم تونم، ی گفتم: من نم رفتمی که عقب عقب م طور همون 
 دست بدم. 

بخاطر  زیهمه چ ؟یگیم یدار  یو مثل بمب منفجر شد: چ د یدفعه از جا پر هی
 ده؟ یچشم سف یاون دختره

 به سمتش گرفتم.   دیو به حالت تهدماشاره  انگشت

 نکن مامان.  ن ی به زن من توه -

 پس فردا اون دختره...  کنم، ی م نی توه شترمی ب کنمیزد: م داد

 . دی به هم کش وهاشدست 

 پر پر، تموم شد احمق خان! تموم! -
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تموم نشده، نورا واسه من تموم نشده،  یچیکوره در رفتم و داد زدم: ه از 
 داره؟ یداره؟ مخالفت یحرف ی کس  رم، یم شیطلقشم بدم بازم پ

 . مونهی گرفت و بلندتر داد زدم: نورا مال من م بغضم

 زد. یاز اشکش پوزخند  سی صورت خ با

 پوچه!  االتیخ نیا -

 عقب رفتم.  عقب

 نداره.  یبه من ربط ریبرو بندازش به ام  -

 !؟یشد وونهیتعجب گفت: تو د با

  چیه خوام ینم گهید د، یشدم فقط ولم کن  وونه یبغض داد زدم: آره اصل من د با
 . دیکنیو نابود ممن  یزندگ  دیدار  تونیشما با خودخواه د، ی باش کمیدکدوم نز 

 زده بهم نگاه کرد.   بهت

 اشا؟ی ک یتو بغض کرد -

 به هم فشردم تا بغضم نشکنه.  وهاملب 

 . ا یلعنت دیو با بغض گفتم: راحتم بذار  دمیدر رس به

اومدم و در   رونیب حرکتشی بهت زده و بدن ب یهاگفتم و درمقابل چشم ون یا
 رو محکم بستم. 

 بود بغضم بشکنه.  کیلحظه نزد هر
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 و محکم بستم. شدم و درش  نیماش سوار 

 روشن کردم و به سرعت به راه افتادم.  ون ی پر از اشک ماش یهاچشم با

 . زارمیخونه هم ب  نیاز ا یحت گهید

اومد  رون یاز اتاقک ب  مهی بار بوق زدم که نگهبان سراس نیچند دمی در که رس به
 و در رو باز کرد.

 زدم.   رونیگاز گذاشتم و به سرعت از خونه ب یرو وپام

ازم زده شده باشه بعد از  گهید دینورا نخوادم، شا گهید دیشا  نکهیفکر به ا با
 هام روونه شدند. سال بغضم شکست و اشک  انیسال

 .کنمی م هیمنم عاشقم و بخاطر عشقم گر ستم، ین اشایاون ک گهیمن د آره، 

 گفتم: لعنت به همتون!  هیفرمون زدم و با گر یرو محکم

 یو رونگه داشتم و سرم ابونیکنار خ نی بخاطر اشک تار شد واسه هم دمید
 فرمون گذاشتم. 

 .ی لعنت  یتنهام بذار  یتونینم ، یبر یتونیگفتم: نورا، تو نم  هیلب با گر ریز 

 . هی داره و طعم اشک چ یچه حس ه ی گر دونستمیوقت بود که نم یل یخ

 شد؟ یچ م؟یدیرس نجایشد که به ا یچ

 

 نــورا
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راک نشسته بودم و به ماه نگاه  یصندل یرو شهیبزرگ تمام ش یپنجره یجلو
 . کردمیم

 قلبم گذاشتم.  یرو ودستم

 دارم؟   یحس بد هی چرا

 . دمی کش  یقی عم نفس

 شد؟  دهی به گند کش قدر ن ی ا میچرا زندگ م؟ید ی رس نجایبه ا چرا

 دادم.  هیتک ی و به صندلبستم و سرم وهام چشم

دختر محکم  هیو واقعا   اوردمیو درنمدختر محکم هی یاز همون روز اول ادا اگه
راه واسه خام   اشامیکه ک شد یباعث م نطور ی ا دادم، ی نم یپسر چیبودم رو به ه
 نکنه.  دای کردن من پ

باهاشون   گهید یپسر مثل تموم پسرا هیو به عنوان  مهراد و فربد و سامان  اگه
سستم و با حرف  نمیکه من هنوزم تو د کردی فکر نم اشایک کردمی رفتار م

 ... تونهیم

 فرستادم.  رونیبا غم به ب ونفسم 

 المیخی ب ایاون موقع  دیشا میافتنیدختر دست ن هیکه  کردمی رفتار م  یجور  اگه
 عاشقم! دمیشا ایو  شدیم

 . دمی کش می شونی به پ ودستم
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 نباشه؟  میزندگ  یتصور کردم که تو تونمیچرا نم اما

 شکمم از افکارم دست برداشتم و بلند شدم.  یصدا با

 یاز رو دیشا خورم، ی روزا مثل خرس م نی! اهاشه یچقدر گرسنم م ایخدا
 پر خور شدم. قدر ن ی استرسه که ا

******************************** 

 اومدم.  نییها پاپله از 

 انداختم.  ینگاه میساعت مچ به

 برسه.  گهیکه د  االناست

 آوردم.  رونیب فمیک یاز تو ومیمبل نشستم و گوش یرو

 مکث بازش کردم.  یرفت و با کم یگالر یرو دستم

در بلند شد و پس بندش   یو لمس کنم اما صداآلبومش  هی یرو خواستم
 اومد.  اشایک  یصدا

 سلم جوجه.  -

 گرفت.  خندم

 گذاشتم و بلند شدم.  فمیک یتو وم یگوش

 کردم نخندم.   یاومدم و سع رونیپشت ستون ب از 

 سلم.  -



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1539 
 

 سرحال به سمتم اومد.  یچهره با

 . رون یب ومدمیم یزدی زنگ م -

 دنبالت.  امیخواستم خودم ب -

 سمتش رفتم.  به

خواستم از کنارش رد بشم تا به سمت در برم اما   دی هم رسکه ب  نی هم
 شد که تو بغلش فرو رفتم.  یچ دونمی نم

 بغلم کرد.  محکم

 دلم برات تنگ شده بود. -

 حد ممکن گرد شدند.  نیتا آخر هامچشم

 !؟یکردم: چ زمزمه

 و باز بغلم کرد.  دیچادرم بوس یاز رو وسرم

 . دتمیساله ند نیبغلم کرده بود که انگار چند  یجور  هی

 یمطمئن اشا؟یکمرش گذاشتم و سردرگم گفتم: حالت خوبه ک یرو وهامدست 
 ؟یستیمست ن

 بهم نداد.  یجدا شد و جواب  ازم

 هنگ کردم.  میشون یپ یلبش رو یحس گرم با

 چشه؟!  نیا
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 . دیو عقب کش  دیبوس ومیشون یپ یطوالن

 ؟یباز که درد نداشت  -

 بهش نگاه کردم.  مشکوک

 ؟یامروز خوب شد قدر نیتو چرا ا -

 زد.  یجذاب لبخند

 جرم کردم نگران زنمم؟  -

 پررنگ نشه. ادیکردم لبخندم ز  یسع

 گرفت و به جلو رفت که همراهش قدم برداشتم. ودستم

 کنم.  شیتخل  یگرفتم که مونده بودم چجور  یانرژ یجور  هی

کنه و هم   دمیناام یتارش هم از زندگبا رف تونهی که فقط اونه که م الحق
 . دوار یام

 . م یرفت نیی ها پاو از پله میاومد رونیخونه ب از 

 و ول کرد.رو واسم باز و دستم در 

 خانم.  دیبفرمائ -

 لبم نشست.  یرو یلبخند 

 و بست و بلفاصله خودشم نشست. نشستم که درم  نیماش یتو

 به سمت در روند.  ون ی روشن کرد و از راه سنگ فرش شده ماش ون یماش
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 . د یچیپ  نیماش یآهنگ شاد تو  هیبعد  هی رو روشن کرد که چند ثان ضبط

 یچ نمی! بگو ببایباال برد که با خنده بلند گفتم: امروز بدجور سرحال وصداش 
 شده؟

 باال انداخت.  یاخنده کوتاه بهم نگاه کرد و شونه  با

 !یچیه -

 بازوش زدم.  به

 . گهیبگو د -

 به سمتم خم کرد.  یکم وبدنش 

 .یقراره امروز تا شب همراه خودم باش -

 !؟یزدم: چ داد

 . دنی کرد به خند شروع

 نکن.  تمیاذ اشا، یامروز جلسه دارم ک ر، ینخ -

 زد.  یانداخت و سوت یسر تا پام نگاه  به

 بودن برازندته عشقم.  سیکامل رئ -

 کردم نخندم. یسع

 . دم یبازوش کوب  به

 . هی خارج کیجلسه واقعا مهمه، شر نیا اشا، یلوس نشو ک -
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 . د یکش یپوف

دور   میریتا کارت تموم بشه و بعد م نمیشی بعدم م برمت، یباشه، خودم م -
 دور.

 و باال گرفت. بزنم که دستش  یحرف خواستم

 عا عا، مخالفت نباشه.  -

 . دم یخند

 باشه، قبول.  -

 زد.  یقیعم   لبخند

 دختر خوب.  یحاال شد -

که با حرص و خنده    دیگرفت و کش   شیبا انگشت اشاره و وسط وم ینیب
 ماساژ دادم. وم ینیو پس زدم و بدستش 

******* 

 م؟یریبگ وش یجواب آزما میایب  یگفت: ک  رشیبه پذ رو

 انشالله فردا.  -

 . میتشکر به سمت در رفت هیتکون داد و با  یسر

 و گرفتم. بازوش   عیرفت که سر  یاهیس هامچشم

 ؟ یو دور کمرم حلقه کرد و نگران گفت: خوبدستش زود
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 .بار پلک زدم  چند

 رفت.  یاهیهام سآره، فقط چشم  -

 .میصبحونه بخور  میزود بر -

 . میاومد رون یساختمون ب از 

 و بست. نشوندم و درم  نیماش یتو

 دلم گذاشتم.  یرو ودستم

 خدا چقدر گرسنمه.  آخ

 روشن کرد و به راه افتاد.  ون یشد و ماش سوار 

 جلست ساعت چنده؟  -

 ... ازدهی -

 مرد کت و شلوار پوش به سمتمون اومد.  هی رستوران پارک کرد که  هی یجلو

 ببره.  نگیپارک  یبهش داد تا تو ون ی ماش چیسوئ اشای که ک میشد ادهیپ

 .میرستوران شد وارد

 .می و نشست میگذاشت های از صندل یکی یرو وهامون کت 

 . رمیمیدارم م  یاز گرسنگ اشا، یزود باش ک -

 . دیخند

 صبر داشته باش. -
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 دادم. هیتک  یو به صندل دمیکش یپوف

اطراف واسم محو شد و فقط  یانگار فضا گهیکه صبحونه رو آوردند د نی هم
 غذاها واسم چشمک زدند. 

 شروع کردم به خوردن.  یگرسنگ با

 . دمیشن واشایمتعجب ک  ینگذشت که صدا یزیچ

 نورا؟! -

 دهنم گرفتم و با دهن پر گفتم: بله؟  یو جلونگاه کردم و دستم بهش

 تر! ومچه وضع خوردنه! آر  ن ی گفت: ا متعجب

 قورت دادم.  ولقمم 

 .خورمی غذا م بیچند روز عج نیگرسنمه بخدا، ا یل یخ -

 : انگار معدم سوراخ شده. دمینال

 .گرفت   خندش

 نوش جونت، بخور. -

گرفت   یالقمه  لیمیبشدم که   نشیخوردنم ادامه دادم اما متوجه نگاه غمگ  به
 و خورد.

 نگرفتم و بهش چشم دوختم. وی بعد یلقمه 

 . خوردیچشم دوخته بود و آروم آروم م زیم به
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 سمتش خم شدم.  به

 و باال آوردم. گرفتم و سرش وچونش 

 ؟یشد  یدفعه چ هی -

 بهم نگاه کرد. یسوال

 ؟یچ یعنی -

 کنارش گذاشتم. ومیشدم و صندل  بلند

 پکر شد.  تافه یدفعه ق هی یول ید یخندیم یداشت -

 هام زل زد.به چشم هی ثان چند

 . ی ازم راحت شد گهیاشتهات باز شده چون د نی فکر کنم واسه ا -

 کردم.  اخم

 حرف از کجات دراومد؟!  نیا -

 . د یبه صورتش کش یبشقاب انداخت و دست یتو وقاشقش 

 حساب کنم تو بخور. رمیم -

 . نهیو گرفتم و مجبورش کردم بشبلند بشه که مچش  خواست

 . م یریبعد م یکن یم لیو متا آخر صبحونت  ، یخور ینم از جات تکون  -

 واسش گرفتم.  یالقمه  بعد

 . ریبگ -
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 مکث ازم گرفت و خورد.  یکم با

به خودت پس غلط   یبچسبون یخوایو مگفتم: تا شب من  یاخم ساختگ با
 .یکه ناراحت باش یکنیم

 . دیخند آروم

 بخور. وشه ی بق نیبش -

 گرفتم.  ودستش 

 خب؟  م، یخودمون باش م، یفکر نکن  زیچ  چیامروز به ه ایب -

 و گرفت و تو صورتم خم شد. دستم اون

 باشه توله.  -

 . دی به پاش زدم که خند یحرص و خنده لگد با

 سر جاش گذاشتم و نشستم. وی که ول کرد بلند شدم و صندل وهامدست 

 .میخوردنمون ادامه داد به

 زدم.  ین یمحو غمگ  لبخند

  وقتچی ه گهیو دآغوشش گم بشم یایبغلم کنه که تو در  یداشتم جور  دوست
 نشم.  دایهم پ

 اما...  شدیاوضاع مسخره تموم م نیدوستم داره و ا گفت ی بهم م کاش

 !م؟یکن کار یها رو چاگه هم اعتراف کنه هردوتا خانواده اما
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  ویلذت و خوشحال تیپس بزنم و کنارش نها وم یامروز افکار منف هیکردم  یسع
 ببرم. 

 

 ساعت بعد  هفت

 

 . م ینشست اچهیدر   یجلو یصندل یرو

 قیو به درونم تزر هرچند که سرد لذتش  دی وز ی که م یبستم و از باد وهام چشم
 کردم. 

و باز  هامکردنم چشم  کیدور شونم و به خودش نزد اشایحلقه شدن دست ک  با
 کردم و بهش چشم دوختم.

که نگاهم مخالف  دیدیم  دیاما با نهیو نبتا نگاه مخالفم کردی اطراف نگاه م به
 . ستین

 رخ جذابش نگاه کردم.  مین به

 ! هیچقدر دوست داشتن  یلعنت

شونش گذاشتم که به وضوح جا  یو رودور بدنش حلقه کردم و سرم ودستم
 و حس کردم.خوردنش 

که مهم بود آرامش  در کنارش   یزیمردم واسم مهم نبود و تنها چ یهانگاه
 بودن بود. 
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به سرم زد که با   یاسرم گذاشت و بوسه  یو رو دستش  نکهینگذشت تا ا  یزیچ
 و بستم. هام لذت چشم 

 داد و آروم گفت: جات خوبه؟  هیبه سرم تک  وسرش

 . یعال -

 . دیخند آروم

 ؟یخور یم یزیچ -

 فعل نه.  -

 نگفت. یزیچ گهید

 چقدر دلتنگش بودم.  فهممیم حاال

 و باز کنم. هامباعث شد چشم  میگوش یصدا  نکهیچقدر گذشت تا ا دونمی نم

 شونش گذاشت.  یو باز رواما سرم  نمیدرست بش خواستم

"عمه احترام" مثل   دنیآوردم اما با د رونی ب ومیکنم گوش  یمخالفت  نکهیا بدون
 گذاشتم.  مینیب یو رودرست نشستم و دستم عیها سربرق گرفته 

 عمه احترامه. اشا، یاصل حرف نزن ک  -

 گذاشت.   یصندل یو پشت سرم روو دستش  دیکش یپوف

 صاف کردم و جواب دادم. وصدام 

 سلم عمه.  -
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 از گوشم فاصله بدم. وی دادش بلند شد که باعث شد گوش یدفعه صدا هی

 هان؟  ؟یکنیم  کار یکنار اون چ -

 عمه؟!  دیگیم ی! چ؟یتعجب گفتم: چ  با

 ؟ یکنیم کار یبزرگمهر چ مچهیو نزن به اون راه، کنار اون نزد: خودت داد

 گه؟ یم ینگاه کردم که با اخم آروم گفت: چ  اشایکرده به ک هل

 . مد ی استرس خند با

 بهتون زده که من کنار اونم؟ ویحرف  نی همچ یک -

االن بلند   نینورا، هم یدور بزن یتونیو مگفت: فکر نکن من   تی عصبان با
 دنبالت.  ادیفرزاد داره م ، ی ستی میوا ابونیکنار خ یر یم یشیم

 آخه عمه...  -

 یاونجا باش نورا، وا گهی د قهیپنج دق ؟یدی که گفتم، فهم نی گفت: هم محکم
 . یرو حرفم حرف زد نمیبه حالت اگه بب 

 که بهت زده بودم قطع کرد.  یگفت و درحال  ون یا

 آوردم. نییآروم پا ویگوش

 گفت؟  یشده؟ چ یو گرفت و نگران گفت: چدو طرف صورتم اشایک

 گرفت.  بغضم

 آوردم.  نییو پاهاشانداختم و دست  ریبه ز  وسرم
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 برداشتم و بلند شدم.  وفم یک

 برم، خداحافظ.  دیمن با -

 شده؟ یو گرفت و با تحکم گفت: چبازوهام عیبردارم اما سر یقدم خواستم

 قورت دادم.  یو به سختنگاه کردم و آب دهنم بهش

 برم.  دیبه عمه گفته من با توعم، من با یکی -

گفت: به اون چه که تو  یتر گرفتم و عصبو آزاد کنم اما محکم بازوهام خواستم
 زن من بپا گذاشته؟  یتو به اون چه که برداشته برا یهان؟ کارها ؟یکنار من

 دعوا بشه.  خوامیبرم، نم دیبا -

 کرد صداش باال نره.  یسع

 و بکنه. من  یکارا یگه خور  خوادیم  یک  نمیبه درک! بذار دعوا بشه بب -

 تر شد.بزرگ  بغضم

 بذار برم.  اشا، یک -

 و قاب گرفت. هاش صورتمدست  با

 و خراب کنه. امروزمون  یکس ذارمیبغض نکن خانمم، نم -

 .دیلرز ی از بغض م چونم

اتفاقه تا دعوا راه بنداز؛  هی که عمه احترام منتظر  یدونیبذار برم، م اشا، یک -
 . میشی م یوسط هردومون قربان نیا
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 کردم.  بغلش

 بذار برم.  -

 االن دلم براش تنگ شده بود.  از 

 . دمیو دبار بغضش  نیاول یکرد و برا بغلم

 . وفتهیم  ینرو نورا، به درک که چه اتفاق -

 بود بغضم بشکنه.  کیلحظه نزد هر

 . نمتیبیپس فردا م اشا؛ یک ومدهیبه ما ن یخوش -

 تر شد.شل  دستش

 شد.   دهی کش  شیهام قلبم به آتچشم یاشک تو  دنیجدا شدم که با د ازش

 . دمیبوس یطوالن وگونش 

و از دورم باز  هاش دست  نم، یو بببغضش  نیاز ا شتریصبر نکردم تا ب گهید
 و تند قدم برداشتم.  دمیکردم و چرخ

و حالش  نیعادت کرده بودم و حاال ا یخونسرد و قو اشایاون ک  دنید به
 .نم یبب تونستمی نم

هق هقم بلند   یدهنم گرفتم تا صدا یو جلو م شکسته شد که دست بغضم
 نشه. 
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   اشایک

 

 . د یگونم چک  یاشک رو یاقطره

 و مشت کردم.خشم و بغض دستم از 

 خودتون.  یباشه اما عواقب سختش پا د؟یازم جداش کن  نیخوایم

 .رهی بزرگمهر بگ اشایاز ک وی زینبوده که بتونه تا حاال چ یکس

 نورا مال منه.  نیچه نخوا نیبخوا چه

 د، یکن  داشیپ  دینتون وقت چ ی که ه ییجا  برمشی م دزدمشی روزا م نی هم تو
 . دمیبهتون قول م  ون یا

 

   ــریامــ

 

سنگدل باشه   قدر ن یگفت: چطور تونست ا  هیافتاد و با گر نیزم یزانو رو دو
 ببندند؟  شش یبه ر  خوانیو مچطور تونست بگه که من  ر؟یام

 و پوشوند و هق هقش اوج گرفت. هاش صورتشدست  با

 . دم یموهام کش  یتو یدست کلفه

 نشستم و بغلش کردم.  کنارش
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 چنگ انداخت.  رهنمیپ به

  دی فهم اد، یو به اون دختره فروخت بدم مکه من  یاز اون اد، یازش بدم م -
 ؟ یفهمیو رفت، م دیو کشو راحت راهش م حامله

 موهاش فرو بردم.  یو توبغلش کردم و دستم محکم

 .شه یآروم باش، درست م س، یه -

  نیا ومونمی من م شه، ی زد و با هق هق گفت: درست نم منه یس یقفسه  به
 منه.  یبگه بچه  شهی تو شکمم که پدرش حاضر نم یبچه

 و تو مشتم گرفتم. برخورد که لباسش  رتمیبه غ دیشد

و هم اسمش  گهید ر، یام ادیازش بدم م  ، ادیازش بدم م  گهیداد: د ادامه
 بعد از طلق مثل من بشکنه.   دوارمیام برم؛ ی نم

 !تایرز  یشد ف ی هم ضع شینجور ی نکن، هم هیگفتم: بسه! گر  یعصب

توعه   ریو داد زد: همش تقص دیو بهم کوبهاش زور ازم جدا شد و مشت  به
 توعه.  یبچه  نیا ر، یام

 و فشرد.گلوم   بغض

 هیاحمق باز  نیگفتم: مگه من خواستم؟ هان؟ ا  تی گرفتم و با عصبان وهاشمچ 
 جفتمون بود. 

 و بست. هاش از تقل برداشت و خم شد و با هق هق چشم  دست

 کنم؟ کار یمن چ -
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 . د یگونم چک  یاشک رو یاقطره

 و آزاد کرد و بلند شد. هاشبزنم اما مچ  یحرف خواستم

برام مهم  گهید ندازمش، ی م رمیپاک کرد و گفت: م  تی با عصبان وهاش اشک
 . ستین

 . ختیر  یچرا دلم هر دونمی نم

 بلند شدم و به سمتش رفتم.  ارادهی برداشت و به سمت در رفت که ب وفش یک

 . یبر  ذارمی نم یبچه رو سقط کن یبر یخوای و گفتم: اگه م  سادمیدر وا یجلو

 برد.  ماتش

 ... یخودت که از اول گفت  ؟یگیم یتو چ -

 بودم.  یزدم عصب یزر  هیگفتم:  بلند

 !؟یخوایبچه رو م نیشکمش گذاشت و شکه گفت: تو ا یرو ودستش 

 شکمش نگاه کردم. به

حس   هیاز منه  نکهی بچه دلبسته شده بودم، فکر به ا نی چرا به ا دونمی نم
 .دادیبهم م وی بیعج

 زد که به خودم اومدم.  منه یس یقفسه  به

 و بده.جوابم ؟یخوایبچه رو م  نیتو ا گمیم -

 بهش نگاه کردم.  حرفیب
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 کنارم زد و در رو باز کرد.  یعصب

 و گرفتم.مچش  عیبره که سر خواست

 سقطش نکن.  -

 .نم یو نببست تا بغضش  وهاش چشم

نگهش   شیخوای م یاگه بگ ، یدرموردش فکر کن دمی فقط سه روز بهت وقت م -
 .کنمیرو م کار نیا یمخالفت  چی برو سقطش کن بدون ه یاما اگه بگ  دارمیم

 پر از اشک بهم نگاه کرد.  یهاچشم با

 نه؟ ، ینورا رو بزن دی ق  دیبچه رو نگه دارم با نیا یکه اگه بگ یدونیم -

 از دور مچش شل شد.  دستم

 نورا رو بزنم؟ دیق

 .د ی کش رونیدستم ب یاز تو ودستش 

 خداحافظ.  -

 تند ازم دور شد.  یهابا قدم  بعد

 فرود اومدم.  نی زم یکنار در سرخوردم و رو جاهمون 

 نورا رو بزنم؟ دیق دیبا خوام یرو مبچه  اگه

 موهام فرو کردم.  یتو وهامدست 

 ست! کننده  وونهید نیا
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  نــورا

 

 سردرد وارد حموم شدم.  با

 . شندی هام باز نمچشم گهیکردم که د هی گر قدر ن یا شبید

 و باز کردم. درآوردم و دوش وهام لباس 

 و به سوزش درآورد.هاماشک چشم  نم

 من دوسش دارم.  ا، یخدا خوامی طلق نم من

 یتو اشایک  یهاو بستم که چشمهامو چشم سادمیدوش آب ولرم وا ریز 
 نقش بست.  االتمیخ

 .یتونی دارم که فقط تو م مانی ا نیدرست کن، به ا ویخودت همه چ ا، یخدا

******************** 

 نشستم که راننده به راه افتاد.  نیماش یتو

 ببرتم. شگاهیبه رانندم گفتم تا آزما نی نداشتم واسه هم  یرانندگ یحوصله 

 دادم.  هیتک شهیبه ش وسرم

 . ادیم شمیجواب آزما دنیواسه فهم  اشایک  مطمئنم

 . ام یگفتم: بمون تا ب میدی رس یوقت



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1557 
 

 چشم خانم. -

 رفتم.  شگاهیشدم و به سمت آزما  ادهیپ نیماش از 

 . ه ی و فقط فشار عصب ستی ن یزیچ مطمئنم

 شدم.  شگاهیآزما وارد

 شلوغ بود.  نسبتا

 و گفتم.شدم و اسمم   کینزد رشیپذ به

ازش   یزیچ ادیواسم آورد و بهم داد که بازش کردم اما ز  وشم یآزما جواب
 . اوردمیسردرن

 که نبود؟  یخاص  زیگفتم: چ نگران

 . نیو بدجواب -

 دادم و منتظر نگاهش کردم.  بهش

 بعد لبخند زد و بهم نگاه کرد.  هی ثان چند

 گفت مشکل.  شهینم -

 ؟یچ یعنی گفتم:  ینگران با

 سکو گذاشت.  یرو وجواب

 . دیاشما حامله زم؛ یعز  گمیم  کیهمون لبخند گفت: تبر با
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 یبهم وارد شد که حت  یصورتم محو شد و چنان شک یتو ی حالت نگران تموم
 !یچ یعنی دنیرفت نفس کش ادمی

 . کردمی پلک زدن به خانمه نگاه م بدون

 . دمیخند دیترد با

 د؟ یکنی اشتباه م دی ... شادیشا -

 . دیخند کوتاه

 . زمینه عز -

 شکمم گذاشتم.   یو روهام حلقه زد و ناخودآگاه دستمچشم  یتو اشک

 !اشا؟یم؟! اونم از ک! من... من حامله ایخدا یوا

 که هل کرده پاکش کردم.   دیگونم چک  یاشک رو یاو قطره دمیبهت خند با

بوده لطفا  یچ شمیاومد و خواست بدونه جواب آزما ییآقا هیگفتم: اگه  تند
 نبوده. یخاص یزیچ  دی بگ د، یبهش نگ 

 زد.  یلبخند 

 حتما.  -

از  عیبرسه سر اشایک  نکهیکردم و از استرس ا یسرسر یاز تشکر خداحافظ بعد
 تند قدم برداشتم.  نیاومدم و به سمت ماش رونیساختمون ب 

 دهنم گرفتم.  یجلو ودستم
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 بغض کرده بودم. یخوشحال از 

 سوار شدم و گفتم: برو.  عیسر

 رد و به راه افتاد. روشن ک ون یگفت و ماش یچشم

 . دمیشکمم گذاشتم و با بغض آروم خند یرو ودستم

 بکشم.  غیج یخدا دوست دارم ار خوشحال یوا

 که عاشقشم؟!   یم؟ از کسحامله  اشایمن از ک یعنی

 گونم سر خورد.  یرو یاشک

 یتو هم دوست ندار  دونمی ست! ممعجزه هیخودش  نیا ای! خدا شهی نم باورم
و  برخلف قانون طلقمون  تونندیعمه و نادر نم نجور یا م، یریما از هم طلق بگ

 . رندیبگ

نه اعتراف به دوست داشتن، فقط   خوامیم  یمن نه ازش معذرت خواه ایخدا
 بسمه.  نی باهام خوب باشه، هم

 . دمیو باز آروم خند دمیصورتم کش  یو تودستم دو

 کنم.  زش یسوپرا دیخونه، با رهیم یک  نمیقبلش بب دیبرم بهش بگم اما با دیبا

 قلبم گذاشتم.  یرو ودستم

 . زنهیتند م جانیاز ه  هنوزم

 و گرفتم. دالرام  یآوردم و شماره  رونیب فمیک یاز تو وم یگوش
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 . دیچی گوشم پ  یچهار بوق صداش تو با

 . شنومیم -

 ؟یخوش ؟یگفتم: سلم، خوب یتوجه به لحنش با خوشحال بدون

 زد.  یپوزخند

 بد نبود! یزدیزنگم نم  -

 خوشحال بودم که لحنش نتونه ناراحتم کنم.  قدر ن یا

 خونه؟  رندیم یک اشای آرش و ک یبفهم شهی دالرام جونم م -

 به تو چه؟  -

 . گهی عه دالرام! بگو د -

 تو چرا لحنت بازم شاده؟ زنمیحرف م نجور یباهات ا یتعجب گفت: هر چ با

 . دم یخند

 خونه.  رهیم یک اشایخوش حالم، بگو ک   یل یدالرام خ یوا -

 شده؟  یگفت: چ کنجکاو

 بفهمه.  اشایک  دیاول با گمینم یک چی فعل به ه -

 ؟ یذوق گفت: نکنه از طلق منصرف شد با

 . گم یموردشه، بعدا بهت م هی ن ی گفتم: ا  طونیش

 معترضش بلند شد.  یصدا
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 ! گهیعه بگو د-

 . گمی نوچ نوچ نوچ، نم -

 ! کنمای و داغون مو دربعمارتت  امیم شمی نکن بلند م وونهیو د زد: بگو، من  داد

 . دمیخند بلند

 .گمیتو اول اطلعات واسم کسب کن بعد م  گم، ینم رینخ -

 . گم ینم یتا نگ یول دونمی گفت: من م یبدجنس با

 نگو.  ی کس  چیبه ه دمیبه جون آرشت قسمت م  یول گمیم -

 بگو. گم، یذوق گفت: نم با

 کردم.   مکث

 . دم یخند

 خب... چطور بگم؟ آم...  -

 !گهیحرص گفت: بگو د با

 م. دهنم گرفتم و آروم گفتم: من حامله یو جلو راننده نشنوه دستم   نکهیا یبرا

 هاش. نفس  یصدا یحت دمی نشن یزیچ چیه

از  وی گوش عیباعث شد سر غشی ج یدفعه صدا هیصداش بزنم اما  خواستم
 گوشم فاصله بدم و با اخم بخندم. 

 ؟یگی بخدا راست م ؟یگی گفت: راست م غیج با
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 خنده گفتم: آره بخدا.  با

 زد.  یغیج باز 

 !شهیباورم نم  ؟یاخدا تو حامله یوا -

 ؟ یگیم یبلند دار  نطور یا یستیشرکت که ن  وونهید یاسترس گفتم : ه با

 ؟ یفهمیم ارم، ینورا دارم بال درم یوا  ستم، یبلند گفت: نه ن  یخوشحال با

 . دم یزد که خند یغی ج بازم

 خونه.  رهیم یبگو ک االیگوشم کر شد!   وونهیبسه د -

 . دمیشن وقش یعم یهانفس  یصدا

 !یااونم خامه  خوام، یم ینیریش  ، یخوشحالم لعنت یل یخدا خ یوا -

 . دم یخند

 باشه، حاال تو بگو. -

هاشون بزنند، ساعت شش  سر به پروژه ه ی  دیبا کشه، یامروز کارشون طول م -
 ؟ یکن زشیسوپرا یخوایخونه... کلک، م رندیم

 پا انداختم.  یرو پا

 البته!  -

 . یبه حالت اگه بگ یگفتم: فقط وا  دیتهد با
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دلم  ، یریطلق بگ یتونی هم که نم ینطور ینورا ا یتخت، وا الت یخ گمینه نم  -
 خنک شد. 

 گرفت.  خندم

 . رمیمنم نخواستم طلق بگ -

 طعنه گفت: آره جون عمت!  با

 زینکش، مهم االنه که فکر کنم قراره همه چ شیپ وی میبحث قد گهیحاال د -
 خوب بشه. 

 گفت: آره مطمئنم.  جانیه با

 . بکنم  کار یچ نمیمن قطع کنم فکر کنم بب  ، یحرف زد  یادیز  گهیخب د -

 . دیخند

 . نمتی بب ایدلمم برات تنگ شده زود ب ،یبرو روان -

 عمارتم.  نی ایب کنمی و دعوت محاال اوضاع درست بشه همتون  -

 گفت: آره خوبه.  جانیه با

 زدم.  یلبخند 

 خداحافظ.  گه، یخب د -

 خداحافظ گلم.  -

 گذاشتم.  فمیک یتو ویقطع کردم و گوش وتماس 
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 شکمم گذاشتم.  یو روو دستم دمیکش  یقی نفس عم یخوشحال با

و هامدادم و چشم هی تک یو به صندلشده بود سرم بمیکه نص یحس خوب با
 بستم. 

************************* 

 به خودم دادم.  یچرخ نهیآ یجلو

 بود. نشسته  یبه تنم حساب میمل یصورت یعروسک  لباس

 . دیرسی کمرم م نیی آزادانه گذاشته بودم که تا پا شونه کرده و وموهام 

 کرده بودم. ادهیپ  یمیمل یل یخ شی آرا هیصورتمم  رو

 . یبر یتونیم گه یاومدم و رو به سمانه گفتم: د نییها پاذوق از پله با

 زد.  یلبخند 

 چشم خانم. -

 برداشت. وفش یک

 خداحافظ خانم.  -

 لبخند گفتم: خداحافظ.  با

 رفت و در رو بست.  رونیخونه ب از 

 . دم یو به هم کشهامرو مرتب کردم و دست   زیم یرو یهاشمع 

 خان.  اشایک ایب
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 انداختم.  یاطراف نگاه به

 مرتب بود. زیچ همه

 . دم یکش  یقیو با استرس نفس عم دمیبه لباسم کش یدست

 ساعت نگاه کردم.  به

 بود.  قهیدق  ستیو ب شش

 چشم دوختم. رونیبه ب یاشهینشستم و از در ش یصندل یرو

 . د یبه گوشم رس نشیماش  یصدا  نکهیگذشت تا ا  قهی دق چند

 قلبم گذاشتم.  یو روبلند شدم و دستم عیسر

 . دیتپی استرس تند م از 

 خونه باز و بسته شد.  در 

 . دمیو گزعطسش بلند شد که لبم   یصدا

 براش، نکنه سرما خورده؟ رمیبم

ش انداخته بود شونه  یو رو و کتش  دی کشی موهاش م یو توکه دستش  یدرحال
 اومد.  رونیوارد هال شد و بعد ب

 . متوجهمم نشد یحت

 اشا؟ یکه گفتم: ک رفتیها مبه سمت پله  داشت

 . دند یچ یبدنش به هم پ یهاکه گفتم کل مهره دیبه سمتم چرخ یجور  هی
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 . کردیزدن و شکه بهم نگاه مپلک   بدون

 لبخند به سمتش رفتم.  با

 . دم یو چند بار پلک زد که از حرکتش خند دی تا باال کش نییاز پا ونگاهش 

و و گونش  سادمی پام وا یهاش گذاشتم، رو پنجهشونه  یرو وهامدست 
 . دمیبوس

 سلم.  -

 گفت: تو... نورا تو...  شکه

 . دم یخند

 و گرفت. مانداخت و بازوها وکتش 

 نم؟ یبینکنه دارم خواب م -

 . دمی بار به گونش زد که باز خند هی

 ! هی نه، واقع -

 ! ؟یینجایتو... آخه تو چطور ا -

 گرفتم و به جلو کشوندمش.  ودستش 

 خبر خوب برات دارم.  هی -

 شد.  زیم یرو یبردمش که نگاهش مات غذاها زیم کنار 

 بزنم!بخدا من مست نکردم که تو رو توهم  -
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 اوج گرفت.  خندم

 و دور گردنش حلقه کردم. هامو دست  دمیاپن پر یرو

چه خبره نورا؟! نکنه تو  نجایبه سمتم سوق داد و متعجب گفت: ا ونگاهش 
 ! ؟یمست

 که مست باشم؟ خورهی من م یافه یق -

 دور کمرم حلقه کرد.  وهاشدست 

 شده؟  یواقعا هنگم! چ -

 خبر خوب برات دارم.  هی -

 رنگ غم گرفت.   نگاهش

 ! ادبوده؟ی هیبه عنوان  نی ا یریگیازم طلق م یچون فردا دار  -

 کردم.  اخم

 خبر خوب برات دارم.  گمی بابا؟ م هی! طلق چیگیطلق طلق م یعه! تو هم ه -

 و پر کرد.نگاهش  دیام

 . دمی بهش چسب شتریجلو کشوندم که ب به

 گفت: زودتر بگو تا قلقلکت ندادم.  دوار یتهد

 چپ نگاهش کردم.  چپ

 . یآدم باش دیبا گهیبه بعد د نیاز ا -
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 ! یخنده گفت: نه که خودت آدم با

 و ازش گرفتم. بهش رفتم و نگاهم  یاغره چشم

 . گم یاصل نم -

 شد.  کیصورتم نزد به

 لقمه چپت نکردم جوجه.  هیجا  نی بگو تا هم -

 نزنم.  یکردم لبخند  یسع

 . دمی عقب کش عیگردنم سر  یپخش شدن نفسش تو با

 ممنوع! یطونیش -

 بهم نگاه کرد.  طونیش

 پس بگو.  -

 با زبونم تر کردم که نگاهش به سمتش رفت.  ولبم 

 . ادیتا نفست باال ن  رمیاونقدر ازت لب بگ دهیجون، االن حال م  -

 شنه یس یو دور گردنش حلقه نگه داشتم و با اون دستم به قفسه دستم  هی
 . دی که خند دمیکوب

 نجایباعث شده که بدون توجه به اوضاعمون ا  یچ نمی بب دی بگو وروجک، با  -
 .یباش

 زدم و بغلش کردم.  یلبخند 
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 شکمم نگهش داشتم.  یگرفتم و رو ودستش 

 . یشیبابا م یگوشش آروم لب زدم: دار  کنار 

 از دور کمرم باز شدند.  هاشدست 

 بازوهام گذاشت اما نتونست به عقب ببرتم. یو روسستش  یهادست آروم

 از اشکند.  زی هاش لبرچشم دمیمکث ازش جدا شدم که د یکم با

 زدم.  یو گرفتم و لبخندطرف صورتش  دو

 ؟یذار یسر به سرم م ی... دار یگفت: دار  شکه

 و به چپ و راست تکون دادم.لبخند سرم  با

 . د یبغض خند با

 ؟یاتو حامله  یعنی -

 کردم.   نییباال و پا وسرم

 . دیو محکم بغلم کرد و خند دیگونش چک یرو یاشک

 ؟ یاجوجه تو حامله شه، ی بغض گفت: باورم نم با

 دور گردنش حلقه کردم و با خنده گفتم: آره. وهامدست 

 . دی خند بازم

 شکمش داره؟  یتوله تو هیمن   یتوله  یعنی -

 . دمیو به کمرش کوبحرص و خنده مشتم  با
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 مودب باش!  -

 ی غیبودنش ج یکه از ناگهان  دنیدفعه بلندم کرد و شروع کرد به چرخ هی
 . دمی و بهش چسب دمی کش

 . دم یاواخر شن نی بود که ا یخبر نی بهتر نیخدا، ا یگفت: وا بلند

 . خوردیتکون م یبه طور خوشگل  دیچرخی م یوقت لباسم

 !اشایک  رهیم  جیخنده گفتم: سرم داره گ با

لبم گذاشت   یو روو گرفت و بلفاصله لبش گذاشتم، دو طرف صورتم  نیزم یرو
 شد. ریکه لذت به وجودم سراز 

  شی و دو طرف صورتش گذاشتم و همراههام که دست  دنمی کرد به بوس شروع
 کردم. 

 و به لبش فشار دادم.که لبم   دیدستم چک یاشکش رو یقطره

ها کتاب یو دور کمرم حلقه کرد و به ستون آشپزخونه که کنار قفسه دستش  هی
 داد. میبود تک

 .میاز هم جدا شد میکه کم آورد نفس

 و باز نکردم. هامگذاشت که چشم  میشونی به پ وش ی شونیپ

 پهلوهام گذاشت.  یو روهاش دور گردنش حلقه کردم و اونم دست وهامدست 

 . کنمینرو؛ کنارم بمون، خواهش م  شمیاز پ گهیگفت: د آروم

 برد. ماتم
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 دم؟ ی درست شن یعنیخواهش کرد؟!  ازم

 لبم نشست.  یرو یپر ذوق  لبخند

 . رم ینم گهید -

 مردونش گم شدم.  یبازوها  نی که ب یبغلم کرد جور  محکم

 دادم.  هیتک شنه یو به سدور کمرش حلقه کردم و سرم وهامدست 

 . دیو بوسموهام  یموهام فرو کرد و رو یو تودستش  هی

 شد.  بیهامون باهم ترکنفس  یداد و صدا  هیبه سرم تک وچونش 

 قلبش گوش دادم.  یلذت و آرامش به صدا  با

 ؟یست نورا، متوجهمعجزه هیخودش  نیا -

  گهید  یقول بد دیتو هم با یطلق، ول یاصل گور بابا دونم، یگفتم: آره، م آروم
 که ناراحت بشم.  ینکن یکار 

 بغلم کرد.  ترمحکم

 من غلط بکنم که تو رو ناراحت بکنم نفسم.  -

 باال رفته گفتم: نفسم؟! یبا ابروها طونیو ش دمیعقب کش  وسرم

عشقم؟ قندم؟ گلم؟ خانمم؟  زم؟یمن؟ عز یبگم؟ بگم نورا ینفسم نگم چ - 
 عسلم؟ خانم من؟... 
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تموم حسم  شیبعد یها حبس شد اما با جمله کلمه  نیا  دنیاز شن نفسم
 . دیپر

 همون جوجه بگم.  دمیم  حیترج خورهیکدوم به درد نم چیه -

 به عنوان تاسف تکون دادم.  یسر

 !یشیتو آدم نم -

 بهش رفتم.  یابهم نگاه کرد که چشم غره  بدجنس

و به لباسش چنگ   دمی کش ینیو گرفت که از ترس هزانو و گردنم ریدفعه ز  هی
 انداختم. 

 . دمی و به بازوش کوبحرص مشتم با

 . ستیترس واسم خوب ن گهیخبر بده، االن د هیاول  -

 شکمت برم.  یتو یآخ که قربون تو و اون توله  -

 م نگو توله!حرص گفتم: به بچه با

 نشست.  یصندل یرو

 بچمون.  -

 و اون طرف چرخوندم. به حالت قهر روم نهیبه س  دست

 .یحاال هر چ -

 ته؟ یحال ، یفسقل   ایکنیناز م یدار  یادیگوشم گفت: ز  کینزد
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 ندادم. وجوابش 

 .کنمیبا حرف ناز بکشم، عمل م ستمیکه بلد ن  یدونیم -

 و باال انداخت. چندبار ابروهاش  یحرص بهش نگاه کردم که با بدجنس با

 حرکتش خندم گرفت.  از 

 گرسنمه.  میغذا بخور  مینی ولم کن بش لوخب، یخ -

 . یباهام غذا بخور  یصندل   نیرو هم دیبا کنم، ی ولت نم -

 .یبخور  یتونی که! راحت نم  یشیم تیاما اذ -

 نگران نباش.  شم، ینه نم  -

 کرد که بلند شدم.  ولم

 شکمم گذاشت.   یو روپاش نشستم که دستش  نیب

 . ک یشام رمانت هیبا  مون، ی من و تو و فسقل  -

 . دم یخند

 و بهش دادم. جمع کردم و قاشق و چنگال  زیطرف م هیرو  غذاها

دسر  یه ی پختم و سمانه تو ته ون یا نی کرده بودم واسه هم ی هوس شام یل یخ
 بهم کمک کرد. 

 . امیدن یآدم تو نیترخوشبخت  کنمیواقعا حس م امشب
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تو  خوادیکرد و گفت: امشب دلم م کیو به گوشم نزدغذا خوردن لبش  وسط
 تا صبح نگات کنم.  ویبغلم بخواب

لبم   یرو ینزد لبخند شی شگیهم یاز خواسته¬ یبار حرف نی اول یبرا نکهیا از 
 نشست. 

 . شهیکم کم داره آدم م  نکهی ا یعنیبزرگه و  رییتغ هیخودش  نیا

 گوشم زد.  ریبه ز  یاپشت گوشم برد و بوسه وموهام 

 بخورم.  یزیچ  هیو با خنده گفتم: بذار راحت  دمیکنار کش زود

 . دیخند کوتاه

 به صدا دراومد.  فونیدفعه آ هی و خورده بودم که غذام  یهاتا نصفه  بایتقر

 کردم.  یاخم

 اد؟یقرار بود ب یکس -

 نه.  -

 زیو تمطور که لبش دستمال برداشت و همون  هیپاش بلند شدم که  یرو از 
 بلند شد و به سمت هال رفت.  کردیم

 سرش رفتم. پشت

 برداشت.  وفونیآ

 دادم.  هی ستون تک به
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 بله؟ -

 . دمیهاش چنان به هم گره خوردند که واقعا ترسدفعه اخم  هی

 با دستش گرفت.  وی گوش نیی نگاه کرد و پا بهم

 و بپوش. هات برو لباس  -

 ؟یختیبه هم ر  قدر ن یکه ا  هیگفتم: ک  نگران

 هم فشار داد.  یرو وهاشدندون 

 عمته.  -

 قلبم گذاشتم.  یو روبند اومد و دستم نفسم

 ترس بهش نگاه کردم.  با

 محکم سر جاش گذاشت و به سمتم اومد.  ویگوش

 اشا؟یگفتم: ک زدیکه قلبم تند م یدرحال

 و تو بغلش انداختم.  دیکش ودستم

 !اشایک برهیو مبغض گفتم: من  با

 موهام فرو کرد.  یتو ودستش 

 و بپوش. هات خانمم، االن آروم باش، برو لباس  ذارمینم -

 هام حلقه زد. چشم  یتو اشک

 و گرفت. جدا شد و دو طرف صورتم  ازم
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 باشه قربونت برم؟ -

 کردم.   نییباال و پا وسرم

 ها رفتم.و ولم کرد که تند به سمت پله  دیو بوسلبم  کنار 

 اتاق شدم.  وارد

 .زدیهزار م یرو قلبم

آخه به شما چه که من کنار   دارند؟ی ز سرم برنمدست ا نایچرا ا ایخدا
 رسونه؟یو ممن  یکه خبرا  هی شوهرمم؟ اصل جاسوس ک

 شدم.   دنیپوش  مشغول 

 عمه بلند شد.  یعصب  ینگذشت که صدا یزیچ

 . نیی پا اینورا ب -

 اومدم.  رونیو مرتب کردم و از اتاق بکرده شالم هل

 یقالب ته یعصب یعمه اونم با چهره دنیو به هال رسوندم که با د دو خودم با
 کردم. 

 همراهش بودند.  گاردهاشمیاز باد دوتا

 اشاره کرد. رونیب به

 .میبر -
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و گرفت و متورم شده بود مچم شقه یکه رگ شق  یکنارم اومد و درحال اشایک
 پشت سرش بردم.

 .ادینم  ییجا چینورا ه -

 .د ی خند یعصب عمه

 ؟یحاال زن دوست شد  ه؟یچ -

 من نگاه کرد.  به

 کرده؟  دتیتهد یچجور  -

من   د، ی اجازه بد کنمیکنارش بمونم، خواهش م  خوامی گفتم: عمه من م تند
 . خوامیطلق نم

 مثل بمب منفجر شد. هوی

 نشدم.  گهی د یتا مجبور به کارا میزود باش بر -

 . ترسوندمیبدجور م  گاردهاشیباد نگاه

 . رمیطلق بگ تونمی و نم خوامیتم: من نمبغض گف با

 از اون دوتا اشاره کرد.  یکی به

 . ارش یب -

 . رونیب  دیمن گمش یداد زد: از خونه اشایک ادیخواست ب تا

 م عمه. من با بغض گفتم: من حامله نبار یباز جلو اومد که ا گاردهیباد
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 شد و عصاش از دستش افتاد.  خکوبیم درجا

 و گرفت و فشار داد.دستم اشایروونه شدند که ک هاماشک

 نکن.  هیگر -

 و خفه کنم. هق هقم  یکردم صدا یکمرش گذاشتم و سع یرو وم یشونیپ

 نکن نورا.  ه ی گفت: گر  یعصب

 !یبمون یکه بتون یگیگفت: مزخرف م یارفته  لیتحل  یبا صدا  عمه

 دارم.  وشمیآزما یبرگه  گم، ی همون حالت گفتم: بخدا راست م تو

 ... دی نه نه، تو نبا -

 احمق؟ چند وقتته؟  یکرد کار یزد: چ داد

 .دونمیگفتم: نم هیگر با

 . ارشیگفت: ب  یعصب

 و بلند کردم. ترس سرم با

 یحواله  یدفعه مشت هیرفت؛  گاردهیو ول کرد و به سمت باد دستم  اشایک
 پرت شد.  زیم یصورتش کرد که از شدتش رو

 دهنم گذاشتم.  یو روو دستم دمی کش ینیه

و گرفت و  بهش بزنه مچش  یبه سمتش رفت و تا خواست مشت گاردهیباد اون
 دادش بلند شد.   یکه صدا چوندیپ
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 بهش زد که به عقب پرت شد.  یلگد

 ولشون کن.  اشایگفتم: ک  هیگر با

 .کردیم دادی نگاهش ب یخشم تو شیآت

 و خونسرد بهشون نگاه کرد.  سادیوا یاگوشه  عمه

 ور شدند. به سمتش حمله  ییدفعه دوتا هی

  غی به صورتش زد که ج یمشت محکم ی کیاز پشت گرفتش و اون  شونیکی
 . دی زدم: ولش کن

 اومد.  نیی لبش پا یاز گوشه  خون

 هق هقم اوج گرفت.  یصدا

و تو صورت زد که به عقب رفت و بلفاصله آرنجش  ییبه جلو یدفعه لگد هی
 گرفت.  وش ی نیکه با داد ولش کرد و ب دی کوب یکیاون 

 . رونیب  دیزد: همتون گمش داد

 بهش نگاه کردند.  تی با عصبان هردوتاشون

که صورتش   دمی و به زخم لبش کششالم یگوشه  هیسمتش رفتم و با گر به
 ها برنداشت. اون  یو از روجمع شد اما نگاه خشنش 

 گفت: بسه! یو عصب دیکش   یپوف عمه

 با سر بهشون اشاره کرد.  بعد
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آورد که نفسم رفت و پاهام سست شدند   رونیکتش ب ریاز ز  وی کلت  شونیکی
 چنگ زدم.   اشایک یکه به بازو

 برو عقب.  االیگفت:    یضمخت یگرفت و با صدا اشای به سمت ک  وکلت 

 محکم مشت شد.  اشایک  دست

 بند اومد.  میترس گر از 

 بازوش بخوره؟ ایبه پاش  ریت هی ی: تو که دوست ندار عمه

 . ختیر  یهر دلم

 . دنیوجودم شروع کرد به لرز  کل

 و محکم گرفت. بردارم دستم یول کردم اما تا خواستم قدم واشایک یبازو

 . یریجا نم  چیه -

 اون و کلت چرخوندم.  نیو بلرزونم نگاه

 .رهیگفت: زود باش نورا، داره حوصلم سر م  یجد عمه

 گرفت.  بغضم

 تر گرفت. بکشم اما محکم رونیو بکردم دستم  یسع

 . زنتتی بخدا م اشا، یبغض گفتم: ول کن ک با

 نفرت به عمه نگاه کرد. با

 شد. ترکینزد مرده
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 بزنه. واشا یمصمم بود که ک  نگاهش

 . دی ترس دیاز هردوتا خاندان با ایخدا

 : باشه عمه جان. عمه

 مرده نگاه کرد.  به

 که بغضم شکست.   دیو کشضامنش  مرده

 و آزاد کنم. کردم دستم  یگرفتم و سع ومچش 

 . اشایبذار برم ک -

 بهم نگاه کرد. باالخره

 هاش حلقه زد. چشم یاز غم شد و اشک تو زیلبر نگاهش

و به عقب رفتم که با بغض   دمیکش  رونیو بغمش استفاده کردم و دستم از 
 گفت: نورا؟ 

 هق هقم بلند نشه.   یدهنم گذاشتم تا صدا یرو ودستم

زد: دست به زن من نزن   ادیفر اشایو گرفت و کشوندم که کبازوم یکیدفعه  هی
 . یعوض

جات و تکون داد و محکم گفت: سر که مرده کلت  ادیبه سمتمون ب خواست
 .سایوا

 رفت.   رونیب عمه
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 و عجز بهش نگاه کردم. هی با گر شدمیم ده یکه کش  یدرحال

 و مشت کرد.هم فشار داد و دستش  یو رو هاش بست، دندون وهاش چشم

 به تنم انداخت.  یکه سوز سرد مثل شلق به بدنم خورد و لرز  میشد اطیح وارد

 . سادندیعمه وا یپوش جلو ینفر کامل مشک  پنج

 بست.  خیرفت و خون تو رگم   جیکه عمه زد سرم گ یحرف با

 . دی خورده ادبش کن هی -

گفتند و از کنارمون رد شدند که شروع کردم به تقل کردن و داد زدم:  یچشم
 توروخدا بگو ولش کنند.  کنم، یعمه خواهش م

 .دم یهام به راه افتاد که مرده کشتوجه به التماس بدون

 رو نکن... ع...  کار ن ی . عمه ا..اشا؟یزدم: ک  غیتقل ج با

خم شدم و  ستادم، یگفتم و از حرکت ا یآخ بلند  دیچیدلم پ ریکه ز  یدرد با
 دلم گذاشتم.  یو رودستم

 سست شدند که مرده محکم گرفتم.  پاهام

 نگران گفت: نورا؟  عمه

 زد و خورد اوج گرفت.   یصدا

  کهیت کهیو تدلم ریکه درد انگار ز  یوجود درحال نیاما با ا  ومدیباال نم نفسم
 ... ولش... د یگفتم: بگ کردیم
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 . دیدور سرم چرخ ایرفت و دن  یاهیس هامچشم

پر ترس  یبشم صدا هوشی ب نکهیهم افتادند و قبل از ا یهام روپلک درآخر
و بعد از اون  دمی" رو شنمارستانی ب مشی" زود بلندش کن ببر گفتی عمه که م

 مطلق.  یاهیس

******** 

   اشایک

 . کردمیبود به سقف نگاه م دهیو برو گرفته بود و امونمکه کل بدنم یدرد با

 . کنم یفکر م زیچ هی اما من تنها به  زدیحرف م تی با عصبان زیر  کی آرش

 سرش اومده؟ بچمون سالمه؟  یینورا بعد از گفتن اون آخ بلند چه بل نکهیا

 بود. و خراش برداشته  یصورتم زخم یجا چند

کبود شده بودند که   یدستم از بس مشت زده بودم حساب یهااستخون 
 کرده بود. یچیو باند پدستم  مارستانیب

 بهش دوختم.  وحسمیداد آرش نگاه ب با

 گم؟یم یچ یفهمیم -

 حرف نزن.  قدر ن ی آرش؟ ا هی چه حال ینیبینگران گفت: نم دالرام

 موهاش فرو کرد.  یتو وهاشدست 

 ... یدرس حساب هی گمی به آقاجونت م رمیبخدا م -
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 و پر کرد. وجودم  تی عصبان

 . دیچ یتوش پ یتر کردم که سوزشو با زبون خشک شدم  لب

خبردار  هی قض نیدار و مملوء از خشم گفتم: بخدا اگه خانوادم از اخش  یصدا با
 . کنمی م چارتیبشند ب 

 هم فشار داد.  یرو وهاشدندون 

 بلند شد.  یصندل یو از رو دیصورتش کش  یو تودستش دو

 و ساالر نتونستند بفهند نورا کجاست؟  میدالرام نگران گفت: رح 

 : هنوز که زنگ نزدند. آرش

هم فشار دادم و   یو روهامکه کمرم بدجور درد گرفت که چشم   نمیبش خواستم
 و به دندون گرفتم. لبم 

 . د یکش  یپوف آرش

 و صدا بزن. ن نخور، منتکو -

 و به سوزش درآورد. نسبتا قرمز شدم یهااشک چشم  نم

 و مرتب کرد. باالتر آورد و بالشت پشت سرم  یو کمتخت  آرش

 کردم.   بغض

 سر بچم...  ییاگه بل-

 نشده. یچیمطمئنم ه  ر، یو گاز بگزبونت  اشا؟یبا حرص گفت: عه! ک دالرام
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 . دی کش ششیبه ته ر  یکلفه دست آرش

 . میبد یعوض یبه اون زنه  یدرس حساب هی  دیبا نم، یآروم بش تونمی بخدا نم -

 دادم.  هی به تخت تک وسرم

نورا کجاست...  میبفهم دی فعل کار به کارش ندارم باشه به وقتش، فعل با -
 بتونم نورا رو بدزدم.  میزینقشه بر یجور  هی دیبا گم، ی م یچ دین یبب

 هردوشون از تعجب گرد شدند.  یهاچشم

 !وفتندی! هردوتا خاندان به جون هم م وونه؟ید یگیم یمتعجب گفت: چ آرش

 یکه من برا یوقت ست، ی واسم مهم ن گهیگفتم: د رحمانهی زدم و ب یپوزخند
  چیکنند منم ه لیو بهم تحمهاشون خواسته  خوانیو فقط م ستم یها مهم ن اون

تا آدم  میشیگم و گور م ورمیگیو مدست زنم  ستند، یبرام مهم نکدومشون  
 وقت شرکت دست تو. بشند، تا اون 

جنگ  نیرنگ بلند شد و نگران گفت: من از ا یخردل یکاناپه  یاز رو دالرام
 . اشایک ترسمیمسخره م

 و بستم.شدم   نیسنگ  یهاپلک

 .میشی مسخرشون نم یدعوا نیا یو نورا قربانبفهمند که من  دینترس، با -

 . دمیو شنآرش  یکلفه  نفس

 . میکن یم یزیکجاست، بعد برنامه ر   میبفهم دیاول با -

 و باز کردم.هامچشم  عیآرش سر یگوش  یصدا با
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 ه؟ یک -

 . مهینگاه کرد و تند گفت: رح  شیگوش  به

 جواب داد. عی سر بعد

 شد؟ یچ -

- ... 

 رونینورا رو ب میخوایدور زد؟ مو هاشنگهبان  شهیم یچجور  یبفهم یتونیم -
 .میار یب

-  ... 

 باشه، زود خبر بده.  -

 قطع کرد.  وتماس 

 خب؟  -

هم خودش خوبه هم  م، ینفوذ کن  میتونیتر مراحت  مارستانهیخداروشکر ب -
 بچه. 

 . دم یکش یاآسوده نفس

 شکرت.  ایخدا

 

 نــورا
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 . کردمی نامشخص نگاه م یاشکمم بود به نقطه  یکه دستم رو طور همون 

کردم که مجبور  دادیداد و ب اشایبخاطر ک قدر ن ی که به هوش اومدم ا نی هم
 شدند بهم آرامبخش بزنند. 

 حرف نزدم. یکس چیکلم با ه هیشدم  دار یهم که باز ب حاال

هم   کنهی پوست م  وهیبه عمه که کنارم نشسته و داره برام م یتوجه یحت
 نکردم. 

 ازش دلخورم.  یحساب

 قلبم گذاشتم. یو روو پر کرد که دستم وجودم  یبد حس

 االن حالش خوبه؟  اشایک  یعنی

 شکمم گذاشتم.  یرو ودستم

 نباش مامانم بابات حالش خوبه.  نگران

 و فشرد.گلوم   بغض

...  کنهی م دایواسه خلص شدن پ  یراه  هی شهیهم شناسم، یخوب م وبابات
 . ست وونهیاون د

 بهش انداختم. ینگاه میپام ن یقرار گرفتن بشقاب رو با

 و برداشت. کاناپه بلند شد و عصاش  یرو از 
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 .ینگرانش باش  خوادی بخواب، پسره حالش خوبه نم ریبردار بخور بعدم بگ -

 که کردم سکوت بود.  یکار  تنها

غرزنان گفت:   رفتیطور که به سمت در مفوت کرد و همون  رون یبه ب ونفسش 
 دختر، بفهم.  خوامیبخاطر خودمه؟ فقط صلح تو رو م کاران یا یکنی فکر م

 و در رو باز کرد. دیدر رس به

 کنارت باشه.  ادیبه خاتون گفتم ب  -

 کرد.   شی سکوت کردم که انگار عصب بازم

 رفت و در رو بست.  رونیب یو بدون خداحافظ  دی کش یبعص  نفس

که دوسش   یلب گفتم: صلح من تو طلق گرفتن از مرد ریزدم و ز  یپوزخند
 بچمه؟ یدارم و بابا

بشقاب   یشده تو کهیو پرتغال ت بی به س لیمی و ب دمیکش  یپر حرص نفس
 نگاه کردم. 

 گذاشتم و لب تخت نشستم.  زیم یو روو بشقاب  دمیکش یپوف

 پام کردم. وییبرداشتم و دمپا وسرمم

 اومدم و به سمت در فردا. نییپا آروم

 زودتر فردا برسه مرخص بشم.  کاش

 . دم یکش  یپوف یفرهاد دنیرو باز کردم که با د در 
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 . دیسمتم چرخ به

 ن؟یبر نیخوایم ییجا -

 . ییدستشو -

 و گرفت. تکون داد و سرمم یسر

 . میو بست و قدم برداشتاومدم که درم رونیب

 روم زوم بود. های بعض نگاه

 داره!  گاردیکه باد هی ک  نیا کنندیبا خودشون فکر م حتما

کنار در   یو گرفتم، اونم به طور رسمباز کردم و سرمم ویبهداشت سیسرو در 
 .سادیوا

 هام دادم و وارد شدم. به چشم یچرخ

 شدم.  هاییاز دستشو یکیرو بستم و وارد   در 

 به صورتم زدم.  یو شستم و آبمربوطه دستم  یاز انجام کارها  بعد

 کردی طور که آب از صورتم چکه مدادم و همون  هیبه سنگ روشور تک ودستم
 و بستم.هام چشم

بکنم که باعث   یکار  هی دیاما باها! بندازم دست اون  وم یکه زندگ  شهینم نطور یا
 دو طرفم نشه.  یدعوا

 فوت کردم.  رونیبه ب ونفسم 
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 برداشتم. وسرمم

آرش سرجام  دنیدفعه در باز شد اما با د هی برنداشته بودم که  یقدم هنوز 
 شدم.  خکوبیم

 به سمتم اومد.  عیسر

 هام داخلش بودند دستش بود. که لباس   یکیپلست

 .میبر دیزود باش با -

 شده؟ یگفتم: چ  جیگ

 .ومدهین  کهیتا اون مرت وفتیسوال نپرس، زود باش راه ب -

 ی که اوف بلند  دمی کش رونیدستم ب یو توگفتم و سوزن یاکرده باشه  هل
 گفتم. 

 آخه! ینجور یتشر گفت: ا با

 و گرفت و به جلو کشوندم. بازوم ریو ز  دیکش یپوف

 زود باش. -

 و بده.کفشم  -

 آورد که پام کردم.  رونیب کیو از پلستکفشم  عیسر

 سطل آشغال انداخت.  یتو وسرم
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و از و سوزش زخمم مانتوم  یزیبه خونر توجهی بکنه ب یحرکت  نکهیاز ا قبل
 که معترضانه گفت: نورا!   دمیکش  رونیب  کیپلست

 !یروان کنهیلباس که نگهبان شک م  نی ا ااخم گفتم: ب با

 . دمشیپوش زود

 . امیکه گفتم: خودم م رهیو بگبازوم خواست

 گفت و در رو باز کرد. یاباشه 

 بدو.  -

 . دیاومدم که پشت سرم دو رونیدو ب با

 پشت سرم بلند شد.   صداش

 که؟  یپشت م، یایم میدار  -

- ... 

 خوبه.  -

 متعجب خاتون پشت سرم بلند شد.  یدفعه صدا هی

 د؟ یریخانم کجا م -

 ! یلعنت

 نکن بدو.  یتوجه -

 . میاومد نییها پاپله از 
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کشوندم که گفتم: کجا  یاز در ورود ریغ گه یو گرفت و به طرف ددفعه مچم  هی
 ؟ یریم

 . رونیب میریم یاز در پشت -

 ول کرد. ومچم

 .دادیمردم آزارم م یهانگاه

 . دیتپیتند م یحساب قلبمم

 ورا هستند.  نی عمم هم یآرش، چندتا از آدما -

 نگاه کرد. شیگوش  به

 ها نباش. تو نگران اون  دونم، یم -

 بود. یدر آهن هیکه آخرش   میدیرس یکیسالن تار  به

 در رو باز کرد و اشاره کرد که برم.  میدیکه به در رس  نی هم

 .اومدم که پشت سرم اومد  رونیب

 .میتر کردآروم وهامون قدم 

 خوبه؟  اشا یگفتم: ک  نگران

 اشاره کرد.  یو به طرف سادینداد. باز خواستم بپرسم اما وا وجوابم

و انگار به سمتش   دمیبدون مکث دو اشایک  دنیو گرفتم که با دشاشاره  رد
 پرواز کردم.
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و تو بغلش رد که با بغض خودمو از هم باز کهاش دور زد و دست  ون یماش
 و دور گردنش حلقه کردم. هامانداختم و دست 

 . دیبوس ومیروسر یکرد و رو بغلم

 و زنده شدم. کرده گفتم: مردم  بغض

 چسبوند.  رفتی م نییباال و پا یکه طوالن شنه یبه س وسرم

 . کندمی داشتم جون م یمنم از نگران -

 . دم یکش  عقب

و   دندیصورتش کلمات از ذهنم پر کش  یهازخم  دنیبزنم اما با د یحرف خواستم
 نفسم بند اومد. 

 و آروم به سمت زخم ابروش بردم. لرزونم دست

 صورتت...   -

 بودن دستش خورد که بغضم گرفت.  یچ یبه باند پ نگاهم

 گرفتم و با بغض گفتم: دستت!  ودستش 

من خوب خوبم  ستین یزیاصل چو گرفت و تند گفت:  دو طرف صورتم عیسر
 خب؟ بغض نکن من خوبم خانمم. 

 سرت...  ختندیبغض گفتم: پنج شش نفر ر  با

 . ست ی نورا ن دندیفهم  د، یزود بر گهیبزنه که آرش گفت: بسه د یحرف خواست
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 باز کرد. ون یدر ماش عیسر

 . ن یبش -

 چرخوندم.  نشونیب ونگاهم

 م؟یریکجا... کجا م -

 . یفهمیفعل سوال نپرس م -

 سراغ آقاجونت بعد...  رهیترس گفتم: اگه از دست عمه فرار کنم م با

 قلبم گذاشتم.  یرو ودستم

 و به چپ و راست تکون دادم. عقب رفتم و سرم عقب

 . امینه، من نم -

 نورا. نی بشکرد و با تحکم گفت:  یاخم

 و قورت دادم.دهنم آب

 . هیباز   وونهید ست، ین یاصل فکر خوب نیا -

 پوف آرش بلند شد.  یصدا

 زود ببرش.  اشا؟یبرم، ک دیمن با -

 .انداخت  نیماش یرو به سمتش پرت کرد که گرفتش و تو کی پلست بعد

و گرفت و همراه خودش کشوندم که  بکنم مچم یسمتم اومد و تا بخوام کار  به
 مقاومت کردم. 
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 م؟ی هست یتو چه اوضاع یستی تو متوجه ن اشا، یک  امینم -

  یکنیرو بکشند فکر م  گهیگفت: به درک! گور باباشون، اصل بزنند هم د  یعصب
 برام مهمه؟ 

 !؟یزنیو محرف  نیگفتم: چطور ا ناباور 

 هم فشار داد.  یرو وهاشدندون 

 برو. ام، یبه شدت آزاد کردم و قاطعانه گفتم: من نم ومچم

 گفت: سوار شو.  یاشاره کرد و با اخم ترسناک نی ماش به

 م. عقب رفت به

 . خوامینم -

 زد: نورا! ادیکه فر دمیو بهش کردم و به سمت در دوپشتم  بعد

 و گرفت. و بازوم دیبازش کردم اما بهم رس  عیسر  دمی در که رس به

شدند و به   جونیپس سرم پاهام ب یشد که با درد وحشتناک  یچ دونمی نم
 . دم ینفهم  یزیچ گهید دهینکش هیثان

********* 

 و باز کردم.هام هام خارج شد چشملب  نیکه از ب یپر درد یناله  با

شده سردرگم  زیر  یهاگاهم کردم و با چشم  هیپشت سرم تک وهامدست 
 نظر گذروندم.  ریو از ز اطرافم
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بودند و سقف  یچوب هاشلیوسا یو حت  وارهاشیبودم که تموم د یاتاق هی تو
 داشت.  یربونیش

 شده بود.  دهی نسبتا بزرگش کش یپنجره یهم جلو دی سف یپرده هی

 روشن بود.  هوا

 . ارمیب ادیکردم که اتفاقات رو به  یسع

 کنم؟ یم  کار یچ نجایا من

هام جون گرفتند و خون به مغزم  چشم یجلو مارستانیب یکم اتفاقات تو  کم
 .دیدو

 و ماساژ دادم.پس سرم  جیگ

شدم! آخه  هوشیکه ب  یجور  هیسرم زد، مطمئنم که زد با آرنجشم زد  یتو
 چطور تونست؟ 

و  دمیبه دست به داخل اومد که از جام پر  ی نیس اشایاتاق باز شد و ک یچوب در 
 تو...  شبی با خشم گفتم: د

 . دیحرفم پر وسط

 فقط ادبت کردم، ترش نکن حقت بود.  شبید -

 . ومدیخونم درنم  یزدیکادر م یعنی

 یگذاشت به سمتش رفتم و محکم به قفسه  زیم یرو  وی نی که س نی مه
 قدم به عقب رفت.   هیکه  دمی کوب  نشیس



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1597 
 

 هان؟  وفته؟یم  یکه چه اتفاق  یفکر کرد  نیبه ا -

 و به سمت پنجره رفت.  دیکش یپوف

 بشه.  خوادیم یهر چ -

 . دیرو کش پرده

 . اشایواسه من مهمه ک  ستیاگه واسه تو مهم ن -

 برد. هاشب یو داخل جدستش  خونسرد

 دیشا ای انیباشند سر عقل م خبری حرص نخور، چند وقت که ازمون ب قدر نیا -
 بشند.  المونیخیهم ب

 تخت نشستم.  یو رو دمی کش می شونی به پ یدست

 و پوشوندم. هام صورتمدست  با

 م؟ییکجا -

 . زیتبر -

 ! ؟یو باال آوردم و داد زدم: چشدت سرم  به

 بهم نگاه کرد.   خونسرد

 بلند شدم و به سمتش رفتم.  یعصب

 خورد. وار یعقب هلش دادم که به د به

 کنند...  دامونی که اگه پ یفکر کرد  نی هان؟ به ا ؟یاحمق قدر ن یزدم: تو چرا ا داد
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 . کنندینم -

 . دم ی کوب نشیس یقفسه  به

 یفهمیو عمم هم تو رو، انگار نم کشهیو مهان؟ آقاجونت من  ؟یاگه کردند چ -
 ینه یکه هر دو طرف فقط به فکر ک ی فهمی ! انگار نمستی ن یبچه باز  نیا

 . شونندیم یقد

 گرفت.  بغضم

 . مهیبخاطر حاملگ دیدل نازک شدم! شا چقدر 

 تر از قبل.کردم به مشت زدن بهش، هر بار محکم شروع

 رفته که آدم فرستاد بزننت؟  ادتیهان؟  یچ  یبش یقرباناگه تو  ، یاوونهیتو د -

 زدم: هان؟  داد

 بار تکونم داد. هی گرفت و  وهاممچ 

 هان؟   ؟یو دست کم گرفتبسه! تو من  -

 گذاشتم.  نشیس یبه قفسه  وم یشونیروونه شدند که با هق هق پ هاماشک

 و پشت سرم گذاشت. دستش  هی دور بدنم حلقه شدند و  هاشدست 

عقل  یچون حت میینجایما ا فهمهینم یکس  چی ه شه، ینم ی چینکن، ه هیگر -
 بفهمند؟ خوانیاز کجا م ز، یتبر یاونم تو میوسط جنگل  رسه، یجنم بهش نم

 از دست بدمت.  ترسمی گفتم: م هیدور کمرش حلقه کردم و با گر وهامدست 
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 به موهام زد.  یایطوالن یبوسه 

 ؟ یکه دار  هیچ یخودی ب یهاترس  نیقربونت برم ا -

 و با تموم وجودم حس کردم. تنش  ینزدم و گرما یحرف

 و بستم. هامکه چشم  دی موهام کش یتو ودستش 

 دود شد و به هوا رفت.  میکم آروم گرفتم و کل نگران کم

 دوست دارم.  یل یازش نشنوم آروم گفتم: خ یبترسم جواب نکهیا بدون

 حبس شد.  نشیکردم که نفس تو س حس

 موند.  حرکتیموهام ب یتو دستش

فقط باهام  نکهیشدم به ا یبهم نداد دلخور نشدم چون راض یجواب نکهیا از 
 خوب باشه. 

