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 :ضد نور

 به نام خدا

 ضد نور  

 عاطفه انصاری

 /01/291399 

 

 1_پارت#

 

می دونید ضد نور یعنی چی؟ به عکس هایی که 

برخالف تابش نور خورشید گرفته می شه می گن! 

عکس هایی که از سوژه چیزی به جز یک سایه سیاه 

 ذاره! رنگ باقی نمی

ما یه گروهیم، یه گروه با هویت های مختلف و البته 

قالبی! کارمون همینه، تو قالب شخصیت های جور و 
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واجور قرار می گیریم و برای رسیدن به هدف و گرفتن 

حقمون تالش می کنیم.  حقیقت وجودمون برای 

شه و همیشه مثل یک سایه سیاه، کسی رو نمی

به ما می گن  مونه. به خاطر همینناشناخته باقی می

 ضدنور! 

درست حدس زدید، ما دزدیم، اما نه دزدهای معمولی! 

ما هرچیزی که به نفعمونه می دزدیم! گاهی پول، 

گاهی اطالعات و گاهی هم... آبرو!  بستگی به شرایط 

داره. اشتباه نکنید، ما رابین هود نیستیم. هر کدوم از 

ما خودش به تنهایی انقدر مشکالت داره که وقتی 

مونه. عالوه بر اون، دنیا برای کمک به بقیه باقی نمی

انقدر غرق مشکالت شده که یه لشگر رابین هود هم 

کاری از دستش بر نمیاد چه برسه به یک گروه شش 

 نفره!
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ضد نور رئیسی نداره. هرکدوم از ما یک مهره کلیدی و 

حساس به حساب میاد که نبودنش دردسر سازه؛ البته 

یشتر از این که توی صحنه حضور به جز من! من ب

پیدا کنم پشت صحنه مشغول سیر کردن شکم پنج 

نفر دیگم و در مواقع لزوم، مثل نخودی تو بازی 

وسطی وارد صحنه میشم و بعد... دیگه خبری ازم 

نیست! همین حضور کوتاه رو هم مدیون سُرور خواهر 

بزرگترم هستم. دانشجوی ممتاز اما انصرافی رشته آی 

 تی. 

شاید اگر پدرم بدبیاری نمی آورد و ورشکست نمی 

شد، سکته قلبی نمی کرد و سال های بیشتری کنار 

خانوادش می موند؛ اونوقت الزم نبود مادرم از شب تا 

صبح پرستاری بچه های مردم رو به عهده بگیره و 

آخرش هم هشتمون گرو نه بمونه. انقدر نرسونیم که 

مشغول کار تو یک سرور تصمیم به انصراف بگیره و 
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تولیدی بشه و نهایت استفاده از معدل بیستش بشه 

ساختن پاورپوینت و کار کردن با اکسل برای بچه های 

 مدرسه سر خیابون! 

شه به همه چیز رسید یک این که می گن با تالش می

دروغ بزرگ و ناجوانمردانس. یک دروغ که آدم هایی 

 بشیم!مثل مارو سرگرم می کنه تا از دور خارج 

 

 نور_ضد#

 

 ۲_پارت#
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موفقیت یک فرمول ساده و در عین حال سخت داره. 

کافیه پول رو با ارتباط جمع کنی و در مواقع لزوم اون 

رو منهای وجدان کنی تا به دست بیاد. ما تو ضد نور 

به این فرمول ساده رسیدیم و حاال داریم ازش استفاده 

 می کنیم.

دارن یا اطالعات کافی هدف های ضد نور یا پول کافی 

برای رسیدن به پول. البته گاهی برای رفع خصومت 

های شخصی هم سراغ آدم ها می ریم و حسابمون رو 

صفر می کنیم. ولی هدف اصلی گرفتن حقمونه. حقی 

که خیلی از آقا زاده ها و کله گنده های این شهر سال 

هاست دارن ازش استفاده می کنن. ما حریص نیستیم 

 وفقیتمون هم همینه!و رمز م

آروم و با طمانینه جلو می ریم. یک سوژه انتخاب و راه 

رسیدن به هدفمون از طریق اون آنالیز می شه و در 

نهایت با بهترین و کم خطر ترین شیوه جلو می ریم. 
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مهم اینه که ردی از ما به جا نمونه تا بتونیم مداوم 

 کارمون رو انجام بدیم. 

ین بار قرعه به نام من افتاده بخاطر همینم هست که ا

و برای اولین بار من به عنوان مهره اصلی، وارد بازی 

 شدم.

 

ثانیه ها می گذرن و با هر حرکتشون من رو از خود 

واقعیم دورتر می کنن.  دست های عرق کرده و قلبی 

که با هر تپش اونو تا گلوم حس می کنم نشونه های 

یک خطا  هیجان باالیی که تحمل می کنم هستن.

کافیه تا همه چیز رو خراب کنم و همه اعضای گروه 

 رو به خطر بندازم .
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با صدای نفس، چشم هام رو باز می کنم و خیره به 

عکس چسبیده به آینه سعی در حفظ کردن آخرین 

 توصیه هاش دارم.

نگاهش اعتماد کافی روبه من نداره و همین مضطربم 

 می کنه.

 

زود باید خودت رو فرصت زیادی نداری باده...   -

ثابت کنی! اگر موندگار بشی، میشه به ادامه کار 

امیدوار بود اگر نه... این یکی رو هم از دست می 

 دیم!

 

هَمی که به کار برد، غم عجیبی با خودش داره. دزدی 

کار شریفی نیست اما وقتی بین جماعت دزدا زندگی 

ابد می کنی باید راه و روش اونا رو  بلد باشی وگرنه تا 
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مفلوک باقی می مونی. نفوذ کردن به اموال و اطالعات 

افراد مهم اونقدری که راحت رو زبان می گرده ساده 

نیست و این مدت سوژه های زیادی رو از دست 

دادیم. آخرین بارحتی خطر رو تا بیخ گلومون حس 

 کردیم.

 

 نور_ضد#

 

 3_پارت#

 

 

نگاهم رو از عکس می گیرم و به تصویر مشوش نفس 

در آینه می دم.. پشت سرم قرار می گیره و دست روی 

 سرشانه هام می زاره. 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 10shahregoftegoo@ 

 

تنها فرصتمونه باده... به بادش ندی. این یکی نه   -

دنبال لوندیه نه میشه به این راحتیا پا تو محل کارش 

گذاشت. مجتبی هکش کرده اما اون سیستم اصلی 

 نیست. 

جایی که کار میکنه بهترین نیرو هارو داره و   -

احتیاجی به ما نداره. همه چی تمومه باده همه چی 

گفته و کسی تا حاال شکمش رو  تموم!  فقط شانس ما

 خوب سیر نکرده.

صندلی رو می چرخونه و این بار مستقیم تو چشم هام 

زل میزنه، شاید فکر می کنه اینجوری بهتر شیرفهم 

 می شم.
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مستش کن باده...مست عطر خوش غذاهایی که _

 میپزی!

جمله اش زیادی کلیشه ای و سینماییه ، اما من به 

ی می کنم برخالف اضطراب روی خودم نمیارم و سع

درونم شبیه آدمای مطمئن و کاربلد به نظر بیام اما 

راهی به ذهنم نمی رسه.  مجتبی هر وقت قراره کارش 

رو شروع کنه و وارد یک سیستم بشه اول یدونه هایپ 

می خوره و بعدش هدفون مشکی رنگشو می زاره تو 

گوشش و بی توجه به آدمای دیگه کارش رو می کنه.  

رور موهاشو محکم باالی سرش می بنده و نفس... سُ

نفس کار خاصی نمی کنه، فقط قبل از انجام هر کار 

مهمی، لبشو از تو گاز می گیره. مسخره است ولی تو 

این شرایط من فکرم اینه که چه حرکتی رو برا خودم 

 انتخاب کنم تا یه سیس خاص و جذاب داشته باشم.
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این اصال خوب  احساس می کنم یه کم عرق کردم و

نیست. خیره به چشم های نامطمئن نفس حرفی می 

 زنم که اصال ربط به صحبتمون نداره.

 

 میشه کولر رو یکم زیاد کنی؟  -

ابرو هاش باال می پره، اما خیلی زود خودش رو جمع 

می کنه و سمت کلید کولر می ره و اون رو روی دور 

 تند می زاره و با این کارش من یکم نفس می کشم.

 حاال مغزم بهتر کار می کنه.

 باید چی کار کنم نفس؟_

هیچی غذا بپز. فقط کافیه موندگار بشی! بقیش   -

رو ما راهنماییت می کنیم. نمی خوام از االن گیج 

 بشی.

 سر تکون می دم.
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 چی دوست داره؟_

چشم هاش  برق می زنه و این یعنی من باالخره یک 

 کالم حرف حسابی زدم.

 

ق نوتالس! هر رستورانی هم که شریف می گفت عاش_

می ره غذاهای گوشتی سفارش می ده اما انگار اونی 

 که خیلی براش خاصه استیکه!

دوباره ترس سراغم میاد. موهایی که برای اولین بار تا 

این حد کوتاه کردم رو پشت گوشم می دم. هنوز با 

رنگ طالیی جدیدش راحت نیستم و همینم رو مخم 

و درحالی که گوشه پیشونیم رو میره. کالفه می شم 

 ماساژ می دم، بهش پشت می کنم:

 دسر خوب بلدم اما غذاهای خارجی..._

 صندلی رو می چرخونه و دوباره تو چمام زل می زنه:
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االن وقت فکر کردن به این چیزا نیست؛ هرچی _

بلدی بپز، هرکاری می تونی بکن، فقط تو اون خراب 

 شده جا باز کن.

 

 نور_ضد#

 

 ۴_پارت#

 

االن وقت فکر کردن به این چیزا نیست؛ هرچی _

بلدی بپز، هرکاری می تونی بکن، فقط تو اون خراب 

 شده جا باز کن.

 

باشه آرومی تو جوابش می گم و با اومدن سُرور حس 

 بهتری پیدا می کنم.
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نگاهش برخالف نفس آروم و بدون تشویشه. البته این 

شرایط زندگی هم ویژگی همیشگیه سروره؛ تو بدترین 

میتونه خونسرد پلک بزنه و خیره به بخار چایی که از 

ماگ بزرگ قرمزش خارج میشه،  یه لم بده و نفس 

 عمیق بکشه و فکر چاره باشه. 

نگاهم می کنه و با یه لبخندآروم می پرسه که آرومم 

 یا نه؟

 می ترسم سُرور، اگه خراب کنم چی؟_

 دراز می کنه رو تخت اتاق نفس می شینه و پاهاشو 

چی نداره که، هروقت خراب کردی می ریم سراغ یه _

 راه دیگه.

این دقیقا همون جوابیه که منتظرش بودم. گوشیش 

رو از تو جیب شلوار جینش بیرون می کشه و خیلی 

 عادی می پرسه:
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 می خوام اسنپ بگیرم آماده ای؟_

راهی جز آمادگی ندارم، پس سر تکون می دم و سراغ 

و شال آبی رنگی که تازگی خریدم می رم.  مانتو سفید

لباسامو تن می کنم و بعد از چک کردن خودم تو آینه 

با دیدن موهای طالیی رنگی که به زیبایی سشوار 

کشیده شده، با خودم فکر می کنم که تو اولین فرصت 

 باید یه ماسک موی حسابی بخرم!

از خونه خارج  می شم و درحالی که از خرده 

ضافی و ناکارامد نفس کالفم، فقط باشه فرمایشات ا

می گم. سرور بغلم می کنه و برای آروم کردن من تو 

 گوشم زمزمه می کنه:

به هیچکدوم از حرفاش اهمیت نده، فقط خودت _

 باش!
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بغلش می کنم و بعد از چک کردن مشخصات ماشین 

سوار می شم و این اولین قدم خاص و متفاوتیه که 

سال، برای اولین بار تو من بعد از بیست و چهار

 زندگیم بر میدارم.

 

 نور_ضد#

 

 ۵_پارت#

 

 

از خیابونای مختلف عبور می کنم و با رد کردن یک 

به یکشون تصویر این شهر متفاوت می شه. من از 

خونه های قدیمی و آپارتمان های نوسازی که هیچ 

سنخیتی با بافت قدیمی خیابونا ندارن حرکتمو شروع 
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مسیریاب می گه تا پونزده دقیقه کردم و حاال که 

دیگه به مقصدم می رسم، همه چیز شکل دیگه ای 

 گرفته. 

اسم بعضی از ماشینارو نمی شناسم و خونه های 

زیادی تو مسیر خیابون نیست. تا چشم کار می کنه 

فروشگاه های لوکس با کاالهای قیمتیه. حتی درختای 

کنار خیابون هم سرزنده ترن و سر به فلک می کشن. 

انگار حتی آفتاب هم تصمیم گرفته بهشون بیشتر 

خیابونا پا می زارم، بتابه.  اولین بار نیست که تو این 

اما اولین باره که دارم دار و ندار خودمون رو با دارایی 

این آدما مقایسه می کنم و این سوال برام پیش میاد 

که وقت تقسیم کردن این همه سرمایه ما کجا بودیم 

و اونا کجا که سهم ما اونقدر کم شد و سهم اینا انقدر 

اعت کار زیاد. چطوره که ما در طول روز هشت نه س

می کنیم و نمی رسیم اما اینا با نصف زمانی هم که ما 
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برای تالشمون می زاریم ده برابرشو پارو می کنن. 

ماشین وارد یکی از فرعی ها می شه و از این جا به 

بعد یه سر باالییه که تا چشم کار می کنه دور و 

اطرافش پر از خونه های درست و حسابیه. نما های 

و تک و توک آدمایی که  شیک و گرون قیمت

ظاهرشون تعریف حسابی می طلبه. از تعداد پیاده ها 

کم شده و اکثرا سواره هستن. ماشین باز هم می پیچه 

و وارد یک خیابون دیگه می شه. تعدادِ کمِ خونه ها 

خبر از وسعت زیادشون می ده. با صدای زنی که 

رسیدن به مقصد رو اعالم می کنه توجهم به دور و 

ف جلب می شه. راننده که از اول مسیر روزه اطرا

 سکوت گرفته باالخره با گفتن : همین جاست؟ 

 افطار می کنه.

بدون این که مطمئن باشم بله می گم و بعد از حساب 

کردن کرایه پیاده می شم. با یه نگاه سرسری پالک 
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شماره پنج رو پیدا می کنم و به سمتش می رم. 

نگهبان های مسلح و سیاه برخالف تصورم نه خبری از 

 پوش هست و نه ظاهر خونه خیلی تجمالتیه.

جلو می رم و تنها چیزی که به چشمم میاد دوربین 

های مداربسته ای هست که  جلوی در نصب شدن. 

زنگ می زنم و بعد از چند لحظه صدای زنی که 

 جوون به نظر میاد به گوشم می رسه:

 بله؟_

 جلوی دوربین قرار می گیرم.

 تاق هستم... برای آشپزی.مش_

 بفرمائید._

در باز می شه و وارد می شم. حیاط بزرگی جلوی 

چشمم نیست اما گلکاری حرفه ای و چشم نوازی 

داره. و در انتها یه ساختمان سه طبقه با نمای خاصی 
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از آجر های ایرانی قرار داره. مسیر کوتاه رو طی می 

از میشه کنم و به محض رسیدنم به ورودی خونه، در ب

و خانم میانسالی تو چارچوب در قرار می گیره. بلیز 

کرم آستین بلند با دامن قهوه ای لمه پوشیده و یه 

روسری قهوه ای کوچیک هم رو سرش بسته. موهای 

سفید جلوی سرش از زیر روسری بیرون زده و 

صورتش کمی گل انداخته. تپل نیست اما صورتش 

 گرد و دوست داشتنیه.

 

 نور _ضد#

 

 ۶_پارت#
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در باز میشه و وارد میشم. حیاط بزگی جلوی چشمم 

نیست اما گلکاری حرفه ای و چشم نوازی داره. مسیر 

کوتاهو طی می کنم و به محض رسیدنم به ورودی 

خونه در باز میشه و خانم میانسالی تو چارچوب در 

قرار می گیره. بلیز کرم آستیم بلند با دامن قهوه ای 

روسری قهوه ای کوچیک هم رو لمه پوشیده و یه 

سرش بسته. موهای سفید جلوی سرش از زیر روسری 

بیرون زده و صورتش کمی گل انداخته. تپل نیست اما 

 صورتش گرد و دوست داشتنی. 

 

با راهنماییش وارد میشم.  برخالف بیرون، داخل خونه 

پر از اجناس لوکس و خاصه. جز به جز این اسباب و 

دنشون رو فریاد میزنن. ازمقابل لوازم گرون قیمت بو

نشیمنی که با مبل های راحتی با ترکیب طوسی و 

سبز پر شده می گذریم و وارد آشپزخونه بزرگی که رو 
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به روش قرار داره می شیم.  اولین چیزی که به 

چشمم میاد کابینتای های گلسیه که با رنگ سفیدش 

دلبری می کنه. بعد از اون با دیدن جزیره ای که 

ارتا صندلی ناهارخوری  طوسی رنگ زیرش قرار چه

داره به وجد میام. چراغ های طالیی رنگی که از سقف 

باالی سرش آویزونه و یه حباب شیشه ای بزرگ 

روشون قرار داره باعث میشه برای اولین بار تو زندگیم 

شبیه ندید بدیدا رفتار کنم و با هر نگاهم تک تک 

کنه. این طور که  وسایل رو بخورم. خدا بهشون رحم

من دهنم باز مونده، هرلحظه منتظرم یه چیزی از یه 

جایی بشکنه یا حد اقل ترک برداره!. صد در صد من 

تا االن این خونه رو با صاحبخونه ای که فقط عکس 

 جذابشو دیدم چشم زدم.

تک به تک لوازم با ترکیب طوسی و سفیدشون وسط 

االن می اون آشپزخونه برام دلبری می کنند. تا 
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ترسیدم؛ اما حاال ذوق کار کردن بین این لوازم داره 

من رو به این جا موندن و هر کاری که بچه ها بخوان 

ترغیب می کنه؛ مخصوصا اون گاز رومیزی سفید و 

 اون هود شبیه لوستری که از باالی سرش آویزونه!

اگر بدون پیش زمینه و اطالعاتی که دارم وارد این 

قت به ذهنمم نمی رسید که خونه می شدم هیچو

 برای یه پسر مجرد سی و چند ساله باشه. 

 

 بشین دختر جان._

 

با صدای خانمی که حتی اسمشم نمی دونم دست از 

آنالیز کردن خونه بر می دارم . به چشماش نگاه می 

کنم و با یه تشکر کنارش روی یکی از اون صندلی 

 های طوسی می شینم. 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 25shahregoftegoo@ 

  

ی، چند ساله که آشپزی شما خیلی کم سن و سال_

 می کنی؟

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 ۷_پارت#

 

 

 

به قول مجتبی، از این جا به بعد وارد بحث فنی ماجرا 

 می شیم.
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سعی می کنم تو جلد همون شخصیتی که این مدت  

برام  ساختن فرو برم. من در حال حاضر سپیده 

مشتاق هستم.  بیست و شش سال سن دارم و یه 

اردیبهشت ماهی مهربونم. لیسانس روانشناسی دارم و 

دوتا دوره کامل از بهترین کالس های آشپزی رو 

دارم که  گذروندم. از دار دنیا یه برادر سی و سه ساله

بعد از فوت پدر و مادرم پا به پای هم داریم کار می 

کنیم تا مخارج زندگیمون رو در بیاریم! ساکن یکی از 

محله های مرکزی شهر هستیم و خونه اجاره ای 

 داریم. اصالت مادرم به یزد و پدرم به شیراز می رسه.

 

چهار سال سابقه کار توی دو تا آشپزخونه دارم و از 

سالگیم آشپزی می کنم. اسم برادرم  سن پونزده

سامان و به قول مجتبی یه مرداد ماهی مغروره! معلم 

خصوصیه و زبان تدریس می کنه و درآمد ماهیانش بد 
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نیست. به زودی قراره با نامزدش ازدواج کنه و همین 

 باعث تنها تر شدن من می شه!

 

البته همه این پیشینه و اصالت رو مدیون دو تا فاکتور 

مم!  اول مجتبی و سرِ نترسش برای هک کردن مه

سازمان ثبت احوال و بعد ازاون مهارت ستودنیه شریف 

 در کارکردن با نرم افزار فتوشاپ! 

 

رسیدن به خواسته ها در عصر اطالعات و ارتباطات 

خیلی ساده تر از اون چیزی هست که من تصور می 

کردم. توعصر اطالعات همه چیز خالصه میشه در صفر 

و یک. با وارد کردن چندتا صفر و یک درست و 

حساب شده به سیستم کامپیوتر میشه باده رو تبدیل 

کرد به سپیده! خنده داره اما  فقط چندتا کلیک و کد 
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گذاری الزم بود تا من یجورایی یک دختر شیرازی تو 

 دل برو باشم.

 

فقط خدا می دونه اون روزی که مجتبی اطالعات 

رد بایگانی یکی از دانشگاه های سپیده مشتاق رو وا

نیمه دولتی کشور می کرد تا چه حد از اون افت 

فشاری که شب کنکورم داشتم حرص خوردم و موجب 

تفریح بچه های تیم شدم. بدترین بخش زمانی بو که 

شریف، لیسانس روانشناسی رو گذاشت کف دستم و 

قول داد اگر این پروژه موفقیت آمیز باشه،  خودش 

ق لیسانس رو تو هر رشته ای که بخوام برام مدرک فو

بیاره و من خوشحال شدم که دکتر و مهندس شدن تا 

 چه اندازه راحت شده!
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 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 ٨_پارت#

 

 

 یازده... یازده ساله که آشپزی می کنم.  -

 

ابرو های خانمِ میانسالِ خوش پوش باال می پره و 

 میده:نامطمئن نگاهم می کنه. سری تکون 

 

 به هر حال بی دلیل که شما رو معرفی نکردن...  -

حتما دلیلی داشته. فقط اینو بگم دو هفته آزمایشی 

کار می کنید اگر آقا راضی بودن و شرایط شما هم 
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مساعد بود، درباره همکاری طوالنی مدت  صحبت می 

 کنیم. 

 باشه چشم. تا خدا چی بخواد.-

 

انگار از جوابم خوشش میاد. لبخند مهربونی می زنه و  

 ادامه میده:

 

 چندتا مدرک آشپزی داری شما؟  -

 

نفس گفته بود الزم نیست برای همه چیز نقش بازی 

کنم. می تونم درباره آشپزی و حرفه ای که بلدم تا 

 جایی که به هویت قالبیم لطمه نزنه صادق باشم.
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شیرینی پزی. دارم دوره یه دوتا...آشپزی ایرانی و -

سری غذا های فرنگی رو هم یاد می بینم.  دسرم 

خیلی خوب بلدم بپزم. دوره ندیدما... تجربی یاد 

 گرفتم.

سر تکون میده. حسم می گه از خود من بدش نیومده 

 و این یک امتیاز مثبت محسوب می شه!

اما خب، حسِ من به تنهایی برای موندگاریم کافی 

 ید توی این دو هفته سنگ تموم بزارم.نیست و من با

 

یه وقتایی ممکنه مجبور بشید شب این جا   -

 بمونید مشکلی با این قضیه ندارید؟

 

من نه، اما بدون شک مامان اگه خونه باشه مشکل 

 داره. ولی خب دروغ که حناق نیست!
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اگه زیاد نباشه مشکلی نیست...باالخره توی هر   -

 کاری شرایط خاص پیش میاد.

 

فس گفته هرطورشده تو این خراب شده جاباز کنم و ن

این طور که معلومه این خانم حتی اگر خدمتکار هم 

باشه نظرش برای آقای خونه مهمه که این طور 

نشسته و داره زیر و روی من رو آنالیز می کنه. پس 

تمام تالشم رو می کنم تا به قول سُرور با خود شیرین 

 بازی جای پام رو سفت کنم!

 

فقط... من تنها که قرار نیست بمونم؟خدمه دیگه هم -

 هستن؟
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 از حرفم خوشش میاد و راحت تر از قبل جواب میده:

 

آره دخترم... من خودم همیشه هستم از این بابت   -

خیالت راحت باشه. می بینی که آقا خونه 

زندگیش رو کال به من سپرده! اکثر وقتا هم 

ن چیزا نیست فقط یه زمان تولدی جشنی از ای

 اگه باشه مجبوریم از شب بمونیم.

 

لبخند خجالت زده ای می زنم و سعی می کنم در 

قالب همین دختر محجوب و ماخوذ به حیا باقی 

 بمونم.

 

تا االن دوتا موضوع مهم رو فهمیدم: اول این که این 

خانم همه کاره شاید از جیک و پوک آقاشم خبر 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 34shahregoftegoo@ 

داشته باشه و بتونم در آینده از اطالعاتش کمک 

 بگیرم. دوم این که بعضی شبا باید این جا بمونم.

گلوم از استرس خشک شده و دلم یه لیوان آب خنک 

ایی خشک و می خواد اما هیچ خبری از یک پذیر

خالی هم نیست. قبل از این که استرس کار دستم بده 

 بحث رو به سمتی که باید بره می کشونم. 

 

 ببخشید من از کی باید کارمو شروع کنم؟   -

 

از همین امروز می تونی شروع کنی اما خود آقا -

نیست. اگر بخوای می تونی بری از فردا بیای. شاید 

 بتی داشته باشن.الزم باشه خودشونم باهات یک صح
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بیشتر از این توان این جا موندن ندارم.  ترجیح می دم 

برم و فردا بیام. باید همه چیزایی که امروز دیدم و 

 شنیدم رو تخلیه کنم.

سریع از جا بلند می شم. قصد رفتن دارم، اما با دیدن  

صورت متعجب زن به این نتیجه می رسم که رفتن به 

ین جمله قصد محک زدن من نفعم نیست. احتماال با ا

رو داشته تا ببینه چقدر کاری هستم و قرار نیست پول 

 مفت از آقاش بگیرم. 

 برای جمع و جور کردن واکنشم لبخند می زنم:

 بنظرم بهتره از همین االن شروع کنیم!  -

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 9_پارت#

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 36shahregoftegoo@ 

 

 

 

سمت جزیره خوش رنگ و لعاب می رم و از توی 

 ه و خودکاری بیرون می کشم.کیفم دفترچ

 

 خب خانم... _

 

 به چشماش نگاه می کنم تا خودش رو معرفی کنه.

 

 شیرین... اسمم شیرینه!  -
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الحق که اسمش برازنده صورت دوست داشتنیه 

 شیرین و سفیدشه.

 

خب شیرین خانم من برای شروع باید یه چیزایی   -

 رو بدونم. اگر اشکال نداره امروز وقتتون رو بگیرم.

 

از جاش بلند می شه و به سمت آشپزخونه میاد. 

لبخند زنان به قصد دم کردن چای سراغ سماور برقی 

 سفید رنگی که روی کابینت دلبری می کنه می ره.

اگر اشتباه نکنم االن باالی پنج میلیون قیمت داره. 

آخرین بار سه ماه پیش وقتی می خواستیم به 

ی برقی بخریم پیشنهاد من برای هدیه روز مادر کتر

چهار میلیون و پونصد بود. البته ما پولمون نرسید و از 

آقا صمد که با وانت جنس میاره تو کوچه یه کتری 
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قوری ششصد هزار تومانی برداشتیم و با سه تا قسط 

 تسویه اش کردیم.

 

 بپرس دختر جان باالخره قراره این جا کار کنی.  -

 

ی هستم سعی می کنم به این که من یه سپیده قالب

فکر نکنم. به جاش مثل باده رفتار کنم. این باده است 

 که قراراه با آشپزی موندگار بشه!

 

خب اول این که آقای سعادت به ادویه یا چاشنی   -

 خاصی حساسیت ندارند؟

 

چشماش می خندن ولی من نمی تونم تشخیص بدم 

از این که دارم زیر و بم سلیقه آقاشو بیرون می کشم 
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یا  از این که چیزهای بیشتری از من خوشحال شده 

 می دونه و به قول معروف سر تره!

قوری رو که حاال پر از مخلوط چای و آب جوش شده 

روی کتری برقی می زاره و به سمت من میاد. انگار 

که نشستن روی این صندلی های پایه بلند براش 

 مشکله چون فقط بهشون تکیه می زنه.

 

ره فقط از غذا های به چیزی که حساسیت ندا  -

 شیرین خوشش نمیاد. 

 چه غذایی رو بیشتر دوست دارن؟  -

 

تک خنده با مزه ای می زنه و گره روسریش رو سفت 

 می کنه:
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 هر غذایی گوشتش بیشتر باشه. مَرده دیگه!  -

 

بی اهمیت به شالی که از سرم سُر خورده موهام رو  

پشت گوش می دم و سوالی که بیشتر از همه توی 

 ن مدت ذهنم رو به خودش مشغول کرده می پرسم:ای

 

این طور که شما می گید آشپزی کردن براشون   -

کار سختی به نظر نمیاد؛ پس چرا این همه آشپز 

 عوض کردن؟

 

ابروهاش از تعجب باال می پرند و من تازه متوجه می 

شم چه سوتی بدی دادم. تو دلم خدا خدا می کنم که 

سوالی که می پرسه می فهمم متوجه نشده باشه اما با 
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خدا به انسان عقل داده که برای هر خرابکاری ریز و 

 درشتی وقتش رو نگیره!

 

 شما از کجا می دونی کلی آشپز اومده و رفته؟  -

 

لبخند گشادی می زنم و اولین چرتی که به ذهنم می 

 رسه رو به زبان میارم:

 

باالخره پیشنهاد کار توی خونه کسی مثل آقای   -

کم چیزی نیست. اونم برای دختری مثل  سعادت

من که به هیچ جایی وصل نیست!  حق داشتم 

 پرس و جو کنم دیگه!

 

 قانع می شه و به جای سوال، جواب می ده:
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 چی بگم واال... از قدیم گفتن کره زیادی رو...  -

 

با دیدن خنده من حرفش رو می خوره و سر تکون 

 میده.

 

ن ولی آقا بعد چند واال بهترین آشپزا اومدن و رفت  -

وقت از هرکدوم یه ایرادی گرفته و ردش کرده 

رفته. وگرنه من خودمم از پس آشپزی برای یه 

 پسر مجرد برمیام.

 

هوای خونه مطبوعه اما استرس باعث عرق کردنم 

شده.  قبل از هر حرفی، مانتو رواز تنم در میارم و به 

 همراه شالم پشت صندلی می زارم.
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رو یقه باز لباسم می مونه و به گوشه  نگاه شیرین خانم

 ای از خونه اشاره می کنه:

همه جای خونه دوربین هست دخترم. البته شما   -

این جا محدودیتی نداری ولی اگه برای خودت 

 مهمه...

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 1۰_پارت#

 

 

حقیقتش اینه که من با هیچ چیزی مشکل ندارم ولی 

هرطور شده تو این خراب حیف که نفس ازم خواسته 

شده جا باز کنم و من نمی خوام پسفردا بگن به دلیل 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 44shahregoftegoo@ 

عدم رعایت شئونات اسالمی تو خونه پسر یکی از کله 

 گنده های این کشور دردسر ساز شدم و مرخصم.

شالم رو روی دوشم می اندازم و شیرین خانم هم میره 

 تا چای بریزه.

 

 کنم.خوب شد گفتید از فردا بیشتر دقت می   -

                                      

 

لیوان خالی شربت آبلیمو رو مقابل نفس می گیرم و 

اشاره می کنم تا باز هم بریزه.  کالفه از شکم گرسنه 

 من پرش می کنه و خیره به صورتم لب می زنه:

 

طرف مال و ثروتش از کوه باال می زنه یه لیوان   -

 آب نداد تو بخوری؟
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ان ابرو هام رو باال می اندازم تا بی جواب از پشت لیو

 نمونه.

 سری به تاسف تکون می ده و رو به سرور می کنه:

 

 واال قربون نداری خودمون!  -

 

خواهرم می خنده و منتظر نگاهم می کنه. خوب می 

دونم که موفقیت این کار چقدر برای تک تک ما 

مهمه. هممون از  دله دزدی خسته شدیم ولی چاره 

 .نداریم

نفس می خواد پدری که برای چهل میلیون بدهی باال 

سر تنها دخترش نیست رو آزاد کنه. البته مبلغ بدهی 

سیصد و چهل میلیون تومان بود که به لطف ازدیاد 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 46shahregoftegoo@ 

جماعت کثیف تو این مملکت ما تونستیم سیصد 

میلیونش رو از راه دزدی پاس کنیم و فقط چهل 

 میلیون دیگه باقی مونده.

تبی قصد دارن از کشور خارج بشن و سرور و مج

زندگی مشترکشون رو شروع کنند که این خودش 

 پشتوانه زیادی می طلبه. 

قطعا اگر اون روزی که مجتبی اومد خواستگاری و 

مادرم گفت که به پسر یک القبا دختر نمیده و هرچی 

خودش بدبختی کشیده بسه و دختراش باید راحت 

کردن چند ال قبای زندگی کنند؛ مجتبی برای پیدا 

 بیشتر راه دزدی رو پیدا نمی کرد.

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#
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 11_پارت#

 

 

 

هنوز دلیل شریف و رضا رو برای همکاری تو این گروه 

شش نفره نفهمیدم اما هرچی که هست کار ماهایی 

که اتفاقای کلیدی زندگیمون وابسته به این کار هست 

 رو به خوبی راه می اندازند.

با شناسایی دقیق سوژه ها و رضا با هموار  شریف

 کردن راهی که برای ورود ما به ماجرا الزمه!

 

مثل معرفی کردن من به عنوان آشپز برای خونه پسر 

آقای سعادت! البته طول کشید تا ما رضایی که هیچ 

احتیاجی به این پول ها نداره و خودش هم یک 
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یم. جورایی از همین قماش هست رو توی جمع بپذیر

این طور که معلومه تسویه حسابی که رضا با این آدم 

 ها داره بیشتر از این که مادی باشه معنوی هست!

 

قرار شد فردا ساعت ده اون جا باشم و کارم رو   -

 شروع کنم.

جورابامو از پام در میارم و بی توجه به چهره ناراضی 

نفس، انگشتای خستمو حرکت می دم تا هوا بخورند. 

که این دختر وسواس داره و از پا بدش به من چه 

 میاد؟!

 

این پسره ظهرا ساعت دو نیم میاد خونه و بعد از   -

اون هم ساعت کاری مشخصی نداره. شیرین خانم 

هم همیشه تو خونشه. تمام جاهای خونش هم 
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دوربین داره. اگر موندگار بشم ممکنه یه شبایی 

مجبور شم بمونم. شیرین خانم می گفت هیچ 

توجه خونه نیست. ولی من هیچ کس رو خطری م

 ندیدم دور و اطراف خونه.

 

صدای زنگ تلفن نفس، اون رو از جمع سه نفره ما کم 

 می کنه. 

سرور مثل همیشه خونسرد نگاهم می کنه. جلو میاد و 

کنارم می شینه. از استرس صبح خبری نیست اما 

 هنوز هم حس خوبی ندارم:

 

 نفس یه جوریه!  -

 

 می زنه:لبخند کمرنگی 
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 فقط استرس داره. می شناسیش که، وسواسیه!  -

 

سر تکون می دم و به عادت همیشه هرچی فضولی 

کردم رو برای سرور شرح می دم. خوب می دونم که 

نفس از این حرف های خاله زنکی من استقبال نمی 

کنه. اما سرور با این که هیچوقت اهل این جور 

ن می دونه صحبت ها نبوده شنونده بی نظیریه! چو

 من اگر تخلیه نشم تا صبح پلک نمی زنم.

 

سوری شیرین خانم مجرده ها ! بنده خدا می   -

گفت چهارتا خواهر برادر بودن این دختر آخری 

بوده بقیه میرن سر خونه زندگی خودشون این 

بیچاره می مونه و مادر پیرش. بخاطر مادرش 
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شوهر نمی کنه و نگهش می داره. آخرم که 

رو می زاره زمین، خواهر برادراش  مادرش سرش

نمی گن اون خونه قدیمی باشه برا تویی که 

 عمرت رو برا مادرمون گذاشتی!

 

 دراز می کشم و دستم رو اهرم سر می کنم:

 

باورت می شه؟ بعد فوت مادره میان ادعای ارث   -

و میراث می کنند و این بنده خدارو از خونه 

بیرون می کنند! این بیچاره هم می شه کارگر 

 خونه مردم!

 

 بلند شدن سرور رشته کالمم رو کوتاه می کنه. 

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 52shahregoftegoo@ 

آره باورم می شه. این روزا پول خیلی راحت جای -

 ی می کنه!نسبتا رو برای آدم ها پر یا خال

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 

 1۲_پارت#

 

 

 

من اما باور بعضی از چیزها برام سخته. مثل این که 

پول این قدرت رو داشته باشه که مهر یک برادر 

 نسبت به خواهرش رو کم یا زیاد کنه! 
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البته این باور داشتن یا نداشتن من تاثیر چندانی  

یادیه که من روی شرایط زندگی کردنم نداره. مدت ز

می دونم پولی که سُرور به عنوان کمک خرج وارد 

زندگیمون می کنه از چه راهی به دست میاد ولی نه 

تنها اعتراضی نمی کنم بلکه خودم هم برای بیشتر 

 شدن این پول تالش می کنم. 

به نظرم همه آدمای بد اولین قدم رو از همین جا 

رست انجام دادن کاری که باوری به د "برداشتن

امیدوارم قبل از این که ما هم به جمع  "بودنش ندارند!

آدم بدا اضافه بشیم، این کار تموم بشه و پولی که 

 برای آدم خوب موندن نیاز هست به دستمون برسه.

اومدن مجتبی فرصت فکر و خیال رو از من می گیره. 

سُرور به استقبالش میره و خیلی آروم معمولی باهاش 

قتا فکر می کنم برنامه ازدواج این دست میده. بعضی و

 دوتا یا یک دروغ بزرگه یا یک شوخی بزرگ.
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مرد زندگیت اونیه که "مادربزرگم همیشه می گفت :

اما  "وقتی تو چشماش نگاه می کنی خودت رو ببینی.

من هرچی تو چشم های مجتبی نگاه می کنم چیزی 

 به جز یاس و ناامیدی نمی بینم.

ز خواهر من داره تا این حد نمی دونم تصویری که ا 

ناامید کننده اس یا زندگی  با قشنگیاش جایی برای 

سرور تو چشمای این مرد باقی نذاشته! به هرحال این 

دوتا از نظر من هیچ شباهتی به یک دختر و پسر در 

 شُرُف ازدواج ندارند.

همون طور درازکش برای مجتبی دست تکون می دم 

یدنم به سمتم میاد و به تا توجهش بهم جلب بشه. با د

 درگاه در تکیه می زنه:

 چه خبر؟ -
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سرور با یک قوطی هایپ و نفس با اخم های در هَم به 

 جمعمون اضافه می شن.

 

هیچی، فردا هم باید برم. کار سختی به نظر   -

نمیاد با عکسایی که از خونه پدرش نشونم داده 

 بودی توقعم خیلی بیشتر بود.

 اما انگار این بچه آق والدینه! 

 

هایپ رو از سرور می گیره و روی صندلی میز آرایش 

 جاگیر می شه.

نیشی که می رفت تا بناگوشم باز بشه با حرفایی که  

 می زنه شل میشه:
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دوربینا رو دیدی؟ اون پسری که با گرمکن و   -

شلوار پیاده روی می کرد چی؟ ماشین گشت چی 

 دیدی؟

 

 نگاهش می کنم و ادامه میده:مات و مبهوت 

 

آق والدین که نیست هیچ، چشم و چراغ پدرش   -

 هم هست. 

 

از جاش بلند می شه و لبتاپش رو از توی کوله 

پشتیش در میاره. به سرور و نفس نگاه می کنم تا 

چیزی از چهره هاشون بخونم اما ناموفقم. با پخش 

شدن صدای تمام مکالماتم با شیرین خانم، نیم خیز 
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می شم. دیدن تصویرم توی صفحه لبتاپ فاصله لب 

 هام رو از هم بیشتر می کنه.

 

 نور_ضد#

 انصاری  _عاطفه#

 

 13_پارت#

 

 

این دوربین ها هم قابلیت ضبط صدارو دارند هم   -

تصویر! فکر کنم خودت متوجه شدی چندجای 

 خونه دوربین هست باده!
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 سر تکون می دم:

 

 هکشون کردی! آره دیدم. وای خداروشکر که تو  -

 

زنگ خونه به صدا در میاد و رضا پر سر و صدا ورودش 

رو اعالم می کنه. هنوز جواب  سالمش رو ندادم که 

قامت شریف رو هم پشت سرش می بینم و این یعنی 

 امروز این جا یه خبری هست! 

 

 چطوری جوجه طال؟  -

  

رضا مثل همیشه سعی در سر به سر گذاشتنم داره و 

هزارمین بار در این مدت با خودم فکر می من برای 

کنم آخه این پسر رو چه به جمع ما ! البته ناگفته 
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نماند تو اولین دیدار ها و آشنایی ها خوشحال ترین 

فرد گروه از حضور رضا من بودم. تمام تالشم رو هم 

کردم که بتونم راه به دلش باز کنم، شاید بشه از راه 

رویایی برای خودم درست تری یک آینده مطمئن و 

تو جوجه اردک من "بسازم. اما خب رضا با گفتن: 

آب پاکی رو روی دستم ریخت.  "هستی و خواهی بود 

از همون وقت هم بود که حضورش برای من تبدیل 

 شد به دغدغه.

 

تا چند وقت پیش که جوجه اردک زشت بودم.   -

 این ترفیع درجه رو مدیون چی هستم؟

 

 اره می کنه:با شیطنت به موهام اش  -
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تا چندوقت پیش طالیی نبودی. خداییش می    -

دونستم بِلُندت انقدر خوب می شه لگد به شانس 

 خودم نمی زدم!

 

همه می خندن ؛ هیچکس توی این جمع نیست که از 

نقشه هایی که من برای رضا داشتم خبر نداشته باشه. 

با این که فقط در حد شوخی راجبش صحبت شده اما 

 ز یادآوریش خجالت زده می شم.من همیشه ا

غیر ارادی یقه لباسم رو باال می کشم و با سکوتم 

اجازه پیشروی بیشتر رو از بچه ها می گیرم. رو به 

 مجتبی می کنم و سراغ بحث قبلی می رم:

 

 االن که شما هم منو می بینید کمتر می ترسم.  -
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اما نگاه جدی مجتبی حرف های خوبی نداره. فیلم رو 

بره و  لحظه ای که من درحال چای خوردن جلو می 

دارم تو گذشته شیرین خانم فضولی می کنم،  اون رو 

نگه می داره. تصویر رو زوم می کنه و با دست به 

گوشه ای از دیوار سالن اشاره می کنه. به صفحه 

نزدیک می شم و تمام دقتم رو به کار می گیرم. 

 چیزی شبیه دوربین درست پشت سر من باالی یک

 تابلو قرار گرفته.

 

من فکر می کردم تمام دوربین هارو دارم اما   -

امروز فهمیدم نه، تو اون خونه دوربین های دیگه 

ای هم هست که حتی از حمله احتمالی دزدا یا 

هکرهایی مثل ما هم خارجه! این یعنی امنیت 

باالتر. نه فقط به عنوان چهارتا دوربین؛ ممکنه 
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ه که مارو سورپرایز خیلی چیزهای دیگه هم باش

 کنه. متوجهی؟

وقتی اون جا هستی سعی کن این نکته ها رو پیدا 

کنی باده. ما از راه دور دستمون بسته اس. همین 

االنشم تو با شانس از اون در رد شدی و پا به اون 

 خونه گذاشتی!

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 1۴_پارت#
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از نظر تئوری کامال متوجهم اما از نظر عملی اطمینان 

چندانی ندارم. وقتی فکر می کنم اون لحظه ای که 

من داشتم به خواهر و برادرای شیرین خانم و غیرت 

نداشته شون لعنت می فرستادم مجتبی چه چیزی 

دستگیرش شده و من چی؛ زیاد نمی تونم به خودم 

وتی دادم یا بچه ها امیدوار باشم. هنوز نفهمیدم من س

زیادی دارن وسواس به خرج می دن. اگر من نابلدم 

چطور انقدر راحت پا به همچین حریم امنیتی سفت و 

سختی گذاشتم؟ اگر نه پس این همه استرس چه 

 توجیهی داره؟

سوالی که ذهنم رو مشغول کرده به زبان میارم تا 

 تکلیف خودم رو بدونم:
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نقدر جدیه من مجتبی من گیجم، اگر قضیه ا  -

چطور مثل آب خوردن از در اون خونه رفتم تو و 

 چند ساعتی موندگار شدم؟

 

شانس یارمون بود باده. این مدت انگشت اتهام   -

زیادی سمت این کله گنده هاست بخاطر داشتن 

گارد و تافته جدا بافته بودن خودشون و آقازاده 

هاشون. سعادت دنبال پست باالتره و مجبور تا 

زمان انتخابات و کاندید شدنش کمتر گزک دست 

 مردم بده.

 

 

رو بگیرم و  جواب کامل رضا باعث می شه از مجتبی

 سوال بعدی رو اون بپرسم:
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 یعنی می گی نامحسوس زیرنظرم؟  -

 

چشم هاش رو برای تائید دادن به من باز و بسته می 

کنه. کالفه نفسش رو بیرون میده، جلو میاد و سمت 

چپ من رو برای نشستن انتخاب می کنه. فقط خدا 

می دونه نفس از نشستن ما سه نفر روی تخت خواب 

تبش چه حسی داره که این طور صورتش رو تمیز و مر

جمع کرده و گره اخم هاش باز نمی شه. انگار 

هیچوقت قرار نیست باور کنه ما هم مثل اون با حمام 

 غریبه نیستیم و نظافت شخصی سرمون می شه!

 

قطعا زیر نظری. فقط چقدرشو خودت باید   -

بفهمی. یجورایی اگر مراقب نباشیم هممون تو بد 
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فتیم. خب لقمه بزرگ تر خطر بزرگ دردسری میو

 تری پشت خودش میاره!

 

ضربان قلبم باال میره و افت فشار رو احساس می کنم. 

از اولش هم مطمئن بودم که این نشست پنج به اضافه 

 یک بی دلیل نیست!

 

چ...چی می شه؟ حاال چی می شه؟ می خوای من -

 دیگه نرم؟ نفس بره  به جای من؟

 

گوشم می رسه ترس بیشتری به وقتی لرزش صدام به 

سراغم میاد و بغض می کنم. رضا با دیدن حلقه اشکی 

که تو چشمام نشسته جلو میاد و با خنده بغلم می 

 کنه.
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 باده؟ این ننه من غریبم بازیا چیه در میاری؟  -

صدای نفس هم بلند می شه و من نمی دونم این 

 اخالق گندش رو مدیون چی هستم:

 

جمع کن خودتو باده مگه تاحاال ندیدی ما   -

 چجوری کار می کنیم؟

 

 باده؟  -

 نه طوفانه!  -

شوخی بی مزه اما به موقع شریف من رو هم وادار به 

خندیدن می کنه. خودش برای آروم کردن من دست 

 به کار می شه. جلو میاد و رو بروم می شینه:
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این جا جمع نشدیم که بترسونیمت. قراره   -

 مون بیشتر جمع باشه.حواس

 

 شریف طرف کله گنده اس!  -

 

 

 دستمو می گیره تا اطمینان بیشتری بهم بده:

 

اونا با پول و رابطشون کله گندن ما برای مغزی    -

که تو سرمونه پس هیج فرقی نداریم. این جمع 

سه ساله که قسر در رفته باده پس مطمئن باش 

 بازم می تونه به چیزی که می خواد برسه.
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ریف همیشه بلده از کجا شروع و کنه و به کجا برسه ش

تا نفوذ کافی روی من داشته باشه، اینم از مزایای 

 رفیق شفیق بودنشه:

 

همه ما ازاولشم می دونستیم قراره تورو کجا  _

بفرستیم ولی قرار شد کم کم بهت بگیم تا آمادگیش 

رو پیدا کنی. امروز رفتنت محک بود. که ببینیم تو 

تونی تنهایی پیش بری و چقدر به ماها  چقدر می

 احتیاج داری.

 

بغضی که راه گلوم رو می بنده باعث قطع ارتباط  

چشمیمون می شه. از دختر ساده و احمقی که هستم 

متنفرم. تازه خیال می کردم چقدر خوب از پس همه 

 چی بر اومدم. 
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بچه ها من خیلی احمقم، می ترسم خراب کاری   -

 کنم.

راست میگی؛ احمق نبودی که رضا رو برای مخ اینو   -

 زنی انتخاب نمی کردی!

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 1۵_پارت#
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شاکی از جام بلند می شم. رضا دستم رو می گیره و با 

خنده ای که به زور سعی در کنترل کردنش داره به 

 شریف می توپه:

 

خفه شو دیگه شُتر. هی می گی فکر می کنه   -

 زنی. جدی حرف می

 

 با صورت سرخ از خنده رو به من می کنه:

 

 بشین جوجه این حرف مفت  زیاد می زنه._

 

نفس که انگار از این بحث کالفه شده رشته کالم رو 

 دست می گیره:
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بسه مسخره بازی. ببین باده امروز به خیر   -

 گذشت اما از فردا کارمون بیشتره. 

 

ست سمت میز آرایش می ره عکسی که روی آینه ه

 رو بر می داره و بهش اشاره می کنه:

 

مهراب سعادت. سی و دو سالشه. کارشناسی   -

ارشد ریاضی. نگاه به زندگی نسبتا خوبش نکن. 

 اوضاع مالیش خیلی بهتر از خیلی خوبه!

 

جلوتر میاد و به مجتبی اشاره می کنه تا چیزی رو به 

من نشون بده. زمان زیادی نمی بره تا عکس چندتا 

نمایشگاه با ماشین های خارجی جلوی روم قرار می 

 گیره:
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اکثر بچه زرنگای این شهر فکر می کنن با علم به   -

این موضوع که صاحب این دم و دستگاه پسر 

سعادت بزرگ و پر آوازه اس سه هیچ از بقیه 

مردم جلو زدن اما اصل قضیه خیلی کثیف تر از 

 این حرفاس!

 

جدیدی که مقابل چشم هام ابرو هام از دیدن تصویر 

باز می شه باال می پره! حدس این که این سایت چه 

کاربردی داره چندان سخت نیست. این بار رضا به 

 کمک نفس میاد:
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اصل درآمد داداشمون از این جاست. پول هایی   -

که از این راه تو حسابش میاد و اونم تبدیلشون 

 می کنه به این ماشینای قشنگی که می بینی.

 

فت خط روزگار نیستم اما فهمیدن این موضوع که ه

درآمد حاصل از داشتن همچین سایتی خیلی بیشتر از 

پول این ماشین هاست برام کار سختی نیست. بار این 

اطالعاتی که در عرض همین چند دقیقه به مغزم وارد 

شده انقدر زیاد هست که غربتی بازی از یادم بره و به 

 شده رو مطرح کنم: جاش سوالی که برام ایجاد

 

بقیه پوالشو چیکار می کنه؟ مگه چقدر ماشین   -

می تونه بخره و وارد کنه؟ اصال از کجا مطمئنید 

 برای اونه؟
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تجربه ثابت کرده نفس به روی من نمی خنده مگر 

وقتایی که حرف حسابی بزنم و حاال دیدن کشیدگی 

رو به باالی لب هاش دلم رو قرص می کنه. قبل از این 

 چیزی بگه رضا پیش قدم می شه: که

 

من میگم جوجه طالی خودمه می گید نه!   -

اطمینان صد در صد نداریم اما اونی که دهنشو باز 

کرده کم کسی نیست. چیزی که حاال برای ما 

 سوال شده و تو باید جوابشو پیدا کنی همینه باده.

 

 خیره به چشم هام لب می زنه:

 

 بقیه پوالرو چی کار می کنه؟!  -
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 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 1۶_پارت#

 

 

 

اولین تجربه موفق من در زمینه جاسوسی بر می گرده 

به هفت سالگیم. وقتی که فهمیدم مادرم انگشتر 

گرون قیمتی که پدرم با منت براش خریده بود رو 

توی یکی از جلسه هایی که با خالم می رفتن گم 

 کرده.

بودم، اما نمی با این که از ناراحتی مادرم خوشحال ن 

تونم منکر حس قدرتی که از دونستن این ماجرا توی 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 77shahregoftegoo@ 

وجودم شکل گرفته بود بشم. قدرتی که وقتی توی 

 "خیابون با پررویی تمام جلوی مادرم ایستادم و گفتم:

، با پشت دستی "اگر برام پشمک نخری به بابا می گم

 که تو دهنم خورد، دود شد و به هوا رفت. 

مادرم من تربیت نشدم. به جاش به اما برخالف تصور 

این فکر کردم که برای دفعه بعد، اطالعات بیشتری 

کسب کنم تا با تو دهنی مواجه نشم. هنوز نمی دونم 

اصول تربیتی مادرم ایراد داشت یا من از ریشه فضول 

و دردسر طلب بودم که برای بار دوم پا به این خونه 

 گذاشتم.

 

انم، فلفل رو به غذا کالفه از نگاه متعجب شیرین خ

اضافه می کنم و بعد برای مطمئن شدن از پخت 

برنجم، کمی از اون رو کف دستم می ریزم و مزه می 

 کنم. 
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 آقا ناراحت نشه؟-

 

 میخندم و به صورت سفیدش خیره می شم.

 

 اگرم ناراحت بشه من از کار بیکار میشم نه شما!  -

 

تر بی حرف سرتکون میده و بشقاب غذا رو روی کان

آشپزخونه می چینه. خودم هم دست کمی از این زن 

ندارم، اما سعی می کنم به خودم امید بدم که کار 

اشتباهی نکردم. برای منحرف کردن ذهنم از افکار 

منفی، سر صحبت رو با شیرین خانم باز می کنم. 

خداروشکر امروز رفتار دوستانه تری باهام داشته. از 

 م با شیرینی!صبح دوبار بهم چای داده اون
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میگم شیرین خانم جون این آقاتون خیلی خشن   -

 تشریف دارن که این طوری پریشون شدی؟

 

 نه مادر من از این بچه آقا تر ندیدم.  -

 

 

توی دلم به لفظ آقا تری که برای این پسر به کار برد 

 پوزخند می زنم. 

 

 پس چی؟-

 

خب اخالقای خاص خودش رو داره ولی  من مثل  -

 ت سرخود کاری نکردم.شما هیچوق
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سرخود نیستم. فردا اونی که آقا خواستن رو   -

 درست می کنم.

 

 

انگار خاطر این بشر براش عزیزتر از این حرفاس که 

 پشت سرش حرفی بزنه.

 

 شیرین جون چاشنی کجا دارید؟  -

 

هرچی ادویه می خوای تو همون کابینت آخری   -

 هست.
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می گردم اما چیزی که الزم دارم رو پیدا نمی کنم.  

ناچار به سمت صندلی میرم و مانتو و شالم رو بر می 

دارم. در برابر سوال شیرین خانم فقط به گفتن زود بر 

می گردم بسنده می کنم و خیلی زود از خونه خارج 

 می شم.

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 1۷_پارت#

 

 

 

امروز  از این خل و چل بازیای شک ندارم زن بیچاره 

من شوکه شده. با دیدن اولین سوپر مارکت داخل می 
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شم اما دست خالی بر می گردم. باالخره بعد از بیست 

با عجله  دقیقه از سومین مغازه دست پر بیرون میام و

 خودم رو به خونه می رسونم.

 

دستم رو روی زنگ فشار میدم و بی توجه به سپیده 

 خانم وارد حیاط می شم. گفتن شیرین 

از دیدن ماشین سیاه رنگ و گرون قیمتی که گوشه 

حیاط پارک شده زیر پاهام خالی میشه و تازه می 

فهمم چیزی که تا االن تجربه می کردم استرس 

 نبوده.

باز شدن درِ ورودی و دیدن صورت دلخور شیرین  

خانم حالم رو بدتر می کنه. سالم می کنم و یکراست 

ساله و چندوآشپزخونه میرم. با دیدن مرد سیبه طرف 

خوش هیکلی که روی صندلی نشسته و با تلفن 
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همراهش مشغوله، سر جام میخکوب می شم. این طور 

که معلومه، ناخواسته با یکی از افراد حفاظتی این 

 خونه آشنا شدم.

  

برو غذارو بکش دخترجان. آقا گفت هروقت   -

 اومدی خودت ببری باال!

 

کوتاهی می کنم و به سمت گاز میرم. یعی می سالم 

کنم نگاه خیره دو نفر دیگه رو نادیده بگیرم. زیر برنج 

رو خاموش و چاشنی رو به خورشتم اضافه می کنم و 

 مشغول کشیدن غذا می شم. 

پلوی زعفرونی رو دور بشقاب می ریزم، ته دیگ سیب 

زمینی رو هم گوشه دیگه ای قرار می دم. خورشت رو 
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ظرف میریزم و بعد از برداشتن لیوان و یخ همه  توی

 شون رو توی دیس می زارم.

 

 اتاق کجاست؟  -

 

با روی نه چندان خوش جوابم رو میده. احتماال پیش 

خودش فکر می کنه با کارای امروزم فردایی در کار 

 نیست و دلیلی نداره بخواد تحویلم بگیره. 

ن باال می سینی رو بر می دارم و از پله های کنار سال

رم. پشت در اتاق می ایستم، لرزش دست هام رو با 

محکم تر گرفتن سینی مهار می کنم  و بعد از 

فرستادن چندتا صلوات در می زنم . توی دلم 

خداروشکر می کنم که هست و حتی توی این شرایط 

هم کنارمه! در همین فرصت کم ازش عذرخواهی می 
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تا االن  کنم و ازش میخوام از کارای خالفی که

چشم پوشی کنه و دربرابر افراد این خونه ازم کردم

 مراقبت کنه. 

می دونم کار بدی می کنم اما تو بهتر می دونی اینا  "

 "خیلی بدترن.

 

شنیدن کلمه بفرمائید بهم اجازه ورود میده. داخل 

میشم و اولین چیزی که حالم رو بهتر می کنه بوی 

شم و سر خوب حاصل از عوده. نفس عمیقی می ک

 بلند می کنم.

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 1٨_پارت#
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اتاق یکدست سفید و موسیقی آرومی که به گوشم می 

رسه ضربان قلبم رو پایین میاره. براساس چیزی که 

توی رمان ها خونده بودم تصورم از اتاق کار یک میز 

چوبی خفن با یک کتابخونه خفن تر بود و مردی که با 

و کراوات پشت اون میز نشسته! البته من  کت و شلوار

هیچوقت نفهمیدم چرا آدم پولدارای توی قصه ها باید 

حتی وقتی تو خونن کت شلوار بپوشن؟ مگه قرار نبود 

 پول راحتی بیاره؟!
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فضای مقابلم چیزی متفاوت تر از تصورات ذهنمه! 