 و شکست. نگذشت که سکوت اتاق  یزیچ

 واست صبحونه آوردم، مطمئنم گرسنته.  -

 و پاک کردم. هاممکث ازش جدا شدم و اشک  یکم با

  میشونی به پ  یاو قاب گرفت و بوسه هاش صورتم با دست یبچرخم ول خواستم
 لبم نشست.  ی رو یزد که لبخند

 گرفت و به سمت تخت کشوندم.  ودستم

 پاش گذاشت.  یبرداشت و رو وی نیو س مینشست 
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 بود.  املت

 و قورت دادم.دهنم آب

 . دمی به هم کش وهامدست 

 به به املت!  -

 نگاه کردم.  بهش

 دست پخت شوهر جونه؟ -

 . دیکرد و خند  کهیرو ت نون

 آره. -

گفتم: پس بهتره نخورم چون مسموم   یآرنج به دستش زدم و با بدجنس با
 . شمیم

 . دن ی که بهم انداخت شروع کردم به خند ینگاه با

 گرفت.   سوخت و درد دیدفعه لپم شد هی اوج خنده بودم که  تو

 باز سگ هار شده بود!  شعور یب

 گرفت که با درد به سرش زدم.  یمحکم گاز 

 ول کن! یآخ وحش -

و عقب   دی دندونش کش یجا یو روعقب بکشه زبونش   نکهیکرد و قبل از ا ولم
 رفت. 
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 پاک کردم.  نمیو با آستلپم  یحالت چندش با

 بود.  یروز یاز خنده و پ زیلبر نگاهش

 جوجه.  یاخوشمزه یل یخ -

 پام گذاشتم.  یبرداشتم و رو وی نیبهش رفتم و با حرص س  یاغره چشم

 شکمم گذاشت.  یو دور کمرم حلقه کرد و روو دستش  دیخند

 بخور که دختر بابا رشد بکنه.  -

 باال رفته بهش نگاه کردم.  یابرو هی با

 که دختره؟ یدونیاز کجا م -

 باال انداخت.   یاشونه 

 . زنم یحدس م -

  یو چگفت: اگه دختر بود اسمش  دمیدیصداش م یبار دوم تو یکه برا یذوق با
 ؟یاگه پسر بود چ م؟یبذار 

 . دمی به خالم کش یگرفتم و دست  یمتفکر حالت

 ه؟ یاوم... نظر خودت چ -

 خانمم بگه.  یهر چ -

 کردم. ذوق

 پسر بود...  بهار... میو بذار به نظرم... دختر بود اسمش  -
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 زدم.   ینیغمگ  لبخند

 احسان.  -

 برادرت؟  ادیبه  -

 نگاهم¬و پر کرد. شک

 تو... تو چطور...  -

 پشت گوشم برد. وموهام 

 . دمیفهم یزدیحرف م تییبا دا یوقت -

 !؟یدرموردش نزد  یهمون حالت گفتم: پس چرا حرف با

 . گهیراست م  تیی دا دمیکردم د قی خورده تحق هیبعدم  دم، ی الزم ند -

 ! ایهست یگرد شده گفتم: عجب آدم یهاچشم با

 اشاره کرد.  ی نیو به س  دیخند

 د؟ یبه دادت رس ی: چقدر زدنت؟ کدمیپرس یش با نگرانتوجه به اشاره بدون

 تو صورتش محو شد.  خنده

 وگرنه خوبم. کنهیخورده کمرم درد م هیبهش فکر نکن، من خوب خوبم فقط  -

 همون حالت گفتم: کبود شده؟  با

 . د یگونم کش  یو روزد و انگشتش   یمهربون  لبخند

 و بخور. من خوبم خانمم، صبحونت  -
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 مطمئن باشم؟  -

جوجه و هم خوشگل بابا جون  یآره عسلم، حاال هم صبحونه بخور که هم تو -
 . دیریبگ

 خوشگل بابا؟ یگیوقت به بچمون مجوجه اون  یگی حرص گفتم: به من م با

 . دنی کرد به خند شروع

 نه؟  یکنیم یحسود ، یآ یخودش فشردم و با خنده گفت: آ به

 و نگه داشتم. پر حرصم نگاه

 کرد نخنده.  یسع

 . یفسقل  یمن یکرد و آروم گفت: تو که ملکه  کیبه گوشم نزد ولبش 

 ذوق کردم.  یحساب

 و بخور.و گفت: صبحونت  دیو بوسگوشم ریز 

 میکوتاه بهش نگاه کردم و بعد بخاطر گرسنگ یکه با لبخند پر ذوق  دیکش  عقب
 حرف زدن شدم و با لذت شروع کردم به خوردن.  ال یخیب گهید

 املتم، مخصوصا املت شوهر پخت.  عاشق

 . کردینگاهم م یو اونم با لبخند مهربون خوردمیم

 و ببرم. تموم لذت  اشایکنار ک دیتهرانند، االن با یکه تو ییهااون  ال یخیب اصل
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دست   یو روکه داشتم دستم یو صاف کردم و با حس خوبنون کل بشقاب  با
 شکمم بود گذاشتم.  یکه رو اشایک

 گرفتم.   یانرژ یدستت دردنکنه شوهر جونم، االن حساب یوا -

 . دیخند

 نکردم.  یکار  -

 یرو یاموهام فرو کرد و بوسه یو تودادم که دستش  هیبه شونش تک وسرم
 موهام کاشت. 

 .می باش نجایا ییدوتا یدوست ندارم برگردم تهران، دوست دارم بدون نگران -

 . مییجان ی درست بشه هم زیتا همه چ -

 زدم.  یلبخند 

 ! هیعال -

 مکث گفت: نورا؟  یکم با

 جونم. -

 کرد که درست نشستم و بهش نگاه کردم.  سکوت

 ؟یبگ یخوایم یزیچ -

 .د یوار پشت دستم کش و نوازش شستش  یهاگرفت و انگشت  وهامدست 
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باعث بشه ازم   یحرف ، یز یچ خوامینم گهیبهت بگم، د زایچ ی سر هی خوامیم -
 .یدور بش

 نگاهش کردم.  رهیخ

 بگو.  -

 شد.  دهیبا زبونش تر کرد که نگاهم به سمت زخم کنار لبش کش ولبش 

 . دی کش  یقی عم نفس

 بگه.  نکهیترس داشت از ا انگار 

نکنه،  رییرفتارت نسبت بهم تغ  کنمیست، خواهش مواسه گذشته  هانیا -
 بهم قول بده. 

 گرفت.  استرسم

 . دم یقول م -

 بهش نگاه کردم.  حرفی شد که ب بلند

 داد.  هی تخت نشست و به تاج تخت تک یرو

 گذاشتم و بلند شدم.  زیم یرو وینی از هم باز کرد که س وهاشدست 

 و دور گردنش حلقه کردم. هام پاش نشستم و دست یرو

 دور کمرم حلقه شد.  هاشدست 
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 کردیدست دست م  یو پر کرده بود و اونم همثل خوره وجودم یدی شد استرس
 تا بگه. 

 ؟یگ ی ه گفتم: چرا نمشد ک  زیلبر صبرم

 شد.  رهیهام خچشم  به

 و بست و بعد باز کرد.هاش چشم  هی ثان چند

 . خوامی که بهت دادم معذرت م یبگم بخاطر تموم عذاب دیبا نکهیاول ا -

 حبس شد و بهت زده بهش نگاه کردم.   نمیتو س نفس

 ! دنشمی ماهه منتظر شن هی کیکه نزد یاجمله  همون

 . دمیزده خند  بهت

 جملم.  نیوقته منتظر ا یل یخ -

 و پر کرد. نگاهش  یشرمندگ

 گفتم.  رید یل یکه خ دونمیم -

 و به چپ و راست تکون دادم. بود تند سرم یکه از خوشحال یبغض با

 . ی که باالخره گفت  نهینه نه، مهم ا -

 زد.  یتلخ لبخند

 داد، همون قدر تلخ و همون قدرم آزار دهنده. کرده رو  خی یطعم قهوه لبخندش

 . دی کش  یقی عم نفس
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و پشت لب   ستیهاش نتموم حرف  نیش مشخص بود انگاه و چهره  حالت
 . ارهیداره به زبونشون ب دیکه ترد ندیمشت کلمات هی ش بسته 

 تر شد. هاش تنگ دست یحلقه 

 ستاره داغون شدم...  انتیبعد از خ -

 اسم ستاره اومد و وجود من از حسادت پر شد.  باز 

و آروم کنم، خودم یچجور  دونستمیو پر کرده بود و نمحس انتقام کل وجودم -
مخالفت کرد اما آخرش نتونست   یپس به فکر افتادم، اولش آرش حساب

 منصرفم کنه. 

 ؟یبکن یخواستیم کار ی کرد که با استرس گفتم: چ سکوت

 . دیهام دزداز چشم ونگاهش 

 . رم یبگ گهید یو از دخترابه فکر افتادم انتقامم -

 . ختیفرو ر  قلبم

 بود. دهیو برقلبم امونم   ضربان

 خب؟  -

بشه رو تور کردم  کیبهم نزد خواستیدختر که معلوم بود م هی  نی واسه هم -
 کردم که عاشقم بشه...  یو کار 

 دستم شل شد.  یزده بهش نگاه کردم و حلقه  بهت

 شکستمش و دورش انداختم.  یآخرش تو اوج عاشق -
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 تار کرد. ودمیدهنم گذاشتم و بلفاصله اشک د یو روکردم  خی دست

 بست. وهاش چشم

 آوردم.  گهیدختر د هیبل رو سر  ن ی بعد از اون هم -

 وجودم سست شد.  کل

 . زدیم شیو آتبند بند وجودم کردیکه به ذهنم خطور م یفکر

 و بعد از اون... تو رو سوژه کردم. -

به پا   لیصورتم س یهام بشکنند و روبود که سد اشک یش کاف جمله  نی هم
 کنند. 

 رفتم.  نییپاش بلند شدم و از تخت پا یلرزون از رو  یبدن با

منم  یخواستیبا هق هق گفتم: تو... تو م رفتمی که عقب عقب م طور همون 
 ؟ ی... منم رو داغون کنرو

 پر از اشک بهم نگاه کرد.  یهاچشم با

 خواستمی که نم یبهم داد وی حس هیبود اما کم کم   نیاولش قصدم هم  -
و حسم نکهیقبول کنم که دوستت دارم؛ گذشت تا ا خواستمی قبولش کنم، نم
 . یدی رو فهم تایو رز  دنیدزد یه یشده بود و تو قض  ریباور کردم اما د

 خوردم.  وار ید به

 ؟یبد میباز  نجور یا ی هان؟ چطور تونست ؟یبلند گفتم: چطور تونست هیگر با
 ت بود؟همش نقشه  یدوستم دار  یگفت ی م یوقت یعنی
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 تخت بلند شد و آروم به سمتم اومد.  یرو از 

 ومی زندگ ، یرو عوض کرد زیبغض گفت: اما عاشقت شدم نورا، تو همه چ با
 . یداد رییتغ

 هاش درد داشتند. درد داشتند، حرف کلماتش

 .هق هقم اوج گرفت  ی دو زانو فرود اومدم و صدا نیزم یرو

و ببخش نورا، من غلط کردم که  زانو رو به روم نشست و با بغض گفت: من  دو
 بشکنمت.  خواستمیم

 گرفت.  وبازوهام

 . شمینابود م  میببخشم، چون اگه نبخش  -

 . دم یکوب  شنه یس یقفسه  به

 بار سوم ضربه بخورم.  یبرا یخواستیم ؟یچ یشدیگه عاشقم نم اما ا -

 موهام فرو کرد.  یو توبغلش انداختم و دستش تو

  یاگه یها رو بهت زدم تا از زبون فرد دحرف  نیبغض گفت: اما شدم، ا با
 . م یکل نبخش نبار یکه ا  ینشنو

 بغلم کردم و ملتمسانه گفت: ببخشم خانمم، ببخشم.  ترمحکم

 مشتم گرفتم.  یو توتنش  یرنگ تو   یآب رهنیپ

 تو بغلش خفه شده بود.  میگر  یصدا



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1610 
 

 و دوست داشتم.بودم اما بازم آغوشش  دهیرو ازش شن زها یچ نی ا نکهیا با

که بعد از  ویمرد نیدوست داشتم، ا هاشی بد یمرد رو با همه  نیمن ا آره، 
 . با جون و دل دوست داشتم دمیشنیو مچهار ماه التماسش 

 که عاشقشه متنفر باشه؟  یاز کس شهی مگه م آدم

  گهیکه د یمطمئن باش د یبا یبود یعصبان یاز سه روز از کس  شتریاگه ب گندیم
 باشم. یمرد عصبان نیاز ا تونمی ساعتم نم  کی یاما من حت ی ستیعاشق اون ن 

 متنفر نه.  ای یآره اما عصبان دلخور 

 دور کمرش حلقه کردم و آروم گرفتم.  وهامدست 

 ... ی وگرنه م میدیبغلم کرد و با بغض گفت: بگو که بخش ترمحکم

 . دمی لبش گذاشتم و عقب کش  یرو وهامانگشت 

از   اشایاون ک اشایک نیا  گهیکردم که د دای پ  نی قیصورت غرق اشکش  دنید با
 االن واقعا عاشقه.  ست، ین یبل و مغرور ق یخودراض

که چقدر  دونهی کرده و خدا م هی صورتش گر یهابدون توجه به زخم  یحت
 سوزش داره. 

 به لبش زدم. یداغ و پر از عشق یبا دست پاک کردم و بوسه  وهاش اشک

 شدم.  رهیدارش خنم  یهاو به چشم دمیکش  عقب

 یتو یهم رنگ قهوه  یهاله یت نیمن خلصه شده بود تو ا  یایدن تموم
 هاش. چشم
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 زدم.  یلبخند 

 عاشقتم مرد من.  -

 و محکم بغلم کرد.  دیبغض خند با

 منم عاشقتم.  -

 ش االن خالصه نه اون زمان. جمله   نیا فهممیم حاال

 و بستم. هامآرامش چشم  با

 . به موهام زد و بازم تکرار کرد: منم عاشقتم خانمم یابوسه 

 .سادندیو زمان واسم وا نی زم انگار 

 یکس  چیو ه کنمیم یلحظه زندگ  نی تو هم شهی تا هم کردمیکه حس م یجور 
 . رهیو ازم بگاون تونهی نم

 

 ی راو

 

رو سمت خودشون بکشند  هی اگه اون خارج ن؟یفرز  یبکن کار یچ یخوایم -
 . رهیاعتبار شرکتشون باالتر م

  نی: و ادهی ادامه م ای و آر  کشهی م شیپرپشت مشک  یتو موها یدست نیفرز 
که   ستی هم نورا ن  گهید مونه، یم جهی نتی هامون بتموم نقشه  نکهیا یعنی

 . ارهیبتونه واسمون خبر ب
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 یل یبهش س  یکه چجور  رهینم ادمیهنوز  ، ی: لعنتگهیلب م   رینورا ز  یادآور ی با
 زد!

 برات مهم شده!  ادیدختره ز  نی: انگار اگهیم یسوال یبا چهره  نیفرز 

 . کشه یم یپوف ایآر 

 . یکه تا چند روز بعد اون اتفاق سر کوچشون پلس بود  دهیخبرا بهم رس  -

 . کنهیم یاخم ایآر 

  ؟یخب که چ -

 . کنه ی بهش نگاه م رکانهیز  نیفرز 

 نه؟  ، یتو مجذوب دختره شد -

 . کنه ی چپ چپ نگاهش م ایآر 

 ببند!  -

 . رهیدرست حدس زده اوج بگ نکهیاز ا نیفرز  یتا خنده  هی کلمه کاف نی هم

 به دور زدن دور اتاق. کنهیو شروع م شهی کلفه بلند م  ایآر 

 فکر کن.   نیبش  دنی خند یبه جا -

 . دهی م هیتک  شی خندش خونسرد به صندل یبا ته مونده نیفرز 

و  رسمی پسر، هم من به خواستم م رهیکه مو ال درزش نم  دم یکش یانقشه  -
 هم تو.
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 . کنهیبهش نگاه م یسوال ایآر 

 خب؟  -

شکمش   یو روهاش و انگشت  ندازهیم ز یم یو رودستش  یخودکار تو نیفرز 
 . کنهی داخل هم قفل م

 تونم ی جذب کنم م وی مشتر تونمیم  نکهیکه علوه بر ا دم یکش یانقشه  -
 . ارمیدالرامم به دست ب 

 وقت کجاش به نفع منه؟ : اون گهیباال رفته م  یابرو هیبا  ایآر 

 . ذارهیم زیم یو روهاشو آرنج  رهیگیم یاز صندل وش ه یتک

 . یار ینورا رو به دست ب یتونی: تو هم مگهی م شی شگی هم ینگاه مرموزانه  با

 . پرندیباال م ایآر  یابروها

 با من باشه؟  شهی نورا حاضر م یکنی وقت فکر ماون -

 ... شه یمجبور م ار، یمنم نگفتم به اخت -

 . شهیطور که دالرام مجبور م: همون دهیادامه م  یالبخند مرموزانه  با

 . شهیجاش بلند م از 

 رو برامون آماده کنند.  یدب یزنگ بزنم عمارت تو دیبا -

 . زنه یم  یچشمک

 منتظر چهارتامونه.  یدب -
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 ن؟ یتو فکرته فرز  ی: چگهیسردرگم م ایآر 

 

 دلــارام

 

 .میکردیکلفه به هم نگاه م  هممون

 . میاشایساعته که االف آقاجون ک میدرست ن  االن

 هامون اومدند و جمعمون کردند. تک تک خونه  هاشنوچه 

که عمرا اگه بهش   میدونی فقط من و آرش م دونند، ی ها که نمبدبخت  اون
 . میبگ

 . دی کش  یپوف ریام

 جمع کرده؟  نجایآقا جون چرا ما رو ا -

 باال انداختند.  یاشونه  همشون

 نگاه کردم.  تایبه رز  قیدق

 ! فهممینم  یکرده ول  رییتغ شیزیچ هی انگار 

 بهم نگاه کرد.  یشد که سوال  رمینگاه خ متوجه

 باال انداختم و به اطرافم چشم دوختم. یاشونه 

 . میبلند شد یهمگ اشایآقاجون ک  یصدا با
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 . نمیبیو مخوشحالم که همتون  -

 . میبه تک بهش سلم کرد تک

 . م ینیکه باالتر از همه بود نشست و اشاره کرد که بش یمبل  یرو

 . مینشست  یهمگ

 د؟ یو جمع کردشده که هممون  یبا اخم گفت: چ ریام

 انداخت.  نییو پاانداخت که سرش  تایبه رز  یای نگاه جد نادرخان

 . دی کش  یپوف ریام

 ... تایدرمورد کار من و رز  نیخوای اگه م -

االن فعل بحث،  کنمی م یدگیکار احمقانتون رس   نیبعدا به ا خوام، ی نه نم -
 .اشاهیبحث نورا و ک 

 کردند؟  کار یچ  تایو رز  ریبا اخم گفت: مگه ام  آرش

 شالش.  یبا گوشه  یشروع کرد به باز  تایرز 

 . ستیها ن بحث راجب اون طور که گفتم فعلگفت: همون   یجد نادرخان

 کردم خونسرد باشم.  یبه هممون نگاه کرد که سع قیپا انداخت و دق یرو پا

 گم و گور شدند. اشاینورا و ک شبید -

 بلند شد.  یناشناس یدفعه صدا هی

 !دهیو دزدت دختر برادر زادمنو  یگم و گور نه نادر خان، بهتره بگ -
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 . دیبه سمت صدا چرخ هاموننگاه

 . یمقتدر و جد  رزنیپ هی

 . دمیو شننادرخان  ینفس عصب  یصدا

 ؟یکنیم کار یچ نجایا -

 خانم به سمتمون اومد.  اون

 بفهمم که نورا کجاست.  دیمنم با -

 به آرش خورد.  نگاهم

 .دیبار ی مشت کرده بود و خشم از نگاهش م ودستش 

 کرده! وونهیو دمن  ی: اون دختر نوهنادرخان

 زد.  یو پوزخند دی نورا باشه بهمون رس یعمه  دیخانم که فکر کنم با اون

که بهش داده   یهمه عذاب نیرو کرده، چرا؟ چون با ا کار نیتو ا یبرعکس، نوه  -
 چرا هنوزم دوستش داره! دونمی نم

 زد.  یپوزخند  آرش

عاشق همند   قدر ن ی دو نفر که ا یتو کارا دیدار  قدر نیشماها چرا ا دونمی من نم -
 ! دیکنی دخالت م

 . دمیو گزاسترس لبم  از 

 آرش؟  یگیم یدار  یآروم گفت: چ  ریام
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 ؟ینورا با خنده گفت: چ یعمه 

 !ال یخیو گرفتم و با التماس گفتم: آرش ب بلند شد که دستش  آرش

 نکرد. یاصل توجه اما

  نکهیرو دوست دارند، دوم ا گهیهردوشون به هم اعتراف کردند که هم د -
 ست. نورا هم حامله  گهید

 هوا رفت.  یدفعه سالن عمارت رو هی

 نگاه کردم.  ری همه به ام نیب از 

 . کردیشکه به آرش نگاه م فقط

 . دیو بلند گفت: ساکت باش  دیکوب  نی و محکم به زمعصاش  نادرخان

 سکوت همه جا رو پر کرد.   دهینکش  هی ثان به

 گه؟ یم ینورا گفت: آرش چ یشد و با اخم رو به عمه  بلند

 . د یکش یخانم کلفه نفس احترام

 ست. نورا حامله گه، یراست م  -

 . میدیداد نادرخان فضا رو پر کرد که همه از ترس به باال پر یدفعه صدا هی

 ست! ته فاجعه  نیا -

 ؟یذار یسر به سرمون م  یلرزون گفت: آرش، دار   یبا صدا ریام
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خان، تو هم بهتره فکر نورا رو از   ریگفت: نه ام  رحمانهیزد و ب یپوزخند  آرش
 . یکن رونیسرت ب

 لحنش ماتم برد. از 

 . د یکش  ششیو به ته ر سست بلند شد و دست لرزونش  یبا پاها ریام

 کرد.  شیکار   شهی نم گهیکه شده د ه یخانم: کار  احترام

 و بندازه. بچش  دیبا شه؟یگفته که نم  یداد زد: ک  نادرخان

منم به   یو واسه من باال نبر، فکر کردگفت: صدات تی خانم با عصبان احترام
بچه بزرگمهر تو خانوادم به   هی که  ادیخوشم م یفکر کرد وفتادم؟ یفکر ن  نیا
 اد؟یب ایدن

 .میبهش نگاه کرد تایرز  ی ده یترس یصدا با

 ؟یخوب ر؟یام -

 و پر کرد.وجودم ینگران  ریام دنید با

  نی به زم ختیر ی طور که اشک مدو زانو افتاده بود و همون  نی زم یمبل رو کنار 
 بود. رهیخ

 بلند شد و به سمتش رفت.  عیسر تایرز 

 و بست.هاش چشم  هی به روش نشست و تو بغلش انداختش که با گر رو

 به عنوان تاسف تکون داد. یسر نادرخان

 !دیبه سر خودتون آورد ییچه بل دی نیهمتون بب  -
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 آرش بهش نگاه کردم.   یصدا با

 . میبلند شو بر -

 نگاه به همه انداختم و بلند شدم.  هی

 : چند وقتشه؟ لیل

 باال انداختم. یاشونه 

 . دیبر  ذارمیکجا رفتند نم  دیتا بهم نگ د، ی نی بش دی ریگفت: بگ  یجد نادرخان

 زد.  یپوزخند  آرش

 م؟ یبه نظرتون چرا االن عصبان دونم؟یکه من م دی کن ی واقعا فکر م -

و داداشم کجا خودش ستی شما معلوم ن ی ادامه داد: چون بخاطر کارها بلندتر
 . زنهی نم  یبه منم زنگ یگم و گور کرده که حت

 .دند یباال پر ابروهام

 کنه! دمت گرم عشقم.  یم یخوب نقش باز  چه

 د یاما دار  دی م گفتم: واقعا براتون متاسفم، مثل شماها بزرگ خاندانتوناخ با
 . د یکنی م تونیم یقد ینه یک یقربان یارو به طور احمقانه  چارهیدوتا ب

 رو به روم تعجب کردم.  یصحنه  دنینگاه کردم اما با د ریام به

 !کردیم هیبغلش کرده بود و اونم گر یبیجور عج هی تایرز 

 بلند شد.  صداش
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 ازش متنفرم.  دیبگ دیدید واشا یاگه ک -

 صورت زدم.   یبه پهنا  یلبخند 

 ! شرت کم شد. ول یا

 و جمع کردم. که آرش به دستم زد به خودم اومدم و لبخندم  یاضربه  با

به حالتون اگه   ینادر، وا یکن  دایو پتگفت: بهتره زودتر نو تی با عصبان  احترام
 ینکن  داشیاگه پ  دم، یسر نورا آورده، فقط دو روز بهت مهلت م  ییبل نمیبب

 . شمیخودم و با روش خودم دست به کار م

 پر از منظور بود. لحنش

 . دیخند انهیموز  نادر 

 ندارم!  ییمنم از کشتن دختر برادرزادت عبا -

 .میگرد شده و پر ترس بهش نگاه کرد  ی هابا چشم  یهمگ

 وفش ی ک تایبلند شد و به سمت در تند قدم برداشت که رز  ریدفعه ام  هی
 . دیبه سمتش دو زدیطور که صداش م برداشت و همون 

 حساس شدم؟  قدر نیمن ا ای ست؟ین رینگران ام یادیز  تایرز 

 و گرفت. دستم  آرش

و  کشتنشون  ینقشه   نجایا دینیکه هردو بش  ستی ن ف یاونقدرم ضع اشایک -
 می خوب بلد دیبه هردوشون بزن یبیآس نیکتری کوچ نی! بخوادی واسه هم بگ

 . میریو بگحالتون 
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نادرخان و احترام  یبرزخ  یهابه سمت در کشوندم که با ترس به چهره  بعد
و خلص  گلوله آرش  هی دستور بگند که با  هیبود با  کیخانم که هر لحظه نزد

 کنند نگاه کردم. 

نادرخان با  یهااز نوچه  یکیدفعه  هی که  میبود دهیبه وسط عمارت نرس هنوز 
 وحشت وارد شد. 

سکوت کرد و به سمت   تی همه جمع  نی ا دنیبزنه اما با د یحرف خواست
 . دیکه اخم داشت دو ینادرخان

که باعث شد  شد ینادرخان برزخ یافه یگفت که چنان ق  یز یچ هیگوشش  در 
 و فشار بدم. دست آرش 

 دم؟ی پول مفت بهتون م د؟یکردیم یداد گفت: پس شما احمقا چه غلط  با

 بلند شد و تند به سمت در رفت.  عی سر بعد

 آرش نگاه کردم. به

 نظر داشت.  رینادرخان¬و ز  قیدق

 . دی دفعه چرخ هی برنداشته بود که  یاز کنارمون رد شد اما هنوز قدم نادرخان

 قدم به عقب رفتم.   هیو  دمیکش  ینیترس ه از 

به حالت اگه کار تو باشه احترام،  یرو به احترام خانم گفت: وا ینگاه ترسناک با
 . کنمی م چارتیب دم، یو به باد مدود مانت

 . کردیخونسرد بهش نگاه م یل یخانم خ احترام
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 ش ازمون دور شد. تند به همراه نوچه  یهابا قدم  نادرخان

 بلند شدند.  یهمگ

 قلبم گذاشتم.  یو رو لرزونم دست

 شده؟  یچ یگیم -

 نداد و تند به سمت در کشوندم.  وجوابم

 .میسادیوا نیماش کنار 

 شدند.  کیها با دو بهمون نزدبچه  نمیرو باز کردم اما تا خواستم بش در 

 ه؟ یا واقع نور  یحاملگ یه ینفس زنان گفت: قض  ناین

 دادم.  هیدر تک به

 . دهیفهم  روز یآره، خودشم د -

 . دم یرو بغل کردند که خند گهیهم د  غی با ج لیو ل ناین

 !میافتاد ینیریش  گهیگفت: به به، د جانیبا ه  فربد

 کجان؟ دیدونی با اخم رو به هر دومون گفت: شماها م ال یدان

 باال انداختم. یاشونه 

 گرفته گم و گور شدند. نه، دست نورا رو   -

 امن نباشه.  گهید نورایا دیشا دیها بهتره زود بر: بچه آرش

 ه؟ ی با اخم گفت: منظورت چ مهراد
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 دالرام.  نیبش د، ینشست و بلند گفت: بر نیماش یتو

 به همشون انداختم و نشستم. ینگاه

 . گهید دی: برآرش

  نیکه پشت ماش هاشونن ی کردند و به سمت ماش یسرسر یخداحافظ  همشون
 ما گذاشته بودند رفتند. 

 گاز گذاشت و به سرعت حرکت کرد.  یو روروشن کرد، پاش  ون ی ماش آرش

 شده بود؟ یچ ی گی گفتم: م نگران

من  ، یدونی مطمئنم م ، یدونیباال انداخت که با اخم گفتم: تو م یاشونه 
 و گول نزن. من شناسم، یو مهات نگاه

 . دیکش  یبهم نگاه کرد و پوف کوتاه

 و چندبار بوق زد.  دیدر رس به

 اومد.   رونیب  عیدر رو باز کرد که سر نگهبان

 . نمیگفتم: بگو بب  یجد

 . د یکش ششیبه ته ر  یدست

 تو مشتم گرفتم و گفتم: بگو.   ورهنش یپ  یعصب

 و پس زد. هم فشار داد و دستم یرو وهاشدندون 

 نگاه کردم. ورون ینشستم و ب نهیبه سو دست  دلخور 
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 خونه.  رمیتحکم گفتم: م با

 کرد.  یرانندگ  تینداد و با جد وجوابم

 ؟ یدیخونه، نشن رمیگفتم: گفتم م  یعصب

 . دی نفس کش ینداد و فقط عصب یجواب بازم

و ببر خونه، من خونت  شروع کردم به زدنش و با داد گفتم: من  تی عصبان با
 . امینم

بار  هیو گرفت و هاممچ  تی نگه داشت و با عصبان ابونیحرکت کنار خ  هی با
 تکونم داد.

بهت گفتم تا مامان و بابات  ؟یتنها تو خونتون بمون ذارمیم  یبسه! فکر کرد -
 . یمونیم  شمی پ گردندیبرم

به منم  ستیحاضر ن یبمونم که حت  یکنار کس خوامینم خوام، ی زدم: نم داد
 بگه.  یزیچ

 هم فشار داد.  یو رو هاش بست و دندون وهاش چشم

 تقل داد زدم: ولم کن.  با

  شی عصب یو معلوم بود حساب ¬شدیم  نیی تند باال و پا  شنه یس یقفسه 
 کردم. 

 چنگ زدم.   فمی و آزاد کردم و به کشدت مچم به

 شدم که داد زد: دالرام؟  ادهیباز کردم و پ ون یماش در 
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 شونم انداختم و تند قدم برداشتم. یرو وفم یتوجه بهش ک بدون

 بلند شد.  نشیمحکم بسته شدن در ماش یصدا

از   زیلبر یهاکه با آرش و چشم دمیشد و به عقب چرخ دهی دفعه مچم کش هی
 رو به رو شدم. تشی عصبان

 . امینم  ییجا چیجلو کشوندم که با تقل گفتم: من با تو ه به

 : ساکت شو دالرام. دیغر

 . امیمردم با داد گفتم: ولم کن؛ گفتم نم یهاتوجه به نگاه  بدون

 بودند.  دهیفایبود که تقلهام ب ادیزورش ز  اونقدر 

 باز کرد. ون یماش در 

 . ن یبش -

 . خوامینم -

 . گمی بهت م ، یلعنت   نیزد: بش داد

 حرفش آروم گرفتم.  نیا با

نشستم که در رو محکم بست و   دمیبه خواستم رس  نکهیاز ا خوشحال 
 دور زد و نشست.  ون ی ماش دی کشی موهاش م یتو یطور که دستهمون 

 رو مهارش کردم.  رهیشکل بگ خواستی که م یاروزمندانه یپ  لبخند
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 رو نقطه ضعفش دست بذارم تا آدم بشه.  دیبا شهی هم

 از جاش کنده شد.  نی گاز گذاشت که ماش یرو وپاش 

خونه    یتو یجور  هی نیفرز  ترسهی تو خونه تنها باشم چون م  ذارهینم نیا واسه
 بدزدتم.  ایو  ادیب

 فرمون زد.  یرو محکم

 به اعصابم! یلعنت بهت که گند زد -

 . دمی موهاش کش یتو ی دست یبدجنس با

 گوشم با توعه.  زم، یبگو عز -

 بودم که از رو برم؟ یبهم انداخت اما مگه من آدم یتند نگاه

 . دمیو بوسش شدم و گونه  خم

 فرستاد.  رونیو به بنفسش  کلفه

 بهم نگاه کرد. کوتاه

 تا رستوران صبر کن.  -

 شده درست نشستم.  خوشحال 

 باشه عشقم.  -

 بهش انداختم.  ینگاه مین

 و به چپ و راست تکون داد... حرص سرش  با
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 . میو نشست میکرد  زونیآو یپشت صندل وهامون کت 

 . دی به گردنش کش یدست

 ؟یخور یم یچ -

 انداختم.  یمنو نگاه به

 . دهیکوب -

 تکون داد.  یسر

 شدن گارسون بهش نگاه کردم. کینزد با

 د؟یدار  لیم یچ د، یسلم، خوش اومد -

 منو رو بست. آرش

 . ییبا مخلفات و دوتا دلستر هلو دهیکوبدو پرس  -

 تبلتش ثبت کرد.  یرو تو هاسفارش 

 قربان؟  دیدار  یاگه یامر د -

 : نه، ممنون. آرش

 " ازمون دور شد. شمی با گفتن" پس از خدمتتون مرخص م گارسون

 شدم.  رهیچونم زدم و با لبخند بهش خ ریز  وهامدست 

 .رهی م  نیاز ب شی و کلفگ تینگاهم عصبان  نجور یبخاطر ا شهیکه هم دونمیم

 و به سمتم چرخوند. و حس کرد که نگاهش نگاهم  ینیسنگ
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و باال انداختم و همون نگاهم یاشونه یچی ه  یبهم نگاه کرد که به معنا یسوال
 نگه داشتم. 

 و ازم گرفت. نگاهش  باز 

 کردنم نه به االنت!  یکنه و با حرص گفت: نه به عصبان نتونست تحمل   درآخر

 . دمی خند فقط

 با زبونش تر کرد.  ولبش 

 نگاه کن.  گهید یجا هیبه  -

 باال انداختم. ییابرو

 هات کار دستت نده دالرام! نگاه نیگفت: بپا ا دوار یخم شد و تهد زیم یرو

 و بست. هاش که چشم  دم یکج کرد و دلبرانه خند یکم وسرم

و هامچشم  ¬ارادهیو گرفت و به سمت خودش کشوندم که ب دفعه مچم  هی
 بستم. 

 .یجبران کن  یجور  هی کردنم  یبخاطر عصب دیگوشم گفت: امشب با کینزد

 کردم نخندم. یسع

 . کنمیشام خوشمزه واست درست م  هیخونه،  میریباشه، م -

 و باز کردم. هام تم پخش شد که چشمصور  یتو هاشنفس 

 . گهید ز یچ هی کنه، یقانعم نم نایو اگفت: شام  کردیکه به لبم نگاه م طور همون 
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 کنم. تشیاذ خواستمی م یول هیمنظورش چ دونستمیم

 .یبخواب وی شب بغلم کن ذارمی پس م -

 چشم¬هاش¬و پر کرد.  حرص

 هست.   شهیاون که هم  -

 باال انداختم. یاشونه 

 . رسهیبه ذهنم نم یزیپس من چ -

 کردم نخندم.  یکه سع  دیعقب کش یخر خودت  یعنیکه  ینگاه با

 بحث گفتم: خب، بگو.  نیدادن به ا انیپا یبرا

 بهم نگاه کرد که گفتم: نادرخان.  یسوال

 . د یکش یپوف

 دالرام...  -

 تحکم گفتم: بگو. با

 . دیصورتش کش  یو تودستش دو

 باند... قاچاقه.  هی  سیبهم زل زد و درآخر گفت: نادرخان رئ یکم

 حد ممکن گرد شدند.  نیتا آخر هامچشم

 ! قا... قاچاق؟!؟یچ... چ... چ -

 تکون داد.  یسر



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1630 
 

 قلبم گذاشتم.  یرو ودستم

 ؟ یدونیاز کجا م -

 .دونمی بدونه منم م اشایکه ک وی زیهر چ -

 دهنم گرفتم.  یو جلودستم دو

 ! م؟یرفت و آمد دار  ایخدا! آرش ما با ک ای -

 ؟یکرد  دشیتهد یاونطور  هاوونه یخطرناکه و تو مثل د قدر ن ی ترس گفتم: ا با

 داد.  هیتک یبه صندل نهیدست به س خونسرد

 .ترسمی نم یمن از کس -

 و پر کرد. وجودم  تی عصبان

  یعنی  یکنم که بفهم ف ی و برات توصباند قاچاق سیهان؟ رئ ؟یاوونهیتو د -
 چقدر خطرناک؟

 و گرفت. هامشد و دست  خم

 دونه یبکنه، چون م تونهی نم یکار  چی بهش فکر نکن، به ما چه؟ اونم ه  -
 ش. درافتادن با نو  یعنیرسوندن به من  بیآس

 بستم. وهام چشم

 خدا!  یکه نادر خان... وا  شهیگفتم: باورم نم ناباور 

 هام وارد کرد. به دست  یفشار 
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 گفتم بهش فکر نکن.  -

طرف اون مرد  گهید دمیباز کردم و با التماس گفتم: آرش قسمت م  وهام چشم
 . کنمیازت خواهش م ، ینر

 زد.  یلبخند 

 نگران نباش.  -

 بهش گفت؟  یاسترس گفتم: به نظرت اون نوچش چ با

 لو رفته.  بشیبه رق  ایو  سیبه پل  ایهاش از محموله  یکی کنمی فکر م -

 زدم.  یپوزخند

 دلم خنک شد.  -

******************** 

از نگاه آرش پنهانش کنم وارد  کردمیم یوجودم بود و سع ی که تو یاسترس با
 خونه شدم. 

 استرسم گرفته.  هینادرخان چجور آدم دمیکه فهم یوقت از 

 باشه! یآدم نجور یاون مرد به ظاهر متشخص ا کردمی و نمفکرش  وقتچ یه

 مبل انداختم.  یرو وخودم

 و بستم. هامدادم و چشم  هی بهش تک وسرم

 کوچولو؟ یخور یگفت: قهوه م  یبلند یبا صدا آرش
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 گرفت.  خندم

 حرص گفتم: صدبار بهت گفتم به من نگو کوچولو! با

 . م دیخند  صدای آشپزخونه بلند شد که ب یش از توخنده  یصدا

 ؟یخور یحاال م -

 . بخورم ار یب  گهید زیچ هینه،  -

 .ومد یازش ن ییصدا

 و باز کردم. هامکنارمه چشم  نکهیحس ا با

 که تو مبل فرو رفتم.  دیبار ی م طنتینگاهش ش از 

 بهم رحم کن.  اینگاه! خدا نیا باز 

و قورت به مبل گذاشت و تو صورتم خم شد که آب دهن نداشتم  ودستش 
 دادم.

 ؟یبخور  یخوای م گهید زیچ هی -

 تکون داد.  یسر

 آره، جرمه؟ -

 ؟یبخور  یدارم که بتون زیچ هی خب، فعل فقط  یعشقم، ول ستی نه اصل ن -

 ز؟ یگفتم: چه چ یسوال یچهره با

 شد.  رهینزد و فقط خ یحرف
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 بهش زدم.  یمشت غیدفعه تازه متوجه نگاه و لحن منظوردارش شدم که با ج هی

 ! شعور یب -

 قدم به عقب رفت که بلند شدم و شروع کردم به زدنش.  هیخنده  با

 . ی شعور یب یل یحرف زد! خ شهیمنحرفم نم  یباتو -

 ش اوج گرفت. خنده  یصدا

 کرد.   کمیگرفت و به خودش نزد وهاممچ 

 قشنگم.  ادینگو که بدت م  -

 زدم.  غیج

 . ادیبه من نزن بدم م ویحرف نطور یبرو گمشو، بهت گفتم که ا -

 . دیو خودشم بهم چسب  دمیستون وسط دو مبل کوب به

و حرصت  دهیخدا چقدر حال م یکه از خنده قرمز شده بود گفت: وا یدرحال
 !ارمیدرب

 بزنم.  دیکه نبا یی: برو تا نزدم اونجادمیشدم غر دیکل   یهادندون  نیب از 

 شد.  کیصورتم نزد به

 !میدار بشبچه می تونی نم شمیم می وقت که عقاون -

 حرصم خندم گرفت.  ونیم
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 یآورد ول اشایبل رو سر ک نی هم شیچون نورا هم چند ماه پ ، یشینم رینخ - 
 ست. االن حامله 

 . دنی کرد به خند شروع

 ادته؟ی -

اونم حرص   رفتمی م سهیاز خنده ر  گفتیم  یآرش وقت یخنده گفتم: آره، وا با
 . خوردیم

 دند؟ یپری چقدر به هم م ادتهیخندش گفت:  یته مونده  با

 کردند.  نییپا و باال وخنده سرم با

 . دی کش یقی نفس عم خندون

 درست شده.  زیخوشحالم که حاال همه چ  -

 زدم.  یلبخند 

 م؟ یبهشون زنگ بزن میمنم... بر -

 نوچ. -

 چرا؟ -

 شد.  یجد  یکم نبار یو ا دی کش  یقی عم نفس

 باهات حرف بزنم.  خوامیم -

 . دیحس خندم پر تموم
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 شده؟  یزیچ -

 جدا شد.  ازم

 . میمبل نشست  یگرفت و رو ودستم

 نه، نگران نباش.  -

 بهش چشم دوختم. منتظر

 و گرفت و با انگشت سشتش نوازشش کرد. دستم  هی

 کنم.  تی عقد رسم  خوامیم ، ینامزد نیخسته شدم از ا گهید -

 ؟یذوق گفتم: واقعا؟ ک با

 زد.  یلبخند 

 فردا. -

 کردم.   تعجب

 ! مامان و بابام!اشای! اما نورا و ک؟یچ -

 . میریگیم وتش یفرمال  هیبعدا  ست، یمهم ن -

 ! ؟یعجله دار  قدر ن یا یگفتم: واسه چ سردرگم

 . دیکش  یانگاه کرد و نفس کلفه  نیزم  به

 گرفتم.  ودستش 

 اومده؟ شیپ یمشکل  -
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 نگاه کرد.  بهم

 ن؟یگفتم: بخاطر فرز  دیدفعه با ترد نینزد که ا یحرف باز 

 تکون داد.  یسر

 زدم و بغلش کردم.  یلبخند 

 . یشناسیو مقربونت برم، تو که من  -

 بغلم کرد.  محکم

 . زنهیم یدست به هرکار  یعوض  نیاما اون فرز   شناسمیتو رو م -

 . دم یموهاش کش یتو ودستم

 . میکنی کار م هیراحت بشه   التیخ  نکهیواسه ااصل  -

 کار؟یچ -

 جدا شدم.  ازش

 امشب کار رو تموم کن.  -

همه   یگرفت که گفت: نه دالرام نه، من به بابات قول دادم تا وقت ومنظورم 
 نشده کار به کارش نداشته باشم.  یرسم زیچ

 . و گرفتم شدم و دو طرف صورتش ترک ینزد بهش

 . فهمه ی اون که نم -

 هام گذاشت.دست  یرو وهاشدست 
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 .اما من قول دارم  -

 .ینگران نیکه تو بخاطر ا دونمی من م -

 هم باشه من قولم برام مهمه.  یزیهر چ -

 . دم یلبش کش یو روزدم و انگشتم  یلبخند 

 . ینکن یمهمه که تو از درون خودخور  ن یاما واسه منم ا -

 بست. وهاش چشم

 . کنمی و وسوسه نکن دالرام! ازت خواهش ممن  -

هاش  و دور گردنش حلقه کردم و با اون دستم مشغول باز کردن دکمه دستم  هی
 بهش داد.  ی و گرفت و فشار مچم عیشدم که سر

من تماما  ست، ین نمونی ب یتیمحدود چیه  گهیگوشش گفتم: امشب د کینزد
 فکر کن.   نیآرش، به ا شمیمال تو م

 نیآرش فرز  یبه جا ترسمیدروغ گفتم، م  ستمی ن نیبگم خودمم نگران فرز  اگه
اتفاق  نیاالن به دست عشقت ا نی هم  نکهیو نابودم کنه، ا ارهیب  رمیجا گ هی
 نیکه عاشق  خشونته ا یکیکه بعدا به دست   نهیهزار مرتبه بهتر از ا وفتهیب

 . وفتهیاست باتفاق و

 به رونم زد و گفت: نکن دالرام.  یکه چنگ دمیو بوسگوشش  یالله 

 گرفته بودم.  وم یمن تصم  اما
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هاش بسته بودند و باز کردم اما اون هنوزم چشملباسش  یهادونه دکمه  دونه
 کرد. یم یو سر رونم خالو مقاومتش 

 انداختم.  نی زم یشونم افتاده بود رو رو  یکه رو یشال

شدم که دستش شل  دنش ی کرد پسم بزنه اما نذاشتم و مشغول بوس یسع
 شد. 

 . امیبرو باال تا ب مم، ینفس زنان با حرص گفت: باشه تسل  درآخر

 لبم نشست.  یرو یقیعم   خندلب

 فرار کنم.   نمینب ا، یایگوشش گفتم: ب کینزد

 . ام یگفت: م آروم

 به گونش زدم.  یابوسه 

 خوبه.  -

 و بلند شدم.  دمیکش  عقب

 بسته و دستش مشت بود. وهاش چشم

 . رهیداره با خودش کلنجار م یحساب معلومه

 ها رفتم.سمت پله  به

 باال اومدم و وارد اتاقش شدم.  ازشون
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به قول خودش باهاش  شهی که هم یمخصوص خودم ادکلن  یکشو یتو از 
 رو به گردن و مچم زدم.  شهیمست م

 و شونه کردم. و زدم و موهامو چهار ساعتم ستیب رژلب

 بگم ترس و استرس نداشتم دروغ گفتم.  اگه

 . وفته یاتفاق ب نیا دیبخاطر خودم و خودش با اما

 لبم نشست.  یرو یوارد شدنش لبخند با

 شدم. شدهیورز  کلیمحو ه  شهی آورد که مثل هم رونیاز تنش ب ولباسش 

 نبود.  نیی اون پا هی نگاهش شب گهید حاال

 سمتم اومد.  به

 وروجکم؟ یمطمئن -

 سمتش رفتم.  به

 کامل.  -

 

 نــورا

 

 . دمیبار هزارم پرس  یبرا

 م؟یریکجا م -
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 زد.  شی شونی به پ محکم

 !زهیبابا! گفتم سوپرا یکرد وونمید -

 گفتم و درست نشستم.  یشیا

از   یچجور  شعوره؟یچقدر بابات ب ینیبیشکمم گذاشتم و گفتم: م یرو ودستم
 کنه؟ یم وونهیو دداره مامانت  یکنجکاو

که    دیصورتم کش یو به سمت صورتم آورد و با حرص تودفعه دستش  هی
 نم.و پس بز کردم دستش  یصورتم جمع شد و سع

 !یبه هم زد  وپم ینکن، کل تر -

سرش زدم اما شروع کرد به   یشده تو یو ولم کرد که حرص دی کش وم ینیب درآخر
 . دنیخند

 ماساژ دادم. وم ینی بهش رفتم و ب یاغره چشم

  هی یساعتشم تو جاده مین م، یکجا تو راه دونمیدو ساعته به مقصد نم االن
 . میجنگل 

کلبه که چند نفر دورش بودند و فکر   هیباالخره انتظار سر اومد چون کنار  انگار 
 .سادیکنم نگهبان بودند وا

 و گرفت. بشم که مچم  ادهیپ خواستم

 باش.  مون ی ن یمواظب ن -

 ؟ یبهم نشون بد  یچ یخوای گفتم: مگه م ینگران با
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 زد.  یلبخند 

 خوبه.  زیچ  هینگران نشو،  -

 شدم.  ادهیشد که پ  ادهیول کرد و پ ومچم

و به کنارم اومد و دستم ن ی و بعد از قفل کردن ماش دیموهاش کش یتو یدست
 گرفت. 

 به سمتمون اومد.  عیها سراز اون نگهبان  یک یکه  میسمت کلبه قدم برداشت به

 سلم قربان.  -

 تکون داد که با اخم به پهلوش زدم. یسر

 ه. جواب سلم واجبه، سر تکون ند -

 د، ی ولش کن ادبهیب  نی به نگاه پر حرصش رو به مرده گفتم: ا توجهی ب بعد
 سلم. 

 و گاز گرفت و آروم گفت: سلم خانم. نخنده لبش  نکهی واسه ا نگهبانه

 . دم یکنار گوشم شن وصداش 

 دارم برات نورا خانم. -

 بهش نگاه کردم.  یخونسرد با

 . دم یهم فشار داد و به جلو کشوندم که خند یرو وهاشدندون 

 . خندمی بخند عشقم، به وقتشم من م -
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 !؟ید یتکون م هیخنده گفتم: خب سلمشون کن، سر چ با

 .می دی در کلبه رس به

 . دیکش ولپم 

 به تو چه جوجه؟  -

 . د یبهش رفتم که خند یاغره چشم

 رو زد. در 

 !؟یکنیم کار یگرفت که با تعجب گفتم: چ وهام چشم

 !یفهمیگوشم گفت: م کنار 

 ! کنهیم وونمیداره د  نیخدا ا یوا

 . دمینشن ییباز شد اما صدا در 

 جلو قدم برداشت که مجبور شدم حرکت کنم.  به

 .میوارد کلبه شد  انگار 

 بسته شد.  در 

 با تو. دونمی من م  یکن  هیاما اگه گر دارمیو برمدستم -

 شده؟ یچ اشا، ی: کدمینال

 . دیخند

 . یچیه -
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که رو  ییبزنم اما با کسا یبرداشت که خواستم دهن باز کنم حرف  وهاشدست 
 نفسم رفت و لب¬هام به هم قفل شد.  دمیبه روم د

 پلک بزنم.  نکهیو نه ا بزنم یشدم که نه تونستم حرف یجور 

 هام حلقه زد.چشم ی تو یادیدهنم گذاشتم و بلفصله اشک ز  یرو ودستم

 و شکستند. هام تم و کلمات قفل لب به عقب رف  ی سمتم اومد ول به

 امکان نداره!  نینه، نه ا -

 به شدت روونه شدند.  اشکام

 شما... شما...  نم، یبیمن دارم خواب م  -

 زد.  یلبخند 

 هات برم، من نمردم. قربون اون چشم  ستیخواب ن -

که   دمیخودم د یهاهقم اوج گرفت که بلند گفتم: چطور ممکنه؟ با چشم هق
 !یخاک رفت ریز 

 هل گفت: آروم باش نورا.  اشایک

 شدند.  ریسراز  اشک¬هاش

  نیزم یپاهام سست شدند و هق هق کنان دو زانو رو ی سمتم اومد ول به
 افتادم. 

 و گرفت. به روم نشست و بازوهام رو
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 نکن خوشگل بابا. هیگر -

 کرد.  لمبغ

 . دمی م  حیواست توض -

 بستم و به لباسش چنگ زدم.  وهام چشم

 زنم؟ی من دارم توهم م  -

 .ست ینه، توهم ن -

 . زنم یدارم توهم م ادیز  یبخاطر دلتنگ دیگفتم: چطور ممکنه؟ شا هیگر با

 . دیخند هیگر با

 اما اول آروم شو.  دم ی م حی بابا، واست توض زدل ینه عز -

 . دم یو بو کشعطر تنش  یدور کمرش حلقه کردم و با دلتنگ وهامدست 

 کنمیکه چند ماهه فکر م یی! آخه چطور ممکنه باباه؟ی واقع نیا یعنی ایخدا
 مرده االن رو به روم باشه؟!

 و خفه کنم.هق هقم   یکردم صدا یسع

لب زدم: دلم برات تنگ  ومدیم رونیبه زور ب  هیکه از زور گر ییبا صدا آروم
 .ییشده بود بابا

 به سرم زد. یابوسه 

 منم دلم برات تنگ شده بود دخترم.  -
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که انگار  یتنش آروم گرفتم، جور  یبا گرما نکهیگذشتند تا ا  هیبا گر لحظات
 . کنمیرو حس نم یاگه ید  زیاز آرامش چ ریساله که غ  انیسال

  تونستی نم میزندگ یهردو مرد دوست داشتن یهاجز نفس  ییصدا چیه
 آرومم کنه. 

ازش جدا شدم و   یتیکه بدجور رو مخم بودند با نارضا یسواالت بخاطر
 و پاک کردم.هام اشک

 زد.  یلبخند 

 خوشگل بابا بهتره؟ -

 . دمیو بوسو پاک کردم و گونش هاش تکون دادم و اشک  یلبخند سر با

 و داشت. دخترکشش  یخورد؛ از همون لبخندها اشایبه ک نگاهم

 دارم برات.  ؟یکرد  هیلب زد: گر دوار یتهد آروم

 گرفت.  خندم

 . کنه ی داره بهمون نگاه م دمیبابا نگاه کردم که د به

 افتاده؟  ینه؟ اصل چه اتفاق ایشوهرمه  دونهیم دونستمی نم

 یچ  یبد حیواسم توض  شهی ! مشهیگفتم: من هنوزم باور نم یاگرفته   یصدا با
 شده؟

 باز و بسته کرد.  وهاش چشم

 . میشد بلند
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 نشست.  ییکنارم و بابا رو مبل رو به رو  اشایمبل نشستم که ک یرو

 دور شونم حلقه شد.  اشایک  دست

 و باالخره حرف زد.  دیکش  یقینفس عم بابا

 . ختندیر یسرم م  یرو ویهاش انگار آب جوشو من با جمله  گفتیم اون

 .کردی و احاطه موجودم یشتری و نفرت ب گفتینادر م یرحمیب از 

 . شدمی م اشایعاشق ک   شتری ش بو با هر کلمه  گفتیم اون

 و نجات داده بود! اون بابام  کردمیم یجاسوس یخدا! چقدر شرمندشم! وقت یوا

همون  یش، نوههمون نجات دهنده  اشا، یک  دونهی هنوز که هنوز نم نکهیاز ا اما
 !زهیمرده واقعا تعجب برانگ

 صداش ادامه داد: دلم واسه مامانت تنگ شده.  یبا غم تو بابا

 زدم.  یتلخ لبخند

 نکرده.  یر ییتغ چی ه دمش، ید شیچند روز پ  نی هم -

 مشت کردم.  ودستم

 که کار نادره.   میثابت کن دیبا -

 .دیگفت: فعل دست نگه دار   اشایبزنه ک یتا خواست حرف  بابا

 اخم بهش نگاه کردم.  با

 چرا؟ -
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 بهم نگاه کرد.  حرفیب

 پدربزرگشه معلومه که دودل باشه.  چون

 گرفتم.  ودستش 

 اون مرد نه تنها واسه ما بلکه واسه کل کشور خطرناکه.  اشا، یک -

 اما...  دونمی گفت: م کلفه

 نگفت و به بابا نگاه کرد.  وشادامه 

 نگاه کرد.  اشایبه ک نهرکایز  بابا

 ه؟ ی مشکل چ -

 . دمی کش  یقی عم نفس

 . یهست  یبه بابام بگو ک -

روز اومد و گفت من نجاتت   هیبفهمم دخترم،  خوامیوقته منم م یل ی: خبابا
 روزم اومد و گفت دخترت زن منه!  هیدادم، 

 و بست. هاش چشم  اشایک

 . دیرینورا رو ازم بگ دی کنیم یاگه بگم شما هم مثل احترام سع -

 به من نگاه کرد. بابا

 ه؟ یچ  هیقض -

 ... اشایبابا... ک -
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 با به حرف اومدن خودش ساکت شدم.  اما

 نادرم.  یمن... من نوه  -

 نگاه کردم.  زدیاسترس به بابا که حاال تو صورتش شک موج م با

 اونم مخالفت کنه.  دمیهاش به هم گره خورد که ترسکم چنان اخم کم

 یل یاون خ  ست، یمثل نادر ن اشایبزنه که تند گفتم: بابا بخدا ک یحرف خواست
از دست   میفرار کن یاز طلق اجبار  نکهی و واسه ا میخوبه، ما دوتا عاشق هم 

 .میو گور کردو گمعمه و نادر خودمون 

 که هنوزم اخم داشت نگاه کردم.  یان به چهرهکه تموم شد نفس زنا حرفم

من عاشق   ، یگفت: آقا هاد زدیمکه غم و صداقت توش موج    یبا نگاه اشایک
  گهیشما د کنمی بکنم، خواهش م یهرکار  ششیدخترتونم و حاضرم بخاطر آسا

 . دی مخالفمون نش

 . دندیبابا از هم باز شدند که ابروهام باال پر یهااخم

سوال  یرکینکنه و با ز  وونهیزود باور کرد؟! اما بابا تا اون نفر رو د قدر ن یا یعنی
 ! ستیراست ول کن ن  ای گهیدروغ م نهینپرسه تا بب 

 ؟یباور کرد واشا یک یهاگفتم: بابا، حرف دیترد با

 .  دی کش  یقی عم نفس

که   ندیبزرگمهر سروکله زدم، همشون اونقدر از خودراض یمن با تموم خانواده -
 . کنند یخواهش نم وقتچ یه
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 . گهیم  راست

 بود. نطور یا  اشامیخود ک یحت

 . دی کش یاو بست و نفس آسودههاش چشم  اشایک

 . کنه ی م یداره ما رو قربان شنه یکن، اون بخاطر ک یبابا، عمه رو راض  -

 و پر کرد. وجودم یتکون داد که خوشحال یسر

 که برگردم تهران؟  دهی گفت: وقتش نرس اشایبه ک رو

 . میکه من و نورا برگرد  دیصبر کن  گهیخورده د هی -

 تکون داد.  یسر

 باشه.  -

 زدم.  یلبخند 

 شکرت که بابام فکر عمه رو نداره.  ایخدا

 ذوق گفتم: بابا جون؟  با

 زد.  یلبخند 

 جونم دخترم؟ -

و به   دی و فهمنگاهم  یشکمم گذاشتم که معن یو رونگاه کردم و دستم اشایک  به
 و باز و بسته کرد. هاش آره چشم  ینشونه 
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خجالت بود  هیکم چاشن هی که  یبا لحن کردیبه بابا که کنجکاو بهم نگاه م رو
 ؟ یشیبابابزرگ م یدار  یدونستیم ، ییگفتم: بابا

 !؟یتعجب گفت: چ با

بلند گفت: نورا   یلب مبل نشست و با خوشحال عی زدم که سر یقیعم   لبخند
 دار بشم؟ قراره نوه  ؟یگیراست م

 کردم.   نییو باال و پاذوق سرم با

 بلند شدم.  عی و از هم باز کرد که سرهاش جاش بلند شد و دست از 

 بغلم کرد.  محکم

 نه؟  یشیمامان م یقربونت برم، تو دار  یاله -

 گفتم: آره بابا جونم. یازدهلبخند خجالت  با

 . دیو بوسسرم یرو محکم

 چند وقتته؟   ، یل یخوشحال شدم خ یل یبخدا خ -

 . دم یخند

 .دونمی هنوز کامل نم -

و بساط کباب دیگفت: پس داماد، امشب با اشایخودش جدام کرد و رو به ک از 
 . م یبه راه کن

 با خنده بلند شد.  اشایک
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 پدرجان.  دیشما امر کن  -

 . دم یخند کردندیبدنم حسش م یهاکه تک تک سلول  یخوشحال با

 

 بعد روز 

  دلــارام

 انداختم.  ینگاه میاومدم و به ساعت مچ رونیدانشگاه ب یمحوطه از 

 بود.  سه

 کنه.  تمیتقو خواستیو برم چون به قول خودش منذاشت کلس صبحم آرش

 لبم نشست.  یرو یلبخند 

 شب عمرم بود.  نی بهتر شبیبگم د تونمیجرئت م به

 . ستمی ن مونیدرصدم پش هی یحت

 . ستندیکه اون چهارنفر ن ف ی ح یول میعقد کن میقراره بر امروزم

 که چقدر دلم واسه نورا تنگ شده. آخ

 اومدم.  رونیب االتمیدختر از خ هی یمه یشدن سراس کینزد با

 یاما وقت دوهی نفر پشت سرم م هی به سمت  ینگران نیداره با ا دیکردم شا فکر
 با تعجب بهش نگاه کردم.  سادیرو به روم وا
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لطفا با من   د، یبلد هی اول یهاها گفتند شما کمک زنان تند گفت: بچه  نفس
لطفا بهش کمک  رسهیمصدوم شده تا آمبوالنس م دیاز دخترا شد یکی ن، یایب
 . دی کن

 گفتم: کجاست؟ ینگران با

 . نیایباهام ب -

 . دم یکردم و پشت سرش دو میدوشم تنظ یو روکه کولم  دیدو یسمت به

 براش افتاده؟  یپشت دانشگاه رفت که با اخم گفتم: چه اتفاق به

 . نیی پرت شده پا -

 لب گفتم: اوه! ریز 

 افتاده بود. نی زم یدختر رو هیکه چندتا مرد جمع بودند و  میدی رس ییجا به

 به سمتش رفتم. عیدست به دختره اشاره کرد که سر با

 انداختم و کنارش سر پا نشستم.   نی زم یرو رو کوله

 و بهش زدم. هاش بسته بود که آروم دستمچشم دختره

 ؟ یبه هوش ؟یشنویو مصدام  -

 پشت سرم بلند شد.  ییآشنا یل ی خ یدفعه صدا هی

 خوبه، نگرانش نباش عسلم.  -
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به سرعت بلند شدم و انگار  دمیکه د ی اخم به عقب نگاه کردم اما با کس با
 بدنم از کار افتاد.  یعلوه بر قلبم کل اعضا

 . دمیاون مردا دورم حلقه زدند که از ترس به خودم لرز  تموم

شد که به خودم اومدم و داد زدم:  کیهمون لبخند مختص خودش بهم نزد با
 کم... 

 محکم گرفتم.  یکیدهنم قرار گرفت و  یرو یفیدفعه دست ظر هی اما

ارباب  زم، یعز ینکن دادیکنار گوشم بلند شد: بهتر داد و ب  یادخترونه  یصدا
 .  اد یخوشش نم

 .سادیبه روم وا رو

 هام حلقه زد. چشم یترس بغض کردم و اشک تو از 

 کن.   دامی لطفا پ آرشم

داد زدم: دست   یکه با تقل به طور نامفهوم  دی موهام کش یتو ودستش 
 بهم نزن.  وفت ی کث

 و برداشت. دختره اشاره کرد که دستش  به

 ؟یخوایاز جونم م یداد زدم: دست از سرم بردار کثافت، چ تی عصبان با

 . دیخند خونسرد

 عشقم.  خوامیو مخودت -

 بغض گفتم: بذار برم. با
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 شد. ترکیگرفت و بهم نزد وچونم

 ! ییولت کنم؟ تازه به دستت آوردم دختر داکجا  -

به   ای بد دن یهالبم شروع کردم به تقل کردن و کل حس  ینشستن لبش رو با
 شد. ریوجودم سراز 

هام که اشک  دنمی با ولع شروع کرد به بوس نیتر گرفتم و فرز محکم دختره
 روونه شدند.  

 نجاتم بده. ایآرشم ب آرش، 

دادم تو گلوم خفه   یو حس کردم و صدااز لبم گرفت که طعم خون  یگاز  درآخر
 شد. 

 و نفرت بهش نگاه کردم.   هیکه با گر  دیکش  عقب

 زد.  یمرموز   لبخند

 خوشگلم. یمال خودم گهید -

شدن زبونش   دهی باز کردم که داد بزنم بگم من فقط مال آرشم اما با کش لب
 رگ گردنم سست شدم.  یرو

 گفتم: ازت متنفرم.  هیعقب رفت که با گر به

اشاره کرد  یاول یعوض یزد و به همون دختره   یمزه مزه کرد و پوزخند ودهنش 
حبس   نمیآغشته کرد که نفس تو س ی اآورد و به ماده رونیرو ب یاکه پارچه 

 شد. 



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1655 
 

 به عقب رفت که شروع کردم به تقل کردن و داد زدم: کمک، کم...  نیفرز 

کاره موند و  مهی دهنم التماسم واسه کمک ن یبا قرار گرفتن اون پارچه رو اما
 . دمی کش  یقیناخودآگاه نفس عم

 هام تار شدند. نگذشت که کل بدنم سست و چشم یزیچ

نورا   یت " به زودکنار گوشم که گف  ونیفرز  یبشم صدا هوشی ب نکهیاز ا قبل
  یاهیو بعد از اون س دمیعروسکم" رو شن شهیبهت ملحق م یدب یهم تو
 مطلق!

 

 نــورا

 

 وارد حموم شدم.  کردمی هام لمسش مکه با تک تک سلول  یشاد با

 . میتوپ به بدن زد یصبحونه  هیو صبحم  میدیبابا خواب یتو کلبه  شبید

 . ادیشکرت، کاش مامانمم به هوش ب ایخدا

 زدم.  یتلخ لبخند

 مامان جونم بود. کاش

 . دمی کش  یقی عم نفس

****************************** 
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بالشته و   ریکه دستش ز  یتخت جور  یرو اشا یک  دمیاومدم که د رونیحموم ب از 
 . دهیزده خواب   رونیاون دستشم از تخت ب

 خندم گرفت.  دنشیطرز خواب از 

 !دهیهم خواب  یگنده چجور  غول 

 ذره تکون خورد.  هینشستم و آروم به طرف خودم چرخوندمش که   کنارش

 . دمیو بوسو کنار زدم و کوتاه گونش صورتش  یشده تو ختهیر  یموها

 . دم یتخت بلند شدم و پتو رو روش کش یرو از 

 . ستی ه خانم ناز فاطم یخبر گهید نجایشونه کنم برم ناهار بپزم، ا وموهام 

و شونه کردم و با همون  نشه بدون استفاده از سشوار موهام دار یب  نکهیا واسه
 اومدم.  رونیتر از اتاق ب مهی ن یموها

 آشپزخونه شدم.  وارد

 . دمی به خالم کش یدست متفکر

 بپزم؟ یچ حاال

 رو آماده کردم.  واسه پختن مرغ پلو  از یمواد مورد ن میتصم  یاز کل  بعد

وارد آشپزخونه شد به   یکی نکهیکردن کاهو بودم که با حس ا زیر  مشغول 
 . دم یطرفش چرخ

 زدم.   یلبخند اشایک  دنید با
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 . د یکش  یقیبست و نفس عم وهاش چشم

 !ییبه به جوجه! عجب بو -

 به گونم زد.  یاو بوسه  دی رس بهم

 خواب خوب بود جناب؟  -

 . دیکش  یاازه یخم

 نه.  -

 .دند یباال پر ابروهام

 چرا؟ -

 و برداشت. آب یشه یباز کرد و ش وخچال ی در 

 چون ملکم کنارم نبود.  -

 . دمیو با ذوق خند  آروم

 مشغول کارم شدم.  باز 

 برداشت و پر از آب کرد.  یوانیل

 گذاشت.  زیم یرو ووان یو ل شهیخورد و ش وآب

 و نوازش کرد. وجودم یحلقه شدن دستش دور شکمم حس خوب با

 ؟یفسقل  یکنی ساالد درست م -

 کردم نخندم. یسع
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 بخوره.  زمیکه گوسفند عز کنمینه، دارم علف خرد م -

 شده. یحلقه شد دستش معلوم بود حرص شتریب از 

 گوشم گفت: گوسفند؟ هان؟ کینزد

 گفتم: آره.   خندون

و  دمی گرفت که از درد داد کش ینم فرو کرد و گاز گرد یو تو گوددفعه سرش  هی
 چاقو رو پرت کردم. 

 !یحرص گفتم: وحش با

 گردنم گذاشتم.  یو روو عقب برد که دستم خنده سرش  با

 بهش زدم.  وآرنجم

 .یآمازون یولم کن وحش -

  رهیدوباره گاز بگ نکهیو باز فرو کرد که از ابه زور برداشت و سرش  ودستم
کردم لبخندم    یکه سع دیو بوسدندونش  یجا  قی اما برخلف فکرم عم دمیترس

 پررنگ نشه. 

 . د یبه گوشم رس نکهیش ادامه داد تا ابوسه  به

 . اشایبسته شده گفتم: نکن ک یهاچشم با

 . دیخند آروم

 به دستش چنگ زدم.  که دیو بوسگوشم ی الله 
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 ؟یکنیم تمیکه حساسم، چرا اذ یدونیگفتم: خوبه م  آروم

 . دیبوس وگونم 

 کنم.   تتیمن غلط بکنم بخوام اذ -

 شکمم گذاشت.  یرو ودستش 

 گوشم.  یتو  خوابونهیم یکی ادیم  ایدن یوقت مونین  یوقت ناون -

 گرفت.  خندم

 حواسش به مامانش هست، و البته...  مونی ن ین قایآره دق -

 . دمیباز کردم و به سمتش چرخ وهاشدست 

هام قاب گرفتم و گفتم: مثل مامانش عاشق  و با دست طرف صورتش  دو
 باباشه. 

تنش بغلش کردم و   یزد و بغلم کرد که با آرامش گرما  یقیعم   لبخند
 و بستم.هام چشم

 دوست دارم نفس من.  یل یگوشم آروم گفت: خ کینزد

 تر شد. پررنگ  لبخندم

 من.  یدوست دارم آقا  یل یمنم خ -

 موهام کاشت که حس خوبش¬و با تموم وجودم حس کردم. یرو یابوسه 

 اشا؟ یمکث گفتم: ک یکم با
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 جونم؟ -

دکتر  هیدکتر، تحت نظر  هی  شیبرم پ د یتهران؟ آخه با می برگرد یخواینم -
 باشم.

قابله واسم  هیباشه که آخرش  مای مثل قد یخوایخنده ادامه دادم: نکنه م با
 ؟یار یب

 و از خودش جدام کرد.  دیخند

 زد.  مینی به نوک ب یابوسه 

 می مونیکردم، فردا هم م  دایهم پ یکینه توله، تو فکر دکتر خوب هستم،   -
 خونه.  میبرگرد می تونینم یول شش، یپ میریبعد م 

 . دمی کش  یپر غم نفس

 م؟ یو تحمل کنوضع  نیا دیبا یتا ک -

 بازم نگهش داشت.  یتر شد ولکم رنگ   لبخندش

 قربونت برم، اصل نگران نباش.   کنمی درستش م -

 زدم.  زدیکه غم توش موج م یابه چهره  یپر از حرف  لبخند

گذاشتم که   شنه یس یو به قفسه دور کمرش حلقه کردم و سرم وهامدست 
 ش گم شدم. مردونه یبازوها نی که ب یبغلم کرد، جور 

 خانمم.  شهیگفت: تموم م  آروم

 نزدم. یبستم و حرف وهام چشم
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 بغلش باشم. یتو شهیداشتم هم  دوست

که   یآغوش کس  گفتمیکجاست قطعا م  ایمکان دن  نی بهتر دندیپرسی ازم م اگه
 عاشقشم. 

 رفت.   نیخونه از ب یآرامش و سکوت عاشقانه  اشای ک یگوش  یصدا با

 . دیو بوسزد و گونم  یمکث ازش جدا شدم که لبخند یکم با

 . هی ک  نمیبرم بب -

 از آشپزخونه رفت.  رونیو به ب  دیتکون دادم که چرخ یسر

 لبم نشست.  یرو یلبخند 

 مرد رو دوست دارم خدا. نی من ا چقدر 

 برداشتم و مشغول رنده کردنش شدم.  ویجیهو

 .  نهی بلند شد: حتما کار اون فرز  شی عصبان  یدفعه صدا هی

خراش برداشت اما بدون توجه به سوزش   یترس هل شدم که انگشتم کم از 
 شده؟ یگفتم: چ یو به اتاق رسوندم و با نگراندستم با دو خودم

 هم فشار داد.  یو رو هاش بست و دندون وهاش چشم

 تش رفتم. سم  به

 شده؟ یبگو چ -

 به علمت سکوت باال آورد که مضطرب بهش نگاه کردم.  ودستش 
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 . دی کش یعصب نفس

 تهران.  گردمیبرم -

- ... 

 بگو باشه.  گردمی برم گمیم یوقت -

- ... 

 . امیکنند، من دارم م دامونیگفت: به درک! پ بلند

 گه؟ یم یو قطع کرد که تند گفتم: چتماس  بعدم

 گرفت.  وبازوهام

 و بست. هاش بزنه اما منصرف شد و چشم یحرف خواست

 قلبم گذاشتم.  یرو ودستم

 . زدیتند م یحساب

 اشا؟ یک -

 باز کرد. وهام چشم

 دالرام...  -

 فرستاد .  رون یبه ب ونفسش 

 . دندیو دزددالرام  -

 نم جدا شد. حرف انگار روح از ت نیا دنیشن با
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  عیاما سر  وفتمیببود پس   کیرفت که نزد  جیسست شدند و سرم گ پاهام
 و دور کمرم حلقه کرد و با ترس گفت: نورا؟ دستش 

 کنار صورتم گذاشت.  ودستش 

 ؟ینورا؟ خوب -

که   دونهیبار باز و بسته کردم و با ترس گفتم: از کجا م هی وهام چشم
 رفته.  ییجا هی دی... شاد یشا دنش؟یدزد

 مارستان؟ یاون بدون توجه به حرفم با ترس گفت: ببرمت ب  اما

 گرفتم.  وقش یلرزونم  یهادست  با

 ده؟ی از کجا فهم گمیم -

ما نبوده،  و دنبالش گشته ادانشگاه یهمه جا گهیمکث نگران گفت: م یکم با
 . ستیهم ازش ن یافتاده و اثر نی زم یکولش رو دهیپشت دانشگاه که رفته د

 . دیهام جوشچشم یو فشرد و اشک توگلوم   بغض

 نه؟یکار فرز  یگیم -

 تکون داد.  یبست و سر وهاش چشم

 و تو مشتم گرفت. قلبم گذاشتم و لباسم  یرو ودستم

 ... نیاون فرز  ایخدا یوا -

 . ومدینفسم باال نم یترس درست و حساب از 
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 . دم یصورتم کش  یو تودستم دو

 .میبر اشا، یک میبر -

 . ستیو گرفت و نگران گفت: اول تو آروم باش، واست خوب نطرف صورتم دو

 آروم باشم؟  یچجور  دند، یو دزدبغض گفتم: دالرام با

 کرد.  یاخم

من و آرش رد  یجنازه  یرو گهیاگه د نکهیبه فکر بچه باش، دوم ا نکهیاول ا -
  داشیسنگم شده پ ریخودش نگه داره، از ز  شیو پبشه که بتونه دالرام

 .مش یشونیم اهیبه خاک س وم یکنیم

 دیتوروخدا بر اشا، یدو طرف صورتش گذاشتم و با التماس گفتم: ک وهامدست 
 . د یانجام ند ییتنها ویکار خطرناک نیهمچ س، یپل   شیپ

 فوت کرد.  رون یبه ب ونفسش 

 نورا...  -

 به خاطر من، به خاطر بچمون...  کنم، ی ترس گفتم: خواهش م با

از دستت   خوامی و خطرناکه، من نم یعوض یل یخ نیبغض ادامه دادم: فرز  با
 بدم. 

 دار شدند و بغلم کرد. نم  هاشچشم

 . رهیگی م شیآتبغض نکن خانمم، دلم  نجور یا -

 بشه.  یریاشکام جلوگ زشیبستم تا از ر  وهام چشم
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 تو هم نگران نباش.  سی پل   شیپ میریم م، یکنی م داشیپ -

 . دیخند آروم

 !هادهی آروم باش وگرنه بچمون بهت فحش م -

 . دم یبغض خند با

 . دیو بوسجدا شد و گونم ازم

 .میآماده شو که زود بر -

 تکون دادم.  یسر

 بود.  یخودشم پر از نگران نگاه

 و ازم جدا شد.  دیو بوسگونم باز 

فکرشم آزار  ی... حتنیفرز  شی دالرام اگه پ کنم، یانگار دارم سکته م ایخدا یوا
 ست. دهنده 

****************************************** 

 . میآرش شد یدو وارد خونه با

 موهاش فرو کرده بود. یو توهاش مبل نشسته بود و دست یرو

 بلند شد.   عی سر دنمونید با

 ؟ یرفت سی پل  شی : پاشایک

 . د یکش ششیبه ته ر  یدست
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 . نیایصبر کردم شما ب  -

 . زدیو ترس موج م  ینگاهش نگران تو

 من نگاه کرد.  به

 باهات حرف نزده؟ زای جور چ نیا ایدنبالش باشه  یکی نکهیدالرام درمورد ا -

 نه؟ یکار فرز  دی نه نزده، مطمئن  -

 باشه؟  تونهی م یکار ک گهیگفت: د یعصب اشایک

 نه.  ا ی دندید یمشکوک زیها گفتم برند اطراف دانشگاه بپرسند چ : به بچه آرش

 مبل نشستم.  یو رو دمی کش یپر استرس نفس

 : نورا؟ اشایک

 جونم. -

 نرو.  رونیقدم هم از خونه ب   هی یحت ، یکلنتر میریمن و آرش م  -

 بلند شدم.  زود

 . امیب خوامیاما م -

 کرد. اخم

 که گفتم.  نی هم -

 بزنه اما به سمت در رفت.  یحرف خواستم

 . اشا یک امیب خوامی بلند گفتم: منم م یتینارضا با
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 و برداشت. کتش  آرش

 . میعلف بش دیچقدر با  ستیبهتره، معلوم ن یبمون -

 .دیبه سمت در دو بعد

 مبل نشستم.  یو رو  دمیکش یپوف

 هام گرفتم. دست  نیب وسرم

 سردرد شده بودم.  یترس و نگران از 

 . م یکن  داشیخودت کمکمون کن که پ  ایخدا

 آرش داغون بشه، نذار دالرام نابود بشه.  نذار 

و  من  نیو ا کنهی واسه نگه داشتن دالرام م یهر کار  یعوض نیفرز  اون
 . ترسونهیم

 باش.  اشامیمواظب ک  ایخدا

 . دمی کش یپر استرس نفس

 بدنم نبود.  یتو  یضعف کرده بودم و جون یحساب

 شدم و به سمت آشپزخونه رفتم. بلند

 بمیاز ج عیبه لرزش دراومد که سر میو داخلش گذاشتم گوش که پام  نی هم
 آوردم.  رونشیب

 ناشناس بود. شماره
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 جواب دادم: بله؟ عیدالرامه سر دیشا  نکهیفکر به ا با

 و پر کرد. خشم وجودم ایآر  یصدا  دنیشن با

 سلم.  -

 هان؟  ا؟یعوض دیو کجا برد: دالرام دیشدم غر دیکل   یهادندون  نیب از 

 کثافت منم¬و دور زد. نیآروم باش، اون فرز  -

 . دیخند یعصب

 آره جون عمت!  -

 زدم: دالرام کجاست؟  داد

 هان؟  ؟یگیم یو دور زده، تو چمنم  یاون عوض گمیگفت: م  تی عصبان با

 . دمیشن وش ینفس عصب  یصدا

 . گهیکشور د هیببره  خوادیو مفکر کنم دالرام دم، یفهم  زایچ یسر هی -

 رو گرفتم. وار یپاهام د یبند اومد و از سست نفسم

 ؟ یمط... مطمئن ؟یچ... چ -

 . ارند یو فرستادم اطلعات بکامل نه، آدمام  -

 قلبم گذاشتم.  یرو ودستم

 .شه یحرف بهت بزنم که پشت تلفن نم  یسر هی دیبا نمت، یبب خوامیم -

 . دمی هم کش یتو وهاماخم
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 عمرا! -

 .میذار ی کافه قرار م  هیندارم، تو  یانترس، نقشه  کنم، ی نورا، خواهش م -

 ؟یبگ یخوایم یگفتم: چ  یسرد با

درمورد آرش   نطور ی و دالرامه، هم نیدرمورد فرز  شه، یگفتم که، پشت تلفن نم  -
 پر از رازند.  یچهار نفر حساب نیا اشا، یو ک

 . ختیر  یهر دلم

 ؟ی نگه داشت یازم مخف یباز نه، دوباره چ اشاینه، ک بازم

 ام؟یکجا ب -

 . فرستمیو واست مآدرسش  -

 باشه.  -

 و بستم. هامقلبم گذاشتم و چشم  یو روقطع کردم و دستم وتماس 

 و فشرد.گلوم   بغض

 طاقت ندارم.  گهیدرموردش نباشه که د  یبد  زیچ خداکنه

***************************************** 

 اضطراب وارد کافه شدم.  با

که مواظبم باشه   فرستادیم ویکیو  دادینگفتم چون قطعا اجازه نم اشایک  به
 برم.  یینذاره جا
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 بود.  تی از جمع  یخال کافه

 ! بهیعج چقدر 

 به سمتش رفتم.  تیریاز اتاق مد ایاومدن آر  رونیب با

 ؟یبگ یخواستیم یچ -

 .سادیرو به روم وا بیبه ج  دست

 نورا...  -

 . د یکش ششیبه ته ر  یکرد و کلفه دست سکوت

 ! یگفتم: د حرف بزن، جون به لبم کرد طاقتیب

 .  دی کش  یقی عم نفس

 . خوامی معذرت م -

 ؟یچ یعنی ؟یگی م یکرده سردرگم گفتم: چ اخم

 پشت سرم نگاه کرد. به

حبس شد و از  نمیگرفتم که نفس تو س  یکیدفعه  هیبچرخم اما  خواستم
 . دمیترس لرز 

دهنم گذاشت که شروع کردم به تقل  یرو رو یابکنم پارچه  یبخوام حرکت تا
 کردن و داد زدن. 
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  حسی کامل ب دی کشی م ریدلم ت ریکه ز   یبدنم درحال نکهینگذشت تا ا  یزیچ
 مطلق! یاهیهم افتادند و بعد از اون س یهام روشد و چشم

************************************************* 

 دالرام 

 

 و باز کردم و چندبار پلک زدم. هام پلک یال آروم

 بدنم کوفته بود. کل

 به اطرافم نگاه کردم.  سردرگم

 بودم. یکیاتاق ش هی تو

 هم سرم نبود. یچیه

بلند شدم و با ترس به   ع یدفعه تموم اتفاقات به ذهنم هجوم آوردند که سر هی
 . دمیسمت در دو

 اما قفل بود.  دمیکش نییرو گرفتم و پا رهیدستگ

 و فشرد و شروع کردم به مشت زدن به در.گلوم  یبد بغض

  م، یکه بدزد  یندار  ون ی کثافت، ولم کن، تو حق ا یداد و بغض گفت: عوض با
 ؟ یفهمیم

 روونه شدند.  هاماشک
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 و دوست دارم. من فقط آرش  خوامت، ی زدم: من دوست ندارم، نم داد

 شد.  شتریهام بآرش شدت اشک   یادآور ی با

 در بلند شد که با ترس به عقب رفتم.  یتو دیچرخش کل  یدفعه صدا هی

 شد.   انینما  زشیباز شد و قامت نفرت انگ در 

 بهش نگاه کردم.  هیترس و گر با

 وارد شد و در رو بست. یلبخند  با

 عسلم؟  یدیخوب خواب -

 کنان گفتم: ولم کن بذار برم.   هیگر  تی عصبان با

 سمتم اومد که به عقب قدم برداشتم.  به

 ؟ یعوض یاون پسره شیخوشگلم؟ پ یکجا بر -

 و بفهم آشغال.داد زدم: حرف دهنت  هیگر با

 خونسرد بهم نگاه کرد.  فقط

 حبس شد.  نمینفس تو س وار یبرخورد کمرم به د با

 داد. هیتک وار یو کنار سرم به دو دستش  دی رس بهم

 یو نفسم درست و حساب دیکوبی م نمیس یو به قفسه خودش وار وونه ید قلبم
 . ومدیباال نم

 صورتم خم شد.  تو
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 آرش پر پر! گهید -

 خوامت؟ ی نم یفهمی گفتم: چرا نم هیگر با

 بند اومد.  میو گر دمیو پر کرد که از ترس لرز نگاهش  خشم

 . شهیم یچ نی و تکرار کن تا ببحرف ن یا گهیبار د هی: دی گرفت و غر وچونم

شد و  ترک یکردم به عقب ببرمش اما نزد  یکرده و لرزونم سع خی یهادست  با
 شد.  خیکه مو به تنم س  دیبهم چسب 

 که با ترس گفتم: برو عقب.   دیگونم تا گردنم کش یوار از رونوازش  ودستش 

 و با زبونش تر کرد. و لبش لبم نگاه کرد   به

 . دمیترسی شدن بهش م  کیاز نزد شهی هم

صورتم پخش شد و حس   یهاش توکرد که هرم نفس  ترکیبه لبم نزد ولبش 
 بهم داد. وی بد

 و ازم دور کن. گفتم: تن منفورت   تی عصبان با

 زد.  یپوزخند

 . شین یعسلم، چون قراره هر شب بب  یبهش عادت کن دیبا -

 بند آورد. یاز کار افتاد و ترس نفسم¬و واسه لحظه¬ا قلبم

 ! ی  دب نجایچون ا کنهی نم داتی به لبم آروم لب زد: آرشم پ کینزد

 شدم و نفسم رفت.   خکوبیم سرجام
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اما اونقدر شکه بودم که  دنمی لبم نشست و شروع کرد به بوس یرو لبش
 درک نکنم.  وکارش ن یا

 . ستیحقم ن نیا اینه، خدا ا ی! نه، نه خدا؟یدب

 تار کرد.  ودمیبزرگتر شد و اشک د بغضم

و نداشت و چند قدم  خودم اومدم و محکم به عقب هلش دادم که انتظارش  به
 به عقب رفت. 

هان؟   ؟یکرد یهام سر خوردند و داد زدم: تو چه غلطگونه  یرو هاماشک
 . رانیبرگردم ا خوامیم اد، ی ازت بدم م  یعوض

 ه زدنش. سمتش رفتم و شروع کرد ب به

 . خوامیو ممن آرشم  ن، یو داد گفتم: ازت متنفرم فرز  هیگر با

 ؟ یدی سگ مصب، فهم یگرفت و داد زد: آرشت مرد، تو مال من وهاممچ 

 ؟یباش ی! من مال آرشم، تو خر کیداد زدم: گه خورد هیگر با

 ور شد.شعله  یشتر ینگاهش آتش خشم ب تو

 یبدنم رفت آخ ریتخت انداختم که از درد دستم که ز  یدفعه به شدت رو هی
 گفتم. 

هم فشار دادم و  یو روهام بلندم کرد که از سوزش چشم  یگرفت و کم  وموهام 
 . دم ی و به دستش کوبمشتم 

 . نیول کن فرز  -
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 دالرام.  کنمی م مونتیگفت: از گفتت پش  یگوشم با لحن ترسناک کینزد

 و پر کرد.وجودم ترس

 زدم.  یغی کرد که از سوزش ج بلندم

 . دیاز رخم پر زد که رنگ  مهیتخت پرتم کرد و بلفاصله روم خ یو رو چرخوندم

 ... ن یف... فرز  -

لرزون   یو گرفتم و با صداهاش مچ  عیو گرفت که سرمانتوم یقه یدفعه  هی
 ؟یکنیم کار ی ... چیگفتم: چ

 صورتم خم شد.  تو

 . یمن بزن یاز اون پسره جلو یحرف یجرئت نکن گهیکه د ارمی به سرت م  یکار  -

 بست.  خیتو رگم  خون

 ولم کن.  ن، یغلط کردم فرز  -

 ن؟یتوجه به حرفم باالتر پرتم کرد که با بغض گفتم: فرز  بدون

و  پس عاقبتش  شم، یم  یبشم چ یعصبان  یکه وقت یدونیگوشم لب زد: م کنار 
 بچش. 

به هوا رفت و بلفاصله   غمیبزنم اما با گاز گرفتم گردنم ج یحرف خواستم
 هام روونه شدند. اشک

 کشه؟ ی داره زجر م یدالرامت چجور  ینی آرش که بب ییکجا
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 . ادیگفتم: ازت بدم م  هینفرت و گر با

 . د یخند انهیموذ

 . یچون قراره زنم بش اد، یبهتره ن -

 مشتم گرفتم.  یترس ملحفه رو تو از 

 .ذارهی اون نم کنه، یم  دامی حتما پ آرش

 

  نــورا

 

 و باز کردم.هامسردرد چشم با

ها از جا مثل برق گرفته  دمیکه کنارم د یاطرافم چرخوندم اما با کس ونگاهم
 یو گرفتم و با نگرانبازوهاش  دی دلم کش ریکه ز  یر یو بدون توجه به ت دمیپر

 اوردند؟یکه سرت ن  ییبل ؟یگفتم: خوب

 و تو بغلم انداخت که بهت زده لب زدم: دالرام؟! و خودش  هیگر ریزد ز   دفعه هی

 نورا.  میهق هق گفت: بدبخت شد با

 و فشرد.گلوم   بغض

 کردم.  بغلش

 . کنند ی م دامونینکن، پ هیگر -
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 . تونندی چون نم کنند، یگفت: نه نم هیگر با

 . دیگونم چک یرو یاشک

 . تونندی تحکم گفتم: م با

 ما...  می ست ی ن رانیچون ما ا تونندی نم تونند، ی بغلم هق هق کنان داد زد: نم تو

 مانع حرف زدنش شد.  هیگر اما

 ؟یگ یم یدار  ی... چیزده گفتم: چ  بهت

 و گرفت. جدا شد و بازوهام ازم

 ؟یفهمی نورا، م مییما دب -

 . ومد ینفسم باال ن گهید انگار 

 قلبم گذاشتم.  یو رو لرزونم دست

 !؟ید... دب -

 و تکون داد. سرش  هیگر با

 گرفت.  بغضم

 !اشاینه نه! ک  -

 روونه شدند.  هاماشک

 نه؟  فهمند، ی نم وقتچ یه -
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صورتش  یو روهاش تخت نشست و دست  نییبلندتر شد و پا شیگر  یصدا
 گذاشت. 

 . دمیبلند شدم و به سمت در دو هیترس و گر با

 ! ایزدم: عوض داد

 بلند گفت: نورا؟ هیاومدم که با گر رونیرو باز کردم و ب در 

 تار کرده بودند. ودم ید هاماشک

 . کنه یدق م  اشایک ایخدا

 کثافت؟  یایزدم: آر  داد

 یکه دو زانو رو دی کش  ریدلم وحشتناک ت ریاما ز  امیب نییها پااز پله خواستم
 گفتم.  یافتادم و آخ بلند نی زم

 با درد زار زدم. اهمیدلم گذاشتم و به بخت س یرو ودستم

 و گرفت. با ترس رو به روم نشست و بازوهام دالرام

 ؟ینورا؟ خوب -

 برنداشتم.  هیوجود دست از گر نیدرد داشتم اما با ا دیشد

 و محکم به دندون گرفته بودم. و لبم  دادمیهم فشار م یرو وهام چشم

 ا؟یآر  ن؟ی داد زد: فرز  دالرام

 رفت.  نییها پاکردم که بلند شد و با دو از پله  حس
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 نورا درد داره. انیب رونیب دیهست  یزد: تو هر قبرستون داد

بودن پاهام  جونیکردم بلند بشم اما از ب  یگرفتم و سع وار یبه د ودستم
 نتونستم. 

 برد. ادمیرو از  هی بود که گر ادیاونقدر ز  درد

 اشا؟ یخم شدم و از درد عاجزانه داد زدم: ک نیزم یرو

 

 اشا یک

  

 . دیلرز ی بدنم م کل

 ترس مغزم از کار افتاده بود. از 

احمق؟ راحت   یگفت: خوب شد پسره  تی و قطع کرد و با عصبانتلفن  احترام
 ؟ یشد

 تو مشتم گرفتم.  شتریب وموهام 

 . میبکن  یفکر هی  مینیگفت: بسه! بهتره بش  تی با عصبان آرش

 ییبه حالت اگه بل یو فعل همه جا گذاشتم، فقط واگفت: آدمام   یعصب احترام
 .کنمی م چارتیب اشا، یک ادیبه سرش ب 

 ییبعد هر بل میکن  داشیلب زدم: اول پ دم ی کوبیم  نیو به زم که پام  نطور ی هم
 . ار یسرم ب یخواست
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 . دمیو شنآرش  ینفس عصب  یصدا

 چه وضعشه؟  نیو جمع کن، ابلند شو خودت -

 موهام فرو کردم.  یو توبلند شدم و دستم طاقتیب

 ؟یباشه چ دهیدزد نیاگه نورا رو هم فرز  -

 ترس به آرش نگاه کردم. با

 . رهیگی م دینداره، دلدرد شد ویاسترس  چیست طاقت ه اون حامله  -

 هام گرفتم. دست  نیو بمبل نشستم و سرم یرو باز 

 ؟ یفهمیآرش، م شمیم وونهیدارم د -

 کمرم گذاشت.  یو رونشست و دستش  کنارم

و  حیکه بشه، دالرام و نورا رو صح میذار ینم شه، ینم  یچ چیآروم باش پسر، ه -
 . وفتهیهم واسه بچت نم یاتفاق چیه م، ی کنی م دایسالم پ

 وجود داشت.  دیتو لحن خودشم ترد یحت

 نگاه گردم.  بهش

 بود. یاز نگران زیلبر نگاهش

 بغض گفتم: اگه نورا...  با

 کار گذاشت.  مهیو ناحترام حرفم یعصب  یصدا
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کم فکر کن   هی  نیو جمع کن بشبسه، بلند شو خودت یباف یهمه منف نیا -
 یمن و هم آدما یکه بتونه کمکمون کنه، هم آدما  رسهی به ذهنت م یچ نی بب

 . گردندیدارند دنبالشون م سایخودت و هم پل 

 . د یکش  ششیبه ته ر  یدست آرش

 و گم و گور کرده!و کجا خودش  یچجور  یعوض  نیاون فرز  ستیمعلوم ن -

 کنند؟   دایرو هم نتونستند پ  ایآر  -

 جاش بلند شد.  از 

 نه.  -

 گذاشتم و ماساژ دادم. هامقه یشق یو روهامشدم و انگشت  خم

 . دیترکیاز درد داشت م سرم

 . کنمی م داتیشده پ یمت ی به هر ق خانمم

 

 ریامــ

 

موهام    یو توبودم و دستش  دهیچپم خواب یرو شونه تایرز  یکه رو پا  طور همون 
 بودم. رهینامعلوم خ یابه نقطه  دی کشیم

 . دمی کش  یپر غم نفس
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 تا؟ یرز  -

 بله؟ -

 ده؟ یگرفته و فشارش م یکیو مکث گفتم: تو هم انگار قلبت  یکم با

 تر شد. دستش آروم حرکت

 . قایآره، دق -

  میدار  یادیسن ز  نیها؟ ما تو اباشه؟ مثل درمونده  نیقراره وضعمون ا یتا ک -
 .می کن یو تحمل مغم

 !شتریب یل یآروم گفت: آره، خ یصدا با

نورا    یگیگفتم: م  ادیصدام که مطمئن بودم دل سنگ هم به رحم م یغم تو با
و  عاشقش  یهانگاه کنه، ی بهش نگاه م یچجور  دمیاز دست دادم؟ د گهیرو د

همه بل سر نورا آورد اما   نیچون ا شه، یم میحسود اشایبه ک  شناسم، یمخوب 
 . سادی بازم نورا پاش وا

 .  دی کش  یقی عم نفس

بچه  نیحاال که ا خته، یبه هم ر  میکل زندگ ر، یبگم ام یچ  دونمی نم گهید -
 اومده... 

 . د یکش یپوف

 بگم. یچ دونمینم -

 زدم.  یمحو  لبخند
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 پسر؟ ایدختره  یگیم -

 کرد.  سکوت

 صداش بزنم اما به حرف اومد.  خواستم

بچه   نیهر چه قدر ا ، یریبگ ومت ی بهت سه روز فرصت دادم که تصم ر، یام -
 تره.تر بشه سقطش سخت بزرگ 

 جمع شد.  لبخندم

 و بهش نگاه کردم.   دمی سمتش چرخ به

 نشون داد.  یو قوخودش  عی رنگ غم داشت اما سرنگاهش   انگار 

  م؟یکنی م کار یبا خودمون چ میدار  ما

و  هاش سر دادم که چشم  نییوار به پاگونش گذاشتم و نوازش  یرو ودستم
 بست. 

 زدم.  یو لبخند کم رنگ دمیشکمش رس  یرو تا

 . شهی بره دلم براش تنگ م  یفسقل  نیا -

 نگاهشه.  ینم اشک تو دمیباز کرد که د وهاش چشم

توپه چند ماه بعد مثل پنگوئن   کلشیکه ه ییتایخنده گفتم: فرض کن رز  با
 راه بره!

 هم فشار داد که خندم اوج گرفت.  یو روهاش و پر کرد و دندوننگاهش  حرص
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 تصورشم خنده داره! یحت -

 . دنیمبل که با درد شروع کردم به خند نییحرص پرتم کرد پا با

 بهم زد.  یشد و لگد  بلند

 . کنمی سقطش م رمیم  نطورهیل حاال که ازهرمار! اص -

مبل پرتش کردم  یو گرفتم و روبلند شدم و مچش  عیکنارم رد شد اما سر از 
 که با تعجب بهم نگاه کرد. 

لبش گذاشتم  یو محکم روبه سمتش خم شدم و لبم  یاراد ریحرکت غ هی تو
 و حس کردم.  که به وضوح جا خوردنش 

 لبش مونده بود.  یرو حرکتی ب لبم

 عیکه سر  کنمیم یدارم چه غلط دمیباال اومد و فهم ندوزمیدفعه انگار تازه و هی
 . دم یعقب کش 

 گرد شدش رو به رو شدم.  یهاچشم با

 . دم یو با صدا قورت دادم و هل خنددهنم آب

 ... زهیچ -

 . دم یبه لباسم کش یم و دستبلند شد عیسر

  هیو گفتم: من... من برم  دمیهل کرده خند رفتمی که عقب عقب م طور همون 
 .میبخور  ارمی... بارم یب یزیچ

 . کردمیاون همونطور هنگ کرده بهم نگاه م اما
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صورتم و  یتو یشدن درد بد دهیچیشد با پ یمساو دنمی اما چرخ دمیچرخ
 مواظب باش!" ری" ام  گفتیکه م تایپر ترس رز  یصدا

 گرفتم.  وم ینیهم فشار دادم و ب یو روهامدرد چشم از 

 به ستون رو به روم زدم. یحرص لگد  با

 و برداره. کرد دستم یکنارم اومد و سع عیسر تایرز 

 نشده باشه.  شی زیچ نمیبردار بب -

 و برداشتم. باز کردم و دستم وهام چشم

 ؟ی گفت: خوب نگران

 آره... آم...  -

 و صورتم جمع شد.   دیچیپ  مینیب یتو  یکه درد  دمیخند

 ... من برم. زهیچ -

 رونیاز کنارش رد شدم و از هال ب عیش سرباال رفته  یدر مقابل ابروها بعد
 اومدم. 

 . دمی کش شمیبه ته ر  یدست کلفه

 کردم؟! یچه غلط قای دق من

 

 نــورا
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 با وجود سرم و آمپول و دارو آروم شده بود.  دردم

بودم و دالرام کنارم نشسته بود و دستم  رهینامعلوم خ یاسقف و نقطه  به
 دستش بود.  یتو

 اتاق حکم فرما بود.  یتو یتلخ سکوت

 و شکست. دالرام سکوت   قی نفس عم نکهینگذشت تا ا  یزیچ

 نورا؟  -

 بهش نگاه کنم گفتم: جونم. نکهیا بدون

 . د یوابخ کنارم

 .ترسمی من م -

 نگاه کردم.   بهش

 . میکنیفرار م نجاینترس، ما از ا -

 گلوش معلوم بود بغض داره. بکی رفتن س نییباال و پا از 

 دلم واسه آرش تنگ شده.  -

  اشایمکث آروم گفتم: منم دلم واسه ک یشکمم گذاشتم و با کم  یرو ودستم
 تنگ شده. 

 سرش گذاشت.  ری تو هر دوتا دستش گرفت و ز  ودستم
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 م؟ یفرار کن  هینظرت چ -

 زدند.  یبرق هامچشم

کجا نگهبان داره کجا نداره،  میکه بفهم می نیمحوطه رو بب میکم بر  هیمثبته،  -
 . سی پل  شیپ میر یو م میکنیفرار م

 زد.  یقیعم   لبخند

 مگه نه؟  میتونیما م -

 .میاوونهید یما دوتا حساب م، یتونی گفتم: م  مطمئن

 . دیخند

 !قایدق -

 بهش نگاه کردم. عیباز شدن در سر با

 و پر کرد. خشم و نفرت وجودم ایورود آر  با

سوخت و  دیکه شد  دمی کش رونیدستم ب یو از توبلند شدم و سوزن عیسر
 وجود به سمتش رفتم.  نیوجودم ضعف رفت اما با ا

و گرفت و  مچم عیصورت منفورش اما سر یبخوابونم تو یکیباال بردم تا  ودستم
 خونسرد بهم چشم دوخت. 

 کثافت.  کشمتی: مدمیشدم غر دیکل   یهادندون  نیب از 

 آورد.  رونیب بش یج یاز تو وینزد و دستمال یحرف
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تر گرفت و و آزاد کنم اما محکمکردم مچم یزخمم بذاره که سع یرو خواست
 شد.  یخون یزخمم فشار داد که حساب یوو ر دستمال 

 نجایا  دیما رو آورد رون، ی اتاق گم کن ب یو از توگفت: گورت  ت ی با عصبان دالرام
 . م ینینب وختتون یکه ر   دیقبول اما بر

 خونسرد بهش نگاه کرد.  ایآر 

 . دمی کشی تند نفس م تی عصبان از 

 صداش دراومد.  باالخره

 خانم کوچولو!  یکن  نیی تع طیشرا یکه بخوا  یباش یتیفکر نکنم تو موقع -

 هیفقط با  ایبکشتش اما آر  رونیکرد ب یو گرفت و سعمچم ت ی با عصبان دالرام
 گفت.  یافتاد و از درد آخ نیزم  یحرکت به عقب پرتش کرد که رو

 به صورتش زدم.  یمحکم  یل یبه طرفم چرخوند که با اون دست آزادم س وسرش

 و بست. هاشو چشم  دیچرخ یبه طرف سرش

  وافت یق خوامینم رون، یکه از خشم دورگه شده بود گفتم: گمشو ب  ییصدا با
 . نم یبب

 هم فشار داد.  یرو وهاشدندون 

 آزاد کردم و به سمت دالرام رفتم.  ومچم

 کردم که بلند بشه.  کمکش

 دفعه نگاهم به گردنش که حاال موهاش کنار رفته بودند خورد.  هی
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 کبود بودنش بهت زده بهش نگاه کردم.  یحساب با

 شده؟! یچ -

 پوشوندش.  عیسر

 . یچیه -

 و گرفتم. مچش  تی عصبان با

 شده؟  یچ گمیم -

 هم فشار داد.  یو روهاش انداخت و لب  نییپا وسرش

 دفعه بازوم گرفته شد.  هیبزنم اما  یحرف خواستم

 که شروع کردم به مقاومت کردن و داد زدم: ولم کن.   دمیاز اتاق کش رونیب به

 .دم ی کشی فقط م اما

 گرفتم و گفتم: بهم دست نزن کثافت.  چارچوب¬و

 کرد. کمیگرفت و به خودش نزد وقمیو  دیخشونت به سمتم چرخ با

 بشه. و تا اونقدر نزدمت تا بچت سقط ببر صدات  -

 بند اومد و با ترس نگاهش کردم. نفسم

 خوامی م یاز هر کس شتر ی که ب یدونیبه خون نشسته گفت: م یهاچشم با
 نکن.  کیو تحرو بکشم، پس من شکمت  یتو یاون بچه 

 چشم دوختم. کردیبهم نگاه م دهی که ترس ی ترس به دالرام با
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 شدنم به خودم اومدم.  دهی کش با

 . سادیجلومون وا عیسر دالرام

 هان؟  ؟یبری کجاش م -

 به کنار پرتش کرد و باز تند قدم برداشت.  ایآر 

 شکمم گذاشتم.  یرو ودستم

 ولم کن. ایآر  -

از پشت سرمون بلند   نیفرز  یبزنه صدا  یو تا خواست حرف سادیدالرام وا باز 
 شد. 

 چه خبره؟  -

 .مید ی سمتش چرخ به

 به سمتمون اومد.  کردیباز م ودش ی لباس سف یهاکه دکمه  یدرحال

 سرش آورده. ییبل هیکردم   دایپ ن ی قیکه  سادیبا ترس کنارم وا دالرام

 و کبوده؟ هان؟  اهی که گردنش س یکرد کار یگفتم: باهاش چ  تی عصبان با

 نورا.  ال یخیو گرفت و با ترس زمزمه کرد: بدستم  دالرام

 زد و به گردن دالرام نگاه کرد.  یلبخند مرموز  نیفرز 

 تماسمون بهت خورده شده.  نیمهر اول یچجور  نمی کو عشقم؟ بب -

 انداخته بود نگاه کردم. نییو پاتعجب به دالرام که سرش  با
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 دالرام؟!  یکرد کار یتو چ -

 بغض آروم گفت: کثافت مجبورم کرد، هنوزم درد دارم.  با

 الشخور! ید ی قاص پس م: تدمینگاه کردم و غر ن یغضب به فرز  با

 .سادیلبش نشست و رو به روم وا یرو یپوزخند

 تر گرفت. محکم ایو آزاد کنم اما آر مچم خواستم

 دالرام دست تو.  -

 به شدت کشوندم که دست دالرام ازم جدا شد.  بعد

 به دالرام چشم دوختم و شروع کردم به مقاومت کردن.  نگران

 ولم کن.  -

 . ایگفتم: دالرام ب بلند

 انداخت.  نیبه من و فرز  یبا ترس نگاه دالرام

گفت که رنگ    یزیچ هیگوشش  کیو گرفت و نزدبازوش نیاما فرز  ادیب خواست
 . د یاز رخش پر

 بهت گفتم نورا؟ هان؟  ی: چدیغر ایآر 

 دوختم. ایبه آر  ودم¬ینگاه ترس نبار یا

 تا خودم. دمیترسیبچه م نی واسه ا شتریب

 . دییهم سا یو روهاش شکمم گذاشتم که بهش نگاه کرد و دندون یرو ودستم
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 . رهیبم دیشکمت با یمزاحم تو نیا -

به بچم  یبیگرفتم و داد زدم: آس وقش ی  تی و فشرد اما با عصبانگلوم   بغض
 .وونمیکه د یدونیم  کشمت، ی برسه م

 زد.  ینگاه کرد و پوزخند بهم

 . ش ین یبینم وقت چ یه گهیپر پر! د گهید اشایصورتم لب زد: ک کینزد

 هام¬و پر کرد. چشم  اشک

 خوامی نم اد، یدست زدنش و با بغض داد زدم: ازت بدم م هیکردم با  شروع
 . رانیبرگردم ا خوامیم  نم، یبب وختتیر 

 رو نکردم.  کار نیو تا خودم اصدات : ببر اون  دی گرفت و غر وفکم 

هام روونه شدند و با تقل داد زدم: ولم کن به جلو کشوندم که اشک  بعدم
 کثافت. 

 . ختیر  یعقب نگاه کردم اما با نبود دالرام دلم هر به

 که بخاطر دالرام و بچم داشتم بخاطر خودم نداشتم.  یترس

 آوردم.  نییها پازور از پله به

 ؟ یبریکجام م ؟ یکن کار یچ یخوای گفتم: م هیگر با

هق   ی دهنم گرفتم تا صدا یو جلونزد و فقط تند قدم برداشت که دستم یحرف
 هقم بلند نشه. 
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پارس سگ بلند شد که از ترس نفسم بند اومد و دست   یدفعه صدا هی
 قلبم گذاشتم.  یو رولرزونم

 که با استرس بهش نگاه کردم.  سادیسالن وا وسط

 . دی کش  ششیبه ته ر  یبست و دست وهاش چشم

 قلبم گذاشتم.  یرو ودستم

 بود. دهیو برباالش امونم ضربان

 ها کج کرد. به سمت مبل  وراهش 

 مبل هلم داد که روش افتادم.  یرو

 داد. هیو به مبل تک شد و دستش  خم

 و بروز ندم.کردم ترسم یسع

 بهم نگاه کرد.  دوار یتهد

فرار  ویدورم بزن ینداشته باشم، بخوا یتا باهات کار  اینورا، باهام راه ب نی بب -
 تا بچت سقط بشه.  یخور یاونقدر کتک م  یکن

 . بست  خیتو رگم  خون

 .اینداشته باش آر  یبا بچم کار  -

 تو صورتم خم شد که تو مبل فرو رفتم.  شتریب

 . وفتهینم یاتفاقات خوب یایداره، باهام راه ن یبه خودت بستگ گهید نشیا -
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 ؟یدیو دزدهان؟ چرا من  ؟یخوایاز جونم م یگفتم: چ  تی عصبان با

 بهم زل زد و سکوت کرد.  رهیخ

 . لتمیدل  دنیمنتظر شن  -

 . دیبه لبش کش  یو دست سادیوا درست

 نشست که با اخم ازش دور شدم.  کنارم

 نگاه کرد.  بهم

 تو رو نداره.  اقتیل اشایک -

 . دم یخند یعصب

 آدم دزد باشه!  هی من  اقتی! فکر نکنم ل ؟ینه بابا؟! نکنه تو دار  -

 زد.  یپوزخند

 پاکه؟  یل یاونم خ یکنی فکر م -

 . کنه ی نم یهست دزد یهر چ -

و  اشایشد و با پوزخند کنج لبش گفت: پس گوش بده، اون ک  ترک ینزد بهم
 قبل...   دیزنی م نهیو به سکه سنگش  یآرش

 افتاد. کرد که استرس به جونم سکوت

 و بگو.ادامش  -

 . دی کش  یقی عم نفس
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 .ال یخیب -

 . ایحرفت آر  یبلند بشه که محکم گفتم: ادامه  خواست

 و بهم نگاه کرد.  دیکش یپوف

 بودند.   یتو کار برده فروش شیچند سال پ -

 . ومد ینفسم باال ن گهید انگار 

 ! ؟یچ... چ -

 جاش بلند شد.  از 

 !یگیچرند م یزده گفتم: دار   بهت

 از هم باز کرد. وهاشدست 

 تو باور نکن. -

 شکمم گذاشتم.  یو رو دستم ارادهیب

 هام حلقه زد. چشم  یتو اشک

 دادند؟یباز مهوس  یخ¬هایش  نیو به ا دندیدزدیرو م چارهی ب یدخترا یعنی -

 تکون داد.  وسرش

 دهنم گذاشتم.  یرو  وجونمی ب دست

 خدا! یوا -

 بلند شدم.  عیآوردم و سر نییپا ودستم
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 فروختند؟ ایدخترا رو به ک یدونیتو م -

 کرد. اخم

 ؟یچ یبرا -

 . رانیبرگردند ا خوانیم  خوان، ی نم اشونیشتریحتما ب م، ینجاتشون بد  دیبا -

 و گرفت. و بازوهام دیکش یپوف

 . ند یبودند اما االن کامل راض یاولش ناراض دیاون دخترا شا -

 . دم یخند یعصب

 بشند؟  یداره که راض تیکجاش رضا  زینفرت انگ  یکاران یا ؟یراض -

 نورا.  ستندیمکث گفت: همه که مثل تو ن  یکم با

 ه؟ یگفتم: منظورت چ  جیگ

 زد. یکم رنگ  لبخند

که    نهیو واسه هم یخوب  ، یپاک ، یکنیفرق م  دمیکه د ییدخترا یتو با همه  -
 من... 

 حرفش بهش چشم دوختم اما سکوت کرد. یادامه  منتظر

 ؟ یتو چ -

 کرد و به عقب رفت.  ولم

 هست، به خودت برس.  یخوراک  یبرو تو آشپزخونه کل  ، یچیه -
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 ها رفت. کنجکاوم به سمت پله  یهاگفت و درمقابل چشم ون یا

 زخونه رفتم. شدم و به سمت آشپ  الشیخیقار و قور شکمم ب یصدا با

 . گفت ی بهم م  اشایبوده باشه حتما ک نطور یاگه ا کنم، یمن باور نم نه

 . شهی از خودش نشنوم باورم نم تا

 پس زدم.  ویفکر جون گرفتم و تموم افکار منف نیا از 

 

   دالرام

 

در موردش   خواستمی و گفت: نم سادیور اون ور رفتن وا نیا  یبعد از کل  باالخره
 . دهی اما االن وقتش رس یبزنم چون درد داشت یحرف

 ؟ی ستیگفت: چرا دختر ن یو جد سادی به روم وارو  خوب

 و با استرس قورت دادم. دهنم آب

 . پرسهیزود باالخره م ای ریکه د دونستمیم

کردم   یگفتم و سع یشونم گذاشت و فشار داد که از درد آخ یرو ودستش 
 و بردارم.دستش 

 گفت: حرف بزن.  یصورتم خم شد و عصب تو

 ترس بهش نگاه کردم.  با
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 ... من... زهیچ -

 ؟یخواستیقفل شده گفت: کار آرشه؟ خودتم م یفک با

 جمع کردم و گفتم: آره.  وجرئتم

 به عقب پرتش کردم.  محکم

 آره، کار اونه. -

 د. هم فشار دا یو رو هاش بست و دندون وهاش چشم

 مشتم گرفتم.  یو تو ترس مانتوم  از 

 .ست معجزه رتمیباد کتک نگ به

 ؟ یهمون حالت گفت: ک با

 . روز یمکث گفتم: د یکم با

 بودم.  یهر اتفاق بد  منتظر

 کردم.   یباز کرد که از طرز نگاهش قالب ته وهاش چشم

شدن دستم و پرت   دهی و بستم اما با کشهام سمتم اومد که با ترس چشم به
 .و باز کردمهام بغلش شکه چشم  یشدنم تو

که اون پسره  ستیگوشم زمزمه¬وار گفت: مهم ن  کیبغلم کرد و نزد محکم
 .یگردی برنم ششیو هرگزم پ  یکنار من نجایکه االن ا نهیکرده، مهم ا کار یچ

 کردم پسش بزنم.  یسعاومدم و  رونیبهت ب از 
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 . ن یحاال بب ران، یا گردمی من برم ن، یگفتم: ولم کن فرز   تی عصبان با

 پنبه دانه.  ندیو کنار گوشم زمزمه کرد: شتر در خواب ب دیخند کوتاه

 باشم. یکردم قو  یسع

 . نهیو ببضعفم خواستمی نم

 زدم.  یپوزخند

 پسر عمه! دید میخواه -

 زد.  یجدا شد و لبخند مرموز  ازم

 . کنم یعقدت م یخوشگلم، به زود یتو مال من -

 تمسخر نگاهش کردم.  با

 بله بدم نه؟  دی! منکه با؟یجد -

 شدم.  ک یصورتش نزد به

 . دمیاما نم -

 شد.  ترکیگرفت و نزد  وچونم

 ؟ ینورا رو دوست دار  یبچه - 

 کرد. اخم

 ه؟ یحرف چ نیمنظورت از ا -

 و کنار گوشم آورد.با زبونش تر کرد و سرش ولبش 
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 با سقط شدن بچش.  شهی م یمساو تیبله ندادن و لج باز  -

 از کار افتاد.  قلبم

 خشنش گره خورد.  ی  مشک یهارفت که نگاه پر از ترسم تو چشم عقب

 لبش نشست.  یگوشه  یپوزخند

 با خودته عسلم.  میتصم -

 !؟یهست  یچه جونور   گهیو نفرت گفتم: تو د تی عصبان با

 و پس زدم. که دستش  دی لبم کش یرو وانگشتش 

 از دستت راحت بشم.  یریکاش بم -

 خنده عقب عقب رفت.  با

 . یو تحمل کنحاال حاالها قراره من  -

 مشت کردم.  ودستم

رو بندازند تو الف  ای کنند و تو و اون آر   دامونیکه پ میمنتظر روز   صبرانهیب -
 .یدون

 ش اوج گرفت. قهقه  یکردم که صدا ف یواسش جک تعر انگار 

 میو باز کرد و با خنده گفت: ممنون که خندوندهمون حالت در کمدش  با
 عشقم. 

 نفرت بهش نگاه کردم.   با
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 . ست ی دور ن ادیاون روز ز  ، یعوض یدی تقاص پس م یروز  هی

 

  نــورا

 

گفت: حاال واقعا   زدیکه ترس توش موج م یانداخت و با لحن ینگاه نیی پا به
 م؟ یبر نجایاز ا دیبا

و  محترم پس گردنمون  یهاکه نگهبان  می از در بر دیاخم گفتم: نه پس! با با
 اون دوتا الشخور بدنمون.  لیو تحو رندیبگ

 رو که به هم وصل کرده بودم رو به نرده محکم گره زدم.  هاملحفه 

 واسه بچت خطرناک نباشه؟ گما، یم -

 نگاهش کردم.  سیف  پوکر

 بپرم؟ خوامی مگه م -

 . د یکش یپوف

 . نییبرو پا ریو بگطناب -

 و با صدا قورت داد. دهنش  آب

 و ول نکن. فقط طناب  -

 . دی کش یق یعم یل یخ نفس
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 و داشته باش. نوکرتم، هوام ایخدا -

 گرفت.  خندم

 که بچه مثبت خانواده بوده و شر نبوده. یی  از اون دسته دخترها معلومه

 سر خورد.  نیی طناب دست گرفت و به پا به

 کنم.  دای پ  نانیبه عقب انداختم تا از قفل بودن در اطم ینگاه

و چند دست لباس داخلش چپونده  میکرده بود دایکه به زور پ یاکوله 
 پرت کردم که گرفتش.   نیی به پا م¬ویبود

 و بستم و به طناب دست گرفتم. بالکن  در 

 . د یکش  ریت یدلم کم ریکه ز  دمیپر  نییاومدم و درآخر به پا نییپا آروم

نباش   ینازک نارنج قدر ن ی شکمم گذاشتم و با اخم گفتم: مامانم ا یرو ودستم
 !گهید

 نکردند.  دامونیتا پ میبر ایه گفت: ببا خند دالرام

 کردیکار نم ادیز  دمیشب همه جا پهن شده بود و د یه یبه اطراف که سا ینگاه
 انداختم. 

 درخته کجاست؟  -

 اشاره کرد. یطرف به

 . م یدوشش انداخت و به سمتش رفت یرو رو کوله
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 پاهاش نگاه کردم.  یبه جا مید یدرخته که رس به

 فرستادم.  یلب صلوات ریز 

باال  یدرخت دست گرفتم و بدون توجه به سوزش پوستم با هزار بدبخت به
 دست گذاشتم. وار یاومدم و به حفاظ د 

 باال.  ایزنان گفتم: ب  نفس

 رو به سمتم پرت کرد که گرفتمش.  کوله

 اون طرف حفاظ رفتم.  به

 ی قی اومدم و نفس عم نیی پا یگاز رو گرفتم و به سخت یباال اومد لوله  یوقت
 . دمی کش

 کن.   دایسنگ پ هی اومد گفتم:  نییکه دالرامم پا نی هم

 اخم گفت: چرا؟  با

 نگهبانه رو سرکار بذارم.  خوامیم -

 مرتب کرد و به دنبال سنگ گشت.  وشالش 

 نگاه کردم. نیبه زم  خودمم

 کرد و بهم دادش.  دایپ وی سنگ نسبتا بزرگ هی

 نمیشدم و مواظب دورب کیبودم به در نزد دهیچسب وار یکه به د طور همون 
 بودم. 
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 داد.  یبلند یرو داخل خونه پرت کردم که صدا سنگ

 اومد زود گفتم: بدو.  رونیب ی نگهبان از اتاق نگهبان نکهیحس ا با

 . دنیبه دو میبا سرعت شروع کرد هردومون

 . اوردمینفس کم م  شهیزودتر از هم میحاملگ بخاطر

 . سادمیبن بست وا یکوچه  هی داخل

 . دم یکش یقی عم یهابه زانوهام گذاشتم و نفس  وهامدست 

 ؟ یگفت: خوب  یبا نگران دالرام

 .سادمیکه سرجاش اومد درست وا نفسم

 .میخوبم بر -

 که از خلوت بودنش خوف برم داشت.  می دی سرکوچه رس به

 . شه ی رد م ینیدو شبه و به ندرت ماش کینزد ساعت

 م؟ یکن  دایپ ی کلنتر هی یزنان گفتم: چجور  نفس

 باال انداخت.   یاشونه 

 . میدور بش میتونی تا م ایفعل ب -

 . میقدم برداشت روادهیپ یتکون دادم و تو یسر

 بهم نگاه کرد.  یو گرفتم که سوالدست دالرام  ابونیخلوت بودن خ از 

 فوت کرد.   رونیبه ب ونفسم 
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 خلوته!  یل یخ -

 تکون داد.  یاطراف چشم دوخت و با استرس سر به

 و با صدا قورت دادم.آب دهنم  یون مشک هی رد شدن  با

 حبس شد.  نمیکه نفس تو س سادیدفعه ونه وا هی

 با ترس آروم گفت: به راه رفتنت ادامه بده.  دالرام

 گفت.  یزیچ  هی  یکه به عرب می کنار ونه رد شد از 

 . زدیحرف م یو عرب ومدیهر قدم ما جلوتر م با

ترس هم داشت گفتم: ما  یکه رگه  یتینتونستم تحمل کنم و با عصبان درآخر
 و بکش و برو.! راهت یزنیزر م یچ میفهمی نم

 . د یهست یرانیگفت: پس ا یباال انداخت و به فارس وابروهاش 

 کردم.  یاما زود اخم دندیابروهام باال پر کوتاه

 : برو آقا. دالرام

 کمکتون کنم.  تونمیم  نیگفت: اگه گم شد میبردار   یقدم میخواست تا

 . میاعتماد کن  نجایبه مردم ا دی گوش دالرام آروم گفتم: نبا کینزد

 تکون داد.  یسر

 . یروادهیپ میفقط اومد برد، ی نه، ممنون آقا، خوابمون نم -

 به سر تا پامون انداخت.  یفی کث نگاه
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 تنها گذاشتند؟  ویخوشگل  نی به ا یشوهراتون کجان و چرا خانما -

 نفرت گفتم: برو گمشو.  با

 شد.  دهی تند به جلو رفتم که دالرام همراهم کش بعد

 باشه؟  م، یکشی م غی بکنه ج یو با ترس گفت: اگه خواست کار  آروم

 ترس گفتم: باشه.  با

جلومون   نهی شدن ماش ده ی چیکه با پ میرو به رومون رد بش ابونیاز خ میخواست
 . میقدم به عقب رفت هیو  میدی کش ینیه

 شد.  ادهیپ یبا لبخند مرموز  مرده

  ابون¬هایوقت شب تو خ نیاونم ا ییتنها دیکشور نبا نیتو ا دیدونی شما نم -
 عرب دنبالتون؟   خیمشت ش هیو  دی هست یرانیمخصوصا حاال که ا د؟ی پرسه بزن

 .زدیهزار م یرو قلبم

 به دستم وارد کرد.  یفشار  دالرام

 قلبم نزد.  گهیاومدن سه تا مرد انگار د رونیدفعه در باز شد و با ب هی

 با ترس گفت: بدو.  دالرام

 . دنیبه دو میو شروع کرد میدی عقب چرخ به

 . یعوض یایو آر  نیهمون فرز  شی پ گردمیغلط کردم، برم ایخدا

 دستش از دستم آزاد شد.  غیشد که با ج دهی دالرام کش یدفعه بازو هی
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 . دمیترس به عقب چرخ با

 که داد زدم: دالرام!  بردیو منفرشون به زور دالرام  هی

 شد که با ترس به عقب قدم برداشتم.  کی بهم نزد  شونیکی

 . دهیبهمون م  یگفت: ارباب پاداش خوب  یلبخند چندش با

 بغض گفتم: برو به درک.  با

 . دمی کش   ینیو گرفت که هدفعه بازوم  هی

دوشش انداختم که با ترس شروع کردم به    یبخوام از دستش فرار کنم رو تا
 !ا؟ یعوض دیتقل کردن و داد زدم: ولم کن کثافت، مگه شماها ناموس ندار 

 . دیچیپی م ابونیخ یو دالرام بود که تومن  یو دادها غیج یصدا  تنها

 اشا؟یشدند و داد زدم: ک  ریسراز  هاماشک

 . دم یچیون پرتمون کردند که از درد به خودم پ یتو

 د یبلند گفت: ولمون کن هیدفعه به پشت چرخوندنمون که دالرام با گر هی
 کثافت!   یالشخورا

  یبزرگ و ترسناک کلیبدون توجه به دادها و تقلهامون با اون همه زور و ه اما
چسب   و محکم با طناب بستند و به دهن¬هامونو پاهامون  که داشتند دست 

 زدند. 

هام نقش  چشم یجلو اشایک یو فقط چهره   ومدندیم  نییبه شدت پا هاماشک
 . بست یم
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 کن.  دامیکن، توروخدا پ دامی پ اشایک

 و تار شد. رهیهمه جا برام ت یاهیس یهام توسط پارچه بسته شدن چشم با

 به راه افتاد. نیماش

 . دمیشن وشون ی کی نحس  یصدا

 .میدوتا داف تور کردبه ارباب زنگ بزن بگو  -

 شد.  زیاز نفرت لبر وجودم

 یهاخ یاون ش یو برا شدندیم دهیداشتم که به زور دزد وییحس دخترا قایدق
 ... شدندیفروخته م  ایکش  ش ی کثافت عرب پ

 به گوشم خورد.  ییانداختنمون که صداها ییجا هی تو

 رو به روم ماتم برد. یو باز کردند از صحنه هامکه چشم  نی هم

 سوخت و صورتم جمع شد.   دیدهنم کند که شد یاز رو وچسب 

 رفتند و در رو قفل کردند.  رونیدالرام ب یهااز باز کردن چشم بعد

 بودند.  نجا یبود که دست بسته ا یاچاره یب یقفل دخترا  نگاهم

 همه دختر!  نیبهت زده گفت: ا دالرام

 از دخترا بلند شد.  یکی

 داشت.  یمهربون و ناز  یچهره

 زد.   ینیغمگ  لبخند
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گفت، قراره هممون بدبخت   شهی اما نم د یبگم خوش اومد تونستم ی کاش م -
 . میبش

 و فشرد.گلوم   بغض

 هاش حلقه زده بود نگاه کردم. چشم  یکه اشک تو یدالرام به

 ن؟ یینجا یا ی: از کدالرام

  نیهم هم  هایست و بعضهفته  کیحدود  های از دخترا گفت: بعض گهید یکی
 آوردنشون.  روز ید

 جا وسط اتاق نشستم. پاهام همون  یسست از 

 یهاخ یخراب به اون ش  یمثل دخترا دیبا  یعنی از دخترا با بغض گفت:  یکی
 م؟یبد سیگنده و بو گندو سرو

 بهشون انداختم.  یپر از غم نگاه

 . م یکنیما فرار م -

 زد.  ی پوزخند  شونیکی

جمع   نجایفردا شب قراره همه ا  دمیشن  م؟یفرار کن یها! چجور دلت خوشه  -
 و بفروشند.بدبخت   یبشند و ماها

 فکرشم لرز به تنم انداخت.  یحت

 کنه.  دامونی با بغض گفت: کاش آرش پ دالرام
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داده بود آروم گفت: چرا ما   هیتک وار ی و به دکه سرش  یاز دخترا درحال یکی
 بدبخت؟ هان؟  یهایرانیا

 زدم.  یپوزخند

 مظلوم واقع شدند.  یمختلف یتو هردوره  شهیهم هایرانیا -

 شکست.  صدایشکمم گذاشتم که بغضم ب یرو ودستم

 بچم! ایخدا

 کنه؟ ی بهم انداخت و نگران گفت: دلت درد م ینگاه دختره

 نکرد.  یریام جلوگهاشک زشیبستم اما از ر  وهام چشم

 ست! با بغض گفت: حامله  دالرام

 متعجب دخترا بلند شد.  یصدا

 باز کردم.  وهام چشم

 دورم حلقه زدند.  همشون

تا  زننتی اونقدر م یا! اگه بفهمند حاملهایخدا  یبا ترس گفت: وا یاول یدختره
 بچت سقط بشه. 

 شد.  یدلم خال ته

 و پس بزنم. هامکردم اشک  یجام بلند شدم و سع از 

 . رانیا میگردی و برم سیپل   شیپ میریدخترا، م میکنیما فرار م -
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 زد.  ی پوزخند  شونیکی

 !خرندیرو هم م هاس یپل  یبا پول حت ؟یگیم یچ -

 دادم.  هی نشستم و بهش تک وار ید کنار 

 دارم.  دی اما من ام -

چشم دوختم و زمزمه   دی تابیبه داخل م دهی حفاظ کش ینور ماه که از پنجره به
 ... کنهیم دامیکردم: مرد من پ 

 . دم یاز ترس به باال پر وار یبرخوردش به د یباز شدن در و صدا با

 وارد شد و به من و دالرام نگاه کرد.  یبا پوشش مشک یکل یمرد ه هی

 . نتتونی بب خوادیارباب م دیبلند ش االی -

 با ترس بهم نگاه کرد.  دالرام

 م. لحظ نی تا حاال منتظر ا شبیمن از د اما

 جام بلند شدم و محکم قدم برداشتم.  از 

 : نورا؟ دالرام

 بهش انداختم.  ینگاه مین

 بلند شو.  -

 زدم.  یبه مرده نگاه کردم و پوزخند  مغرورانه

 نداره.   یخانزاده عواقب خوب هی  دنیدزد د، ین یبیبد مهمتون   -
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 . دندیده باال پرمر  یابروها

 کنارم اومد که از کنار مرده رد شدم.   دالرام

 هم بودند و به جلو هلمون دادند.  گهینفر د دو

 . میو وارد سالن عمارت شد میباال اومد ییهاپله از 

 . شمی خونه ذوق زده نم  هیاز حد  شیب ییبایز  دنیبا د گهید

 . میباال اومد یاشه یش یهاپله از 

 .میسادیها وااز اتاق یکی کنار 

 پسر جوون بلند شد.  هی  یدر زد که صدا شونیکی

 تو. ایب -

  یدر رو باز کرد و اون دوتا ما رو به داخل هل دادند که نفس پر حرص مرده
 . دمی کش

 .د یکش یم یگار یبود و داشت س سادهی پنجره وا یپسر پشت به ما جلو هی

 . مشونیارباب، آورد -

 رفتند و در رو بستند.  رونیکرد که ب  یااشاره مرده

 ؟ یهامون نگاه کنتو چشم یبرگرد  شهی! روت نمیوا ی گفتم: ا جسورانه

 !؟یگیم یدار  یبا ترس آروم گفت: چ دالرام
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 یهاچشم  زیچ نی که اول  دیلبش به طرفمون چرخ یرو  یبا پوزخند پسره
 و جلب کرد. سبزش توجهم 

 و به سمتم اومد. دی کش گار یاز س یپک

 دختر جون! یزبون دار  یل یخ -

 زدم.  یپوزخند

 نگاه گستاخش سر تا پاهامون برانداز کرد.  با

 .دیارز یم -

 .سادیبه روم وا رو

با فروختن من با   یدونیچون تو نم  یآقا پسر، بهتره ولمون کن گمیم یچ نی بب -
 !یوفتیدرم  ایک

 . د یدو انگشتش گرفت و با تمسخر خند نیب وگارش یس

 ا؟ یبا ک -

 و کنار گوشم آورد. شد و سرش   کیبهم نزد خوب

 !یاالن تو چنگ من یهم باش یهات باش کوچولو چون هر کسمواظب حرف  -

 .لرزوندیاز ترس م ویخشن بود و دل هر دختر صداش

فرستاد که   رونیو تو صورتم بو دودش  دی کش یعقب برد و پک وسرش
 و بستم و شروع کردم به سرفه کردن. هام مچش
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 ! یهام گفتم: عوضسرفه  ونیم

 هم فشار دادم. یو روهامسوخت که چشم  دیطرف صورتم شد هی دفعه  هی

 یآقا  یترسم داشت گفت: بهتره ما رو ول کن یکه رگه¬ یبا لحن عصب  دالرام
 . یوفتیبرده فروش، چون بهتره با شوهرهامون درن

 پسره بلند شد.  یخنده  یصدا

 باز کردم.  وهام چشم

! شما هنوز دیاداد و با خنده گفت: چقدر شما دوتا بامزه هیتک  زشیبه م  پسره
 . دیکن یم  دیتهد دیدار ویک دیدونی نم

 ؟یباش یتونی م یک  یعوض ناموسینامرد ب هینفرت گفتم: به جز  با

 زد و به طرفم اومد.  خیسبزش   یهاچشم

 هام در هم رفت. محکم گرفت که از درد اخم  وچونم

گوش    هیبفروشمت  نکهیقبل از ا یکنیم کمیتحر یگوشم گفت: دار  کینزد
 بهت بدم.  یحساب یمال

و تو گلوم خفه  دادم ی پشت دستم خاموش کرد که صدا وگارش ی دفعه س هی
 و محکم به دندون گرفتم. هم فشار دادم و لبم  یو روهام کردم و چشم

 با ترس گفت: نورا!  دالرام

 . د یکش  عقب
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نگاهش کردم و با  زی ت دمی ¬کشی که م ینگاه مملوء از اشک بخاطر سوزش با
 . ی دیو پس منفرت گفتم: تقاصش 

 زد و به طرف دالرام رفت.  یپوزخند

 انداخت.  یسر تا پاش نگاه به

 واستون انتخاب کنم.  دیخوب با یهامت ی ق هی -

 که با طناب پشت سرم بسته شده بودند مشت کردم.  وهامدست 

 . سوختی م دیشد پوستم

 و امتحان کنم. شانسم نیآخر دیبا

 . دهیراست باشه و درد داشته باشه اما نجاتم م دیشا

 ؟یشناسیو م زرگمهر ب اشایک -

 . شناستشیکردم م   دایپ  نیقیباال رفته بهم نگاه کرد که   یابروها با

 طرفم اومد.  به

 به فرض که آره، ادامش.  -

 غرور گفتم: زنشم. با

 . دن ی جا خورد اما کم کم شروع کرد به خند دیشد

 ش اوج گرفت. رفت و خنده   زشیسمت م  به

 زنشم!   گهیپرت کرد و بلند و با خنده گفت: م  یصندل یرو وخودش
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 به هم گره خوردند.  هاماخم

 بهش زنگ بزن.  یشک دار  -

که    یبار  نیدروغ نباف خوشگله، از آخر قدر ن یش گفت: اخنده یته مونده  با
 از دخترا متنفر بود!  دمید واشا یک

 زدم.  یمطمئن یلبخند 

 ش؟یدید یتو ک شند، یعوض م  آدم¬ها -

 . شیدوسال پ -

 ! شی دیوقته ند یل یبه جناب گفتم: پس خ حق

 شدم.  یجد

 حاال هم آزادمون کن.  -

 .یآرشم رو بشناس دیپس با یشناسیم واشا یبا اخم گفت: اگه ک دالرام

 . شناسمیم -

ها داشته  با اون  تونهیم  یبرده فروش چه ربط هیگفت:  یسوال یبا چهره  دالرام
 باشه؟!

 زد.  یپوزخند

 نگاه کرد.  بهم

 ؟ یدونیم ، یزنش  یگی تو که م -
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 ازش گرفتم. ونگاهم

 بوده باشند! کارهن یو آرش ا اشایکه ک   شهی نم باورم

 نگاه کردم.   بهش

 کارند؟ن یاالنم تو ا -

 دونم؟یکه من نم یدونیم ینورا؟ تو چ ی: چه کار دالرام

 . دمی کش  یقی عم نفس

 ؟یبهشون دار  یبا اخم گفت: تو چه ربط پسره

 با اخم گفت: زن آرشم.  دالرام

 . دندیپسره باال پر یابروها

 شدند. یاون دوتا رسما روان ایو  دیگیدروغ م  دیدار  ای د، یشما توهم زد ای -

 توجه به حرفش گفتم: االنم هستند؟  بدون

 نگاه کرد.  بهم

 ولش کردند! هیدو سال -

 . دم یکش یاآسوده نفس

 و بده.گفت: نورا؟ جوابم  یجد  دالرام

 فوت کردم.  رونیبه ب ونفسم 

 در بلند شد.  یبزنم اما صدا یحرف خواستم



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1718 
 

 تو.  ایگفت: ب یخشک و جد یل یخ پسره

 بود به داخل اومد.  شونی بق هی نفر که پوششش شب هیباز شد و  در 

 . نجانیفرهزاد ا یسلم ارباب، آقا -

به هم گره خورده بودند  دیهاش شدکه اخم  یبه من و دالرام ینگاه پسره
 . ادیانداخت و بعد رو به مرده گفت: بگو ب

 به جلو اومد.  بی وارد شد که پسره بلند شد و مغرورانه دست به ج یکی انگار 

 ؟ یدختر به دماغت خورده که اومد یبو -

 . دم یشن ویی آشنا یصدا

خور  مفت  یهاخ یاون ش یهمه  ، یتموم دخترا رو به من بفروش خوامیامشب م -
 رو دکشون کن برند.  

هام تا خشکم زد و چشم دیشد دمیکه د یاما با کس دمی سمتشون چرخ به
 حد ممکن گرد شدند.  نیآخر

  دمشیکه د یبار  نیو بهت زده به فرد رو به روم که حاال هزار درجه از آخر جیگ
 کرده چشم دوختم.  رییتغ

 ؟یکن یم کار یچ نجایمن و اون پسره چرخوند و گفت: تو ا نیو بمتعجبش  اهنگ

 ؟ یکنیم  کار یچ نجایهمون حالت گفتم: تو ا با

به پسره نگاه  عیجا خورد و سر شتریقفل طناب دور دستم شد که ب   نگاهش
 کرد. 
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 کنه؟ یم کار یچ نجاینورا ا -

 د؟ یشناسیرو م گهیبا اخم گفت: شما هم د دالرام

 اشاه؟ یکه زن ک گه ی: راست مپسره

 لب گفت: اوه اوه!  ریتکون داد که پسره ز  یسر ایپور 

و پاره آورد و پشت سرم رفت و طناب  رونیب بشیاز ج ویک ی کوچ یچاقو  بعد
 کرد. 

 !ترسهیم یحساب اشایاز ک انگار 

 و هم باز کرد.به مچم دادم و به دالرام اشاره کردم که دست اون یورزش

 !؟یشد یشکل  نیگفتم: تو چرا ا ایبه پور  رو

تو کار برده  یقلبم گذاشتم و ناباورانه گفتم: نکنه... نکنه زد یرو ودستم
 !؟یفروش

 نگاه به پسره بعد به من انداخت. هی

 . گمیواست م وی همه چ -

 پسره نگاه کرد.  به

 تنها باهاش حرف بزنم.  دیاب -

 !هانیگفت: دور از چشم اون سگات و دورب محکم

 لحن حرف زدنش تعجب کردم.  از 



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1720 
 

 با اخم گفت: چرا؟ پسره

 باهاش حرف بزنم.  دیاالن با اشا، یک  گمیو بعدا بهت م: چراشایپور 

 . اشاهیاسمش ک یچشم سبز وحش یپسره   نیا پس

 منم بدونم.  دی چه خبره؟ بگ نجای داد دالرام بلند شد: ا یدفعه صدا هی

 نگاه کردم.   تشی صورت سرخ شده از عصبان به

  ایبودنم پور  دهیدزد یگفتم: وقت کردیم تمیاذ یکه سوزش دستم حساب یدرحال
 جزو اون سه نفر بود.

 انداخت.  ایبه پور  یکرد و نگاه کوتاه  تعجب

 انداختم.  ایبه پور  ینگاه مین

 !دونمیرو نم خرهیو چرا دخترا رو م نجاستیچرا ا نکهیا -

 . دیکش  یپوف ایپور 

 . گمیبهت م  -

 نگاه کرد.  اشایک  به

 باهاش حرف بزنم.  خوامیم -

 اشاره کرد.  رونیبه ب  اشایک

 . ش یکه ببر  نمیبفرما، اما نب -

 دالرام نگاه کردم.  به
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 .ادیب دیاونم با -

 وقت فکر دور زدن من به سرتون نزنه.  هی باشه که  نجایا دی: اصل! اون با اشایک

 بهم چشم دوخت.  بی بهش نگاه کردم که خونسرد دست به ج  تی عصبان با

بلند شد که نفسم بند اومد و با وحشت به دالرام نگاه  یداد  یدفعه صدا هی
 کردم. 