پرده کرم رنگ کرکره ای شکلی که باال کشیده شده و 

تش، رو به فضای سبز باز می شه. پنجره بزرگ پش

دیوار سفید دو طرف پنجره  طبقه بندی شده وچندتا 

کتاب کوچک و بزرگ روشون خودنمایی می کنن. میزِ 

سفیدِ سرتاسری زیر پنچره قرار گرفته و مرد جوونی 

که با تیشرت و شلوار راحتی روی صندلی چرخدار 

پشت میز نشسته و دست به سینه با صورت جدی 

 می کنه. نگاهم

 

 سالم می کنم و جلوتر می رم.

 

 در رو پشت سرتون ببندید لطفا.  -
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مردک حتی جواب سالمم نداد! راست گفتن که پول 

تضمین شعور نیست. به سینی بزرگی که بین دستای 

 کوچکم گیر افتاده اشاره می کنم:

 

 دست...دستم پره!  -

 

از جا بلند می شه و به طرفم میاد. دست دراز شدش، 

سینی رو می کنه و من با کمال میل تقدیمش  طلب

می کنم. بر می گردم و در رو می بندم. سرجام می 

ایستم و با این که استرس دارم اما مستقیم نگاهش 

می کنم.  متاسفانه یا خوشبختانه هیچوقت خجالتی 

نبودم. قد بلندی داره و بلیز شلوار یکدست مشکی ای 

 که تن کرده مزید بر علت شده.
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ارشونه تر از عکسشه و این طور که از راه رفتنش چه 

مشخصه خیلی هم عالقه داره این هیکل و زحمتی که 

 براش کشیده رو به رخ بیننده بکشه. 

 

سینی رو روی میز می زاره و به من اشاره میکنه تا 

روی کاناپه کرم رنگی که سمت راست اتاق قرار داره 

و خارج بشینم. کیف پول مشکی رنگی رو از توی کش

می کنه و حین چک کردن محتویات داخلش من رو 

 مخاطب قرار می ده:

 

 بفرمائید لطفا.  -

 

نگاهی به ساعت بزرگی که روی دیوار نصب شده می 

کنم تا یادم بمونه همیشه قبل از این که عقربه هاش 
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فرا تر از دو و نیم برن باید کارهام رو انجام داده باشم. 

 وز اخراج نشم.البته به شرطی که همین امر

 

 خانم مشتاق درسته؟  -

 

سعی می کنم ذهنم رو از خزعبالتی که توش چرخ 

 می خورن خالی کنم.

 

 بله درسته.  -

 

 لرزش لعنتی که ته صدام موج می زنه 

باعث می شه با تعجب نگاهم کنه. نمی دونم توی 

صورتم چی می بینه که گوشه لب هاش نامحسوس به 

باال کشیده می شن. اعتراف می کنم که پسر جذابی 
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مقابلم نشسته. ترجیح می دادم به جای آشپز ، نقش 

 دوست دختر قالبیش رو بازی کنم. 

 

شیرین خانم دیروز راجب شرایط کار باهاتون   -

 ردن؟صحبت ک

 

حقیقتش اینه که نه. شیرین تمام دیروز  داشت پیش 

من از دست خواهر و برادر هاش ناله می کرد. به جز 

این که یه شبایی مجبورم بمونم هیچ چیز مفید دیگه 

 ای نگفته بود.

 

 بله اما باید بیشتر با خودتون صحبت کنم.  -

 

 نور _ضد#
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 انصاری _عاطفه#

 19_پارت#

 

 

 

 فکر نمی کنم احتیاجی باشه.  -

 

نگاهش رو به سینی قورمه سبزی ای که بوش کل 

 اتاق رو برداشته می ده.

 

 فکر نمی کنم بتونیم در خدمتتون باشیم!  -
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جای تعجب نداره. اون لحظه ای که تصمیم گرفتم به 

جای استیکی که شیرین خانم گفت آقاش خواسته، 

ه آماده قورمه سبزی بپزم خودم رو برای این لحظ

کرده بودم. نفس عمیقی می کشم و تمام تمرکزم رو 

روی حنجره ام می زارم تا جلوی لرزش تارهای 

 صوتیم رو بگیرم.

 

 می تونم توضیح بدم؟  -

 خیر!  -

 

البته خودم رو برای این جواب آماده نکرده بودم. 

مبهوت به حرکاتش خیره می شم.  بعد از این که 

پولش در میاره و به  چندتا تراول رو از توی کیف

سمتم می گیره از جا بلند می شم. خیلی دلم می 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 94shahregoftegoo@ 

خواست پر غرور دست رد به سینش می زدم و می 

گفتم احتیاجی به پول نیست، من که کاری نکردم. اما 

تو این دو روز کلی پول کرایه ماشین دادم. تراول هارو 

می گیرم و بی هیچ حرفی به سمت در می رم. دست 

ه می زارم و قبل از فشار دادنش عقبگرد روی دستگیر

می کنم. نگاهش باال میاد و من به چشم هاش خیره 

 می شم.

 

اصراری برای موندن ندارم اما به عنوان کسی که   -

پونزده سال تجربه آشپزی داره بهتون می گم، اگر 

کسی برای اولین بار پا تو آشپزخونه شما گذاشت 

ون مزه و صبح تا ظهر براتون استیک پخت بد

 کردن اون غذا عذرش رو بخواید.
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هیچ تغییری توی اجزای صورتش نمی بینم. کامال 

 خونسرد نگاهم می کنه و ممنون میگه!

 به ظرف غذای پشت سرش اشاره می کنم:

 

لطفا یک قاشق از اون غذا بخورید تا پولی که من   -

 گرفتم حالل باشه.

سر تکون می ده و روی صندلیش می چرخه. قاشقی 

 خورشت روی برنج می ریزه و می خوره. 

با کارش جای هیچ حرفی باقی نمی مونه. از اتاق 

توی  خارج می شم و بی توجه به لرزش مداوم گوشی

جیبم، با حوصله از شیرین خانم و مردی که یا راننده 

 اس یا بادیگارد خداحافظی می کنم. 

یام و پیاده به سمت خیابان اصلی می رم. با بیرون م

نتیجه ای که گرفتم و احتماال بقیه هم به لطف 
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مجتبی ازش بی خبر نیستن هرچی دیرتر برسم به 

 نفعمه!

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 ۲۰_پارت#

 

 

 

 پاشو بیا یه لقمه غذا بخور بعد بخواب.  -

 

با صدای مامان سرم رو از زیر بالشت بیرون میارم. 

نگاهم توی صورت خسته ای که بیش از سن و سالش 
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شکسته شده گردش می کنه و با خودم فکر می کنم 

تا کی قراره یک شب درمیون خونه نیاد و مراقب بچه 

های دکتر مهدوی باشه؟ چکار می شه کرد تا این زن 

یکم استراحت کنه؟  من چقدر می تونم با آشپزی 

نفره رو بدم؟  پول در بیارم که خرج یک خانواده سه 

یا سرور، تا کجا قراره چشمش به پول مردم باشه و اگر 

کسی بنظرش زیادتر از بقیه داشت به خودش اجازه 

 سرک کشیدن توی زندگیش رو بده؟ 

 

برخالف چیزی که تصور می کردم امروز هیچکس   

باهام بد رفتار نکرده بود. کامال مشخص بود که 

و به بچه ها مجتبی قبل از رسیدن من همه چیز ر

گفته.  هنوز به خونه نفس نرسیده بودم که سرور 

تماس گرفت و گفت که بیام خونه خودمون. رضا بهم 
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و شریف مثل همیشه با  "فدای سرت "پیام داده بود

 دلقک بازی توی گروه تلگرام پیام گذاشته بود که

ناامید نباشم و به جاش به همون پروژه مخ زنی رضا  

ه مثل بقیه وقتا که انگار باده ای فکر کنم. نفس هم ک

وجود نداره سکوت کرده بود. نمی دونم باید از این که 

موفق نبودم خوشحال باشم یا ناراحت. تنها چیزی که 

میدونم اینه که زندگی کردن برای ما و امثال ما 

سخت شده. بدو بدو می کنیم و چیزی جز خستگی 

 عایدمون نمی شه.

 

م و به خونه و صاحبخونه طاق باز روی تخت می خواب

ای که در عرض این دو روز دیدم فکر می کنم. یکی 

مثل مادر من تو سن پنجاه و هفت سالگی همچنان 

مجبوره برای دوتا دخترشو دو تا پسر بچه های کسی 

که براش کار می کنه پای گاز بایسته. یکی مثل 
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مهراب سعادت با سی و چند سال سن تک و تنها توی 

دگی می کنه و انقدر داره که روز به روز با اون خونه زن

 دلیل و بی دلیل آشپز عوض کنه! 

 

واقعا آدم بد االن کدوم یکی از ماست؟ اونی که پول 

مردم و می گیره و اون خونه زندگی رو می سازه یا 

منی که به خودم حق می دم برای اخاذی ازش پا به 

ی اون خونه  بزارم؟ اگر هردومون بدیم پس آدم خوبا

 این دنیا کجان؟

 

با این جا نشستن و غصه خوردن تو شرایط تغییر   -

 نمی کنه.
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صدای سرور، رشته فکر و خیالم رو پاره می کنه.  به 

 پهلو می چرخم و دستم رو اهرم سر می کنم.

 

 من غصه نمی خورم. فقط فکرم مشغوله!  -

 

نزدیک میاد و روی تخت می شینه. کش مویی که دور 

میاره  و بعد از جمع کردن موهای مچش داره رو در 

 لختِ سیاه رنگش جدی نگاهم می کنه:

 

 مشغول چی؟  -

 این که ما آدمای بدی هستیم ؟  -

 

 لبخند تلخی می زنه:
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 نه  -

 ولی ما دزدیم!  -

 

تیز نگاهم می کنه. سرور همیشه روی این کلمه 

 حساس بوده و هست.

 

نمی فهمم چرا روزی بیست بار از این کلمه   -

 استفاده می کنی باده.

 

بر خالف همیشه بغض می کنم و به چشم های 

خواهری نگاه می کنم که خیلی وقته برق خوشحالی 

ندارن و به جاش من خوب می تونم ترسی که مدت 
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هاس ال بالی اون مردمک های مشکی خونه کردن رو 

 ببینم.

 

دمون نره. می ترسم بهش می خوام هیچوقت یا  -

 عادت کنیم و خیلی بد بشیم.

بعضی وقتا می گم نداری بهتر از این کاراس. اما وقتی  

مامان و می بینم وقتی یاد بابا میوفتم... من اون قدر 

 قوی نیستم که بد زندگی کنم اما آدم خوبی بمونم.

 

نگاه سرور همراه قطره اشکی که از چشم هام سقوط 

ره. روی موهام دست می کشه و با  میکنه پایین می

مهربونی تموم نشدنیش، با همه کم حرف بودنش برای 

 آروم شدنم تالش می کنه:
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 ما که بد نیستیم. فقط کارای بد می کنیم.  -

 

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲1_پارت#

 

 

 

 

 رو کلمه سه نیا فیتعر ایپد یکیو. دهیعق اعتقاد، باور،

 :کنه یم انیب طور نیا
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 یم تصور فرد آن، وجود با که است ذهن در یتیوضع"

 ایآ که نیا به توجه بدون است، درست یزیچ کند

 یتیقطع با که دارد وجود یعقل لیدال ای یتجرب شواهد

 آن که کند ثابت باشد یمبتن گرید مسلم قیحقا بر که

 ".است درست زیچ

 

 لیدل تونه ینم یامر به داشتن باور: که نیا جهینت

 .باشه اون بودن درست یبرا یقاطع

 

 با من و چهیپ یم یگوش یتو خانم نیریش یصدا

 یبرا نفره کی میتصم نیا بودن درست به که یباور

 نفس دارم گروه رفته دست از شانس کردن زنده

 یم صحبت به شروع بسته چشم و کشم یم یقیعم

 :کنم
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 ؟یخوب خانم نیریش سالم  -

 

 :نشناخته رو من که مشخصه کردنش صحبت لحن از

 

 شما؟... سالم  -

 برا اومدم شیپ وقت چند خانم نیریش ام دهیسپ  -

 اومد؟ ادتونی یآشپز

 

 من گوش به اما کوتاهه یلیخ کنه یم که یا خنده

 .ده یم بهم یخوب حس و رسه یم

 ؟یخوب... شناختم بله  -

 !نه  -
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 چرا؟  -

 

 باال رو بنفسم اعتماد هست صداش یتو که یتعجب

 ادامه یبرا رو راه آقاش مثل که شکر خدارو. بره یم

 .نبست صحبت

 

 داشتم اجیاحت کار نیا به من شدم، اخراج روزه هی  -

 رو سعادت یآقا ینگفت بهم چرا شما خانم، نیریش

 اون کردم یم یفکر هی من خب حساسه؟ زایچ نیا

 .موقع

 

 یپخت اهیس بپز دیسف گفتن تو به جون دختر!  وا  -

 منه؟ ریتقص
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 و فروش آدم حد چه تا خانم نیریش که نیا دنیفهم

 دو همون. خواد ینم یادیز زمان اصال طلبه منفعت

 موضوع نیا از نانیاطم یبرا کردنش آقا آقا و روز

 . کرد یم تیکفا

 

 گهید د؟یکرد دایپ خوب آشپز رفتم من االن حاال  -

 یجا قورمه خوردن از نگرفت درد دلش آقاتون

 ک؟یاست

 

 .شم یم تر شجاع من و کنه یم یزیر خنده

 

 .هنوز مینگرفت نه  -
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 یم کین فال به رو شده حاکم نمونیب که یسکوت

 مطرح رو درخواستم و جمع رو جسارتم همه. رمیگ

 :کنم یم

 

  ؟یریبگ برام گهید فرصت هی یتون یم خانم نیریش  -

 . زنه ینم نیزم رو شما حرف سعادت یآقا

 !ستین الزم... نه  -

 

 :�🌺�نور ضد

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۲_پارت#
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 حداقل کیاست یول. نبود بد قصدم من خدا به  -

 ....دیبا گوشتش

 

 کارت از آقا ، نخور قسم... جون دختر کن صبر  -

. اومد خوششم خورد روز اون نهارشم. اومده خوشش

 یتون یم بگم بهت یکرد یریگیپ اگر گفت خودش

 !یایب

 

 واقعا؟چطور؟  -

 شناسنامتو ای یمل کارت فقط. گم یم یاومد حاال  -

 .خودت با اریب
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 با.  دم یم خاتمه رو تماس و کنم یم تشکر زده ذوق

 بوده دهینرس سر به ما قصه حتما کنم یم فکر خودم

 باز من تا داد هم دست به دست زیچ همه نطوریا که

 .برسم سعادت مهراب خونه به

                                                                             

** 

 

 یبرا حشونیتوض که هست یزندگ یتو یطیشرا

 چرا من که موضوع نیا حیتوض مثل. مشکله گرانید

 .مصمم چرا حاال و زدم جا اول
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 صورت به زنم یم هم رو عسلم و یچا که طور همون

 یبرا رو خودم و نگاه لبخند با گهید نفر پنج متعجب

 .کنم یم آماده یواکنش هر

 که مشکل نیا با چوقتیه من گهید یآدما برخالف 

 . شم ینم مواجه کنم شروع کجا از دونم ینم

 

 بگه بعد رونیب بندازتت که داشته مرض مگه اروی  -

 ا؟یب پاشو

 

 :ندازمیم باال شونه 

 

 !گفته که حاال  -

 ...چر آخه  -
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 مرگ مکش کیکالس پیت اون با رضا که نیا از قبل

 کالفه نفس کنه کامل رو سوالش کشش دختر و ما

 :پره یم بحث وسط

 

 یباز شده؟بچه یچ ؟یکرد چکار بگو آدم مثل باده  -

 که یکن یخرابکار قصد از یبر روز هی ستین که

 درست زویچ همه یبگ یایب فرداش رونیب بندازنت

 .یکرد خودت مچل نفرو پنج! کردم

 

 :کنه یم نگاهم شده زیر یها چشم با

 

 باورم که ینپخت رو یکوفت قورمه اون قصد از نگو _

 وانیل هی بهت. میشناس یم تورو هممون ما!  شه ینم

 یاریم در توش از چلو و مرغ بدن، مرغ تخم هی و آب
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 برا رو شد ینم خوب کمیاست که پرتا و چرت نیا پس

 ...بگو راستشو. نکن فیرد من

 

 سرگم باهاش نشستنم لحظه از که یچا بزرگ فنجون

 زیم یرو شتریب و کشه یم کنار جلوم از رو شدم

 :شه یم خم کافه یچوب

 

 ؟یزد گندو اون چرا  -

 

 یب ها بچه نیا نیب مقاومت که کرده ثابت تجربه

 :اس دهیفا

 

 .بمونم خواستم ینم.  بودم دهیترس چون  -

 مرگته؟ چه االن پس  -
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 !نفس  -

 

 وجود با که فیشر صورت به یا قدرشناسانه لبخند

 پشتم موقع به شهیهم هاش گذاشتن سر به سر همه

 :دم یم جواب و زنم یم ادیم در

 

 .بمونم خوام یم یول ترسم یم االنم  -

 

 یتو یهرچ و زنه یم یا دوستانه چندان نه پوزخند

 :کنه یم جبران رو کرده سکوت روز چند نیا

 

 ه؟یباز مسخره مگه  -
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  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲3_پارت#

 

 

 :کنه یم اشاره یمجتب به

 

 جون به رو یخطر چه هربار بدبخت نیا یدون یم  -

 یب خدا از آدم چندتا گوش خیب تا مارو که خره یم

 کثافت و گند آمار تونه یم کجا تا رضا ای برسونه؟ خبر

 فک اد؟ین سرش ییبال چیه خودش و بده ما به یکار

 بهمون رهیبگ رو فیشر یکارا یپ یکی اگه یکرد

 داره؟ یبرم رو هممون یزندگ یکثافت چه برسه

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 116shahregoftegoo@ 

 آرامش به تا ده یم فشار رو نفس دست آروم رضا

 توجه و بده ادامه ینجوریهم اگر چون. کنه دعوتش

 تونه یم تنه کی خودش کنه جلب رو گهید نفر چند

 ! باشه مونیریدستگ یاصل عامل

 

  باده؟ یکرد فکر بقبه به اصال  -

 :ده یم قرار مخاطب رو هیبق یعصب

 

 د؟یگ ینم بهش یچیه چرا شماها- 

 

 یتو من که درسته. ستین زیجا نیا از شتریب سکوت

 یادیز احمقانه یرفتارها ممیمستق حضور نیاول

!  احمقم واقعا من که ستین یمعن نیا به اما داشتم
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 نهیس به دست و دم یم هیتک یصندل به جانب به حق

 .نمیش یم

 

 شیمعن بشنوم حرفاتو تا موندم ساکت من که نیا  -

 هر درضمن. ندارم گفتن یبرا یحرف که ستین نیا

 ..کردم جمعش خودم زدم که هم یگند

 

 رو کالمم ریتاث تا کنم یم نگاه تکشون تک صورت تو

 :نمیبب

 

. دارم رو خونه اون به گذاشتن پا طیشرا االن  من  -

 ینم خودمم چون! یچیه که مهمه براتون چراش اگر

 .دونم

 نه؟ ای دیهست. برم خوام یم 
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 !هستم من  -

 

 ها بچه که یمجتب مثل یکس گفتن "هستم من"

 محسوب یبزرگ ازیامت دارن بهش رو اعتماد نیشتریب

 کیک زدن برش نیح و رهیگ یم هیبق از نگاه! شه یم

 :ده یم ادامه بشقابش یتو یشکالت

 

 دو یکی. زنن یم زنگ باده به که دونستم یم من  -

 اگر گفت خانم همون به پسره رفتنش بعد ساعت

 تا نگفتم یزیچ من. ادیب تونه یم بگه کرد یریگیپ

 !رهیبگ میتصم خودش باده بار نیا

 

 . نبوده اطالع یب هم اون که ده یم نشون سرور آرامش
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 چون دارم، نانیاطم باده به چون نه هستم من  -

 !کنم اعتماد بهش مجبورم

 

 ه؟یچ دیجد نقشه  -

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۴_پارت#
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 باشه، گرفتن جواب یبرا که نیا از شتریب فیشر سوال

 هم سرور سکوت! حضوره اعالم و موافقت جور کی

 .دارم رو شیهمراه شانس من یعنی

 

 چهار یمیتصم یبرا اگر گروه یتو که نهیا قتشیحق 

 االن من و میکن یم یعمل رو کار اون باشن موافق نفر

 یجلو بار نیاول یبرا دارم دوست اما راحته المیخ

 تا کنم یم نگاه رضا صورت به. کنم یینما قدرت نفس

 هام چشم به و زنه یم یبانمک خنده تک. رمیبگ جواب

 : کنه یم نگاه

 

 دلم به بد یشد طال جوجه یوقت از که کنم چه  -

 !ینشست

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 121shahregoftegoo@ 

. کنم ماچش و بپرم طیشرا نیا یتو خوادیم دلم یلیخ

.  باشه یخواستن زن کی یبرا چطور بلده شهیهم رضا

 نگاهش منتظر و زنم یم نفس به یینما دندون لبخند

 .کنم یم

 

 یم گاز تو از رو لبش ده، یم تکون تاسف به یسر 

 :رهیگ

 

 جهینت اعتماد نیا مطمئنم یول هستم منم یاوک  -

 !نداره یخوب

 

 به و میگ یم یا دهیکش و بلند اَه نفرمون پنج هر

 بودن یخرافات گفت شه یم. میکن یم اخم صورتش

 .  ماست همه اشتراک نقطه
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 لبخند حالمون و حس کردن خراب از یراض نفس 

 . شه یم مشغول لشیموبا با و زنه یم یا انهیموذ

 

 .خواسته یمل کارت و شناسنامه ازم  -

 

 دست الیخیب و خسته لیاستا اون از فیشر باالخره

 . نهیش یم جاش سر صاف و کشه یم

 

 کار. نه یمل کارت اما کردم یاوک رو شناسنامه  -

 . شدن هوشمند چون هیسخت

 

 جاش به! دنیدزد ازش ای کرده گمش بگه تونه یم   -

 !یکن یم درست براش رو یالمثن برگه اون
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 من خواهر. ارهیم هممون لب به لبخند سرور حرف

. هستش دُر چون یگو دهیگز و یگو کم بارز مصداق

 . حساب حرف مگر زنه ینم حرف

 

 یها چشم برق از سرور، شنهادیپ از شتریب من اما

 آروم و رهیگ یم رو خواهرم دست یوقت یمجتب

 یم یخوب حس شه یم اون پوست نوازش مشغول

 چقدر یمجتب یها دست ستین مهم من یبرا.  رمیگ

 یم تیحما خواهرم از شهیهم که نهیا مهم هیخال

 .کنن
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 با. شه یم بحث وارد و زاره یم کنار رو لشیموبا نفس

 قهر و داره یبزرگ دل اما گندش یاخالقا وجود

 .کشه ینم طول ساعت کی از شتریب کردناش

 

 گم یم من دیزن ینم بودن نیبدب اَنگ بهم اگر  -

 بگه که نیا من نظر به. میبر شیپ تر رُفته شُسته

 .زهیانگ بر شک کمی کردم گم مدارکمو

 

 .دارم یفکر هی من  -

 

 شروع اون و شه یم دهیکش رضا سمت به هممون نگاه

 .کنه یم داره که یا نقشه شرح به

                                                                         

   * 
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 دنیدو به شروع گفتم که یوقت و بردار قدم آروم  -

 .کن

 

 طیمح گرفتن نظر ریز نیح و گم یم یکوتاه شه با

 . کنم یم منتقل راستم شونه به رو فمیک اطراف،

 

 ؟یا آماده  -

 

 کوتاه موتور گاز یصدا دنیشن و گفتن بله نیب  فاصله

 . باشم داشته کردن فکر فرصت که هست یاون از تر

 

 !باده بدو  -
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 و کنم یم دنیدو به شروع میداشت که یا نقشه طبق

 جلب خودم به رو نفر چند توجه "دزد دزد" ادیفر با

 .کنم یم

 یتو از رو رضا یصدا که نرفتم نییپا شتریب متر چند 

 . شنوم یم دارم گوشم داخل که یمیس یب یهندزفر

 

 !دتید دختر، نیآفر  -

 

 نیب و کنم یم نگاه اطرافم و دور به محسوس نا

 رنگ اهیس نیماش بودن صحنه نیا شاهد که ییآدما

 کنه یم حرکت یآروم سرعت با که نمیب یم رو سوژه

 . شده جلب توجهش یعنی نیا و

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 127shahregoftegoo@ 

 جلب شتریب تا شم یم خم زانو یرو زنان نفس نفس

 آخ چهیپ یم کمرم یتو که یدرد با اما کنم توجه

 پرتاب ابونیخ کنار جوب سمت به و گم یم یبلند

 .شم یم

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۵_پارت#

 

 

 

 

 ینا اما شنوم یم گوشم یتو رو رضا یها گفتن باده

 . ندارم دادن جواب
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 یم بدبختم یداشت کجات حواست ؟یخوب خانم  -

 !یکرد

 

 .دیدو یم یموتور دنبال داشت آقا زدن رو فشیک  -

 

 .شه بلند دیکن کمکش  -

 

 ؟یخوب خانم  -

 

 .زمیعز ریبگ رو من دست  -
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 خورده ییجا به سرش دیشا اورژانس دیبزن زنگ  -

 !باشه

 

 !زمیعز بگو یزیچ هی جان باده  -

 !باده شتیپ امیم االن 

 

 رضا نگران یوصدا اطراف و دور یها صحبت از کالفه

 یخانم دست چه،یپ یم گوشم یتو لحظه چند هر که

 یم بلند جا از و رمیگ یم رو شده دراز سمتم به که

 به توجه یب خوبم، گفتن با و کنم یم تشکر. شم

 یتو که یدرد و زده بهم که یسوار موتور یغرغرا

 تا رمیگ یم فاصله جمع از کنم یم احساس کمرم

 . کنم منصرفش اومدن از و بدم رو رضا جواب
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 رو سعادت مهراب با مالقات ساعت که بود نیا قرار 

 هی با و رمیبگ قرار راهش سر که میکن میتنظ یجور

 نداشتن یبرا یا کننده قانع لیدل یساختگ یقاپ فیک

 .بدم بهش ییشناسا مدارک

 

 ثابت تجربه اما ساخته شناسنامه برام فیشر هرچند 

 دست یکمتر سند یهرچ ییدروغگو وقت کرده

 ! یدار یباالتر تیامن یباش داشته فیحر

 

 و کوفت و نیدورب انقدر سعادت خونه اطراف و دور 

 ما خاطر نیهم به. کرد سکیر شد ینم که بود زهرمار

 نقشه کردن یعمل یبرا رو تر نییپا ابونیخ چندتا

 هیسا رفته هرجا صبح از نفس و سرور. میکرد انتخاب
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 به رو دنشیرس قیدق ساعت تا کردن دنبالش هیسا به

 . بدن اطالع رضا

 

 تونست یم  یقاپ فیک یتو شییهنرنما با هم فیشر

 با بد شانس از اما بسازه کارمون یبرا شکوه با انیپا هی

 .میشد زیسورپرا منتظره ریغ اتفاق نیا

  

 من مگه؟ یشد خر! ها جا نیا یاین. رضا نیبش  -

 پرت حواسم. دمیند رو یموتور لحظه هی فقط خوبم

 .شد پسره نیا نیماش

 

 !یشد پرت بد دمید کنه؟ ینم درد تییجا  -
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. شه یم نگران سرور نگو ها بچه به یزیچ. خوبم نه  -

 . بشه معطل یلیخ خوام ینم رضا کنم قطع دیبا

 

 باده؟  -

 بله؟  -

 

 رادیا بهت چکسیه یبزن جا هم گهید هزاربار اگر  -

 طال؟ جوجه باشه نداره حقشو یعنی ره؛یگ ینم

 

 برسه بهم طیشرا نیا یتو شد یم که یمُسَکن نیبهتر

 .بود رضا یحرفا نیهم

 یم باز رو یسرشوخ خودم بار نیاول یبرا و خندم یم 

 :بشه راحت تمیوضع از الشیخ تا کنم

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 133shahregoftegoo@ 

 مختو خواستم یم  که بود اخالقات نیهم بخاطر  -

 !گهید بزنم

 

 ییسرباال به. کنه یم قطع رو تماس و خنده یم

 محکم و کشم یم یقیعم نفس کنم، یم نگاه مقابلم

 .دارم یم بر قدم

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۵_پارت#
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 نیریش یصدا تا مونم یومنتظرم دم یم فشار رو زنگ

 برخالف اما. بشنوم پنل یتو از شهیهم مثل رو خانم

 باز سمتم به یکالم و حرف چیه بدون در قبل، دفعات

 داخل. بازم ینم رو خودم اما رمیگ یم دلهره. شه یم

 هک هارو نیدورب یمجتب دونم یم که نیا با و رم یم

 حیتوض کوتاه، یامیپ با  یهرکار از قبل اما کرده

 میقد از. دم یم هم رضا به موجود طیشرا از یمختصر

 ! عقله شرط اطیاحت گفتن

 

 ضربان یورود باز درِ به دنیرس و اطیح از گذشتن

 به شباهت یب امروز اتفاقات. بره یم تر باال رو قلبم

 دمید ها لمیف از یلیخ یتو که یقتل از شیپ سکانس

 خوشبختانه. شم یم وارد و گم یم اهلل بسم. ستین

 آرام یقیموس و نرفته فرو مطلق سکوت در خونه
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 قدم چند اطیاحت با. شده انداز نیطن فضا یتو یبخش

 . دارم یم بر گهید

 

 !سالم  -

 

 آدم کردن خبر یبرا دمیکش من که یغیج حتم به

 نجات و هستن جا نیا یلومتریک ده شعاع تا ییها

 . کنه یم تیکفا یاحتمال مخمصه هر از دادنم

 

 ...منم...منم... نترس  -

 شده؟ یچ  -

 !دیترس کردم سالم من  -
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 دیتجد یبرا یفرصت شنوم یم که یکوتاه مکالمه با

 .دم یم ام حنجره به قوا

 

 چهره نمیب یم که یزیچ نیاول و کنم یم باز چشم 

 و بود نشسته کانتر پشت بار نیآخر که هیمرد همون

 منم دنیکش قورمه همراهش تلفن با رفتن ور نیح

 با سعادت مهراب هم تر عقب یکم. کرد یم رصد

 یم لیدل یباز یکول نیا یبرا ازمن مبهوتش صورت

 .  خواد

 

 که ییها یخرابکار خودم شهیهم بودم که تر بچه

 یباال مهارت لطف به البته. دادم یم لو رو بودم کرده

 شهیهم مامان! یدست هی کیتکن از استفاده در مادرم

 :گفت یم
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! کنه یم فرار خودش دزده گربه یبردار که رو چوب 

 شدن مشکوک یبرا یا بهانه امروزم رفتار با کنه خدا

 . باشم نداده سعادت مهراب به بودنم دزده گربه به

 

 .سالم...س...س  -

 

 نیا از تا کشم یم قیعم نفس چندتا و بندم یم چشم

 تصادف خداروشکر. بشم خارج دارم که یحالت

 نیهمچ بروز یبرا یخوب سرپوش امروز، یساختگ

 .داده بهم  یترس

 

 خانم؟ یخوب  -
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 که... و رسا و بم و نرم و گرم یصدا دمینفهم چوقتیه

 من نظر از. باشه دیبا ییصدا چطور گن یم کتابا یتو

 مهراب و.  بد و خوب. نداره وجود شتریب صدا دسته دو

 من نظر به که آدماس از دسته اون و جز سعادت

 . داره یخوب یصدا

 

 یها مبل یرو شییراهنما با و دم یم تکون سر

 . رمیگ یم جا منینش

 

  ترسم عامل که یا یدست شیپ داخل از رو آب وانیل

. کشم یم سر نفس کی و دارم یم بر داده قرار مقابلم

 و نمیش یم صاف. ستین زیجا نیا از شیب یباز لوس

 .کنم یم جور و جمع رو خودم
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 !دمیترس واقعا. نداشتم یخوب روز اصال من. دیببخش  -

 

 احسنت بردم کار به که یکالس با جمله به دلم یتو

 یته قالب دنشید با که یکلیه یقو مرد. گم یم

 :ده یم رو جوابم کردم

 

 گفت خانم نیریش. بترسونمتون کردم ینم فکر  -

 . کنم باز رو در دیاومد

 

 من یبرا زمان و نیزم از امروز. ستین شما ریتقص  -

 !دهیبار

 

 د؟یبهتر االن  -
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 یبرا رو من یکنار مبل که جوان صاحبخونه سمت به

 رو محبتش جواب تا چرخم یم کرده انتخاب نشستن

 .بدم

 

 یم آب به یگل دسته هی هربار من که دیببخش... بله  -

 .دم

 

 :�🌺�ضد نور

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 ۲۶_پارت#

 

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 141shahregoftegoo@ 

 

 نامحسوس می خنده و از جا بلند می شه:

 

اگر حالتون بهتره تشریف بیارید باال تا صحبت   -

 کنیم.

 

بلند می شم و پشت سرش از پله ها باال می رم. در 

اتاق رو باز می کنه مثل یه جنتلمن عقب می ایسته تا 

اول من وارد بشم. بی توجه به چشم هایی که کامال 

براندازم می کنه روی کاناپه نخودی رنگ می شینم و 

اصی که کف اتاق پهن شده می نگاهم رو به فرش خ

دوزم تا دختر محجوبی به نظر بیام. سعادت با گفتن 

االن بر می گردم من رو تنها می زاره و چند دقیقه 
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بعد با یک سینی بزرگ و جعبه کمک های اولیه بر 

 می گرده.

 

لبخند می زنم. خب مثل این که راه نفوذ به همچین  

 آدم  مهربونی چندان طوالنی نیست.

 

ستتون زخمی شده ضدعفونیش کنید تا مشکل د  -

 ساز نشه.

 

توقع این که خودش بشینه و باحوصله رو زخم من  

مرهم بزاره و درنهایت با یک نگاه عمیق براندازم کنه 

 رو فقط از فیلم های هندی می شه داشت.
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پس تشکر می کنم و مشغول تمیز کردن زخم  

سطحی روی دستم می شم و و اون هم خودش رو با 

 گوشیش سرگرم می کنه.

بعد از تموم شدن کارم جعبه رو می بندم و صاف می  

 شینم تا نشون بدم سراپا گوشم.

 

 چیز دیگه ای احتیاج ندارید؟  -

 نه ممنون. به نظرم بریم سراغ حرفای اصلی بهتره.  -

 البته!  -

 

به صندلی چرخدارش تکیه می ده و حین تکون 

 دادنش به چپ و راست سر صحبت رو باز می کنه:
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فکر نمی کنم نیاز به مقدمه چینی خاصی باشه.   -

اول از ساعت کاریتون شروع می کنم که کامال 

 نامشخصه!

 

متعجب نگاهش می کنم.شیرین خانم چیزی در این 

فکری برای شب هایی که مورد نگفته بود. باید یه 

 مامان خونه می مونه بکنم.

 

وقتایی که دیر بشه یا احتیاج باشه زودتر از حد   -

معمول این جا حاضر بشید هزینه رفت و آمدتون با 

 منه.

-  ... 
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کاری به جز درست کردن غذا ندارید. اکثر روزا   -

دستتون تو انتخاب بازه مگر چیزی ازتون خواسته بشه 

 ار می ره همون رو بپزید.که خب انتظ

 

 چشم های قهوه ای رنگش می خندن.

 

که ما مجبور نباشیم بابت حالل کردن پولی که   -

 به شما می دیم سه روز قورمه سبزی بخوریم!

 

می خوام لب باز کنم که دستش رو به نشانه سکوت 

 باال میاره!

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#
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 ۲۷_پارت#

 

 

 

 

شده پنج میلیون تومنه  حقوقی که در نظر گرفته  -

اما درصورت رضایت از کارتون می تونه بیشتر هم 

 باشه. اگر صحبتی دارید من می شنوم.

 

می خوام حرف بزنم. اما انگار چیزی یادش اومده که 

 اجازه نمی ده:
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نکته آخر این که تا زمان حضورتون شناسنامه و   -

کارت ملیتون به عنوان ضمانت پیش من می 

 مونه!

 

دونم که هرچی بیشتر توی این خونه بمونم کارم می 

راحت تره اما زود وا دادن هیچ به نفعم نیست و می 

 تونه شک بر انگیز باشه.

 

راستش من همیشه نمی تونم پایبند این ساعت   -

کاری نامنظم باشم. ممکنه برادرم ایراد بگیره یا 

شرایطی پیش بیاد که نتونم تا وقتی که شما می 

 لبته اکثر اوقات مشکلی نیست.گید بمونم. ا
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باید از همین حاال دلیلی برای گاه و بیگاه بیرون رفتن 

 از این خونه بتراشم تا درمواقع لزوم لنگ نمونم. 

 

بابت غذای اون روز متاسفم اما باید بگم اگر   -

بازهم شرایط مشابه پیش بیاد من همون کار رو 

 تکرار می کنم. 

 

ب دادن داره که چشم هاش گرد می شن. قصد جوا

این بار من پیروزمندانه دستم رو به نشانه سکوت باال 

 می برم و ادامه می دم.

 

قصد لجبازی ندارم. اما برای بعضی غذاها باید   -

حتما خودم خرید کنم. هرچیزی که توی یخچال 

 و کابینت هست مناسب پخت هر غذایی نیست.
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با اعتماد بنفس به چشم هاش زل می زنم و تالفی 

 ون حالل بودنی که مسخره کرد رو در میارم:ا

 

از اون جایی که مال مردم خوردن برای من مثل   -

خیلیا راحت نیست ممنون می شم هر غذایی که 

میل دارید رو از  یک روز قبلش به من اطالع بدید 

تا شرایط پختش رو داشته باشم. برای اون خرید 

 هم یه فکری بکنید لطفا. 

 

 ی هم هست؟البته! حرف دیگه ا  -

 

 

 به سر و وضعم اشاره می کنم.
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امروز تو راه خونه شما کیفم رو زدن. مدارکم   -

داخلش بود. فعال کارت ملی ندارم اما شناسنامه 

رو همراه خودم نیاورده بودم و می تونم اون رو 

 تقدیم کنم.

 

بدون هیچ حرفی خیره نگاهم می کنه. اونقدر عمیق 

که واقعا معذبم می کنه و ناخودآگاه شالی که روی 

سرم دارم رو برای پوشوندن سینه و گردنم محکم تر 

می کنم. انگار با این حرکتم به خودش میاد که 

 باالخره نگاهش رو می گیره. 
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درباره چیزایی که خواستید فکر می کنم. به طور   -

من مشکلی با حضورتون ندارم. فقط یه  کلی

 سوال؟

 

 دربرابر چشم های منتظرم کمی من و من می کنه:

 

گفتید برادرتون... مادر و پدر مشکلی با ساعت کاری -

 ندارن؟

 

صورت پر اندوهی برای خودم می سازم و توی دلم 

 برای مامان طول عمر و برای بابا آمرزش می خوام:

 

 فوت شدن!-
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احساس فقط به گقتن متاسفم اکتفا می کنه پسره بی 

 و سراغ حرف های خودش می ره:

 

 می مونه یک نکته که خیلی مهمه! -

 

سراپا گوش می شم. شمرده شمرده و با تاکید هر 

 کلمه رو به زبان میاره:

 

من به هرکسی فقط یک بار فرصت اشتباه می   -

دم. فرصت شما توی اولین روز کاریتون تموم شد. 

استید که برگردید و من هم پذیرفتم. خودتون خو

 خوب دقت کنید که اشتباه دومی درکار نباشه!
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آب دهنم رو قورت می دم . تالش می کنم به حس 

بدی که از حرفش توی دلم شکل گرفته بیش از این 

 بها ندم. 

 

 بله... متوجهم.  -

 

 از صندلی فاصله می گیره و به سمت در میره.

 

شیرین خانم تا یک ساعت دیگه میان خونه.   -

ممنون می شم اگر شرایطش رو دارید برای شام 

 امشب هرغذایی که می تونید رو درست کنید.

 

در رو باز و محترمانه درخواست خروج من رو می کنه. 

برق شیطنت توی چشماش موج می زنه و انگار هدف 
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اصلیش از پذیرفتن من بدای کار کردن توی خونش 

 ریح بوده:تف

 

فقط لطفا شیرین نباشه. از این آجیل ماجیالم   -

نداشته باشه.... البته این هارو  از بابت حالل بودن 

 دستمزد می گم.

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 ۲٨_پارت#
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مردک بی مزه! حتما انتظار داره ریسه هم برم از خنده 

! خیلی جدی نگاهش می کنم و با این که منظورش 

یل نفهمیدم سرتکون می دم و زیر لب چشم رو از آج

می گم. هنوز یک قدم بر نداشتم که چیزی به ذهنم 

می رسه. بر می گردم و به صورت منتظرش نگاه می 

 کنم:

 

 من وسایلم رو تو کدوم اتاق باید بزارم؟  -

 

انگار حرف عجیبی زدم که جفت ابرو هاش باال می 

 پره و سرتاپامو برانداز می کنه.
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ه های ورودی کُمده! فشارشون بدید پشت آین  -

جلو میان و باز می شن. جای مناسبی برای 

 وسایلن!

 

من نمی فهمم اگه انقدر از من خوشش نمیاد چرا 

قبولم کرده؟ شایدم چون به بی مزه بازیاش نخندیدم 

 کینه کرده و اینجوری برجک منو هدف گرفته. 

 

شبایی هم که قراره بمونم باید پشت آینه   -

 ؟بخوابم

 

چشماش می خندن اما لب هاش هیچ تغییری نمی 

 کنن.
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هروقت قرار شد بخوابید من راهنماییتون می   -

 کنم.

 

بحث بیشتر از این جایز نیست. نگاه از چشم هاش می 

گیرم و پایین می رم تا فکری برای غذای امروز بکنم. 

برای خالی نبودن عریضه به جای برادر خیالی با رضا 

اعالم می کنم که از امروز کارم رو تماس می گیرم و 

 شروع می کنم .

بعد از تعویض لباس، به آشپزخونه می رم. لبخند به 

اون غول تشنی که روی صندلی های پشت کانتر 

نشسته و من حتی اسمش رو هم نمی دونم می زنم و 

یه نگاه سرسری به یخچال و کابینت ها میندازم.  ته 

انتخاب می کنم و  چین مرغ رو به عنوان غذای امروز

مشغول می شم. مهمترین سوالی که فراموش کردم 

بپرسم اینه که برای چندنفر غذا درست کنم. زیر نگاه 
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خیره و بی پروای مرد مقابلم معذبم. نه برای این که 

 نگاهم می کنه ؛ چون حس می کنم بهم مشکوکه!

جمله ای هست که می گه: دوستت رو نزدیک نگه دار 

دیک تر! از اون جایی که این جا همه و دشمنت رو نز

حکم دشمن رو دارن بهتره  که رابطه خوبی باهاشو 

 برقرار کنم. 

 

 ببخشید آقای؟  -

 

 مکث می کنم تا خودش رو معرفی کنه.

  

 پیمان. اسمم پیمانه.  -

خوشبختم. آقا پیمان شما می دونی دستکش از   -

 کجا باید بردارم؟
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یکم فکر می کنه و از جاش بلند می شه. یکی از 

کابینت ها رو باز می کنه و بسته دستکش التکس رو 

 جلوم می زاره. 

 

دستاتونم بشورید قبوله ها. اینجا کسی وسواسی   -

 نیست.

 

پسر بدی به نظر نمیاد. قد بلند و چهارشونس. با اون 

چشمای سبز رنگی که توی صورت سبزه اش قرار 

نه به راحتی لقب خوش قیافه رو هم برای گرفته می تو

خودش بخره. بر می گرده و سر جاش می شینه. به 

 دستی باند پیچی شدم اشاره می کنم.
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 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 ۲9_پارت#

 

 

 

 

من خودمم وسواسی نیستم اما امروز شرایط فرق   -

داره. راستی من یادم رفت از آقای سعادت بپرسم 

 باید برای چند نفر غذا درست کنم؟

 

قبل از این که جوابی بده صدای پای خود آقایِ مالِ 

مردم خور، ورودش رو اعالم می کنه. سرش تو گوشیه 

 اما جواب من رو می ده.

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 161shahregoftegoo@ 

 

 پنج نفر!  -

 

ا پایین میاد و پشت سر پیمان می ایسته. از پله ه

ضربه محکمی به کتفش می زنه و بعد همونطور که به 

من و آشپزخونه نگاه می کنه مشغول ماساژ دادن 

منطقه مورد اصابت ضربه می شه. این غول تشن کم 

بود، مهراب سعادت هم اضافه شد. به امید این که زود 

ودم رو رن لبخند زورکی دیگه ای می زنم و خمی

مشغول نشون می دم. کاش حداقل شیرین خانم این 

 جا بود!

 

دقیقا تا لحظه ای که در ماهیتابه رو می زارم از 

جاشون تکون نمی خورن. البته به جز سعادت که 
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صندلی کنار پیمان رو برای نشستن انتخاب کرد. 

کاری به کار من ندارن و مشغول حرف زدن درباره 

یین شدنای احتمالیش هستن. قیمت دالر و  باال و پا

حرفایی که هیچ کمکی به من نمی کنه اما باز هم 

 گوش می کنم.

 

باالخره بعد از مدتی که برای من مثل یک قرن 

گذشت. زنگ در زده می شه و شیرین خانم بر می 

گرده. چیزی که جالب و تحسین برانگیزه اینه که 

 هردو مرد به احترامش از جا بلند می شن و سالم می

کنن. این هم یکی دیگه از رفتارهاییه که تصور من از 

ده. پیمان جلو می ره یک زندگی متمول رو تغییر می

و کیسه های خریدی که زن بیچاره با این سن و 

سالش به همراه داره رو از دستش می گیره و به 

 آشپزخونه میاره. 
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چرا خودت تنهایی اینارو آوردی شیرین خانم؟   -

 بیاد دنبالت.می گفتی پیمان 

 

 سالم!  -

 

 

حرف مهراب سعادت در جواب سالمی که شیرین 

ده بی جواب می مونه. خانم با خوشرویی  به من می

یک راست سمت گاز میاد و سری به غذا می زنه. خب 

تعجبی هم نداره؛ شاید اگر من هم جای این خانم 

بودم از همین اول کار نشون می دادم که رئیس کیه. 

ین خوش رنگ و لعاب، گل از گلش می چبا دیدن ته

 شکفه و با چشمای خندون نگاهم می کنه.
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 دستت درد نکنه مادر.  -

 

خواهش می کنم می گم و رو به سعادت که خیره و 

 جدی حرکات من رو زیر نظر گرفته می کنم. 

 

 برای شام غذای خاصی بپزم؟  -

 

سرتکون می ده با اشاره به دستم بهم می فهمونه که 

 ارفاق می کنه:داره 

 

دستتون درد نکنه. فعال هرچیزی سلیقه   -

 خودتونه.
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 :�🌺�ضد نور

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 3۰_پارت#

 

 

 

همراه پیمان به سالن اصلی می رن. این طور که 

معلومه رابطه اشون خیلی بهتر از یه رئیس و محافظه! 

شیرین خانم کنارم قرار می گیره و سبزی هایی که 

آورده رو روی میز پهن می کنه و  همراه خودش

مشغول پاک کردن می شه. کنارش می شینم تا من 

 هم سهمی توی کار داشته باشم اما اجازه نمی ده.
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نمی خواد دخترجان. دستت زخمیه هرچی کمتر   -

 به آب بزنی بهتره. چی شده ؟

 

شونه باال میندازم و هرچیزی که از صبح اتفاق افتاده 

 م. با ناراحتی سر تکون می ده.رو براش تعریف می کن

 

خدا لعنتشون کنه. مردم همه دزد شدن افتادن به   -

جون هم. خدا رحم کرده سرت جایی نخورده. یه 

 صدقه کنار بزار.

 چشم.  -

 

این زن با این که هیچوقت طعم مادر شدن رو 

نچشیده اما خیلی مثل مامانا می مونه. جای تمام 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 167shahregoftegoo@ 

م می گه و من هم تا اسباب و لوازم آشپزخونه رو به

 تموم شدن کارش وسایل ناهار رو آماده می کنم. 

 

 قربون دستت میز توی سالن رو می چینی؟  -

 

با این که جزو وظایفم نیست اما مخالفت نمی کنم. 

قصد برداشتن سینی بزرگی که حاوی ظرف های نهار 

هست رو دارم که در کمال تعجب دست پیمان که 

نمی دونم کی اومده، برای کمک دراز می شه. رفتار 

عادی شیرین خانم هم نشون می ده که اتفاق عجیب 

تشکر سینی و جدیدی نیست. مخالفتی نمی کنم و با 

رو به دستش می سپارم. اما وقتی مهراب سعادت هم 

همراه دوستش مشغول چیدن میز می شه نمی تونم 

قول بدم که دوتا شاخ بزرگ روی سرم سبز نشه. نمی 
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تونم بپذیرم که کسی با این شرایط داره پا به پای من 

و شیرین خانم کمک می کنه. انگار مهراب سعادت 

چوب های ذهنی من رو به هم ساخته شده تا همه چار

بریزه. همچین آدم خاکی و مسئولیت پذیری چطور 

می تونه بی توجه به آدم های دیگه همچین کسب و 

 کاری داشته باشه ؟

 

البته که هیچ چیز از هیچکس بعید نیست. جایی می 

خوندم که صدام حسین رمان عاشقانه نوشته. هیتلر 

 نقاشی می کرده و گیاه خوار بوده!

لی از حق نگذریم مهراب سعادت خیلی با این آدم و  

ها فاصله داره و بعید می دونم روزی انقدر بد بشه.  

پیش خودم فکر می کنم شاید این هم یک امتحان 

دیگه برای محک زدن من باشه. پس به جای پر و بال 
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دادن به افکار بی سر و ته به سرعت از آشپزخونه 

 خارج می شم.

 

 می چینم. شما چرا؟ من خودم  -

 

 سعادت به دست زخمی شدم اشاره می کنه:

 

مشکلی نیست. شما هم زحمت کشدید. ما هم یه   -

 گوشه کار رو انجام می دیم.

 من خوبم. می تونم خودم.  -

 

 جدی نگاهم می کنه.
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 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 31_پارت#

 

 

 

 عرض کردم مشکلی نیست بفرمائید شما.  -

 

 بی اعصاب! 

ی نمی زنم و برای کشیدن غذا سالن رو حرف دیگه ا

ترک می کنم اما صدای مهراب سعادت متوقفم می 

 کنه:
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چرا برای دو نفر؟ برای چهار نفر بشقاب بیارید   -

 لطفا!

 

حتما این هم یکی دیگه از ویژگی های خوب و 

متفاوت این آدمه و حاال داره تعارف می زنه که من و 

شیرین خانم هم سر میز بشینیم و هم سفره بشیم 

 باهاش. 

با این که از جواب شیرین خانم و رویه این خونه 

 مطمین نیستم اما مخالفت می کنم:

 

ممنون اگر اجازه بدید ما همون آشپزخونه   -

 غذامونو بخوریم.
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با صدای پق خنده پیمان و دیدن چشم هایی که 

برخالف لب های سعادت دارن به شدت می خندن 

متوجه اشتباهم می شم. آرزو می کنم که به روم نیاره 

 اما این پسر مریض تر از این حرفاس!

 

 برای دوستام که تو راهن گفتم!  -

 

می دونه به ظاهر خودم رو به بیخیالی می زنم اما خدا 

که چقدر خجالت می کشم. سعی می کنم به سوتی 

که دادم فکر نکنم.  به آشپزخونه می رم و بی توجه به 

خنده ملیحی که حتی رو صورت شیرین خانم  هم 

هست. سینی ها رو بر می دارم. بعد از برگردوندن ته 

چین، زرشک، خالل پسته و بادومی رو که تفت دادم 

 نم.برای تزئینش انتخاب می ک
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 نریزید از اون!  -

 

با حرف پیمان از جا می پرم. دستم به ظرف داغ می 

 خوره و از حس سوزشش چشمام رو می بندم.

 

 ببخشید سوختی؟  -

 

جلوتر میاد اما با قدمی که من به عقب بر می دارم 

 حساب کار دستش میاد و سرجاش می مونه.

 

معذرت می خوام. ولی از اون آجیال نریز تو غذا   -

 بدش میاد! مهراب
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متعجب به محتویات ظرف نگاه می کنم. آجیل؟! 

 منظورش خالل پسته و بادومه؟ هووف ! 

 

 مرسی گفتید!  -

 خواهش می کنم. چیزی هست ببرم؟  -

 

به سینی مخلفات اشاره می کنم و پیمان بی هیچ 

حرف دیگه ای من و شیرین خانم رو تنها می زاره. 

یکی از ته چین ها رو با خالل تزئین می کنم و برای 

دومی فقط از زرشک و پلوی زعفرونی استفاده می 

کنم. هردوتا ظرف رو بلند می کنم و به سالن می رم. 

اول سخت مواخذه نگاه مهراب سعادت با دیدن ظرف 

گر می شه. انگار نه انگار که همین چند دقیقه پیش 
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داشت سربه سر من میزاشت. همین اول کاری 

مطمئن می شم که بی توجهی به حرفاش راه خوبی 

 برای کلکل و پا گزاشتن رو دمش نیست!

لب باز می کنه تا چیزی بگه اما با دیدن سینی دوم  

 سکوت می کنه. 

 

 نوش جونتون.  -

 

 باره همون آدم قبل می شه:دو

 

 دستتون درد نکنه، بفرمائید شما هم!  -

 

بی توجه به حرفی که بارم کرده عقبگرد می کنم. 

پیمان انقدر بی محابا می خنده که غذا تو گلوش می 
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پره و من صدای زهرمار گفتن پر شیطنت مهراب 

سعادت رو می شنوم. اما مهم نیست. اونی که در 

 این مرد بخنده منم!نهایت قراره به ریش 

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 3۲_پارت#

 

 

 فصل سوم

 

 انتخاب، واژه ای که این طور تعریف شده:
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فرایندی روانی شامل قضاوت درباره نقاط ضعف و  

قوت گزینه های مختلف و برگزیدن یکی یا چند مورد 

 از آن هاست.

 

زندگی ما آدم هارو انتخاب های کوچیک و بزرگمون  

زن.انتخاب گزینه  هایی که گاهی در کمال می سا

تعجب نقاط ضعف بیشتری نسبت به نقاط قوت دارن 

اما ما بهشون آری می گیم. چرا؟ شاید بخاطر 

 عزیزانمون.

 

بعد از شکستن تخم مرغ توی سبزی ها مشغول پهن 

کردن مایع کوکو سبزی توی ماهیتابه می شم. اما 

صحبت  فکرم حول و هوش اتفاقات خونه سعادت و

هایی که بعد از اون با مجتبی داشتم می گرده. دوتا 
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مهمونی که یکیشون حسابدار بود و به گفته مجتبی 

می تونست به اندازه خود سعادت مهم باشه. و از همه 

اینها مهم تر حرفی که منتظر بودم زودتر از اینها از 

دهن بچه ها بشنوم و باالخره مجتبی جرئت گفتنش 

 رو پیدا کرد. 

 

من با تمام بی تجربه بودنم می دونستم که آشپزی 

فقط یه بهونه برای پا گذاشتن به خونه سعادته و 

موضوع اصلی چیز دیگه است. وگرنه کیه که ندونه اگر 

بچه ها می تونن به واسطه هک کردن دوربینای مدار 

بسته من رو از راه دور زیر نظر داشته باشن پس شنود 

کار سختی نیست و با این مکالمه های سعادت چندان 

 تفاسیر، چه احتیاجی به من؟ 

نکته این جاست که من باید چیز هایی رو می شنیدم 

که میکروفون ها قابلیت ضبط شدنش رو نداشتن و 
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باید چیزهایی می دیدم که دوربین ها از ثبتش 

عاجزن. و همه این ها یعنی من باید به مهراب سعادت 

 از یک آشپز!  نزدیک می شدم. خیلی نزدیک تر

 

من به جز اجاق آشپزخونه هیچ جای دیگه ای رو "

 "گرم نمی کنم !

 

بیچاره مجتبی از این جواب رک و بی پرده من سرخ 

 شده بود.

 

نزدیک شدن همیشه به این معنی نیست باده. "

 "راههای دیگه ای هم هست.
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صدای چرخش کلید و حضور مامان فرصت فکر کردن 

مجتبی می گفت رو از من می  به راه های دیگ ای که

گیره. از پشت کانتر نگاه می کنم و با دیدن ساک پُری 

که همراه خودش داره از آشپزخونه بیرون میام تا 

 کمکش کنم.

 

 سالم چی خریدی؟  -

 

 جواب سالمم بین آخی که می گه گم می شه. 

 

خونه دکتر شام زیاد اومد آوردم با خودم. سرور   -

 کجاست؟
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نیست. از اخم های درهمش هم  صداش مثل همیشه

 مشخصه که چیزی درست نیست.

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 33_پارت#

 

 

 

 گفت تا یازده خونس. چی شده مامان؟  -

 

گره روسریش رو باز می کنه و حین رفتن به اتاق 

 جواب می ده.
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دکتر امشب می گفت کارا درست شده می خواد   -

 بچه هارو بفرسته استرالیا!

 

و بسته شدن در کمد و شر شر آب  صدای باز

دستشویی الباقی چیزایی هستن که از مامان می 

 شنوم.

چند دقیقه بعد بلیز و دامنشو تن می کنه و به 

آشپزخونه میاد. به ماهیتابه روی گاز سرک می کشه و 

با دیدن کوکو قاشق رو بر می داره و به من چشم غره 

 می ره:

 

 ی بهش؟این همه کوکو؟ چندتا تخم مرغ زد  -
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بعد از این همه سال آشپزی مادرم هنوز می تونه از 

کارم ایراد بگیره. البته ایراد امشبش بیشتر جنبه بهونه 

گیری داره. سعی می کنم سر به سرش نزارم و 

 هرچیزی که می گه رو بپذیرم.