 کرده؟  دامونیترس گفت: از کجا پ با

 با اخم به سمت در رفت.  اشایک

 . م یهست یما ک دیدونی همه که شما مترس گفتم: نف با

به عقب پرت کرد و وارد شد  واشا یک یکیدفعه  هیبزنه اما  یخواست حرف  ایپور 
 سرخ شدش قلبم از کار افتاد. یو چهره  نیفرز  دنیکه با د

 باهاتون کار دارم.  یکه حساب می: بردیهردومون نگاه کرد و غر به

 .دیلرز ی م بدنم

 و خوب حس کردم. به مانتوم چنگ انداخت که لرزش دستش  دالرام

 . دم یازش ترس نیاز فرز  شتریب شیبا اون نگاه سرد و جد ایورود آر  با

 شکمم نشست.  یدستم رو ارادهی که ب زدیموج م  دینگاهش تهد تو

 لبش جا خوش کرد.  یرو یپوزخند

 تو ملک من؟ هان؟  یاومد یو انداختسرت  هیبا اخم گفت: چ  اشایک
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 . بودند سادهیدم در وا  هانگهبان 

 بهش نگاه کرد.  نیفرز 

 . اشایک  کنمیبدبختت م -

 لبم نشست.  یرو یاوج ترس پوزخند محو تو

که صدها نفر   ندیمشت دزد و قاچاقچ هیهمشون  شناسند، یهم¬و م همشون
وسط  نیا ایکه پور  کنه ی متعجبم م نی اما ا کشندیبخاطرشون دارند زجر م

به   یچجور  کردی ناله م یداشت از ندار  شی که چندماه پ یاون  کنه؟یم کار یچ
 ! دهیرس نجایا

 .زد   یپوزخند اشایک

 .ی شی من نم ف یکه حر یدونیم ن، یواسه خودت نگه دار فرز  ¬ودات یتهد -

قدرتمندتره خودشه که   اشایمعلومه ک  کنهی به سمتش حمله نم نیفرز  نکهیا از 
 . وفتهیبباهاش در  خوادی نم

 . نشونیببر نیایگفت: ب کردی بهم نگاه م یظاهر یطور که با خونسردهمون  ایآر 

 . میاینم ییجا  چیبا ترس گفت: ما با شما ه  دالرام

 . دیخند  یعصب نیفرز 

 مگه دست خودته؟  -

 کرد.   یاخم ترسناک بعد

 دالرام.  یر ینم  رونیدستم ب ر ی امروز سالم از ز  -
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 . دمیدالرام منم ترس واسه

 کرد.  یابهشون اشاره  ایبه داخل اومدند که آر  چهارنفر

و با اخم گفت:   سادیجلومون وا اشاینگاه کردم اما به جاش ک ایالتماس به پور  با
 د؟ یدار  کارشونیچ

 کنند؟یم کار یچ نجای ما ا ی: زنانیفرز 

 حد ممکن گرد شدند.  نیهردومون تا آخر یهاچشم

 به عقب انداخت.  ینگاه میبا اخم ن اشایک

 بودند؟  ابونیاگه زنتونند چرا نصف شب تو خ -

 واسه ما هم سواله.  نیگفت: ا کردیطور که بهم نگاه مهمون  ایآر 

 .فتاد ی طرز نگاهش رعشه به تنم م از 

 !ارهیسر بچم ن ییبل ایخدا

گفتم: ولم   تی و گرفتند که با ترس و عصباندفعه اون چهارتا بازوهامون هی
 . دی کن

 . رانی ا میبرگرد میخوایم م، یاینم ییجا چی گفت: ما با تو ه ت ی با عصبان دالرام

ها به زور به جلو کشوندنمون که  رفتند و اون نگهبان  رونیاون دوتا از اتاق ب اما
 کرد.  یکار  چ ینگاه کردم اما ه ایبا التماس به پور 

 . دمی نگران نباش، نجاتت م نکهیا یعنینگاهش  کنمیچرا فکر م دونمی نم
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 ایپور 

 

 آوردم.  رونیب ومی رفتند گوش  رونیکه از اتاق ب  نی هم

 گفتم: فعل فروش اون دخترا رو عقب بنداز تا اوضاع درست بشه.  اشایبه ک رو

 ... هان یا گهی م نیاما فرز  اشامی زن ک گهیاخم گفت: اون دختره م با

 قطع کردم.  وحرفش 

 تو اون مغزشه!  یچ دونهیخدا م گه، یچرت م -

 سمت در رفتم.  به

 فعل خداحافظ.  -

 ستاره رو گرفتم.  یشماره  رفتمیها مکه با دو به سمت پله  طور همون 

 اول برنداشت که بازم زنگ زدم.  بار 

 اومدم جواب داد. رونیعمارت که ب از 

 جانم؟ -

 ؟ییکجا -

 شده؟ یزیتازه جلسم تموم شده، چ -

 باز کردم و داخلش نشستم.  ون یماش در 
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 .اشایک یاومدم خونه  -

 ؟یدار  یاکه نقشه   دیگفت: قبول کرد؟ نفهم نگران

 روشن کردم و تند به سمت در روندم. ون یماش

 .دم ینورا رو د ست، ی مهم ن  نی فعل ا -

 متعجبش بلند شد.  یصدا

 نورا؟! کجا؟! -

 و چندبار بوق زدم.  دمیدر رس به

  اشایک  یسگا ریکه گ کردهیفرار م  نیانگار داشته از دست فرز  اشا، یک یخونه  -
 هم همراهش بود. گهیدختر د هیافتاده، 

 ! ؟یتعجب گفت: مطمئن با

 اومدم و روندم.  رونی در رو که باز کرد با سرعت ب نگهبان

 ؟ یکن  دایپ  واشا یک یشماره  یتونی م ن، یآره، بب -

 م؟یبگ اشایبه ک  یخوایم -

 آره. -

 نباشه! اشایبا ک گهیاصل د دیشا -

 ؟ یکن دایو پشمارش  یتونیگفته که زنشه، م اشاینه ستاره، هست، چون به ک  -

 بکنه.  تونهیم کار یچ نمی بب زنمیشرکتشه زنگ م  یبه دوستم که تو -
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 . سادمیچراغ قرمز وا پشت

زود   اره، یسرشون ب ییبخواد بل  نیفرز  نی ا دی بهش بگو شا ویخوبه، همه چ -
 .می نجاتشون بد دیبا

 پس فعل خداحافظ.  زنم، یگفت: االن زنگ م تند

 خداحافظ.  -

 . دمی موهام کش یتو یکنارم پرت کردم و دست ی  صندل  یرو ویگوش

  دمی فهمی بهش کمک کنم، اون نبود نم دیهر جور شده با ونم، یبه نورا مد من
 .کردمی نم داشی و پ شدمی نم رشیگ یپ وقتچ یو ه ه ی ستاره چ یماجرا

 لبم نشست.  یرو یلبخند 

 وی که همه چ دی کردم و فهم دایستاره رو پ ینجات داد، وقت ومیزندگ  نورا
 چشی اما اونقدر پاپ میباهم باش  میتونیاولش ناز کرد که من و اون نم دونمیم

 شدم که کم کم نرم شد. 

 یخوب یو خداروشکر زندگ میچرخونیم یو دب رانیا یشرکت تو هی کمک هم  به
 .میدار 

  وهاشون ه یو گر میکه قرار بود فروخته بشند برخورد ییکه با دخترا یبار  نیاول
 به سرمون زد.  یفکر میدید

و بعد برشون   میخریها با دوز و کلک معمد دخترا رو از اون برده فروش  از 
 . نند یشی لو بره قطعا ساکت نم مونیاما اگه هدف اصل  رانیا میگردونیم
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 نــورا

 

 و به دندون گرفتم.گفتم و لبم یپرتم کرد که از درد آخ نیزم  یسالن رو وسط

 با ترس گفت: نورا!  دالرام

 هیها باالش برد و اون فقط با گربه زور از پله نیاما فرز  ادیبه سمتم ب خواست
 تقل کرد. 

 نگاه کردم. ایآر  یبه خون نشسته  یهالرز به چشم  با

 بلند شدم.  جونی ب یپاها با

 شکمم گذاشتم.  یو روسمتم اومد که عقب عقب رفتم و دستم به

 . میفرار کن میخواستی... ما... ما نمایلرزون گفتم: آر  یصدا با

 لبش نشست.  یرو یپوزخند

 حبس شد.  نمیبه کمرم نفس تو س  وار یعقب هلم داد که با برخورد د به

 گذاشت و تو صورتم خم شد.  وار یکنار سرم به د ودستش 

 . کردی بزرگ بود که آدم درمقابلش احساس ضعف م قدر ن ی ا کلشیه

 گفتم نورا؟ هان؟   یبهت چ -

 صورتم پخش شد.   یتو شیعصب  یها شد که نفس  ترکیصورتم نزد به
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 .دمیدیو مترسناکش  یمشک یهافقط چشم  حاال

 شکمم نشست قلبم از کار افتاد.  یکه رو دستش

کار به بچم   دمیقسمت م ایداد که زبون باز کردم و با بغض گفتم: آر   یفشار 
 نداشته باش. 

 کرد.  کیبه گوشم نزد وسرش

 ؟ یکنیبرام م کار ی درمقابلش تو چ -

 . زنهیمن... فکر فرار به سرم نم -

 . دیخند زی اما رعب انگ  آروم

 گرمش به گوشم خورد که نفسم بند اومد.  یهانفس 

 لرزونم به عقب ببرمش.  یهاکردم با دست  یسع

 . ومد یباال نم  یدرست و حساب نفسم

 برو عقب.  -

 شد.  کینزد شتری نه تنها عقب نرفت بلکه ب اما

 شرط.  هی اما به  مونهیبچت زنده م -

 ؟یگفتم: چه شرط تند

 شد.  رهیهام خبه چشم هی و چند ثان دی عقب کش وسرش
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 کردمیحس م دیاز نگاهش وحشت داشتم چون شا دم، یترسی هاش مچشم از 
 بود.  نی ... از اولشم دنبال همه یکه شرطش چ 

 به حرف اومد.  باالخره

 .ی مهمون یایهمراهم ب یمخالفت چیامشب بدون ه دیبا -

 نگاهم¬و پر کرد. بهت

 !شنوند؟ی هام دارند اشتباه مشگو   نکنه

 هاش شل شدند. شونه   یاز رو هامدست 

 !؟یلب زدم: چ آروم

 ؟ یفکر کرد  جدهیگفت: نکنه مثبت ه یرکیو با ز  دیخند انهیموذ

 همون حالت گفتم: درسته!  با

 به لبم نگاه کرد.  کوتاه

 . گهیوقت د ه یفعل اون واسه  -

و به استرس داد اما که داشتم دود شد و هوا رفت و جاش یال یخ یآسودگ تموم
 خورهی و دستش بهم نم کنهی م دامی زود پ اشایک  نکهیکردم با فکر ا یسع

 و آروم کنم.خودم

 تکون داد. یبا زبونش تر کرد و سر ولبش 

 قبوله؟  ؟یکنیکار م یچ -
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بهت  هم  گهید زیچ  هیرفت  ادمیبزنم که زودتر گفت: اوه،  یحرف خواستم
 . ست یاز حجاب ن یخبر گهید یایکه م یبگم... مهمون

 برد. ماتم

 واسم مهمه!  یدونی نشو، تو که م وونهی! د؟یچ... چ -

 شکمم گذاشت که با ترس بهش نگاه کردم. یرو ودستش 

 !یخوایو نمبچت  نکهیمثل ا -

 کردم.   بغض

 اما...  -

 شد. ترک یلبم گذاشت و بهش نزد یرو  وهاشانگشت 

 نه.  ایبگو بله  ای س، یه -

 و بستم. هامآوردم و چشم نییپا ودستش 

 خدا؟ ای بچم؟

 تر شد.بزرگ  بغضم

از تو بگذرم و نه از بچم،   تونمینه م ه، یامتحان سخت نیبه خودت قسم ا ایخدا
 امتحان نکن.  ینجور یو امن 

 . دیگونم چک یقطره اشک رو  هی باز کردم که بلفاصله  وهام چشم

 سر خوردم و نشستم.  وار ید وار یبه د هیتک
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 روونه شدند.  صدای ب هاماشک

 .ایآر  تونمینم -

 زد.   خی نگاهش

شد که از طرز نگاهش به خودم  رهیهام خبه روم سر پا نشست و به چشم  رو
 . دمیلرز 

 شکمم گذاشتم.  یرو ودستم

 یو بکشه روانامتحانم نکن، بچم نجور یا  دمیبه حضرت زهرا قسمت م ایخدا
 . شه ی داغون م اشایک شم، یم

 گفت: حرف بزن.  یلحن سرد با

 هم فشار دادم.  یو روهامبستم و لب  وهام چشم

و  پس بچم مه، ی تصم نی اعتقاد دارم که تو رو انتخاب کردن بهتر نیبه ا شهی هم
 . سپارمی به خودت م

 باز کردم.  چشم

گفتم: عاشق بچمم اما از   یانسبتا گرفته  یپاک کردم و با صدا وهام اشک
و بشم که تن و بدنم ف ی کث  یواسه مردا یران هوس  یلهیتا وس گذرمیحجابم نم

 زنونم خرد بشه.  تیبا لذت رصد کنند و شخص

 .لرزوندی م شتریو بوجودم نیکرد و بازم سکوت و هم  سکوت

 .دیلرز یکرده بود و م خیشکمم بود  یکه رو دستم
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 . دمیترس شتریلبش ب یرو یبینشستن لبخند عج با

 مشتم گرفتم.  یو توبا زبونش تر کرد و بلند شد که مانتوم  ولبش 

  شیخال  یو بهت زده به جا جی آشپزخونه رفت گ یرو به روم که رد شد و تو از 
 زل زدم.

 گذاشتم و با لرزش بدنم بلند شدم.  وار یو به دمکث دستم یکم با

 .اومد  رونیبردارم اما از آشپزخونه ب یقدم خواستم

 دستش بعد به خودش نگاه کردم.  یآب قند تو وانیبهت اول به ل با

 ! ؟یچ یعنیکردم:  زمزمه

 سمتم گرفتش.  به

 .یلرز یم یبخور، دار  -

 شدم.   رشیزده خ  بهت

 و درک کنم. کارش   ونستمتیبهش اعتماد کردم، اصل نم تونستمی نم

 . د یکش یپوف

 . ختمیداخلش نر یزیچ خورمی قسم م -

 ازش خورد و باز به سمتم گرفت.  یکم خودش

 ؟یدید -

 بردم و گرفتمش.  وانیو به سمت للرزونم دست
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 ! فهممتی لب زدم: نم آروم

 باال برد. ووان یزد و ل  یرنگ  یکم  لبخند

 . گم یبخور بهت م -

 و خوردم. تمامش  دیترد با

 کنارم گذاشت.  ییطل ینه یآ یهیپا یازم گرفت و رو ووان یل

 از کارش خشکم زده بود.  اصل

 !؟یکنیبهم نگاه م نجور یو گفت: چرا ا دیخند کوتاه

 سکوت کردم.  فقط

 . کردمیداشتم امتحانت م -

 !؟یتعجب گفتم: چ  با

 زد.  یلبخند 

و به تموم دوست دخترام  ، یکنیم کار یچ  نمیکه بب  کردمیداشتم امتحانت م -
 .ومدند ین رونیکدومشون موفق ب چیامتحان کردم اما ه ی مختلف یهاوهیش

 شد. ترک ینزد بهم

بهت   تونمی که م یهست ی کس ، یکنی تو فرق م دونستمی م دمتیکه د یاز وقت -
 ... تونمی که م  یاعتماد کنم، کس

 قلبش گذاشت.  یرو ودستش 
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 قلبم جاش بدم.  یتو -

 برد. ماتم

 ! ؟یچ -

 . خوامتیم  ایدن نیا یتو یزی هر چ  شتریمن دوست دارم نورا، ب -

 تعجبم.  دیکه د یزیسکوتم بود و تنها چ دی که شن   یزیچ تنها

 زد.  یلبخند 

که    دمی بهت فرصت م ، یبچش وی تا طعم خوشبخت یباهام باش خوامی ازت م -
 .ی درموردش فکر کن

 شد.  یجد  یکم

به زور مال خودم  ذارم، ی باشه منم دست رو دست نم یاما اگه جوابت منف -
 . کنمت یم

 به هم گره خوردند.  هاماخم

 یگفت: االن حرف یو باال گرفت و با اخم کم رنگبزنم که دستش  یحرف خواستم
 یاما نه بدون حجاب، برو باال، کل هیواقع  یمهمون یه یدرموردش نشنوم، قض
 هست، واسه ساعت هشت آماده باش.  یو روسر مانتو و شلوار و شال 

 گفتم: دالرام...  نگران

 قطع کرد.  وحرفم

 باال.  میبر ایفعل ب -
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 مکث پشت سرش رفتم.  یها رفت که با کمسمت پله  به

 از بابت خودم و بچم راحت شده بود اما واسه دالرام نگران بودم.  المیخ

 . هیوحش ی حساب نیفرز  اون

 . دمی کش  یقی عم نفس

 ممنونم خدا.  ازت

 ها باال اومدم.پله از 

  دهیانداختم اما با کش یبود نگاه  نیسالن که در اتاق فرز  یو به انتها  سادمیوا
 شدم.  دهی به سمت اتاق خودم کش ایشدن بازوم توسط آر 

 مواظبش باش.  ایخدا

 رو باز کرد و اول گذاشت که من وارد بشم.  در 

 . سادیچارچوب وا یتو خودشم

 ؟ یخوایم یزیچ -

 نه، فقط دالرام...  -

 بکنه.  کار یچ دونهیخودش م  نیفرز  -

 ا؟ی: آر دمینال

 کرد.  یاخم
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در رو برداشت و در رو بست و   دیکل  عیحرکت سر هیبزنم اما تو  یحرف خواستم
 قفل کرد. 

 . دمیزده به در نگاه کردم اما زود به خودم اومدم و به سمت در دو  بهت

 ا؟ یو داد زدم: آر  دمیبهش کوب وهام مشت 

 و باز بذارم. کنم درت سکیر  تونمیداد نزن، نم -

 ؟ی کن میزندان  یخوای گفتم: م  ناباورانه

 . نمتیگفت: ساعت هشت بب  شدیکه صداش دورتر م طور همون 

 و پر کرد. بند بند وحودم حرص

 !یعوض شعور یبه در زدم و داد زدم: ب یلگد

 . دمی کش میشونی به پ یو دست دمیچرخ

و   دمیبلند شد که از ترس به باال پر یز یو شکستن چ یداد  یدفعه صدا هی
 . قلبم گذاشتم  یو رودستم

 نجات بدم؟  یو از دست اون وحشبرم دالرام  یحاال چجور  ایخدا

 هام گرفتم. دست  نیو بتخت نشستم و سرم یرو

 

 قبل   قهی دق چند

 دالرام 
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 . دیرو محکم بست که از ترس به باال پر در 

 . دمیترسی واسه خودم بترسم واسه نورا م نکهیا یجا به

 شیز یچ هیبزنه، بچش به نورا  یبیآس ایلرزون گفتم: توروخدا نذار آر  یصدا با
 . شهی بشه نابود م

 .نگاه خشنش به سمتم اومد که با استرس ناخودآگاه به عقب رفتم  با

پرت شدم، کمرم به   نی زم یو از دست دادم و روشدت هلم داد که تعادلم  به
 کمد خورد که از درد نفسم رفت. 

 و گرفت. پا نشست و فکم سر

 فعل نگران خودت باش.  -

 . دمیخودم لرز  به

 شدم.  زیخ میهم فشار دادم و ن یو روهامبه کنار پرتم کرد که از درد چشم  

مشتش گرفت که از سوزش اوف  یو توو موهام دی و از سرم کششال  انهیوحش
 گفتم.  یبلند

 هان؟  ؟یکنیگوشم گفت: از دست من فرار م کینزد

و محکم و لبم  ومدیاال نبه پهلوم زد که از درد نفسم ب یدفعه لگد هیکرد و  ولم
 به دندون گرفتم. 

 گرفت.  وقمیخم شد و  روم
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 پر از اشک بهش نگاه کردم. یهاچشم با

 فرار نکنم.  گهی د دمی بغض گفتم: ولم کن، قول م با

 هم فشار داد.  یو رو هاش بست و دندون وهاش چشم

بود، بخاطر دور بودن  م یبیهام بخاطر غرچشم  یاما اشک تو کردی درد م پهلوم
 که بخواد روم بلند بشه رو.   یدست اون شکستیاز آرش بود... اگه اون بود م

 تر شد.بزرگ  بغضم

 من.  یبرات تنگ شده آقا دلم

 افتادم.   نی زم یدفعه ولم کرد که کامل رو هی

 . د یکش ششیبه ته ر  یدست یشد و عصب بلند

 باد کرده بود.  قشیسرخ شده بود و رگ شق صورتش

 کردن.   یو طکرد به طول و عرض اتاق  شروع

 سه گوش تخت و کمد جمع شدم.  نی کمک دستم بلند شدم و ب به

 راه انداختند.  لیهام سگونه  یرو اجازهیکار کردم که بغضم نشکنه نشد و ب هر

و  دمیپرت کرد که از ترس به باال پر نیزم یرو گرفت و با داد رو نهیدفعه آ هی
 قلبم گذاشتم.  یو رو رزونمدست ل

 پرت شدند.  یهر طرف نهیآ یهاکه یت

 . دیکوب وار یبه د یمشت
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 حبس شد.  نمیسمتم اومد که نفس تو س به

 ... نیگفتم: فرز   هیگرفت و بلندم کرد که با گر وقمی

 و نشنوم. زد: خفه شو، صدات  داد

 هق هقم بلند شد.  یبه سمت در کشوندم که صدا بعد

 رو باز کرد. در 

 . دم یبه دنبال خودش کش  انهیگرفت و وحش وبازوم

 . رفتی م نیی خورد که ازشون پا اینگاهم به آر  می دیها که رس پله  به

 شدند.  شتریهام بنورا شدت اشک  یادآور ی با

 توروخدا...  ن، یگفتم: فرز   هیالتماس و گر با

و با هامصورتم کرد که از دردش چشم  یحواله یایل یو س سادیدفعه وا هی اما
 بستم.  هیگر

 : گفتم خفه شو.دیغر

 . دم یکش باز 

واسم نمونده  یخرد خرد شده بود، احساساتم لگد مال کرده بود و غرور  قلبم
 بود.

 . میاومد رونیعمارت ب از 

 ان؟یدفعه داد زد: شا هی
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 قلبم گذاشتم.  یو رو ترس دستم از 

 مون رسوند و نفس زنان گفت: بله ارباب. و بهخودش  مهیسراس یکل یمرد ه هی

 .ار یگفت: ساشا رو ب یبا لحن عصب نیفرز 

 انداخت.  نیبه من بعد به فرز  ینگاه نگران هی مرده

 چشم ارباب.  -

 . دیدو یبه سمت بعد

 و دوبرابر کرد.مرده شدت ترسم نگاه

 ؟ یبکن یخوایم کار ی ... چکار یچ -

  مونی بکنم که مثل سگ از فرارت پش یگفت: کار   یزد و با لحن بد یپوزخند
 . یبش

 هام روونه شدند. اشک باز 

 ... نیفرز  -

 جلو کشوندم.  به

 خفه! -

 دهی همراهش کش جونی ب یدهنم گذاشتم و با هق هق و پاها یرو ودستم
 شدم. 
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 یهابود و پرده یاشه یتماما ش وارشید م؛ ی دی رس ینگذشت که به قسمت یزیچ
 . کردندیم یر یشدن داخلش جلوگ دهیاز د دیسف

 باز کرد و به داخل پرتم کرد.  دیبا کل  ودرش 

 یل یدل رهایو قرمز و زنج  یمشک ونیو دکوراس یتخت خواب تمام مشک دنید با
 واسه باالتر رفتن ضربان قلبم بهم دادند. 

 . شنوهیم نمیاونقدر صداش بلنده که فرز  مطمئنم

 هام زل زد و به سمتم اومد. به چشم  یرحمیب یهاداخل اومد و با نگاه به

 . دمیچرخیبهم دور اتاق م دنشینرس یکه برا  یعقب قدم برداشتم، جور  به

 نجا؟یا میآورد یلرزون گفتم: واسه چ یصدا با

 زد. یترسناک پوزخند

اما  کنم، یرو م کار نیبار بهت گفتم مثل آدم مال من شو وگرنه به زور ا نیآخر -
مثل سگ از انتخابت   وی من یبه بعد برده  نیپس از ا یانتخاب کرد ویتو دوم
 . یشیم  مونی پش

 از کار افتاد و با وحشت بهش نگاه کردم.  قلبم

 شدند.  ن ی زم  خیقفل کردم که پاهام م  یجور 

 . دی رس بهم

 یشیبرده داشتم و تو هم م تایبهت بکنم... من تا حاال س دیبا یاعتراف هی -
 . ش یکمیو  یس
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 افتادم. نی زم یسست شدند که رو پاهام

 بود نگاه کردم. سادهیسرم وا یباال لی لرز بهش که مثل عزرائ با

 .دیبار ینگاهش شرارت م از 

 زانوهاش دست گرفت و خم شد.  به

 که عاشق خشونتم، نه؟  یدونی لب زد: م یبا لبخند مرموز  آروم

 .رفت یم  یاهیهام سافتاده بود و چشم دیترس فشارم شد  از 

 بود. خی یکه یت هی بدنم

 .میدر بهش نگاه کرد یصدا با

 تو. ایب -

  هیحس کردم واسه  دیو سف  اهیسگ س هیباز شد اما با ورود همون مرده با  در 
 لحظه قلبم نزد. 

سگه رو گرفت و دور مشتش   یوصل به قلده  ریبه سمتش رفت و زنج نیفرز 
 . چوندیپ

 برو. -

 رفت و در رو بست.  رونیگفت و ب  یچشم آروم مرده

 سگه بهم خورد و شروع کرد به پارس کردن که لرز به تنم انداخت.  نگاه

 و آرومش کرد. دیکش ورش یزنج نیفرز 
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 کار یچ یخوای ... میخوای فتم: مگ  یرفته ا  لیتحل  یجام بلند شدم و با صدا از 
 ؟ یبکن

 لبش نشست.  یرو یمرموز   لبخند

 قفل کرد که سگه نشست.  ییو به جاسگش  ریرفت و زنج یسمت به

 سمتم اومد که زود به عقب رفتم.  به

 . ختیر  یخوردم که دلم هر  وار یشلق به د هیکنار  درآخر

 و کنار سرم گذاشت. و دستش  دی رس بهم

و  که بخواد من  یهام گفت: از گناه کسبه لب  رهیو خ دی لبم کش یرو وانگشتش 
و اگه اون طرف یحت گذرمی وجه نم چی پاش بذاره به ه ریو ز هامدور بزنه و حرف

 دوست داشته باشم.

 سوق داد.  دمیترس یهاو به سمت چشم شرورش  نگاه

 ! کمهیامروز سگمم شر -

و دور کمرم دستش   عی اما سر وفتمیبود ب کیوجودم سست شد که نزد کل
 انداخت. 

هام بازم جون گرفتند و با لرزش چونم چشم  یتو یخشک شده یهااشک
 ؟ یکنیم ی... شوخیگفتم: شوخ

 . دیخند

 !مینه عسلم، من کامل جد -
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 اشا یک

 

 . کردمیمشتم گرفته بودم و بوش م یو توکنار کمدش لباسش  یدلتنگ از 

 ؟یینورا، کجا شم یداغون م دارم

 هام شدند. شدن اشک ختهیواسه ر  یل یکه عطرش دل  دم یبو کش ترق ی عم

 نشسته بودم.  ییغذا چیاتاقش بدون خوردن ه  یبود که تو هاساعت 

 بودم. جیگ یقرمز شده بودند و حساب یخوابیاز ب هامچشم

و باز کردم و برش داشتم هامچشم  عیبه صدا دراومد که سر میدفعه گوش هی
 نشست.  میشونی پ یرو یاخم ستین رانیا یشماره   نکهیا دنیاما با د

 نورا باشه.  دیشا

 گفتم: بله؟  یاگرفته  یو وصل کردم و با صداتماس  عی فکر سر نیا با

 بلند شد.  ییآشنا یل یخ یصدا

 . اشایسلم ک -

 کردم.  اخم

 سلم، شما؟ -

 کرد که گفتم: الو؟ سکوت
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 م.ستار  -

تو کل بدنم پخش  یسرطان یمثل توده تی بود که عصبان یکلمه کاف نی هم
 بشه. 

 بشه؟  یکه چ ی: بهم زنگ زد دمیمشتم گرفتم و غر  ینورا رو تو لباس

 . دمیو شننفس پر حرصش  یصدا

و بشنوم، زنگ زدم  صدات  ایکه باهات حرف بزنم  خوادیدلم م یل یفکر نکن خ  -
 بهت برسونم. وی خبر هیتا 

 هم فشار دادم.  یرو وهامدندون 

 . یبگ یخوایم  یچ نمیبنال بب -

 گفت: برو به درک اصل!   یعصب

 و بزن بعد قطع کن. قطع کنه که داد زدم: حرفت  خوادی کردم م حس

 زد.  یپوزخند

 . یهنوزم عوض نشد -

 . دمی کش یعصب نفس

 . دمی کش می شونی به پ یدست

 ؟یبگ یخواستیم یچ -

 . دمیبهت بگم... نورا رو د دیکه فکر کردم با دمیفهم نجایا یز یچ هی م، یمن دب -
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 ؟ینورا؟ کجا؟ با ک ؟یحرف به سرعت بلند شدم و تند گفتم: چ نیا دنیشن با

 برده فروش افتاده بوده...  هی ریگ -

 بند اومد.  نفسم

 رو گرفتم.  کمد

 افتاده.  رشیکه گ کردهیفرار م   نیز انگار داشته از دست فر -

 تو وجودم فوران کرد.  تی عصبان

 کرده؟ یفرار م نیاز دست فرز  ی: مطمئندمیشدم غر دیکل   یهادندون  نیب از 

که   یاومدند دنبال اون و دختر گهیپسر د هیآره، چون بعدش خودش و  -
 همراهش بود و به زور بردنشون.

 . دمییهم سا یرو وهامدندون 

 . شونمیم اهیو به خاک س... هردوتاتونکشمتونیم

 ؟ی دی تو از کجا فهم -

 . ده یفهم  نی واسه هم شناسهیاون نورا رو م دتشون، ینامزدم د -

 به هم گره خوردند.  دیشد هاماخم

 از کجا؟ -

 . د یکش یپوف
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سر  ییبل هی یعوض نیتا اون فرز  یدب ای بلند شو ب اشا، ینکن ک چمیسوال پ -
مثل  نمیبگو، نب  سیدرضمن، به پل  فرستم، یو واست مآدرسم اورده، ینورا ن
 !یار یو ب فقط آدمات  یدرار  یشاخ باز  مایقد

 . دمی کش یقطع کرد که نفس عصب  بعدم

سر زنم و بچم آورده   ییخونتون گردن خودتون اگه بل یعوض نیو فرز  ایآر 
 . دیباش

 سمت اتاقم تند قدم برداشتم و به آرش زنگ زدم.  به

 گرفتش بلند شد.  یاز پنج بوق صدا بعد

 بله.  -

 دیبا  رمیگیم طیو ببند، بل گفتم: بلندشو چمدونت  یاتاق شدم و عصب وارد
 .یدب میبر

 متعجبش بلند شد.  یصدا

 ! چرا؟! ؟یچ -

 نورا و دالرام اونجان.  دمیفهم  -

بهت   یک ؟یگیاومد و بلند گفت: بخدا راست م رونیب  یاز گرفتگ صداش
 گفت؟ 

 . گمی خونم بهت م  ایفعل سوال نپرس، ب -

 تخت پرت کردم.  یرو ویاز جانبش نشدم و گوش یمنتظر حرف بعد



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1748 
 

 آوردم و بازش کردم.  نیی کمد پا یاز باال وچمدون 

و ورشکسته   یخان، مشتاقم هر چه زودتر تو الف دون نیتموم شد فرز  گهید
 . نم یبب وشدنت 

 

 نــورا

 

 و باز کنه. درم ادیب یتخت نشسته بودم تا اون عوض یو آماده رو حاضر

 . دمیو نشنکه صداش  هی نگران دالرامم، چند ساعت یل یخ

 شکمم گذاشتم.  یرو ودستم

 کنه.  دامونی بده که بتونه پ  اشایبه ک یانشونه  هیخودت  ایخدا

 قفل بلند شدم.   یتو دیچرخش کل   یصدا  دنیشن با

 همراهش نرم.  شدی م کاش

 که باز شد گفتم: چه عجب!  در 

 بود.  دهیپوش  یمشک یقهیو جر  دیو لباس سف  یمشک نیشلوار ج هی

 . په یبگم خوشت  دیکنم با  ینخوام ناحق اگه

 . سلم -

 ! کنهیم سلم
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 سمتش رفتم.  به

 . کیعل  -

 کردم.  یانداخت که اخم  یسر تا پام نگاه  به

 .ی شد پیخوش ت -

 گفتم: ممنون.  تفاوتیب

 .توجه به لحنم به جلو اشاره کرد بدون

 اول خانما. -

 اومدم که پشت سرم اومد.  رونیهام دادم و از اتاق ببه چشم یچرخ

که با حرص بلند  دمیدفعه به سمت اتاق دالرام دو هیکه به سرم زد  یفکر با
 گفت: نورا! 

 دمیکه د  یزیضرب باز کردم اما با چ هینفس زنان در رو  دمی اتاقش که رس  به
 . ختیر   یشدند و دلم هر  نیزم   خیپاهام م

 بهت لب زدم: دالرام!  با

درهم گفت: مگه   یهانشسته بود با اخم یصندل یکه کنار تخت رو نیفرز 
 !؟یکنیدر رو باز م  ینجور ی که هم ستلهیطو

کبود   یکل گردنش حساب که یسست به سمت دالرام یبهش با پاها توجهیب
صورتش رد زخم داشت و سرم بهش وصل بود قدم   یشده بود و چند جا

 برداشتم.
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 به سقف نگه داشت.  ورشیبهم نگاهم نکرد و نگاه خ یحت

 سرت اومده؟  ییدهنم گذاشتم و با بغض گفتم: چه بل یرو ودستم

 ایدرهم آر  یهاشدم که نگاه پر از اشکم به اخم دهیدفعه به عقب چرخ هی
 خورد. 

هاش از هم باز شدند و  بزنه اما نگاهش به دالرام افتاد که اخم  یحرف خواست
 ! وونه؟ید یکرد کارشی گفت: چ نیبا تعجب رو به فرز 

 رفتم.  نی و آزاد کردم و به سمت فرز بازوم تی بغض و عصبان با

 !یکثافت عوض -

و بلند شد و مچم یو گرفت و با نگاه سردبهش بزنم مچم یایل یخواستم س تا
 .هم فشار دادم یو روهامگفتم و چشم  یکه از درد آخ چوندیپ

 . استیکار آر  دمی شد که د دهی کش  رونیدستش ب یدفعه مچم از تو هی

 ؟ یکرد  کارشیبا اخم گفت: چ ایآر 

 ها با بغض به سمت دالرام رفتم و کنارش نشستم. توجه به اون  بدون

 هام روونه شدند. گرفتم که از سرد بودنش اشک ودستش 

 سرت آورده؟ ییشده؟ چه بل یچ -

 هاش حلقه زد. چشم  یتو اشک

 بزن.  یحرف هیگفتم: قربونت برم  هیگر با
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 هم فشار داد تا بغضش نشکنه.  یمحکم رو ولب¬هاش 

 بهم نگاه کرد. باالخره

 اورد؟ یسرت ن ییکه بل ایگفت: آر  دمیشنیکه به زور م ییصدا با

 یحالت به فکر من نیگفتم: با ا  تی و عصبان هی تر گرفتم و با گرمحکم ودستش 
 آخه؟!

 اورد؟یسرت ن ییکه بل ایتکرار کرد: آر باز 

 . دی کش یاو به چپ و راست تکون دادم که نفس آسودهسرم  هیگر با

 خوبه.  -

 کرده؟ هان؟ کار یباهات چ نیگفتم: فرز   تی پس زدم و با عصبان وهام اشک

 و به سقف دوخت. نگاهش  باز 

 حاله؟  نی که ا یکرد کار یباهاش چ ی: عوضدمیغر نیبه فرز  رو

 خودش.  یسرش آوردم پا ییوگرنه هر بل ا، یگفت: ببرش آر  ایبه آر  رو

 جام بلند شدم و با جسارت به سمتش رفتم.  از 

 سانت هم عقب رفت.  هی یزدم که حت شنه یس یبه قفسه  محکم

 ؟یکرد کار ی باهاش چ گم یداد گفتم: م با

 بهم انداخت.  یتند نگاه

 . رونیگمشو از اتاق ب -
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کنند،   دامونیکه پ  می: فقط منتظر روز دمیغر  تی گرفتم و با عصبان وقش ی
 وقت... اون

  ایاما آر  وفتمیبود ب کیآزاد کرد و به عقب انداختم که نزد یبا خونسرد  وقش ی
بفهمم چه  دیگرفتم و به سمت در کشوندم که با تقل داد زدم: ولم کن، با

 سرش آورده. ییبل

 . دمی بدون توجه بهم کش اما

 . ام یو گرفتم و داد زدم: اصل باهات نمچارچوب  دمی در که رس به

  ی: به خداونددیبه صورتم غر کیو نزد دی دفعه با خشونت به سمتم چرخ هی
 رفته؟ هان؟  ادتیو نورا، شرطم ارمیسرت م  ییبل هی یایخدا ن

 زنان با نفرت بهش نگاه کردم.  نفس

 دالرام نگاهمون به سمتش سوق داد. یصدا با

 ؟یبری کجاش م -

 درد داره.  یتخت نشسته بود اما از صورتش معلوم بود حساب  یرو

 .ایببرش آر  ومده، یبه تو ن شی: فضول نیفرز 

 .یوحش ینابودم کرد ، یگفت: تو خفه شو عوض ت ی با عصبان دالرام

گفت: واسه منکه   یزد و با نگاه شرارت بار   یپوزخند  نهیدست به س  نیفرز 
 حال داد عشقم.  یحساب
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هم فشار  یو روهامدفعه چشم هیخواست به سمتش هجوم ببره اما  دالرام
 و گرفت. داد و پهلوش

 اد، یکه با تقل گفتم: ولم کن، ازتون بدم م  دمیکش ایبزنم اما آر  یحرف خواستم
 د؟ یفهمیم

 تر گرفت. محکم وبازوم

 . دم یکش  یغی بودنش ج  یو بلندم کرد که از ناگهان سادیدفعه وا هی

 . دم یبه کمرش کوب  یدر پ یو پهامدوشش انداختم که مشت  یرو

 ولم کن.  گمیم -

 . دی کشیکه درد نم  کردمیانگار نوازشش م اما

 یو روو باز کرد و به داخل پرتم کرد که دستم درش  میدیکه رس  نشی ماش به
 هم فشار دادم.  یو روهام م گذاشتم و چشمشکم

 زد.  و ی بست و بلفاصله خودش سوار شد و قفل مرکز ودرم 

 .دیدی جفتتون تقاص پس م یروز  هیزنان با نفرت گفتم:  نفس

 روشن کرد. ون یزد و ماش  یپوزخند

 و آروم کنم. کردم بخاطر بچه خودم یبستم و سع وهام چشم

 راه افتاد.  به

 . دم یکش  میشون یبه پ یو باز کردم و دستهام که شدم چشم ترآروم
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 . رمیگی سردرد م شمیم ی عصب یوقت ایتازگ

 شد.  کی تار  یکوچه  هینگذشت که وارد  یزیچ

 به هم گره خوردند.  هاماخم

 نجاست؟ یکه گفتم: ا سادیوا یآب یدر آهن هی کنار 

 باز کرد. ون یبرداشت و در ماش وش یگوش

 کم کار دارم. هی نجاینه، ا -

 بهم نگاه کرد.  دوار یتهد

 سرتون اومد؟  ییچه بل روز یکه د ادتهی ؟ید یفهم ، یفرار کن  نمینب -

 فوت کردم.  رونیبه ب ونفسم 

 برو. لوخب، یخ -

 شد و در رو بست. ادهیپ نیماش از 

که اگه فرار کردم سوژه   کنهیداره امتحانم م دیشا ؟یو قفل نکردچرا درم  خب
 . ره یانتظار م زیو بکشه، از اون کثافت همه چبچم رهیبگ

 خونه شد و در رو بست. هی وارد

 رو به روم چشم دوختم. کیتار  یو به کوچه  دمی کش  یقی عم نفس

 شکمم گذاشتم.  یرو ودستم

 بشه.  شیزیچ هی  ستمی نظر دکتر ن ریچون ز  ترسمیم
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 . د یکش یکه کلفه پوف ومدین رونیگذشت اما ب  قهی دق چند

 انداختم.  یاطراف نگاه به

 !هیجور  هی کوچه ترس دارم...  نیاز ا قدر نیچرا ا دونمی نم

 ادهیکه در رو باز کردم و پ دادی بهم دست م ی داشت احساس خفگ نیماش یتو
 شدم. 

 ضرب گرفتم.  نیسقف ماش یهام روو با انگشت  دمیو باال کش کتم  پیز 

 هیقلبم از کار افتاد و با ترس   نیماش یجلو یمشک نیماش ه یشدن  دهیچیپ با
 قدم به عقب رفتم.

  دمی شدند و به سمت همون خونه رفتند که با نگاه ترس ادهیتا مرد ازش پ دو
 دنبالشون کردم. 

 ار عرب بود باز شد. که انگ یکل یمرد ه هیخونه رو زدند که در توسط  در 

 داخل رفتند.  به

 . دم یکش یاآسوده نفس

 . کنه ی م یداره چه غلط ستین معلوم

و  دم یدعوا اوج گرفت که از ترس به باال پر یدفعه صدا هینگذشت که   یزیچ
 قلبم گذاشتم.  یو رودستم

 شده بود.  نشونیزد و خورد ب انگار 
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چند قدم   دهیپرت شد که ترس رونیدفعه در باز شد و همون مرده عرب به ب هی
 به عقب رفتم. 

با  ایپرت شد و پس بندش آر   رونیاز اون دو مرد به ب یکی  دهینکش  هی ثان به
 اومد.  رونیبه خون نشسته ب یهاچشم

پشت   ایزدم: آر  غیکه ج سادیبا چماق پشت سرش وا شونیک یدفعه اون  هی
 سرت. 

 !ایشده بود و تا بخواد بچرخه چماقه رو به سرش زد که داد زدم: آر  رید اما

 هم فشار داد.  یو روهاش پرت شد و چشم  نیزم یرو

هاش از به سمتش برم اما نگاه خشن اون مرده بهم خورد که چشم  خواستم
 شرارت پر شدند. 

 ا؟ یلرزون گفتم: آر  یسمتم اومد که با ترس به عقب قدم برداشتم و با صدا به

 عربه بلند شد و پا به فرار گذاشت.  اون

 . ابونیو به سرش گرفت و با درد داد زد: بدو نورا، برو تو خدستش ایآر 

 . دمیاون و مرده چرخوندم اما با دادش از جا پر نیب ونگاهم

 برو.  گمیم -

 عقب رفتم.  عقب

 هم نگران خودم بودم.  یولش کنم از طرف تونستمینم یطرف از 
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خوردم که از   نی کرد و با کمر زم ریشد که پام به جدول گ یچ  دونمی دفعه نم هی
 هم فشار دادم.  یو روهام درد نفسم رفت و چشم

 لحظه نزد.  هی سرم حس کردم قلبم واسه  یمرده باال سادنیوا با

و لخانم خوشگ نی که ا ه ینظرت چ د، یگفت: سع  یزد و به فارس یمرموز   لبخند
 م؟یببر بی بخاطر لو دادنمون به رق

 . کنمیم  چارتونیبا درد داد زد: دستتون بهش بخوره ب ایآر 

 یرو هوش ی به سرش زد که ب یلگد یکی دفعه اون  هی خواست بلند بشه  تا
 افتاد.  نی زم

 و گرفتم و بلند شدم. لرزون درخت پشت سرم  یبدن با

 .داشت یبه جلو برم  فشیاون با نگاه کث  داشتمی قدم که به عقب برم هر

 .د ینداشته باش  یبغض و ترس گفتم: توروخدا بهم کار  با

 به سمتم اومد.  شونمیکی اون

 .یچ  یعنیدادن ما  یبفهمه که باز  دیالشخور با یایاون آر  -

 بزرگتر شد.  بغضم

 شکمم گذاشتم.  یرو ودستم

 بچم. ایخدا

بلند گفت: از دست   شونیک یکه   دنیو شروع کردم به دو دمی حرکت چرخ هی تو
 خوشگله.  ی در بر یتونی ما نم
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 هام روونه شدند. اشک نیماش  یبه سر کوچه نمونده بود اما با صدا یزیچ

 .سادمیو وا دمی کش ین یکه ه  دیچیجلوم پ نیدفعه ماش  هی

 شد. ادهی نفرشون پ  هی فقط

  دنیو با د دمیچرخ عیبرخوردم که سر زیچ  هیدفعه به  هیعقب رفتم اما  عقب
 اون مرده نفسم بند اومد. 

 . دمیکش  ینیکه ه  دمیگرفت و به سمت خودش کش  وبازوم

 لبم چشم دوخت.  به

 تور کرده!  یعجب داف ایآر  -

 و آزاد کنم. کردم بازوم یسع

 ولم کن.  کنمی بغض گفتم: خواهش م با

 ست. ب  خیاز پشت گرفتم که خون تو رگم  یکیدفعه اون  هی

کارمون باهات تموم شد ولت    نکهیگوشم گفت: نترس، بعد از ا کینزد
 . م یکنیم

به سمت   میروونه شدند و شروع کردم به تقل کردن اما پشت سر هاماشک
 داد زدم: کمک، کمک.  هیکه با گر دمی کش  نیماش

 و پس بزنم.هامکردم اشک  یسع دیکه به ذهنم رس یفکر با
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که با داد ولم   دمیصورتش کش یو محکم روهام حرکت ناخون  هیدفعه تو  هی
حساسش زدم که داد   یمحکم به جا ادیخواست به سمتم ب  یکیکرد و تا اون 

 هم فشار داد. یو روهاش زد و خم شد و چشم

 . دنیشروع کردم به دو جونی ب یپاها با

 و ببرند، از مردا متنفرم، متنفر. همتون  مردشور 

  یافتادم که آخ بلند نی زم یبه عقب پرت شدم و رو میشدن روسر دهی کش با
 که به لباسم چنگ انداختم.   دیکش  ریت یدلم طوالن ریگفتم و ز 

 به خون نشسته به سمتم اومدند.  یهاچشم با

که به پهلوم خورد از درد به خودم   یترس عقب عقب رفتم اما با لگد  با
 هام روونه شدند. و اشک  دمیچیپ

 بچم! ایخدا

 انداختم که نفسم رفت.  نی زم یرو  یل یس هیبلندم کرد و با   شونیکی

من   ایزدم: عوض غی بهم ج یشدم اما با خوردن لگد زیخ میهام ندست  با
 حاملم! 

هام روونه شروع کردند به زدنم که اشک   یرحمیبدون توجه به حرفم با ب اما
کردم از خوردن لگدهاشون به شکمم  یکه داشتم سع  یشدند و با تموم درد

 کنم.  یریجلوگ

 اشا؟ی داد زدم: ک هیگر با
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 . دی کشیم ریدلم وحشتناک ت ریو ز  رفتی م یاهیس  یطوالن هامچشم

زدم و  یغیجو محکم به شکمم زد که از ترس و درد کرد و از قصد زانوش  بلندم
 افتادم.  نیزم یرو

  یافتادم و صدا نی زم یکه داشتم باز رو  یشدم اما از درد  زیخ میدو دستم ن با
 هق هقم بلند شد.

 ... ی ب دی شکمم گذاشتم و با هق هق گفتم: بس کن یرو ودستم

  کهیو تپهلوم حرفم نصفه موند و انگار جگرم  یتو یبا خوردن لگد بعد اما
 کردند. 

 و تو مشتم گرفتم.شکمم گذاشتم و لباسم یرو ودستم

 شده بود.  دنمیهم مانع نفس کش هی نفس بکشم و گر تونستم یدرد نم از 

 !یعوض یبلند شد: کثافت¬ها ایداد آر  یدفعه صدا هی

 . رمیکردم نفس بگ  یقلبم گذاشتم و سع یرو ودستم

 بود. دهیو بردلم امونم ریو درد ز  شدمی خفه م داشتم

 .دند یدو نی دفعه به سمت ماش هیبه هم انداختند و  یدوتا مرد نگاه اون

 و با ترس بلندم کرد.  دیبهم رس ایآر 

 ؟یخوب -

 ... دلم. ریگفتم: ز  دهیبر دهیلباسش چنگ زدم و بر به
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نفسم باال  گهینگار دپام ا  نیب یسیگرفت تا بلندم کنه اما با حس خ وبازوم
 . ومدین

 و با بهت گفتم: بچم! دنیوجودم شروع کرد به لرز  کل

 ! اینگاه کردم و با هق هق گفتم: بچم... آر  کردی که با ترس بهم نگاه م ایآر  به

 و به لباسش چنگ زدم.  دمیکش   یغیبلندم کرد که از درد ج عیسر

 شدند.  دهیکش نی زم یبردم که پاهام رو نیسمت ماش  به

 بچ...  ا، ی وار داد زدم: بچم آر هق هق جنون  با

حس   یزیچ گهیهم افتادند و د یهام رورفت؛ پلک  جیدفعه سرم گ  هی اما
 نکردم. 

 

 صبح  فردا

   اشایک

 

 . دمی کش شمیبه ته ر  یدست کلفه

 . م یبلند شد عیورود سرهنگ سر با

 شد؟ یگفتم: چ تند

 نشست.  زشیم پشت
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 . دیصبر کن  گهیکم د هی شه، یالزم داره انجام م یتموم کارا  -

سرشون   ییبل هیممکنه  م؟یچقدر صبر کن گهیبلند گفت: د یعصب آرش
 ! ارندیب

 کرد.  یاخم

هم   یزیبهشون برسه اما بدون برنامه ر  یبیآس میذار یآروم باش، ما نم -
باهوشند، چند   یحساب نیوارد عمل شد، اون دو نفر مخصوصا فرز  شهینم
 فکریب میتونی پس نم میمدرک ازش جور کن  میکنی م یسع میکه دار   هیسال

 . م یعمل کن

 موهام فرو کردم. یو توهامدست  یعصب

 . دمیکش یدفعه در باز شد که با ورود احترام پوف هی

 شد؟  یاخم رو به سرهنگ گفت: چ با

 . د یصبر کن گهیکم د  هی: سرهنگ

 زد و نشست.  نی و به زمعصاش  یعصب

 زدم.  میشونیآروم به پ ومشتم 

 صبر کن خانمم.   گهیکم د هی

 . گمیبهت م یبچه بزرگمهر چ نی : بباحترام

 و بهش نگاه کردم.  دمیکش یپوف

 ؟ یدی فهم م، دون یتار مو از سرش کم شده باشه تو رو مقصر م هی -
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 گفت: به اون چه؟ هان؟  یزد و عصب یبه صندل یلگد آرش

کرد که از حفاظت   یکار  د، یداد زد: به اون چه؟ اون احمق نورا رو دزد احترام
 افراد من دور بشه. 

  دنی زدم اما با د رونیاز اتاق ب  تی هم فشار دادم و با عصبان یرو وهامدندون 
 به هم گره خوردند.  دی هام شداخم ریام

 ؟ یکنیم کار یچ نجایتو ا -

 شد.  کیبهم نزد بیبه ج  دست

 منم هستم. یهمونقدر که تو نگرانش -

 زدم.  یپوزخند

 . یالزم نکرده نگران زن من باش -

 هام زل زد.تو چشم خونسرد

 دارم که نگرانش باشم.  ونیزن تو قبل عاشق من بوده، پس حق ا -

تنه   ه یشدم و با  مونیصورتش اما پش  یبخوابونم تو  یکیباال آوردم تا  ومشتم 
 ازش گذشتم. 

 بشه؟!  یکه چ یدب یاومد یتو بلند شد ی ریو یریه نیا تو

 

 ــا یآر 
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گفتم: کارتون خوب بود،   کردمی نورا نگاه م یبسته  یهاکه به چشم طور همون 
 شده.  هختیپول به حسابتون ر  دی نیبی م دیو چک کن اگه حسابتون 

 . دیبود  یکه راض میگفت: ممنونم قربان، خوشحال یسرخوش با

 واقعا شرمنده.  م یکه بهتون زد یادامه داد: بخاطر اون کتک یچاپلوس با

خبردار   هیقض  نیبفهمم نورا از ا گم، یم یچ  نیگفتم: الزم بود، اما بب تفاوتیب
 .دیاچاره یشده ب

 قربان، دهنمون چفته.  دینگران نباش  -

 خوبه.  -

 قطع کردم.   بعدم

 . دمی به کف دستم کوب ویگوش

اما اگه   اشاه، یشکمت مال ک یتو یبچه  نمی بب  تونستمیالزم بود نورا، نم کار ن یا
که به   یتنها راه ، یشدیخودم بزنمت تا سقط بشه ازم متنفر م خواستمیم

حامله  یروز  هیبره  ادتیکه   کنمیم یبود، نگران نباش، کار  ن یهم دی ذهنم رس
 . یبود

 

 نــورا
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 نرمال شد.  دمیباز کردم و چندبار پلک زدم تا د یحالیبا ب وهام چشم

 به دالرام خورد.  نگاهم

 قرمز بودند.   هاشچشم

 و گرفت. زد و دستم یلبخند 

 ؟یخوب -

 مارستانه؟ یب  نجایگفتم: ا  جیگ یاگرفته   یصدا با

 . زمیآره عز -

 . دمی باالتر کش یکم وخودم

شکمم گذاشتم و گفتم: بچم دالرام، بچم   یو روبچم با ترس دستم  یادآور ی با
 که سالمه؟ 

 زد.  یلبخند 

 بخواب.  گهیکم د هی -

 شد.  بلند

 و صدا کنم. دکترت  رمیم -

و گرفتم و با استرس گفتم: دارم ازت سوال  مچش  عیبره که سر خواست
 ! بچم که خوبه؟ آره؟ پرسمیم

 زد.   یوجود لبخند نیو پر کرد اما با انگاهش  غم
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 و صدا بزنم. صبر کن اول دکترت -

 و ول کردم که به سمت در رفت. اجبار مچش  به

 . لرزوندیو مسر بچم اومده باشه چهار ستون بدنم ییبل نکهیاز ا ترس

 ورود دکتر منتظر بهش نگاه کردم.  با

 بود. یرانیا انگار 

 ؟ یلبخند گفت: درد که ندار  با

 نه، حال بچم که خوبه؟  -

 شد.  نمینداد و مشغول معا وجوابم

 دم؟ ی از ترس دارم جون م دیفهم ی چرا نم ایلعنت

 که از سوزشش صورتم جمع شد.   دیکش رونیدستم ب یو از توپرستار سرمم  هی

 رفت.   رونید بکه تموم ش  کارش

 د؟یو بدجوابم  شهیبه دکتر گفتم: م رو

 انداخته بود انداخت.  نییو پانگاه به دالرام که سرش  هی

 د؟ ی گیخودتون م ایبهشون بگم  -

 . ختیر  یهاش دلم هر دار بودن چشمباال آورد که با نم  وسرش

 . گمیخودم م -

 به من از اتاق خارج شد.  یتکون داد و بعد از انداختن نگاه پر غم یسر دکتر
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 بغض گفتم: دالرام؟ با

 دستش گرفت.  یو توهامنشست و دست  کنارم

 صلح خداست؟   وفتهی م  یکه هر اتفاق یاعتقاد دار  نیبه ا -

 تکون دادم.  یسر

 . ترسوندمی م نیو هم کردی دست م دست

 . دی کش  یقی عم نفس

 .دهی قربونت برم، مطمئن باش خدا دوباره بهت م نی بب -

 .دیلرز ی از بغض م چونم

 ؟یچ یعنیهات حرف  نیا -

 . دیگونش چک یرو یاشک

و  کنمی من با آرش عقد م ران، یا میگردیو برم کنندی م دامونیپ  اشایآرش و ک -
 . یشیحامله م اشایتو هم دوباره از ک

 و درست بزن. گفتم: دالرام زجر کشم نکن! حرفت  یپر بغض یعجز و صدا با

 مکث بازشون کرد.  یبست و با کم وهاش چشم

 با بغض گفت: بچت از شدت ضربه... سقط شده! نبار یا

 بدنم بود هم ازم گرفته شد.  یکه تو یجون  مهیاون ن انگار 

 ! ؟یهام سر خوردند و با بهت لب زدم: چگونه  یهام روبه خود اشک  خود
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 . ختندیهاش ر گونه  یند تند روت هاشاشک

 سر به سرم نذار دالرام!  نجور ی گفتم: بخدا ا ینی بغض سنگ با

 و بست. هاش چشم  هیگر با

 کاش دروغ بود.  -

و تند اومدند که با هق هق سرم  نییهام شکسته شد و به شدت پااشک  سد
 به چپ و راست تکون دادم. 

 بچمون.  اشاینه، بچم، بچم... ک -

 بچمون.  اشایو تو مشتم گرفتم و داد زدم: کشدم و لباسم  خم

 . اشایزدم: بچمون رفت ک غیج

داد   هیکه شروع کردم به مشت زدن بهش و با گر  دمیدفعه تو آغوشش کش هی
 شه، اون هنوزم هست. مرده با تونهی زدم: بچم نم

 که دالرام با ترس پرستارا رو آورد. دمیکش یو مو موهام زدمیم غیج وار جنون 

 و.بچم خوام، یو ممن بچم  د، یداد زدم: ولم کن هیکه با تقل و گر گرفتنم

 به زور گرفته بودنم.  پرستارا

 . د یچیدستم پ یتو یبهم زد که درد بد ویآمپول یبه سخت   شونیکی

انگار  نکهیتا ا داشتمیصدا زدن دست برنم  واشا یو کزدن و با زجه بچم غیج از 
با  یحالیوجود بازم با ب نی شد اما با ا حسیرفت و بدنم ب لیتحل  میکل انرژ

 کردم " بچم!".تکرار   هیگر
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دالرام و  یهاهیگر  یاطراف واسم تار شد و درآخر صدا یکم کل فضا کم
 مطلق.   یاهیبعد از اون سو  دیخودم به گوشم رس یهازمزمه 

******************************************* 

 به سقف زل زده بودم. فقط

 . یکلم حرف چی ه بدون

 . کردمیم  یبدبخت احساس

 هیدرکار نباشه،  یشدن دار یکه ب  یخواب طوالن هی خواست، ی خواب م هی دلم
 وجودم آزارم نده.  ینفهمم و غم تو یچی ه گهیکه د یخواب

 بودم.  دیکنه ناام دامی پ اشایک گه ید نکهیاز ا یحت

 مدت بهم زل زده بود. ن ی و تو هر دوتا دستش گرفته بود و تموم ادستم  دالرام

باشم، تار به تار موهام دلتنگ نوازش   اشایدوست داشتم فقط تو بغل ک االن
 هاش بودند. دست 

 و شکست. دالرام سکوت مرگبار اتاق باالخره

 و بخور.لطفا ناهارت  -

 سکوت بود.  دیکه ازم شن  یزیچ تنها

 .  دی کش  یقی عم نفس

 داغون بشه.  ینذار  ادیم  اشایک یکه وقت یباش  یقو دینورا، با یباش یقو دیبا -
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 و به سوزش درآورد.هاماشک چشم  نم

 و پر کرد.تلفن اتاق  یدفعه صدا هی

 و ول کرد و بلند شد.کرد، دستم یاخم

 برداشت و گفت: بله؟  ویگوش

- ... 

 متعجبش بلند شد.  یصدا

 چرا؟! -

 دل از سقف کندم و بهش نگاه کردم.  باالخره

 به هم گره خوردند.  هاشاخم

 باشه، سر من داد نزن.  -

 و محکم سرجاش گذاشت. ن تلف  بعدم

 بود؟  ینگاهم بهش فهموندم که ک با

 . رونیب میبر مارستانیزود از ب دی دنبالمون با انیچند نفر م  گهیبود، م نیفرز  -

 گفتم: چرا؟  یدار خش  یبار لب باز کردم و با صدا نیا

 . میخطرناکه که بمون گهیم -

 به هم گره خوردند.  هاماخم
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بزنم اما در به صدا دراومد و پس بندش باز شد که چهار نفر با  یحرف خواستم
 گوششون وارد شدند.   یتو یو هندزفر یپوشش تمام مشک 

 .میبر دیبا -

 به دالرام نگاه کردم.  نگران

 م؟یبر یگی گفت: م آروم

 .دونمی گفتم: نم آروم

  انیارباب دارند م  ی هادشمن  ست، یواستون امن ن  نجایا تر، عیخانما، سر -
 .نجایا

 . میبا ترس گفت: پس بر دالرام

 و گرفت. بازوم ریتخت نشستم که ز  یرو

 و عوض کنه. لباس¬هاش  رون یب دیها با اخم گفت: بربه اون رو

رفتم   ییشوخشک  یهابه سمت لباس  کردی که ترسناکش م یمرده با اخم اون
 .رفت و برشون داشت 

 متون؟ یبه زور ببر ای نیایخودتون م یبا پا ست، یتحکم گفت: الزم ن با

 . میدی کش یعصب نفس

 بلندم کرد و کمکم کرد که راه برم. دالرام

 نداشت.  یجون چیه بدنم
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 .میاومد  رونیاتاق ب از 

 .م یداشتی ها تند قدم برماجبار اون  به

باهاشون   دیبخاطر دالرام با یول وفتهیبرام م یبرام مهم نبود که چه اتفاق گهید
 . ومدمیراه م

 . میاومد رونیب مارستانیپشت ب  از 

 . شدیم کیازش نداشتم داشت بهمون نزد یکه شناخت یرنگ  یمشک نی ماش هی

 نیهم از ا سیپل  یهان ی همه جا رو پر کرد و به سرعت ماش ری آژ یدفعه صدا هی
 و پر کرد.وجودم  دیطرف کوچه و هم از اون طرف وارد کوچه شدند که نور ام

و گرفتند و به سرعت  آوردند و دوتاشون بازوهامون  رونیب وییهاچهارتا کلت  اون
کشوندنمون که هل کرده با تقل داد زدم: دالرام نذار   نهیبه سمت اون ماش 

 ببرنت. 

و به هاشون شدند و اسلحه هادیپ عیو سر سادندیهر دو طرف وا هاس یپل 
 از پشت گرفتم.  شونیک یدفعه  هیسمتشون گرفتند اما 

 و بند آورد.نشست نفسم قمیشق یاسلحه که رو یسرد

 . کشمشی م  دیبش کیقدم نزد هیزد:  داد

انداختنش و  وار ید یگوشه  کردیو تقل م زدیکه دالرام داد م یدرحال دوتاشون
 . اسلحه رو به سمتش گرفتند 
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نکن،   یابود بلند گفت: کار احمقانه  ه ی که انگار مافوق بق هاسیاز پل  یکی
 .یکن یم ترن یو سنگجرم خودت نجور یا

 . دمی کشیترس تند نفس م از 

 . کشمشیم یو باز نکنگفت: راه   تی با عصبان مرده

ترمز زد و  یرو یگوش خراش یبا صدا هاس ی پل   نیپشت ماش  ینیدفعه ماش  هی
هام روونه  اشک  یاز دلتنگ دمیکه د ییشدند اما با کسا ادهیدو نفر ازش پ 

 شدند. 

جلو  کردیم دادی که هم قرمز شده بودند و هم ترس توش ب ییهابا چشم  اشایک
 و گرفتند. جلوش هاس یاومد اما پل 

 : آرش؟ دمیو شنداد پر بغض دالرام  یصدا

 بهش نگاه کرد. با ترس  آرش

 . دمیدیم واشا یک یهاچشم  یفاصله هم اشک تو  نیهم از 

 و خفه کنم.هق هقم   یکردم صدا یسع

 من.  یبا بغض لب زد: نورا اشایک

 تار کرده بود. ودم ید اشک

 گفتم: بذار برم.  هیکه با گر دمی کش  نیبه سمت ماش مرده

 تر گرفتم. با خشونت محکم اما

 . یو ول کنبه نفعته اون  -
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 زد.   یپوزخند مرده

 به درک! دیبر ، یعوض  یهاس یپل  -

 بود.  گهی د یهدفشون به سمت مرده و اون دوتا هاس یپل  تموم

 آروم به مرد کنارش گفت.  یزیچ هی  سهیپل 

 اشا؟ یلب زمزمه کردم: ک ریز 

  لیوک هی دمی بهتون قول م دیها رو ولشون کنبا ترس بلند گفت: اگه اون  آرش
 . دی که زود آزاد بش رمیخوب براتون بگ

 باز کرد. ونیدر ماش مرده

 .د ی سی: عقب وادی شدند که داد کش ترکینزد هاس یپل 

 . دمیدادش با ترس به باال پر از 

 روم بود. اشایمدت نگاه پر از اشک ک تموم

 نشم.   دایهم پ گهیداشتم با سرعت بدوم و تو آغوشش گم بشم و د دوست

بست و   خیهمه جا رو پر کرد که خون تو رگم  یدر پ یپ یرهایت یدفعه صدا هی
 هم فشار دادم.  یو روهام چشم

 و به خودت سپردم. خودم ایخدا

دفعه ولم کرد که نفس   هینگذشت که دست مرده از دورم شل شد و  یزیچ
 . دمیبه سمتش چرخ دهیبر
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 افتادم.  نی زم یبه مغزش خورده پاهام سست شدند و رو یر یت نکهیا دنید با

  شهیبدنشون خارج م  ریکه خون از ز  یدرحال دمی اون دو نفر نگاه کردم که د به
 . افتادند  نیزم یرو

و پوشونده هاش صورتش از ترس تو خودش جمع شده بود و با دست دالرام
 بود.

 ترس و شک قفل کرده بودم.  از 

 بغضم گرفت.  اشایک دن یاما با د دمیجلوم از ترس به باال پر یکینشستن  با

 و گرفت. روونه شدند و دو طرف صورتم  هاشاشک

 ؟یخانمم؟ خوب -

 بهش نگاه کردم.  یبا بغض بد صدایبو  حرفیب

 بار تکونم داد. هی یگرفت و با نگران وبازوهام

 نورا؟  -

 محکم بغلم کرد.  عیکه سر هیگر ریدفعه زدم ز  هی

 داشتم. از یآغوشش ن یچقدر به گرما ایخدا آخ

 و تو مشتم گرفتم. کمرش گذاشتم و لباسش  یرو وهامدست 

و فقط  کنندیم کار یچ  هیبق  دمی فهمی اطراف واسم محو شده بود که نم یجور 
 . دمیدیو مو خودشخودم
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 هق هق گفتم: دلم برات تنگ شده بود. با

نورا، از   کردمیلرزون گفت: دلم منم برات تنگ شده بود، داشتم دق م یصدا با
 .دادمی داشتم جون م ییکجا دونستمی نم نکهیا

من داغون شدم، اما تو  اشا، یمکث گفتم: ک یو بستم و با کمهام چشم  هیگر با
 نشو، خب؟ 

 ؟یچ یعنی ؟یگیم یگفت: چرا؟ چ یخودش جدام کرد و با نگران از 

 بهش نگاه کردم.  هی با گر فقط

 بهش بگم؟  تونستمیم یچجور 

 و گرفت.هامو دو طرف صورتش گذاشتم که دست سرد و لرزونم یهادست 

 شده قربونت برم؟ یچ -

 اشا؟یگفتم: ک  هیگرگذاشتم و با  شیشونی به پ وم یشونیپ

 بغض گفت: جونم نفسم.  با

 دور گردنش حلقه و بغلش کردم.  وهامدست 

 . اشایبچمون ک  -

 که حالش خوبه نه؟  مونی ن ین ؟یگفت: بچمون چ دهیکرد و با لحن ترس بغلم

 شدند.  شتری هام بلحنش شدت اشک از 

 نه.  -
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 تو مشتش گرفت.  ولباسم 

 چرا نه؟ -

 .آسمون نگاه کردم به

 خودت بهش صبر بده.  ایخدا

 تحکم و ترس گفت: نورا حرف بزن.  با

 دم ید یها اتفاقاز پشت بوم یکی یکه رو یزیبزنم اما با چ یحرف خواستم
 . ومدیباال ن یانفسم واسه لحظه 

 مینشونه و تنظ  اشایو به سمت ک پوش نقاب زده تفنگش   اهیمرد کامل س هی
 کرده بود.

 ازش جدا و بلند شدم.  زود

 بلند شو.  -

 کرد و بلند شد.  یاخم

 ؟ینورا؟ خوب -

 گرفتم.  واشایرو ماشه رفت که زود مچ ک دستش

 کشوندمش.  هان یو با ترس به سمت ماش تند

 شده نورا؟ یچ -

 حرکت کنم. تونستمی زبونم قفل شده بود و فقط م اصل
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بغل کردم و  واشایحرکت و بدون فکر ک  هیکنه تو  کیشل  خوادی م نکهیحس ا با
شدن درد طاقت   دهیچیشد با پ  یمساو کی شل  یبعد صدا یچرخوندمش که کم 

 کمرم.  یتو ییفرسا

 : نورا؟ دمیو شندالرام  غی ج یگرفتم و صدا  عی سر اشایشدند که ک جونی ب پاهام

 دهنم حس کردم. یو خوب توخون  یمزه

 یکمرم بود نگاه کرد ول یبزنه اما زود به دستش که رو یخواست حرف اشایک
 . میافتاد نی زم یپاهاش سست شدند که هردو رو

 . شدندیهام تار منفس بکشم و چشم  تونستمی نم

 با وحشت گفت: نورا، کمرت پر از خونه!  اشایک

 آمبوالنس خبر کنه.  یکیدفعه آرش با ترس داد زد:  هی

کمرم فشار داد که از دردش نفسم رفت و به  یو درآورد و روکتش   عیسر اشایک
 چنگ انداختم.  رهنشیپ

و گفت: چشم¬هات   دیکشی نفس نم یکه انگار درست و حساب یترس درحال با
 نبند. 

 .ار ی و نبند خانمم، طاقت ب بغض ادامه داد: چشم¬هات  با

 . ومدیم نیی چشمم پا یدرد اشک از گوشه  از 

 راه افتاده بود.  یادیز  یاهویه

 گفت: نورا؟   هیکنارم نشست و با گر  عیسر دالرام
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 . کردمیصورتم حس م  یرو واشا یک  یهااشک

  ششیته ر  یبه سمت صورتش بردم که خودش گرفت و رو وجونمی ب دست
 . دی کش

هات قربون اون چشم ار یپس طاقت ب  ؟یدی فهم ، یبر یتونیگفت: تو نم هیگر با
 برم. 

...  یگفتم: بب... ببخ... شم، بخا... طر من... خ یبا نفس تنگ یسخت به
 ... زجر... یل یخ

 گفت: حرف نزن. هی و گر تی عصبان با

 تر گرفت. محکم ودستم

 می بازم باهام دعوا کن وی خوب بش دیتو با ؟یدیفهم  ، یری نم ییجا چیتو ه -
 جوجه. 