 

 پنچ تا...مامان دکترو می گفتی.  -

 هیچی چی بگم؟ از ماه دیگه الزم نیست برم.   -

 

سته که باید از شرایط پیش اومده نارحت باشم اما در

به شدت خوشحالم. بیکار شدن مامان شرایط رو برای 

پذیرفتن کار من راحت تر می کنه. باید از فرصت 

پیش اومده نهایت استفاده رو ببرم. سمت یخچال می 

 رم و یه لیوانی آب برای مامان پر می کنم. 
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 ا کردم.خدا بزرگه. من فعال یه کار پید  -

 چه کاری؟  -

 

تمام شرایط کاری توی خونه سعادت رو براش توضیح 

می دم. فقط با کمی تغییر. به جای مجرد از کلمه 

متاهل استفاده می کنم و برای گرم تر شدن زندگی 

سعادت دوتا بچه از آب و گل در اومده هم از طرف 

لک لک ها بهش هدیه می دم تا خیال مامان از رفت و 

 ونش راحت بشه.آمد به خ

مامان چندان راضی نیست اما من خوب می دونم که  

اولین قبض برق و اولین تماس صاحبخونه بابت اجاره 

عقب افتاده اون یکم نارضایتی رو هم از دلش می 

 شوره و می بره. 
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با اومدن سرور مامان با موج جدیدی از ترکش هاش 

به استقبالش می ره. براش خط و نشون می کشه که 

گر انقدر مجتبی رو می خواد بهش فشار بیاره تا ا

زودتر خودش رو جمع و جور کنه و با دست پر بیاد 

جلو و گرنه این زود رفتن و دیر برگشتن های سرور 

هیچ توجیهی نداره و باید از خیرشون بگذره. دلم برای 

مجتبی می سوزه. شاید اگر مامانم می دونست که 

چه فشاریه و  برای جمع و جور کردن خودش تحت

مجبور به چه انتخاب هایی، هیچوقت این طور راجبش 

نظر نمی داد. برخالف من ، سرور با حوصله به همه 

 "'غرغرهای مامان گوش می ده و آخرسر هم با گفتن

به اتاق می ره. کاری که هممون می '"باشه شب بخیر 

دونیم مامان تا چه حد ازش متنفره.  پشت سرش وارد 

شکل پیش اومده برای مامان تا تمام می شم و از م

دروغ هایی که  من برای موندگار شدنم و فرار از 
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بازخواست های احتمالی مادرمون ردیف کردم رو 

براش می گم تا هم حواسش باشه هم کمتر از 

 بدخلقی های مامان بِرَنجه. البته اگر برنجه!

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 3۴_پارت#

 

 

 

 البته اگر برنجه! 

 

 با مجتبی حرف زدی؟  -
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 به جای بله گفتن فقط سر تکون می دم.

 

 باده یه چیزی رو می گم خوب یادت بمونه.  -

 

از صورت جدی و اخمی که چاشنیش کرده مشخصه 

که می خواد درباره چی حرف بزنه. اخالقیات همون 

اندازه که برای من مهمه برای خواهرم هم حائز 

همیشه تو زمینه اهمیته. اصال یکی از دالیلی که 

پشتیبانی از کارهامون فعالیت می کنه و مستقیم وارد 

 عمل نمی شه همینه.

 

هرکاری می تونی بکن تا  سر از کار این پسر   -

 دربیاری. هرکاری باده!

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 188shahregoftegoo@ 

 

ابروهام از تعجب باال می پره. تصور من از حرف های 

 خواهرم چیز دیگه ای بود. 

 

کاری می  این آخرین باریه که من پا تو همچین  -

 زارم. آخرین باریه که پای مجتبی می مونم. آخر..

 

باورم نمی شه. این بغض و این قطره اشکی که روی 

دستم چکه کرد نمی تونه برای سرور باشه. جایی که 

خواهر جدی و بی حس و حال من اشک بریزه قطعا 

 پای غم بزرگی در میونه. 

 عشق... این احساس قدرتمند که هیچوقت نمی دونی

از کجا سر و کله اش پیدا می شه می تونه حتی سرد 

ترین آدم ها رو هم از پا بندازه. همیشه فکر می کردم 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 189shahregoftegoo@ 

تنها نقطه ضعف سرور بیش از اندازه منطقی بودنه اما 

حاال که خوب فکر می کن میبینم این دختر خیلی 

بیشتر از کسایی که به عنوان عاشق می شناسم بخاطر 

داره انتخاب های غیر منطقی  عالقه ای که به مجتبی

 کرده. 

                                                                       

* 

حرکت آروم ماشینی رو کنار خودم حس می کنم.نمی 

دونم چه عاملی می تونه یک نفر رو این وقت روز 

ترغیب به دنبال من اومدن بکنه!  قطعا ایجاد مزاحمت  

اول صبح به انگیزه خیلی باالیی احتیاج یا نخ دادن 

داره! بی اهمیت به راه خودم ادامه می دم اما تک بوق 

و صدای آشنایی که با سپیده خانم گفتن قصد جلب 

توجهم رو داره وادار به ایستادنم می کنه. سر بلند می 
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کنم و با دیدن پیمان که کیکی شکالتی رو توی 

 دستش گرفته سالم می کنم.

 

 وار شو برسونمت.سالم س  -

 

بی توجه به خودمونی شدنش از خدا خواسته سوار می 

شم. بعد از ایجاد مزاحمت ، پیاده روی توی این 

سرباالیی ها توان و انگیزه زیادی می خواد که من 

 ندارم.

 

 خوبی؟ صبحت بخیر.  -

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#
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 3۵_پارت#

 

 

 

از  این که باهام مثل یک دوست رفتار می کنه خوشم 

میاد. شاید اگر واقعا به قصد آشپزی وارد این خونه 

شده بودم از ارتباط برقرار کردن پیمان خیلی 

خوشحال می شدم اما حاال با شرایطی که دارم 

احتیاط حکم می کنه که من به دیگران نزدیک بشم. 

ولی خب پیمان  اون هم کامال هوشمندانه و فکر شده.

بنظرم از اون گزینه هایی هست که دوست شدن 

 باهاش می تونه به نفعم باشه.

 

 صبح شمام بخیر.  -
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از صندلی عقب ماشین بسته کیکی شبیه به همونی 

 که توی دستش داره بر می داره و به سمتم می گیره.

 

 بیا از این بزن شارژ شی.   -

 

برای بوی کیک گرم وتازه ، اون ولعی که پیمان 

خوردن شکالت بِینش داره و صبحانه کمی که خوردم 

جای تعارفی برام نمی زاره. کیک رو می گیم و 

مشغول می شم. بیشتر از اون چیزی که تصور می 

کردم خوشمزس. پیمان قصد عقب نشینی نداره و 

 برای صمیمیت هرکاری می کنه:

 

 چند سالته؟  -
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 بیست و چهار.  -

 

لی پشت پالستیک دیگه ای سر تکون می ده و از صند

بیرون میاره. برق شیطنت چشماش وقتی اول به کیک 

و بعد به من نگاه می کنه بیش از اندازه با نمکش 

 کرده.

 

 کوچولوییا! دوتا دیگه مونده هستی بزنیم بر بدن؟  -

 

نمی تونم با شکمم در برابر مزه خوب و شکالتِ داغِ 

می خندم کیکِ نرم و تازه ای که خوردم تعارف کنم. 

و با خجالت سرم رو به باال و پایین حرکت می دم. 

 صدای خنده پیمان هم بلند می شه.
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خوشم میاد از این دخترای اهل تعارف الکی   -

 نیستی. زودتر دیده بودمت قهوه هم داشتی!

شکم تنها بخشیه که همیشه من رو در برابر   -

دیگران شرمنده و خجالت زده می کنه؛ واقعا نمی 

م به خوراکیای خوشمزه نه بگم.. ممنون همین تون

خیلی خوشمزس. قهوه رو هم با شیرین خانم می 

 خورم.

 

صدای خندش باز هم بلند می شه و من به خودم 

بابت اولین قدم مثبت برای نزدیک شدن به یکی دیگه 

 از افراد این خونه تبریک می گم. 

در رو با ریموت باز می کنه و من رو از معطل شدن 

 رای شیرین خانم نجات می ده. ب
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سالم می کنم و در برابر نگاه پرسشگر شیرین خانم 

درباره چجوری اومدنم با پیمان توضیح می دم. اما 

صدای بی حوصله ای که می شنوم رشته کالم رو از 

 دستم خارج می کنه.

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 3۶_پارت#

 

 

 

 پیمان آوردی؟  -
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ونه بیرون میام  سالم می با صدای سعادت از آشپزخ

کنم.  بر خالف دفعات قبل این بار کت و شلوار مشکی 

پوشیده و با پیراهن سیاه رنگی که به عنوان پس 

زمینه انتخاب کرده، پخته تر و صد البته جدی تر از 

هر زمان دیگه ای به نظر می رسه. نگاه زمخت و 

جدیش رو توی صورتم می چرخونه و روی لبام مکث 

. نمی دونم این مکث رو به پای جذابیت می کنه

ظاهری خودم بزارم و خوشحال باشم یا  بزارم به پای 

چشم های هیز مرد مقابلم و بیشتر حواسم به خودم 

 باشه.

به جای جواب سالم به تکون دادن سرش اکتفا می 

کنه و همون طور که به سمت پیمان می ره من رو 

 هم مخاطب قرار می ده. 
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نفر استیک تدارک ببینید. برای  ٨فردا برای   -

پیش غذا و دسر هر چیزی که خودتون می دونید. 

به اضافه یکی دو مدل غذای دیگه. یکی از 

مهمونام دیابت داره حواستون باشه براش جداگانه 

 تدارک ببینید. چقدر دیر کردی پیمان!

 

این طور که از ظاهر امر مشخصه امروز از دنده چپش 

ه پر و پاش پیچید. اما نمی تونم بلند شده و نباید ب

ریسک کنم و تا زمان برگشتش صبر کنم. اول صبحِ 

سرِ حالش که اینه وای به حال عصر خسته و کَج 

خلقش! قبل از این که پیمان حرفی در جواب سوالش 

 بزنه از فرصت استفاده می کنم.

 

 چشم. فقط من باید خودم خرید برم.  -
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که با فنجون چای به به جای من رو به شیرین خانمی 

 سمتش رفته می کنه.

 

اگه زحمتی نیست همراهشون برید هرچی احتیاج   -

 بود بخرید.

 چشم آقا! شما بفرمائید سرد نشه.  -

 

لبخند امروزش فقط قسمت شیرین خانم می شه. 

تشکر می کنه و حین چای خوردن نگاهی به برگه 

 هایی که پیمان براش آورده میندازه. باید سر فرصت

بفهمم داستانی پشت این برگه ها هست یا نه مهراب 

سعادت از اون دسته از مرداس که صبح ها نباید دم 

پرش باشی. البته من ترجیح می دم گزینه اول باشه! 
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به آشپزخونه بر می  گردم و به ظاهر خودم رو با 

تدارک دیدن نهار ظهر سرگرم می کنم اما تمام 

ن داره رد و بدل حواسم پیش حرف هایی که توی سال

 می شه.

 

 مهرداد کی می رسه؟  -

 

مهرداد یکی از همون دو مهمون دیروزه که من متوجه 

شدم وکیل سعادت هم هست. این که مهراب سعادت 

صبح با اخالق نه چندان خوب سراغ وکیلش رو بگیره 

و پیمان که با همین چندتا برخورد متوجه شوخ طبع 

بودنش شدم با جدیت جواب سوال هاش رو بده یعنی 

 یه جایی یه اتفاقی در شرف وقوعه. 
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 تو راهه گفت قبل از ما می رسه.  -

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 3۷_پارت#

 

 

حرف دیگه ای جز صدای خداحافظی سعادت و پیمان 

ونه کردم رو می شورم و با نمی شنوم. برنجی که پیم

خودم فکر می کنم چه چیزی می تونه پسر یکی از 

کله گنده های این شهر روربه هم بریزه؟ طبق عادت 

گوشه لبمو به دندون می کشم. طعم شیرین کاکائویی 

که زیر زبونم میاد متعجبم می کنه. حاال دلیل مکث 

مهراب سعادت روی لب هام رو می فهمم. صدای 
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یم بلند می شه و با دیدن پیام مجتبی، پیامک گوش

مطمئن می شم که جدی جدی یه اتفاقاتی در شُرف 

 وقوعه!

 

اون جا چه خبره؟ من دسترسی دوربینا رو از دست "

 "دادم!

                                                                            

* 

 

من از تنهایی، شاید بزرگ ترین  ترسی  باشه که 

بچگی تا االن باهاش دست و پنجه نرم کردم. نمی 

دونم مقصر اصلی کیه؟ مادرم؟ پدرم؟ جامعه؟ شاید 

هم مخلوطی از همه این ها. شاید اگر مادرم از بچگی 

توی گوشم از قابلیت هام می خوند و تعریف می کرد 
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یا اگر پدرم از ده دوازده سالگی به بعد  به جای درس 

ی مردهای اطرافم  درس چطور ترسیدن از نگاه ها

مراقب خودم بودن رو بهم می داد و از همه مهم تر 

اگر نگاه های جامعه کمی پاک تر بود و به جای پنهان 

شدن فضای رشد بهم می داد من کمتر از تنهایی می 

ترسیدم. ترسی که بعد ها شاخ و برگ بیشتری هم 

 پیدا کرد و بعضی وقت ها دست و پاگیر شد.

 

بعد از مدت ها توی خونه مهراب سعادت ترس از حاال 

تنهایی اومده سراغم. سراغ باده! باده ای که با یه 

هویت قالبی با پای خودش اومده سراغ کسی که اگر 

بخواد می تونه خیلی خطرناک باشه. اگرچه این که 

مجتبی بتونه از دور کار های من رو ببینه تضمینی 

یه آشنا همراه آدم برای امنیتم نیست. اما همین که 
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باشه حتی به اندازه رصد کردن از راه دور دلگرم 

 کننده است.

 

کمی از مرغ پاستا رو می چشم و وقتی از بابت مزه 

اش مطمئن می شم سراغ ساالد می رم. شاید بد 

نباشه برای خوب شدن حال این رئیس امروز بد 

اخالق با درست کردن ساالد سزار یکم هنرنمایی کنم. 

تکان چای می ریزم و بعد از برداشتن وسایل دو اس

مورد نیاز به نشیمن می رم تا کنار شیرین خانمی که 

سرگرم مطالعه رمان عاشقانه است به بهونه درست 

 کردن ساالد اطالعات بیشتری به دست بیارم.

 

 دستت درد نکنه مادر چرا زحمت کشیدی؟  -
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با هربار مادر شنیدن از زبان شیرین خانم دلم می 

گیره. میل به زندگی مشترک و داشتن فرزندهایی که 

بتونه عشقش رو نثارشون کنه از تک تک رفتار هاش 

مشخصه و صد حیف که ناخواسته محروم شده. لبخند 

 می زنم و کنارش جا می گیرم.

 

 زحمتی نیست نوش جان.  -

 

صفحه کتابش رو تای کوچکی می زنه تا بعدا به 

چشم بر می داره  راحتی پیداش کنه. عینکش رو از 

 خیره به صورتم لبخند می زنه:

 

به قیافت نمی خوره آشپز خوبی باشی اما واقعا   -

 دست و پنجه داری.
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 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

  3٨_پارت#

 

 

 

تعریفش به مذاقم خوش میاد. سر تکون می دم و با 

 لبخند بزرگی تشکر می کنم. 

 

یم می گم شیرین خانم جون کتابتونو خوندید بر  -

 خرید؟
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نگاهش رو به ساعت بزرگ روی دیوار می ده و با 

دیدن زمان زیادی که تا برگشت سعادت مونده 

 مخالفتی نمی کنه. 

 

من نمازمو بخونم بعد بریم. کاهو رو خیلی درشت   -

 خورد نمی کنی؟

 

 می خوام سزار درست کنم. باید همین جوری باشه.  -

نیستا زیاد این بچه اهل چند جور غذا خوردن   -

خودتو خسته نکن. فردا بخاطر مهموناش گفت چند 

 مدل باشه.

 

خیلی زودتر از انتظارم بحث به اون نقطه ای که می 

 خوام نزدیک می شه.
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دیدم امروز زیاد  سرحال نبودن گفتم گزک   -

 دستشون ندم...یهو نگن سفره چرا خالیه!

 

 می خنده و از پشت عینکش نگاهم می کنه:

 

! خوب کردی. البته آقا روزایی که کاراش ورپریده  -

قاطی می شه خیلی حرف بار این و اون می کنه 

 حواست باشه به دل نگیری. 

 امروز کاراشون به هم ریخته بود؟  -

 

عینکش رو از روی صورتش بر می داره از جاش بلند 

 می شه.
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پول هرچی بیشتر دردسرشم بیشتر. نمی دونم   -

لش کش رفته و حاال باز کی از کجای مال و منا

 گندش در اومده!

 

خب تعجبی نداره از قدیم گفتن باد آورده رو باد می 

بره. البته امیدوارم قبل از این که باد همه اموالش رو 

ببره ما فرصت کافی برای کارمون داشته باشیم.یا حد 

اقل ما خودمون همون بادی باشیم که قرار اموال رو 

 ببره!

                                                                                   

* 

 

همراه شیرین خانم و به لطف کارت پرپولی که 

سعادت در اختیارش گذاشته از هرچیزی بهترینش رو 
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بر می دارم تا برای مهمونی فردا سنگ تموم بزارم. 

توی کابینتهای خونش خبری از دارو های گیاهی نبود 

نظر منی که توی زندگیم شاید کمتر از صدتا و این از 

 قرص خوردم فاجعه اس!

کمی بابونه، گل گاو زبان ، پونه ، آویشن و هرچیزی  

که بتونه برای خودم و افراد اون خونه مفید باشه می 

خرم.  نگاهی به ساعت و خرید های زیادی که انجام 

دادیم میندازم. برخالف مسیر اومدن که به امید حرف 

بیشتر پیشنهاد شیرین خانم برای پیاده روی رو های 

قبول کردم االن هیچ چیزی نمی تونه برای برداشتن 

یک قدم هم ترغیبم کنه. این همه فعالیت از صبح 

برای منی که تنها ورزشی که از بچگی تااالن به جز 

زنگ های ورزش انجام دادم منچ و مارپله بوده خیلی 

یرم و سوار می شیم. هم زیاده. تاکسی اینترنتی می گ

برای رسیدن و تکمیل کردن غذا ثانیه شماری می 
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کنم. به قدری خسته شدم که به چند دقیقه خواب 

 حتی روی کاناپه های نشیمن هم راضیم.

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 39_پارت#

 

 

 

 البته نه همیشه!

با ورودمون به خونه هردو برای چند ثانیه سرجامون 

میخکوب می شیم. صدای فریاد هایی که از اتاق طبقه 

باال به گوش می رسه به قدری بلنده که انگار همه 

 اموال سعادت رو باال کشیدن! 
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پیمان سعی داره آرومش کنه اما باال رفتن صداش 

 نشون می ده که چندان موفق نیست.

 

خانم می کنم که برخالف لحظه ورود رو به شیرین 

حاال تقریبا آروم شده و قصد جا به جا کردن خرید ها 

 رو داره. 

 

 چی شده؟ سکته نکنه یوقت؟  -

 

سری به تاسف تکون می ده و میوه هارو توی سینک 

 می ریزه:

 

 چیزی نمی شه. خودتو مشغول کن مادر.  -
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سماور رو روشن می کنم و سراغ خریدها می رم. کمی 

بونه بر می دارم و با یکم زعفران توی قوری می با

ریزم. بنظرم هممون برای تمدد اعصاب بهش احتیاج 

داریم. بعد از جا به جا کردن خرید ها و کمتر شدن 

سر و صداها توی چهارتا فنجون دمنوش می ریزم. 

دوتا رو توی سینی می زارم و با یه نگاه به  شیرین 

ئن سر تکون می خانم کسب تکلیف می کنم. نا مطم

ده. بسم اله می گم و از پله ها باال می رم تا به بهونه 

 آوردن دمنوش چیزی هم دستگیرم بشه.

 پشت در می ایستم و صدای پیمان به گوشم می رسه:

 

 اون هیچ غلطی نمی کنه. بلوف زده!  -

 اون که البته! ولی غلط کرده بلوف زده!  -
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ه البته تکه تنها چیزی که توی مدت فهمیدم اینه ک

کالمشه ! صداش پر از عصبانیته. می تونم به بهونه 

 ترس، باوجود دوربین ها چند لحظه دیگه هم وایسم.

 

مگه الکیه هرکی از راه رسید پا توکفش من   -

 بکنه؟ هرچی داره و نداره می خوام پیمان. هرچی!

 

ابروهام از تعجب باال میپره! کمی نزدیک تر می شم و 

دستم رو باال می برم تا با در زدن کسب اجازه کنم اما 

قبل از اون در باز می شه. غیر ارادی سینی رو باال می 

برم تا حضورم رو توجیه کنم اما مهراب سعادت که 

انگار بدجور عصبیه زیر سینی می زنه و محتویاتش 

شه. جیغ خفه ای می کشم و  روی تنم خالی می

 سعی می کنم بلوز داغ و خیسم رو از تنم جدا کنم. 
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از صدای بلندم پیمان بیرون میاد و با دیدن اتفاقی که 

افتاده با نگاهی شرمنده برای کمک کردن اقدام می 

کنه.  جیغم اگرچه زیاد بلند نبود ولی شیرین خانم رو 

اینا مهم  هم به طبقه باال می کشونه. اما هیچکدوم

نیست من نگاهم میخ مردیه که توی این یکی دو روز 

جز ادب چیزی ازش ندیدم و حاال این عصبانیتش 

داشت من رو می ترسوند. خدا به داد روزی برسه که 

بفهمه منم یکی از همونام که پا به خونش گذاشته تا 

 بعدا براش بلوف بزنه!

 

 آخ آخ چی شد؟  -

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#
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 ۴۰_رتپا#

 

 

 

 پیمان زحمت جواب دادن رو به دوش می کشه.

 

 مهراب ندیدش، خورد به سینی ریخت روش.  -

 

من مطمئنم که مهراب سعادت من رو دید و کامال 

آگاهانه زیر سینی زد تا دق و دلیاش رو سر من خالی 

کنه. جوری به پیمان نگاه می کنم که خودش از 

می شه ماست مالی کردن کار زشت رفیقش شرمنده 

 و سرش رو پایین میندازه.
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 بیا بریم. بیا بریم پایین لباستو عوض کن دختر.  -

شیرین خانم مراقب باشید شیشه تو پاتون نره.   -

 جارو کجاست بیارم؟

 

توی تمام باال تنم احساس سوزش دارم. بلوز رو از تنم 

فاصله می دم تا تماس کمتری با پوست ملتهب بدنم 

ها پایین می رم و با دیدن مردی  داشته باشه. از پله

که روی صندلی های پشت کانتر آشپزخونه نشسته رو 

می گیرم. نه قصد لوس بازی دارم نه دلبری و ناز 

کردن. فقط بنظرم آدمی که آگاهانه و از قصد اشتباه 

می کنه تا زمانی که عذرخواهی نکنه الیق نگاه کردن 

 هم نیست. 

 

 بیا بریم لباس بدم بپوشی.  -
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ا نه سفت و سختی که می گم توجهش رو به خودم ب

جلب می کنم. خیره خیره از سر تا پام رو برانداز و 

دهنش رو از باد پر و خالی می کنه . صدای پووف 

 کالفش به گوش من و شیرین خانم هم می رسه.

 

 جارو کجاست؟  -

 

شیرین خانم  با دلنگرانی از تنها بودن من و سعادت 

همراه پیمانی که دنبال جارو می گرده می ره تا با 

کمک هم سر و سامونی به اوضاع باال بدن. بی توجه به 

حضور سعادت سراغ یخچال می رم تا سس ساالد رو 

آماده کنم. از جاش بلند می شه و من رو تنها می 

 زاره. 
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پاستا با سس و مرغ ، توی ظرف  بعد از مخلوط کردن

بزرگی می کشمش و با پنیر و یک برگ ریحان 

 تزئینش می کنم.

 

کاهو هارو توی ظرف ساالد خوری می کشم و روش  

رو با فیله های گریل شده و نون مخصوص تزئین می 

کنم. شیرین خانم که بعد از تمیز کردن باال به 

آشپزخونه برگشته با تحسین به ظرف غذاها نگاه می 

کنه و بابت زحمتی که براشون کشیدم ازم قدردانی 

 می کنه.

  

بی سعادت رو می کشه و به زن بیچاره دار جور بی اد

روش خودش از دل من در میاره. اگرچه من به قصد 
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فضولی اون دمنوش رو برده بودم اما باز هم دلیل نمی 

 شه که از کاری که سعادت کرد عصبانی نباشم.

 

 بده من ببرم مادر.  -

 

به صورت نگران و شرمنده شیرین خانم لبخند می 

از من توی  زنم. فقط بخاطر این که چندسال بیشتر

این خونه کار کرده از رفتار صاحبخونه شرمندس و 

سعی داره حال من رو بهتر کنه . کار دنیا برعکسه 

انگار! هرچی بی تقصیر تر و بی آزار تر باشی احساس 

 دِین و مسئولیت بیشتری داری.

 

ممنون شیرین خانم جون شما بشین منم االن   -

 میام.
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 ضدنور#

 انصاری _عاطفه#

 ۴1_پارت#

 

 

 

ظرف ساالد رو بر می دارم و به سالن غذا خوری می 

رم. با قرار دادن ظرف روی میز صدای  تشکر آروم و 

 زیرلبی سعادت رو می شنوم.

 

با چندبار رفت و آمد، میز رو می چینم و در نهایت با  

یه نوش جون تنهاشون می زارم و پیش شیرین خانم 

 می رم تا کنار هم ناهار بخوریم. 
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پسر خوبیه فقط یه وقتا مثل گاو نُه مَن شیر ده   -

 است.

 

با حرف شیرین خانم و مثالی که برای توضیح یا حتی 

 توجیه رفتار سعادت زد می خندم.

 

پیش میاد شیرین خانم من ناراحت نیستم. ولی   -

 خوب مثالی زدی.

 

حرفی نمی زنه و به خنده های ریز من چشم غره با 

غذا با شیرین خانم درباره  نمکی می ره. تا تموم شدن

هرچیزی حرف می زنم و سعی می کنم به سواالی بی 

شمارش راجب خانواده و شرایط زندگیم جوابای 
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منطقی بدم. محض احتیاط رکورد گوشی رو فعال می 

کنم تا در موقع لزوم حرفام رو با هم تطبیق بدم. 

استرسی که صبح داشتم به قوت خودش باقیه اما 

ینان داد که به زودی دوباره دوربین مجتبی بهم اطم

 ها رو هک می کنه. 

 

برای جمع کردن میز از جا بلند می شم. بشقاب 

پیمان کامال خالیه و نیمه خالی شده ظرف اصلی می 

گه که حسابی از خجالت شکمش در اومده. اما بشقاب 

نسبتا تمیز مهراب سعادت من رو می ترسونه. نه این 

عده خالی مونده اش باشم نه... که نگران سو تغذیه یا م

نمی خوام بهونه جدیدی برای عذرم رو خواستن 

 دستش بدم.

چیزی نمی گم و همراه پیمان وسایل روی میز رو به  

آشپزخونه منتقل می کنم. عادت کمک کردن 
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مردهای این خونه از اون عادت های خوبیه که من 

پایه گزارش رو تحسین می کنم و اصال عالقه ای به 

 جاد تغییر در روندش ندارم. ای

 

 بعد از کارتون باال منتظرم.  -

 

خب حضرت آقا باالخره بعد از نیمچه کتکی که به من 

می گم و « چَشم»زد افتخار دادن و لب باز کردن. 

آخرین ظرف های باقی مونده رو همراه خودم می برم. 

زیر کتری رو روشن می کنم و پیش چشم های نگران 

ال پررویی باز هم دمنوش بابونه شیرین خانم در کم

دم می کنم و بعد از ریختنش توی فنجون های سفید 

خوشگلی که از همون روز اول چشمم رو گرفتن از 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 224shahregoftegoo@ 

آشپزخونه خارج می شم. حیفه ست به این خوبی که 

 این پسره بی اعصاب دوتاش رو شکست.

 

 وصیت نامه ای چیزی اگه هست روم حساب کن.  -

 

گردم و لبخند دندون نمایی به سمت پیمان بر می 

 می زنم. 

 

 بامزه تو هیچوقت خونتون نمی ری؟  -

 

اینبار شیرین خانم ریز می خنده و پیمان هم پررو تر 

 از قبل ابرو باال میندازه و نوچ می گه.
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 ضدنور #

 انصاری _عاطفه#

 ۴۲_پارت#

 

 

 

من نباشم که خوش نمی گذره! حاال کم کم   -

 باهام آشنا می شی.

 

حرفی نمی زنم و از پله ها باال می رم. پشت در اتاق 

« بفرمائید»دستی به موهام می کشم و در می زنم. با 

 خشکی که می شنوم وارد می شم. 
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پشت به من روی صندلی اتاقش نشسته. با ورود من 

صفحه نمایشگر رو خاموش می کنه و با نیم چرخی 

  که می زنه دست به سینه  به سمتم بر می گرده.

دو دکمه باالی پیراهنش رو باز کرده و زنجیر توی 

گردنش برای اولین بار توجهم رو جلب می کنه. خیلی 

دوست دارم طرح روی مدال رو ببینم اما شرایط 

مناسبی برای دیدن زدن ندارم. نگاهش رو از سینی 

توی دستم می گیره و به کاناپه راحت اتاق کارش 

فنجون هارو روی اشاره می کنه تا بشینم. یکی از 

میزش می زارم و با برداشتن فنجون خودم سینی 

 خالی شده رو کنارم قرار می دم.

 

دست گرفتن فنجون گرم و خیره شدن به بخارش  

تنها راهیه که برای مهار کردن لرزش دست و نگاه پر 

 هراسم به ذهنم می رسه. 
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فکر کنم همین اول کار باید چیزایی رو مشخص   -

 کنم. 

 

ر؟ پس یعنی قرار نیست عذرم رو بخواد. نفسی اول کا

که ناخواسته حبس شده بود رو آزاد می کنم. ترجیح 

می دم بیشتر شنونده باشم و به قول معروف توپ توی 

 زمین اون باشه تا ببینم تکلیف چیه.