 . دم یدرد خند با

 . چشمیو مواقعا دارم مرگ کردمیتار تار شده بودند و حس م  هامچشم

 و... اگه... رف... تم... خودت -

 حرف مفت نزن. قدر ن یا ، یشیگفت: تو خوب م ادیفر با

 ادامه دادم.  اما

 و... مقصر ندون. خودت -

 . یگفت: خفه شو! تو حاال حاالها هست هی با گر دالرام
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 بشم.  هوشیست داشتم زودتر بکمرم دو یدرد طاقت فرسا  از 

 گرفتن داره؟  لمیف  شیچ نیا ¬هایگفت: عوض ادیدفعه آرش با فر  هی

 . دی داد زد: همتون گمش بلندتر

 فرو رفت.  اشایشدم که سرم تو بغل ک ترجون یب

گفت: آمبوالنس داره  هیگونم گذاشت و با ترس و گر یو روپر خونش  دست
 تحمل کن، باشه؟ بخاطر من.  رسه، یم

 یه ی گر یبهش زدم که صدا  یابود گرفتم و بوسه یبا هر جون کندن ودستش 
 مردونش بلند شد.

 خشک خشک شده بود.  گلوم

 دوست دارم.  یل ی... خیل یباشه... خ ادتی... شه ی لب زدم: هم جونیب

 هم افتادند.  یهام روو پلک نیی شد که دستم به پا حسیاندامم کامل ب  کل

و نبند"  " جون من چشم¬هات گفتی که م  اشایپر ترس و لرزون ک یآخر صدا در 
 . دمی نفهم یزیچ  گهیو د دمیرو شن

 

   اشایک

 

 . دم یکوبیم  نی و تند به زمو با ترس پام کلفه
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زنم،   یداشت وقت ی تیگند خون چه اهم   یسر تا پا پر از خون بودم اما بو از 
 اتاق عمله؟  یاالن تو میزندگ

رو نه! آشغاال فرار   ایگرفتند اما خودش و آر  وی عوض نیافراد اون فرز  تموم
 و پر پر کرد. گل من   ریکه با ت یطور کسکردند، همون 

 و بلند شدم.  اوردمین طاقت

 تو بغل آرش بود.  حال یکرده بود ب ه یاز بس گر دالرام

 کردم. یو عرض راهرو رو ط طول 

 شه؟ یپس چرا تموم نم  -

 . شهی: نگران نباش داداش، نورا خوب خوب مآرش

 . دمیکه خون روشون خشک شده بودند رو به صورتم کش ییهادست 

گرفته بود و هر لحظه   یو به باز از دست دادن نورا تموم غرور مردونم ترس
 هام سر بخورند. گونه  یهام رواشک دادمی امکان م

 شدم و آرش و دالرامم بلند شدند.   کیباز شدن در هل کرده بهش نزد با

 شد؟  یگفتم: چ یاومدن دکتر با ترس و نگران رونیب با

 انجام شد.  تی خوشبختانه عمل با موفق -

 . دم یکش یاآسوده نفس

 زنده نبود.  مار یاونورتر خورده بود االن ب گهیمتر د یل یم  هیاگه  ریاما... ت -
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 بود تا کل وجودم بلرزه.  یحرفش کاف تنها

 خوبه؟  یعنی : خب... االن آرش

 فشرد.  ف یشونم گذاشت و خف یو روو دستش  دی کش ی قینفس عم دکتر

 کما.  یرفته تو  مار یمتاسفانه ب  -

 لحظه نزد.  هیکردم قلبم واسه  حس

 و گرفت. بازوم ریز  عی سست شدند که آرش سر پاهام

 تو کماست؟  یبا ترس گفت: خب تا ک دالرام

 تکون داد. یسر دکتر

 . دیواسش دعا کن  ست، ی مشخص ن -

 و تو مرداب مرگ پرت کرد از کنارم گذشت و رفت. که من  یگفت و درحال  ون یا

 . ختندیهام ر گونه  یهام رواشک  صدایشدم و ب رهیبه رو به روم خ شکه

 . ادیبخدا به هوش م اشا، یک ادیگفت: به هوش م دهی با لحن ترس آرش

 افتادم.  نیزم ینگه داره که رو وجونمی آرشم نتونست جسم ب یحت

 دالرام بلند شد.  یه یگر  یصدا

 مگه نه آرش؟ شه، ی نه، نورا خوب م  -

 و گرفت. رو به روم نشست و بازوهام  آرش

   اشا؟یک ، یبار تکونم داد و با ترس گفت: ه هی
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 هاش سوق دادم.به سمت چشم ونگاهم

 . دمیخند هیگر با

 ؟ یکنیباور م ون یکما! تو ا ینفس من رفته تو  گهیم -

 . دم یخند بلندتر

 ! کنهیو باز نمهاش سرکش من چشم یجوجه  گهی... مگه یم -

 آرش. دیواسش دعا کن گهیزدم: م ادی شدند که فر شتری هام باشک  شدت

بلند شد و با  میگر یپر از اشک محکم بغلم کرد که صدا یهاترس و چشم با
 زجه و التماس داد زدم: نورا؟ 

 دالرام اوج گرفت.  یه یگر

 . شه ی م دار یبخدا ب شه، یم دار ی با بغض گفت: ب آرش

سست بلند  یاز خودم جداش کردم و با پاها عیبچه با ترس سر یادآور ی با
 شدم. 

 . نمیبرم دکتر رو بب دیبچم! با -

 خکوبیکنان زد سر جام م هیکه دالرام گر یبردارم اما با حرف یقدم خواستم
 شدم. 

 . اشایک  ستیدر کار ن یابچه -

 ؟ی چ یعنیترس و نفس زنان گفتم:  با
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 شد.  کینگاه به آرش انداخت و بعد بهم نزد هی

نورا توسط  م؟یبود مارستانیب یچ یبست و گفت: به نظرت برا وهاش چشم
 اونقدر کتک خورد تا بچش سقط شد.  یدوتا عوض

 فرود اومدم.  نی زم یبه طور کامل نابود شدم و رو نبار یا

 ا؟ی و آر  نیبوده؟ فرز  ا ی: کار کدیغر آرش

مشکل داشتند، داشته از دستشون فرار  ایکه با آر  یگفت: نه، دو نفر هیگر با
 بل سرش اومد.  نی که ا کردهیم

 صورتش گذاشت.  یو روهاش نشست و با هق هق دست  یصندل یرو

 . ادیبلها سرت تو م یکه همه   رمیبرات بم  یاله -

 . چرخهیداره دور سرم م ایکردم دن حس

 اشا؟یکه با ترس گفت: ک  دیتو صورتم د یآرش چ دونمی نم

 رو به دالرام گفت: برو پرستارا رو صدا کن، زود. بعد

گرفتم و بعد از اون  یکیبشم   هوشی ب نکهیهم افتادند و قبل از ا یرو هامپلک
 مطلق!  یاهیس

 

 دالرام 
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بهش وصل  یکوفت یها که هزارجور دستگاه  ییبه نورا شهی بغض پشت ش با
 . کردمیبودند نگاه م

شده  هوشیو بو تحمل کنه  غم  نیبود که نتونسته بود ا یاشا یتاق کتو ا آرش
 بود.

و تنها کدوممون  چینورا، مگه نه؟ تو، ه  یشیم دار یزمزمه کردم: تو ب رلبیز 
 .یذار ی نم

 وییو پر بغض آشنا دهیترس  یکنارم حس کردم و پس بندش صدا ویکی حضور 
 . دم یشن

 نورا؟! -

 .دمیرو د ریام نگاه کردم که  بهش

  دیبود شد شهیش یکه رو یهاش راه انداخته بود و دستگونه  یرو یل یس اشک
 . دیلرز یم

 نگاه کرد که از طرز نگاهش دلم کباب شد.  بهم

 ده؟ یخواب نجایا ینطور یشده؟ هان؟ چرا ا یچ -

 خورد، درست کنار قلبش.  ریلب زدم: ت  جونیب

 . وفتهیرو گرفت تا ن وار ید

 دکترش کجاست؟ -
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از کنارم رد شد و فکر کنم به   دهیترس  یهاباال انداختم که با چشم  یاشونه 
 .دیدو یپرستار  ستگاهی سمت ا

دل از نورا  یهاش به سختاز سرزنش  حوصلهی ب دمینورا رو که شن  یعمه   یصدا
 قدم برداشتم.  اشایکندم و به سمت اتاق ک

 . دم یو پشت سرم شنپر بغض احترام یصدا

 . رهیعمه برات بم یاله -

" لطفا   گفتیزن که با ترس م هی یده یترس یو صدا هیگر یپس بندش صدا  و
 .دم ی" رو شنستیخانم واسه قلبتون خوب ن دیآروم باش

 اومدم.  نیی ها پاتوجه به آسانسور از پله بدون

دوست   دم، یدیم یکه سرمون اومده رو از چشم اون دوتا عوض ییبلها  تموم
 خودم بکشمشون.  یهاداشتم با دست 

 و مرتب کردم.شالم  دمی در اتاق که رس به

 و خوب پوشونده بودم. عمد گردنم از 

 . دمیو ندمکث در رو باز کردم اما آرش  یکم با

 رفتم.  اشایسمت ک به

 . نمیبی مظلوم و درمونده م قدر نیو اباره که چهرش  نیاول

 . دم یآرش به سمتش چرخ یصدا با

 .گشتمی... داشتم دنبالت م؟یینجایا -
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 سمتم اومد.  به

دوبار بهم خورده بود دربرابر آرش   نیدست فرز  نکهیاز ا کردم؛ ی گناه م حس
 . گرفتیشرمم م

 گونم گذاشت و نوازشش کرد.  یرو ودستش 

 خانمم.  یداغون شد -

 انداختم.  نییپا وسرم

 و با آرامش بستم و بغلش کردم. هامآغوشش چشم  یفرو رفتن تو گرما  با

 دلم برات تنگ شده بود. -

 از خودم لب زد: دل منم برات تنگ شده بود.  ترآروم

 آرش؟   ادیم اشایسر ک ییمکث گفتم: چه بل یکم با

 .دم یو شننفس پر غمش  یصدا

تو اون   شی عشق زندگ دنید زیچ ن ی مرد بدتر هیواسه  شه، ی داغون م -
 . کنهیکه با مرگ دست و پنجه نرم م  هیت یوضع

 گرفت.  بغضم

 منم...  رهیزبونم الل نورا بم  -

 بغلم کرد.  ترمحکم

 . مونهی زنده م س، یه -
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 اومدم.  رونیبغلش ب از 

 نظر گذروند.   ریو از ز صورتم یاجزا تموم

 بل رو سر صورتت آورده. نی که ا  یدست اون کس شکنمیم -

 انداختم.  نییپا وسرم

 و باال آورد.گرفت و سرم وچونم

 هام نگاه کرد.لب  به

 دلم واسه طعمش تنگ شده.  -

 . د یروش کش وانگشتش 

لبش گذاشتم  یو روقدم شدم و لبم شی و گرفتم و خودم پطرف صورتش  دو
لحظه حس   هیچرا  دونمیاما نم دنمیبوسو گرفت و نرم شروع کرد به که کمرم 

کردم از   یسع یکنم ول  یازش دور  کردیکه وادارم م یبهم دست داد جور  یبد
 .نمک  شی خودم دورش کنم و بدون توجه بهش و درد کمر و پهلوم همراه

  میشونیبه پ وش ی شون یاما پ میو از هم جدا شد مینفس کم آورد درآخر
 و دور گردنش حلقه کردم. هامگذاشت که دست 

 . ی که ازم محافظت کن یتو نبود یکرد آرش ول تمیاذ یل یخ نیفرز  -

 پهلوم گذاشت.  یرو وهاشدست 

 . ذاشتمی تنهات م دیمنه، نبا ریهمش تقص  -

 .ییماجرا تو نیفرد ا  نیرتریتقصینه قربونت برم، ب  -
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 نورا بود. یبچه  هی قض نیفرد ا نیترگناه یلب زد: اما ب ترآروم

 .رهیتا بغضم نگ  دمی کش  یقی عم نفس

 . گفت یم  راست

 آرش؟  -

 جونم. -

 نورا باشم.  شیپ خوامیم ما، یبرنگرد رانیبه ا -

و و ول کنمداداشم تونمی فداتشم، مگه من م میگشتیهم برنم یگفتینم -
 برم؟

گفتم و  یو فشار داد که از درد آخپهلوم  شتری دفعه ب هیبزنم اما  یحرف خواستم
 . دمی عقب کش عیسر

 شد؟  یگفت: چ نگران

 .یچی... ه یگفتم: ه هل

 کرد و به سمتم اومد.  اخم

 کنه؟ ی پهلوت درد م -

 . دم یعقب قدم برداشتم و با استرس خند به

 نه.  -

 شد.  یجد  نگاهش
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 دالرام؟  -

 هم فشار دادم. یرو وهام که برخوردم از دردش نفسم رفت که چشم  وار ید به

 و باز کردم. هامصورتم چشم یهاش توپخش شدن نفس  با

 و گرفتم. هام رفت با استرس مچش که به سمت دکمه  دستش

 .کنمیخودم باز م ایخودت باز کن  ای -

 و با صدا قورت دادم. دهنم آب

 چرا باز کنم؟ -

 .نم یو ببتنت  دیبا -

 . دمی استرس خند با

 نجا؟یا -

 . جان یکه روم انداخته بود گفت: آره، هم یقیدق  یهاهمون نگاه با

 و از هم باز کرد که نفسم بند اومد. دفعه شالم  هی

نشست که با ترس    شی شونیرو پ یکه به گردنم خورد اخم ترسناک  نگاهش
 بهش نگاه کردم. 

 دالرام؟ : دی شدش غر دیکل   یهادندون  نیب از 

 ترس گفتم: جونم؟ با

 شد.  ترکیهام نگاه کرد و بهم نزدچشم  به
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هام  به چشم دیبار ی که خون ازشون م ییهاکنار سرم گذاشت و با نگاه ودستش 
 زل زد.

 کن.  ف یتعر -

 قورت دادم.  یو به سختدهنم آب

 و؟ یچ -

 چند روز رو. نیا -

 هاش  گذاشتم.شونه  یرو وهامدست 

 و برو عقب. اول... اول ت -

 : بگو. دیغر

 . دم یکش  یقیبستم و نفس عم وهام چشم

 به زور بود.  خواستم، ی و مقصر ندون، بخدا من نماما من  گمیم -

 شنوم یم -

 باز کردم.  وهام چشم

  یواقع یکردم که افتاد به جونم، به معنا  یهام عصببا حرف ون یبار فرز  نیاول -
 . ه یوحش هی

 و مشت کرد. بست و دستش وهاش چشم
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 نیاما ا میفرار کن  میو نورا از دستشون خواستاتفاق افتاد که من  یبار دوم وقت -
 بار... 

 . دمیبه خودم لرز  ¬ارادهیآور قلبم فشرده شد و باون روز عذاب  یادآور ی با

 خروارها فکر دفن کنم تا به جنون نرسونتم. ریکردم اون اتفاق رو بازم ز  یسع

 تر گفت: بگو. همون حالت آروم با

 و باز کرد. هاش بردمش که چشم  ترعقب 

مکث مانتو رو از هم باز کردم که   یو باز کردم و با کمهامدونه دکمه  دونه
 شکه شد.  دیو شد  دی نگاهش خواب یتو تی عصبان

 بهت لب زد: بدنت!  با

 هام حلقه زد. چشم  یتو اشک

 قدر ن ی پر از اشک گفت: چرا... چرا بدنت ا یهابه سمتم اومد و با چشم آروم
 کبوده؟ 

 بار دوم مجبورم کرد هم به خودش و هم به سگش...  -

 نتونستم ادامش¬و بگم.  گهید

 یهاو باال آورد که حس کردم استخون منظورم¬و گرفت و چنان سرش  انگار 
 گردنش شکستند. 

 سگش؟! -

 انداختم.  نییو پانزدم و سرم یرفح
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 و باال آورد. شد و سرم  کیبهم نزد عیسر

که   رمی بم ینفسم! اله ید یکش  یو گرفت و با بغض گفت: تو چطرف صورتم دو
 ... ینجور یا

 لبش گذاشتم و آروم لب زدم: خدانکنه.  یرو ودستم

  نکهیگفت: قبل از ا  تی هم فشار داد و با بغض و عصبان یرو وهاشدندون 
 کنم، یو مگوشت بدنش  کهیت  کهیو ت کنمی م داشیکنه خودم پ داشی پ سیپل 

 سگ بده.  یتا صدا دمیاونقدر زجرش م 

و دو طرف صورتش گذاشتم و گفتم: توروخدا، جون من ول  هامترس دست  با
 کنه، توروخدا، آرش جون من.   داشی پ  سیکن بذار پل 

 هم فشار داد. یو روهاش و بست و دندون هاش گرفت و چشم وهامدست 

 ما رو از هم جدا کنه.  یزیچ خوامینم گه یباشه آرش؟ د -

 و بستم. مها نزد و به جاش آروم بغلم کرد که چشم  یحرف

 .می تخت از هم جدا شد یبزنم اما با صدا یحرف خواستم

 آرش به هم گره خوردند.  یهااخم

 ؟ یریکجا م -

  دمی که د  دمیهم انداختم و به سمتش چرخ یو روسرم و مانتوم  یرو وشال 
 . کنه ی و پاش مداره کفشش 

 زنم.  شی پ رمیم -
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 لحن مظلومش دلم کباب شد.  از 

 به سمتش رفت و نذاشت بلند بشه.  آرش

 بذار حالت بهتر بشه بعد.  -

 فعل عمش اونجاست.  -

 . کنه ی باز سرزنشت م: آرش

هاش نبود گفت: حقمه، اون  چشم یتو یشگیبرق هم گهیکه د ییهانگاه با
 کماست.  یبخاطر من االن تو 

بفهم، مقصر اون دوتا الشخورند که   اشا، یک  یستیبا اخم گفت: تو مقصر ن آرش
 . نندیو ببکه مرگ  میار یبه سرشون م یو کار   میکنی م داشونیپ

 بستم.  وهامدکمه 

 نه؟  شه؟یم  دار ی: نورا بدینال ت ی با مظلوم اشایک

 شونش گذاشت.  یو روزد و دستش   یلبخند آرش

 . دارهیآره داداش، اون دست از سرت برنم  -

 و گرفت. دست آرش  اشایک

 . دمی کش یاحترام پوف دنیدفعه در باز شد که با د هیبزنه اما  یحرف خواست

 قرمز شده بودند جلو اومد.  هیکه از گر ییهاچشم با
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تخت   یبزرگمهر واسمون ننگ بوده، االن اگه گل من رو یخانواده  شهی هم -
  ؟یفهم یافتاده بخاطر توعه، م مارستانیب

 نذاشت.  اشایبزنه اما ک یخواست حرف  آرش

 . شهیم  دار یبهش نگاه کنه گفت: اون ب نکهیا بدون

  مونه، ی به دلت م دنشی داغ د گهیاما بعدش د شهی گفت: آره م  یعصب احترام
 . یکن داشیپ یتا نتون کنمی م  مشیشده تو هفتا سوراخ قا

 یو توتخت یرو ینزد و به جاش فقط ملحفه  یبرخلف تصورم حرف اشایک
 و بست. هاش مشتش گرفت و چشم

 زد.  یپوزخند  آرش

رو از   چارهیدوتا ب نیا دی خواستی که م یشما و نادر خان ریتقص ایاونه  ریتقص -
  یاحترام خانم، وقت رونیب  دیکه مجبور شدند فرار کنند؟ بفرمائ   دیهم جدا کن 

نه   ه، ی دلتنگ ک ره، یگیم وی نفر سراغ ک  نی که اول ینیبیم ادینورا به هوش ب 
 مرد.  نیو نه نورا دست از ا کشهی از زنش دست م ینیبیم نجا یکه ا یمرد نیا

رفت که   رونیبلند از اتاق ب یهابهش انداخت و با قدم   ینگاه تند احترام
 لبم نشست.  یرو یپوزخند

 !رحمیتلخه حسود ب قتیحق

 

 روز بعد کی
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 تا یرز 

 

 .کردم ینامعلوم نگاه م یامبل تو خودم جمع شده بودم و به نقطه  یرو تنها

 . دمیدرمونده ند  قدر ن یو اخودم  وقتچ یه

که باعث حامله   یو کسکما رفتش تو  هیم یعشق قد دنیکه رفته د رمیام
 شدنش شده رو ول کرده.

 . کنمیم ییاحساس تنها یروزا حساب نیا

 برام ندارند.  یتیجذاب  گهیکندم، راستش ددل  کردمی که م ییهایتموم خوش از 

 . رمیبم مانی سر زا شدیم  کاش

 شکمم گذاشتم.  یرو ودستم

بهش   بی سقطش کنم، عج تونمیست، بخوامم نمبچه  نیاز من ا تربدبخت 
 وابسته شدم. 

 . شدی گاه من م  هیو تک شدینورا م ال یخی ب گهید ریام  کاش

روزا هلک توجه و محبتشم و  نیبگم ا دی بکنم با یبخوام به خودم اعتراف اگه
 سرم اومده.  یی چه بل دونمی نم

 ویاما خوب  بی حس عج هیچرا  دونمیبچه از اونه نم  نیا  کنمی فکر م یوقت
 . کنمی احساس م

 .مونمیم ریام یآقاجون و خاله خونه  یهادست سرزنش  از 
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و  لیتموم وسا کنم، یو باز مدر اتاقش  هاوونهیکه رفته مثل د یوقت از 
 . رمیم  رونیو بعد ب نمیبیو مهاش لباس 

 و بلند شدم.  دمی کش  یپر غم نفس

 ها رو روشن کردم و وارد آشپزخونه شدم. از چراغ چندتا

 به خودم برسم. دیبچه با بخاطر

 بار دلم به حال نورا سوخت.  نیاول یبرا

 . یو از دست بدسخته که بچت  یل یخ

  صیدوباره واسه به دست آوردن نورا حر ریام نکهیاز ا ترسم، یم یاز طرف اما
 .ترسمی م یل یبشه خ

 باز کردم.  وخچال ی در 

 اپن گذاشتم.  یتخم مرغ برداشتم و رو دوتا

از پشت  یکیدفعه   هی گشتم اما  هانت یمناسب تو کاب یتابه یدنبال ماه  به
 هم آروم شدم و هم شکه.  ریام یبغلم کرد که قلبم از کار افتاد اما با صدا

 سلم.  -

 ! ؟یخودت ریتعجب گفتم: ام  با

 نه پس روحمه!  -

 . دم ید کردم و به سمتش چرخاز دستش آزا وخودم
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 واقعا خودشه! انگار 

 متعجبم نگاه کرد.  یافه یخنده به ق با

 ! ؟یکنیبهم نگاه م ینجور یچرا ا -

 .یمونیم یحداقل واسه چند روز دب کردمی فکر م -

 کرد.   یکم رنگ اخم

 نیبا ا  یفکر کرد ه؟ی نفر هستند که کنارشند، اما کنار تو ک ن ینورا اونجا چند -
 کنارت باشم. دیمن با کنم؟ی ولت م ییشکمت تنها یتو یبچه

 . دمیو خوب شناحساسم  دنیلرز  یکه صدا دیلرز  یجور  د، یلرز  دلم

و گرفت و به سمت هال که مچم  کردمیداشتم نگاهش م  رهیخ طور همون 
 . دمی کش

 ؟یمبل نشوندم و گفت: شام خورد  یرو

 هاش زل زدم و آروم گفتم: نه. چشم  به

 درست کنم.  زی چ هی  رمیپس م -

 تکون دادم. یزدم و سر یکم رنگ  لبخند

 تر شد. رفت که لبخندم پررنگ  رونیهال ب از 

 خوب شد که اومد.  چه

 آشپزخونه رفتم.  یپا شدم و تو نکهیگذشت تا ا  قهی دق چند
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 . کردی م یخونه داشت آشپز یکدبانو مثل

 !ادیآشپز بودنم چقدر بهش م یلعنت

 جز ولز روغن آشپزخونه رو پر کرده بود. یصدا

 چونم گذاشتم.  ریو ز هام دادم و دست هی اپن تک به

 رو گرفت و تکونش داد. تابهیماه یو دسته  ختیر  تابهیماه یتو وس یسوس

 . سادمیصداش هل کرده وا دنیشن با

 ؟یبهم زل بزن ینجور ی هم  یخوایم ؟یبگ یزیچ یخواینم -

 . دمیخند هل

 ... یعنی زهی... چکردمی نه، فقط داشتم تماشات م ؟یچ -

 . دیو به سمتم چرخ دیخند

 و با صدا قورت دادم.اونور اپن به سمتم اومد که آب دهنم از 

 شد.  رهیبهم خ قی اپن گذاشت و دق یرو وهاشدست 

 که هل کرده؟! ییتو نیواقعا ا -

 خاروندم. ومی شونی و پ دمیخند

 ؟یزنیم یمنکه هل نکردم، چرا زر الک -

کرد و به سمت اجاق گاز رفت که   نییو باال و پاشده سرش  زیر  یهاچشم با
 فرستادم.  رونیو به بنفس حبس شدم 
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و  سی و سوس ینیزم بی آشپز تموم شد که خوراک مخلوط س یکار آقا باالخره
 یرو وان یو دلستر و ل یچ یو به همراه نون ساندو ختیدوتا بشقاب ر  یو توقارچ

 نشسته بودم. هاشیاز صندل  یکی یگذاشت که رو یزیم

 . دی و به هم کشهاش و دست  نشست

 و ببر.درست کردم، بخور حالش  یبه به! چ -

 و برداشتم.و نون  دمیخند کوتاه

 دکتر؟  ی: رفتدی خوردن پرس وسط

 ورت دادم. ق ولقمم 

 آره. -

 ست؟ یکه ن  یمشکل  -

 . هی عال  زینه، همه چ -

 زد.  یلبخند 

 خداروشکر. -

************************************ 

 اتاقش شد که به سمت اتاقم رفتم.  وارد

اومدم و پشت در اتاقش   رونیدوباره ب زیچ هی یادآور یشدم اما با  وارد
 .سادمیوا
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 رون یبدون لباس از حموم ب دمیمکث در زدم و در رو باز کردم که د یکم با
 اومد. 

 بهم نگاه کرد. یسوال

 شده؟  یزیچ -

 هاش دوختم و به سمتش رفتم.گرفتم و به چشم شدیاز بدن ورز  ونگاهم

 فردا شرکت نرو.  شهیبگم اگه م  خواستمیم -

 چرا؟ -

جز  ییجا چی ه یچند روز که نبود نیا یو بخواراستش  م، یبگرد میکم بر هی -
 دانشگاه نرفتم. 

 باال انداخت.  وابروهاش 

 واقعا؟  -

 تکون دادم.  یسر

 . کنمیو کنسل مفردام یباشه، پس جلسه  -

 لغو کنه ذوق کردم.  خوادیو مبخاطر من جلسش  نکهیا از 

 گفتم: ممنون.  یو با خوشحال دمیبوس وگونش 

 تکون داد.  ی زد و سر یلبخند 

 عقب به سمت در رفتم.  عقب
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 .ری پس... شبت بخ -

 . ریشب بخ -

و ببوسمش،  برم کردی وادارم م یحس  هی اما  امیب رونیتا از اتاق ب دمیچرخ
 و بچشم.هاش دوست داشتم طعم لب 

 شد.  یکه نگاهش سوال دمیچرخ دیترد با

 ؟یبگ یخوایهم م یاگه ید زیچ -

دو  دمیکه بهش رس  نی سمتش رفتم، هم   دست دست کردم اما درآخر به یکم
لبش گذاشتم که به وضوح جا   یو محکم روو گرفتم و لبم طرف صورتش 

 .و حس کردمخوردنش 

 . شدمیو غرق لذت م دمیبوسیو ملبش  آروم

 پسم نزن.  توروخدا

 کرد.  میدستش دور کمرم نشست و همراه هینگذشت که   یزیچ

 . میو نفس زنان به هم نگاه کرد می که از هم جدا شد میکم آورد نفس

 خواستم. دنش¬ویبه لبم دوخت که بازم بوس نگاهش¬و

دستش   هیو با هام گذاشتم اما مچ نشی س یقفسه¬ یو رو عمد دستم  از 
 گرفت. 
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و با تخت هلم داد و بلفاصله لبش  یدفعه رو هینگاهم کرد اما  رهیخ یکم
  شیموهاش فرو و همراه  یو تودستم یلبم گذاشت که با سرخوش  یقدرت رو
 کردم. 

******************************************* 

بدنش که بدنم¬و تو حصارش گرفته بود   یگرما   زیچ نیشدم اول دار یکه ب  صبح
 حس کردم. 

 یرو یانداختم که لبخند یبستش نگاه یهاخواب آلود به چشم  یهاچشم با
 لبم نشست. 

 . دمیو بوسو کنار زدم و آروم لبش صورتش  یتو یشده  ختهیر  یموها

 .ی ممنون که هست -

 و از دورم باز کردم و بلند شدم. هاش دست آروم

 اومدم و وارد اتاق خودم شدم...  رونیاتاق ب از 

 رونیو از اتاق ب دمیو شلوارک پوشتاپ  هی از خشک و شونه کردن موهام  بعد
 اومدم. 

با تعجب گفتم:  پوشهیم  یداره لباس رسم نکهیا دنیاتاقش شدم اما با د وارد
 ! ؟یریکجا م

 نگاهمم نکرد.  یحت

 شرکت.  -



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1804 
 

 شدم.  کیتعجب بهش نزد با

 ... شبی! اما خودت د؟یچ -

 برداشت.  وکتش 

 فراموشش کن.  -

 کردم قلبم ترک برداشت.  حس

 واقعا؟  -

 نگاه کرد.  بهم

 .فتاد یاتفاق م  دینبا  فراموش کن،   شبممید یآره، ماجرا -

 هام حلقه زد. چشم  یتو اشک

 . و خوب حس کردم شدنم  ریتحق

 و بستم تا بغضم نشکنه.هامکنارم گذشت که چشم  از 

 . گردمی تا شبم برنم -

 . دمی سمتش چرخ به

 . یبر ویدل بشکن  یبذاره گفتم: خوب بلد  رونیو از اتاق بخواست پاش  تا

هم فشار دادم  یو رورفت که لب¬هام رونیاما آخرش ب سادیوا یالحظه  واسه
 تخت نشستم.  یو با بغض رو

 شکست. صدایشکمم گذاشتم و بغضم ب یرو ودستم
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 !ینامرد یل یخ

 کرد.  سشیبازم اشک خ یول دمی چشمم کش ریز  ودستم

 و پاک کردم. هاماشک  عیتند وارد اتاق شد که سر یهادفعه با قدم  هی

هام تا لبم گذاشت که چشم  یو روبلند بشم اما خم شد و لبش  خواستم
 حد ممکن گرد شدند.  نیآخر

 .د ی عقب کش یزد و کم یابوسه  قی عم

 . خوامیو گفت: معذرت م دی هام کشگونه یو روشستش  یهاانگشت 

 و بهت زده بهش نگاه کردم.   جیگ

 .میبگرد م یبر میبرو آماده شو صبحونه بخور  -

 شک قفل کرده بودم. از 

 ازش نداشتم.  ویرفتار  نی همچ انتظار 

 باشه؟ -

شد و بعد درست   رهیهام خ به چشم  یتکون دادم که کم یهمون حالت سر  با
 و به سمت در رفت.  سادیوا

 توهم زدم؟ ایبود؟!  ریام  نیا واقعا

 

 روز بعد  دو
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   اشایک

 

 با لباس خشک کردم و وارد اتاق شدم.  وهامدست 

 نشستم.  یصندل یسه روز کنارش رو نیو مثل ا دمیبوس وش ی شونیپ

 منفجر بشه.  خوادیقلبم انگار م نمشیبیکه م  تی وضع نیا تو

 شدم.  رهیش خبسته  یهاگرفتم و به چشم  ودستش 

 هاش نه!هامه اما عطر تن و چشمهاش سهم شب مدت فقط دست  نیا تو

اصل آروم بودن  یشر قدر ن یکه ا ییتو اد، ی بهت نم  دنیخواب نجایخانمم اصل ا -
 . اد یبهت نم

 به دستش زدم.  یابوسه 

 دونمی شو، م دار یپس ب خوام، یو مسرت نفسم، من فقط خودت یبچه فدا  -
 . یبشنو  یتونی که م

 . دم یغم خند با

 !یکنی م یو هم عاصمرگ یفرشته  یحت ، یاوونهیتو د -

 . دمی کش  یقی عم نفس

بهت بگم جوجه و تو هم حرص   نکهیدلم واسه صدات تنگ شده، دلم واسه ا -
چقدر  یدونیم ده، یآروم خواب نجایگل من ا  دهیتنگ شده... باباتم فهم یبخور 

چقدر  یدونی م دیی کما ی مانت توهم تو و هم ما نهیبب نکهیا  کشه؟ی داره زجر م
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کنم که خدا  کار یچ دونمی کنم نورا، نم کار یچ دونمی نم کنه؟یو خم مکمرش 
 دوباره تو رو بهم برگردونه. 

 بستم. وهام چشم

 نجور ی و گرفت، خدا داره اآه دل شکستشون باالخره دامنم  گفتند، ی راست م -
 . کنهیمجازاتم م

 و باز کردم.پر از اشکم یهاچشم

واسه  خوامیم ، یشیخوشحال م یل یکنم؟ مطمئنم خ کار یچ خوامیم یدونیم -
  گندی کنم واسه خدا، راست م یبندگ خوامی بار به خدا التماس کنم، م نیاول

 یریخ ینباشه تو زندگ ادشیو خالقش  یاز خدا دور بشه، هر کس  یکه هر کس
 . رهیم نیو زود از ب ه ی فان یل یخ نهیو اگه هم بب نهیبی نم

 و بلند شدم.  دمی کش  یقی عم نفس

 ادیسال از  نهمهیا  نکهیخدا بخاطر ا دوارم یگرفتم خانمم، ام وم یمن تصم -
 و ازم برنگردونه. بردمش روش

 . دمیبوس یطوالن وش یشون یشدم و پ خم

 . گردمیگوشش زمزمه کردم: دوباره برم کنار 

 زدم و به سمت در رفتم.   قشی به شق یابوسه 

 . خونندینماز م یباشه که چجور  ادمی دوارمیام

 شدم.  ییدستشو وارد
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 اومدم.  رونیوضو گرفتم ب  نکهیاز ا بعد

ها داخلش مسلمون  شتری ساخته شده و ب یرانیا هیتوسط  مارستانیب چون
 خونه داره. رفت و آمد دارند نماز 

 .سادمیدر وا یآوردم و رو به رو رونیب وکفشم 

ها بخوام بعد از سال  نکهیا زم، یر یاز شرم عرق سرد م گهی خدا د یجلو واقعا
 . کشمی بازم باهاش حرف بزنم خجالت م

 . دمی کش  یقی عم نفس

 . رهیپذیو متوبه کردش یهاخدا با آغوش باز بنده اما

  مینیب  یتو یمیکردم و وارد شدم که عطر خوب و مل دای فکر شجاعت پ نیا از 
 . د یچیپ

 .سادمینمازخونه گذاشتم و وا یمهر برداشتم و گوشه  هی یجا مهر از 

 ... ارمیب ادیکردم تموم کلمات نماز رو به  یبستم و سع وهام چشم

 لبم نشست.  یکه از آرامش بود رو یکه تموم کردم لبخند  ونمازم 

همه سال ازت دور بودم،  نی که ا ف یچقدر با تو بودن آرامش داره، ح ا، یخدا
 عمرم تماما به هدر رفته. 

 و بستم. هام و چشم دمی کش  یقی عم نفس

کنم،  یبرات بندگ خوامی م گهیبه بعد د نیاز ا ایلب زمزمه کردم: خدا ریز 
 مونم، یبودم، خودمم قبول دارم اما االن مثل سگ پش  یعوض یل یکه خ دونمیم
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و هم قبول کن، نورا رو بهم برگردون، بهت التماس  قبولم کن، دعام  ایخدا
که   یتو راه تونمیبدون اونم نم یحت چرخه، ی بدون اون نم میزندگ کنم، یم

 انتخاب کردم سخت و محکم بمونم. 

 

   دالرام

 

 هنوز ثابته.  تتیوضع  گهیدکترت م ، ییسلم نورا -

 چونم زدم. ریز  ودستم

به آرشم که   یحت ارند؟یسرم م ییبل یدارند چ  ریاتفاقات اخ نیا یدونیم -
اون   دن، یبه تند تپ کنهیقلبم شروع م ارادهیب ترسم، ی م شمیم کینزد

شب   یو حت شهی هام محو نمچشم یلحظه هم از جلو هیآور  عذاب  یصحنه 
 .نمیبیو مکابوسش 

 . دم یکش  یو پر غم قی عم نفس

و بهتر خوبت حالم یهابا حرف یتونی که م  ییکه تنها تو یدونی خودت بهتر م -
  یکه هر اتفاق هی قو مانتیاونقدر ا شه، یم م یبهت حسود یو بخواراستش  ، یکن

 یبا خدا بودن حس خوب  ، یکنیو کمتر مبا خدا غم و دردش  وفتهیهم برات ب
ها وقت  یگاه ستند، یکدومشون اهل نماز و حجاب ن چیداره نه؟ من خانوادم ه

 ثبت کرده؟   عهی دولت ما رو مسلمون و ش یپس چرا الک کنمی فکر م

 . دم یخند
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 که دلت پاک باشه.  یاله ست، ی که ملک ن  هان یا  گندیم های بعض -

 کردم.  یمکث

چجور   دمی رس نی ... به ادم؟ی رس یاجه یچند مدت به چه نت نیا یدونیاما م -
به واجبات و دستورات  یتوجهیکه داره با ب  یدلش پاک باشه وقت تونهیآدم م

 یکیانجام ندادن  یوقت کنه، یم اهیو سو داره دلش  رهیخدا راست راست راه م
هم همراهش   گهید یا هبشه کم کم گناه تی اهمیو ب یاز واجبات برات عاد

 .شند ی م تی اهمیب

 . دمیجلوتر کش وشالم

و سالم بهمون برگردونه که با کمک تو بشم  حیدم که خدا تو رو صحنذر کر  -
 زیهمه چ  نیا ده، یخدا رو داره، خدا ما رو آفر هی بندگ اقتیکه ل  یاهمون بنده 

 دستوراتش عمل نکنم؟ نی بهمون داده پس چرا من به ا

 زدم.  یلبخند 

دلم  نمیبیها رو که مو امتحان کنم، االن باحجاب دوست دارم نماز خوندن  -
اما  ته، یو پر از حس امن ن یریحجاب ش شیی چقدر خدا گمیبا خودم م لرزه، یم

سست   یو نذار  یریو بگاول تو رو بهمون برگردونه تا تو دستم خوامیاز خدا م
بدم که اگه ازمون   ییدا نشون مر  وهامییبایچرا ز  دمیمدت فهم نیبشم، تو ا
اگه   کنمیهوسشونه؟ فکر مفقط بخاطر  کنندی و به به چه چه م ف یهم تعر

نشون بدم انگار دارم به آرش   گهید یکه فقط حق آرشه رو به مردا ییزهایچ
 و نداره. زنونم  یهاییبایز  دنید اقتیکس جز شوهرم ل چیه  کنم، ی م انتیخ
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 در چشم از نورا گرفتم.  یصدا با

 زدم.   یشد که لبخند  انیآرش نما قامت

 !یستیمن ن شیپ  یینورا شی که پ  قدر ن یگفت: ا یلحن شاک با

 بازم نگهش داشتم.  یتر شد ولکم رنگ  لبخندم

 . شمیسبک م  زنمیباهاش حرف م -

 بهش برخورد. انگار 

 باهات حرف بزنم.  خوامیم ایبوقم؟! ب نجایمگه من ا -

 مکث دست نورا رو ول کردم و بلند شدم.  یکم با

 . کنمیدارم تحمل م ویبهش بگم چه عذاب  تونستمی م کاش

 اومدم که در رو بست.  رونیاتاق ب از 

 اطراف نگاه کردم.  به

 ! ستی ن اشایاز ک یخبر -

شد و  خی چرا مو به تنم س دونمی کمرم گذاشت تا راه برم اما نم یرو ودستش 
 قدم به جلو رفتم.  هیزود 

 شد؟  یاخم گفت: چ با

 ! یچی!... ه؟یچ -

 فرستادم.  رونیو به بقدم برداشتم و نفس حبس شدم  بعد
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به دور از چشم  دیبا رانیبرگشتم ا یباال رفته!... وقت میضربان قلب لعنت  بازم
 برم. یروانشناس ، یمشاور  هی شی همه پ

 م؟ یببر یخوای که با اخم گفتم: کجا م میاومد رونیب مارستانیب از 

 . دی به گردنش کش یدست

 کلفه بود.  انگار 

 . گمیبهت م  -

 .می شد نیماش سوار 

 روشن کرد و به راه افتاد.  ون یماش

 بهش نگاه کردم.  سردرگم

 ؟یبگ یزیچ یخواینم -

 بهم انداخت.  ینگاه مین

 هتل.  میریم -

 نورا باشم.  شیپ  خوامیتعجب گفتم: چرا؟! من م با

 . د یکش  یپر حرص نفس

قلبم  یو روو دستم دمیکه از ترس به باال پر دیفرمون کوب  یدفعه رو هی
 گذاشتم. 

 چته؟! -
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 هان؟  ؟یگفت: همش نورا نورا! پس من چ بلند

 تعجب بهش نگاه کردم.   با

 یجور  هیکردم اما تو   داتیباالخره پ  یهمون لحن گفت: بعد از اون همه سخت با
 باشم. شت یمن پ  یخوایکه انگار نم  یکنیباهام رفتار م  یدار 

 دالرام، سرد! یگفت: سرد شد بلندتر

 انداختم.  نییو پاو پر کرد که سرم وجودم غم

 !دمیو هم دارم عذاب ماون  کنم؟یم کار یمرد دارم چ  نیبا ا من

 . شمیم ادهیگفتم: بزن کنار پ آروم

 .دم یشن وش ی نفس عصب یصدا فقط

 نگاه کردم.   بهش

 بشم.  ادهیپ خوامیم -

 هم فشار داد.  یرو وهاشدندون 

 . ینینورا رو بب یکه بر  یبار حق دار  هیهتل، فقط دو روز  برمتیم -

 واسه من...  یتونی! تو نم؟یگفتم: چ یناباور  با

 .ن ینه؟ پس بب  یگیم تونم، یخوبشم م تونم، یزد: م داد

 تر برو.کرد که با ترس گفتم: آرش آروم شتریب ون یماش  سرعت

 و ترس ضربان قلبم باال رفته بود.  جانیه از 
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 که بغضم بشکنه.  ذاشتمی و گرفته بودم و نمهامتموم مدت چشم  میبرس تا

 شد.  ادهیپارک کرد و بلفاصله پ  نگی پارک یتو ون یماش

 . دمیلحظه لرز  هی که  دمی کش  رونیو گرفت و بباز کرد و بازوم ودرم 

  نیشدنم توسط فرز  دهی کش یکه صحنه   دمیبه دنبال خودش کش  انهیوحش
 . دنیهام نقش بست و بدنم شروع کرد به لرز چشم یجلو

 یو چجور  لرزمی دارم م یچجور  نهیبهم نگاهم نکرد که بب  یآسانسور حت یتو
 .زمیر یدارم از ترس اشک م

و و باز کرد و به داخل پرتم کرد که دستم در واحدمون می دیطبقه که رس به
 و خفه کنم. هق هقم  یدهنم گرفتم تا صدا یجلو

 لحظه ماتش برد. هیصورتم  دنیآورد اما با د رونیب وکفشش 

هق هقم اوج  یافتادم و صدا نیزم یو نداشتند که روپاهام تحمل وزنم گهید
 گرفت. 

 زده گفت: دالرام؟    بهت

از همه مردا  گهینشو، د کیداد زدم: بهم نزد هیکه با گر ادیبه سمتم ب خواست
 . ادیبدم م

همتون به فکر برطرف  د، یست یکدومتون به فکر ما زنا ن  چیزدم: ه غیج وار جنون 
 . دی خودتون از یکردن ن

 و نگرانش رو به روم نشست. دهیترس یهاهمون نگاه با
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 باهات بکنم. یکار  خواستمی ش، بخدا نمدالرام آروم با -

 . نمتی بب خوامیزدم و با داد گفتم: برو گمشو، نم  نشیس یبه قفسه  محکم

 یول وفته یبود ب کیکه محکم به عقب پرتش کردم، نزد ریو بگبازوهام خواست
 و ستون بدنش کرد.هاش دست  عیسر

 هال کردم.   ختنیشروع به هم ر  هیو داد و گر غی شدم و با ج بلند

 نشو.  کیگفتم: ولم کن، بهم نزد غیدفعه از پشت بغلم کرد که با تقل و ج هی

 بغض گفت: تو چت شده آخه؟  با

از ترس   یشیم کیبهم نزد یوقت یفهم ی نم یعنیگفتم: ولم کن،  هیگر با
 بشم.  کینزد یمرد چی به ه تونمی نم گهیهان؟ من د رم؟یمیم

 ! ستمی ن یبغض لب زد: چرا آخه؟ من که هر کس با

نابودم کرد، باعث شده هر شب   یعوض  نیهمون حالت گفتم: اون فرز  با
 مونه؟ی ازم م یچ گهیدوبار بهم تعرض شده د  یآرش، وقت نم، یکابوس بب

 ؟یزدم: چ داد

شروع کردم به تقل کردن که محکم گرفتم و کنار گوشم با بغض گفت:   بعد
 . رمیمی اما ازم دور نشو دالرام وگرنه م یفراموشش کن  کنمی کمکت م

 شدند.  شتری هام باشک  شدت

اتفاق  نیکه بازم ا نهیذهنم ا  یولم کن، همش تو  تونم، یآرش، نم تونمینم -
 . یکنیرو باهام م نکار یتو هم هم  کنمیفکر م وفته، یواسم م
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 و گرفت. و کمرم  چرخوندم

هام بهم اشک  ختنیواسه ر  یشتریب لی از اشکش دل سی صورت خ دنید با
 دادند. 

اون کارا رو باهات بکنم؟ هان؟   تونمیاما من دوست دارم، عاشقتم، مگه م -
 ؟ یزنیحرفه که تو م نیآخه ا شم، ی و زنده م  رمیمیدستت زخم بشه م

 زدم و چند قدم به عقب رفتم.  پسش

که زود از ذهنم پاک بشه آرش، لطفا درکم   ستین یزیچ  نیگفتم: ا هیگر با
 کن. 

 سرم گذاشتم.  یرو ودستم

 و هم نابود کرده.کثافت علوه بر جسمم روحم نیاون فرز  -

 مقدار ازش دور شدم.  نی سمتم اومد که به هم به

 . شمینابود م نجور ی : دالرام، ازم فرار نکن، ادیعجز نال با

 .نمیو نبسش ملتم یهابستم تا چشم  هیبا گر وهام چشم

 ببخشم آرش، اما...  -

شد و تو بغلش پرت شدم   دهی دفعه مچم کش هی کامل نکرده بودم که  وحرفم
 و باز کردم.هامکه با ترس چشم 

 بهم نداد.  ویی تقل چیه یبغلم کرد و اجازه محکم

 . یمال من ، یخانم من ، یتو عشق من ، یازم دور بش یتونیبغض گفت: تو نم با
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مردونش پرس شده بود  ینه یمشت شدم به س  یهاکه دست   یدرحال هیگر با
 و بستم.هام چشم

 : آرش، ولم کن. دمیعجز نال با

 موهام فرو کرد.  یو تو هاش دست  اما

 یزجر بکش   ذارمیمن واقعا دوست دارم، نم ستم، ین یعوض نیمن مثل فرز  -
 مشاوره، چطوره؟ برمتیم یبخوا ذارم، ی نم م، یزندگ

 

   اشایک

 

 تخت بلند کردم.  یو از روو باز و سرمچشمم هیخواب آلود  میگوش  یصدا با

  هیکه مامان نورا داخلش بستر  یمارستانی اسم ب دنیبرداشتم که با د وم یگوش
 جواب دادم: بله؟ یاگرفته   یبا صدا  عیو سر دیخواب از سرم پر یاز نگران

 . دمیو شنمسن  بایزن تقر هی  یصدا

 جناب بزرگمهر؟ -

 بله، خودمم. -

 خبر خوب براتون دارم.  هی -

 نورا نگاه کردم.  به



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1818 
 

 واسم خوب باشه جز به هوش اومدن زنم.  تونستی نم یخبر  چیه

 ه؟ ی گفتم: خبرتون چ تفاوتیب

 خانم به هوش اومدند.  ایمکث گفت: ثر یکم با

به   یگوش خراش یبا صدا یبلند شدم که صندل یحرف جور  نیا دنیشن با
 عقب رفت. 

 ! واقعا؟ حالشون چطوره؟؟یچ... چ -

 .میتازه به بخش منتقلشون کرد ند، یعال -

 . به نورا نگاه کردم یخوشحال با

به خانوادشون   ستم، ی ن  رانیواقعا بخاطر خبر خوبتون ممنونم، اما من االن ا -
 . زنمیزنگ م 

 . گمیم  کیتبرباشه جناب، بهتون  -

 . دمی کش شم یبه ته ر  یدست

 ممنونم.  یل یخ -

 بود، خداحافظ.  فهیوظ -

 خداحافظ.  -

 نورا زنگ زدم.  یکه قطع کردم بلفاصله به بابا  نی هم

 که بهم وارد شده بود به نورا چشم دوختم. یجانیزنان بخاطر ه نفس
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 می بر ایپس زودتر به هوش ب  ؟یفهمیم  ، یمامانت به هوش اومده فسقل  -
 باشه؟  مش، ین یبب

 و قطع کردم. حرفم ینگران آقا هاد یصدا  دنیشن با

 ؟ یافتاده که بهم زنگ زد یسلم پسرم، اتفاق -

 و روش نشستم. دمی جلو کش وی صندل

 . هی خوب یخبرا د، ینگران نباش  -

 اومد.  رونیب  یاز نگران لحنش

 واقعا؟ نورا به هوش اومده؟  -

 . دیرو لبم ماس  لبخند

 به هوش اومده.  گهینفر د هیگفتم: نه، اما  کردمی که به نورا نگاه م طور همون 

 رفت.   لیتحل  صداش

 ؟یک -

 . دمی کش  یقی عم نفس

 خانم. ایثر -

 . دمیهاشم نشننفس  یصدا ی نگفت، حت یزیچ

  ؟یگفتم: آقا هاد ینگران با

 لرزونش بلند شد.  ینگذشت که صدا یزیچ
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 به هوش اومده؟  ایپسرم؟ آره؟ ثر یگ یم  ی... جدیجد -

 لبم نشست.  یرو یکم رنگ  لبخند

 آره، به بخش منتقلش کردند.  -

 بهم داد. وی مردونش احساس بد یه یگر  یصدا

 . نم یبب و م یبرم زندگ  نمش، یپس من برم بب  -

 هام حلقه زد. چشم  یتو اشک

 .کنم ی پس قطع م -

 و به همه نشون بدم. گرفتم خودم  می پسرم، من تصم  -

 اما...  ؟یگفتم: چ هل

 قطع کرد.  یپر بغض یبا صدا وحرفم

  تیازش ندارم که بخوام ازش شکا  یمدرک یو بخوابابت نادر نترس، راستش  -
 کنم. 

 . دم یکش یاآسوده نفس

 خلفکارم باشه آخرش بابا بزرگمه. اگه

 ممنونم.  -

 من برم پسرم، مواظب دردونم باش.  کنم، ی مکث گفت: خواهش م یکم با

 و فشرد.گلوم   بغض
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 راحت.   التونیهستم، خ -

 فعل خداحافظ.  -

 خداحافظ.  -

 قطع کردم.  وتماس 

من، مامانتم به هوش اومد، تو هم وقتشه به هوش   یبغض گفتم: نورا  با
 . کنمی دارم دق م ، یایب

 

 ــر یامــ

 

 .کردمینگاه م اشیباز   وونهیخنده به د با

 ست!بشر حامله  نینه انگار که ا انگار 

 !کنهی و ساالد درست م رقصهیداره م میچجور 

 و واسش گذاشتم. وقتم  نیشتریمدت ب  نیا تو

از  شتری ب یدختر حت نیبکنه، ا  ییاصل دوست ندارم احساس تنها راستش، 
 من تنهاست. 

 بفهمم.  تونمیو کامل مچند مدت عوض شدن رفتارش  نیا اما
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بوده  یکه هر شب جاش تو پارت یخوش گذرون یتایاز اون رز  یخبر گهید
 ترش کرده.انگار مادر شدن پخته  ست، ین

 . کنه یهل م  شمی م کشینسبت به منم عوض شده، هر وقت نزد  یحت رفتارش

بشقاب پرت  یو چاقو رو تو دیکش یغیدفعه تازه نگاهش بهم خورد که ج هی
 کرد. 

 . دنی شروع کردم به خند افشیق دنید از 

 سمتش رفتم اما بدبخت خشکش زده بود. به

 که زبون باز کرد.  سادمیاپن وا اونور 

 ؟ یاومد یس... س... سلم، ک -

 . دمی کش شمیبه ته ر  یدست متفکرانه

 هست.  یربع هی هی فکر کنم  -

 که خندم گرفت.تا آخر حد ممکن گرد شدند  هاشچشم

 و... همش  یعنی... یعنی -

 . دمید -

 . دیدستش گرفت و چرخ هیبا  وهاش چشم

 .سادمیوارد آشپزخونه شدم و رو به روش وا بیبه ج  دست

 خندونم نگاه کرد.  یافه یهاش به قانگشت  یال از 
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دادم   هی و دو طرفش به اپن پشت سرش تکهامشدم و دست  ترک ینزد بهش
 و با صدا قورت داد. و انداخت و آب دهنش که دستش 

هاش ثابت  چشم ی نظر گذروندم و درآخر رو ریو از ز صورتش  یاجزا تموم
 موندم. 

 خوشگلند؟ یل یهات ختا حاال بهت گفته بودم چشم -

انداخت   نییو پاسرشلبش نشست و برخلف تصورم از خجالت   یرو یلبخند 
 . دندی که ابروهام باال پر

 ! ؟یدیواقعا خجالت کش  -

 کرد عقب ببرتم. یگرفت و سع وهامبازو

 برو عقب هوا کم شد.  -

 به سرم زد.  طنتیش هوس

 چرا هوا کم شده؟ -

 . د یبه اپن چسب شتری شدم که ب ترک ینزد بهش

و از گوش تا گردنش فوت کردم  هامگوشش بردم و نفس  کی و نزدعمد سرم  از 
 !شعور یو به شونش چسبوند و به عقب پرتم کرد و با حرص گفت: ب که سرش 

 . دمیخند یبدجنس با

 بهم رفت و به ساالد اشاره کرد.  یاغره چشم

 اصل خودت درستش کن.  -
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 و گرفتم، به سمت خودم پرتش کردم و از به سمت هال رفت که بازوش  بعد
 و حس کردم. پشت بغلش کردم که به وضوح حبس شدن نفسش 

 کنار زدم.  وموهاش 

 و اول تموم کن. کارت  زم؟یعز یریکجا م -

 گفتم.  یبه دستم زد که با خنده آخ وآرنجش 

 ولم کن.  -

 شکمش گذاشتم.  یرو ودستم

کنارم باشه تا  دیکه شبا با یبه خودش وابستم کرده جور  یچند روز حساب نیا
 خوابم ببره. 

 . کنه ی داره سردرگمم م هامحس 

 لطفا.  ر، یحرص اما آروم گفت: نکن ام  با

 نکردم.  تیگوشش گفتم: منکه هنوز کار  کنار 

 و بهم زد.آرنجش باز 

 منحرف! -

 . دمیخند آروم

و  د یو باز کرد و به طرفم چرخهامدفعه به زور دست  هی که   دمیبوس گونش¬و
 لبم گذاشت.  یو محکم رولبش 
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 . دنشی دادم و با ولع شروع کردم به بوس شیتک وار ید به

 آوردم و ازش جدا شدم. کم   نفس

 زنان به لبش چشم دوختم.  نفس

 گفت خشکم زد.  یکه ناگهان  یحرف با

 ؟ یدوستم داشته باش شهیم -

 توشون بود نگاه کردم.  یاشک یهاش که حاال هاله به چشم یناباور  با

 نکنه تو...  تایهمون حالت آروم لب زدم: رز  با

 بغض داره.  دمیگلوش فهم  بک یبست و از حرکت س وهاش چشم

 من دوست دارم.  -

 برد. ماتم

 ! ؟یچ -

 هیچشم¬هاش   یایقطره اشک از در  هیباز کرد که با سر خوردن   وهاش چشم
 بهم دست داد.  یبد یحس

 و پاک کردم.انگشت اشارم اشکش  با

 ر؟ یلرزون گفت: ام یصدا با

 بهش جواب بدم فقط منتظر بهش چشم دوختم.  یچجور  دونستمی نم چون

 دو طرف صورتم گرفت.  وهاشدست 
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 . کنمی با من و بچت، خواهش م ایب  اشاه، ینورا رو ول کن، اون عاشق ک -

 سکوت بود.  دیکه ازم شن  یزیچ تنها

 غلط. یدرسته و چ یچ دونستمی نم  گهیهام، دحس  نی شده بودم ب غرق

 آوردم.  نییگرفتم و پا وهاشدست 

 . دمیبذار اول بفهمم با خودم چند چندم بعدش بهت جواب م -

 کرد.   نییو باال و پابغض سرش  با

 . یتو بخوا یباشه، هر چ -

با   وفتهین یاتفاق  چیکه ه  یو جور  دی هاش کشو به چشم هاش دست  بعد
 و درست کنم. گفت: برم ساالدم یاصدا گرفته  یخنده

 رفتم که از کنارم رد و وارد آشپزخونه شد.  عقب

 شدم.  رهیخ  نی به زم سردرگم

دارم که   دیام گهید ؟ینه؟ پس نورا چ ایمنم دارم  ؟یدوستم داره؟ من چ تایرز 
 نه؟ ای شه ینورا مال من م

 ماساژ دادم. وهامقه یشق

 . کنهیم وونمیفکرا دارم د نیا

 

 اشا یک
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 اومدم.  رونیو که خوندم از نمازخونه بظهر و عصرم ینمازها 

 که نورا اونجاست قدم برداشتم.   یپام کردم و به سمت بخش وکفشم 

 . ان یب  هیل یها قرار شده فردا که تعط بچه یه ی و بق ناین

 اومدم.  رونیفکر ب  یپرستار به سمتم از تو هی دنیدو با

 شده؟  یزیبا عجله گفتم: چ دیه رس ک  بهم

 زد.  یزنان لبخند  نفس

 بزرگمهر.  یخبر خوب آقا -

 ؟یگفتم: چه خبر  تند

 نفس گرفت و بعد گفت: خانمتون به هوش اومدند.  یکم

 شدم.   خکوبیم سرجام

 کردند و بهم دادند!  یجا بسته بند  کی رو  ایدنکل   انگار 

 بود گفتم: واقعا؟ حالش چطوره؟ کجاست؟ یکه بخاطر خوشحال یبغض با

 . م یکنی به بخش منتقلش م میدار  -

 . دمیگفتم و با تموم توانم فقط دو یممنون  مهیسراس

 باال اومدم.  یکیها رو دوتا توجه به آسانسور پله  بدون

 تار کرده بود. ودمیهام حلقه زده بود و دچشم یتو یادیز  اشک
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 ازت ممنونم، شکرت، هزار مرتبه شکرت.  ایخدا

*********************** 

 یتخت نشستم و با دلتنگ یرفتند رو رونیکه پرستارا و دکتر از اتاق ب نی هم
 گفت.  یمحکم بغلش کردم که با خنده آخ

که   تیز یچ د، یببخش  د، یازش جدا شدم و با ترس گفتم: ببخش  عیکرده سر هل
 نشد؟ 

 گفت: نه.  یاگرفته   یخنده و صدا با

 . دم یکش یاآسوده نفس

و  یشدم که از دلتنگ رهیهاش خکنار سرش گذاشتم و به چشم ودستم
 . دی گونم چک یرو یاشک ارادهی بغضم گرفت و ب یخوشحال

و باال آورد و دو طرف صورتم گذاشت که  هاش و آروم دست دندیباال پر ابروهاش
 .ادیبهش فشار ن  ادیخم شدم تا ز  شتریب

من؟   یآقا یکرد کار یزد گفت: با خودت چ  شیو آتصداش که دلم  یغم تو با
 !یشکسته شد  یل یخ

 از دستت بدم نورا.  دمیترسیم یل یبستم و با بغض گفتم: خ  وهام چشم

 

  نــورا
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قبل   کرد، ی بودم که حاال هزار درجه با قبلنش فرق م یاو مبهوت چهره مات
 بود اما االن شکسته شده.  دهیش سرد و مغرور و غم ندچهره

 به موهاش خورد.  نگاهم

 شده بود! دیسف  قشیسه تار کنار شق دو

 گرفت.  بغضم

 کردم؟ کار یکرده؟ من باهات چ کار ی باهات چ غم

و  نکردم و لبم  یدرد گرفت اما توجه دیکمرم شد  ستون بدنم کردم که ودستم
و و وجودم دیصورتم چک یاشکش رو یهالبش گذاشتم که قطره  یآروم رو

 زد.  شیآت

 . دمیبالشت گذاشت و نرم و آروم بوس یرو وسرم

 . دمیو بوس و گرفتم و لبش که جدا شد بازم پشت سرش  ازم

 گرفته بود و قصد جدا شدن نداشت.  یبا احساس به باز  ولبم 

 لبش گذاشتم.  یو رونفس زنان انگشتم  آخرش

 گرفت و نفس زنان به لبم چشم دوخت.  ومچم

داشتم تو حسرت   کردم، ی نگاهت دق م دنیپنج روز داشتم تو حسرت د نیا -
 . سوختمی م دنتیبوس

 هام نگاه کرد. چشم  به

 . شت ی برگشتم پ گهیاما االن د -
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 ش نشست. لب  یرو یلبخند 

 نفس من.  یآره، برگشت -

 زدم.  یلبخند 

 د؟ یگرفت ونیو فرز  ایمکث گفتم: آر  یکم با

 جمع شد. لبخندش

 نه.  -

 تو وجودم لونه کرد.  ترس

 و... من و دالرام  انینکنه باز ب -

بخوان بهتون   نبار یا کنند، ی : غلط مدیغر یلبم گذاشت و عصب  یرو وانگشتش 
حاضرم قاتلم  یکه بخاطر تو حت یدونیم  زم، یر یو مبشند خونشون  کینزد

 بشم. 

 چپ نگاهش کردم.  چپ

 چه غلطا! -

 از نگاهش محو شد و خندش گرفت.  ت ی دفعه عصبان هی

 نگاهات تنگ شده بود.  نیآخ خدا چقدر دلم واسه ا -

لبم گذاشت که تو دلم  یو روبهم نداد و بازم لبش  ویحرف چیفرصت ه  بعد
 نثارش کردم.  یاوونه یو د دمیخند
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 کردم.  شی موهاش فرو و همراه  یتو ودستم

 یزیاز هر چ  شتریب اشای بخاطر از دست دادن بچم غم دارم اما وجود ک درسته
 کنه.  تمیوجودم اذ یتو  یغم ذارهیو نم کنه ی و بهتر محالم

 لبم نشست.  یرو یکه لبخند دیبوس یو طوالنجدا شد و گونم ازم

 دوست دارم.  یل یخ -

 .دم ی گونش کش یو روشستم  انگشت

 دوست دارم.  یل یمنم خ -

 و دود کرد.هام زد که کل غصه  یلبخند 

 آورد.  رونیب وش یبرد و گوش بشیو داخل جهمون حالت دستش  با

 . ان یبه اون دوتا خل زنگ بزنم ب -

 !؟ی تعجب گفتم: مگه بهشون نگفت با

 خنده گفت: نه... با

 ادامه داد. طنتیش با

 با زنم راحت باشم.  خواستمیم -

 بهش رفتم.  یاخنده چشم غره  با

 ویگرفته بود گوش  یو به باز هامکه دستم تو دستش بود و انگشت  طور همون 
 به گوشش چسبوند. 
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 زد.   و بازم زنگ  دیکش یبار جواب نداد که پوف نیاول

 !کنندی دارند م کار یچ  ستیمعلوم ن -

 !یطون ی گفتم: خب معلومه ش  طونیش

 توله؟! یبزن یحرف¬ها بلد نیخنده گفت: اوف! جون! تو هم از ا با

 . دمی هم کش یتو وهاماخم

 !؟یتو هنوز آدم نشد -

و با صدا  شد که آب دهنم  کیو به دندون گرفت و به صورتم نزدلبش  یگوشه 
 قورت دادم. 

گفت:   زدیتوش موج م  یکه بدجنس یگوشم برد و آروم با لحن کینزد وسرش
 بدترم شدم.  ینه، حت

 و پس زدم. گردنم گذاشت که با حرص دستش  یرو ودستش 

 حرفش قطع شد.  یاما خندش با صدا دنی کرد به خند شروع

 ؟ییمعلوم هست کجا -

 عقب برد.  وسرش

- ... 

 ؟ییکجا ؟یچ یعنی -

 . د یکش یپوف
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 و!بزن من  ایباشه بابا، ب -

- ... 

 ؟ ید یاز کجا فهم خونهیآره، کبکم خروس مگفت:  یسر خوش با

 گرفت.  خندم

 به سرم زد.  ختنی به لبش افتاد که هوس کرم ر  نگاهم

 لبش گذاشتم.  یرو حرکتیو محکم و ببزنه اما زود لبم  یحرف خواست

 تونست؟ ی مگه م یکرد عقب ببرتم ول یگرفت و سع  وبازوم

 . کردمی و کنترل مخوب خودم یل یخ یو ول کنم ولبود از خنده لبش  کینزد

 ولش کردم.  عیدفعه شروع کرد به قلقلک دادنم که سر هی

 !زهیچ نی گفت: نقطه ضعف بدتر روزمندانهیپ

 بهش رفتم.  یاغره چشم

 ... یداشتم م -

 . دی هم کش یو توهاش دفعه اخم  هی

 . نییپا ار یو بزهرمار! صدات  -

 خندم بلند نشه.   یدهنم گذاشتم تا صدا یرو ودستم

 نورا به هوش اومده، خداحافظ.  گم، یم یچ نی بب -
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 یمنتظر عکس العملشم نشد و قطع کرد که با خنده گفتم: آرش عصب  یحت
 ها!شده

 فرستاد.  رون یبه ب ونفسش 

 . کنند یم  یدارند چه غلط ییدوتا ستیچند روز معلوم ن نیا -

 سرش بردم.  یباال ونش ییشده به پا ختهیر  یموها

 کنند؟ یم کار یحرص نخور شوهر خوشگلم، به ما چه که زن و شوهر چ -

 شد.   طونی ش نگاهش

 خودمون.  یبه کارا میبچسب  دیآره به ما چه؟ ما فقط با-

گردنم فرو برد که با   یو تو گودحرکت باز کرد و سرش هیبا  ومارستان یب یروسر
 کردم عقب ببرمش.  یو گرفتم و سعحرص بازوهاش 

 . اشاینکن ک  -

 نکردم!  تیزد و آروم گفت: منکه هنوز کار  یابوسه 

هم  ی و روهام چشم د، ی چیکمرم پ یتو یکه درد بد  دمیبه بازوش کوب ومشتم 
 ! شعور ی لب گفتم: ب ریفشار دادم و ز 

 و عقب برد. و سرش  دیکش یپوف

 آورد.  رونیب بشیاز ج وش یگوش

 و کشت!خودش -
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 نگاه کرد.  بهم

 بهش جواب ندم.  دهیاالن حال م -

 از اون گفتم: نده، تا باشه سر شوهر من داد نکشه.  تربدجنس 

 جوجه.  تتی گفت: اوف! قربون اون حما طونیگذاشت و ش زیم یرو وش یگوش

 !اشایگردنم فرو کرد که با حرص گفتم: ک  یو تو گودسرش باز 

 . اشاینکن ک  تیو آروم گفتم: اذ دمیلحظه لرز  هی فوت کرد که  ونفسش 

 آرومش بلند شد.  یخنده  یصدا

 انداختم.   یزد که به پهلوش چنگ  یبوسه¬ا باز 

 اشا؟ ی: کدمینال

 . دیجدا شد و خند  ازم

 . دی شکمم بلند شد که مطمئنم شن یدفعه صدا هی

 شکمم گذاشت.  یو روو دستش  دی که خند دمیو گزخجالت لبم  از 

 من؟  یگرسنته فسقل  -

ذهنم جون  یحامله بودم تو یکه وقت یشکمم خاطرات ینشستن دستش رو با
 و برداشتم.و ازش گرفتم و دستش و فشرد، نگاهمگرفت که بغض گلوم

توش نبود گفت: فدا سرت  طنتیاز ش ی خبر  گهیکه د یمکث با لحن یکم با
 قربونت برم. 



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1836 
 

 قورت دادم.  یو به سختدهنم آب

 گرفت و مجبورم کرد که بهش نگاه کنم.  وچونم

 شت. دا ینی دلنش لبخند

 ؟یناراحت یمن، پس از چ زدل یصلح خدا نبوده عز -

از هم جدا  کنندی نادر و عمه مجبورمون م  ستیبغض گفتم: االن که بچه ن  با
 . میبش

 و نگه داشت. کمال تعجب لبخندش  در 

 .ذارند ی نم گهیچون د تونند، ی نه، نم -

 ذارند؟ ینم ا یگفتم: ک سردرگم

 . دی موهام کش یتو ودستش 

 و به همه نشون داده.خودش بابات  -

 آقاجونت االن...  یعنی! ؟یتعجب گفتم: چ  با

 یکه به جا یاچارهیاون ب یخانواده روز ینداره، د ینه فداتشم، بابات مدرک -
 کردند.  دایو پبابات خاکش کردن 

 سخته واسشون.  یل ی! خچارش یب یگفتم: خانواده یناراحت با

 زد.  یلبخند 

 خبر خوب دست اول بهت بدم.  هی خوامیرو ولش، م هانیا -
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 ؟ یگفتم: چه خبر یکنجکاو با

 . گهیکرد که معترضانه گفتم: عه! بگو د سکوت

 . دی لبم کش یرو وانگشتش 

 . روز یمامانت... د -

 ¬شده؟یچ ؟یگفتم: مامانم چ نگران

 به هوش اومده.  روز یمامانت د -

 . دمیکش  یغیج ارادهیبهم وارد شد که ب یو شک  جانیه چنان

 و گرفت. هاش و بست و گوش هاش خنده چشم  با

 آره آره؟ ؟یگی دهنم گذاشتم و گفتم: بخدا راست م یو رودستم زود

 من.  یخنده گفت: آره جوجه با

 یوا اشایک یبغلش کردم و گفتم: وا  یتوجه به درد کمرم با خوشحال بدون
 ؟یفهمی م ارم، یانگار دارم بال درم اشامیک

 جدا شدم و تند گفتم: زنگ بزن، به بابام زنگ بزن، توروخدا. ازش

 . دیخند

 آروم باش.  ، یباشه فسقل  -

 بهش نگاه کردم.  جانیبرداشت که با ه وش یگوش
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ازت تشکر  یچجور  دونمی ممنونم، نم یل یممنونم خ یل یشکرت، خ ایخدا یوا
 کنم. 

 . به گوشش چسبوند  ویگوش

 . ایند یسوت هویسرت اومده،  ییچه بل می به مامانت نگفت -

 باشه باشه.  -

منتظر جواب دادن بابا سکوت  دی کشیگونم م یو روکه انگشتش  طور همون 
 کرد. 

با داد اومد داخل که هر دو از ترس به باال  یکیدفعه به شدت در باز شد و  هی
 . میدیپر

  وفتهی بود ب کیبه کنار  پرت کرد که نزد واشایدفعه ک  هیو  دیبه سمتم دو دالرام
 زود آرش با خنده گرفتش.  یول

گفتم و با حرص گفتم:  یروم انداخت و بغلم کرد که از درد آخ بلند وخودش
 کمرم! یروان

 جدا شد. زود ازم  جانیخنده و ه با

 بود. ییتو دلم چه غوغا میتا برس یدونی نم د، ی ببخش   دیببخش -

 بلند شد.  اشایک  یصدا

 سلم.  -

 . رونیب رمینگاه کرد و آروم گفتم: م  بهم
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 گفتم که به سمت در رفت.  یاباشه 

 : سلم از مرگ برگشته. آرش

 . دم یخند

 سلم.  -

 گذاشت.  زیپر رو کنار م سه ی ک  هی دالرام

 گرسنمه.  یل یدستت درد نکنه، خ یوا -

 رو برداشت. کیبرداره که آرش زودتر پلست کیاز پلست و ی ز یچ هی خواست

 نه.  ای یرو بخور  ن¬هایا یتونی برم از دکتر بپرسم م دیاول با -

 . گمیحرص بهش نگاه کردم که حق به جانب گفت: بخاطر خودت م با

 به سمت در رفت.  بعد

 و گرفت. هامدست  دالرام

 ؟ یفهمیم شدم، یم یچند روز داشتم روان نیا وونه، ید یوا -

 صورتش قرمز شده بود. یاز خوشحال  بدبخت

 . دم یخند

 به سمتم گرفت.  ویوارد شد و گوش اشایک

 سلم بابا جونم.ازش گرفتم و گفتم:  زود

 دخترم.  دمیکش  یمدت چ نیتو ا یدونیشکرت، سلم، نم ایآخ خدا -
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 . یشد تیاذ یل یخ  دونمی م د، یگفتم: ببخش شرمنده

هم تو به   ام، یمرد دن ن ی خوشبختر گهیفدا سرت قربونت برم، االن انگار د -
 هم مامانت.  یهوش اومد 

 گفتم: حالش که خوبه؟  یباخوشحال

مامانت، فقط حواست باشه  شی چند لحظه صبر کن برم پ  هی ، یعال ه، یعال -
 . یزنگ بزن ادیز  یتونینم یهست  یکار  تیها، بهش گفتم مامور نفهمه 

 باشه بابا.  -

 ازدواج کردم؟ یگفتم: به مامان گفت کنجکاو

 .  دی کش  یقی عم نفس

 ناراحت شد که نگو.  قدر نیا یآره ول -

 جمع شد.  لبخندم

 چرا؟ -

 نبوده.  تیتو عروس نه، یبب وت یچون نتونسته عروس -

 زدم.  یکم رنگ  لبخند

 . مینگرفت یبهش بگو ما هنوز عروس -

 .رهیبگ یواست عروس خوادیبهش بگم، م ون ی شوهرتم گفت هم -

 بهم نگاه کرد.   ینگاه کردم که سوال اشایذوق به ک با
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 کار دستمون نده؟  شیشتر ینه یک  نیشد؟ ا یباباجون، عمه احترام چ -

 . دیخند

 . اره یقبول داره، نترس، بخاطر منم شده نه نم یو حسابعمه حرف من  -

 . دم یکش یاآسوده نفس

 به مامانت.  دمیم ویگوش -

 ذوق گفتم: باشه.  با

 . دیچیپ  ینگذشت که صداش تو گوش یزیچ

 مامان.   عرفتمیسلم ب -

 هام حلقه زد. چشم یاشک تو  یدلتنگ از 

 . کردمیداشتم دق م تیقربون صدات برم، از دلتنگ یسلم مامان، اله  -

 ؟یدب یرفت ستیبا شوهر رئ  نهی طعنه گفت: آره جون عمت! واسه هم با

 لحنش خندم گرفت.  از 

 که نرم! شدی خب نم -

 

 روز بعد  دو

 

 .کردمی به همشون نگاه م سیف  پوکر
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من، اون وقت نگاه  دن ی سرشون اومدند د ریخ زنند، یخدا چقدر حرف م آخ
 من گرم گرفتند!  یبا بابا یچجور 

 بلند شد.  اشایک

 استخر؟ میبر هینظرتون چ ز، یعز یمردا -

 . و قبول کردندبا آغوش باز حرفش  همه

 بلند شدند.  یهمگ

  بیغ  یعنی  تونی شگیشما هم به کار هم  ز، یعز  یگفت: زنا ی با بدجنس ال یدان
 . دی کردن برس

 بهش رفت.  یاچشم غره  ناین

 شربت وارد شد.  ینیبا س مامان

 بعد.  دیشربت بخور  یاول همگ -

 حالت...   نی که تو با ا  ستی اخم گفتم: مامانم خدمتکار مگه ن با

 قطع کرد.  وحرفم

 من خوب خوبم بچه.  -

 ازش گرفت.  وینیبا اخم س بابا

 . نی بش ریبگ گه، ینورا درست م -

 .میدیآروم خند یبهش رفت که همگ یاچشم غره مامان
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 و خوندم و زود به کنار رفتم. دستش  عیو عقب برد که سردستش  ناین

من خوب  یشده  صاحابی کمر ب نیچند روز صبر کن بذار ا هیاخم گفتم:  با
 بشه اون وقت بزن.

 و خاروند.خنده سرش  با

 حواسم نبود.  د، یبخشب -

 بهش رفتم.  یاغره چشم

 . دمیو از جا پر دمیکش  یبلند  نیکنار گوشم ه اشایک  یصدا با

 خوشگلم؟ -

 . دم یحرص به سمتش چرخ با

 شدم.  مونیپش یو خوشگلم ولبگم مرگ خواستم

رو  هی بق ایبه اطراف انداخت و بعد آروم گفت: ب یو اول نگاه سادیبه روم وا رو
  نی رزمیاستخر تو ز  میبر  میبعد ما همه رو دور بزن اط، یح یاستخر رو میبفرست
 ...ییدوتا

 چونم گذاشت.  ریز  وانگشتش 

 عشق و حال! -

 و پس زدم. بهش نگاه کردم و دستش یجد

  نکهیرو بکن عشقم، دوم ا کار ن یبکنند حتما ا هیهمه ذات الر یخوای اوال اگه م -
 .ال ی خیفعل ب  کنه، یمن هنوز کمرم درد م
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 خورد تو حالش بدبخت.  کل

 . ونیآقا میگفت: بر هی چپ بهم نگاه کرد و به رو به بق چپ

 ومدند؟ یبا اخم گفت: چرا آرش و دالرام هنوز ن مهراد

 . ان یم رتریکم د هی: آرش گفت  اشایک

 و از هم باز کرد.هاش دست  بعد

 .میبر -

 واسمون.  ار یشربت ب گهیساعت د مین  هیبلند گفت: سمانه،  یبا صدا بعد

 بلند شد.  صداش

 چشم آقا.  -

 رفتند.  نی زم ریو زود خوردند و به سمت ز شربتشون   یهمگ

و  دی و کشبود رد بشه لپش  نهیاز کنار مامان که دست به س  نکهیقبل از ا بابا
 ه مامان با حرص بهش نگاه کردم. بعد رفت ک 

 . دم یکردم به آروم خند شروع

 بابا! نیاز دست ا -

 و گرفت. کنارم اومد و دستم اشایک

 من؟  یملکه   یندار  از ین یزیچ -

 خنده و حرص به بازوش زدم.  با
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 ! وونهیبرو د -

  یبه پشت دستم زد که از چشم مامان دور نموند و با بدجنس یاو بوسه  دیخند
 به عنوان تاسف تکون دادم.  یواسم چشم و ابرو اومد که با خنده سر

از هال  عیو گاز گرفت و سرهار بودنش باالخره گل کرد که لپم  اشایک آخرش
 زد.  رونیب

 . دمیحرص خند با

 ! شعور یب -

 خندون وارد هال شد.  لیل

 ! ستنه وویبشر د نیا -

 با خنده گفت: فربد؟  ناین

 مبل انداخت.  یرو وخودش

 آره. -

 جوونا. شمی: مزاحم جمعتون نممامان

 . نم یبب نیبش  ریاخم گفتم: وا مامان! بگ با

 تو آشپزخونه.  رمینه، م -

 و به سمتش رفتم.  دمیکش یپوف

 راک نشوندمش و تابش دادم. یصندل یگرفتم و رو  ومچش 
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 تاب بخور. نیبش جان ی هم -

 . دم یخنده چپ چپ بهم نگاه کرد که خند با

 دالرام بلند شد.   یدفعه در طرف استخر باز شد و پس بندش صدا هی

 . یسلم به همگ -

 دی نه تنها من بلکه همه شد دمیکه د ی زیاما با چ میدیبه طرفش چرخ همه
 . میشد خکوبیشکه و سرجامون م 

 ! وهاشون افه یبا خنده گفت: سلم، ق آرش

  ینجور یگفت: دالرام؟! چرا ا یبا ناباور  نایمن لب باز کنم ن  نکهیاز ا قبل
 !؟یشد

 با لبخند به من نگاه کرد.  دالرام

 نذر کرده بودم. نیبخاطر ا -

 ! ؟یزده زمزمه کردم: چ  بهت

 و گرفت. هامشد و دست  کینزد بهم

 . شمینذر کردم اگه خدا تو رو بهمون برگردونه منم باحجاب م  -

 . یحرکت چی همون حالت بهش زل زده بودم، بدون ه با

 قفل کرده بودم. دیشد
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 یروسر ریو به ز که حاال تموم موهاش  یدالرام  نی ا دنیو مغزم به د هامچشم
بسته بود عادت   یکیش یل یبه شکل خ ویخوشگلش برده بود و روسر

 نداشتند. 

 آخه!...  یبا تعجب گفت: دالرام؟! تو چجور  لیل

 . دیهممون نگاه کرد و خند به

 . د یشکه بش دیحقم دار  -

 به دالرام اشاره کرد و رو به آرش گفت: آرش، دالرام...  ناین

 یو دور شکم دالرام حلقه کرد و روهاش به جلو اومد و با خنده دست  آرش
 . دیو بوسسرش

 از وضعش.  می منکه کامل راض -

 لبش نشست.  یشده بود رو ترن یریحجاب ش نیکه حاال با ا یلبخند  دالرام

 لبم نشست.  یرو یقی وجودم آب شد که لبخند عم خیکم  کم

 ذوق گفتم: آرش ولش کن.  با

  یل یخ وونه، ید یگفتم: وا جانیکه کرد محکم بغلش کردم و با ذوق و ه ولش
 !یخوشگل شد یل یخ ، یل یخ اد، یبهت م

 .و چند بار به کمرم زد  دیخند

 ! ادایحجاب بهش م یل یخ میاز حق نگذر  یبا خنده گفت: ول لیل

 مغرورانه دست به کمر زد و گفت: عشق من کل خوشگله.  آرش



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1848 
 

 و ازش جدا شدم.  دمیخند

 . دمیو بوسمحکم گونش  بلفاصله

 مبل نشوندمش.  یگرفتم و رو ودستش 

 همه تو استخرند.  ن، ییبه آرش گفتم: برو پا رو

 . د یو به هم کوبهاشدست  رفت یاز هال م رونی که به ب طور همون 

 استخر مردونه، جون! -

 هممون بلند شد.  یخنده  یصدا

به  یلحظه فقط تماشاگر بود به سمتمون اومد و با لبخند نگاه  نیکه تا ا مامان
 دالرام انداخت. 

 بلند شد.  عیدالرام تازه متوجه بودن مامانم شد که سر انگار 

 سلم خاله.  -

 . زم یبا لبخند گفت: سلم عز مامان

 گرفت و به سر تا پاش نگاه کرد.  وهاشدست 

 .یمن خوشگل   یمثل نورا -

 . دم یکش میبه روسر یخجالت و ذوق دست از 

 مامانم. یلطف دار  -

 نازک کرد. یپشت چشم  مامان
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 هم خر ذوق شده! یچجور  -

 . دند یمامانم خند یو به ذوق داد که همشون حتجاش  حرص

 . د ینکن تیو اذبا خنده گفت: دوستم  دالرام

 . ارمیو شربت واست ب ین یریبا خنده گفت: من برم ش مامان

  وانیل  هیو با اخم گفتم: سمانه،  سادمیبکنه جلوش وا  یخواست حرکت تا
 . ار یب ینیریبشقاب ش هیشربت و 

 چشم خانم. -

قدم برداشت که    شیو به سمت صندل دی بهم رفت و چرخ یاچشم غره مامان
 . دمیآروم خند

 . م یزود کنار دالرام نشست یهمگ

 و تو هر دو دستم گرفتم و گفتم: سختته، درسته؟ دستش  هی

 . یبد ادیباشه امشب نمازم بهم  ادتیاما  کنم، ی کم کم عادت م ی، ولآره خب -

 . دمیم ادی دمیم ادیگفتم:  جانیه با

ذوق زده شده  قدر نیا یخودت حجاب گرفت  یبا خنده گفت: فکر نکنم وقت ناین
 .یباش

 . دم یخند

 زد.  یلبخند کم رنگ دالرام
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  یهابرام کرد تا شکنجه یهمه کار  میبود یدب یو دارم، وقتخوبه که آرش  -
 عذابم نده.  گهید شیادآور ینکنه و  تمیاذ نیفرز 

 زدم.  یلبخند 

 ؟ یریگی از آرش که فاصله نم ، یبهتر شد نمیبی خوشحالم که م یل یخ -

 تر شد. پررنگ  لبخندش

 . شمیم وونهید نمش یساعت نب  هی نه، راستش اگه  -

 پس خداروشکر.  -

 فرستادم.  رونیبه ب ونفسم 

 . رندینتونستند بگ ویکه هنوز اون دوتا عوض ف یح یول -

وقته که تو دادگاه اون وفتند، یم ریگ یبا نفرت گفت: منکه مطمئنم به زود لیل
 . میخندی م ششونیبه ر 

 بذاره.  زیم یو رودستش  یتو یزهایوارد شد که بهش گفتم چ سمانه

بهش نگاه  یباز شدن در طرف استخر بلند شد، با اخم کم رنگ یدفعه صدا هی
 و آروم بلند شدم.  دندیابروهام باال پر تایو رز  ریام دنیکردم اما با د

 ! انیاما انتظار نداشتم که ب میکه دعوتشون کرد  درسته

 با لبخند گفت: سلم.  ریام

 مکث گفتم: سلم.  یکم با
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 وارد شدند.  کامل

به هوش   نمیبی با لبخند گفت: سلم، خوشحالم که م تایانتظارم رز  برخلف
 . یاومد

 گفتم: سلم، ممنون.  سردرگم

 !دیخوب شد قدر نیا تایبا اخم گفت: چرا شما دوتا مخصوصا تو رز  ناین

 ! م؟یبا تعجب گفت: مگه قبل بد بود تایرز 

 ال ی خیبا لبخند به سمتشون رفتم و گفتم: ب عی بگه سر یز یچ نکهیاز ا قبل
 ها. بچه

 . نیایانتظار نداشتم که ب  نیو بخواراستش   د، یبه اون دوتا گفتم: خوش اومد رو

 هردوشون اشاره کردم.  به

 اونم باهم. -

 .یدونی ها افتاده که نماتفاق یل ی: ختایرز 

 ؟ ییگفتم: چه اتفاق¬ها کنجکاو

 .میمعترض مامان بهش نگاه کرد یصدا با

 بعد.  نندیعه نورا! بذار اول بش -

 نگاه کرد.  ریام به

 اونجا.  دیبر دیتونی م نند، ییمردا پا -
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از هال  رونیکه بهم انداخت به ب یتکون داد و بعد از نگاه یبا لبخند سر  ریام
 رفت. 

 بودند نگاه کردم.  جی و سردرگم به اون سه تا هم که گ یسوال

 گذاشتم.  تایکمر رز  یرو ودستم

 . نی مبل بش یرو -

 باشند؟  دهیکش  یانقشه  هی نکنه  ایخدا

 باال رفت.  یفکر دلهره مثل خوره به جونم افتاد و ضربان قلبم کم نیا از 

 بعد از سلم کردن با مامان نشست که کنار دالرام نشستم.  تایرز 

 . دمی کش یپر استرس نفس

 تو فکرشونه؟  یبا آرنجش به پهلوم زد و آروم گفت: به نظرت چ  دالرام

 باال انداختم. یاشونه 

 بود.  نی سنگ یحساب جو

 ارم؟ یو شربت ب ینیریبلند گفت: خانم، ش سمانه

 آره. -

 باز سکوت تو هال حکم فرما شد.  و

 کرده.   رییتغ یکیزیاز لحاظ ف تایرز  کردمی م حس

 اخم گفتم: حالت خوبه؟  با
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 لبخند گفت: آره، چطور؟  با

 . یکرد یریی تغ هیزودتر از من گفت: انگار  ناین

 . دیخند کوتاه

 ست؟ عه ی ضا قدر نیا -

سمانه با شام امشب   نمیاز جاش بلند شد و با لبخند گفت: من برم بب مامان
 کرده. کار یچ

 بزنه که مامان ندونه. یحرف هی تایرز  دمیترسی نکردم چون م یمخالفت نبار یا

 افتاده؟  یاتفاق خاص میکه ما نبود یرفت گفتم: وقت رونی که از هال ب مامان

 . دیموهاش کش  یتو  یکنارش گذاشت و دست وفش یک

 خاص. یل یآره، خ -

 م؟یشده که ما خبر ندار  یگفت: چ  یلب مبل نشست و با کنجکاو لیل

 زد.  یلبخند تایرز 

 ها من... بچه -

 .  دی کش  یقی عم نفس

 . شکستی آشپزخونه م یتو ییزهایچ  هی برخورد  یهال فقط با صدا سکوت

 .اشایفاطمه خانمم بود، مجبور شد بره کمک مامان ک  کاش

 زدم. یمحو پوزخند
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 .ادین نجایگرفته که ا یعمد خودش مهمون از 

 . دیشی شکه م یبا خنده گفت: سخته بگم، قطعا همگ تایرز 

 !گه یه! بگو دمعترضانه گفت: ع  دالرام

 بگم؟  یمن... خب چجور  زهی: چتایرز 

 .  دی کش  یقی عم نفس

 شدم.   ریمن عاشق ام -

 . د یدفعه خونه با دادمون مثل بمب ترک هی

 ! ؟یچ -

 ؟ یشد ریگفتم: عاشق ام شکه

 نشست.  تایمبل کنار رز  یبلند شد و رو ناین

  شه؟ی مگه م ؟یآخه؟ چجور  یچجور  -

 . دیخند تایرز 

 . شه یآره م -

 . یچ یعنیاز دست دادن بچه  کنمی نگاه کرد و با غم گفت: درک م بهم

 و پر کرد.وجودم یرفت و غم بزرگ نیبهت و شکم از ب تموم

 آخه؟  یدرک کن  یتونیم یچجور  -

 زد. یکم رنگ  لبخند
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 چون منم مادرم.  کنمیدرک م -

 !؟یتعجب گفتم: چ  با

 مبهم حرف نزن!  قدر نی! اتایبا حرص گفت: اه رز  لیل

 حاملم!  ری: من از امتایز ر 

 . ومد ین  رونیکدوممون ب  چیبه هممون وارد شد که صدا از ه یشک چنان

 ! ن؟ی ا گهیم  ی! چر؟یبا ام تایرز 

************************************ 

 . خوردمیو ملذت مرغ پلوم  با

بهم  وی بیعج  یشده اشتها ال یخیو بو من  تایرفته سمت رز   ریام گهید نکهیا
 .دادیم

تر عشقم، بخدا غذات  : آرومدمیگوشم شن کینزد واشا یآروم ک یدفعه صدا هی
 ! کنهی فرار نم

 گرفت.  خندم

 گفتم: خب گرسنمه.  آروم

 و به خوردنش ادامه داد.  دی و کوتاه خند آروم

 .ختیر ی م  وانیل یتو  تایافتاد که داشت دلستر رو واسه رز  ریبه ام  نگاهم

 شده.  ریمعلومه بدجور عاشق ام تایرز  یهانگاه از 
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 بهم داده. یکیکه  ه ی خبر نی بهتر نیمدت ا نیتو ا یعنی

 چشم دوختم. اشایرخ ک میعشق به ن با

که با نماز خوندنش باعث شده  یمرد نیمرد رو دوست دارم، ا نیا چقدر 
 عاشقش بشم.  شتریب

 چشم بعد کامل بهم نگاه کرد.  یاز گوشه اول 

 ؟یکنی بهم نگاه م قدر ن یتو فکرته که ا ی شده آروم گفت: چ زیر  یهاچشم با

رونش گذاشتم و گفتم:   یو روعادت واسه خم شدن به سمتش دستم  یرو از 
 جرمه به شوهرم نگاه کنم؟ 

 گرفت.  ومچم

 دستت کار دستت نده خانم. نیبپا ا -

 . دیو برداشتم و اخم کردم که خنددستم زود

 خوردنم ادامه دادم. به

 !¬جنبهیبهش زد! ب شهینم دستم

 فکرم خندم گرفت.  از 

 .میبود دهی پوش کش اطیاز ح یمشخص یجا  هیسرمامون نباشه تا  نکهیا واسه

 گذاشته شده بود.  رون یهم ب اردیل یب ز یگوشه بود و م هیدست مبل هم   دو

 بود.  یامانه یصم یل یخوشگل و خ یفضا کل
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 . م یها نشستمبل یرو میکه خورد وغذاهامون 

 و دور گردنم انداخت. دستش  اشایک

 . دیبه شکمش کش  یدست مهراد

 بود. یدستت درد نکنه صابخونه، غذا عال  -

 خنده گفتم: نوش جون.  با

و محکم به پس سر دفعه دستش  هیو   دیو به سمت باال کشخودش  سامان
 و به پشت سرش گذاشت. با اخم نگاهش کرد و دستش ریکه ام  دی کوب ریام

 مگه؟  یمرض دار  -

 بزنم. وی کیدلم خواست  د، یبا خنده گفت: ببخش سامان

 چپ چپ بهش نگاه کرد.  تایرز 

 و بزن. برو زنت  -

 : منکه زن ندارم. سامان

 و بزن. : دوست دخترتتایرز 

 فعل.  یعنیدوست دخترم ندارم،  -

 . دم یخند

 ها. بچه  دی بحث نکن -

 . سادیهمه وا یبلند شد و درست رو به رو آرش
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 . د یخب گوش کن -

 .میمنتظر بهش نگاه کرد همه

من و  یبعد، پنجشنبه عروس یبه دالرام انداخت و بعد گفت: هفته  ینگاه هی
 دالرامه. 

 !؟یحرف با ذوق داد زدم: جد نیا دنیشن با

 و بست و با خنده گفت: آره. چشمش  هیاز دادم  آرش

 دست قشنگه رو! دی : پس بزنفربد

 دست و سوت بلند شد.  یصدا

 بازم کنار دالرام نشست.  آرش

 گه؟ یما هم وقتش نشده د ل، یل  گمای: م فربد

 باال انداخت.  یاشونه  لیل

 ؟ یکنیفکر م یتو خودت چ -

 صدام همه بهم نگاه کردند.  با

 . امیب خوامیم یمن عروس گه، ید تونیسر خونه زندگ  دی بخدا همتون بر -

دختر  یبر یبعد به من انداخت و گفت: چرا عروس اشایبه ک  ینگاه هی بابا
 .رهی بگ یگلم؟ دامادم قراره واست عروس

 و گرفتم. و مردونشپهن  ینگاه کردم و بازو اشایبه ک طنتیش با
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 واقعا؟  -

 . دیکش ولپم 

 آره خانمم.  -

 ! یدی خوب فهم وفت یوظ ن، یآفر -

هاش داد که  چشم ی و به حرص تورفت و جاش  نیلبش از ب یرو لبخند
 و درست نشستم.  دمیخند

 سمتم خم شد و آروم گفت: آخر شب دارم برات.  به

 بهش انداختم.  ینگاه مین

 .کنه ی هنوز درد مچه غلطا! من کمرم  -

 که خندم گرفت...  دمیو شننفس پر حرصش  یصدا

 . کردندیم یداشتند اتلو باز  یادخترا گوشه بودن و  یباز  اردیل یمشغول ب مردا

 دستم نگاه کردم. یانداختم و به گردنبند تو نییرو پا پرده

 . ی بر گهید وقتشه

 اشا یست باشه کاتاقم، باهات کار دارم، حوا ایفرستادم" ب امیپ  ریام واسه
 نفهمه" 

 . د یبه کف دستم کوب ومیتخت نشستم و گوش  یرو منتظرش

 . دمیکه به در خورد بلند شدم و به سمتش چرخ یاتقه  یصدا با
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 به سمتم اومد. بیاخم دست به ج  با

 ؟ یداشت کارمیچ -

که ازت    نهیبرگردوندن فکر نکن بخاطر ا نیبهت برگردونم، اما ا دیبا وی زیچ هی -
 متنفر شدم. 

 بهم نگاه کرد. منتظر

 دستش گرفت.  یهاش از هم باز شدند و توباال گرفتم که اخم  وگردنبندش 

 که...  نیا -

 بده که عاشقته.  یبه کس رش، یبگ ، یکه بهم داد یآره، همون -

 افتاد. نییبه پا رشیکردم که زنج ولش

 ؟یداشت ون یگفت: تو هنوز ا  ناباورانه

 تکون دادم.  یسر

 . د یبهت خند با

 !یکرد  ستشیسر به ن شیفکر کردم همون چهار سال پ -

 بهت برنگردونم.  ون ی که ازت متنفر نشدم ا یبهت قول دادم تا وقت -

 رنگ غم گرفت.   نگاهش

 ؟ یاالن ازم متنفر -

 مانتوم بردم. یهاب یداخل ج وهامدست 
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 داره. واقتش یاون ل  تا، یخودت باشه، بدش به رز  ش ی پ دینه، اما با -

 گذاشت.  بشیج یتکون داد و گردنبند رو تو یسر

 زدم.  یلبخند 

 ؟ یرو دوست دار  تایتو هم رز  -

 فرستاد.  رون یبه ب ونفسش 

 .دونمینم -

 شکمش داره.  یو تواون بچت  ، یدوسش دار  ، یدونیچرا م -

 نگاهم کرد.  رهیخ

 د؟ یکارمون به کجا کش ینیبیم -

بهتر از من   تایمطمئن باش رز  شه، ی خدا صلحش باشه همون م یهر چ -
 دوست داشته باشه.  تونهیم

 نزد. یحرف

 کنارش رد شدم و به سمت در رفت.  از 

 نورا؟  -

 . دمیو چرخ سادمیوا

 بله؟ -

 سمتم اومد.  به
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 یباهات دردودل کنم، حت تونمیکه م یهست یکه تو بهتر از هر کس یدونیم -
دوست داشتنمونم پاره شده باشه   یرشته  گهیاگه د یحت  رم، یاگه هم زن بگ

باهام رفتار  بهیمثل غر خوامینم ، یبه عنوان برادر قبولم داشته باش خوامیم
 . یکن

 زدم.  یکم رنگ  لبخند

 قبوله.  -

 لبش نشست.  یرو یلبخند 

 ممنون.  -

 تکون دادم.  یسر

 . ا یبعد تو ب قهیمن برم، چند دقصبر کن اول  -

 گفت.  یاباشه 

 رفتم.  ن ییها پااومدم و از پله رونیاتاق ب از 

 قدم برداشتم.  اشایشدم و به سمت ک اطیح وارد

 لبم نشست.  یرو یلبخند 

 . شه ی داره درست م یکه پازل هر کس خوشحالم

********************************************* 

 و شلوارک عوض کردم. تاپ هیا و بهاملباس  یخستگ با
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 . دمی به سمتش چرخ اشایورود ک با

 دراز کرد. ودستش 

 بهت نشون بدم.  زیچ هی خوامیم -

 . میاومد رونیدستش گذاشتم و از اتاق ب یو تو دستم  کنجکاو

 ویاتاق آخر یخوایبا ذوق گفتم: م رهیاتاق م نیداره به سمت آخر دمید یوقت
 ؟ یبهم نشون بد

 من.  یجوجهآره  -

 ! ول یلب گفتم: ا ریز 

 . میدی اتاق رس به

 آورد و داخل قفل انداخت.  رونیب  بشیاز ج وی دیکل 

 . چرخوندی عمد نم از 

 ! گهیحرص گفتم: بچرخون د با

 .خوامی گفت: نم یبدجنس با

 هم فشار دادم.  یرو وهامدندون 

 به سرم زد.  یبزنم اما فکر یحرف خواستم

 . دمیو بوسو گونش  سادمیپام وا یشدم و رو پنجه کینزد بهش

 . ست ین یکاف -
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 . دمیو بوسلبش  کنار 

 و باال انداخت. ابروهاش  بازم

 . دمیکش یپوف

 به لبش زدم.  یابوسه  نبار یا

 شد.  رفتهیپذ -

 . دم یبوسیو ماز اول لبش  کاش

 به در نگاه کردم.  جانیباز کرد که با ه وقفل 

 هام گذاشت.چشم یو روهاشسرم اومد و دست  پشت

 رو باز کرد و به جلو بردم. در 

 . دیتپی تند م جانیاز ذوق و ه قلبم

 .ه ی چه رنگ ونیگوشم گفت: حدس بزن دکوراس کینزد

 . دم یبه خالم کش یدست

 ... قرمز که هست. کنمی خب... فکر م -

 گه؟ یخب؟ د -

 . هی مشک دیشا -

 نه.  -

 . دمیکش یپوف
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 خب.  نمیو بردار ببدستت  -

رو به روم  دنیو باز کردم اما با دهامو برداشت که چشم و دستش  دیخند
 نفسم بند اومد. 

 و اطراف چرخوندم. به وسط اتاق قدم برداشتم و نگاهم آروم

 قلبم گذاشتم.  یو رودستم رتیو ح ییبایز  از 

 و قرمز بود.  دیسف  ونیدکوراس تموم

قرمز دو طرفش   ریحر یبود و دو تا پرده  یتخت سلطنت هیاتاق شب  یتو تخت
 بود.

و هم بزرگ رو تخته    کیهم کوچ میکه باهم گرفته بود ییهاعکس   نیبهتر
 زده بود. وار یانداخته بود و دور تا دور اتاق به د یشاس

 باشه!  ینطور یکه ا کردمیو هم نمفکرش  اصل

 ! اشایست کمعرکه  نجایدهنم گذاشتم و آروم گفتم: ا یو رودستم دو

 . دمی سمتش چرخ به

 . کردیبهم نگاه م یبا لبخند جذاب بیبه ج  دست

 و ذوق به طرفش رفتم.  یخوشحال با

 و بغلم کرد.  دیو دور کمرش حلقه کردم که خندو پاهام  دمیبغلش پر تو

 بغلش گفتم. محکم
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و بذارم،  تو اون دوتا اتاق پام خوامیاصل نم  گهید اشا، یخوشگله ک  یل یخ -
 باشم. جان یدوست دارم صبح تا شب هم 

 خنده گفت: خوشحالم که خوشت اومده وروجک من. با

که   دمشیلبش گذاشتم و بوس یو روو بلفاصله لبم  دمی پر نیی بغلش پا از 
 کرد.   میو دور کمرم حلقه و همراهدستش 

 .می که از هم جدا شد میکم آورد نفس

 و بستم.هامگذاشت که چشم  میشونی پ به وش ی شونیپ

 عاشقتم.  یل یگفت: خ آروم

 لبم نشست.  یرو یلبخند 

 عاشقتم. یل یمنم خ -

  ریو دور گردنش حلقه کردم و ز و گرفت و بلندم کرد که دستم زانو و گردنم ریز 
 نکن توله. یطونیکه با خنده گفت: ش دمیو بوسگلوش 

 . دم یخند

 تخت خوابوندم.  یو کنار زد و روتخت ریحر

 .امی و عوض کنم ب هامبخواب برم لباس  -

 تکون دادم.  وسرم

 رفت. رونیاتاق ب از 
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 و اطراف چرخوندم. نگاهم یسرخوش با

 . دمیکه تا به عمرم د ه ی اتاق نیخوشگلتر

و قرمز تخت  دیسف یبه روکش نرم برجسته  یسرم بردم و دست ریو ز دستم  هی
 . دمی کش

ها شمع  یکم داره و اونم شمع، البته هستا ول زیچ  هیفقط  که، یفضا رمانت چقدر 
 . ستندیروشن ن

 شد. ترق ی ورودش لبخندم عم با

 لخت بود و شلوارک پاش.  یبا باال تنه  شهیهم مثل

 و از هم باز کرد که تو بغلش فرو رفتم. هاش و دست  دیتخت خواب یرو

 و خاموش کرد و بعد بغلم کرد.و چراغ دی رو رومون کش پتو

که آروم گفت: نکن   دمی کش  یفرض یهاخط شنه یس یقفسه  یانگشتم رو با
 بخواب.  ریتوله، بگ

 لبم نشست.  یرو یبدجنس لبخند

و گرفت و با حرص  دفعه مچم هی که   دمیکش  نییگردنش به پا یاز رو وانگشتم 
 پس نکن.  کنهی نورا، کمرت درد م دهیکار دستت م   کاران یگفت: ا

 . دمی خند صدایب

 اشا؟ یک -

 جونم. -
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 . ا یهروقت گفتم ب ن، ییبرو پا -

 ازم فاصله داد. وسرش

 چرا؟ -

 بلند شدم.  یکم

 و روشن کردم.خم شدم و چراغ روش

 . ی فهمیشوهر جونم، م نییبرو پا -

 فوت کرد و بلند شد که از روش کنار رفتم.  رون یبه ب ونفسش 

 تخت پا شد و به سمت در رفت.  یرو از 

 فقط زود. -

 من.  یچشم آقا -

 رفت.  رونیو ب دیموهاش کش  یتو ودستش 

 رونیبره بعد بلند شدم و زود از اتاق ب نییچند لحظه صبر کردم تا پا هی
 اومدم. 

قرمز برداشتم و با  لباس خواب هیکمد  یاتاق سابقمون شدم و از تو وارد
 هام عوضش کردم. لباس 

خوشش   اشایکردم، چون ک ادهیصورتم پ  یرو یمیمل شیشونه و آرا وموهام 
کردم قرمزش   یببوسه رژ نزدم و به جاش با دندون سع وی لب رژ لب ومدینم

 کنم. 
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 و به گردن و مچم زدم. دوست داره که بزنم  یل یکه خودش خ یعطر

 اومدم.  رونی شد از اتاق ب لیتکم زیهمه چ یوقت

 اتاق شدم.  یکیاون  وارد

 . کردمی ها رو روشن مفندک داشتم شمع   کاش

زدم و با دو  یبشکن  اشایشرکت ک یهااز کت  یکی بیفندک تو ج یادآور ی با
 و به اون اتاق رسوندم. خودم

 ام؟ یبلند شد: نورا؟ ن اشایک  یصدا

 صبر کن.  گهیچند لحظه د هیگفتم:  بلند

 کردم و باز وارد اون اتاق شدم.   دایپ وفندک 

 کتابخونه بود رو روشن کردم. یهاو طبقه   شیآرا زیم یکه رو ییهاشمع  تموم

 . ایاز مرتب بودنم مطمئن شدم بلند گفتم: االن ب یو وقت سادمیوا نهیآ یجلو

 تخت نشستم.  یپرده رو کنار زدم و رو زود

 .  دی کش  یقی عم نفس

 . ستمی عشوه بلد ن  یبهم نگ گهیبهت نشون بدم که د یاعشوه  هی  امشب

بهم  حرکتیگرد شده ب یهاشد که با چشم  خکوبیاتاق شد اما چنان م وارد
 نگاه کرد. 

 زدم و بلند شدم.  یلبخند 
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 به سمتش رفتم.  آروم

 یو رو گذاشتم و اون دستم شنه یس یقفسه  یو رودستم دمی که رس  بهش
 . دمی گردنش کش

 کارهام بود. یره یاز تعجب نگاهش نبود و فقط خ یخبر گهید

 ؟ یهست یطونیش یه یگفتم: پاگوشش  کیلبش گذاشتم و نزد یرو وانگشتم 

 رو نکن نورا، کمرت هنوز خوب نشده.  کاران یگرفت و آروم گفت: ا وهامپهلوم 

 . ی لبش گفتم: به درک عشقم! تو برام مهم کیگرفتم و نزد وچونش 

***************************************** 

 تخت کنارش نشستم.  یو که خوندم روصبحم  نماز 

 و صداش زدم.  دمیموهاش کش یتو ودستم

 و بخون. کرد که گفتم: بلندشو برو حموم، بعدم نمازت  و باز چشمش  هیکم  کم

خودش پرتم کرد و تو بغلش   یو گرفت و رونگفت و به جاش بازوم یزیچ
 گرفتم. 

 . ادیگفت: خوابم م یاگرفته   یصدا با

 . دم یخند

 و باز کرد.خواب آلودش  یهاکه چشم  دمیبوس ولبش 

 بلند شو.  -
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 . خوامینوچ، نم -

 و گرفت.که با حرص مچم   دمیبدنش کش یرو ودستم

 من. یبلند شو آقا -

 فرستاد.  رونیب ونفسش 

 و باهام عوض کرد.خودش  یو جا گرفتم

 . دیکش ولپم 

 . یبود جوجه، عال یعال شی چند ساعت پ -

 . دمیذوق خند با

 به لبم زد.  یاو از روم بلند شد اما باز خم شد و بوسه  دیمحکم بوس وگونم 

 لبم نشست.  یرو یلبخند 

 حموم.  یواست لباس آوردم گذاشتم تو -

 زد.  یجذاب چشمک

 دستت درد نکنه.  -

 حموم شد و در رو بست.  وارد

 که داشتم به سقف چشم دوختم.  یسرم بردم و با حس خوب ریز  وهامدست 

 ازت ممنونم. خداجونم
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 ــریامـ

 

 با لبخند به من اشاره کرد.  عمه

 پسر احمد.  ره، یام -

 . دندیباال پر ابروهاش

 باهاش دست دادم.  یمی و صم گرم

 اشاره کرد.  تایبه رز  عمه

 . سته یدختر شا تا، یرز  نمیا -

 تعجب نکرد. نبار یواسه من، ا برعکس

و  دستش  عی خواست باهاش دست بده با اخم بهش نگاه کردم که سر تایرز  تا
 . د یانداخت و آروم گفت: ببخش

 خوشحالم. دنتونیرو به جان گفت: از د بعد

 زد.   یلبخند جان

 .طور ن یمنم هم  -

 . م یمبل نشست یرو یهمگ
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  اشا، یگفت: پس ک زدیخوب حرف نم یکه هنوز فارس  یرو به عمه با لحن جان
 پسرت کجاست؟ 

 زد.   یلبخند زورک عمه

 زنشه.  شی پ  ست، ین نجایا -

 با تعجب گفت: ازدواج کرده؟  جان

 ست، یازتون ن  یساله خبر  نیگفت: آره، شما که چند یتی با نارضا عمه
 . میدعوتتون کن  مینتونست 

 . دی کش ینفس پرغم جان

که با احمد کردم ازش دور شدم، اما  یامسخره یهاست بخاطر اون دعواسال  -
 کنم؟  یحاال کجاست که بتونم ازش معذرت خواه

 . د یکش ینفس پر غم باز 

 و پر کرد.وجودم غم

 دلم واسه مامان و بابام تنگ شده.  چقدر 

 جان بهش نگاه کردم.  یصدا با

 پسرم؟  -

 بله؟ -

 چند سالته؟  -
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 . ینیریش  دیجان... بفرمائ  ی... آقازه یعمه هل کرد و گفت: چ انگار 

 با تعجب بهش نگاه کردم.  جان

 نه ممنون.  -

 به من نگاه کرد. بعد

 و شش.  ستیبزنه گفتم: ب  یعمه حرف نکهیاز ا قبل

 واسش تعجب آور بود. یل یخ انگار 

 !؟ یکنی اشتباه نم -

 زه؟یواستون تعجب برانگ قدر نیاخم گفتم: نه، چرا ا با

 بلند شد.  عمه

 چطوره؟  ؟یان گردتهر  میاصل بر -

 حالت خوبه؟  ؟یهل کرد قدر نیعمه گفتم: عمه؟ چرا ا  یاز کارها سردرگم

 کنه.  یمخف خوادیم وی زیچ هیبود و معلوم بود  دهیصورتش پر رنگ

 ه؟ ینه عمه جان، هل چ -

بودم و هنوز با بابات   رانیکه ا شیو پنج سال پ ستیگفت: من ب جی گ جان
 دار بشند. بچه  تونندی خانم نم ستهی شا گفتی دوست، بچه نداشتند، م

 ! دیکنی! حتما اشتباه م ؟یزده گفتم: چ  بهت



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1875 
 

سال بعدشم هنوز باهاش دوست بودم،  هیهمون حالت گفت: نه اصل، تازه  با
 نداشتند.  یابچه

 . کردیم دادی به عمه نگاه کردم که استرس از نگاهش ب شکه

و هفت سال  ستیجان، حتما حساب سال از دستتون در رفته، حتما ب یآقا -
 . د یبود نجایا شیپ

 هست؛ نه؟  شیزیچ هی آروم گفت: عمه  تایرز 

 هام به هم گره خوردند. کم اخم  کم

 تنها باهات صحبت کنم.  خوامیجام بلند شدم و رو به عمه گفتم: عمه، م از 

 استرس گفت: باشه.  با

 زدم. یاجبار  لبخند

 .میگردی ما االن برم -

 . ن یگفتم: تو بش تایبه رز  رو

 گفت.  یاباشه  یتینارضا با

 سمت آشپزخونه رفتم که عمه هم پشت سرم اومد. به

 بودم. یاسترس داشتم و هم عصبان هم

 !دادینم یخوب یجان معن  یهاحرف
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 یدار  ویو با اخم گفتم: بگو عمه، چ دمیبه سمتش چرخ میکه وارد شد  نی هم
  نیمن تو اون سال نبودم، ا گهی هان؟ م گه؟یم یجان چ ؟ی کنی م یازم مخف

 ؟یچ یعنی

 گرفته بود.  یو به باز و شالش  کردی نگاه نم بهم

 هم فشار دادم.  یرو وهامدندون 

 کنم. یعمه، به من نگاه کن، نذار قاط -

 .و قورت دادنگاه کرد و آب دهنش  بهم

 شد.  کیبهم نزد آروم

باعث   تونهی نم یاتفاق چیه ، یخانواده هست نیاز ا یجزو  شهیتو هم ر، یام -
 .ینباش خانواده  نیبشه که تو از ا

 گرفت.  وبازوهام

 هم پدر و مادرت.  ستهیتوعم و احمد و شا یعمه  شهیمن هم -

 عمه؟ درست حرف بزن.  یگی م یگفتم: چ  جیگ

 دو طرف صورتم گذاشت. وهاشدست 

 راز رو فاش نکنم.  نی وقت ا چیبهشون قول دادم ه -

 گرفتم.  وهاشمچ 

 ؟ یچه راز  -
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 بست که با تحکم گفتم: عمه حرف بزن.  وهاش چشم

 هزار رفته بود.  یقلبم رو  ضربان

 و باز کرد.پر از اشکش  یهاچشم

قول بده که بازم   ، یاما قول بده، قول بده که ازمون دور نش گم، یبهت م  -
 . یخانواده بدون نی از ا یو جزوخودت

 پس بگو. دم، یاسترس گفتم: قول م با

 و سکوت کرد.  دی کش  یقی عم نفس

 : د بگو. دمی نال طاقتیب

 شد.  رهیهام خچشم  به

  یوقت ، یشهرباز  رند یم  ستهیاحمد و شا ش، یدو سال پ ای کیو  ستیب -
 پسر چهار و پنج ساله با خودشون آوردند.  هی می نیبی م گردندیبرم

 . ختیر  یهر دلم

کردند، تا چند روز در به در دنبال خانوادش   داشیگم شده و پ گفتندیم -
دار بشه پس احمد بچه  تونستی نم ستهیشا ، یچیبه ه یچیگشتند اما ه 

بدند خودشون بزرگش  یست یاون پسر رو به بهز نکهیا یداد که به جا شنهادیپ
 کنند. 

 هام حلقه زد. چشم یافتادند و اشک تو نیی به پا هامدست 
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ثبت   یبکنند که اون پسر جور  یبا پول تونستند کار  اوشیپس احمد و س -
 شده.   دهییزا  مارستانیب  هی تو  ستهیبشه که انگار از شکم شا

 اومدند.  ن یی هام پاگونه  یرو صدای ب هاماشک

 . ریام ی اون پسر تو بود -

  شتریتو قلبم فرو بره و شدت اشکام ب  یبود تا خنجر بزرگ یجملش کاف  نی هم
 بشند. 

 سست عقب عقب رفتم.  یآوردم و با پا ن ییپا وهاشدست 

 ها نبودم؟ نه؟ اون  یو بهت گفتم: پس... پس من بچه هیگر با

 !یاون¬ها بود یبچه  شهیبغض گفت: عمه قربونت بره تو هم با

پدرش حاضر   مادر و یکه حت  میسرراه هی داد زدم: نه نبودم، من  هیگر با
 کنند.  داشیپ وان ینشدند ب 

 . دی چیآشپزخونه پ یمردونم تو یه یگر ی فرود اومدم و صدا  نیزم یزانو رو دو

 و گرفت. رو به روم نشست و بازوهام  زود

 . یخوشگل من یتو برادر زاده کنم، ی فکرا نکن، خواهش م نیاز ا -

 . ستمیپس زدم و با داد گفتم: نه ن وهاشدست 

 روونه شدند.  اشک¬هاش

 زدم.  کردیکه درد م یبه قلب محکم
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 بشکنه؟ هان؟ چقدر؟ دیچقدر با یلعنت نیا -

 با دو وارد شدند.  تایو رز  جان

 شده؟ یچ ر؟یشکه گفت: ام تایرز 

 بهش نگاه کردم.  هیگر با

بلند شدم و تند از   عی سر نیشدم واسه هم  مونیبگم اما پش خواستم
 اومدم.  رونیآشپزخونه ب

 صبر کن.  ر، یبا بغض بلند گفت: ام عمه

 . کردی درد م قلبم

 یحت کردمی تعلق ندارم، حس م یزیچ  چی کس و ه چیبه ه کردمی م حس
 . شناسمیو نمخودمم خودم

اومدم و زود سوار   رونیتار کرده بود از خونه ب ودمیکه اشک راه د یدرحال
 شدم.  نیماش

  خواستندی که ازم م تایعمه و رز  یهاکردم و بدون توجه به صدا زدن  روشنش
 . گاز گذاشتم و به سرعت حرکت کردم  یو رونرم پام

از جاش کنده  نیپدال گاز گذاشتم که ماش یو رواومدم پام  رونیخونه که ب  از 
 شد. 

 . دم یشده بود کش سیکه بخاطر اشک خ شمیبه ته ر  ودستم
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که   یاخراب شده  یزندگ  نیداد زدم: لعنت به ا هیفرمون زدم و با گر یرو محکم
 من دارم. 

 یذار ی خدا، چرا نم ومدمیکنار م  زیو داد زدم: تازه داشتم با همه چ  دمیکوب  بازم
 کنم؟  یراحت زندگ

 نگه داشتم. ابونیکنم که کنار خ ینذاشت رانندگ اشک

 . دیچیپ  نیماش  یهق هقم تو  یفرمون گذاشتم و صدا یرو وسرم

 .خوردی زنگ م یدر پ یپ میگوش

 رو. بهیمردم غر یحت  نمیبب ویکس چینداشتم ه  دوست

 . رمیخودم بم ییداشتم تنها باشم و تو تنها دوست

  تونستی نم یزیچ  چیکرد که ه یاونقدر شکسته شده بود و درد م قلبم
 . یزیچ چی درستش کنه، ه

آدم  هیکه   هینبودند ته درد تی مادر و پدرت، مادر و پدرت واقع یبفهم نکهیا
 حسش کنه.  تونهیم

 مشتم گرفتم.  یو محکم تو بستم و فرمون  وهام چشم

کاش   یبشه اما ا یدرد وجودم خال دیداشتم اونقدر داد بکشم تا شا دوست
 . شدیم

 . شد  سیخ یکه حساب  دمیصورتم کش  یو توباال آوردم و دو دستم وسرم
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که هنوز داشتمش به سرعت از   یرو با خشونت جا به جا کردم و با بغض دنده
برام بهتر از  تونهیم دونستمی که م ییاومدم و به سمت اونجا رونیپارک ب یجا

 کردم.  یباشه رانندگ یاگه ید یهر جا

 

  نــورا

 

 شده؟ یمگه چ ومده، ین نجایاخم گفتم: نه، ا با

 و به علمت صبر کن باال بردم. بهم نگاه کرد که دستم یسوال اشایک

و رفت،  ختیکه اونطور به هم ر  دیشن یاز خالم چ دونمیگفت: نم هیبا گر تایرز 
! به جون کردی م هی داشت گر کنهی نم هیکه گر یرینورا، ام کردی م هی داشت گر

 . ست یتو ن شی قسم بخور که پ اشایک

 کجا رفته باشه؟ یزنیباور کن، حدس نم خورم، ی قسم م -

 تو.  شیپ ادیم کردمی نه، فکر م -

 فرستادم.  رونیب ونفسم 

بهت زنگ   دی اگه رس رسه، ی به نظرم م ییجا نمیبب کنمی خورده فکر م هی -
 . زنمیم

 . دی کش  ینیف

 باشه، ممنون.  -
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 خداحافظ.  کنم، ی خواهش م -

 خداحافظ.  -

 شده؟  ینگران گفت: چ اشایکه قطع کردم ک وتماس 

 مبل نشستم.  یرو کنارش

کنان از خونه    هیهم گر  ریگفته که ام ریبه ام ویی زایچ هیمامانت  گهیم تایرز  -
 . رونیزده ب

 ! کرده؟ی م هیتعجب گفت: گر  با

 آره. -

 . دم یبه خالم کش یدست

 کجا رفته؟  یگیم -

 چشم دوخت.  نیبه زم  متفکر

 . هی نیب  شی قابل پ ریغ ریام نیا دونم، ینم -

 فکر فرو رفتم. یدادم و تو هیتک  بهش

 دور شونم حلقه کرد.  ودستش 

 کردم.   ستیفکرم ل یرفته باشه رو تو دیشا کردمیکه فکر م ییجاها تموم

و اونجا برده بود مثل برق من  شیکه چند وقت پ یااون کلبه  یادآور ی با
 .سادمیو وا دمیها از جا پرگرفته 
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 کجا رفته.  دمیفهم  -

 ؟ی ریبلند گفت: کجا م  اشایکه ک دمیاز هال دو رونیب به

 آماده بشم.  رمیم -

 ها باال اومدم و وارد اتاق شدم. پله از 

 و از تنم درآوردم.هام مانتو و شلوار و شال برداشتم و لباس هی

 وارد شد.  اشایک

 خب به منم بگو.  -

گفتم: خودم   دمیپوشیو موم طور که مانتبه سمت کمدش رفت که همون  بعد
 . یایب خوادی نم اشا، یک رمیم

 کجاست؟  دونمی که نم ییجا یبر ذارمی تنها م یاخم گفت: فکر کرد با

 پام کردم.  وشلوارم

 و گرفتم.هاشسمتش رفتم و دست  به

 ؟یبهم اعتماد دار  -

 .یل یخ -

هم  یدور  یجا گردم، یبرم ریپس االنم بهم اعتماد کن قربونت برم، با ام -
 . ستین

 ؟ یریاخم گفت: خب بگو کجا م با
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 و گرفتم. طرف صورتش  دو

 لو بدم.  تونمیمنکه نم گه، یاومد اگه خواست خودش بهت م  ریام یوقت -

 . دمیبوس وگونش 

 بذار برم.  -

 . د یکش یچرخوند و پوف وسرش

 برم؟ یذار یگفتم: م یلحن مظلوم با

 نگاهم کرد. منتظر بهش چشم دوختم. رهیخ

 گفت: باشه، برو. درآخر

 محکم بغلش کردم.  یخوشحال با

 ممنونم، ممنونم شوهر جونم.  -

 که چپ چپ نگاهم کرد.  دمیو محکم بوسجدا شدم و لبش  ازش

 برو. ای! بنیریخود ش -

 . دمیو بوسو گونش  دمیخند

 یرو بهم داد که تشکر  امیاپت چیهاش آماده شدم سوئنگاه ریز  نکهیاز ا بعد
 کردم. 

 همراهم اومد.  نیماش تا

 .ای زود برگرد ن، ی بب -
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 باز کردم.  ون یماش در 

 چشم فداتشم.  -

بارم شده بهم  هیواسه  دیبا یول ستی ن  یش معلومه که اصل راضچهره از 
 اعتماد کنه. 

********************************* 

 شدم.  ادهیپ میخاموش کردم و بعد از برداشتن گوش ون یماش  لیو یبه رو رو

 قدم رفتم.  لیرو قفل کردم و به سمت در و در 

 پارک شده بود خورد.  یدرخت ریکه ز  نشیبه ماش  نگاهم

 لبم نشست.  یرو می از باهوش یلبخند 

 جاست.  نیبه هدف دختر! هم یزد

 و درست کردم.و وضعم  سادمیدر وا یجلو

 و چندبار در زدم.  دمی کش  یقی عم نفس

 بازم در زدم.  حوصلهیباز نکرد که ب یگذشت ول  قهیدق هی

منم  ر، یام یینجایا دونمی قصد باز کردن نداره به اجبار گفتم: م دمید یوقت
 نورا، در رو...

 یافه ی با ق ریدفعه در به شدت باز شد و ام  هیو کامل نکرده بودم که حرفم هنوز 
 .سادیمتعجبش دم در وا
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 قرمز بودند.   هاشچشم

 زدم.  یلبخند 

 سلم.  -

 ! ؟یکنیم کار یچ نجایهمون حالت گفت: تو ا با

 تو؟ امیب یذار ی باال رفته گفتم: نم یابروها با

 تو.  ایدر کنار رفت و گفت: نه نه، ب یجلو از  هل

 شدم که در رو بست.  وارد

 به اطراف انداختم.  ینگاه

 موهاش فرو کرد.  یو تومبل نشست و دستش  یو رورفت  مقدمهیب

بهم زنگ زد   تایرز  ر؟یشده ام یگفتم: چ یمبل تک نفره نشستم و با نگران  یرو
 . یرفت رونیعمت ب یاز خونه  هیو گفت با گر

 ضرب گرفت.   نی زم یپاش رو با

 نپرس نورا، نپرس.  -

 مبل نشستم و به سمتش خم شدم.  لب

 نگم.  یچ چیکس ه   چیبه ه دمی بهم بگو، قول م -

 . دم یکش یقی نگاهم کرد. نفس عم رهیباال آورد و خ یکم وسرش
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 یتونی فقط با من م یمثل برادرم قبولت داشته باشم؟ مگه نگفت یمگه نگفت -
 .زیپس بگو، تو خودت نر ؟یدردودل کن

 مبل نشست و بازم بهم زل زد. یرو درست

 و بزنه. کردم تا بتونه حرفش  صبر

  تی مادر و پدرت، مادر و پدرت واقع یدفعه بدون مقدمه گفت: اگه بفهم  هی
 ده؟ ی بهت دست م ینبودند چه حال

 !؟یپرسیم ونی! چرا ا؟یتعجب گفتم: چ  با

 شد. ترک ینزد بهم

از حد نگران   شی ب شدی باعث م نی و هم کردیم دادیدرد از نگاهش ب وغم
 بزنه باشم.  خوادی که م یحرف

آروم لب زد:  کردیطور که به رو به رو نگاه مداد و همون  هیبه مبل تک  وسرش
اما   دمی کش   رونیزبونش ب ریاما باالخره از ز  کردی پنهان م ویزی چ هیعمم داشت 

 نابود کرد. وم یزندگ تی واقع  نیچون ا کردم، ی رو نم کار ن ی کاش ا یا

 ر؟یام  یدیفهم  یگفتم: چ ینگرانغم و  با

 نگاه کرد.  بهم

 پر از اشک بودند.  هاشچشم

 نبودند.  میبابا و مامانم، بابا و مامان واقع  دمیگفت: فهم  آروم

 که درسته؟  ی! مطمئن؟یباز شدند و بهت زده گفتم: چاز هم  هاماخم
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 بهم داد. وی که حس بد  دیگونش چک  ی قطره اشک رو هی

 تکون داد.  وسرش

 گرفتند بزرگم کنند.   میکردند و تصم دامی پ یشهرباز  یآره، بهم گفت از تو -

 .خت یر  یدلم هر یشهرباز  دنیشن با

  نیچند سالت بود؟ هم  ؟یک ؟یلب مبل نشستم و تند گفتم: شهر باز  عیسر
 تهران؟ 

 ؟ یپرسیرو م هان یاخم گفت: چرا ا  با

 . کنمیو بده، خواهش مگفتم: جوابم طاقتیب

 . د یتپی تند م قلبم

 ! شهی ... نه نه نمر یکه ام شهیم

 کردند.  دامیپ  شیدو سال پ ای کی ستی ب بایتقر گهیتهران، م نیآره، هم -

لب گفتم:  ریکه کل بدنم گر گرفته بود ز   یقلبم گذاشتم و درحال یرو ودستم
 تو...  دیشا

 شد.  کیبهم نزد ینگران با

 ؟ینورا؟ خوب -

 .میبد  یان ا یتست د میمقدمه گفتم: بلند شو بر بدون

 ! چرا؟! ؟یتعجب گفت: چ با
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و  مامانم حامله بود اون  یبرادر گمشده دارم، وقت هیهمون حالت گفتم: من  با
  داشیپ تونندی اما نم گردند ی همه جا رو دنبالش م کنند، یگم م  یشهرباز  یتو

 .کنند 

 ! ؟یلب زمزمه کرد: چ ریز 

 . ریام میجام بلند شدم و با عجله گفتم: بلند شو، بلندشو بر  از 

 بلند شد.  جیو گ آروم

 طور بهم زل زده بود. همون

فکر کنم چون  یزیبه چ  دیداره که شکه باشه، منم هستم اما فعل نبا حقم
 اشتباه باشه. دیشا

 .میبر ایب ر، ی تحکم گفتم: ام با

 بازم بهم زل زد.  اما

گوشش که به خودش اومد و با  یخوابوندم تو یل یس یکیسر اومده که  صبرم
 گونش گذاشت.  یو روتعجب دستش 

 ! ؟ یروان یزنیچرا م -

 تهران.  میبرگرد دیبا وفت، یاخم گفتم: راه ب  با

 از جانبش نشدم و به سمت در رفتم.  یمنتظر حرف بعد

داد زدم: د  نبار یبودنش ا حرکتی که با ب دمیبه سمتش چرخ دمی در که رس به
 . ایب
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 برداشت و به سمتم اومد.  ونش یماش  چیو سوئ دی هم کش یتو وهاش اخم

 اومدم.  رونیاز خونه ب زود

 باز کردم و نشستم و روشنش کردم.  ون یماش در 

 . گرفت یلحظه هم آروم نم هی قلبم

 ؟یاحسان باشه چ ر، یام  اگه

 . دمیگز ولبم 

 دم؟ یبوس یو ممن برادرم  یعنی

 خجالت و شرم گر گرفتم.  از 

 باز کرد که با اخم بهش نگاه کردم. ودرم 

 ؟ یریم یشگاهیچه آزما -

 گفت.  یاواسش گفتم که باشه  وآدرس 

 !کردمینگاهم کرد و گفت: منکه باور نم  رهیخ

 رفت.   نشیو به سمت ماش دنیشروع کرد به خند  هاوونه یمثل د بعد

 برادرش باشم! ممکنه   گهیم -

 لب گفتم: بچمون خل شد رفت!  ریبهش نگاه کردم و ز  سیف  پوکر

******************************* 

 ست؟آماده گهیگفت: جواب تا چند روز د رشیبه مسئول پذ رو
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 .گهیروز د ستیب -

 .میو به هم نگاه کرد میدی کش یهردومون پوف  کلفه

 .می گی نم یزیچ یوقت به کستا اون -

 تکون داد.  یسر

 .م یسمت در رفت به

 ماساژ دادم. وقم یشق

 اتفاق سرم درحال منفجر شدن بود.  نیا از 

 .اشاهیک  دمیآوردم که د رونشیب بمیاز ج میگوش  یصدا با

 جواب دادم: جانم. حوصلهیب

 ؟ییکجا -

 خونه.  امیدارم م -

 خوبه.  -

 زل زدم. ی قطع کرد که با تعجب به گوش  بعدم

 ! هیشعور ی لب گفتم: عجب ب ریز 

 بهش نگاه کردم.  ریام  یصدا با

 شده؟ یچ -

 . دمیکش یپوف
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 . ستیاسترس واسش خوب ن  تا، یرز  شیخونه، تو هم برو پ  رمیمن م ، یچیه -

 . د یکش  ششیبه ته ر  یدست کلفه

 . شمی م وونهیدارم د ده، یچیبه هم پ زیهمه چ  -

 رفتم.  نیو به سمت ماش دمیکش یپوف

 توعم، فعل تا بعد. خودم بدتر  -

 گفت: نورا؟  بلند

 . دمی سمتش چرخ به

 بله؟ -

 خوبه که واسش بخرم؟ یواسه زن حامله چ -

 باال انداختم. یاشونه 

 !دونمیچه م -

 . ستمیغم ادامه دادم: منکه مادر ن با

 باز کردم. ون یو در ماش دمی چرخ بعد

 گفتم: خداحافظ.  بلند

 نشستم.  نیماش یتو

 مانعش شد.  یدر رو ببندم ول خواستم

 ؟ یناراحت شد -
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 . دم یخند

 نه، چرا بشم؟ -

 آخه گفتم...  -

 قطع کردم.  وحرفش 

 و نکنده. کلم اشای االنم بذار برم تا ک ر، ینه، نشدم ام  -

 گفت.  یاو باشه  دی کش  یقی عم نفس

 خداحافظ.  -

 خداحافظ.  -

 رفت که در رو بستم.  عقب

****************************************** 

وارد خونه شدم و بلند گفتم:  چرخوندمیدستم م یتو وچیکه سوئ طور همون 
 خونه.  یسلم به اهال

 . دمیو از آشپزخونه شنفاطمه خانم   یصدا

 سلم دخترم.  -

 ؟یآشپزخونه شدم و با لبخند گفتم: خوب وارد

 قابلمه رو گذاشت.  در 

 .زمیخوبم عز -
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 مسکن برداشتم.  هیداروها رو باز کردم و  نتیکاب در 

 ؟یسردرد -

 . یل ی: خدمینال

و خوندم و با خنده گفتم: رفت که دستش  نتیکاب  هی دفعه با دو به سمت  هی
 خواد قربونت برم.  ینم

 .یخور یتا آخرشم م کنمیاخم گفت: حرف نباشه، درست م  با

 و با آب خوردم. و به چپ و راست تکون دادم و قرص خنده سرم با

و باز هامو از سرم کندم و دکمه شالم رفتم یها مکه به سمت پله  همونطور 
 کردم. 

 ها باال اومدم.پله از 

 اشا؟ یک -

 . دم یشن مونی از تو اتاق قبل  وصداش 

 جونم؟ -

 اتاق شدم.  وارد

با تعجب   پوشهیم یداره لباس رسم  نکهیا دنیبزنم اما با د یحرف خواستم
 ! ؟یریگفتم: کجا م

 شرکت، جلسه دارم.  -
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 سمتش رفتم.  به

 . سیدوباره استخدامم کن جناب رئ ام؟یمنم ب -

 کوتاه باال انداخت.  وابروهاش 

 اومده.  گهیمترجم د هینوچ،  -

 رفت.  لی هم که داشتم تحل  یمقدار انرژ اون

 باشه. آهان،  -

 حموم انداختم.  یآوردم و تو رونیاز تنم ب ومانتوم 

دفعه از پشت بغلم کرد و کنار گوشم   هیاما  ارمیب رونیو بشلوارم  خواستم
 ؟ یفسقل  یگفت: ناراحت شد 

 گفتم: نه، نشدم.   تی واقع برخلف

 .اشایگوشم گذاشت که با حرص گفتم: نکن ک  یرو ولبش 

ناراحت باشه، حاال هم برو آماده شو به عنوان   دیمن نبا یلب زد: جوجه  آروم
 . برمتی م سیزن رئ

 پررنگ نشه. ادیکردم لبخندم ز  یسع

 . زمیعز  شهی ناز گفتم: زحمتت م با

 به گونم زد. یابوسه 

 . شهینه نم  -
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 بازش کردم.  ودم یجدا شد که از خداخواسته به سمت کمد دو ازم

 اب زدم.و کرم ضد آفت  دمی پوش یشمیبلند سبز  یمانتو هی

و از  به سمتش رفتم و کروات  عیو ببنده سرکرواتش خوادی م نکهیا دنید با
 دستش چنگ زدم که با تعجب بهم نگاه کرد. 

 . بندمیخودم برات م -

 زد. یطونیش  لبخند

 نگاهم کرد.  رهیبستنش شدم و اونم خ مشغول 

 شد؟  یمکث گفت: خب؟ چ یکم با

 گرفتم.  ومنظورش 

 کردم، باهاش حرف زدم، االنم برگشته تهران. داشیپ -

 بهش گفته بود؟  یمامانم چ -

 از کارم برداشتم و بهش نگاه کردم.  دست

 نگم.  یمکث گفتم: خودش گفته فعل به کس یکم با

 کرد. اخم

 م؟ یمن هر کس -

 .دم یو بوسبراش بستم و گونش  کامل

 . یتو که عشق من -
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 . نم یبگو بب ، یحرص گفت: نخواه خرم کن با

 صبر کن، باشه؟   گهیکم د هیمن، من قول دادم که نگم، تو  یآقا -

 . د یکش یپوف

 !یو محرم رازت بدونمن  یخوای م یتو ک دونمی من نم -

 . دمیاز کنارم رد شد که به طرفش چرخ بعد

 نه.  ریاما ام یمحرم راز من هست -

 باال گرفت.  وهاشدست 

 . نمییجه، زودتر آماده شو من پاباشه جو -

 رفت. رونیاتاق ب از 

 داخلش گذاشتم.  ویو برداشتم و گوشقرمزم  ف یک

 و سرم کردم.و شال قرمزم  دمیلبم کش  یو به طور کم رنگ رولب قرمزم  رژ

 اومدم.  رونیاتاق ب از 

 . دمشیآشپزخونه د یرفتم که تو  نییها پاپله از 

 . زدیو با فاطمه خانم حرف م خوردی م بی س داشت

 من آمادم.  -

 بهم نگاه کردند.  هردوشون

 به دست به سمتم اومد.   وانیخانم ل  فاطمه
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 بخور. ریبگ -

 نخورم؟  شهی: نمدمی گرفتم و نال  ازش

 کرد. اخم

 . نمیبخور بب -

 کم ازش خوردم.   هیو  دمیخند

 تحملش کرد.  شدیبود اما م تلخ

 اپن گذاشتم.  یرو ووان یو ل دمی دو نفس سر کش وهمش 

 دستت درد نکنه.  -

 . کنمی خواهش م -

 به سمتم پرت کرد که گرفتمش.  بی س هی اشایک

 .ی ریبخور جون بگ -

 گفتم.   یلبخند ممنون با

 انداختم.  میبه ساعت مچ ینگاه

 بود. دوازده

 و بعد از روشن کردنش به راه افتاد.  میام وه نشست یب یتو

 زدم. بمی به س یگاز 

 سال عقب افتادم.  هی که گند زده شد به دانشگاه امسالم، بدبختانه  ف یح
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 و بخونم... ترم  نیباز هم گه یسال د مجبورم

 . میهمراه آرش و مترجم وارد سال جلسات شد به

مترجمش   خواستمیراحت شد اما بازم من م  المیمترجمش مرده خ نکهیا از 
 باشم.

 تا برم گردونه.  ارمیبهش فشار م قدر ن یا آخرش

 . مینشست های صندل یرو

 . کشیباالتر از همه نشست و منم نزد اشایک

فقط نگاه   اهیکه اومد جلسه هم شروع شد، منم مثل نخود س هی خارجک
 . کردمیم

 طرف و اون طرف چرخونده بودم گردنم درد گرفته بود. نیا یو هبس سرم از 

و اعتبار  از یباشه که اگه بتونند باهاش قرارداد ببندند امت  یهمون  نیکنم ا فکر
االن گم و گوره  یعوض نیاون فرز  نکهیو با توجه به ا رهیباال م  یل یشرکت خ

 . میباش دنشینگران پر دینبا

 که اون شرکت مشغول مشورت شدند.  دیرس ییجلسه به جا باالخره

 نگاه کردم.  اشایک  به

 ها بود.به اون  حواسش

 . کنند یچون مطمئن بود قبول م دیبار ی که از نگاهش م یخونسرد

 به سرم زد.   ختنیکرم ر  هوس
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 . ارهیتو مترجم ن  یکم کن تا باشه جا شیخونسرد نیکم از ا  هی ایخانم ب نورا

 زدم. یاتو دلم قهقه  میطانیفکر ش  به

 گرمه اتاق.  یادیو آروم گفتم: ز  دمی گلوم کش ریبه ز  یدست

 ادامه دادم. دنمیکه به دست کش دیبه سمتم چرخ نگاهش

 شد.  دهیگلوم کش ریبزنه اما نگاهش به سمت ز  یحرف خواست

 و بنداز.و با حرص آروم گفت: دستت  دی به پام کوب وپاش 

 تعجب کردم.  یالک

 وا! چرا؟!  -

 ها سوق داد.و به سمت اون چپ بهم نگاه کرد و باز نگاهش چپ

 زود مهار کردم.  ولبخندم 

 یآروم رو  کردمیطور که به اطراف نگاه مآوردم و همون  رونیاز کفش ب وپام
 . دمیو شننفس پر حرصش  یکه صدا دمی رونش کش

 : نکن توله سگ. دیو گرفت و آروم غرفعه پام د هی

 گرفت.  خندم

 انداختم.  نییو پاو پامدادم  هیتک ی و ازش گرفتم و به صندلناز نگاهم با

 کردم.  ترکیبهش نزد وم یصندل 

 شدم.  رهیچونم زدم و مستانه بهش خ ریز  ودستم



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1901 
 

 . دیی هم سا یو روهاش بهم انداخت و دندون  ینگاه مین

 و بهم نگاه کرد.  اوردین طاقت

 بهم نگاه نکن.  نجور یا -

بهت   یو با عشوه گفتم: چرا عشقم؟ دوست ندار  دمیبازوش کش یرو ودستم
 نگاه کنم؟ 

 و گرفت. حرص مچم با

 نکن.  -

 به آرش خورد.  نگاهم

 و مهار کنه. شتا خنده  دی کشی و به لبش مانداخته بود و دستش  نییپا وسرش

صورتم  کیو گرفت و نزدرونش گذاشتم که زود مچم یآزاد کردم و رو ودستم
 . ستیجاش ن نجا یلب زد: نکن سگمصب، ا یعصب

 . دادم هی تک میبه صندل  نهیو دست به س  دمی نقشم خند  یاز اجرا خوشحال 

 باشه نفسم.  -

 . دمی خند صدایتر کرد که بو شلبهم رفت و کلفه کرواتش  یاغره چشم

 . دی به گردنش کش یدست

 .یار ین ویاگه یمن فرد د یجا یتا باش حقته، 

 اون دسته نگاه کردم.  به
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 آخه؟  دیکنی چقدر مشورت م گه، ید بسه

************************************* 

 زدم.  یجام غلت تو

 و باز کردم.هام چشم ستیکنارم ن  اشایک نکهیحس ا با

 . دمی موهام کش یتو یتخت نشستم و دست یرو

 به ساعت انداختم.  یشده نگاه زیر  یهاچشم با

 بود.  پنج

 رو کنار زدم.  پتو

و شستم و مربوطه دست و صورتم   یشدم و بعد از انجام کارها ییدستشو وارد
 اومدم.  رونیب

و  دمیتوشون کش یدست نی و نداشتم واسه همشونه کردن موهام  یحوصله 
 مرتبشون کردم. 