 

 از فضولی خوشم نمیاد!  -

 

بدون مقدمه حمله کرده.ضربه اولش حسابی کاریه و 

برای چند ثانیه عقلم رو از کار میندازه! می شه گفت 

یه شوتِ از راهِ دورِ محکم و هدف داره که تیرک افقی 
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دروازه ام رو به لرزه در میاره! سرم رو باال می گیرم و 

به چشم هایی که مستقیم زیر نظرم گرفتن نگاه می 

 کنم.

 

اه حل بیشتر ندارم یا بپذیرم و عذرخواهی کنم دو تا ر 

و یا تکیه کنم به دیوار بلند حاشا و هرطور شده روی 

نیت خیرم پافشاری کنم. فکر کردن به این موضوع که 

چطور توی اون لحظه متوجه نیت من شده رو به وقت 

دیگه ای موکول می کنم. موهام رو پشت گوش می 

های قهوه ایش  دم و گلوم رو صاف می کنم. مردمک

حتی موقع این حرکت هم کوتاه نمیان و دست از 

دنبال کردن من بر نمی دارن. باید بگم مهراب سعادت 

برای دست و پای من رو بستن رو به یار گیری من تو 

من آورده و برای یک ثانیه هم چشم ازم بر نمی داره! 

* 
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قفسه سینه اش به طور منظم باال وپایین می ره و  

تصویر جذابی که برای بیننده به نمایش می  عالوه بر

 زاره خبر از آرامش و اعتماد بنفسش داره. 

 

 معذرت می خوام!  -

 

یک لحظه فقط یک لحظه کوتاه ابروهاش باال می پره 

و نگاه سردش رنگ تعجب به خودش می گیره. 

انتخاب سخت بود اما بنظرم وقتی توی یه مخمصه 

اتو ببنده باید گیر افتادی و چیزی قراره دست و پ

سعی کنی هرطور شده خودت رو نجات بدی نه این 

که گره جدیدی روی گره های قبلی بندازی و شانس 

 نجاتت رو کمتر.  
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انگار از این اعتراف صادقانه خوشش اومده که یکم 

عقب نشینی می کنه . فنجون کنار دستش رو بر می 

داره و کمی  مزه اش می کنه. حالت صورتش نشون 

 ده که مزه اش براش تازگی داره.می 

 

 ضدنور #

 انصاری _عاطفه#

 ۴3_پارت#

 

 

 

 پس خودتونم قبول دارید!  -
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سرم رو به نشونه مخالفت به چپ و راست تکون می 

 دم تا از خودم دفاع کنم. 

 

عذرخواهی کردم ولی نه بخاطر فضولی ؛ بخاطر   -

این که وقت غلط توی موقعیت غلط تری بودم. 

بیداد ها فک کردم خوبه که یه بعد از داد و 

دمنوش آرام بخش بخورید. اومدم پشت در ولی 

وقتی دیدم هنوز حالتون بده باید می رفتم، نه 

 این که صبر کنم ببینم چرا حالتون بده!

 

 از این به بعد نه لطف کنید نه فضولی!  -
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مردک بی ادب حتی از کلمه کنجکاوی استفاده نمی 

 کنه.

 

 کنجکاوی!  -

 

وشو باال می ده و دستی توی موهاش می کشه. تای ابر

حرفی که تا پشت لب هاش اومده رو با جرعه ای از 

دمنوشش فرو می ده و سکوت می کنه. نگاهش این 

بار روی لکه بزرگ لباسم  که جای چندان مناسبی 

 هم نیست گردش می کنه. 

صدای زنگ گوشیش من رو از سنگینی نگاهش نجات 

بروهاش جا می گیره. پلک می ده. گره کوری بین ا

 روی هم می زاره و تماس رو رد می کنه. 
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این طور که مشخصه بین حرفاش خبری از 

عذرخواهی نیست و بیشتر موندم مساوی با تخریب 

 بیشتر شخصیتمه.

 

اگر امری ندارید من برم به کارام برسم. شب   -

 زودتر برم.

 

البته...بفرمائید! از روزای دیگه با خودتون لباس   -

 بیارید .

 

 

 ناخواسته از دهنم می پره:

 

 مگه بازم قراره بالیی سرم بیاد؟  -
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مطمئنم که با چشماش داره می خنده اما لب هاش 

 رو کنترل می کنه:

 

 بستگی به خودتون داره!  -

 

از این که انقدر راحت اسباب تفریحشو فراهم می کنم 

تم. رو می گیرم و حین برداشتن سینی و فنجونم ناراح

از جا بلند می شم . قصد برداشتن فنجون نیمه شده 

سعادت رو دارم که در کمال تعجب دستش زودتر از 

من روش قرار می گیره و با برداشتنش، یه بار دیگه با 

بازی دادن من تفریح می کنه. به سمت در می رم تا 

ولی می دونم اگر  زودتر این شرایط رو تموم کنم

 جوابی بهش ندم شب خوابم نمی بره:

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 235shahregoftegoo@ 

 

ممنون، ولی من عادت ندارم پشت آینه لباس   -

 عوض کنم. هر اتفاقی هم بیوفته تحمل می کنم.

 

اینبار گوشه لبش هم نامحسوس باال می ره و این 

 یعنی متلکم رو به خوبی گرفته

. از جاش بلند می شه بدون حرف خاصی تا دم در 

می کنه. شاید می خواد مطمئن بشه که همراهیم 

 دیگه پشت در گوش نمی ایستم.

 

 ضدنور #

 انصاری _عاطفه#

 ۴۴_پارت#
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زنگ خوردن دوباره گوشیش حواسم رو پرت می کنه. 

نمی دونم چطور اما پام به لبه فرش گیر می کنه و 

چیزی تا سکندری خوردنم نمونده که سعادت بازوم رو 

 زنه: می گیره و خونسرد لب می

 

 آروم!  -

 ببخشید ندیدم جلوی پامو.  -

 

سر تکون می ده و انگار موضوع دیگه ای مونده که من 

 رو رها نمی کنه :
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سس پاستا رو رقیق تر درست کنید از پاستای   -

 سفت خوشم نمیاد.

 

می گم و با تکون آروم و ریزی درخواستم رو « چشم»

ی کنم. برای خاتمه دادن به این تماس فیزیکی اعالم م

فکر کنم تازه دارم دلیل رفتن آشپزهای مختلف رو 

درک می کنم. این مرد پتانسیل الزم برای ایراد 

 گرفتن از هر غذایی رو داره!

 

دستش رو می کشه و  بعد از خارج شدن من درو 

پشت سرم می بنده.. شاید بشه گفت پیش بینی 

کردن آب و هوا خیلی آسون تر از پیش بینی کردن 

مل های مهراب سعادته! من نه تصوری از عکس الع
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فریاد های چند ساعت قبلش داشتم و نه این مکالمه 

 رو تا این اندازه مصالمت آمیز می دیدم!

 

گفتنش به مخاطب پشت خط رو می « بگو»صدای 

شنوم اما این بار دیگه ریسک نمی کنم و بدون مکث 

از در فاصله می گیرم. شاید بهتر این باشه که راه حل 

های بهتر رو از بچه های گروه بپرسم و درست تر 

 عمل کنم.

  

درسته که هنوز نبردم اما تا اینجای کار با یه مساوی 

تو خونه حریف از عملکرد خودم راضیم. گوشی رو از 

 توی جیبم در میارم و برای مجتبی تایپ می کنم.

 

 «خبرای جدید دارم!» 
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 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 ۴۵_پارت#

 

                            **** 

 

نگاهی به ساعت بزرگ توی نشیمن می کنم وبا دیدن 

زمان، سرعت بیشتری به کارام می دم. با توجه به پیام 

رضا باید تا یک ساعت دیگه خودم رو به خیابان اصلی 

 برسونم و سوار ماشینش بشم.

تقریبا اکثر کارام رو انجام دادم و خیالم راحته که  

 برای فردا وقت کافی دارم. 
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مایه چیز کیکی که مخصوص مهمان های دیابتی در 

نظر گرفتم رو توی قالب می ریزم و با منتقل کردن 

ظرف های کثیف به ماشین ظرفشویی به کارم پایان 

 می دم.

 

بکنم من فقط شام بکشم؟ هیچ کاری دیگه نباید   -

 تا صبح؟ خراب نشن اینا!

 

اشاره شیرین خانم به دسرای مختلفیه که برای فردا 

درست کردم و اگر اشتباه نکنم این سومین بار که 

 داره سوالی با همچین مضمونی می پرسه!

 

نه شیرین خانم جون، فردا خودم میام بقیه   -

کاراشو می کنم. فقط شما یه لطفی کن هر چند 
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ژله رو هم بزن تخم شربتیاش دقیقه یک بار این 

 ته نشین نشه!

 

 سفت می شه که!  -

 

 

نگرانی و سوال های شیرین خانم از یک طرف، لرزش 

یکسره و بدون توقف گوشیم که به حتم مخاطبی غیر 

از رضا نداره از طرف دیگه کالفم کردن. سر تکون می 

دم و از آشپزخونه بیرون می رم تا به شیرین خانم 

 رایط موندن ندارم. حالی کنم امشب ش

 

نه چیزی  نمی شه. اگرم نشد فدای سرتون فردا   -

 میام یکی دیگه درست می کنم. 
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ناراضی سر تکون می ده و حرفی که انگار خیلی 

جلوی خودش رو گرفته تا توی لفافه بزنه و موفق 

 نبوده رو با دلخوری به زبان میاره:

 

 ولی کاش می موندی. اینا یه طوریشون بشه فردا  -

 آقا از چشم من می بینه.

 

اون روزی که بفهمم مهراب سعادت چطور خودش رو 

به این زن ثابت کرده که هیچ جوره راضی به ناراضی 

 بودنش نیست، عید منه!

 

چهره درهم و لب های برچیدش من رو به خنده 

میندازه. تند به سمتش می رم و به هوای بوسیدنش 
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باال میندازم تا نگاهی به پله های منتهی به طبقه 

خیالم راحت باشه که پیمان و سعادت از اتاق بیرون 

نمیان. هرچی کمتر راجب رفت و آمدم توضیح بدم 

بهتره. بعید نیست پیمان با دیدنم بخواد معرفت به 

 خرج بده و همراهیم کنه.

 

هیچی نمی شه عزیزم خیالت راحت. برو   -

 استراحت کن.

 

عد از پوشیدن به سرعت برق سمت ورودی می رم و ب

کفش هام با خیال راحت از خونه خارج می شم و 

 مسیر خیابان اصلی رو پیش می گیرم.

 

 نور _ضد#
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 انصاری _عاطفه#

 ۴۶_پارت#

 

 

 

دیدن چراغ های روشن و دلبر ماشین رضا، سرعت 

بیشتری به قدم های همیشه خسته من میده. دلیل 

اصلیش هم،شوق رسیدن به اون صندلی های راحت و 

 راحت تا خونه است.است

 

دستگیره رو می کشم و سوار می شم. هوای خنک  

ماشین و رایحه خوب عطر رضا ازم استقبال می کنن. 

نفس عمیقی می کشم و خودم رو روی صندلی جا می 

 دم.
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 سالم.  -

 چطوری جوجه طال؟  -

 

رضا نه عادت به سالم کردن داره نه جواب سالم دادن. 

پسر بی ادبی بود. البته االن اون اوایل به نظر هممون 

هم نظرمون فرقی نکرده فقط پذیرفتیم که رضا این 

 طوریه.

 

فکر می کنم نقطه شروع دوستی یا رفاقت همه آدما  

هم همین باشه. پذیرفتن دیگری بدون تالشی برای 

 تغییر دادنش!

 

 خستم رضا خسته!  -

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 246shahregoftegoo@ 

 

سینِ خسته آخر رو انقدر می کشم تا عمق فاجعه رو 

بدم. می خنده و ماشین رو به حرکت در  بهش نشون

 میاره.

 

مثل همیشه جوری لباس پوشیده و به خودش  

رسیده که توجه زیادی رو به خودش جلب می کنه. 

گرمکن و شلوارِ مارکِ طوسی با بلیز زرد رنگی که 

جلوه لباسش رو دو برابر کرده. بوی عطرش انقدر 

خوبه که بی هیچ تعارفی چندبار نفس عمیق می کشم 

سته و ریه هام رو پر می کنم. حتما یه روز که خ

نباشم، پیگیر دلیلی که رضا رو به جمع ما پیوند زده 

 می شم.
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 گرسنه ای؟  -

 

 کمی به در تکیه می دم تا راحت تر نگاهش کنم.

 

 نه سیرم. فقط برسیم زودتر.  -

 چخبر؟ مجتبی یه چیزایی می گفت.  -

 

اتفاقات امروز رو مو به مو براش تعریف می کنم و 

چیزی به  هرچی که از صبح خودخوری کردم و

سعادت نگفتم رو جبران می کنم. رضا متعجب نگاهم 

 می کنه:

 

 خوبی االن طوریت نشد؟  -
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داشتن توجه دیگران، هرچند کوتاه همیشه خوشحالم 

 می کنه. 

 

آره خوبم. فقط کاش بفهمید اینی که رفیقش   -

می گفت بلوف زده کیه و چکار کرده شاید به درد 

 بخوره.

 

اخواسته مضطربم می ژست متفکر و سکوت رضا، ن

کنه. خیره نگاهش می کنم تا من رو هم با خودش 

شریک کنه . انگار سنگینی نگاهم کار خودش رو می 

 کنه که باالخره به حرف میاد.

 

 این که یکی موی دماغش شده هم خوبه هم بد.   -
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 خب؟-

 

ترافیک برعکس همیشه که به فرصت های آدما 

من میاد و خدشه وارد می کنه این بار به کمک 

فرصتی برای حرف زدن با رضا رو فراهم می کنه. 

دست از نگاه کردن به خیابان می کشه. به در تکیه 

 می ده و دستش رو تکیه گاه سرش می کنه.

 

خوبه چون ثابت می کنه که یه ریگی به کفش این -

 پسر هست.

 بدیش چیه؟  -

بدیش اینه که فرصت زیادی نیست. هرکی زودتر   -

 این پسر برنده اس!بزنه به 
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 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 ۴۷_پارت#

 

 

 

 فصل چهارم

 

رقیب؛ دهخدا نگهبان رو به عنوان مترادف این واژه در 

نظر گرفته. پس وقتی حرف از رقابت می شه یعنی 

باید از چیزی یا موضوعی که برات اهمیت داره با تمام 

 قوا نگهبانی کنی!
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ه رقیب به میون اومده حاال توی شرایط ویژه ما پای ی 

، یعنی کسی که مثل خود ما سعی داره هرطور شده 

از منافعی که مهراب سعادت می تونه براش داشته 

باشه نگهبانی کنه . اما نکته این جاست، ما هیچ 

 اطالعاتی از این نگهبان تازه پیدا شده نداریم!

 

 سرور؟  -

 

لبتاپی که باهاش مشغول جمع و جور کردن پروژه 

ز مشتریای همیشگیش هست رو کنار می زاره و یکی ا

با برداشتن عینک بدون فریمش از روی چشم هاش 

 خیره نگاهم می کنه:

 

 من می تونم؟  -
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 آره چرا نتونی؟  -

 

بعضی وقتا آرزو می کنم کاش خواهرم یکم احساسی 

تر بود تا می شد از نگاه کردن به صورتش هم یه 

و یکنواخت چیزایی فهمید اما چهره همیشه سرد 

 سرور هیچ چیزی برای بیان کردن نداره. 

 

 اگر بفهمه چی؟  -

نمی فهمه. فقط باید یه لحظه درست رو برای یه   -

 جای درست انتخاب کنی.

 

صدای بلند مامان که حوله اش رو برای بیرون اومدن 

از حمام طلب می کنه باعث کوتاه شدن حرف می شه. 

حوله به مامان حرف از جا بلند می شم و حین دادن 
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هایی که بچه ها گفتن رو با خودم مرور می کنم. رضا 

گفته بود باید صبرکنم و توصیه شریف نگاه دقیق و 

 حواس جمع برای پیدا کردن بهترین موقعیت بود.

 

ما بقی شب رو، نه چیزی از صحبت های مامان می 

فهمم نه حواسی برای معنی کردن نگاه های مستقیم 

مام حواسم من حول و حوش فردا و سرور دارم. ت

 کاری که برای اولین بار باید انجام بدم می گرده. 

همه بهم قوت قلب دادن اما بهترین حرف رو نفس با 

 تمام عالقه ای که به من نداره زد:

 

 خودش خاص تاوان نتونستنی هر بتونی، کن سعی》

 《!داره رو
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 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 ۴٨_پارت#

 

 

 

 

رو باز می کنم و با یک نگاه سرسری می چشم هام 

فهمم که هنوز زمان زیادی تا طلوع آفتاب و شروع 

 شدن صبحی که من ازش هراس دارم باقی مونده. 

گوشی موبایلم رو از پایین تخت بر می دارم و به 

ساعت که دو و چهل و پنج دقیقه بامداد رو نشون می 

ی ده خیره می شم. نمی دونم مهمون های سعادت ک

هستن و شرایط چطور قراره پیش بره اما سعی می 
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کنم یک برنامه ریزی مشخص داشته باشم تا بتونم از 

 فرصت احتمالی بیشترین بهره رو ببرم.

 

کمی می چرخم و به خواب آروم و بی دغدغه ای که 

سرور داره غبطه می خورم. شاید بهتر باشه فردا 

نسرد عینک سرور و قرض بگیرم و از دریچه نگاه خو

 اون به ماجرا نگاه کنم و به خودم بگم که چرا نتونم؟!

                                                                          

* 

بی توجه به صدای اعتراض خانمی که جلوم ایستاده و 

به شدت تحت فشاره خودم رو جلو می کشم و کمی 

م جا باز کنم. هول می دم تا داخل بی آر تی برای خود

منتظر موندن توی این ساعت نتیجه ای جز زیاد تر 

 شدن جمعیت و سخت تر طی شدن مسیر نداره .
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 یواش وحشی، بند کیفم پاره شد!  -

 

جوابی به توهینش نمی دم اما نوک کفشم رو پشت 

پاش می زارم که دهنش رو ببنده و تا آخر مسیر به 

فشی جای بد و بیراه گفتن به من حواسش جمع ک

 باشه که از پاش در اومده. 

 

راننده بعد از دو دقیقه  رضایت می ده و در رو می 

بنده. خوشبختانه کولر اتوبوس کار می کنه و این 

 مسیر طوالنی با گرما سپری نمی شه.

 

باالخره بعد از طی کردن چندتا ایستگاه شانس بهم رو 

میاره و یکی از صندلی ها خالی قسمت من می شه. 
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مسیر زیادی تا رسیدن به مقصد نمونده، اما اگرچه 

همین چند دقیقه استراحت دادن به کمر خشک و 

 دردناکم هم خودش غنیمته.

 

با رسیدن به ایستگاه مورد نظر نگاهی به ساعت 

میندازم. خوبه که هنوز فرصت کافی دارم. مسیر باقی 

مونده تا خونه سعادت رو به سختی با پای پیاده طی 

روح پرفتوح اون کسی که برای اولین بار می کنم و به 

توی همچین سرباالیی هایی خونه ساخت درود می 

 فرستم. 

 

بلند شدن صدای زنگ گوشیم فرصت غرغر بیشتر رو  

می گیره. این اولین باره که از طرف خونه سعادت با 

این شماره تماس گرفته می شه و من کنجکاوم که 
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م و به صدای دلیلش رو بدونم. تماس رو وصل می کن

خواب آلود شیرین خانم گوش می دم و دروغ چرا، 

 کمی هم حسادت می کنم.

 

 سالم مادر.  -

 سالم شیرین خانم جون. صبحت بخیر.  -

 صبح تو هم بخیر. نیومدی چرا؟  -

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 ۴9_پارت#
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توی این بل بشویی که دورم رو گرفته فقط رئیس 

و کم داشتم که خداروشکر بازیای شیرین خانم ر

 تکمیل شد. 

 

 نزدیکم چند دقیقه دیگه می رسم.  -

 بیا مادر. کار زیاد داریم امروز.  -

 

شاید بد نباشه تا هنوز فرصت دارم اطالعاتی از شرایط 

 خونه به دست بیارم.

 

 مهموناشون مهمن؟  -

 خانوادشن!  -

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 260shahregoftegoo@ 

 

ابروهام از تعجب باال می پره. خانواده یعنی این که 

احتماال سعادت بزرگ هم امروز پا به خونه پسرش می 

 زاره. 

بیشتر از این صحبت رو کش نمی دم. باید هرچه 

زودتر این خبر رو به مجتبی برسونم تا اگر کار 

 بیشتری الزمه بهم یادآوری کنه.

 

ه می من سر کوچم شیرین خانم. دو دقیقه دیگ  -

 رسم.

 

منتظر خداحافظی نمی مونم. مکالمه رو خاتمه می دم 

 و با مجتبی تماس می گیرم.
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* 

ژله ای که به لطف لجبازی شیرین خانم برای این که 

ثابت کنه من شب قبل رو باید می موندم، خراب شده 

رو توی سطل خالی می کنم. خداروشکر هم زمان 

کافی برای از نو درست کردن و هم مواد کافی بخاطر 

 حسابِ پر پولِ صاحبخونه دارم. 

انم فکر کنم الزمه با تمام احترامی که برای شیرین خ

قائلم بهش حالی کنم که من هم شرایط خاص خودم 

رو دارم و توی این خونه، رئیس نه منم نه اون. رئیس 

 در حال حاضر مهراب سعادته!

 

نعمت خدا حیف شد. این کارا اسرافه! خدا قهرش   -

 می گیره.
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بی اهمیت به واگویه های زیرلبی شیرین خانم کف 

 ضافه می کنم.قالبم رو با میوه پُر و ژله رو بهش ا

 

آره اسراف شد. کاش حواستون بهش می بود که   -

 خدا قهرش نگیره!

 

انتظار این حاضر جوابی رو از من نداره. با دلخوری رو 

به نشانه اعتراض من « خوبه واال»می گیره و با گفتن 

رو با تمام کارام تنها می زاره! خنده ای که میره تا 

یمی از حواسم روی لب هام بیاد رو مهار می کنم و ن

رو به کار و نیم دیگش رو به پیدا کردن فرصت 

 مناسب می دم! 
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 سالم.  -

 

برای چندمین بار توی این مدت پیش خودم اعتراف 

می کنم که باید دست اون کسی که مسئولیت تربیت 

این پسر رو به عهده داشته  بوسید. لباس راحتی به 

ره تن داره و با وجود سر و شکل مرتبی که داره چه

اش کامال نشون می ده که به سختی از جاش دل 

 کنده.

 

 سالم صبحتون بخیر.  -

 شیرین خانم یه مسکن به من میدی لطفا.  -

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#
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 ۵۰_پارت#

 

 

 

 سالم صبحتون بخیر.  -

 شیرین خانم یه مسکن به من بدید لطفا.  -

 

البته منکر این که اخالق های مزخرف زیادی هم داره 

که به احتمال زیاد، ناشی از ژنتیک می شه و کاری از 

بزرگتری که آداب معاشرت رو بهش یاد می داده بر 

نیومده نمی شم! شیرین خانم هم که کم جونش برای 

آقاش در نمیره فوری به آشپزخونه میاد و سراغ 

سعادت خواست رو  کابینت ها می ره تا چیزی که

 بهش برسونه. 
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ژله ای که حاال آماده شده رو بر می دارم و توی 

یخچال قرار می دم. شاید بد نباشه از فرصتی که پیش 

 اومده برای کمی خود شیرین بازی استفاده کنم. 

 

پنیر و گردو بر می دارم و چند تا نون تست هم توی  

هارو رو تستر گرم می کنم و لقمه می گیرم. همه اون 

توی سینی می چینم و در مقابل نگاه کنجکاو شیرین 

 خانم سمت سعادت می رم.

 

خوشبختانه به لطف مخاطب ناشناسی که اول صبح  

بهش پیام داده هنوز مُسَکِنی که شیرین خانم مقابلش 

قرار داده رو نخورده. دست جلو می برم و بشقابی که 
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می قرص و لیوان رو توی خودش جا داده رو عقب 

 کشم و سینی صبحانه رو جایگزینش می کنم. 

 

سعادت از گوشیش دل می کنه و جدی نگاهم می 

کنه. موهام رو پشت گوش می دم و طبق عادت 

زنجیری که توی گردنم هست رو به بازی می گیرم تا 

 به خودم مسلط باشم: 

 

 معده ناشتا قرص نخورید خوب نیست!  -

 

 بی حوصله سینی رو کنار می زنه:

 

 یل ندارم!م  -
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اینم یکی از همون اخالقای مزخرفشه! اما من برای 

این خودشیرینی و ظاهر نگران کلی زحمت کشیدم و 

 قرار نیست به این راحتی حرفش رو پذیرم. 

قبل از این که دستش به بشقاب قرص برسه عقب می 

 کشمش. 

 

می بینم که پلک هاش رو برای چندثانیه روی هم می 

کشه. دستی به گردنش می  زاره و نفس عمیق می

کشه و چشم های من باز هم برق زنجیرش رو از زیر 

بلیز راحتیش شکار می کنه اما باز هم کامل نمی 

 بینمش.

 

چشم باز می کنه و نگاهش جدی تر از اونه که نترسم. 

به زحمت لبخند می زنم و حرفی که کم اگر یکم 
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 دیگه توی گلوم بمونه ب حتم غده می شه رو به زبون

 میارم و خودم رو راحت می کنم.

 

 زحمت کشیدم!   -

 من خواستم؟  -

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 ۵1_پارت#
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حرف حق جواب نداره. اما همین که زیر سینی نزد و 

داره باهام کل کل می کنه جای امیدواری داره و 

 جرئت بیشتری بهم می ده. 

 

گیره لب باز می کنم تا جواب بدم، اما نگاهش رو می 

و سینی رو جلو می کشه. لقمه ای بر می داره و حین 

 چک کردن دوباره گوشیش به دهان می بره. 

 

آستین های بلوزم رو کمی باال می زنم و دوباره 

مشغول کارای خودم می شم و بیشتر از این کاری 

 نمی کنم که از نتیجش اطمینان ندارم.

 

شدن انگار لقمه اول بهش مزه کرده که صدای خارج  

 قرص از خشابش رو با چند دقیقه فاصله می شنوم.
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 ممنون.  -

 

با صدای تشکرش لبخند می زنم و سر بلند می کنم تا 

کمی، فقط کمی هم دلبری کرده باشم. اما با دیدن 

 جای خالیش لبخند رو لبم می ماسه!

 

باز شدن در و ورود پیمان فرصت بد و بیراه گفتن  

های ذهنی رو ازم می گیره. مثل همیشه پر انرژی 

وارد می شه و با لبخند به شیرین خانم که مشغول 

دست کشیدن به سر و روی سالن اصلی خونس سالم 

 می کنه. 
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متاسفانه یا خوشبختانه اش رو هنوز نمی دونم اما 

ودی این توفیق اجباری رو فاصله کم آشپزخونه با ور

نصیب من می کنه که هرکسی از راه رسید سری هم 

 به من بزنه! 

 

بَه... سالم.چطوری مصدوم؟ چرا اینجایی؟   -

 استعالجی می گرفتی نمیومدی!

 

 قیافه کج و کوله ای برای خودم می سازم:

 

 هرهر خندیدم.  -

 

چشمای سبز رنگ و صورت به ظاهر متعجب با نمکش 

 لب هام کش بیاد. باعث می شه 
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به کانتر تکیه می ده و همون طور که با شیطنت 

نگاهم می کنه لقمه ای که توی سینی سعادت مونده 

 رو بر می داره و همش رو یه جا می خوره.

 

 حاال که خندیدی یه چای می دی؟  -

حیف که ازت خوشم میاد وگرنه جواب خوبی نمی   -

 گرفتی!

 

 تک خنده ای می زنه:

 

 فتار همین رفتارام می شن.همه گر  -
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صدای خنده شیرین خانم نشون می ده که اون هم 

حواسش این جاست و پیمان تونسته با همین چندتا 

جمله و انرژی خوبش، حس بد کنایه زدنای اول 

 صبحمون رو از دل اون هم بشوره و ببره. 

 

با دستمال توی دستش به جمع ما ملحق می شه و 

ه. خب انگار تازه روابط من سه تا فنجون چای می ریز

با افراد این خونه داره رنگ و بوی بهتری به خود می 

 گیره. 

 

 ممنون شیرین خانم جون، من می ریختم.  -

 نوش جان مادر تو هم کار داری دستت بنده.  -

 

 نور _ضد#
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 انصاری _عاطفه#

 ۵۲_پارت#

 

 

 

پیمان با کنجکاوی بین وسایل و خوراکیای زیر دستم 

کشه. با چاقو به دستش که به سمت گردو سرک می 

های ساالدی که برای ظهر تدارک دیدم می ره می 

 زنم.

 

 چته؟  -

 دست نزن از ناخنک بدم میاد.   -
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شیرین خانم که انگار خیلی از این کل کل های من و 

پیمان خوشش میاد با خنده سراغ یخچال می ره و 

مان مشتی گردو توی یک کاسه می ریزه و به دست پی

 می ده.

 

 بیا مادر. نوش جونت.  -

 

پیمان کاسه و فنجون چای رو بر می داره و با تشکر از 

 شیرین خانم به سمت پله ها می ره. 

 بپا غذاهات نسوزه!-

 می خندم و بیخیال کل کل می شم.

فرصت خوبیه تا از موقعیت پیمان هم سر در بیارم. به 

 سمت شیرین خانم می چرخم:
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 پیمان دقیقا چیکاره اس؟شیرین خانم این   -

 

ظرف های کثیفی که من ردیف کردم رو با آب کمی  

 می شوره و داخل ماشین ظرفشویی می زاره.