 اومدم.  رونیاتاق ب از 

 یباعث شد آروم قدم بردارم و اخم ییاما صداها رفتمی م نییها پااز پله داشتم
 . نهی بش  میشونیپ یرو

 . ن یاز من نخوا کنمی آقا جون من دو ساله ولش کردم، خواهش م -

 لند شد. نادر ب یعصب  یصدا
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  یبای اون رق ؟یفهمی نم ، یامشب باش یتو مهمون دیبا گمی دارم بهت م -
که   تهی حال شند، یم ریش  دهیپا پس کش مونی کیبفهمند  وان یاگه ب مونی عوض
 گم؟یم یچ

 خلف کنم؟  خوامی نم گهیمن د  دیفهمیچرا نم -

 و پر کرد. وجودم  تی عصبان

 یفقط امشب تو اون مهمون  گمی! دارم بهت میخلف کن  یایمنم نگفتم ب  -
 باش. 

 کلفه گفت: آقا جون...  اشایک

 ران، یا رسهی م گهینکن، بابات تا چند ساعت د میکه گفتم، عصب نی هم -
 هیزنت   یخوای تو که نم وفته، یبد باهات سر لج م یبفهمه رو حرفم حرف زد

 اد؟یسرش ب ییبل

 هم فشار دادم.  یرو وهامدندون 

اما  امی: لعنت به همتون، باشه مدیشدش غر دیکل  یهادندون  نیاز ب اشایک
 فقط امشب. 

 و تو مشتم گرفتم.لباسم تی عصبان از 

اونجا  یراست نمت، یبی با خنده گفت: خوبه پسر، پس ساعت دوازده م نادر 
 .¬گذرهیخوش م ارند، یم یادیز  یدخترا

 به جوش اومد.  خونم
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 !شرمی کثافت ب یا

هوس باز بکنم اما  ریصورت اون پ  یمشت حواله  هیبرم و  ششون یپ خواستم
 و کنترل کردم. خودم

 ها باال اومدم و وارد اتاق شدم. از پله  عیسر

 و به خواب زدم. و خودم دمیتخت خواب یرو

باهات داشته باشم اما امروز واسه  یمنم اونجام نادرخان، نخواستم کار   امشب
 .یعوض  دمیه باد مو ب. دود مانت یلو دادنت مصممم کرد

 . کنمی کم م  مونی و از سر زندگتو مشتم گرفتم. شر همتون  وروکش

 .دم یذهنم چ یو توامشبم یهابرنامه 

 و به نامش بکنم. برم محضر که تموم اموال بابام  دیهفت با ساعت

کردم، اون همه اموال متعلق به من   شی باالخره راض یقبول نکرد ول اول 
 . ستین

 . میکه قرار شده شام مهمون بابام باش  بعدم

 و به سقف زل زدم. دمیچرخ

 برم تو اون ساختمون؟  یچجور  حاال

 ها مشخصه. اسم تموم مهمون  حتما

 و تو بالشت فرو کردم. سرم  کلفه
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نه  بگم؟   سی به داخل نفوذ کنم؟ برم به پل  یکه! پس چجور   شهی! نمیلعنت
 برم داخل. یجور  هیاول  دیبا وفته، یم ریگ اشامیچون ک شه، ینم

 بغل کردم.  وبالشت 

 وقت واسه فکر کردن ندارم که!  ادمیز 

 و بهش نگاه کردم.  دمیمثل مجرما از جا پر اشایک  یصدا با

 ؟یخواب -

 قلبم گذاشتم.  یرو ودستم

 شدم حوصلم نشد بلند بشم.  دار ی! تازه بوونهید دمیترس یوا -

 بهم نگاه کرد. قیدق

 یج یو به گنه؛ منم خودم ایبوده  نجاینادر ا  دمیبفهمه فهم خواستیم انگار 
 زدم. 

 ؟ یکنیبهم نگاه م نجور یچرا ا -

 تخت انداخت.  یو روجمع کرد و خودش وخودش

 دادم.  هیو به سرم تکو دستم دمی سمتش چرخ به

 حالت خوبه؟  -

 بهم انداخت.  ینگاه مین

 آره، چطور؟  -
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 .یاکلفه   کنمیحس م -

 بست. وهاش چشم

 نه، خوبم.  -

 شدم.  دنی پرس ال یخیب گهید

 قهوه؟ ای یخور ی م یجام بلند شدم و گفتم: چا از 

 بسته گفت: قهوه. یهاهمون چشم  با

 اومدم.  رونیگفتم و از اتاق ب یاباشه 

 . دمی به کف دستم کوب ومشتم 

 مشت خلفکار خدا؟ هی برم وسط  یچجور 

************************************ 

 که هنوز تو وجودم بود به رستوران نگاه کردم.   یکلفگ با

که االن   دونمی هاش بزنه اما مبه پروژه یسر دیبهونه کرد که کار داره و با اشایک
 ست. هم کلفه  یرفتن و نرفتن مونده و کل  نی ست و بخونه  یتو

 ؟یداشتی واسه خودت نگه م وش ی: کاش حداقل نصفبابا

 . ستیندارم، شوهرم کم پولدار ن از یبخدا بهش ن  -

 . نمتیبی خوشبخت م نکهیچقدر خوشحالم از ا یدونی با لبخند گفت: نم مامان

 زدم.  یلبخند 
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 سکوت کردم. میگوش  یبزنم اما با صدا یحرف خواستم

 آوردم.  رونیب فمیاز ک وم یگوش

 کردم و بلند شدم.   یشماره ناشناسه اخم نکهیا دنید با

 جواب بدم.  رمیبا اجازه م -

 زد.  یلبخند  بابا

 برو دخترم. -

 و وصل کردم. دور شدم و تماس  ازشون

 بله؟ -

 دختر بلند شد.  هی  یآشنا یصدا

 ؟یسلم، خوب -

 شما؟  دی ممنون، ببخش -

 اومدم.  رونیرستوران ب از 

 ستارم.  -

 ؟ یشده بهم زنگ زد یچ  ؟یاز هم باز شدند و با تعجب گفتم: عه! خوب هاماخم

 کردم.   دایپ ونیمکث گفت: فرز  یکم با

 گفتم: واقعا؟ کجاست؟  یسرخوش با

 نادر. یمهمون رهیامشب م -
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 ! ؟ینادر خبر دار  یتعجب گفتم: تو از مهمون با

 ! ؟یدونیگفت: تو از کجا م متعجب

 اونجا؟ رهیکه م ستوونه یخب؟ مگه د دم، یشن  یمن اتفاق -

 زد.  یپوزخند

  شهیهم یبود؟ اون دوتا عوض دهیواسه نادر مهمه که تو رو دزد یکنی فکر م -
ها رو  هم اون  نیفرز  زنه، ی گول م ای دزدهینادر دخترا رو م کنند، ی م یباهم همکار 

 . ی دب فرستهیم

 به جوش اومد.  خونم

 ! ندیی: عجب آشغاالدمیغر

نورا، زنگ زدم بهت بگم به   نی بب کنند، یکه به فکرت برسه قاچاق م یزیهرچ -
 . یبره اون مهمون اشایامشب ک یوجه نذار  چیه

 ترس گفتم: چرا؟ با

و  نی دنبال ا س¬هایوقته که پل  یل یخ رنشون، یبگ زندیر یم  هاس یچون پل  -
چند  ایجمعند، من و پور  یهستند که امشب تو اون مهمون  گهیچندتا باند د

امشب قراره  م، یکنیو براشون مدرک جور م میکنیکار م هاس یبا پل  هی وقت
 به حراج بذارند.  ودن یکه دزد یبدبخت یدخترا

 !نجا؟ی تعجب گفتم: ا با
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دخترا رو به اون ور آب  یفرستادن محموله  سکیوقت ر  چیها هآره، اون -
که    فروشندیبرده فروش م یهادخترا رو به گروه  جان ی هم  شهیهم کنند، ی نم

 ببرنشون اونور. 

 مشت کردم.  ودستم

 رمیو بگکه بخوام جلوش یدونی آخه؟ م رمیبگ واشا یک یجلو یمن چجور  -
باشه بابا   یهر چ ده، یهست و بهشون خبر م ییخبرا هی امشب  فهمهیآخرش م

 و بابابزرگشند. 

 . د یکش یپوف

جمع   سی خورده اطلعات واسه پل  هی دیوسطشون، با رمیمن امشب دارم م -
 کنم. 

 . امیب خوامیگفتم: منم م  دیکه به ذهنم رس یفکر با

 ... یایباحجاب ب  یکه اگه بخوا یدونی! م؟یاوونهیتعجب گفت: د با

 قطع کردم.  وحرفش 

 ام؟یباحجاب ب خوامی گفته م یک -

 . دیخند

 !یکنیرو نم کار نیتو ا -
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 اهیبه خاک س ونیچرا؟ چون اون نادر و فرز  کنم، ی و با نفرت گفتم: م مصمم
به  ازدهی اشایبرده نشند... ک چارهیب یتا اون دخترا کنمیرو م کار ن یبکشونم، ا

 دنبالم.  ایب فرستمی آدرس واست م ره، یم گهیبعد د

 ؟ یخطرناکه نورا، مطمئن -

 کامل.  -

 .  دی کش  یقی عم نفس

 دیبا مور، ی گر هی  شی پ میریدنبالت، م امیساعت دوازده م لوخب، یخ -
 بشه.  ییشناسا ریغ  هامونافه یق

 باشه، پس فعل تا بعد.  -

 فعل.  -

 . دمیبه کف دستم کوب ومیقطع کردم و گوش وتماس 

 یو تو چه دردسر بزرگدارم خودم دمی فهمینفرت تو وجودم بود که نم اونقدر 
 . ندازم یم

 . فروشندی و واسه پول م دزدندیرو م چارهیب یدخترا  حانهیوق چه

 سیو دست پل همتون  وکنمیو از اونجا دور مکار همتون خلصه، شوهرم   امشب
 . دم یم

امشب  کشونمتون؟ی از عرش به فرش م یروز  هیکه قسم خوردم  ادتونهی
 کنم.  یو عمل وقتشه قسمم 
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 . کشتم ی نشناستم چون مطمئنم بخاطر وضعم م اشایک  دوارمی ام فقط

********************************************* 

 به خواب زده بودم. وخودم

 دستش دور بدنم حلقه بود و از پشت بغلم کرده بود. هنوز 

 و باالخره از جاش بلند شد.  دمیشن ودنش یپوف کش یصدا

 نورا؟  -

 . دار یب ایخوابم  نهیبب خوادی بودم م مطمئن

 ندادم که بلند شد و حس کردم در کمد رو باز کرد. یجواب

 . کنمی گفت: آخ آقاجون، آخرش از دست همتون دق م یبا حرص و کلفگ آروم

  مونی از زندگ شهیشرشون واسه هم  گهیغصه نخور عشقم امشب د خدانکنه، 
 . رسندی عملشون م یامشب باالخره به سزا شه، یکم م

 انگار کامل آماده شد. نکهیگذشت تا ا  قهی دق چند

  میشونی پ یلبش که رو یحس کردم و بعد داغ کمیو نزدحضورش  یگرما
 نشست. 

خواب بودن   یش خراب بشه اما به سختبوسه  نیبا ا زیبود همه چ  کینزد
 و نگه داشتم.خودم

 . کردیم تمیاذ شدی داغش که تو صورتم پخش م یهانفس 
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سرت  ییبل هینرم  شناسم، یو خوب مبابام رم، یگفت: فقط بخاطر تو م آروم
 . ارهیم

 بستم حس کردم.  یهاو پشت پلک لحن نگرانش جوشش اشک  از 

 . دیکنیم یباز  مونی با زندگ دیدار  نطور یبه همتون که ا لعنت

 و باالخره دل ازم کند و رفت.  دیو بوسگونم آروم

 تخت نشستم. یو باز کردم و روهامچشم دمیشن ونش یماش  یصدا یوقت

 به ساعت نگاه کردم.  شدی که اتاق با نور ماه روشن م یکیاون تار  تو

 بود. میو ن ازدهی

 رو کنار زدم و بلند شدم.  پتو

 روشن کردم. وچراغ

 یو شال مشک یبلند و شلوار ل یمانتو هی رفتم  ییدستشو نکهیاز ا بعد
 اومدم.  رونیتم و از اتاق بگذاش  بمیج یتو وم یو گوش  دمیپوش

 اومدم.  رونیپام کردم و از خونه ب وچکمم 

 ضرب گرفتم.  نی زم  یو مشوش با پام رو سادمیستاره دم در وا منتظر

****************************** 

 نگاه کردم.  نهیآ یو مبهوت به چهرم تو مات
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و به شدت چهرم  یری ش  سیو کله گ یلنز مشک  میصورتم بگذر  میاز گر اگه
 و نشناختم. نگاه کردم خودم نهیبه آ یکه وقت یداده؛ جور  رییتغ

 . دم یخند

 !هی جون، عال ا یمی دستت طل ک -

 خنده گفت: گفتم که بهم اعتماد کن.  با

 اومد.  رونیاتاق ب یلباس به دست از تو ستاره

قابل  ریو هم غاون یعسل   یو لنزها شیشراب یشونه یکوتاه تا رو سی گ کله
 . کردیم ییشناسا

 رو به سمتم پرت کرد که گرفتمشون.  ییهالباس 

 . ارمیواست ب دهیپوش یل یکردم خ  یبپوش، سع -

 ها نگاه کردم.لباس  به

 باز.  یکم یقه یبود و لباسشم چرم اما با  یچرم تنگ مشک شلوارش

 . دمی کش  یقی عم نفس

 . ریبگ دهیو نادامشب  هیفقط واسه نجات اون دخترا،  ایخدا

 دستم کردم.  وی چرم مشک یانگشت یهاو دستکش  دمیو پوشو شلوارم  لباس

 به خودم انداختم.   ینگاه نهیآ یتو از 

 ! شیو تنگ  قشیبود به جز  یعال زیچ همه
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 . دیکش یانداخت و سوت یبه سر تا پام نگاه ستاره

 چقدر به تنت نشسته!  یلعنت -

 به خودم دادم. یچرخ

 . زنهیبدنم تو چشم م  یهایتنگه که کل برجستگ قدر نیا -

 . دیخند

 که!  یجون، پسر کش شد -

 . د یبهش رفتم که خند یاغره چشم

 یبود و ساپورت دهیپوش  یتنه و شلوارک کوتاه چرم مشک میلباس ن  هی خودش
 بود پاش بود.  کهیت کهیت یکه فقط اسمش ساپورت بود و حساب 

 ؟یبهتر بپوش  یخواستی ! نمیخودت هات تر شد گما، یم -

 . دی کش  سشی به کله گ یدست

 میریم میو االن به جاشون ما دار  مشونی که گرفت ییاون دوتا زم، ینه عز -
 میبر دهیپوش یل یباشم، اگه خ ینطور یا  دیکارشون مشروب پخش کردنه، با

 . کنندی بهمون شک م

 وپش یگذاشتم و ز  بمیج یو توو حلقه و انگشتر و گوشوارم  دمیکش یپوف
 بستم. 

ستاره پول  میو سرمون کردو شال  دمیو پوشمانتو و شلوارمون  نکهیاز ا بعد
 و به راه افتاد. میشد  نیسوار ماش یداد و بعد از خداحافظ  ایمی به ک یهنگفت
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 ضرب گرفتم.   نی پام کف ماش با

 دهنم. یتو ادیب خواستی انگار م قلبم

پارک کرد و به سرهنگ  یکم دورتر از محل مهمون هی ون یماش  میدی رس یوقت
 زنگ زد.   یاحمد

 .میسلم قربان، االن تو محل  -

-  ... 

 چشم.  -

 گذاشت.   بشیج یتو وش یگوش

 هستند.  یداخلش ک یکجا و آدما یخروج یدرها میبفهم  میتونیتا م دیبا -

 تکون دادم.  یسر

 . میو بعد از قفل کردنش به جلو قدم برداشت میشد ادهیپ نیماش از 

 آروم بشه.  خواستی لحظه هم نم هی قلبم

استرس داشتم که مبادا   اشایبخاطر ک شتریاون تو به کنار، ب یخلفکارا
 بشناستم. 

 راهمون دادن داخل.   میگفت   یو وقت دنیو پرسباغ اسممون  یجلو

 داخل بود.  یاصل   یباغ بودند و مهمون یو توک تو تک

 روبه روم نفسم بند اومد.  یصحنه  دنیکه شدم از د وارد
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 یبا صدا کیموز  شدند، ی روشن و خاموش م یکم یبود و نورها کیجا تار  همه
 و دود همه جا رو پر کرده بود. شدیپخش م یاکرکننده 

 .میداد لیو تحوو شالمون  مانتو

 .یحرف نزن ی اشایک کینزد یباشه وقت ادتیگوشم گفت:  کینزد

 تکون دادم.  وسرم

و ضبط  هاشون و تموم حرف شمیم کیگوشش گفتم: من بهشون نزد کینزد
 کنم.  یم

 کرد. اخم

 .رم یبندازمت، خودم م یتو خطر بدتر تونمی نه نورا، نم -

رو بهتر   دیجد اشایو انجام بده، من اخلق ککه سرهنگ گفت  یینه، تو برو کارا -
 .شناسمیاز تو م

 فوت کرد.   رون یبه ب ونفسش 

 کنم.  دایرو پ ایپور  رمیازم دور نشو، م ادیباشه، ز  -

 تکون دادم.  یسر

 بازوم زد و از کنارم رد شد.  به

و احساس   دمی کشی معذب بودم و از خودم خجالت م دیهام شدلباس  بخاطر
 .کردمی گناه م

 .کردم محکم قدم بردارم  یسع
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 . چرخوندمیو منگاهم اشایراه رفتن به دنبال ک نیح

 نکنم به سمت بار رفتم.  یباز  عیضا ادیز  نکهیا واسه

که   یبود و به هر کس ستادهیمشروب پشت اپن ا یشه ی ش یبا کل  یپسر
 . دادیم یدنی نوش خواستیم

 گرد نشستم که پسره به سمتم اومد.  یهایاز صندل  یکی یرو

 بانو؟  نیدار  لیم یچ -

 . یچیفعل ه  -

 خم شد.  زیم یرو

 .بایخانم ز  ینخور   یزیکه چ شهینم -

 دهنش.  یبخوابونم تو یکی خواستمیم  شیبلبل زبون از 

 .زیکم واسم بر هیدست از سرم برداره با لبخند گفتم:  نکهیا یبرا

 به چشم.  یا -

 . ختیمشروب ر  یجلوم گذاشت و داخلش کم  وی وانیل

 اطراف شدم.  دنیمشغول کاوو چرخوندمیم ووان یکه ل طور همون 

 و بند آورد. که نفسم  یادکلن یکنارم حس کردم و پس بندش بو ویکس حضور 

 . اشاهیک  مطمئنم

 نگاه کردم.  بهش



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1918 
 

 محو کننده.  پیت هیبود اونم با  خودش

 خودش بود. هیکه ته چهرش شب  دمید  وی مرد  هی کنارش

 کنم باباشه.  فکر

 . دیکش   یپوف اشایک

 . خوامیبابا، نم ال یخیب -

رو به پسره گفت:   کردیم یترسناک و جد یو حسابکه چهرش  یبا اخم اوشیس
 . یشگی مشروب بده، همون هم وانیدو تا ل

 تر گرفتم. محکم ووان یل

 جلوشون گذاشت و از مشروب پر کرد.  وانیدو ل پسره

 به دستش داد. ووان یبه اجبار ل  اوشیس

 . یقول داد. تو بهم اشایمن نخور ک  جون

 . یشینترس، مست نم  -

 و باال برد.و دستش  دیچرخ یدفعه سرش به طرف هی

 زد.  اشایک یبازو به

 . میاومدند، بر -

 رفت.   بعد

 دستش انداخت. نخور.  یتو وانی به ل ینگاه اشایک



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1919 
 

کرد که لبخند  یخال  نیزم یو رودفعه محتواش  هیتا لبش برد اما  ووان یل
 منه.  یآقا نیلبم نشست. خودشه، ا  یرو یقی عم

 گذاشت.  زیم یرو ووان یل

 حس کرد که بهم نگاه کرد. ورمینگاه خ انگار 

و رفتنش نفس  حس کردم شناختم اما با پوزخند زدنش  یالحظه  واسه
 . دم یکش یاآسوده

 نگاهم دنبالش کردم.  با

 و نادر و چند مرد و پسر جوون بودند.  اوشیس کشینشست که نزد یمبل  یرو

 بشم؟  کیبهشون نزد یچجور  حاال

 . دمی پسره کنار گوشم با ترس عقب کش یصدا با

 و گرفته؟ چشمت  -

 کردم.  یاخم

 . دیخند

متعجبم   ه، یکم اخلقش سگ  هی اما  ومدیخوب با دخترا راه م  شیچند سال پ -
 !نمشیبی که دوباره م

  وانیاونجا ل یهابلند شدم و گفتم: به تعداد آدم دیکه به ذهنم رس یفکر با
 ببرم.  خوامیم  ینیس یبذار تو

 زد.  ییدندون نما لبخند



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1920 
 

 باشه.  -

مشروب و شش جام بود رو بهم داد که نفس   شهیش هی ی که حاو  ینیس هی
 و به سمتشون رفتم.  دمیکش  یقی عم

 ند بهم چشم دوختند. و قطع کردند و ت هاشون شدم که حرف  کینزد بهشون

 زدم.  یعشوه لبخند با

 توبه.  ایخدا

 رو به روشون گذاشتم.  زیم یرو وی نیشدم و س خم

خراب  تشیوضع یکه حاال با خم شدنم حساب قمی یمردا رو رو ف یکث نگاه
 . سادمیوا عی شده بود حس کردم که سر

مبل انداخت و گفت: جون، عجب   یدست رو یزیبا لبخند هوس انگ   شونیکی
 . نم یبب نجایا ای! بیگریج

 اجبار به سمتش رفتم.  به

 . میزنیحرف م میرادمان، دار  ال یخی و گفت: فعل ب دیکش   یپوف اوشیس

 لحظه.  هیگفت:  کردیو برانداز مطور که سر تا پامبلند شد و همون  پسره

 . ارمیو از کاسه دربهاش داشتم چشم دوست

 کرد و چند تا تراول درآورد. بش ی ج یتو دست

کارم تموم شد   یخرده منتظرم باش که وقت هی گذاشت و گفت:  قمی یتو
 . میکم خوش بگذرون هی ییدوتا



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1921 
 

 به جوش اومد.  خونم

صورتش پرت کردم و داد زدم:  یو توو پول  نجامیا یچ یرفت برا  ادمی گهید
 من اهلشم؟  یفکر کرد  ، یو بفهم عوضحرف دهنت 

 . دمیو گززدم که لبم   یچه گند دمی دفعه به خودم اومدم و تازه فهم هی

 نگاه کردم.  اشایک  به

 . کردیبهم نگاه م مشکوک

  فهمهیصدات م ی! االن که از رویجاسوس ی تو اون سرت نورا که مثل اومد خاک
 !¬کنهی م متیتقس ی سط به دو قسمت مساوو از و ییتو

  تی شونیکم مونده رو پ ار، یمثبتا رو درن یادا یگفت: الک ت ی با عصبان  پسره
 خراب بودند بزنند.

زدم و  یبارش کنم اما به اجبار لبخند  ادیاز دهنم درم یداشتم هر چ دوست
 و نازکتر و پر عشوه تر کنم. کردم صدام  یسع

شدم آخه  یافتادم که عصب یزیچ هی ادیدفعه  هیسوتفاهم نشه،  زم، ینه عز -
 بود. یوحش یحساب یقبل  یپسره

 گفت: نترس خوشگلم، من مهربونم.   یمبل لم داد و با لبخند چندش یرو

 . خوردی حالم داشت به هم م گهید

 .میدار  یتربسه، کار مهم گهیو گفت: د دیکوب نیو به زم عصاش نادر 

 بهش نگاه کردم.  عیسر  اشایک  یصدا با



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1922 
 

 دختر جون؟ -

 گفتم: ب... بله؟  هل

 و ماساژ بده. هامشونه  ایب -

 خداخواسته به سمتش رفتم.  از 

بخاطر  یو ضبط کنم اما از طرفهاشون کنارشون باشم و حرف تونمیم ینطور یا
 .خوردیو مت بزنه خون خونم دختر بهش دس  هی قبول کرده   نکهیا

 .کنمیم یتلف یوقتش بعدا بدجور  به

  یبردم و رو بمیو داخل جهاش بذارم دستم شونه یو روهامدست  نکهیاز ا قبل
 ضبط رو زدم.  یکه روشنش گذاشته بودم لمس کردم و دکمه   میگوش یصفحه 

 ماساژ دادن شدم.  مشغول 

 بود. ایبه ستاره افتاد که انگار کنار پور  نگاهم

 و تکون دادم. تکون داد که سرم ینگاه کرد و سر بهم

 د؟ یکنیقبول م  ه؟ینظرتون چ -

 . دی کش ششیبه ته ر  یدست اوشیس

 چندتا دخترند؟  -

 چهل تا.  -

 بند اومد.  نفسم



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1923 
 

که جنس دست   یدونینه، م ایدخترند  م ین یبب میچکشون کن دی: اول بانادر 
 نداره برامون.  یسود م، یکن یخورده قبول نم

تر ماساژ محکم واشایک  یهاهم فشار دادم و ناخودآگاه شونه یرو وهامدندون 
 دادم.

 نگاه کرد.   اشایبه ک اوشیس

 محموله حساسه.   نیکمکمون کنند، ا دیآدمات با -

 یکار   نی هم دست به همچ گهید ودم یکنار کش  گهیگفت: من د یعصب اشایک
 . زنمینم

 . دمیزد که واقعا ترس یلبخند مرموز  اوشیس

 گذاشت.  اشایرون ک یرو ودستش 

مثل من خوبه پسرم،   قتیخوشگله، تو هم سل  یحساب دم، یو دعکس زنت  -
  دهیپاش  دیاس ایبخوره بهش و  نی ماش هی  شهی جا که رد م هیدفعه از   هی اما اگه 
 ؟ یکنیم کار یصورتش چ  یبشه تو

 .دیلرز  وجودم

 هم فشار داد. یو روهاش و بست و دندون هاش چشم  اشایک

نکن که   یبابا، کار  وونمیکه د یدونی: به زنم کار نداشته باش وگرنه مدیغر
 . یبش مونی پش



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1924 
 

باالتر  نمیکه از ا رسهیبهت م  یجون، چنان پول هنگفت اشای : ناز نکن کرادمان
 . یریم

 بشه.   تونهی آدم بخاطر پول پست م چقدر 

 و عقب رفتم.  دمیکش  یآروم نیاز جاش بلند شد که ه اشایدفعه ک هی

چرا   فهممی گفت: لعنت به همتون، من نم دیبار ی که خون ازش م ینگاه با
 د؟ ی کن کیشر هاتونی و تو کثافتکار منم  نیخوایم

 زد.   یپوزخند نادر 

 !ینبود کارهن یانگار قبل ا یگیم یجور  هی -

 جاش بلند شد.  از 

برات  یهاش چه لذتزجه  وی به اون دخترا تعرض کرد یرفته که چجور  ادتی -
 داشت؟ 

 هام حلقه زد. چشم  یلحظه قلبم نزد و اشک تو هی کردم واسه  حس

 ؟یبود یچه آدم گهیتو د اشایک

 حرص بهش نگاه کرد. با

 دارم. اون واسه قبل بود و االن زن  -

 . دیخند نادر 

 ؟یباش ینفر تکرار  هیبا  شه یهم  ی! واقعا دوست دار یدر یح هیاونم  ، یزن دار  -



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1925 
 

 . یخودم بکشمت عوض یهامشت کردم. دوست دارم با دست  ودستم

  زیر  یو کمهاش که چشم  یدید یتو نگاهم چ دونمی بهم خورد که نم اشایک نگاه
 دوخت.کرد و موشکافانه بهم چشم  

 انداختم.  ن ییپاو سرم عیسر

 ها، اومدند. حرف  نیا ال یخیاز اون مردا گفت: فعل ب یکیدفعه  هی

باال آوردم که نگاهم به چند زن و مرد و چندتا محافظ خورد که به   وسرم
 . ومدندیسمتمون م 

 دیوارد شدند که رادمان داد زد: بر یدر پ ی هم پ گهیسرشون چند نفر د پشت
 . نشون یار یب

 چرخوندند.  اوشیو نادر و س اشایک نیو بچند دسته با غرور نگاهشون  اون

 لبش گفت: به به!  یبا پوزخند رو اوشیس

 .میدار  یشتر یامروز کدوممون فروش ب م ینی از اون مردا با غرور گفت: بب یکی

 که حرصم گرفت.  دمید اشایک یزن رو رو هی نگاه

 شد.  کیبا عشوه بهش نزد زنه

 !اشایک  نجاست؟یا یک  نیاوه بب -

 . دیکش   یپوف اشایک

 بندازه.  رونیکل دار و ندارش¬و ب  گهیزنه کم مونده بود که د یقه ی



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1926 
 

 . دی کش اشایک یبازو  یرو ودستش 

 شد.   دهیتا باال کش شقه یاز  اشایک نگاه

 گر گرفته بود.   تیبدنم از عصبان  کل

 برات.  دارم

 ها رو برداشتم و پر از مشروب کردم. از جام یکی

 ؟یدار  یزیچ ؟ی فلفل  ؟یو رو به پسره گفتم: نمک دمیسمت بار دو به

 رستورانه؟! نجایتعجب گفت: مگه ا با

 .یدار  نیگفتم: بب  تند

 باشه.  -

 اپن رفت.  ریز  یهانت یسراغ کاب بعد

 . دم یستاره به عقب چرخ یصدا با

 نورا؟  -

 بله؟ -

 میتونی م فروشنشون، یکه دارند م   هیوقت وقت نی بهتر ارند، ی دخترا رو مدارند  -
 . رنشونیبگ زند یکه بر میوقت به سرهنگ بگاون

 تکون دادم.  وسرم

 ؟ یعکس گرفت -



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1927 
 

که مدرک   میریگی هم موقع فروش م گهیهم چندتا گرفته، چند تا د ایآره، پور  -
 کامل بشه. 

 باشه.  -

 پسره بهش نگاه کردم.  یصدا با

 . ایب -

 ازش گرفتم. وفلفل 

 !؟یکن کار یچ یخوای با تعجب گفت: م ستاره

 بدم.  یعوض یبه اون زنه  یمشروب فلفل  خوامی نفرت گفتم: م با

 اشایک یخوای م ؟یشد وونهیگفت: د یو گرفت و عصب برم که بازوم خواستم
 بهت شک کنه؟ هان؟ 

 . دمیکش  میشونی به پ یست گذاشتم و کلفه د زیم یرو ووان یل

 کردم.   یقالب ته اشایک  دنیکه با د دی و گرفت و کشمچم  یکیدفعه  هی

 ده؟ی خدا نکنه فهم ای

 ؟ یشد یاز نامزدم، اوک نمیو گفت: ا سادیوا می دیزنه که رس  کنار 

 بند اومد و با ترس بهش نگاه کردم.  نفسم

 نه؟  ده، یفهم

 ؟یآورد  ریگ هی تحفه چ نی لبش گفت: ا یبا پوزخند رو زنه



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1928 
 

 تق تق کنان ازمون دور شد.  بعد

 کردمی با ترس بهش نگاه م طور همون 

و لو بدم که با اخم گفت: دور برت نداره دختر جون، مجبور خودم گهید خواستم
 بگم، حاال هم بزن به چاک. ون یشدم واسه دک کردنش ا

 . دمیکش  یقی طور نامحسوس نفس عم به

 . دهیشکرت، نفهم  ایخدا یوا

 تکون دادم.  یزدم و سر  یلبخند 

و گرفت و به طرف خودش چرخوندم  دفعه بازوم هیو خواستم برم اما  دمیچرخ
 که با استرس بهش نگاه کردم. 

 شد.  قی صورتم دق تو

 . دمیترسی منم، از نگاهش م دهی بودند که انگار فهم یجور  هاشنگاه

 مرد بلند شد.   هی یو از بلندگوها صدا  دیآهنگ خواب یدفعه صدا هی

 . ونیخب، خانما و آقا -

 یاقلبم گذاشتم و نفس آسوده یو رورفت که دستم یولم کرد و به سمت اشایک
 . دمی کش

 . دمی عقب چرخ به

شد که   انیسن نما یرو یمرد کت و شلوار  هیروشن شدند و قامت  هاچراغ
 دستش بود. یکروفنیم



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1929 
 

 .میدار  ی گوگولدختر خوشگل و  یامشب کل  -

 و پر کرد.وجودم نفرت

حدود ده تا دختر که  یهاشد و قامت   دهی پشت سرش کش یدفعه پرده  هی
 شدند.  انیبه تنشون بود نما یباز  یهاهم لباس  یهمگ

  هاشونیپر از نفرت و بعض هاشونی بودند و نگاه بعض دهیبهشون رس یحساب
 بود. یاشک هاشونمیو بعض ال یخیب

 اوله.  یدسته  نیا -

 تکون دادند.  یبه هم نگاه کردند و سر یاعده 

 رو آوردند.  گهید یدسته  هیجمع کردند و  یاگوشه   هیرو به زور  دخترا

 .میدیو نجات مهمتون  د، ینباش نگران

 ... یدسته دخترا  نیا -

 بلند شد.  یکیداد  یدفعه صدا هی

 انداختم.  ریموش کوچولو گ هی دی نی بب دیصبر کن -

 . میدیبه طرفش چرخ همه

و نگاهم که به فرد پشت سرش خورد ترس   سادیستاره قلبم وا دنید با
 و پر کرد.وجودم

 !اشایک



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1930 
 

 !؟ی شناختتش! اما چجور  یلعنت حتما

 هان؟  ؟یانداخت و داد زد: پس جاسوس بود نی زم یرو رو ستاره

 شد.  زیخ م یبا نفرت بهش نگاه کرد و ن ستاره

 ترس قفل کرده بودم.  از 

 شد.  ک یلبش بهشون نزد یگوشه  گار یبا س اوشیدورشون حلقه زدند و س همه

 جاسوسه؟ -

 زد.  یپوزخند اشایک

 آره. -

 دادش بلند شد.  یدست ستاره گذاشت که صدا یو رو دفعه پاش  هی

که داشت   یخورد و با اون درداما نگاه ستاره بهم  دمیترس به سمتشون دو با
 . امیهاش بهم فهموند که ن با چشم

 هام حلقه زد. چشم  یتو اشک

 ا؟ یکنم خدا کار یچ

 اهیس  یبرداشت که موها  وسش ی دفعه کله گ هیشد و  کیبهش نزد اشایک
 . ختندیلخت خودش دورش ر 

 و گرفت. پا نشست و چونش  سر

 ؟یبا پوزخند گفت: هنوز نشناخت  ستاره



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1931 
 

 رنگ نفرت گرفت.   اشایکم نگاه ک  کم

 ستاره! -

 کرده بودند.  خیو دست و پاهام  زدیصد و پنجاه م  یباال قلبم

 نگاه کرد و گفت: دختر احمده، احمد زند.  اوشیس به

 . دند یباال پر اوشیس یابروها

 ؟یگفت: واقعا؟ دختر اون یبه روش سر پا نشست و با لبخند مرموز  رو

  نتیروز بد زم هیکه بهت گفتم  ادتهی یبا نفرت گفت: همون بچگ ستاره
 زنم؟یم

 هم فشار داد. یو روهاش فشار داد که از درد چشم   شتریو بکفشش  اوشیس

گوشش گفت که با ترس بهش   کینزد یز یچ هیپشت گوشش برد و  وموهاش 
 گاه کرد. ن

 . ختیر ینفرت م اشاینگاه ک از 

 دراز کرد و داد زد: ساالر؟ ودستش 

 .دند یباال پر ابروهام

 !نجاست؟ یا ساالرم

دستش گذاشت که نفسم   یو توشد و کلت  کیکلت به دست بهش نزد ساالر 
 رفت. 
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 نه.  اینه، خدا نه

 .کردی م پیتا ییزهایچ هی یخورد که داشت به طور نامحسوس ایبه پور  نگاهم

 .دمیترس به سمتش دو با

 آوردم.  رونی ب بمیاز ج ومیگوش دمی که رس  بهش

 نگاه کرد.  بهم

 به سمتش گرفتم.  ویگوش

رو دست سرهنگ برسون   هان یا عیضبط شده، سر نجایتموم حرف هاشون ا -
 . رندیو بگهمشون   زندیکه بر

 گرفتش.  ازم

 ؟یبکن  یخوایم کار یو گرفت و با ترس گفت: چبازوم عیبرم که سر خواستم

 ستاره رو نجات بدم.  -

تو  یول  کشنمی نباشه، من برم نم یبزنه که زودتر گفتم: مخالفت یحرف خواست
 . کشند یرو م

 شدش آروم گفت: نورا؟  دیکل  یهادندون  نیآزاد کردم که از ب وبازوم

  نی کردم از ب یاسترس مثل خوره به جونم افتاده بود سعکه ترس و  یدرحال
 رد بشم.   تی جمع

 مرد از پشت ستاره رو گرفته بود.  هیو به سمت ستاره گرفت و کلت  اشایک
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 سزاش مرگه.   رهیکه بخواد از من انتقام بگ یکس -

 شکستمت.  یداشت وقت یچه لذت یدونی گفت: نم یبا لبخند مرموز  ستاره

که قلبم فرو    دیو کشهم فشار داد و ضامن کلت  یو روهاش دندون  اشایک
 . ختیر 

 شونش زد. یرو نادر 

 کنه.  دایدرز پ نجایاز ا یخبر  دیبکشش پسرم، نبا -

 قاتل بشه.  خوادیمطمئن شدم م  گهیماشه رفت که د یرو اشایک  دست

  عی سر دیلرز ی که کل بدنم م یو درحال دمیکش  رونیو بخودم تی جمع نیب از 
 . سادمیاون و ستاره وا نیب

 ؟یروان  یبا ترس گفت: چرا اومد ستاره

 آورد.  نییو پاهام چشم دوخت و کلت به چشم  یخشن و جد  اشایک

و  دیریو بگبسه، هردوشون شی نما گهیگفت: د یجد  بیدست به ج اوشیس
 . دی کن  ستشونیسر به ن

 کردیکه بهم نگاه م یطور همون  اشایاما ک  انیخواستند به سمتمون ب  هانگهبان 
 . دیگفت: فعل دست نگه دار 

و مشت  به ساالر برگردوند و به سمتم اومد که نفس زنان از ترس دستم وکلت 
 کردم. 

 شد.  قی و تو صورتم دق سادیبه روم وا رو
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 . دم یصورتم گذاشت که از ترس لرز  یو رو دستش  پشت

 . دیرس  منه یس یبه قفسه  نکهیتا ا دیکش نییپا ودستش 

 باد کرده بود. قشیشق رگ

 مطمئن شدم که شناختتم.  گهید

 هاش نگاه کردم. رفت که با ترس به قدم  یسمت به

 غرق سکوت بود. سالن

رو از  گار یدفعه س هیو  سادیدستش بود وا گار ی که س یمرد هی یبه رو رو
 و به سمتم اومد که نفسم بند اومد.  دیدستش کش

دفعه از سرم کند که   ه یو  دی کش  سمیکله گ یو توو دستش  سادیبه روم وا رو
 . ختندیخودم دورم ر  یموها

 هم فشار داد.  یرو وهاشدندون 

خاموش کرد که   نمیس یقفسه¬  یرو رو گار ی دفعه س هیبزنم اما  یحرف خواستم
و خم کردم و زدم و زانوهام  یغی ج دیچیپوستم پ یکه تو یاز سوزش وحشتناک

 هم فشار دادم.  یو روهام چشم

 نی: زن من، با ادیگوشم غر کیو تو مشتش گرفت و نزدپشت سرم  یموها
 وضع... 

 کنه؟ی م یچه غلط نجای: ادی کش عربده

 .دم یهم فشار دادم و از ترس لرز  یرو وهام چشم



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1935 
 

 گوشم پاره شد.  یدادش حس کردم پرده از 

 . دیلرز ی م دیشد بدنم

 اشا؟ یک  شیشناسی : ماوشیس

 ! ست؟یمتعجب گفت: زنت ن  نادر 

 هم فشار داد. یو روهاش دندون  اشایک

 عقب برد. ودستش 

 . د یصبر کن -

گفتم و به لباسش چنگ زدم اما  یکه آخ چوندیپ  شتریو ب دفعه موهام  هی
 ؟ یکنیم یچه غلط نجای: حرف بزن سگمصب، ادیو پس زد و غردستم

هام حلقه زده بود چشم یکه بخاطر سوزش پوست و موهام اشک تو یدرحال
 نشون بدم.  یو قوکردم خودم  یسع

 .دیبار یهاش ماز چشم خون

 کیتر گرفتم و نزدو جدا کنه که محکم کرد دستم  یاما سع گرفتم  وقش ی
 نیگفتم: چرا با ا کردمیهام حسش م چشم یکه خودمم تو یصورتش با نفرت

از   ومون ی گند بزنند به زندگ خوانیکه دوباره م ییچون شر کسا نجام؟یوضع ا
 یعوض مشت هی یوضع جلو نی که با ا میمن راض  یکنیسرمون کم کنم، فکر م

 م؟ یخوش بگذرون میبذارند و بگند بر قمی یکه پول تو مایهوس باز ب
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توش   یتر گرفت که درد بدو محکمو مچم هم فشار داد یرو وهاشدندون 
 . د یچیپ

 شدم.  ک یصورتش نزد به

تا شر  نجامیبکشم، ا رونیزار بلجن  نیاز ا ومیو، عشق زندگ تا شوهرم نجامیا -
کم کنم... آره، من   مونی از زندگ کنندیم  دی که تو رو به کشتن من تهد ییکسا

و به خاک به گند بکشن  ومون یزندگ  خوانی که م ییتا کسا نجامیا نیواسه ا
 بشونم.  اهیس

 .میزدینفس نفس م  تیاز عصبان  هردومون

 ازش شدم اما سکوت کرد. یحرف منتظر

 هام قانعش کرده بود.حرف انگار 

 دفعه ازم کنده و به عقب پرت شد که با نادر رو به رو شدم. هی

 و بهم دوخت.و خشنش  رحمیو نگاه ب سادیوا نمونیب

 !یدر یح یو صادر کرد: حکم مرگ خودتدی شدش غر دیکل   یهادندون  نیب از 

 نفرت بهش نگاه کردم.  با

 بشه.  اتونیوارد کثافتکار  اشایک  ذارمی من نم -

 .ساد یجلو اومد و رو به روم وا اوشیس

 و خونسرد نشون بدم.کردم خودم  یداشتم اما سع ترس

 .کردیو دو برابر ملبش بود که ترسم یرو یمرموز   لبخند
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و با نفرت  دمیعقب کش  عیصورتم بذاره که سر یو روهاش دست  خواست
 نشو.  کیگفتم: به من نزد

 به سمتمون اومد.  اشایک

 کنم.  کار یباهاش چ دونمیولش کن بابا، خودم م -

 کنم.  دای پ شی لحن عصب یتو تونستمیم ویو نگران ترس

 خشن گفت: اصغر؟  نادر 

 گرفت که با تقل داد زد: ولم کن.  واشایمرد از پشت ک هی  دهینکش  هی ثان به

 گفت: آقاجون!  ینادر نگاه کرد و عصب به

 واقعا از اوضاع وحشت کردم.  گهیهم به کمک اصغر اومد که د  گهینفر د هی

 دوختم.  اوشیو به سپر ترسم نگاه

 .دیبار یاز نگاهش م شرارت

 و دوست ندارم عروس. لنزت  -

 سوختند.  دیهام شدشد چشم یبخوام بفهمم چ  تا

 یبه لنزهام تو ختندیر یهام ماشک  ارادهیهام که ب سوزش وحشتناک چشم با
 بود نگاه کردم.  دهی کش رونیهام بز چشمدستش که ا

 !یعوض -
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  نیبود زم  کیرفت و نزد جیبه صورتم زد که از شدتش سرم گ  یل یدفعه س هی
 و گرفت. اما زود موهام وفتمیب

 سوخت.   دیلبم شد کنار 

 . رسمی با التماس گفت: بابا ولش کن خودم به حسابش م اشایک

 زد.   یپوزخند اوشیس

  هی  یشد ، یکن هی جاسوس کوچولو رو تنب هی یچجور  یستیبلد ن گهیتو د -
 عاشق مسخره.

 به خون نشسته بهش نگاه کردم.  یهاچشم با

 . دیقفل شده گفتم: دست از سر من و شوهرم بردار  یفک با

 دستش گرفت.  یتو وچونم

 ؟یدار ی تو چرا دست از سر پسرم برنم -

 نگاه کردم.  اشایک  به

 . دمیدیهاش و م چشم یقرمز بودند و نم اشک تو  هاشچشم

 . ترسوندمیم شتریب ترسهی م اوشیاونم از س نکهیا

 : بابا... اشایک

 !اشایداد زد: خفه شو ک نادر 
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دختره رو ببر تا بعدا به حسابش   یکیهاش گفت: اون از نوچه  یکیرو به  بعد
 . میبرس

 . دیچی موهام پ یتو یکه سوزش بد دمیترس به عقب چرخ با

 بود.  دهیذره هم نترس هی ستاره

 ترس گفتم: ستاره...  با

 زد.  یلبخند 

 نگران نباش.  -

 . انیپور  یفقط منتظر اشاره نجان، یا هاسیحرکت لب ادامه داد: پل  با

 کم دلم آروم گرفت.  هی حرفش  نیا با

 بردش.  یمرده ستاره رو گرفت و به سمت  همون

 هر لحظه ممکنه برسه.  سی پل  م، یریم گهیبلند گفت: ما د رادمان

 زدم.  یمحو  لبخند

 . سی درست تو بغل پل  د یوفت یتا ب دیبر آره

 . سادندی پراکنده شدند اما با داد نادر وا همه

 . دیسیوا -

 زنان به سمتشون رفت.  عصا

 . دندیراه امن واسه رفتنتون نشونتون م هیآدمام  ره، ینم ییاز در جلو یکس -
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 مشت کردم.  ودستم

 !یلعنت

 افتاد. ایبه پور  نگاهم

 .کردیم دادی نگاهش ب یتو تی عصبان

 نداشته.  وی زیچ نی انتظار همچ انگار 

 .راه افتاد هی بق همراه

 بتونه درستش کنه.   دوارمیام

 رو به رو شدم.  اوشیو گرفت و کشوندم که با سبازوم یکیدفعه  هی

 بود.  ادیز  یکردم از دستش آزاد بشم اما زورش حساب  یتقل سع با

 داد گفتم: ولم کن.  با

که گرفته بودنش  یبه هردو مرد یو آزاد کرد و مشت و لگد محکمخودش  اشایک
 پرت شدند.  نی زم یزد که به شدت رو

پرتم کرد  یکل یه یل یمرد خ هی به سمت   اوشیتقل کردم اما س شتریب دوار یام
 که تو بغلش فرو رفتم. 

 کولش انداختم و راه افتاد.  یعقب بکشم اما رو خواستم

اون   نکهیا یبه کمرش اما به جا دنیکردم به تقل کردن و مشت کوب شروع
 درد گرفت.  دیدست من شد رهیدردش بگ
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بهش زد که نفسم بند اومد و  یایل یدفعه س  هیو  سادیوا اشایک یجلو اوشیس
 قفل کردم. 

 اشا؟ یبه خودم اومدم و با تقل داد زدم: ک کیتار  یجا  هیوارد شدن به  با

 اشا؟ یداد زدم: ک هیبا عجز و گر نبار یروونه شدند که ا هاماشک

 همه جا رو پر کرد که واسه تقل کردن جون گرفتم.  سیپل  ری آژ یدفعه صدا هی

 . د یچیپ رونیب یادیز  یهمهمه 

 . ومد یم ی رانداز یت یچون صدا  دهیفهم  وون شی در مخف ایبه لطف پور  سیپل  انگار 

 . رفتیراه م لکسیر  قدر ن ی چرا ا دونمی که گرفته بودم نم یاون

 اومد.  نییپا ییهاپله از 

 و پاک کردم. هاماشک  دیکه به ذهنم رس یفکر با

پرتم  نی زم یو رو دیکش  یاز گردنش گرفتم که داد بلند یدفعه چنان گاز  هی
 کرد. 

 . دمیچی درد به خودم پ از 

 هم فشار داد.   یو روهاش گرفت و چشم وگردنش 

 . دمیکه داشتم بلند شدم و تا تونستم دو یدرد با

 اشا؟یها باال اومدم و بلند گفتم: کپله از 
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 ییداد آشنا یخورد و پس بندش صدا  وار یبه د یبد یسالن با صدا یتو در 
 بلند شد. 

 . میکن  دایپ وهاشون یاصل  دیبا د، یهمه جا رو بگرد -

 و داد زدم: سر...  دمیتندتر دو یسرهنگ احمد یادآور ی با

 دیچی گردنم پ  یتو یدهنم نشست و درد بد یقدرتمند رو ی دفعه دست هی اما
 . دمی نفهم یچیه گهیکه د

 

   اشایک

 

  نی انداختنم و بعد از سوار شدن بابا و آقاجون راننده با باالتر نیماش یتو
 کرد.  یسرعت ممکن رانندگ

 . برمیو هم نماسمتون  گهید ادیسر زنم ب یی: بلدمیخشم غر با

 داد.  هی تک یخونسرد به صندل بابا

 .ادیجسوره دختره، ازش خوشم م  یل یخ -

 مشت کردم.  ودستم

 . گذرم ی نکن از گناهش مو بده دست خودم بابا، فکر اون -

 بدم.  هیزد و مجبورم کرد تک   نمیس یو به قفسه عصاش  آقاجون
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بهت گفتم   ادتهی کنه، یدرازتر م  مشیو از گل داره پاش یادیز  گهیاون دختره د -
 کنم؟ یبهش رحم نم کشهیکارهامون سرک م یداره تو نمی اگه بب

 بشه؟  یکه چ ی اون خراب شده اومد یتو ، یلعنت ی. نورا دیلرز  وجودم

 نشستم. یصندل لب

 ... کنمیازتون خواهش م  -

خواهش   یوقت از کس  چی ندادم ه ادیو! بهت دفعه بابا داد زد: ببند دهنت  هی
 هان؟  ؟ینکن

 هم فشار دادم.   یو روهام بستم و دندون وهام چشم

  کنهیجرئت نم  گهید کنمی که باهاش م یبا کار   دیمطمئن باش د، یو ول کنزنم -
 دست از پا خطا کنه. 

زد که آقاجون   کردیون رو از هم جدا م یکه عقب و جلو یاشه یبه ش اصغر
 . دیرو کنار کش  شهیش

همون   برندی ضمخت منفورش گفت: دختره نورا رو دارند م  یهمون صدا با
 . دهی جواب نم زنمیبه اکبر زنگ م ی هم هر چ یکیانبار، در رابطه با اون 

 دود شد.  رسونهی م سیو به پل هم که داشتم نورا خودش  یدی ام تموم

 و پر کرد. هامچشم  اشک

 . هیاکبر کدوم گور  یکن بفهم  یانبار؛ درضمن، سع دی: برآقاجون

 چشم ارباب.  -
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 به همتون.  لعنت

 . دمی کش  میشونی به پ ی در پ یو پبستم و دستم وهام چشم

 د؟ یکنیم کار ینلرزه گفتم: با نورا چ کردمیم ی که سع ییصدا با

 ما رو بکنه.  هیجرئت نکنه جاسوس  گهیکه د ی: کار بابا

 حبس شد.  نمیتو س نفس

 باز کردم.  وهام چشم

 . دیبهونه دست احترام ند -

 زد.  یپوزخند آقاجون

 بکنه.  خوادیم یچه غلط نمیبدم بب  خوامیدر واقع م -

 و مشت کردم. لرزونم دست

شده   ارندیسرت ب ییبل خوانی... بفهمم مدمینباش خانمم، نجاتت م نگران
 .دم یو لو مبابا و آقاجون رمیبخاطر تو م

که بخاطرت حاضرم از  یمی زندگ یآدم تو نیتو مهمتر دمی مدت فهم نیا تو
 بگذرم.  گهید یآدما یهمه 

 

 سـتـاره

 بغلم کرد.  محکم
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 آغوشش از لرزش بدنم کم کنم.  یکردم با گرما  یسع

 . یگرفته بودند اما به جز چند نفر اصل  وی مهمون  یتو یآدما شتریب

  نیبا استفاده از ا دوارمی اما ام کنندیم دایپ  یراه خلص هی شه یهم  ¬هایعوض
 کجان.  میبفهم   میکه گرفت ییآدما

 .ی فتی دست اون الشخورا ب وم ینجاتت بد مینتون  دمیزنان گفت: ترس نفس

 قورت دادم.  یو به سختدهنم آب

 نورا قلبم از کار افتاد.  یادآور ی با

 ای دینجاتش داد ا؟یشد پور  یازش جدا شدم و با ترس گفتم: نورا چ عیسر
 نجاتش داد؟ اشایک

 .و بست هام گرفت و چشم وبازوهام

 گرفتم و با التماس گفتم: د حرف بزن، نورا...  وقش ی

 دنش. بر  -

 از دستم در رفت.  قشیبند اومد و  نفسم

 . دیگونم چک یرو یاشک

 اوش؟ ینه، افتاده... افتاده دست اون س ایخدا یوا -

 و گرفت. کمرم   عیسست شدند که سر پاهام

 . دهی نجاتش م اشایک -



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1946 
 

 دونهی چون م برهیاز باباش حساب م شهی هم اشایک تونه، یبغض گفتم: نم  با
اگه دست نادر بود   دیشا ه، یچجور آدم دونهی چون م وفته، یباهاش درب تونهی نم

 نجاتش بده اما االن دست...  تونستیتر مراحت 

 بغلم کرد.  عیشکست که سر بغضم

 نکن فداتشم. هیگر -

  گفتمیبهش نم  وشدمیکاش الل م  ا، یپور  کردمی گفتم: کاش قبول نم هیگر با
 . رمیمنم دارم م 

 . میدینجاتش م دمیبهت قول م -

 . میاز هم جدا شد عی سر یسرهنگ احمد یصدا با

 ... ی در یچرخوند و نگران گفت: خانم ح  نمونیب ونگاهش 

 گفتم: افتاد دستشون.  هیگر با

 . د یکش  ششیبه ته ر  یدست کلفه

 مگه اونجا نبود؟ ؟یبزرگمهر چ اشایک -

  کنهی خودشم رحم نم یو هم گرفته، اون به بچه اون  اوشی: بود اما سایپور 
 قربان. 

 !یگفت: لعنت تی لب با عصبان  ریز 

 نگاه کرد.  بهمون

 مرکز.   میبر نی ایفعل ب -



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1947 
 

 

  نــورا

 و آروم باز کردم.هامکه به صورتم خورد چشم یآب یسرد با

 .کردم یرو حس م شدی که به شکمم وارد م یصورتم و فشار  یو روآب  لغزش

 نفسم بند اومد.  دمیکه رو به روم د یبار پلک زدم اما با کس چند

 خودم انداختم.  تی به موقع ینگاه عیسر

بلند بسته شده بودم و همون لباس افتضاح  هیپا هی صندل  هیطناب به  با
 تنم بود.  یلعنت

 قلبم بازم باال رفت.   ضربان

 به سمتم اومد.  بیبه ج  دست

 نجا؟یا یوردو آ... چرا من ترس گفتم: چرا  با

 .سادیبه روم وا رو

 . دم یکه از ترس لرز   دیصورتم کش یو رواشارش  انگشت

 یدونیرو گرفتند و اون دخترا رو هم آزاد کردند، م ایشتریب ختندیر  هاس یپل  -
 چقدر ضرر کردم عروس خوشگلم؟

 . فتادیلحنش رعشه به تنم م از 



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1948 
 

 خواستمی قورت دادم و به دروغ گفتم: من... من نم یو به سختدهنم آب
نادر ازش خواسته حتما اونجا   یواسه چ اشایک نمی بب خواستمی م ارم، یب سیپل 

 باشه. 

 به خودش گرفت.  یمتفکر حالت

 باز شد؟ هی به قض سی پل  یپس چرا پا -

 و راست تکون دادم. به چپ  وسرم

 باور کن.  دونم، ینم -

 . اطراف نگاه کردم به

 . ترسوندمیبدجور م فضاش

 بود.  لهیچندتا م زیم هی یوصل بود و رو ریشلق و زنج وارهاشید به

 کجاست؟  اشایک -

 کم ادب بشه.  هی اتاق که  ه یانداختمش تو  -

 .بهش نگاه کردم یناباور  با

 اما اون پسرته!  -

 زد.  یپوزخند

 و اونطور بزرگ نکردم. من پسرم  -

 گذاشت.  نم یس یقفسه  یو روش اشار  انگشت



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1949 
 

کم کم بازم مثل قبل بشه وگرنه کل خانواده  دیشده اما با ف یبخاطر تو ضع -
 . نه یبی م بیآس

 .ختیر  ی آورد که دلم هر ترنییپا وانگشتش 

 نداره.  وم یشخص یمحرممه اما حق تعرض به جاها  درسته

 و بردار. گفتم: دستت   یعصب

 باال انداخت.  وابروهاش 

 !یاوه! چه عصب -

 فرستادم.   رونیو به برفت که نفس حبس شدم  یو به سمت دیخند بعد

  داشونیپ  نورایهات ااز نوچه  یکیسرم، ممکنه  یبنداز رو ار یشال ب  هیحداقل  -
 بشه. 

 . دیطرفم چرخ به

  کهی ت هیکه با  فهیح کنند، ی رو بکنم؟ موهات خوشگلترت م کار نیا دیچرا با -
 پارچه پنهون بشند.

 !هی لب گفتم: عجب آشغال ر یهم فشار دادم و ز  یرو وهامدندون 

 . دمی کش یعصب نفس

که به ضررت تموم  یدونیم یول م؟یبکش یخوایم ؟یخوایاز جونم م یچ -
 . شهیم

 بکشمت؟  خوامی گفته م  یگفت: ک نهیبه س  دست



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1950 
 

 اشاره کرد. وار ید یبزرگ رو ینه یآ به

 .ی اتاق کنار  نیا یتو ادیقراره پسرم ب  -

 سمتم اومد.  به

بازم  شیپ  قهیقبول نکرد، چند دق یبهمون کمک کنه ول  دیبهش گفتم با -
 از نقطه ضعفش استفاده کنم... میگفتم اما بازم قبول نکرد، پس مجبور 

 گذاشت.   نمیس یباز به قفسه  وانگشتش 

 تو.  یعنی -

 .دیلرز  وجودم

 !یهمه آدم دار  نیخودت که ا ؟یدار  اشایبه ک  کار یترس و بغض گفتم: چ با

 گذاشت و تو صورتم خم شد.   یصندل یهادسته  یرو ودستش 

 . یچ یعنی یرحمیب ، یچ یعنیکردن  ی پادشاه ارمیب ادشیبازم  خوامیم -

 تر شد.بزرگ  بغضم

 بازم عوضش کنه؟  خوادی درستش کنم حاال اون م کردمی م یسع هاماه

 . کنه یزجر نکشم قبول م  نکهیبخاطر ا شناسم، یم واشا یک  من

 نکنم.  هیگر کردمیم یسع یل یخ

 که چندشم شد.  دی لبم کش یرو وانگشتش 

 شد.  دهیگردنم کش  یرو نکهیآورد تا ا ترن ییپا



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1951 
 

 به دندون گرفتم.  ولبم 

 ثابت موند.  نمیس یقفسه¬  یرو نکهیتا ا  دیکش ترن ییپا

 گفتم: ازم دور شو عو...   تی عصبان با

 بست.  خیشد که خون تو رگم  ترکیلبم گذاشت و به صورتم نزد یرو ودستش 

 . زمینکن عز نی توه س، یه -

 استرس بهش نگاه کردم.  با

 پشت گوشم برد. وموهام 

 لرزون گفتم: برو عقب.  یصدا با

هم فشار  یو روهام و پر کرد و با انزجار چشمنفرت وجودم  دی و که بوسلبم  کنار 
 دادم.

 لرزون گفتم: من زن پسرتم کثافت!  یصدا با

 یبار به جا هی  شهیم یگوشم گفت: پس محرمتم نه؟ چ کی و نزد دیخند آروم
 هان؟  ؟یبا پسرم با من خوش بگذرون یخوش گذرون

 شکسته شد.  بغضم

 ! زدیها رو محرف  نیبود که ا شرمیب چه

 یعوض  دونستمیم خوره، ی گفتم: بهم دست نزن، حالم ازت به هم م هیگر با
 حد!  نیدر ا دونستمی اما نم یهست



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1952 
 

 رونم گذاشت داد زدم: گفتم بهم...  یکه رو ودستش 

 .دیلبم خفه خون گرفتم و کل وجودم لرز  یبا نشستن لبش رو اما

تقل کردن هم از دستم  یحت یکار  چی بسته بودند و ه  میلعنت یهادست 
 .دادی نشون م ومی ت یفقط اشک بود که نارضا ومد؛ یبرنم

 . دی زد و عقب کش یقی عم یبوسه 

 و بست. هاش صورتش انداختم که چشم   یتو ینفرت توف با

 .یباز شوهرشهوس  یکه تو سوزهیم  نیدلم واسه نسر  شرم، ی کثافت ب -

 هام حسش کردم.سلول  و با تک تکباز کرد که از نگاهش ترس  وهاش چشم

 گفتم و داد زدم: ول کن.  یبلند یو تو مشت گرفت که آخدفعه موهام  هی

 شد.  کیصورتم نزد به

 چموش. یدختره یکه مثل سگ صدا بد   کنمیم یکار  -

 شد.   انیکه تموم دار و ندارم نما  دیکش نییو پالباسم  پیز 

 !یندار  ون یوحشت گفتم: تو حق ا با

 زد.  یپوزخند

 دختر جون.  ن ی واقعا؟ پس بب -

راه   لیهام سگونه  یهام بازم رو و اشک ختمیخجالت و شرم عرق سرد ر  از 
 انداختند. 



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1953 
 

 دفعه در به صدا دراومد.  هیبزنه که  یحرف خواست

و کوتاه بستم و هام گفت و به سمت در رفت که چشم یایلب لعنت ریز  یعصب
 . دم یکش یانفس آسوده

 شد.   انیرو باز کرد که قامت اصغر نما در 

 ست. اتاق، زغال هم آماده یبردند تو واشا یها کبچه -

 بکشند؟!  ونیقل  خوانیم

 یو تو موهاقدم برداشت و دستش یدر رو تا آخر باز کرد و به سمت اوشیس
 . د یکش شی لخت مشک

 .ازش نفرت داشتم که بخوام بکشمش  اونقدر 

که با دستکش گرفته بودش به داخل   یدرحال یآهن یجعبه  هی  گهینفر د هی
 گذاشت.  یخال زیم هی یآورد و رو

 . کردمیاسترس بهشون نگاه م با

 . سوختیخورده م هیپوستم بهتر شده بود اما کنار لبم  سوزش

 .سادیوا یرسم اصغر

 هست قربان؟  یاگه یامر د -

 با دست اشاره کرد که بره.  اوشیس

 . ختیر  یو درم بست که دلم هر  رفت



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1954 
 

 بهم انداخت.  ینگاه شرارت بار  اوشیس

 وقتشه عروسکم.  -

 . دمییهم سا یو روهامنفرت دندون  با

 پسرم؟  یبلند گفت: هست یصدا با

بلندگو بلند شد: لعنت بهت بابا،  هیاز  اشایداد ک  ینگذشت که صدا یزیچ
 و ول کن. زنم  ، یطرف حسابت منم لعنت

 : قبول کن تا ولش کنم. اوشیس

 . اشایک ارمیو هم نماسمت  گه ید یگفتم: بخدا اگه قبول کن بلند

 احمق!  ادیسرت ب ییقراره چه بل یفهمیبغض داد زد: انگار نم با

  دنی که با د  دیکش  رونیب مثل کشو رو یز یچ هیدر جعبه رو باز کرد و  اوشیس
 . سادیقرمز شده قلبم وا یهازغال 

 نگاه کرد.  بهم

 قبول نکن.  یبعد بازم بگ  قهیدق  کیفکر نکنم تا  -

 .دیلرز ی م بدنم

 ؟یبکن یخوایم کار یچ -

تا ته ماجرا رو رفتم و وحشت   گهیزغال فرو برد که د یرو برداشت و تو لهیم هی
 کردم. 



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1955 
 

 ! دمیتو ند یرحمیبه ب یبغض گفتم: آدم  با

 . کنمی با عجز گفت: بابا التماست م اشایک

 داد زد: خفه شو، التماس نکن، خواهش نکن، قبول کن.  اوشیس

 و سوزوندند. انگار وجودم دمی و که شنمردونش  یه یگر  یصدا

 روونه شدند.  هاماشک

 نکن قربونت برم.  هیگر -

که نخواسته قبول   یو ببند تا وقتداد زد: اصغر در دهنش  تی با عصبان اوشیس
 کنه هم باز نکن. 

 بابا.  برمی و هم نماسمت  گهید ادیرو تن زن من فرود ب لهیداد زد: اون م اشایک

 .اشایک  یشد، هم بخاطر ترس و هم بخاطر لحن عاجزانه  شتر ی ب میگر شدت

 .ومد یازش ن ییصدا گهید

 . ومد یباال ن گهیکه با سرخ بودنش نفسم د دیکش  رونیرو ب لهیم

 سمتم اومد.  به

 رو نکن! کار ن ی وحشت گفتم: ا با

 زد.  یپوزخند

 . دم یو عقب کش که به صورتم خورد سرم   لهیم یداغ

 .دیلرز یم  کیستری ه بدنم



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1956 
 

 کن.  یو راضو شوهرتباش  یگوشم گفت: دختر خوب کینزد

و به کار خلف با جسارت تمام گفتم: من شوهرم  دمیلرز یم دی که مثل ب یدرحال
 . کنمی نم قیتشو

 زد.  یپوزخند

 باشه.  -

گذاشت که سوزش و درد   نمیس یقفسه  یرو رو لهیدفعه م هیو  دیکش  عقب
هام اشک رادهایو ب دمی کش یغیو از ته دل ج دیچیپوستم پ یتو یوحشتناک

 روونه شدند. 

هق    یاز وجودم کنده شد که صدا یقسمت  هیرو که برداشت حس کردم  لهیم
 هقم¬و بلند کرد. 

 ! ییبه تمام معنا یروان هیتو  -

 . دیبا لذت د ودنم یهام زل زد و زجر کش تمام به چشم یرحمیب با

 . د یتو مشتش گرفت و خند وموهام 

 . برمی از شکنجه کردن شما زنا لذت م یو بخواراستش  -

 زل زدم.  شیاقهوه  یهابود به چشم  دهیو برکه سوزش امونم   یدرحال هیگر با

 الشخور. ید یروز... تاوان پس م  هی ، یمطمئن شدم که جنون دار  -

 زخم لبم گذاشت.  یرو وانگشتش 

 م. منتظرت یرفت رونیاگه زنده ب -



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1957 
 

هم  یو رو هامکه از سوزش چشم  دی زخمم کش یو محکم رودفعه انگشتش  هی
 فشار دادم. 

بازم سمت خلف  اشایکه ک  نمی اما نب رمیگفتم: حاضرم بم  هیزنان با گر نفس
 بره.

 . سادیوا درست

و تو  انگار بدنم رفتی م نیی باال و پا نمیس یو قفسه  دمی کشیکه م  یهر نفس با
 . سوزوندندی م شیآت

 سخته.  یل یخدا گناهام¬و ببخش و از عذاب جهنم دورم کن، خ  آخ

 دستش چرخوند و بازم به سمت جعبه رفت.  یرو تو لهیم

 رو داخلش گذاشت و به سمتم اومد.  لهیم

 برم؟   شیگفت: پسرم، هنوزم پ بلند

 . نتمونی بب  تونهیم  نهیآ نی از ا کردمی م حس

 اصغر بلند شد.  یصدا

 قربان.  کنهی م هیسکوت کرده و فقط گر -

 هم فشار داد. یهاش و روو بست و دندون هاش چشم  اوشیس

 . یبل رو سر پسرم آورد نینورا، تو ا کشمتیم -

که تو با   دیچشیم ویلرزون گفتم: پسرت تازه داشت طعم خوشبخت یصدا با
 بهش.  یگند زد وی دی جفت پا پر



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1958 
 

 به سمتم اومد.  بیبه ج  دست

 چونم گذاشت.  ریو ز شد و انگشت اشارش  خم

 ؟ یدر یح هی ؟ی با ک یخوشبخت -

و تو روح همتون مثل سرطان انداخته، مسخرش ینه یک نینفرت گفتم: نادر ا با
لحظه هم آرامش   هیپر از تنشه و   تونی زندگ قدر ن یکه ا سوزهی دلم به حالتون م

 . دیندار 

 زد.  یمحو  لبخند

 . ادیبگم ازت خوشم م دیبا یخواو براستش  -

 با انزجار جمع شد.  صورتم

 . ادیالزم نکرده تو ازم خوشت ب -

 . دیخند آروم

 . ندازهیم یهاد ادیو شجاعتت من  -

 شد.  رهیهام خچشم  به

 خش برداره. یتوپ نی که بدن به ا  فهیح  ست، گه ید زیچ هیکار  نی اصل بهتر -

 هی زت یکه زن عز هیو به عقب برد و بلند گفت: پسرم، نظرت چسرش  یکم
 اره؟یخواهر واست ب ایبرادر 

 از کار افتاد.  قلبم



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1959 
 

 !دمیتو تا حاال ند هیبه پست  یآدم -

 زد.  یمرموز   لبخند

 و بستم. هام و درد چشم یطرف لباسم¬و از هم باز کرد که با بدبخت دو

 خودت نجاتم بده.  ایخدا

و بهم حس ممکن  نیگردنم نشست بدتر یلبش که رو یکنار زد و گرم وموهام 
 داد.