 

همه کاره. اول محافظ بود ولی االن بیشتر از همه   -

 دوست آقاس. چند ساله که امینشه!

 

این کلمه توی سرم زنگ می زنه و یه چراغ « امین»

باید حواسم باشه که هشدار بزرگ روشن می کنه. 

توی هیچکدوم از برنامه و نقشه های احتمالی جایی 

برای استفاده کردن محسوس یا نامحسوس از پیمان 

باز نکنم که صد در صد دردسر می شه. اما شاید بد 

 نباشه که بچه ها بیشتر روش فوکوس کنن!
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 فکرکنم مهره مار دار که همه دوسش دارن.  -

 

وسایل اضافی رو از جلوی دستم نزدیکم میاد و الباقی 

 جمع می کنه.

 

اون بچه که خواستنیه ولی دوستیشون بخاطر   -

 خاکی بودن آقاس.

شیرین خانم؟ بی ادبی نباشه ها ولی مگه آقای   -

 سعادت چند سالشه که اینجوری بهش می گی آقا؟ 

 

پشت چشمی نازک می کنه و میوه هایی که احتماال  

اری شده رو توی سینک برای مهمونای امروز خرید

 می ریزه.
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خداروشکر آقا بودن  به سن و سال نیست. مونده  -

 تا این بچه رو بشناسی!

توی دلم به دل                                            

ساده شیرین خانم می خندم و پیش خودم فکر می 

 «شمام مونده تا این شازده رو بشناسی!»کنم. 

                                                                         

* 

سراغ کیفم می رم و به بهونه چک کردن کیف پولم به 

طور نامحسوس یه بار دیگه اون شیء کوچک پر 

اهمیت رو بررسی می کنم تا از سالم بودنش مطمئن 

 بشم.
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هنوز اون فرصتی که بتونم ازش استفاده کنم پیش  

 گران کننده است.نیومده و این کمی ن

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 ۵3_پارت#

 

 

 

هنوز اون فرصتی که بتونم ازش استفاده کنم پیش  

 نیومده و این کمی نگران کننده است.  
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پیامی برای مجتبی که هنوز موفق به هک کردن 

مجدد دوربین های خونه نشده می فرستم تا بدونه 

نشده و اگر اون موقعیتی که مناسب باشه هنوز پیدا 

نتونم از پس کاری که خواستن بر بیام نباید ازم دلخور 

 باشن.

 

بلند شدن صدای زنگ خونه شمارش معکوس به  

سمت اولین چالش درست و حسابی من رو اعالم می 

کنه. سریع به سمت آشپزخونه می رم تا سری به 

غذاها بزنم و خیالم از بابت آماده بودن همه چیز 

 راحت باشه. 

 

ت با همون لباس های راحتی پایین میاد و تنها سعاد

تفاوتش با اول صبح صورت سرحال و اخم های به 
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لطف مسکن باز شده است.  شیرین خانم با روی باز به 

استقبال می ره و پیمان یک راست پیش من میاد و 

 نگاهی به غذاهای مختلفی که روی گاز هست میندازه.

 

 یه؟اوهو چه کردی یه الف بچه! این چ  -

 

سرسری درحالی که حواسم پی رسیدن مهمان های 

سعادته، به غذایی که پیمان باالسرش ایستاده نگاه می 

 کنم و جواب می دم.

 

 سوپم نخوردی خدا بخواد؟  -

 چطوری مِهری؟  -

صدای دختر جوانی که انگار داره با شیطنت تمام با 

سعادت سالم و احوال پرسی می کنه توی خونه می 
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د از اون نوبت شنیدن صدای زن میانسالی پیچه و بع

 که به احتمال زیاد باید مادرش باشه.

 

 چطوری شما شیرین خانم؟  -

 

صداها کم کم بیشتر می شن و این اولین قدم برای 

آشنایی با خانواده بزرگ سعادته. پیمان بیخیال و 

بدون هیچ خجالتی قبل از این که به استقبال بره یک 

ال برمی داره و با دو حرکت موز بزرگ از داخل یخچ

اونو می بلعه! در مقابل چشم های حیرت زده من 

 از《دارم دوس موز》چشمک می زنه و با گفتن 

 .شه می خارج آشپزخونه

 

 نور _ضد#
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 انصاری _عاطفه#

 ۵۴_پارت#

 

 

 

 پیمان!  -

 

این طور که مشخصه پیمان بین همه اعضای این 

خانواده محبوبیت داره که صدای دخترجوونی که 

 سعادت رو مِهری خطاب کرد پر از ذوق و شوق شده. 

 

پیمان با دهانی که انگار هنوز کامال خالی نشده با 

 حالت بامزه ای اداش رو در میاره:
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 مهتاب!  -

 

ده خن صدای که کشه می جوری رو مهتاب 《آی》

 سعادت هم بلند می شه. 

برای اولین بار از این که شیرین خانم توی این خونه  

کار می کنه و حواسش به همه چیز هست خوشحال 

می شم. با تعارف کردناش مهمان ها تو مسیری که 

 من هستم قرار می گیرن.

  

بفرمائید خانم. بفرمائید باال لباساتون رو عوض   -

زنم به تخته روز به روز کنید. ماشاال مهرناز خانم ب

 خوشگل تر می شی.
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باالخره انتظار به پایان می رسه و من که مثال تمام 

حواسم به آماده کردن سس مخصوص ساالد ظهره با 

صدای سالم  دختری بر می گردم و توی دلم به 

تربیت صحیح این خانواده غبطه می خورم. کاش 

م رضای ما رو هم مادر اینا تربیت می کرد تا سال

 کردن بلد باشه!

 

 سالم خیلی خوش اومدید.  -

 ممنون من مهتابم.  -

 

قبل از این که فرصت احوالپرسی با این دختر قد بلند 

و خوش چهره ای که از قضا خونگرم هم هست رو  

داشته باشم دیدن قامت یک دختر دیگه و خانمی که 

 به حتم مادر سعادت هست شوکه ام می کنه.
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حاال می شه راحت تر حدس زد که قد و قواره بلند و  

چشم های خوشرنگ سعادت به کی رفته.نمی دونم 

چرا انتظار داشتم با چندتا خانم چادری رو به رو بشم 

اما به جز مادری که صورت زیباش رو روسری 

ابریشمی یشمی رنگی به طور کامل قاب گرفته ، دو 

 ن.ختر دیگه کامال باب روز لباس پوشید

 

به همه شون سالم می کنم و قبل از این که فرصتی  

برای معرفی خودم داشته باشم شیرین خانم بار دیگه 

 در نقش رئیس ظاهر می شه .

 

 سپیده جون آشپز جدیدن.  -
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نمیدونم قیافم چطور تغییر می کنه که صدای خنده 

پیمان و مهتاب بلند می شه و روی صورت دختری که 

خودش رو مهرناز معرفی کرد و مادر سعادت هم طرح 

یک لبخند رو می شه دید. مهرناز و مادر سعادت که 

حاال می دونم سیمین نام داره باال می رن و مهتاب 

 تمام قابلمه ها سر زد بعد از این که یک دور کامل به

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 ۵۵_پارت#
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و بی توجه به چهره ناراضی من از هرچیزی که 

خواست یکم چشید، مانتو و شالش رو همون جا روی 

صندلی های مقابل کانتر رها کرد و سراغ برادرش 

 رفت.

 

نگاهم سمت مانتوی گرون قیمتی که به امون خدا  

چندروز پیش بود که توی پیج  رها شده میره. همین

یکی از خفن ترین مزون ها به عنوان جدیدترین 

کالکشن تابستون دیدمش و چقدر پیش خودم حساب 

کتاب کردم که یک نفر در یک ماه چقدر باید دریافتی 

داشته باشه که مانتوی یک میلیون و چهارصد تومنی 

 برای تابستون بخره ! 
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رای عروسی سرور یدونه آخرشم با این امید که ایشاال ب

از اینا هرطور شده می خرم و فقط مجلس به مجلس 

تن می زنم خودم رو قانع کردم. البته حاال کو تا 

 عروسی سرور!

 

باحضور سیمین خانم نگاهم رو از مانتو می گیرم و 

بعد از یک لبخند سرسری خودم رو با کارام مشغول 

 می کنم.

  

 کمک می خوای؟  -

 نیست همه انجام شده.ممنون، کاری   -

 

چیزی نمی گه و سمت سالن اصلی می ره و به پسر و 

دخترش ملحق می شه.  صدای خنده های مهتاب کل 
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خونه رو گرفته و  پیمان هم برای گرم تر کردن فضا از 

 هیچ چیزی کم نمی زاره. 

 

شیرین خانم به آشپزخونه میاد و چای زعفرونی که با  

نهای جدید و صد البته وسواس دم کرده رو توی فنجو

 دلبر میریزه.

 

 مادر آقا گفت ساعت دو میز ناهار حاضر باشه.  -

 چشم.  -

 

هنوز دو ساعت و نیم تا زمانی که سعادت ازم خواسته 

وقت دارم و این خیلی خوبه. سری به دسرایی که 

آماده کردم می زنم و کارای نهاییشون رو انجام می 

سماور می رم و یه دم. خیالم که راحت می شه سراغ 
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فنجون چای برای خودم می ریزم. باید حواسم جمع 

باشه و هرطور شده امروز خودم رو به اتاق خواب و 

اتاق کار سعادت برسونم. شک ندارم اگر نفس به جای 

من بود تااالن هزارتا راه حل به ذهنش رسیده بود اما 

 من هنوز عاجزم و نمی دونم چیکار می شه کرد!

 

 یکی به منم می دی لطفا؟  -

 

با صدای مهرناز از جا می پرم و جیغ نه چندان بلندی 

 می زنم.

 

 ترسیدم.  -
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نمی دونم از حرف و حرکتم چه برداشتی می کنه که 

 مودبانه لبخند می زنه و نزدیکم میشه.

 

 ببخشید بزار خودم می ریزم.  -

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 ۵۶_پارت#

 

 

 

حواسم نبود یهو ترسیدم می نه این چه حرفیه   -

 ریزم االن.
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یکی از صندلی های پشت کانتر رو بیرون می کشه و 

بدون تعارف بیشتر، منتظر چای می مونه. نکته قابل 

توجهی که درباره همه اعضا خانواده سعادت وجود 

 داره اینه که چندان اهل تعارف نیستن!

 

چای می ریزم و ظرف بزرگی از شیرینی و شکالت  

پر می کنم و روی کانتر می زارم. انگار عالوه بر هم 

سعادت خواهر هاشم به این کانتر و صندلیاش عالقه 

زیادی دارن و بهتره که یک سری وسایل پذیرایی هم 

این جا باشه. یک شیرینی از داخل ظرف بر می داره و 

 همونطور که با موبایلش سرگرم شده میخوره.

  

 کجایی مَهرو؟  -
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مشخصه مهمونی همچنان ادامه داره و خب اینطور که 

از تشابه اسم ها مشخصه که مَهرو هم یکی دیگه از 

 خواهر های سعادته که قراره به این جمع ملحق بشه.

 

 باشه زود بیا.  -

 

چای رو مزه مزه می کنه و با لذت زیاد یک شکالت 

 هم توی دهنش می زاره. 

 

 چندساله آشپزی می کنی؟  -

 پونزده سال!  -
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پشت فنجون باالپریدن ابروهای پهن و خوش از 

حالتش رو می بینم. مشخصه که از رابطه بین سن و 

 سال احتمالی من و سابقه کارم متعجبه.

 

به صندلی تکیه می ده و با نگاهی که داره سر تا پام   

 رو بر انداز می کنه یک شکالت دیگه باز می کنه :

 

 مگه چند سالته؟  -

 بیست و چهار.  -

 

بزرگ منشانه ای می گه چند لحظه بعد و در « ومهو»

حالی که فنجون خالی شده رو زمین می زاره شکالت 

 دیگه ای باز می کنه. 
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 من اصال آشپزیم خوب نیست.  -

 بله خب منم جای شما بودم آشپزیم خوب نبود.  -

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 ۵۷_پارت#

 

 

 

عجبی از جواب صریحم جا می خوره و تک خنده مت

می زنه. اما خب تعارف که نداریم منم اگر پدرم یکی 

از کله گنده های شهر بود و برادرمم استاد در آوردن 

پول باد آورده حتما دوتا آشپز استخدام می کردم و 
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دست به سیاه و سفیدم نمی زدم بعدم همه جا با 

 افتخار می گفتم که آشپزی بلد نیستم.

 

اما متاسفانه از وقتی پدرم مریض شد و مادر و  

خواهرم به عنوان کمک خرج سراغ کار رفتن، من 

مسئولیت پخت و پز رو به عهده گرفتم و ازم به جای 

 یه خانم سانتی مانتال یه آشپز حرفه ای درومد.

 

با حضور شیرین خانم و نگاه خیره و هراسونش به 

ی بین فنجون چای مقابل مهرناز، وقفه کوتاه

 صحبتمون ایجاد می شه. 

 

 مهرناز خانم؟!  -
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نمی دونم چه چیزی باعث این حال  شیرین خانم 

شده و صدای زنگ در و پشت بندش جیم زدن مهرناز 

فرصت تجزیه و « مهرو اینا هم اومدن»با این بهونه که 

 تحلیل رو ازم می گیره.

 

 چی شده شیرین خانم جون؟  -

ارن چرا اجازه دادی این دختر این بچه ها دیابت د  -

 همه شکالت بخوره؟

 

دهنم از تعجب باز می مونه و حرفی به ذهنم نمی 

رسه. انتظار داشتم مهمون دیابتی سعادت پدر یا 

مادرش باشن نه دخترهای جوونی به سن و سال 

 مهرناز و احتماال خواهرش مهتاب! 
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من نمی دونستم... یعنی دیدم مثل قحطی زده ها   -

 وره ها ولی... داره می خ

هیس! بده می شنوه یهو! حاال عیبی نداره حواستو   -

 جمع کن. مهتاب و مهرناز دیابت دارن. 

بدون این که حرفی درباره یدونه شیرینی تری هم که 

خانم نوش جان کرد بزنم و گند قضیه بیشتر در بیاد، 

باشه زیرلبی می گم و درحالی که دلم برای دو دختر 

ه درگیر همچین بیماری ای هستن جوون و زیبایی ک

 می سوزه، مشغول می شم. 

 

 شما چطوری شیرین جون؟  -

 

صدا و تصویر مهرو خیلی زود بهم می رسه. از سر و 

شکلش مشخصه بزرگ تر از دو دختر دیگس . 
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همونطور که با بقیه سالم و احوالپرسی می کنه سری 

هم برای من تکون می ده و از پله ها باال می ره تا 

 اس عوض کنه. لب

                                                                        

* 

 

ظرف های ناهار رو بر می دارم و با توجه به زمانی که 

سعادت برای سرو غذا بهم داده مشغول چیدن میز می 

شم. هرکاری هم که می کنم نمی تونم جلوی نگاه 

لن اصلی میره و کنجکاوی که ناخواسته به سمت سا

 سعادت بزرگ رو برانداز می کنه رو بگیرم.

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#
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 ۵٨_پارت#

 

 

 

هنوز از شوک لحظه ورود خاصش با اون شرایط  

امنیتی بیرون نیومدم و نمی تونم باور کنم که من و 

 رفیقام قراره با همچین آدمی در بیوفتیم.  

 

تصمیم آنی جوری از حضورش ترسیدم که طی یک 

سراغ شالم رفتم و مقابل چشم های متعجب سایرین 

روی سر انداختمش تا به خیال خودم دردسر بیشتری 

 درست نکنم.
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پیمان طبق معمول بلند می شه تا کمک کنه اما ازش 

می خوام بشینه و دست کمکش رو برای جمع کردن 

 میز نگه داره.

 

بشقاب هارو می چینم و بعد از قرار دادن قاشق  

چنگال و لیوان ، سراغ ساالد چیکن می رم.  سس 

مخصوص رو روش می ریزم و ظرف اضافه ای هم برای 

کسایی که بیشتر بخوان پر می کنم. دو ظرف بزرگ 

سوپ شیر پر می کنم و بعد از قرار دادنشون روی میز 

برای پخت غذا  با نگاهی به ساعت و وقت باقی مونده

 به زمان بندی درستم آفرین می گم. 
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مخلفاتی که با سلیقه توی ظرف ها چیدم رو همراهم  

می کنم و بعد از یک نگاه کلی، قبل از این که شیرین 

 خانم کارم رو بی عزت کنه لب باز می کنم:

 

 بفرمائید ناهار حاضره!  -

 

سرها به سمتم می چرخه و اولین نفر سیمین خانمه 

به سمت میز میاد و نگاه حیرت زده ای بهش می که 

ندازه. قطعا اولین باری نیست که همچین میزی می 

بینه، اما من حدس می زنم مثل شیرین خانم که 

اوایل فکر می کردم از پس کار بر نمیام توقع دیدن 

 همچین کاری از طرف من رو نداشته!
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کم کم بقیه هم ازجاشون بلند می شن و من عقب تر  

 ی رم. م

 

 به به چه میزی!  -

 

مهتاب که حاال به لطف بی بی سی بودن شیرین خانم 

می دونم کوچکترین دختر و آخرین بچس خیلی 

راحت نظرش رو می گه و مهرناز هم به تائید حرفش 

سرتکون می ده و یک صندلی برای خودش عقب می 

 کشه.

مهرو کنار مردی که همسرشه و تو لحظه ورود  

دم می شینه و بدون حرف خاصی متوجهش نشده بو

 به میز نگاه می کنه.
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خب هرکاری هم بکنی توی هرخانواده ای یکی از  

قواره در می ره و اونطور که باید و شاید خوب از آب 

 در نمیاد و بنظر من مهرو هم جزو هموناس. 

 

قبل از این که مهراب سعادت پشت میز جاگیر بشه 

 در چه حد بپزم.صداش  می کنم تا بدونم استیک رو 

 

 ببخشید!  -

 

تنها کلمه ای که به مسخره ترین حالت از دهنم 

بیرون میاد همینه. ولی انگار اون قدر که باید بلند 

 نیست تا به گوش صاحبخونه برسه! 
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خوشبختانه پیمان که از لحظه ورود سعادت بزرگ 

ساکت تر شده حواسش به من هست، وقتی می فهمه 

اجزم به کمکم میاد و با اشاره از یه صدا کردن ساده ع

 به مهراب سعادت اون رو متوجه من می کنه. 

 

 بفرمائید؟  -

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 ۵9_پارت#
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پسره بی شعور! انگار منتظر اجازه اش بودم تا به میز 

نزدیک بشم. جلوتر می رم و منتظر می مونم تا نگاهم 

طور کنه. هیچ تغییری توی حالتش نمی ده و همون 

که داره برای خودش ساالد می کشه سر تکون می ده 

 تا من حرفم رو بزنم.

 

ناچار به سمتش می رم و نمی دونم چرا در برابر نگاه  

افراد خانوادش جوری خجالتزده ام که کمی خم می 

شم. نفس کالفه ام رو خارج می کنم و توی گوشش 

 پچ می زنم:

 

 استیک چطور باشه؟   -
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دنش رو کج می کنه ولی نه به طور نامحسوس گر

اونقدر نامحسوس که من متوجه نشم. انقدر روی این 

 نقطه حساسه؟! 

 

با لبخندی که کوچکترین تالشی برای مهار کردنش 

ندارم منتظر می مونم تا جواب بده.سرش رو باال می 

 گیره با دیدن حالت صورتم کمی اخم می کنه:

 

 یکیش مدیوم رِیر بقیه وِل دان!  -

 

به عمد باز خم می شم تا سوال دیگه ای بپرسم که  

این بار متمایل می شینه و از اتفاق چندلحظه قبل 

جلوگیری می کنه. از همین زاویه هم می تونم مور 

 مور شدن پوستش رو تشخیص بدم!
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برم حیاط پشتی؟ شیرین خانم گفتن اونجا می   -

 تونم از باربیکیو استفاده کنم!

 

 کمی جا میخوره. 

 

 بفرمائید!.  -

 

بیش تر از این معطل نمی کنم و یکراست به حیاط 

پشتی می رم. ازدیدن فضای دلباز و گلکاری حرفه ای 

که داره شوکه می شم اما دید زدن رو به وقت دیگه 

 ای موکول می کنم.
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 : ��بریم چندتا نکته آشپزی هم بگیم

 

*ساالد چیکن: ساالدی مقوی متشکل از کاهو،گردو، 

 سینه مرغ گریل شده.زیتون، 

البته باده خانم قراره با سس مخصوص ایتالیایی سرو 

 ��کنه

 

 (:Medium- Rar*استیک مدیوم ریر)

ای بهترین حالت پخت و برای استیک خورهای حرفه

 Medium Rareترین نوع استیک پخت خوشمزه

 داخل این استیک خام ولی گرم است. %۵۰است. 

 

 (:Well done*استیک ول دان)
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ای این درجه از پخت استیک را استیک بازهای حرفه 

شناسند چون اعتقاد دارند که این به رسمیت نمی

درجه از پخت استیک بافت خشکی دارند.در پخت 

well done ای است اما استیک سرتاسر گوشت قهوه

ای سوخته نیست و قسمت داخلی استیک هم قهوه

 (��است.)همون کامال پخته خودمونه

 

  نور_ضد#

 انصاری _عاطفه#

 ۶۰_پارت#

 

 

 

 بفرمائید!.  -
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بیش تر از این معطل نمی کنم و یکراست به حیاط 

 پشتی می رم.

ازدیدن فضای دلباز و گلکاری حرفه ای که داره  

شوکه می شم اما دید زدن رو برای وقت دیگه ای می 

 زارم.

 

زودتر از انتظارم  ذغال هارو روشن می کنم و به 

آشپزخونه می رم و با گوشت ها بر می گردم. هفت تا 

استیک رو کامال می پزم و هشتمی رو نیم پز یا به 

 قول شازده مدیوم ریر بر می دارم!  

 

تند و تیز چهارتا ظرف رو پر می کنم و تو دلم به 

خدمتی شیرین خانمی که عدل امروز رو برای خوش 
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کردن خودش و تنها گذاشتن من انتخاب کرده لعنت 

 می کنم.

 

در حیاط رو با پا باز می کنم و بی توجه به صدای  

بلندی که با بسته شدنش ایجاد می کنه به سمت 

 سالن اصلی می رم.

 

چشم های پیمان با دیدن ظرف هایی که مثل یک  

گارسن حرفه ای روی دست هام حمل می کنم چهارتا 

ه. سعادت هم دست کمی از اون نداره. با این می ش

تفاوت که زودتر از پیمان به خودش میاد و با رسیدن 

 من به میز برای کمک از جاش بلند می شه.

 

 اوه دختر چه کارای خفنی بلدی!  -

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 314shahregoftegoo@ 

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 ۶1_پارت#

 

 

 

 

لبخند نیم بندی به شیرین زبانی مهتاب می زنم و 

آزادتر می گیرم تا مهراب دوتا از دستم رو کمی 

 بشقاب هارو برداره.
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تماس کوتاهی بین دست هامون برقرار می شه. با این 

که دختر خجالتی ای نیستم اما دمای باالی بدنش 

کمی معذبم می کنه. آروم و طوری که فقط خودش 

 بشنوه لب می زنم:

 

 همشون ول دانن.  -

 

 سرتکون می ده:

 

 نم کجاست؟چرا اینطوری شیرین خا  -

 

منظورش از این طوری چهارتا چهارتا بشقاب بلند 

 کردن و سرخ شدن سر و صورتم از تحرک زیاده.
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آخ که همین االن می تونم مثل آب خوردن یه زیرآب 

اساسی از شیرین خانم بزنم و کارایی که تا االن کرده 

 رو بی عزت کنم ولی حیف که دلم نمیاد.

 

ارای دسرو می تو آشپزخونه دارن کمک من ک  -

 کنن.

 

نگاهش خیره و بی پروا حرکت لب هام رو دنبال می 

کنه. هنوز خاطره اون روزی که شکالت کنار لبم هم 

همین واکنش سعادت رو همراه داشت تو ذهنم زنده 

است، بی مقدمه دور لبم زبون می کشم تا خیالم از 

بابت تمیز بودنش بعد از چشیدن خوراکیای جور 

 . واجور راحت بشه
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انگار دلیل کارم رو می فهمه، لبخند کم جونی روی 

لب هاش نقش می بنده و اشاره می کنه تا الباقی غذا 

 هارو بیارم. 

 

با قرار دادن بشقاب مدیوم مقابل سعادت، باالخره 

فرصت نفس کشیدن پیدا می کنم. کمی ازمیز فاصله 

می گیرم و همه وجودم چشم می شه تا واکنشش رو 

ن استیک ببینم که البته کامال تو ذوقم بعد از خورد

 می خوره چون چیز خاصی نمی فهمم.

 

ناچار شونه باال میندازم و به آشپزخونه می رم تا به  

 پاهای دردناک و خستم کمی استراحت بدم.

 

 خسته نباشی مادر. بیا برات غذا کشیدم؟  -
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تو قیافه بودن برای بعضی آدم ها ممکن نیست. 

 هموناس. شیرین خانم یکی از

 

انقدر رو  و ساده، دوستی و دشمنیش رو نشون می  

ده که آدم دلش نمیاد ازش ناراحت بمونه. همین که 

 اهل از پشت زدن نیست جای شکر داره.

 

پشت صندلی می شینم و کمی ساالد برای خودم می 

ریزم. چیزی از مزش نمی فهمم چون حواسم پیش 

چنگالیه  حرف های به درد نخور سر و صدای قاشق و

 که از سالن میاد. 
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با وجود پیش غذا و غذای اصلی باید حواسم به تموم  

شدن غذاشون باشه و برای دسر کمی میز رو خلوت 

 کنم.

 

خسته شدی؛ یکم از این نوشابه بخور نفست باز   -

 شه. این ساالدت خیلی خوشمزش.

 

لبخند خسته ای به روش می زنم. از نگاهش مشخصه 

دناش عذاب وجدان داره. منم برای که برای کمک نکر

بیشتر کردن پیاز داغ ماجرا چهره ام رو خسته تر می 

 کنم تا دفعات بعد از این خبرا نباشه. 

 

با وجود این که دو سوم کارایی که سعادت برای امروز 

 ازم خواسته پیش رفته اما حال خوبی ندارم.
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 ضدنور #

 انصاری _عاطفه#

 ۶۲_پارت#

 

 

 

ودم؛ حتی یک قدمِ رو به جلو هم چون کار اصلی خ

نداشته. نه گوش دادن به حرف های خانوادگی چیزی 

به داشته هام اضافه کرد نه فرصتی که باید باشه پیدا 

 شد.
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کالفه از جا بلند می شم و تا به بهونه سر زدن به  

موبایل توی کیفم هم سرکی به سالن اصلی کشیده 

 بسنجم. باشم و هم موقعیت رو برای شرایط خودم

 

 مهری تولد نمی گیری؟  -

 

مهری گفتن های مهتاب چیزیه که صدای خنده 

سعادت بزرگ رو هم بلند می کنه. جوری با شیطنت 

بیانش می کنه که نمی شه نخدید. چهره سعادت رو 

 نمی بینم اما صداش ته مایه های خنده رو داره. 

 

 به تو ربطی نداره!  -
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من بهت اعتماد »سراغ کیف می رم و با دیدن پیام 

مجتبی اعتماد بنفس بیشتری پیدا می کنم. با «دارم

این که هنوز هیچ موقعیتی پیش نیومده اما طی یک 

تصمیم آنی اون شئ کوچیک رو بر می دارم ، کاری 

که باید رو انجام می دم و در نهایت نامحسوس داخل 

ر شده یه راهی جیب بلیزم سُرش می دم. من هرطو

 پیدا می کنم. 

 

پیش شیرین خانم بر می گردم و ظرف های دسر رو 

از یخچال خارج می کنم. حاال که صدای صحبت ها 

بیشتر از برخورد کارد و چنگال شده یعنی وقت جمع 

 کردن میز رسیده!
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من که می گم این جا بگیر فقط خودمونیارم دعوت   -

 کن!

می بینه تولد برا سایر خودمونیارو که همینجوری   -

 بستگانه!

 

حضور من وقفه ای بین کل کل مهتاب و پیمان ایجاد 

می کنه. سعادت به سمتم می چرخه و منتظر حرفم 

 می مونه. 

 

 با اجازتون یکم میزو برای دسر خلوت کنم.  -

 

 قبل از صاحبخونه مادرشه که جواب می ده.
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آره حتما. بچه ها هم کمکت می کنن تا جا برا   -

 سر داشته باشن.د

 

نیم نگاهش به سمت دخترا کافیه تا از جا بلند شن و 

همراه بشن. هر کس چیزی بر می داره و به اندازه 

 خودش کمکی می کنه. 

 

پیمان همونطور که باقیمونده سس رو روی ظرف 

ساالدی که مثال به عنوان کمک آورده می ریزه، یک 

د غلیظی به چنگال بر می داره و با تکیه به کانتر لبخن

 من می زنه:

 

این ساالدت خیلی مشتیه! این سسه رو از کجا   -

 خریدی خیلی خوبه!
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چشم غره ای می رم و قبل از این که پز آشپزیم رو 

بدم مهتاب هم چنگال به دست کنار پیمان قرار می 

 گیره:

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 ۶3_پارت#

 

 

 

 

 تنها تنها؟  -
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تای ابروم رو باال می ندازم و نگاه دقیقی به چهره 

 ناراضی پیمان و لبخند صد در صد زورکیش می کنم. 