 رو نکن. کار ن یا یشکنجم بده ول یخوایبغض گفتم: هر چقدر م با

 .د یشنی انگار نم اما

که نفس نفس   یدرحال اشایدار کخش  یلبش¬و حرکت بده که صدا  خواست
 بلند شد.  زدیم

 . کنمی قبول م -

 لحظه نزد.  هیکردم قلبم واسه  حس

 . سادی درست وا یبخش تی لبخند رضا با

 حاال شد.  -

 رو نکن.  کار ن یجون من ا اشا، یبغض بلند گفتم: نه ک با

 شرط دارم.  هیاما  -

 : بگو پسرم. اوشیس



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1960 
 

 . یآزاد کن دینورا رو با -

 اومدند.  نیی پا هاماشک

 مکث گفت: قبوله.  یبا کم اوشیس

 : خوبه. اشایک

 ، یقبول کن یتونی تو نم اشایتوروخدا نه، ک اشایالتماس بلند گفتم: ک با
 .یتونی نم

 . ی لعنت یتونی زدم: نم غیج

 رفت و در رو بست.   رونیب اوشیس

 . دمی نشن ییصدا گهید

 و از ته دل زار زدم.  دیچیهق هقم تو اتاق پ یصدا

 

 اشا یک

 و باز کرد که بلند شدم. دورم  طناب

  کهیو ت قلب المصبم  نیو او بشنومهاش هق هق  یبه بلندگو نبود تا صدا از ین
 کنه.   کهیت

 . نمشیبب یدود یشه یبچرخم و از ش تونستمی نم

 بار ازش نفرتم گرفت.  نیاول یوارد شدن بابا برا با



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1961 
 

 بهش نگاه کردم.  یخیو  سرد

و پس زدم و به  شونم گذاشت که دستش  یو روو دستش  سادیبه روم وا رو
 . یهاد شی پ شیبریو م یکنی گفتم: آزادش م یسرد

 ست؟ ی ن ادیخواستت ز  -

 خودت.  ینه در مقابل خواسته  -

 شرط.  ه ی گفت: باشه اما به   بیبه ج  دست

 کردم.  اخم

 ؟یچه شرط -

 هام زل زد.چشم تو

 . یکنیو امضا مطلق یبرگه  یبعد پا قهیتا چند دق -

 نگاهم آب شد.   خیو  دیلرز  وجودم

 ! رمیکه ازش طلق بگ یمجبورم کن یتونیتو نم -

 سرم برد. یو باالصورتم  یشده تو ختهیر  یموها

 پسرم.  تونمیم -

 .. .: پس قبول دمیغر یمشت گرفتم و عصب ودستم

 باال گرفت.  ودستش 



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1962 
 

و عشقت  یهادفعه تک تک انگشت  ن یو عوض نکن وگرنه ااو او! نظرت -
 . کنمی و بعد قطعشون م شکنمیم

 بند اومد.  نفسم

 . ادیداره به چشمم م شیرحمی همه ب نیا تازه

 هام حلقه زد. چشم  یتو اشک

 ؟یکنیرو م کار ن یباهام ا یچرا دار  -

رحم  ارمت، یگوشم گفت: تا به خودت ب کیشونم گذاشت و نزد یرو ودستش 
اون  ین یتا بب ینگاه به خودت بنداز  هیبهتره  کنه، یبود مو عشق فقط تو رو نا

که من بزرگش کردم... و اما  ستین یپسر نیسرت آورده، ا ییدختره چه بل
 . خطر... منه!.. ی... توشه ی که کنار توعه... هم یاون دختر تا وقت یبدون دیبا

 و مشت کردم.بستم و دستم وهام چشم

 رفت که چشم باز کردم. عقب

 ... ایپسرم  یکنیو امضا مطلق یبرگه  یپا -

 بهش زل زدم.  ت ی بهم نگاه کرد که با عصبان معنادار 

****************************************** 

 نــورا

و بخاطر  هام که چشم  می اومد رونیو گرفته بود از انبار بکه ساالر بازوم طور همون 
 کردم. زینور ر 



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1963 
 

هنوزم سر حرفش   اشای بار هزارم با استرس گفتم: توروخدا جواب بده، ک یبرا
 نقششه؟ ایهست 

 و بده.جوابم  گمیداد زدم: م نبار یکه ا  دیکش یپوف

 مثل سنگ بود! یعوض

 بردم که مقاومت کردم.  نی ماش هی سمت  به

 . امینم یتا نگ -

مثل کش راحت دنبال خودش  د؟یرسی هرکول م نی مگه زورم به ا اما
 . دمی کشیم

 .یتونینم اشا، یک  یکار بش نیباز وارد ا یتونینم تو

 اطراف چرخوندم.  ونگاهم

حرکت دست   هیتو  کردی بهم نگاه م بیدست به ج یخیکه سرد و  دنشید با
 و ولم کرد.  دیکش   یساالر رو گاز گرفتم که داد بلند

 یداد ساالر بلند شد: ا یکه صدا دمیفرصت استفاده کردم و تا تونستم دو از 
 ... یدختره

 . اشایک یتونینفس زنان گفتم: تو نم دمی که رس  بهش

 بهم نگاه کرد.  یفقط سنگ اما

 بود.  بهینگاهش برام غر نیا

 گرفتم.  وقش یبغض  با



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1964 
 

 . یشیم یآدم خوب گهید یتو بهم قول داد -

 .ادیهمون نگاهش به پشت سرم نگاه کرد و انگار به ساالر اشاره کرد که ن  با

 گفت: برو. یآزاد کرد و به سرد وقش ی

داشتم  نمیس یقفسه  یه ی که تو ناح یروونه شدند و با تموم سوزش هاماشک
با   نطور ینگام نکن، ا نطور یداد زدم: ا هیشروع کردم به مشت زدن بهش و با گر

 من حرف نزن. 

 شدم.  رهیهاش خبه چشم  هیگرفت که با گر وهاممچ 

 . اشایرو با هردومون نکن ک  کار نیا -

 . کردیدرد م یو احساساتم از غم و ناراحت قلب

 برو. خوامت، ینم گهی گفت: د یسرد به

 بند اومد.   نفسم

 شدند.  شتری هام بزده بهش نگاه کردم و شدت اشک  بهت

پاهام نتونستم عقب برم و  یول کرد و به عقب هلم داد که از سست وهاممچ 
 افتادم.  نیزم یرو

 موهاش چنگ زد و به ساالر اشاره کرد.  به

مجبورت کرده  اوشیاون س ، یگیدروغ م  یگفتم: دار  یارفته  لیتحل  یصدا با
 نه؟ 

 و آزاد کردم و بلند گفتم: بهم دست نزن. بلندم کرد که از دستش خودم  ساالر 



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1965 
 

 شدم.  کیباز بهش نزد عیرس

 کردم. کشیگرفتم و به خودم نزد وقش ی

و من  یو ول نکنمجبورت کرده؟ نه؟ اون گفته اگه من  اوشی بغض گفتم: س  با
 آره؟  کشه؟یم

 شد.  کیصورتم نزد به

 گفتم برو، بهونه دستم نده که بکشمت.  -

 به بغضم اضافه شد.  تی عصبان

 . دمی خند تی بغض و عصبان با

 ؟یتونیم ؟یبکشو من  -

 شد.  دهی سمت لبم کش نگاهش

و لبم گذاشت و خشن گفت: برو گورت  یو رودستش  یببوسمش ول خواستم
 هم دنبال من نگرد.  گهیگم کن، د

 هام روونه شدند. که اشک  دیعقب هلم داد و چرخ به

بره که محکم از پشت بغلش کردم و با هق هق گفتم: بدون تو  خواست
 نرو. رم، یمیم

 گرفت.  وهامدست 

 . یکنارم باش خوامی نم گهید ، یگفت: برو لعنت آروم



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1966 
 

 .یگیدروغ م یهق زدم: دار  هیگر با

داد زدم: مثل   هیکه تقل کردم و با گر دمیدفعه ساالر گرفتم و به عقب کش  هی
 . یگیم ونیا یو نادر کثافت دار  اوشیاطر اون سبخ ، یگیدروغ م یسگ دار 

 . کردمی مقاومت م  هیو من با گر  کشوندمیم ساالر 

 ... کنمیبخدا دق م رم، یمی عذابم نده، من م نجور یا اشا، یهق هق گفتم: ک  با

 . د یصورتش کش  یتو ودستش 

 دیبا رسهی برسه مطمئن باش فردا خبر مرگم بهت م نیاگه پام تو اون ماش -
 سر قبرم.  یایب

به سمتم اومد که ساالر  دیبار ی که خون ازش م یو با نگاه دیدفعه چرخ هی
 .سادیوا

 اضافه شد.  ه¬یبه گر ترسم

 . دم یو با خشونت گرفت و کش بازوم دیکه رس  بهم

توش  یدرد بد یآجر وار یپرتم کرد که با برخورد کمرم به د وار یسمت د به
 و صورتم جمع شد.  دیچیپ

 کنار سرم گذاشت و تو صورتم خم شد.  ودستش 

 . یکرد یاگه بفهمم قصد خودکش ندازمتی : به گه خوردن مدیغر

 ... رمیپس برم بم  م، یخوای نم گهید یگیگفتم: تو که م هیگر با



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1967 
 

: ببند دی شدش غر د ی کل  یهادندون  نیدهنم گذاشت و از ب یرو ودستش 
 و!دهنت 

 نگاه کردم.  شیاشک به صورت برزخ با

 هم فشار داد.  یو رو هاش بست و دندون وهاش چشم

بود   اشایهمون ک اشایک  نیا گفت، یخدا مثل سگ داشت دروغ م یخداوند  به
 . زدیکننده رو بهم م  یزخم یها حرف  نیکه بخاطر جونم داشت ا

ذره صبر   هی گفت: لعنت بهت که  یکرد و آروم و عصب کیبه گوشم نزد وسرش
 . یلحظه هم عذاب بکش هی بذارم  تونمی نم ویندار 

 زدم.  یلبخند محو میگر  ونیم

 نگفت.   شهیاما انگار نم یبفهم  ون یاالن ا خواستمی همون لحن ادامه داد: نم با

کنم چون    یتر گفت: از عمد قبول کردم که همکار و آروم دی کش  یقی عم نفس
ست که بتونم به  شون چه موقعه بفهمم زمان وارد کردن محموله  خوامیم
 لوشون بدم. سیپل 

 و تعجب وجودم¬و پر کرد.  بهت

 ؟ یشد  یگفت: راض یدهنم برداشت و عصب یاز رو ودستش 

 ؟ یکنیرو م کار ن یآروم گفتم: واقعا ا یناباور  با



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1968 
 

که مطمئن بودم واسه نقششه  ینگاه به اطراف انداخت و با نگاه خشن هی
 دادیکم باز داد و ب هیو جمع کن،  خودت  ار یدرن یباز  عیگفت: آره، حاال هم ضا

 .نتمون یبیصددرصد بابام داره م  نهیپر از دورب  نجایا ن، ی کن و برو تو ماش

 کوتاه بستم و باز کردم.  وهام چشم

داد زدم: تو  یبهش زدم و با بغض ساختگ یمحکم یل یس تی دفعه با عصبان هی
 آشغال، چرا زودتر نشناختمت؟ هان؟  یکثافت هی

 هم فشار داد.  یو رو هاش بست و دندون وهاش چشم

خشونت به عقب هلش دادم و خوب تو نقشم فرو رفتم که واقعا بغضم  با
 .ختمیگرفت و بخاطر سوزش پوستم چند قطره اشک ر 

ازت متنفرم،  ، یعوض برمی و هم نماسمت  گهیداد گفتم: دگرفتم و با  وقش ی
 متنفر.  ؟یفهمیم

 هاش بسته بودند. چشم  هنوزم

 کرد.  کمی به خودش نزد یگرفت و با نگاه ترسناک وقم یدفعه  هی

 توله.   یبد زد یل یبعدا دارم برات، خ یل یگفت: واسه س آروم

 . رهیبود خندم بگ کینزد

 ؟ید یفهم  ، یبگ هیقض  نیمخصوصا آرش درمورد ا ینفهمم به کس نکهیدوم ا -
 من و خودت باشه.  نی فقط ب

 . ی بغض داد زدم: باشه عوض با
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1969 
 

دهنم گرفتم و به سمت   یو جلوبا خشونت به عقب هلش دادم و دستم بعد
 . دم یدو نیماش

 پشت سرم اومد. کنار ساالر که رد شدم   از 

مثل دارم   یعنیو پوشوندم که هام صورتم نشستم و با دست  نی ماش یتو تند
 . کنمی م هیگر

 به راه افتاد. نیسوار شد و بعد از روشن کردن ماش ساالر 

 نگاه کردم. اشایچشم به ک یگوشه  از 

 انبار رو باز کرد و داخل رفت.  کیخشونت در کوچ  با

 نگران بودم.  دیراحت شده بود اما بازم بخاطرش شد  المیخ یکم

 ... اگه بفهمه  یعوض  اوشیس اون

 . ختیر  یهر دلم

 مواظبش باش.  ایخدا

 .خوندن  یالکرس هیلب شروع کردم به آ ریز  واسش

 

   اشایک

 ! از دست تو نورا. هوف



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1970 
 

کاراش    نیاما با ا گفتیم یکی به  رفتیم  دیبهش بگم چون شا خواستمی نم
 نتونستم تحمل کنم و نگم.

 . دمی گونم کش یرو ودستم

  هیگریعجب باز  یازش نخورده بودم که حاال خوردم، ول یمحکم نیبه ا یل یس
 ازش بترسم بخدا.  دیبشر! با نیا

 و باز کردم و وارد شدم. اتاق در 

 . دتمونیدی حدسم داشته م طبق

 به سمتم چرخوند.  وش یصندل 

 ؟ یبهش گفت یگفت: چ  متفکر

 که باعث بشه ازم متنفر بشه.   یزیگفتم: چ سرد

 و بلند شد.   زد یمرموز   لبخند

 خوبه.  -

 سمتم اومد.  به

 .ی زنم تقاص پس بد یکه بخاطر شکنجه میروز  منتظر

 . دم یشونم بزنه که عقب کش یرو خواست

 باالست.  سکشیر  یل یمحموله خ  نیکه ا یدونی م ه؟ینقشه چ  -

 .ادیاز دستم برم یهمه کار  اوشم، یمن س  یول دونم، یآره م -
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1971 
 

 و به سمت کاناپه رفتم.  دمیکش یپوف

 . دمیکش میشونی به پ یروش انداختم و دست وخودم

 پا انداخت.  یبه روم نشست و پا رو رو

 یبرگه  یبه امضا پا از ین گهیگفتم: بهت گفتم اگه از خودم برونمش د یجد
 . ست یطلق ن

 آورد.  رونیب بشیاز ج وش یگوش

 خب؟  -

 ... گهیکار رو کردم پس طلق د   نیمنم هم  -

 قطع کرد.  وحرفم

خانوادمون باشه، االن فعل ازش   یتو یدر یح  هیکه خوش ندارم اسم  یدونیم -
راست   هیو  ستیدر کار ن یطلق نبار یگذشتم، بفهمم باز دست از پا خطا کرده ا

 . ایاون دن فرستمشی گلوله م هیبا 

 هم فشار دادم.  یرو وهامدندون 

 

 نــورا

 . سادیخونه وا یبه رو رو

 نذاشتم.  یبابا ببرتم ول شیپ  خواستیم
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1972 
 

 . کنند یم چمیاونجا سوال پ برم

 باش.  اشایگفتم: مواظب ک ینگران با

 بهم نگاه کرد. نهیآ یتو از 

 هستم.  -

 ممنون.  -

 تکون داد.  یسر

 . دمی کش  یقی عم نفس

 خداحافظ.  -

 خداحافظ.  -

 شدم و زنگ در رو زدم.  ادهیپ نیماش از 

 .بدون مکث بازش کرد دنمینگذشت که نگهبان به سمت در اومد و با د یزیچ

 داخل که رفتم ساالر هم رفت.  به

 مرتب کردم. وشالم

که دست    میبرداشتم و به گوش ومیسی ب هی که وارد خونه شدم گوش نی هم
 بود زنگ زدم.  ایپور 

 .میهر چه زودتر ستاره رو نجات بد دیبا

 نگذشت که جواب داد. یزیچ
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1973 
 

 الو؟ -

 ؟یسلم خوب -

 !؟یی سکوت کرد و درآخر متعجب گفت: نورا تو هی ثان چند

 آره خودمم. -

 دفعه داد زد: ستاره نورا زنگ زده.  هی

 حد ممکن گرد شدند.  نیتا آخر هامچشم

 ! ستاره... ؟یچ -

 قطع کرد.  وحرفم

 .مینجاتش داد -

 مبل نشستم.  یو رو دمیکش یاآسوده نفس

 شد؟ مگه نگرفته بودنت؟  یگفت: چ تند

 ... ش یقض -

 نگران ستاره بلند شد. یدفعه صدا هی

 اوردند؟ یکه سرت ن ییبل ؟یخوب -

 از سرم کندم و بلند شدم.  وشالم

 و برگشتم. اصل نپرس، انگار جهنم رفتم  -

 شد که ولت کردند؟  یچ ¬ها، یگفت: عوض   یعصب
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1974 
 

 باز کردم. وپمیها و ز دکمه  رفتمی که به سمت آشپزخونه م طور همون 

تحت فشار بذاره که   واشایک  خواستی با شکنجه دادن من م یاون عوض -
 بکنه.  یباهاش همکار 

 .نفرت گفت: چقدر ازش متنفرم، دوست دارم بکشمش  با

 . دی کش  یقی عم نفس

 قبول کرده؟ نکهیا یعن ی  یاالن که آزاد -

 آره. -

 . د یکش یپوف

 . شهی جرم م کیاونم شر نجور ی! ایلعنت -

 آوردم.  رونیب وخ یباز کردم و قالب  وخچال ی در 

 واسه لو دادنشون قبول کرده.  اشاینترس، ک -

 امکان نداره! بهت دروغ گفته.  نی! ا؟ی گفت: چ متعجب

 دادم.  هی اپن تک به

 شده.  وونهیمطمئنم که راست گفته، معلومه خودشم از دست اون دو نفر د -

 نمت؟ ی که بب ییباشه، کجا نطور یخداکنه ا -

واسم بپا  اوشیباهاتون ارتباط داشته باشم چون مطمئنم اون س دینبا -
 . کنهیگذاشته، راحت ولم نم



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1975 
 

 فوت کرد.   رون یبه ب ونفسش 

باشه،  انیکه درجر گمیم  یبه سرهنگ احمد رمیحواسم نبود، م ، یگیراست م  -
 .ییو بزنند و بفهمند کجاردت   کنندیتا حاال دارند تلش م  روز یها دبدبخت 

 زدم.  یکم رنگ  لبخند

 باشه.  -

 باش، خداحافظ. یل یمواظب خودت خ  -

 خداحافظ.  نطور، یتو هم هم -

 اپن گذاشتم.  یرو ویگوش

تاولم گذاشتم که انگار  یکردم رو کیپلست   یتو خی کهیچند ت  نکهیاز ا بعد
 کردند.  کهیو توجودم

لب با نفرت گفتم: خدا لعنتت کنه   ر یهم فشار دادم و ز  یرو وهام چشم
 . یعوض

******************************* 

  اشایآرش! من و ک  یکرد وونمید ، ییکردنش گفتم: وا جی از سوال پ خسته
 . زیتبر میاومد

 ؟یچ یخب واسه  -

 از دست اون نادر.  گه؟ید یچ یگفتم: واسه  یحرص

 . دی کش یعصب نفس



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1976 
 

 بده بهش.  ویگوش -

 بند اومد.  نفسم

 .ست ی.. ن .یکرده گفتم: ن هل

 گفت: کجاست؟  یجد

 بهم نگاه کرد که آروم گفتم: صبر کن.  یسوال ستاره

 کنه.  د یخر رونیرفته ب -

 . د یکش یپوف

 . ده یهامم که نماومد بگو زنگم بزنه، جواب تماس  لوخب، یخ -

 . گم یباشه م -

 خوبه، خداحافظ.  -

 . دم یکش یاکردم و بعد از قطع تماس نفس آسوده یخداحافظ

 شده؟ ی: چستاره

 . م یچرا رفت مییکجا  نهی شده بب لهیآرش پ نیا -

 .میبهش نگاه کرد ای ورود پور  با

 گذاشت و نشست.  ز یم یرو رو هاقهوه 

 شده؟ یتا حاال چ دیگی گفتم: م قرار ی هام گرفتم و بدست  نیب وسرم

 و گرفت. دستم  ستاره



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1977 
 

 . رهیم  شیخوب پ  زینگران نباش، همه چ -

 باشه؟  دهیباهوشه، نکنه فهم یل ی خ یعوض اوشیگفتم: اون س نگران

 نورا! ریرو دست کم نگ  هاسی: پل ایپور 

 فوت کردم.  رونیبه ب ونفسم 

و جمع  جلوه کنه چمدونم  یعی طب اشایاختلف افتادنم با ک یه ی قض  نکهیا یبرا
 هتل اومدم.  هیکردم و به 

 . انیب افهیق رییهم مجبور شدند با تغ  ایو پور  ستاره

 برگرده؟  مشی از تصم اشایگفتم: نکنه ک  ینگر یمنف با

 . دند یکش  یپوف دوتاشون

تا االن   نجایا میکم مثبت فکر کن، بخدا از سر شب که اومد  هی: عه نورا! ستاره
 !یکنیبه خودت استرس وارد م یدار  زیر  کیشبه  کی که ساعت 

 گذاشتم.  زیم یرو وسرم

اسلحه هست، گلوله   یلعنت یوسط اون معرکه  ، یبفهم  یستی من ن یجا -
 هست. 

 .دیلرز  وجودم

 خدا! یوا -

 ... کارا ن یا یبه جا -



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1978 
 

 و باال آوردم. سرم  عی و قطع کرد که سرحرفش   شیگوش  یصدا با

 خودشونند؟ -

 انداخت.  شی به گوش ینگاه

 آره. -

 متعجبش جواب دادم. یافه یاز دستش چنگ زدم و بدون توجه به ق ویگوش

 ... اشایک  نشون؟یشد؟ گرفت  یچ -

 سرهنگ بلند شد.  یبه جا گه یمرد د هی  یصدا

 شما؟ -

 . میدر ینورا ح -

 بذار رو بلندگو.با حرص گفت:  ستاره

 خدارو...  -

 .رو بلندگو گذاشتم  عیسر

بزرگمهر   اشایک قیبه موقع اطلعات از طر دنیبا رس میو تونستهمشون  - 
 . میریبگ

 . میدی کش یاسه تامون نفس آسوده هر

 هم حضور داشت.  یآقائ  نیفرز  میزدیو هم مجالب که حدسش  زیچ هیو  -

 .دند یباال پر ابروهام



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1979 
 

 نش؟ یگرفت یعنی: ایپور 

 مکث گفت: بله.  یکم با

که اون    دمی کوب زیم یرو جانیو از ه دی چیهام پتو تک تک سلول  یخوشحال
 . دندیدوتا بدبخت از ترس به باال پر

 خودشه.  -

خوبه؟   اشایو بلفاصله با عجله گفتم: ک  دمی حرص بهم نگاه کردند که خند با
 کجاست؟ 

 . مارستان یب -

 و پر کرد.و ترس وجودم ختیر  یهر دلم

 مارستان؟ یچرا ب -

 . ست ین یگلوله از کنار بازوشون رد شده، مسئله جد د، ینگران نش  -

 . دم یکش یابستم و نفس آسوده وهام چشم

 شکرت.  ایخدا

 مارستان؟ ی: کدوم بایپور 

***************************************** 

 ق یبهش تزر  یتخت نشسته و سرم خون یرو دمیدو وارد اتاق شدم که د با
 همه.   یتو دیهاش شدو اخم دهیو ماساژ مشونش  شه، یم



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1980 
 

 و به سمتم سوق داد.نگاهش  عیسر دنمید با

 . و تو بغلش انداختم و با بغض گفتم: سلمزنان خودم  نفس

 دست بغلم کرد.  هیو با  دیخند

 ؟یمن؛ خوب یوجب میسلم ن -

 بودم که نگو. دهیترس قدر نیخوبم، ا یخوب نمیبی بغض گفتم: حاال که م با

 . دی کمرم کش یرو ودستش 

 نکرد؟ تتیروز اذ هی  نیکه تو ا یکس -

 باال آوردم. وسرم

 نکنم بهت مشکوک بشند.  یکردم که کار  اط یاحت یل ینه، خ -

 زد.  یلبخند 

 شده بود. رنگیبخاطر از دست دادن خون خشک و ب  لبش

برطرف  وش ی کردم خودم خشک یلبش گذاشتم و سع یرو یبا دلتنگ ولبم 
 کردم. 

 . دمیمحکم دور کمرم حلقه کرد و بوس ودستش 

 تخت خوابوندمش.  یرو  نی ست واسه همخسته  دونستمیم

 گذاشتم.  نش یس یقفسه  یو رو دستم  هیو کنار سرش و دستم  هی

 کم آوردم که ازش جدا شدم.  نفس



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1981 
 

 و باز کرد.خستش  یهاچشم آروم

 کار تو بوده؟  دیگفتم: بابات فهم میو مل دمی کش ششیته ر یرو وانگشتم 

 . فهمه یگفت: نه، اما آخرش م آروم

 ؟یمونی پش -

 . د یکش  ششیبه ته ر  یازم گرفت و دست ونگاهش 

 .دونمی گفت: نم ترآروم

 شند، ی برده نم گهیاز دخترها د یل یبخاطر تو خ اشا، یک یدرست رو کردتو کار  -
 . یکرد یتو کار بزرگ شه، ی دار نمخانواده داغ هی

 نگاه کرد.  بهم

 هاش بود. چشم  یتو اشک

 .برندیم یو چحکمشون  دونهی و لو دادم نورا! خدا ممن بابا و بابابزرگم -

 بغض گفت: ممکنه اعدام بشند!  با

 هام حلقه زد. چشم یتو بغضش اشک از 

 کار از کار گذشته.  گهید -

مامانم بفهمه   ره، ینم  نی از ب وقتچ یبودنم ه انتکار یاما عذاب وجدان و حس خ -
 کنه؟ ی آقم نم کنه؟یم کار ی به نظرت چ

 شدم.  رهیسکوت بهش خ  با



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1982 
 

 گرفت.  یو به باز بست و پوست لبش  وهاش چشم

و نادر باعث شدند   اوشیپر گفتم: س  یکنار صورتش گذاشتم و با دل ودستم
و  لبم  شرمانهیو شکنجه کرد، بمامان جونم، بابات من  شیک ی رند، یبم هایل یخ

 و...  دیبوس

 و باز کرد. هاش لبم گذاشت و چشم یو روهاش انگشت  زود

 گفت: نگو.  آروم

 و برداشتم و تو دستم گرفتم. مکث دستش  یکم با

 و نداره.شوهر بودن   اقتیو نداره؛ لپدر بودن اقتیل اون -

 که بلند شدم.  د یباال کش  وخودش

 و گرفت که نشستم. تخت نشست و مچم یرو

 !؟یکنیم کار یهام رفت که با تعجب گفتم: چ به سمت دکمه  دستش

 و باز کرد.هام نزد و چهار تا از دکمه  یحرف

 تنم بود.  یلباس بافتن هی رشیز 

که بهش   یتاولم زده بودم تا روغن یکه رو یل یکه گاز استر دی کش  نییپا وقش ی
 شد.  انینکنه نما ف یو کثزدم لباسم 

 نگاه کرد.  بهم

 ؟ یدکتر رفت -



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1983 
 

 تکون دادم.  یسر

 غم بهم نگاه کرد. با

 سوخت؟ یل یخ -

 زدم.  یلبخند 

 . روز ید ال یخیب -

 و گرفت که صورتش جمع شد. طرف صورتم دو

 بردم. نییبود رو پا یکه بازوش زخم یدست متیمل با

 . اد یکه خوابت م  زنندیهات داد مبخواب، چشم -

 که؟   یرینم -

 کردم، کجا برم؟ داتیگفتم: تازه پ طنتیش با

 دست بغلم کرد.  هیو با  دیخند

 لبم نشست.  یرو یبه سرم زد که لبخند  یابوسه 

 دوست دارم.  یل یخ -

 . دمی بو کش قیشده بود رو عم بیکننده ترک یضدعفون یتنش که با بو عطر

 دوست دارم.  یل یمنم خ -

 مکث ازش جدا شدم.  یکم با

 .یکنارم بخواب  دیبا -



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1984 
 

 که!  ستیجام ن -

 رفت.   کنارتر

 هست.  -

 تخت بلند شدم و به سمت در رفتم.  یرو از 

 سرم انداختم.  یو آزادانه روو شال  بستمش

 رو خاموش و چراغ خواب سبز رو روشن کردم. هاچراغ

 تخت رفتم.  یآوردم و رو رونیو بهامو کفش  مانتو

شدم که با تعجب گفت:   مارستانشی لباس ب  یهاباز کردن دکمه  مشغول 
 !؟یکنیم کار یچ

 برهنت بخوابم.  ینه یکه عادت دارم رو س یدونی گفتم: م خونسرد

 شد.   طونی ش نگاهش

 کرد. ترمکیو گرفت و نزدسرم  پشت

 خونه؟  میبر یخوایم -

 . ست ی ن یتا دکتر مرخصت نکرده خونه خبر ر، ینخ -

 فوت کرد.   رون یبه ب ونفسش 

 کاش در اتاق قفل داشت.  -



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1985 
 

و  و از سرم انداخت و دستش گذاشتم که شالم   نشیس یو روو سرم  دمیخند
 . د یموهام کش یتو

 . ارمیرو سرت درم یل یاون س  یفردا شب تلف کنمیامشب تحمل م یول -

 . دنیشروع کردم به خند یلیاون س یادآور ی با

 دلم خنک شد.  قدر نیا -

تو موهام مشت کرد و با حرص گفت: حاال بخند جوجه فردا که به   ودستش 
 . یفهمی م یادالتماس افت

محکم   نیبودم واسه هم  یعصبان د، یخندم گفتم: خب ببخش یته مونده  با
 شد. 

 ! اشایلباسم برد که معترضانه گفتم: ک ریبه ز  ودستش 

بره و خوابم  ادمیباشه که دردش  جان ی بذار تا صبح دستم هم گه، یناز نکن د -
 ببره. 

 گرفت.  خندم

 داره؟  یچه ربط -

 فشرد که اخم¬هام درهم رفت.  پهلوم¬و

 نکن.  -

 پس بدون مخالفت بخواب.  -

 جا به جا شدم.  یو کم دم یکش یپوف



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1986 
 

 از دست تو! -

 بستم. وهام چشم

و قرص خواب   ییاز الال شنه یس یرفتن آروم قفسه  نییقلبش و باال و پا  یصدا
 هم بهتره. 

داره  یگفت: اوف... عجب حس خوب یخواب آلود ینگذشت که با صدا یزیچ
 که دستت... 

 و گرفتم. بلند شدم و دهنش  عیسر

 . دمیدیو مخندونش  یهاهم چشم یکیتار  تو

 حرص گفتم: بخواب.  با

 برد. ن ییو پاآورد و دستم رونیب ودستش 

 خنده گفت: باشه.  با

 گذاشتم.  شنه یس یقفسه  یو روبهش رفتم و باز سرم یاغره چشم

 . د یکش یلباسم برد که پوف ریو به ز دستش  دوباره

 پررو آخه؟! قدر ن ی! شوهرم انیدست ا از 

 

 روز بعد  جدهیه

 بازش کنم.  تونمی گفتم: من نم  دیتپیکه قلبم تند م یدرحال



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1987 
 

 گرفتم.  ریام یبه رو رو

 تو بازش کن.  -

 گرفتش.  ازم

 و با استرس بهش نگاه کردم.  منتظر

 کرد.   بازش

 .تونمی شد و گفت: منم نم مونی اما پش ارهیب رونیبرگه رو ب خواست

 و کاغذ رو از دستش چنگ زد.   دیکش   یپوف اشایک

 اصل بده من.  -

 آورد و بازش کرد.  رونیرو ب برگه

 قلبم گذاشتم.  یرو ودستم

 ؟ یمنف ایگفت: خب؟ مثبته  اشایرو فشار داد و رو به ک ریدست ام تایرز 

 نگاه کرد.  بهمون

 .دونمینم -

 !اشایحرص گفتم: عه ک با

 . دیخند یبدجنس با

 .میهم فشار داد یو روهامون هم زمان دندون  ریو اممبل لش شد که من   یرو

 نذاشت.  یول رهیخواست از دستش بگ  ریام



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1988 
 

 . میکن ی گفت: معامله م یبدجنس با

 تو هم؟ یآورد ری! وقت گ اشایمعترضانه گفت: عه ک  تایرز 

 جون به لب شدم.  گهیبگو د -

 شرط.  هی : به اشایک

 . دی کش  یپوف ریام

 لعنت بهت! د بنال. -

 باال گرفت.  ودستش 

 . ه یخصوص دیصبر کن -

انجام  شب یکه د یامشب اون کار  دیگوشم آورد و آروم گفت: با کینزد وسرش
 .یانجام بد وی نداد

 در هم رفت.  اخم¬هام

 برو گمشو!  -

 .رو تکون داد  کاغذ

 .یخوددان -

 هم فشار دادم.  یرو وهامدندون 

زود عکس العمل نشون داد و با   یکاغذ رو از دستش چنگ زد ول ریدفعه ام  هی
 دو دستش برگه رو گرفت. 



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1989 
 

 اون بکش.  یبکش ه نیا یه حاال

 زدم.  م یشونی به پ محکم

 خدا! -

 گفت: ول کن.  یعصب ریام

 برگ برندمه.  نی: عمرا! ااشایک

خودشون خشک   یو حت تایپاره شدن برگه بلند شد که من و رز  یدفعه صدا هی
هم تو  شیبود و نصف ریتو دست ام  شی که حاال نصف یاو شک زده به برگه 

 .مینگاه کرد اشایدست ک 

 !ایگفتم: پاره شد روان یارفته  لیتحل  یصدا با

و اون  دیکاغذ کش یو به لبه گرفت و زبونش  رینصف برگه رو از دست ام اشایک
 هم روش گذاشت.  کهیت

 . د یچسب  نی بب -

 .میبهش نگاه کرد سیف  پوکر

 . دیافتاد که خند کشیرو باال گرفت اما ت برگه

 . د ینه نچسب  -

 برداشتم. شمیکیحرص به سمتش رفتم و از دستش چنگ زدم و اون  با

 بهش انداخت.  یمحکم زد پس سرش که نگاه عصب یکی ریام



 ی مطهره حیدر  نمسیس

1990 
 

 جوابش تو کدومه.  نمیرو نگاه کردم تا بب هابرگه 

 روش زل زدم. حرکتیب دمیکه د یزیبا چ دمیجواب که رس به

 ... ریام  ای! خدامثبته

 شد؟  ی: چریام

 و آروم به سمتش سوق دادم. هام حلقه زد و نگاهمچشم  یتو اشک

 تو...  ریام -

 جاش بلند شد.  از 

 ؟یمن چ -

!  ییزودتر گفت: جواب مثبته، تو برادر نورا اشایبزنم اما ک یحرف خواستم
 شولولولولو! 

 و بعد به من نگاه کرد. اشایبه ک عیسر

 گه؟یرا... راست م  -

 . دمیصورتم کش  یو توتکون دادم و دو دستم وسرم

  یمامان و بابات بگبه  یچه خوب! بهتره زودتر بر یگفت: وا  یبا خوشحال تایرز 
 نورا. 

با تعجب گفت:   تایموهاش فرو کرد که رز  یو توهاش مبل نشست و دست یرو
 !؟یاالن ناراحت
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 مبل نشستم.  یفرستادم و رو رونیب ونفسم 

 و باز بلند شد.  دیصورتش کش  یو تودستش دو

 .میایباهاش کنار ب دیاما با ریام  یکنیفکر م یبه چ دونمیم -

 و من تو رو...  ینگاه کرد و کلفه گفت: نورا تو خواهر من بود بهم

 موهاش فرو برد. یو توفوت کرد و دو دستش  رون یبه ب ونفسش 

 .ال یخی ب ر، یام گهی: گذشته گذشته داشایک

 شدم و به سمتش رفتم.  بلند

من نتونم حاالها حاالها به تو بگم  دیدور... خب، شا میزیها رو برگذشته  ایب -
 . شهیاما کم کم درست م  یآبج یداداش و تو بهم بگ

 .  دی کش  یقی عم نفس

  نیآرزوم ا نیبزرگتر ستند، ین  میواقع یمامان و بابام، مامان بابا دمی فهم یوقت -
 ... دم یهستند، اما االن که فهم  یک  میواقع  یبود که بدونم مامان و بابا

 . د یکش  ششیته ر  به یو دست  دیکش یپوف

 سخته نورا.  یل یخ -

 .م یانکارش بکن  میتونی نم میدیاما حاال که فهم دونم، یم -

 زدم.  یلبخند 

 شده...  دا یاگه مامان و بابا بفهمند که اون پسر کوچولوشون پ  -
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 . دیزد و چرخ یپوزخند

 . گشتندی دنبالم م  خواستنمی اگه م -

 کردم.  اخم

 هی گه یمامان م ییدا گشتند، ی روز در به در داشتند دنبالت م نی ها چنداون -
 یز یاز دست دادن بچه چ  ر، یخانواده افتاده بود؛ ام یتو  یبزرگ یل یخ یعزا
 و وصف کرد.که بشه با کلمات دردش  ستین

 هاشه. چشم  یاشک تو دمیگرفتم و به سمت خودم چرخوندمش که د وبازوش

  شی پ  میریبعد م ، یای که باهاش کنار ب دم ی بهت فرصت م  یتا هروقت بخوا -
 چطوره؟ اشا، یمن و ک  یواسه بعد از عروس میذار یمامان و بابا، اصل م

 . د یکش  یقیبست و نفس عم وهاش چشم

 به عنوان برادر کنارت باشم.  تیتو عروس خوامینه، م -

 لبم نشست.  یرو یلبخند 

 .یتو بخوا یهر چ -

 ... طور ن ی من... هم یخونه  انیمکث گفت: زنگ بزن بگو امشب همه ب یکم با

 کرد و درآخر گفت: مامان و بابا.   مکث

 شد.  ترق یعم لبخندم

 باشه.  -
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 د؟ یریگ یم یعروس ی: حاال شما دوتا کاشایک

 بعد.  ادیب ایبچه دن می: صبر کردتایرز 

 گفتم: قراره عمه بشم.  طونینگاه کردم و ش ریام به

دفعه واقعا حس آغوش برادر رو تجربه   نیو تو بغلش انداختم که ا دیخند
 کردم. 

فحش بدم   خوامیم یوقت  دونستمی : چه خوبه که بچم عمه داره وگرنه نمتایرز 
 بدم.  دیبا یبه ک

 . دیاومدم که خند رونیب ری حرص از بغل ام  با

 !یمن فحش بد به زن  یکنیبا اخم گفت: تو غلط م اشایک

 شکمش گذاشت.  یو روچپ چپ بهش نگاه کرد و دستش  تایرز 

 .مردیخوب بود اگه بچم نم چه

 . رهیتا بغضم نگ دمی کش  یقی نفس عم زود

******************************************** 

 سال و چند ماه بعد  کی

 ه؟ یبهم نگاه کرد که با حرص گفتم: چ خندون

 . د یبه لبش کش یدست

 . ی درست مثل پنگوئن شد -
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 هم فشار دادم.  یرو وهامدندون 

 !یکرد یشکل  نیو ا تو من  شعور یب -

بزنمش گرفتم و  نکهیاز خنده که به سمتش رفتم اما قبل از ا دیدفعه ترک  نیا
 مبل خوابوندم.  یرو

 خوش گذشت که! -

 رفتم. بهش  یاغره چشم

و شکمم گذاشت که دستم یو روبه شکمم زد. گوشش  یارفت و بوسه  ترن ییپا
 موهاش فرو کردم. یتو

 بابا چطوره؟ یتوله  -

 تو مشتم گرفتم.  وموهاش 

 !یتوله خودت -

 . دیخند

 . اشایگفتم: بلند شو نفس کم آوردم ک  ینفس تنگ با

 شد و کمکم کرد که بلند بشم.  بلند

 باد زدم. وخودم

 گرمه.  یل یبخدا، خ ترکمیانگار دارم م -

 و اخم کردم. دم ی کنار کش عیگردنم فرو کرد که سر یتو گود وسرش
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 نکن.  -

 زار بهم نگاه کرد.  یافه یق با

 ؟ ی¬فهمیماهه، م هی کینزد -

 . ست ی واسه بچه خوب ن  اشا، یماه آخره ک -

 . د یکش یپوف

  یو روشونش گذاشتم که بغلم کرد و دستش یو رورفتم و سرم ترن ییپا
 شکمم گذاشت. 

 شرکت؟ یریم یک -

 نگاه کرد.   شی ساعت مچ به

 .ادیاالناست که برسه، مامانتم گفته م  گهیفاطمه خانمم د گه، یساعت د مین -

 باال آوردم. وسرم

 که.   شهیدلم برات تنگ م  -

 به لبم زد.  یازد و بوسه  یلبخند 

 .گردمیزود برم -

 پنهان کردم.  نشیتو س وسرم

و  ده ی که خودش فهم  یبهش وابسته شدم جور  شتریحامله شدم ب یوقت از 
 شرکت.  رهیکمتر م
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هاشون جرم یشد چون واسه همه  لیتشک  نیو فرز  اوشیدادگاه نادر و س یوقت
 دند، یبرواسشون  یسال زندان و پرداخت پول هنگفت نیمدرک نداشتند، چند

 . شدندیاگه واسه تمومش مدرک داشتند که قطعا اعدام م

واسه   کنندی بوده، همه فکر م اشایلو دادنشون کار ک دندیحاال هم نفهم تا
پول چون  یادیاما نه زندان بلکه پرداخت مقدار ز  دندیمجازات بر  اشامیک

راحتتر بشه   اشایک ال یموضوع باعث شد که خ نیکمتر بوده و هم یل یجرمش خ
 . دونندیو مقصر نم خانوادش اون نکهیاز ا

  یکرد؛ وقت یو معرفرو گرفتند، گرفتن نه، خودش خودش  ایآر  شمیسال پ هی
خسته   گهیدکرده گفت چون    یو معرفچرا خودش دمیپرسو ازش   دمشیرفتم د

 نکنند.  رشیتا دستگ  رفتهی کشور به اون کشور م نیاز ا یشده بوده که پنهان 

هم، هم کمک خالش   تای و رز  چرخونهیها رو مشرکت  نینسر اوش، یود سنب در 
 . ریو هم کمک ام کنهیم

 عمه فداش بشه.  یپسرشون خوشگل و با نمکه که نگو؛ اله قدرمن یا

 ست. هم االن حامله ستاره

گرفتند و همه رفتند سر  یکم بعد از ما عروس هیهم  ال یو دان نای و فربد، ن لیل
دار  دختر محجبه و خانواده هیما هم هست که سامان با  هی شون، ی خونه و زندگ

 که مهراد ازدواج کنه.   خورهیو خوب نامزد کرده... منکه چشمم آب نم

  هیحجاب و با آرش   ینگیعلوه بر دانشگاه رفتنش رفته تو کار مدل  دالرامم
 .م ی¬شی م کشونیگفته ما هم شر اشایزده که ک  هیریخ
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 . دی موهام کش یتو ودستش 

 رم؟یواست بگ  رونیاز ب یخوایم یزیچ -

 ترشک.  ، یاوهم، بستن -

 . دیخند

 . رهیبخور که دختر بابا جون بگ یمقو یزیچ هیآخه؟  یخور یکه م   هیچ هانیا -

با   زیعالمه چ هی ادیاالن صبر کن بذار مامانم ب خورم، یهم م  یمقو زیچ -
 خودش آورده.

 ازش جدا شدم.  فونیزنگ آ  یصدا با

 شد و به سمتش رفت.  بلند

 کمک مبل از جام بلند شدم.  به

 به کمرم گرفتم.  ودستم

 فاطمه خانم؟ ایمامانه  -

 سمت در رفت.  به

 هر دو. -

 سرش رفتم. پشت

 شد.  انیبعد قامت هردوشون نما قهی رو باز کرد که چند دق در 

 حدسم دست هردوشون پر بود.  طبق
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 : سلم دختر و داماد گلم.مامان

 با لبخند گفت: سلم.  اشایک

 زدم.  یلبخند 

 سلم.  -

 خانمم وارد شد.  فاطمه

 دلم. یزایسلم عز -

 . میکرد یسلم

 . میعوض کرد وارد هال شد ییو با دمپافاطمه خانم کفشش  نکهیاز ا بعد

 پا برهنه راحتتره.  گهیم کنه، یپا نم ییدمپا وقتچ یکه ه مامانم

 آشپزخونه بردند.  یو تودستشون  یتو یهالیوسا

 . انیهم دارند م تای: داداشت و رز مامان

 . دمیو به هم کوبهامدست یخوشحال با

 ! ول یا -

 .میآشپزخونه شد  وارد

 . انیهم بگم ب هی به بق نطورهیاگه ا : پس اشایک

 به دست به سمتم اومد.  وانیل

 . خدا باز شروع شد یوا
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 . انیواسه شب بگو ب  ی پسرم، ول یدونیهر جور خودت م -

 تکون داد. یسر اشایک

 رو به روم گرفت.  ووان یل

 . ریبگ -

بود  کیخوردم نزد یبهم داد  زیاز بس چ ا، ینکن روز ی: توروخدا مثل ددمینال
 بترکم. 

 دستم گذاشت.  یتو ووان یکرد نخنده و ل یسع

 و خوردم.مکث همش  یکم با

 د؟یبخور  دیدوست دار  یخانم: امروز چ فاطمه

 بهم نگاه کردند.  همه

 . یفکر کردم و درآخر گفتم: شام یکم

 خودت تنگ شده.  یهایدلم واسه شام یو بخوا: راستش اشایک

 زدم.  یلبخند 

 .¬پزمیپس خودم م -

 . دیو محکم بوسکرد و گونم  بغلم

 قربونت برم.  -

 خدانکنه.  -
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 . یچند روزه نرفت  ، یروادهیپ میکم بر  هیخانم: امروزم بعد از ناهار  فاطمه

 فوت کرد.   رونیو به بنفسش  اشایک

 بخدا.  میخسته شد اد، یزودتر ب یکه فسقل  میآره بر -

 . دم یخند

 . هیدردش چ دونستمیم

 من برم شرکت.  -

 کردم.  شی همراه نیکه کرد تا ماش یخداحافظ

 .ایتو تنش مرتب کردم و گفتم: زود برگرد وکت 

 چشم خانمم.  -

 زدم.  یلبخند 

 به لبم زد.  یقیعم  یو گرفت و بوسه طرف صورتم دو

 باز کرد. ون یماش در 

 باش.  مونی مواظب خودت و فسقل  -

 شکمم گذاشتم.  یرو ودستم

 باش. چشم، تو هم مواظب خودت  -

 زد.  یلبخند 

 رو چشمم عسلم.  -
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 لبم نشست.  یرو یلبخند 

 رفت دلتنگش شدم.  رونیکه از خونه ب نی هم

************************************ 

 و بغلش کردم.  دمیو از هم باز کرد که خندهاشدست  ماهان

 . یفقط لگد نپرون فسقل  -

 . کنهی م تتی : بدش من اذریام

 . دمی و تو بغلم پنهون کرد که خندو سرش  دی ماهان خوب بهم چسب اما

 .ادیب  خوادی نم ن، ی بب -

 بچه! نی: از دست اتایرز 

کردن با ماهان زودتر   یدختر ما بخاطر باز  نیا دی: بذار بغلش باشه، شااشایک
 . ادیب

 . دم یخند

 ها. که دلت پره   زنهیزار م  افتیبا خنده گفت: ق ریام

 شونش زد.  به

 و داشتم.منم تحربش  شه، ینخور تموم مغصه  -

 چپ چپ بهش نگاه کرد.  اشایبه خندش ادامه داد که ک بعدم

 .م یاومدن مامان و فاطمه خانم به سمت در رفت رونیب با
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 ریو بگو گفتم: ماهان  سادمیشد که وا دهی هام در هم کشدلم اخم ریدرد ز  با
 .ارمش یب تونمی خورده درد دارم نم هی ر، یام

 ؟یزور ازم جداش کرد و نگران گفت: خوب به

 خوبم. -

 مارستان؟ ی ببرمت بو دور شونم حلقه کرد و نگران گفت:  دستش  اشایک

 .مینه بابا خوبم، بر -

 .میراهمون ادامه داد به

 قفل شد.  اشایکه دستم تو دست ک  میاومد رونیخونه ب از 

دلم  ریز  ییدفعه درد وحشتناک و طاقت فرسا هی برنداشته بودم که  یقدم هنوز 
 چنگ انداختم. اشایک یو به بازو دمیکش  یغیکه ج   دیچیپ

 تکرار کردند و اونم "نورا!". یرو با نگران زیچ  هی همشون

بلند  دادم ی هم فشار م ی و روهام طور که چشم تو مشتم گرفتم و همون  ولباسم 
 . اشایک رمیمی گفتم: دارم م

 اد؟ یگرفتم و با ترس گفت: داره م  عیکه سرسست شدند  پاهام

بکن دارم   یکار  هیبخدا  ره، یو با حرص گفتم: نه پس داره م  یدرد به سخت با
 . رمیمیم

 . مارستانیب مش یببر دیگفتم که مامان با عجله گفت: زود با یبلند آخ

 . دیدو نی بلندم کرد و بعد از باز کردن در خونه به سمت ماش عیسر اشایک
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 . ومدندیم  نییهام به شدت پاو اشک گشتمیبرم ورفتمیتا مرگ م انگار 

 نشوندم که مامانم زود نشست.   نی ماش یتو عیسر

 از جاش کنده شد.  نی گاز گذاشت که ماش یو روروشن کرد و پاش ون یماش

 پر کرده بود. ون یپر دردم ماش یهاناله  یو صدا دمیچیپیدرد به خودم م از 

 فقط تحمل کن قربونت برم. مارستانی ب رسونمتی ترس و بغض گفت: م با

************************************************ 

 اشا یک

ضرب  نی زم یمشتم گرفته بودم و با پام رو یو توترس و استرس موهام  با
 بودم. گرفته 

 . بخشمیو نمبشه خودم  شیزیچ هی اگه  -

 مانی خورده؟ رفته زا ری مگه ت ؟یاوونهیتو د اشا؟یمعترضانه گفت: عه ک  تایرز 
 کنه!

قراره از دست   کردمیبودم، همش فکر م نطور ی منم هم دمی : بهش حق م ریام
 . نطورهیبدمت، آدم بار اول ا

 کمرم گذاشت.  یرو ودستش 

 . کنندیم مان یهمه زن زا نیا  شه، ینم شیچ چی نگران نباش، ه -

 کنه، یم میداره روان کشه یداره درد م قدر نیا دونمی م نکهیگفتم: ا طاقتیب
 . میدار بشبچه  گفتمیوقت نم  چیکاش ه 
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و  و باال آوردم که مامان سرم که با تعجب سرم  یمحکم خورد تو یدفعه دست هی
 . دمیدرهمش د یهابا اخم

 دل نازک! خاک تو سرت.  قدر ن یآخه مردم ا -

 مادرمن؟ یزنیاخم گفتم: حاال چرا م با

 کردن.  ینداد و به سمت مامان نورا رفت و شروع کردند به احوال و پرس وجوابم

**************************************************** 

 گذاشتم.  زیم یو روگل  دسته

 و پوست پوست شده بود.  رنگی به صورت نداشت و لبش ب رنگ

 براش.  رمیبم

 . دمیبوس یطوالن وش یشون یشدم و پ خم

 بودم از دست بدمت.  دهیگوشش گفتم: ترس کینزد

 ات؟ ی! مگه رفته بودم عمل وونهیگفت: د یاگرفته   یو با صدا  دیخند

 بچه درآوردن.  اتیآره، عمل  -

 . دمیو بوسو گونش  دمیو به بازوم زد که خند دیخند

 و رو به دالرام دراز کردم. و دستم سادمیوا درست

 .نمش ی خوشگل بابا رو بده بب -

 . دمیکش ترن ییپا  یبهم دادش که پتو رو کم اطیاحت با



 ی مطهره حیدر  نمسیس

2005 
 

 لبم نشست.  یرو ی ش لبخندچهر از 

 بود.  دهیو مظلوم خواب معصوم

 . دمیو بوسو آروم گونش  دمی صورت کوچولوش کش یرو وانگشتم 

 . هیبودن چه حس خوب بابا

 نورا نگاه کردم.  به

 مثل خودت خوشگله.  -

 لبش نشست.  یرو یلبخند 

 نشستم.  کنارش

 . ادیرد کن ب ؟یدیواسش خر یخان، چ اشای: کناین

 . دم یخند

 . میتنها شد یوقت دمش، یاالن نم -

 . مشینی بب میخوایم ش، یبد  دیاالن با ر، یبا حرص گفت: نخ لیل

 . ارمشیب تونمی نم مارستانیب  یکه تو نجاست یمشکل ا -

 ؟یدیخر  یبا اخم گفت: مگه چ مامان

 زدم.  ینگاه کردم و چشمک کردیکه کنجکاو بهم نگاه م  یینورا به

 . د یفهمیم -

 گرفت.  ودستم



 ی مطهره حیدر  نمسیس

2006 
 

 . گهیبگو د -

 کوتاه باال انداختم.  وابروهام

 االن نه.  -

 . دمیبهم رفت که خند یاغره چشم

و  و بهش سلم کردند که جوابشون  دندیورود احترام همه به سمتش چرخ با
 داد.

 شد.  کیلبخند بهمون نزد با

 سلم.  -

 سلم.  -

 . دی باال کش یو کمو به دندون گرفت و خودش لبش  نورا

 ؟یگفتم: درد دار  نگران

 زد.  یلبخند 

 خوبم. -

 به احترام گفت: سلم عمه.  رو

 جام بلند شدم.  از 

 .دیبوس وش ی شونیخم شد و پ احترام

 سلم خوشگل عمه.  -



 ی مطهره حیدر  نمسیس

2007 
 

 کوچولو رو.  نیا نمش ی تخت نشست و رو به من گفت: بده بب یرو بعد

 بچه رو از خودم جدا کردم و بهش دادم.  یتینارضا با

****************************************************** 

 نــورا

 

 بشم.  ادهیواسم باز کرد و کمکم کرد که پ  ون یماش در 

 بچه رو آورد. مامانمم

 . میتو خونه اومد اشایکمک ک به

و گرفت و بلندم کرد که گفتم: خودم زانو و گردنم ریز  می دیها که رس پله  به
 . امیم

 . رهیگی دردت م -

 زدم.  شی از نگران یلبخند 

 تخت خوابوندم.  یاتاق شد و آروم رو وارد

 و بابا به داخل اومدند و مامان بچه رو کنارم گذاشت.  مامان

کم با  هی ادیاتاق ن یتو ی کس  چیه  ومدندین  هیتا بق  دیشی: اگه ناراحت نماشایک
 نورا تنها باشم. 

 زد.  یلبخند  بابا



 ی مطهره حیدر  نمسیس

2008 
 

 . دی راحت باش -

 . رون یه برند بمامان اشاره کرد ک به

 باز کرد. ودش یلباس سف  یهادر رو بست و دکمه  اشایرفتند ک  رونیاتاق که ب از 

و ستون بدنش  و دستش  دی که بچه وسطمون بود به پهلو خواب یتخت جور  یرو
 کرد. 

 بهش زدم.  یاو گرفتم و بوسهنوازش کرد که دستش  وگونم 

 م؟ یبذار  یو چ: آخرش اسمش اشایک

 بود نگاه کردم.  دهیکوچولومون که آروم خواب به

 ه؟ ینظر خودت چ -

 نگاه کردم.  بهش

 آورد.  رونیاز سرم ب  ومیروسر

 . یخودت دوست دار  یهر چ -

 که گفتم بهار باشه گفتم: زهرا چطوره؟   شی وقت پ یل یخ برخلف

 زد.  یلبخند 

 . ه یعال -

 . دمیزهرا رو بوس یشونیپ آروم

 مامان.  یزهرا -



 ی مطهره حیدر  نمسیس

2009 
 

 عاشقتم نورا.  -

 نگاه کردم.  بهش

 منم عاشقتم.  -

 پشت گوشم برد. وموهام 

 .میار یبچه ب گمی نم گهید -

 کردم.   تعجب

 چرا؟!  -

 . ی کشیدرد م نمی بب تونمینم -

 زدم.  یلبخند 

 .گه ید یکی می¬گ یدوباره م رهیم ادمونی  گهیچند وقت د -

 . دم یخند

 راحت پر پر.  هی طونیش گه یاومده د یفسقل  نی اما حاال که ا -

 !یحرص گفت: لعنت با

 . دم یخند

لبش گذاشتم و نرم و کوتاه  یو روبلند شدم و لبم  یکه داشتم کم یدرد با
 . دمشیبوس

 و باز کرد.هاشجدا شدم که آروم چشم ازش



 ی مطهره حیدر  نمسیس

2010 
 

بچه بلند شد که با حرص گفت: از االن   یه ی گر یبزنه اما صدا یحرف خواست
 شروع شد.

 کردم.   ترک یو زهرا رو به خودم نزد دمیخند

 قربونت برم.  نهیهم گهید یبچه دار  -

 باز کردم .  وهامدکمه 

  یو پر کرد که لبخندوجودم یادادم حس خوب و مادرانه  ریکه به زهرا ش نی هم
 لبم نشوند.  یرو

 خندم گرفت.  اشایک یشده¬  خینگاه م از 

 و دور کمرم انداخت. بلند شد و با فاصله ازم دستش  درآخر

 . خورمیو ممنم سهمم  خورهیم ریتا بچه ش -

 هاش محصور شد.لب  نی ب لبم

 . کردمیم ش ی که همراه دمیبوسی احساس م با

 یگفتم: واسم چ  ¬خوردیکه وجودم¬و م یبا کنجکاو م یهم که جا شد از 
 ؟یدیخر

 گرفت.  ودستم

 ... یتا نذار  -

با  خوامی و آروم گفت: م دی کش یلحظه در به صدا دراومد که پوف نی تو هم اما
 بابا!  یزنم تنها باشم، ا



 ی مطهره حیدر  نمسیس

2011 
 

 . دم یخند

 سر و بدنم انداخت و به سمت در رفت.  یرو ویشد و چادر رنگ بلند

 و پوشوندم. چادر خوب خودم با

 داخل.  ختندیگله ر  هیکه در رو باز کرد  نی هم

 بلفاصله کنارم نشستند.  نایو ن دالرام

گفت: چه خبرا؟  یانداخت و با بدجنس  اشایباز ک یهابه دکمه  ینگاه آرش
 ها بازه. دکمه  نمیبیم

 . دمیو گزخجالت لبم  از 

 آروم همه بلند شد.  یخنده  یصدا

 چپ چپ بهش نگاه کرد.  اشایک

 سرت تو کار خودت باشه.  ومده، یبه تو ن  شی فضول -

 دونه دونه بست. و هاشدکمه  بعد

 .شده به سمتم اومد  چ یکاغذ کادو پ زیچ  هیبا  اشایک  مامان

 هم گذاشتم.  یو روبچه رو از خودم جدا کردم و لباسم آروم

 دستم گذاشت.  یرو تو زیطرف تخت کنارم نشست و اون چ اون

 مبارکت باشه.  -

 زدم.  یلبخند 



 ی مطهره حیدر  نمسیس

2012 
 

 ممنونم.  -

 ستمی اما بازم بخاطر اون اتفاقات اصل باهاش راحت ن ستیبدک ن رابطمون
 . ستیاز جنگ و دعوا و مخالفت ن  یخبر  گهی خداروشکر د یول

 . دم ید یخاکستر یرو ازش کندم که جعبه  کاغذ

خوشگل با لبخند گفت:   یل یخ زیر  نهیس  هی دنیجعبه رو باز کردم که با د در 
 ممنونم، واقعا خوشگله.  یل یخ

 زد.  یلبخند 

 خوشحالم که خوشت اومده.  -

 . مینی: بده ما هم بب ناین

 و جعبه رو بهش دادم.  دمی خند شیفضول از 

 بهم دادند.  یاه یو عمه احترام هد اشایو مامان ک ری حاال مامان و ام تا

 . میبهش نگاه کرد اشایک  یصدا با

 منه.  یه ینوبت هد -

 کردم. ذوق

 .دهیواسم خر یچ نمی دوست داشتم بب یل یخ

 . ست ی ن نجایا ن، ییپا میبر  دیو بهتر کنه، بانورا وضعش  رونیب  دیبر یاول همگ -

 رفتند.  رونیزود از اتاق ب یاز سر کنجکاو  همه



 ی مطهره حیدر  نمسیس

2013 
 

که  یدر رو بست که به کمک تخت بلند شدم و از سوزش و درد کم اشایک
 و به دندون گرفتم. داشتم لبم 

 کمد برداشت.  یو از تور  یمربع یجعبه  هی

 و درست کردم. و دامنم یبستم و روسر وهامدکمه 

 بچه رو بردارم اما نذاشت و خودش برش داشت.  خواستم

 اشا؟ یگفتم: ک یغم ساختگ با

 شده؟ یگفت: جونم؟ چ نگران

 !یمثل قبل بهم توجه نکن  گهیحاال که بچه اومده نکنه د -

 . دیو بوسو سرم  دیخند

 . شهیم  شترمیجوجه؟ تازه توجهم ب یزنیحرفه که م نیا -

 از جوجه گفتنت دست بردار. یبابا شد  گهیحرص گفتم: حاال که د با

 . دیخند

 . یمن یبازم جوجه   یبش رمیپ دارم، ینوچ، دست برنم  -

 بهش رفتم.  یاخنده چشم غره  با

 دست بچه رو گرفت و با اون دستش کمکم کرد که بهتر راه برم.  هی با

هم پشت سرمون    هیبه سمت در رفت که بق یحرف چیبدون ه میکه رفت  نییپا
 اومدند. 



 ی مطهره حیدر  نمسیس

2014 
 

 . میسادیدر وا دم

 کرد و جعبه رو به سمتم گرفت.  ولم

 با عشق.  میتقد -

به خودش   عیسر چیسوئ هی دنیازش گرفتم و بازش کردم اما با د یکنجکاو با
 نگاه کردم. 

 رو. دست قشنگه  دی! بزننهی ماش  هیگفت: او! هد دهیکش  مهراد

 دست و سوت بلند شد.  یصدا

 گفتم: کوش؟ کجاست؟  یخوشحال با

 زد.  یجذاب لبخند

 .ادیصداش از کجا م  نی و بزن ببقفلش  -

 .قدم برداشتم  یخوشگلش آروم به طرف یصدا  دنیزدم که با شن عیسر

 بهم بده.  تونستی بود که م یاه ی هد نیبهتر نم، ی خدا! عاشق ماش نیماش ییوا

گرد   یهانفسم بند اومد و با چشم دمیکه د یزیاما با چ می دیخونه رس پشت
 شده بهش نگاه کردم.

 کوفتت بشه نورا! ن، ی ذوق زده گفت: ه دالرام

 نگاه کردم.  اشا یتعجب به ک با

 گرون؟! قدر نیچرا ا -



 ی مطهره حیدر  نمسیس

2015 
 

 . دیخند

 . ی نیماش نیکه عاشق ا  یگفتیم  شهی خودت هم -

 هام حلقه زد و باز بهش نگاه کردم.چشم یاشک تو یخوشحال از 

 به سمتش رفتم.  آروم

 ! سقف یدو در ب دی سف یام و یب هی

 فروخت.  وماش ی بگو چرا اپت پس

 گفتم: سلم خوشگلم. یلب با سر خوش ریو ز  دمی روش کش ودستم

بدنم  یتو یسوزش ه یباز کردم و آروم داخلش نشستم که بخاطر بخ ودرش 
 . د یچیپ

 بود.  یکرم توش

 بودم و هستم.  نیماش ن ی عاشق ا  شهی هم

 . دمی به فرمونش کش یدست

 . یبهم بد  یتونستیبود که م  یزیچ نی بهتر نیا اشایک -

 اومد.  لبخند به سمتم  با

 خوشت اومد؟  -

 نگاه کردم.  بهش

 . هی عال نیا -



 ی مطهره حیدر  نمسیس

2016 
 

 شدم و بخاطر بچه با فاصله ازش بغلش کردم.  ادهیپ نیماش از 

 .میخوایشام م اشا، یبلند گفت: ما گرسنمونه ک فربد

 .می دیخند هردومون

 پرروعند بخدا! نایا چقدر 

 . دمیو بوسجدا شدم و گونش  ازش

 دوست دارم.  یل یهاش زل زدم و با تموم احساسم گفتم: خچشم تو

 . دم یگونم کش یو روش انگشت اشاره پشت

 دوست دارم.  یل یمنم خ -

 

 روز بعد  چند

 

 و وارد هال شدم.  ختمیر  وانیدوتا ل یگرفتنم که تموم شد تو وهیآبم

 لبم نشست.  یرو یقی لبخند عم دمیکه د یزیچ با

 شدم.  رهیگذاشتم و بهشون خ زیم یرو وی نیس

 مبل کنار بچه خوابش برده بود. یرو اشایک

 کوسن برده بود. ریو ز سرش بود و بازوش ریمبل ز  کوسن

 زهرا بود و زهرا آروم خواب بود.   یتو مشت کوچولو اشارش  انگشت



 ی مطهره حیدر  نمسیس

2017 
 

 . دمیعمرم د یکه تو هیاصحنه   نیصحنه بهتر نیا ایخدا

صحنه رو به کدوم صحنه  نیتریو احساس نیتربهم بگند اسکار قشنگ  اگه
 که بابا کنار دختر کوچولوش خوابش برده.  یاصحنه  نیبه هم  گمیم  یدیم

 مبل دست گرفتم و خم شدم. به

 بشه.  دار یبخورند و ب یهاش تکونکه باعث شد پلک  دمیبوس وگونش 

 اد؟ یخوابت مو باز کرد که با لبخند گفتم: شدش  زیر  یهاچشم

 .سادمیستون بدنش کرد که وا ودستش 

 چرت بود.  هیگفت: نه، فقط  یاگرفته   یو با صدا دی به صورتش کش یدست

 . د یبه زهرا انداخت و خند ینگاه

 !یو گرفته فسقل هم انگشتم یچجور  -

 . دم یخند

 هاش زد. به انگشت  یابوسه 

 نشستم.  کنارش

 بدم.  ریبدش من بهش ش -

 پام گذاشتش.   یکرد و رو  بلندش

 دادنش شدم.  ریباال بردم و مشغول ش یکم وپام

 گذاشت.  زیم یو روبرداشت، بغلم کرد و پاهاش  وی نیس اشایک



 ی مطهره حیدر  نمسیس

2018 
 

 به سمتم گرفت که ازش گرفتم. ووان یل

 و تصاحب کرده!اموال باباش  یچجور  نی : ببدیبچه نگاه کرد و نال به

 . دن یکردم به خند شروع

 . گم یدارم راست منخند، خب  -

 !رهیگ یو پس نم گفتم: نه که شب¬ها باباش اموالش   خندون

 و تو بغلش فشارم داد.  دیخند

 خوردم. ووم یآبم

 . نهیبابا بچه رو بب یملقات میفردا بر -

 خودت بچه رو ببر. -

 . یایب دیتو هم با -

 یاسال و خورده ه ی نکهیبا ا ام، ینگاه کردم و قاطعانه گفتم: من نم بهش
گذشته اما هنوزم به عنوان پدر شوهر قبولش ندارم، خوش ندارم نگاهش  

 . وفته یبهم ب

 کرد. اخم

 نورا؟  -

 عه!  گه، ید خوامی گفتم: نم غرزنان

 خورد. ووش ی و آبم  دیکش یپوف



 ی مطهره حیدر  نمسیس

2019 
 

 شونش گذاشتم.  یو رورفتم و سرم ترن ییپا

 . دی موهام کش  یوار تونوازش  ودستش 

لبم   یرو یلبخند  شیزهرا رو نوازش کردم که از نرم  ینه انگشت اشاره گو با
 نشست. 

 افتاد! ییهادوسال عجب اتفاق  نیتو ا -

 . میبچه کنار هم باش هیبا  ینطور یکه االن ا  کردمیو نمها فکرش آره، اون موقع  -

 نگاه کردم.  بهش

 ؟یای راض یباهام ازدواج کرد نکهیاز ا -

 زد.  یلبخند 

 .یو بکنکه فکرش  یز یاز هر چ شتریب -

 لبم نقش بست.  یرو یلبخند 

 . اشایک کنمیبهت افتخار م -

 ؟یچ یواسه -

  یهست یمرد واقع هیتو  هات، م یواسه شجاعتت، واسه تصم ز، یواسه همه چ -
 . کردمیو م آرزوش  شهی که هم  یهمون اشا، یک

 زد.   یمهربون  لبخند



 ی مطهره حیدر  نمسیس

2020 
 

که   ی ازش راحته، زن المیازدواج کردم که از همه نظر خ یمنم خوشحالم با زن -
 . ادیم رونیعالمه گرگ بفرستمش سالم ب هیاگه وسط  دونمیم

 زدم.   یقیعم یلبخند 

 بهم اعتماد داشت خوشحال بودم. نکهیا از 

 . دی لبم کش یرو وانگشتش 

تو، سوژه قرار  دنیپازل واسه درست شدن من بود، د هیانگار تموم اتفاقات  -
 یکه بخاطرش حساب ییهاکردن، اون اتفاق   دایبهت پ یحس هیدادنت، 

خوردن و کما رفتنت و بعد به هوش اومدنت پازل کامل شد،  ریشرمندتم، با ت
 گار یس  گهید خوره، یمشروب نم گهید خونه، ی که نماز م یاشایشدم به ک لیتبد
 . دهیم  تی اهم نی دبه  کشه، ی نم

 . دم یگونش کش یرو وانگشتم 

  یایبه راه راست ب خواستیکه خدا م نهیتو از اول وجودت پاک بوده واسه هم -
اما علوه بر خدا خودت دعوت خدا رو  ، یو غرق کنتو گناه خودت خواستیو نم

 . یبه سمتش رفت وی قبول کرد

 زد.  یلبخند 

 ؟ یهست یو همشم بخاطر توعه... ازم راض -

 . ادیز  یل یخ یل یخ -

 لبم نشست.  یرو یکه لبخند  دیبوس وم یشونیپ
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 خبر خوب.  هی -

 ؟یگفتم: چ  جانیه با

 شرکت.  یوقتشه برگرد گهید -

پامه بلند بشم  یبود بدون توجه به بچه که رو کیو نزد دمی کش یبلند نیه
 بچه رو گرفت و نشوندم.  عیسر اشایاما ک

 ؟یگ یبخدا راست م -

 . دیخند

 آره. -

 دور گردنش حلقه و بغلش کردم.  وهامدست 

 . یخوشحالم کرد یل یخ اشا، یممنونم ممنونم ک ییوا -

 و بغلم کرد. دیخند

دادنش ادامه   ریاومدم و به ش رونیب اشایبچه زود از بغل ک یه یگر  یصدا با
 . د یخواب شیگر  یدادم که صدا

 بهش نگاه کردم.  یخوشحال با

 دوست دارم.  یل یخ -

 و دور شونم حلقه کرد.و دستش  دیخند

 دوست دارم.  یل یمنم خ -
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موهام   یو با آرامش نوازش دستش توهامشونش گذاشتم و چشم  یرو وسرم
 بستم. 

  چیداخل خودش داره که ه  وی اما چنان عظمت هی سه حرف یکلمه  هی نیا خدا، 
 واسه وزن کردنش باشه.  اسشیمق  تونهی نم یزیچ

به ظاهر خوشحال  دیشا ، یو پوچ چینباشه ه تی زندگ یخدا تو  یوقت واقعا
 هیاما باطنا   یو آزاد و رها کرده باشو با انجام ندادن دستوراتش خودت یباش
 ییها دست به خودنمااز آدم یکه بعض نه ی... واسه هم یدرونت کم دار  یزیچ
که    یرند و هر کار یم  یشون جلب کنند، پارتبه خود وگران یتا توجه د زنندیم

وجودشون پر بشه   یتو قی عم یحفره نی تا ا دندیخدا منعش کرده رو انجام م
 کمه.  زیچ هی  نندیبی اما بازم م

گمشده   هی کردمیبودم، حس م ینطور ی بودم هم حجابی ب یخودم وقت من
به   گشته، ی وجودم دنبال خدا م دمیکه متحول شدم تازه فهم  یدارم اما از وقت

 یبزرگ ار یو ائمه هم نقش بس  امبریداشته... اما نه فقط خدا، وجود پ از یاون ن
 دارند.  مون یزندگ  یواسه داشتن آرامش تو

 ینی ریش  نیاما خوشحالم که ا نیریو هم ش مهیتلخ زندگ  ی هم تجربه  اشایک
تلخ رو داره تو خودش فرو  یکه تجربه  یجور  کنهی م دای داره ادامه پ طور ن ی هم
 . کنهی م دیو ناپد برهیم

و بذاره:  بهتره اسمش  سهیو بنوبخواد داستانمون  یک ینظر من اگه  به
 !« سی»نمس 
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 یپــا

 از نگاه پرمهرتون«  »ممنون
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