 

در این که مهتاب چرا دائم دور و برش می چرخه 

شکی نیست ، پیمان یه بچه خوشگله خوش سر و 

زبون دوست داشتنیه؛ اما این که چرا لگد به بخت 

به همچین  خودش می زنه و قصد نزدیک شدن بیشتر

دختری رو نداره عجیبه ! شاید بخاطر سن و سال کم 

 مهتاب محتاط عمل می کنه.

 

برای این که کمکی به پیمان کرده باشم و راه دوستی 

رو باز، ظرف رو از هر دوشون می گیرم و به سالن 

 اصلی اشاره می کنم.
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 ساالد بسه وقت دسره.  -

 

ف شیرین خانم مشغول سستن و جا به جا کردن ظر

ها می شه و من سراغ پر کردن دوباره میز می رم. این 

خونه عالوه بر من و شیرین خانم، به یه خدمتکار که 

 اینجور وقت ها به کمکمون بیاد احتیاج داره.

 

نگاه مهتاب و مهرناز به دسرها و حسرتی که توی  

چشماسون دارن ناراحتم می کنه. لبخندی به چهره 

ر با وجود خانوادش تو ماتم گرفته مهرناز که انگا

محاصره دشمن قرار گرفته و نمی تونه یه حمله 

اساسی به دسرهای خوش رنگ و لعاب روی میز بکنه 

 می زنم:
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همه دسرا رژیمی و بدون قند مضرن. نوش   -

 جونتون.

 

گل از گل مهتاب میشکفه. به چهره و قد و قوارش 

 نمی خوره بیشتر از هجده نوزده سال سن داشته باسه. 

 

کاسه دوست داشتنی موس موز و رازبری رو جلو 

 میکشه و بوسه دلبرانه ای توی هوا برام می فرسته. 

 

 مهری این سپیده جون  و بده به ما.  -

 مهتاب ندیدم قبل از غذات قرص بخوری.  -
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صدای سعادت بزرگ حتی وقتی که من مخاطبش 

 نیستم هم میترسونتم. 

 

 ره بابا.یه روز دیرتر بخورم که عیبی ندا  -

 

اما انگار نظر سیمین خانم چیز دیگه ایه که ظرف رو 

از جلوی دستش کنار می کشه. دیدن چهره کالفه اش 

ناراحتم می کنه. حاال اگر انقدر سخت نگیرن چی 

میشه مگه؟ ته هممون مرگه دیگه ،حداقل بچه 

 حسرت به دل نمیره.

 

 مهرنازم نخورد.  -

 ار .پس برو باال قرص هردوتون رو بی  -

 خب شیرین...  -
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 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 ۶۴_پارت#

 

 

 

 

پیشنهادی که می خواست بده با نگاه خیره و جدی 

مادرش نصفه کاره می مونه. شاید این همون فرصتی 

 باشه که از صبح منتظرشم.

 

 من کیفتونو میارم کجاست؟  -
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 چشم های مهتاب به آنی رنگ شادی می گیره:

 

 .نمی دونم فک کنم باال تو اتاق خالی گذاشتم  -

 

دختره سر به هوا اما من به خوبی یادمه که تمام 

وسایلش رو مقابل کانتر رها کرد  و رفت و شیرین 

 خانم زحمت جا به جا کردن همشون رو کشید.

 

با این که نمی دونم اتاق خالی کجاست اما سرتکون 

یمین خانم می دم و خیلی زود عقبگرد می کنم تا س

وقت بیشتری برای پیاده کردن اصول تربیتیش و 

 خراب کردن فرصت من نداشته باشه. 
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تند تند پله هارو باال میرم و خداروشکر می کنم که تا 

حاال غیر از اتاق کار وارد دو اتاق دیگه طبقه باال نشدم 

و االن به بهونه پیدا کردن اتاق مورد نظر می تونم اول 

 ه می دونم اتاق خواب سعادته بزنم.سری به اتاقی ک

 

ضربان قلب و دمای بدنم تا طی کردن همین مسیر  

نه چندان طوالنی هرلحظه باالتر می ره. پشت در اتاق 

می ایستم و به ظاهر با دودلی و شک در رو باز می 

 کنم. وارد میشم.

 

با دیدن فضای مقابلم، بازموندن دهنم نه تنها 

 بیشتر هم می شه.  ساختگی نیست بلکه هرلحظه
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اتاق با اون تم سفید و تعداد محدودی رنگ که با دقت 

برای دیزاین کردن فضا استفاده شده کمی از رویا 

 نداره. 

 

باید به خودم مسلط بشم اما نمی تونم. اگر اسم این 

فضا اتاق و ساعتی که توش سپری می شه خواب نام 

 داره، پس بدون شک من بیست و چهارسال هرشب با

 پای خودم وارد کابوس شدم.

 

این تخت خواب بزرگ و این آینه و کنسول خاص،  

چراغ های سقفی کریستالی که درخششون حتی توی 

این ساعت از روز هم چشم نوازه و تک رنگ بنفشی 

که با دقت روی بعضی از وسایل مثل رو تختی وجود 

 داره.
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م رو به روی آینه می ایستم و به باده ای نگاه می کن 

که اگر دست به دزدی نزده بود محال بود همچین 

 اتاقی رو به چشم ببینه. 

انگار دنیا خیلی عجیب و بی انصافه. یکی انقدر داره 

که تو بیداری رویا می بینه یکی انقدر نداره که خواب 

 هاشم رنگ کابوس می گیرن.

 

بیش از این معطل نمی کنم دست توی جیبم می برم 

ه از صبح هزاربار با فکرش و میکروفون کوچیکی ک

 مُردم و زنده شدم رو در میارم.

  

تپش قلبم رو تا گلوم احساس می کنم. نگاه دقیقی به 

فضای آینه و کنسول میندازم.  اما قبل از این که 
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فرصتی برای قراردادنش پیدا کنم، در باز و راه نفس 

 من بسته می شه! 

 

 این جا چیکار می کنی؟  -

 

به قدری یهویی وارد شده که زبونم از کار افتاده و 

حتی قدرت تکون دادنش برای یه جواب ساده رو 

 ندارم. 

افت فشار رو توی تمام بدنم احساس می کنم و مثل 

همه آدم هایی که تو اوج بدبختی و درموندگی، اولین 

نفر یاد خدا میوفتن ، دست به دامنش می شم تا 

ز این شک بر انگیز همین جا غش نکنم و بیش ا

 نباشم. 
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ن...نمی دونستم کدوم اتاق برم... اومدم تو دنبال   -

 کیف مهتاب .... اینجا خیلی قشنگه شیرین خانم!

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 ۶۵_پارت#

 

 

 

 

انگار جوابم قانعش می کنه که لب بر میچینه و 

درحالی که در اتاق رو باز نگه داشته به من اشاره می 

 خارج بشم. کنه تا
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بیا تا کسی نیومده. آقا رو اتاقش حساسه. وسایل   -

 تو اتاق بقلیه.

 

سر تکون می دم و باوجود حال بدی که تمام وجودم 

 رو گرفته از اتاق خارج می شم.

 

زیر نگاه شیرین خانم به اتاق کناری می رم و دوتا  

کیف دخترانه ای که وجود داره رو بر می دارم و به هر 

ست تند و تند از پله ها پایین میام اما سختی که ه

 تمام حواسم پیش گند بزرگیه که زدم. 

 

حاال چطور به بچه ها بگم که هول شدم و نمی دونم 

 میکروفون رو کجا انداختم؟
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نمی فهمم چطور کیف رو به مهتاب می دم و در 

 جواب تشکرش چی می گم.

 

خودم رو به آشپزخونه می رسونم و سعی می کنم  

ذهنم رو برای پیدا کردن یه راه حل متمرکز کنم. 

ناچار به تنها طناب پوسیده ای که درحال حاضر دارم 

 چنگ می زنم.

 

شیرین خانم حاال آقا مهراب بیرونم نکنه چون   -

 رفتم تو اتاقش؟

 

 نگاه عاقل اندرسفیهی بهم میندازه.

 

 د نبودی؛ نرفتی دزدی که!وا اتاقارو بل  -
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سکوتم رو به پای ترس می زاره و شاید برای جبران 

 بدجنسی های امروزش سعی می کنه یکم آرومم کنه.

 

 حاال چرا ناراحتی؟  -

 آخه مثل ندید بدیدا داشتم اتاقشو دید می زدم.  -

عیبی نداره نبوده ببینه که. بعدم خونه زندگیای اینا   -

 داره.ماشاال دیدزدنم 

 

حرفش جرقه ای رو توی سرم روشن  می کنه. شاید 

 هنوز بشه کارایی کرد.

 

 نبود، دوربینا که فیلممو گرفتن.  -
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 این بار با غلظت بیشتری چپ چپ نگاهم می کنه:

 

کدوم آدم عاقلی تو اتاق خوابش دوربین داره دختر   -

 جون؟

 یعنی آقا مهرابم عاقله؟  -

 

ی صورتش داره رو مهار لب می گزه تا خنده ای که رو

 کنه اما چندان موفق نیست.

 

 خاک به سرم از این حرفای تو .  -
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جرقه کوچیک حاال شعله می کشه و شرایط رو برای 

پیدا کردن راه حل مناسب روشن تر می کنه.شاید 

بشه بدون این که کسی از بچه ها چیزی بفهمه خودم 

 گندی که زدم رو جمع کنم.

 

آدم های عاقلی که در طول بی شک باید دست تمام 

تاریخ توی اتاق خوابشون دوربین نصب نکردن تا امروز 

 کمک بزرگی به من باشن رو ببوسم.

 

شیرین خانم، سپیده خانم دستتون درد نکنه. _

 میتونید میزو جمع کنید.
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برای دست بوسی از عاقالی تاریخ وقت زیاده. چیزی 

اه برای که وقت آنچنانی براش ندارم پیدا کردن یه ر

 ورود دوباره به اتاق خواب این شازده با تربیت و جذابه!

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 ۶۶_پارت#

 

 

 

 

صحبت ها داخل سالن اصلی از سرگرفته می شه و 

شیرین خانم برای پذیرایی از مهمون ها من رو با افکار 

 درهمم تنها میزاره. باید یه راه حلی باشه. باید!
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ابونه دم می کنم و بی توجه به برای خودم چای ب 

صدای شوخی و خنده هایی که از سالن میاد، ذهنم 

رو از هرچیزی به جز یک راه برای ورود دوباره به اتاق 

 خواب خالی می کنم.

 

دست زیرِ شالِ دست و پا گیری که روی سرم  

انداختم می برم و با گوشواره کوچیکی که  توی گوشم 

 متمرکز بشه.دارم بازی می کنم تا ذهنم 

 

کمی از چای می خورم و دستم روی گوشواره از  

حرکت می ایسته. فکری به سرم می زنه! انگار این 

 شال روی سرم اونقدرا هم دست و پا گیر نیست.
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از جا بلند می شم و خودم رو به سرویس بهداشتی 

می رسونم. گوشواره کوچیک رو از گوشم در میارم و 

وست گردنم رو خراش دادم بعد از این که با قفلش پ

توی جیب شلوارم می زارمش.  بیرون می رم و منتظر 

 می مونم تا شیرین خانم برگرده.

 

تا اومدنش، زمان به کندترین حالت ممکن میگذره   

اما باالخره میگذره. دستی به گردنم می کشم و با 

لمس خراشی که به نظرم زیادی عمیق ایجادش 

 .کردم، صورتم رو جمع می کنم

 

 شیرین خانم گردن من چیزی شده؟  -

 

 با مهربونی جلو میاد:
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 ببینم؟  -

 

شال رو از روی سرم بر می دارم و موهام رو پشت 

گوش می دم تا به هدفم نزدیک تر بشم. روی صورتم 

خم می شه، چشم هاش رو تنگ می کنه و با دقت 

 .گردنم رو از نظر میگذرونه

 

 اوخ اوخ، آره سرخ شده. ناخن کشیدی؟ -

 

 برای جواب دادن به سوالش تنها شونه باال میندازم.

 

 د بدم بزنی زود خوب می شه.-بزار یکم کرم آ  -
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از تجویز بی دلیلش خندم می گیره.همین که نگفت 

 چای نبات بخورم جای شکر داره. 

 

 گوشوارت لنگه اس؟  -

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 ۶۷_پارت#
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تونم به آینده و واژه آره! همینو می خواستم. حاال می 

امید خوش بین باشم. بیخود نیست که مجتبی بهم 

 اعتماد داره!

 

صورت متعجبی به خودم می گیرم و دست سمت 

 گوش خالیم می برم.

 

 نه جفته... وای گوشوارم!  -

 

تمام استعداد نداشتم در بازیگری رو به کار می گیرم و 

سعی می کنم واقعی باشم. دست به لباسام می کشم و 

ظاهر یه آدم دست پاچه رو برای خودم می سازم. کم 

کم عمق بیشتری به ماجرا می دم و دور و اطراف رو 

 می گردم. 
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اگرچه بازیم خیلی ناشیانس، اما شیرین خانم ساده تر  

یه که متوجه بشه. زن بیچاره زود همراه می شه از اون

 و پا به پای من آشپزخونه رو می گرده.

 

 طال بود؟  -

 

 کاش خدا و بعد از اون بابا منو ببخشه.

 

 بله... یادگار بابام بود.  -

خدا رحمت کنه. پا که نداره جایی بره حتما تو   -

 خونس. پیدا می شه. 
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اراحتی کالمش زن و ندلم می خواد برای سادگی این

 بمیرم.

 

 غصه نخور تو حیاط نیوفتاده؟ -

 

ای تف به هرچی خونه درندشت و بزرگه که حاال من 

برای رسیدن به اتاق سعادت باید این همه جا رو الکی 

بگردم. فشار های امروز به قدری زیاد شده که دیگه 

احتیاجی به فیلم بازی کردن هم نیست. کالفه سر 

 تکون می دم. 

 

 م.نمی دون  -
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سمت سماور می ره و چای می ریزه تا از مهمون ها 

 پذیرایی کنه.

 

اینا یکم دیگه میرن. بعد میریم می گردیم   -

 ببینیم پیدا می شه یا نه.

 

حال و هوای من،گوشه روسریش رو برای بهتر شدن

گره می زنه و تاکید می کنه که رد نخوره نداره و با 

هروقت دیگه این روش حتما گمشده پیدا میشه. اگر 

ای بود ساعت ها وقت میزاشتم تا ذهن شیرین خانم 

رو از این خرافه ها خالی کنم. اما حاال که خودم برای 

پیدا کردن یه ذره امید دارم لَه لَه می زنم، ترجیح می 

 دم کاری به منبع امید های دیگران نداشته باشم.
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 به محض خداحافظی کردن از مهمون های سعادت

معطل نمی کنم و زیر نگاه تیز بینش، به حیاط می رم 

تا  بیش از این وقت رو از دست ندم. حاال که توی 

همچین شرایطی قرار گرفتم، بهتر  می تونم اخالق و 

 رفتار های عصبی نفس رو درک کنم. 

 

پشت سر گذاشتن این همه اعصاب خوردی و حس 

مزخرف ترس که هر لحظه بیخ گوشِته، می تونه 

رکسی رو تا مرز بیماری بکشونه. بد اخالقیای نفس ه

 که چیزی نیست.

 

بین گشتن های الکی حواسم جمع ذغال های روشن  

باربیکیو می شه. جلو می رم و قبل از این که آتش 
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سوزی هم به کوه مشکالتم اضافه بشه مشغول 

 خاموش کردنش می شم. 

 

تجربه ثابت کرده علی رغم تمام تالش هایی که می  

کنیم بعضی از روزها برای ما نیست و دست آوردی 

جز بدبیاری و خرابکاری نداره. نمی دونم از کجا و 

چطور میشه که تو یک لحظه دستم به ذغالهای داغ 

 می خوره و صدای دادم توی حیاط می پیچه.

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 ۶٨_پارت#
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احساس سوزش اونقدری نیست که بخواد اذیت  

باشه اما انگار روحم جایی نداره که با  کننده

سعادت کاسه صبرم لبریز می شه « چی شده؟»شنیدن

 و مثل دختربچه ها شروع به گریه کردن می کنم. 

 

کم کم سر و کله شیرین خانم و پیمان هم پیدا میشه 

و من بی اهمیت به حضورشون به خالی کردن تمام 

  فشار هایی که  مدت هاست رومه ادامه می دم.

شیرین خانم ضربه آرومی به صورتش می زنه و با 

 دیدن ظاهر بیچارم لب می گزه.
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ای خدا این بچه از صبح تلف شد حاالم که   -

اینجوری. دستت چی شد مادر؟ گفتم صبر کن بیام 

 من.

 چجوری؟  -

 

زن ساده دل و خوش قلب با خودش فکر می کنه 

تو دلیل این زجه زدنای من گم شدن گوشواره ای که 

 جیبم گذاشتمه.

 

دلم به حال شیرین خانم هم می سوزه. اونم یکی بد  

 بخت تر از من و رفیقام نباشه خوشبخت تر نیست.

 

 گوشوارشو گم کرده.   -
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منم اگر جای سعادت بودم همین اندازه متعجب می 

 شدم.

 

 گریه نداره که پیدا می شه.  -

 

 پیمان طبق معمول سراغ مسخره بازی می ره:

 

 بیا من برات دوتاشو می خرم گریه نداره که.  -

 

 جلو میاد و دست دور شونم میندازه.

 

 اِه...دختر؟! -

 آخه یادگار باباش بوده.  -
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پیمان ادامه نمی ده و سعادت در سکوت و با نگاهی 

که توی این شرایط هیچ درکی ازش ندارم بهم خیره 

 می شه. 

 

روان   بیشتر از این وقت برای خالی کردن روح و

پریشون و صحبت های حاشیه ای شیرین خانم  

 و《 دست عصای》 و 《خوب اوالد》راجب 

 با که فرصتی و زارم نمی《بخیری عاقبت و آخر》

 .شمارم می غنیمت رو آوردم گیر زحمت

 

 می شه اتاق شما رو هم بگردیم؟  -
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بلند و کشیده ای که از دهن پیمان بیرون « جان»با 

از صدتا حرف برتره؛ ابروها  میاد و اون نگاه خاصش که

سعادت باال می پره و سریع به شیرین خانم نگاه می 

کنه تا از خودش به عنوان یه کارفرمای عیاش و چشم 

 و چرون رفع اتهام کنه.

 

 به من چه؟  -

 

با این که از دخالت های شیرین خانم اصال خوشم 

نمیاد، اما این یک بار رو ممنونشم که با همکاریش 

رو برای من هموار می کنه.  چشم غره ای به داره راه 

 پیمان میره و رو به سعادت می کنه.
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رفت کیف مهتاب جون رو بیاره اشتباه اومده بود   -

 اتاق شما!

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 ۶9_پارت#

 

 

 

 

 

چند لحظه بیشتر طول نمی کشه تا دستِ  راستِ مردِ 

 》مقابلم باال بیاد و با اشاره به در و گفتن:
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 صادر برام رو اتاقش به دوباره رفتن اجازه ،《بفرمائید

 . کنه

 

نفسی که انگار تو سینه ام گیر کرده بود رو بیرون می 

دم و همونطور که جای سوختگی روی مچم رو فوت 

می کنم قبل از این که نظرش رو تغییر بده یا سنگ 

جدیدی از آسمون سر راهم بیوفته، به مقصد اتاقش پا 

 . تند می کنم

 

شیرین خانم به بهونه جمع کردن ریخت و پاش ها 

سمت سالن میره و پیمان هم برای اولین بار توی این 

مدت مقابل چشم های من سیگاری روشن می کنه. 

بنظرم نگاهش رنگی متفاوت از اون حالت دوستانه 

 همیشه داره.
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نمی دونم...شاید هم فکر و خیال های بیش از حد  

 کرده. امروز، کار خودش رو 

 

باز شدن دوباره در اتاق؛ نظری که راجبش داشتم رو  

عوض می کنه. این فضا به جای رویا، می تونه بزرگ 

 ترین کابوس زندگی من رو رقم بزنه. 

 

 بفرمائید.  -

 

این طور که این ایستاده، یعنی از تنهایی گشتن 

خبری نیست. آب دهنم رو قورت می دم و شبیه 

گاهش می زاره، اولین قدم رو کسی که داره پا به قتل 

 به داخل بر می دارم.
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با صدای بسته شدن در از جا می پرم و پر از هراس ،  

به صورت جدی مرد پشت سرم چشم می دوزم. 

شرایطم بی شباهت به فیلم های ترسناک نیست. هر 

لحظه انتظار دارم چیزی بگه و من فاتحه خودم رو 

 بخونم.

 

خال قهوه ای کوچکی  احمقانس اما توی این وضعیت

رو روی گردنش پیدا می کنم و برای فرار از این افکار 

 منفی، بیش از حد معمول بهش چشم می دوزم.

 

 کمکتون کنم؟  -

 

قصد کمک نداره،فقط می خواد بدونه من چه مرگم  

جام ایستادم و به جای شده که اینطور میخکوب سرِ
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 گشتن دنبال گوشواره ای که مدعی بودم به جونم

 زنم.بستس، دارم بِر و بِر سر  و صورتش رو دید می

 

 نه... نه...می گردم خودم.  -

 

اصراری نمی کنه، سمت مبل کنار اتاق می ره و با 

گوشیش سرگرم می شه. تا بیشتر از این گند باال 

 نیاوردم رو پا می شینم و زمین رو می گردم. 

 

 به ذهنم فشار میارم تا صحنه ای که شیرین خانم مثل

اجل معلق سر رسید و میکروفون از دستم افتاد رو 

 مرور کنم.
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کنسول! سریع سمت آینه و کنسول میرم و توی دلم  

هر دعایی که تا امروز بلد بودم رو مرور می کنم تا 

 قبل از لو رفتنن پیدا بشه.  

 

با دقت دور و اطراف پایه هارو نگاه می کنم، اما چیزی 

قعا دود شده و هوا رفته به چشمم نمیاد. نمی دونم وا

 یا ترس چشم های من رو کور کرده. 

 

 اونجاست؟  -

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 ۷۰_پارت#
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انقدر زیر میز اومدم که به جز پاهای بلندش که باهام 

فاصله داره، چیز دیگه ای نمی بینم. سر بلند می کنم 

ولی درد بدی که توی تمام کله ام می پیچه، جلوی 

 به《 آخ 》می گیره و جوابی به جز زبونم رو 

 .رسه نمی سعادت

 

 چی شد؟  -

 

چشم می بندم. پر از درد. نه بخاطر دست و پا چلفتی  

بازیام، نه برای ضربه ای که به سرم خورد و نه حتی 

بخاطر سوزشی که از همون چند دقیقه پیش تا االن 

هر لحظه بیشتر شده. فقط و فقط بخاطر دیدن 
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کوچیکی که تو مسیر چند میکروفون سفید رنگ 

 قدمیه رسیدن سعادت به من وجود داره.

 

همه چیز در کمتر از چندثانیه رخ می ده و من به  

اندازه صدمی از این ثانیه ها برای تصمیم گیری زمان 

 دارم.

مثل تشنه ای که بعد از مدت ها به آب رسیده. مثل  

عاشقی که پس از سال ها انتظار معشوقش رو دیده و 

دزدی که به شاه کلید رسیده؛ با تند ترین مثل 

 واکنش ممکن دست دراز می کنم و می گیرمش!

 

اما عمر خوشیم از یک دم و بازدم هم کوتاه تره. وقتی  

سعادت، دستم رو ناخواسته لگد می کنه 
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 یکی که هایی بدبیاری از درد، از نه. گم می《وای》

 .ندارن هم شدن تموم قصد و کشیدن صف یکی

 

 منده. ببینم دستتون بود؟آخ شر  -

 

دستم رو مشت می کنم و قبل از این که سعادت در 

نقش سوپرمن ظاهر بشه آخرین توانم رو به کار می 

 می کشمگیرم و خودم رو از زیر میز بیرون

 

 ببینم؟عذرمیخوام عمدی نبود.خوبید؟  -

 

خوب؟ نه قطعا خوب نیستم. این رو می تونم از 

ی که توی سرم حس احساس ضعف پاها و سرگیجه ا

می کنم بفهمم. مشتم رو توی جیب لباسم باز می 
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کنم .انگار به جای یه میکروفون کوچک چند 

میلیمتری، یه وزنه چندکیلویی رو با انگشتام حمل 

 کردم. 

با رها کردنش به قدری سبک می شم که بالفاصله بعد 

از بیرون آوردن دستم به بازوی سعادت چنگ می زنم 

فتادنم بشم.  بی فایدس، همه چیز به سمت تا مانع از ا

تاریکی می ره و بعد از احساس گرمای بیش از اندازه 

 بلندش گفتن 《اع》دست های سعادت و صدای 

 .فهمم نمی چیزی دیگه

 

 ضدنور #

 انصاری _عاطفه#

 ۷1_پارت#
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 کنیم!چه جری داده بلیزو. دیگه یوسف صدات می -

حواسم باید به اینم ببند پیمان! کم بدبختی دارم  -

 باشه!

 

هوشیارم اما میل زیادی به خواب دارم. صداهای 

واضحی که دور و اطرافم می شنوم و یادآوری جسته و 

گریخته ماجراهای امروز، به پلک های سنگینم برای 

 ده.فاصله گرفتن از هم انگیزه می

 

پیمان و سعادت روی مبلی که مقابل تخت قرار داره 

ام حواسش به تلفن توی دستشه و نشستن. مهراب تم
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پیمان پشت به من نشسته و به جز صدای خوشمزه 

 بینم.بازیاش چیزی از صورتش نمی

 

یادم نمیاد چیکار کردم که پیمان این طور داره سر به 

زاره. من فقط یک سری اتفاق بی سر این مرد می

پایان یادمه. رفتن به اتاق سعادت و گشتن اتاقش به 

ردن گوشواره، دستی که بخاطر حواس بهونه پیدا ک

پرت سعادت لگد شد، میکروفونی که توی مشتم 

گرفتمش و بعد از بلند شدن از جام به سرعت توی 

جیب فرستادمش. لحظه ای که سعادت می خواست 

دستم رو ببینه و اگر یک لحظه تعلل کرده بودم خدا 

تخت گرم و نرم کجا چشم می دونه االن به جای این

 کردم. باز می
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همین که تا االن گند کارام باال نیومده باید خدارو 

شاکر باشم و زودتر فلنگو ببندم. یک تنه تصمیم 

 .گرفتن و سوپرمن بازی به من نیومده

 

 مرادی چی شد؟ بستی دهنشو؟  -

 

شه. شاید گوش هام تیز و چشم هام بسته می

چندثانیه بیشتر بسته نگه داشتنشون بتونه جای همه 

گ و فنگ های بی نتیجه و به درد نخور رو پر این دن

 کنه.

گه احتمال این که مرادی همونی باشه حسی بهم می 

 .نیست کم که پا رو دمش گذاشته
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نه... پفیوز به مهرداد رقم داده. یه جوجه مهندس  -

دوزاری برا من آدم شده! یادش رفته اگر من 

نبودم حاالحاالها جای کار کردن تو آرین، داشت 

 ور اون ور رزومه می فرستاد.این 

 

صدای نفس و بلند و کشیده ای می شنوم که نمی 

 دونم برای کدومشونه.

 

می چینم دمشو. بدم می چینم. هنوز نمی دونه  -

 اصل کاری این جاست!

 

مرادی! حاال دیگه شک ندارم که این بشر همونیه که 

سرش رو کرده تو زندگی این شازده و چیزی رو 

فهمیده که به دردبخوره! نمی دونم اصل کاری چیه، 
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اما همین که این جاست یعنی شانس اونقدرا هم از ما 

 دور نیست. 

صدای در و بعد از اون تلق تلق به هم خوردن قاشق 

 رو قطع می کنه. توی لیوان صحبتشون

 

هنوز بیهوشه؟ چیزیش نشده باشه؟ دوتا تو  -

 صورتش می زدید کاش!

 

شیرین خانم آفریده شده برای خراب کردن اوضاع 

این از حضور بی موقعش اینم از پیشنهاد  احوال من

 چک زدن من!

پلک هام رو روی هم میزارم تمرکز می کنم تا از تکون 

 .خوردنشون جلوگیری بشه
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نیست. معلومه ضعف کرده. کی بود در چیزیش  -

 زد؟

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 ۷۲_پارت#

 

 

 

پیک بود. اشتباهی برا ما پیتزا آورده بود زیر بارم -

نمی رفت. هرچی گفتم ما سفارش ندادیم به خرجش 

نمی رفت. آخر گفتم ما خودمون آشپز داریم میخوای 

بیای ببینی؟ با کلی غرغر ول کرد رفت. سپیده 

 ون...سپیده؟ج
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زنه ی که شیرین خانم به صورتم میبا ضربه های آروم

 کنم.با بی حالی ساختگی چشم باز می

 

 خوبی دختر؟ چت شد یهو؟ -

 

شم و خجالت زده ، از چشم تو چشم با نیم خیز می

مهراب و پیمانی که یه لم داده روی مبل سر و روی 

 کنم.کنن پرهیز میمن رو برانداز می

 

 فکر کنم ضعف کردم یهو! ببخشید، -

 آره. بیا اینو بخور سرپاشی.  -
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گیرم و یک نفس سر بدون تعارف لیوان شربت رو می

. لب های خشک و زبون خشک ترم به شدت کشممی

 به این شربت و انرژی بعدش احتیاج داره.

 

پی بردن به حقیقت بعضی اتفاقات فقط از طریق 

یح تئوری و تجربه کردنشون امکان پذیره. هیچ توض

قسم و آیه ای هم نمی تونه آدم هارو اون طور که 

تجربه آگاه می کنه، به درجه دانایی برسونه. درست 

مثل من که همیشه راه حل های انتخابی نفس رو 

سرزنش می کردم؛ اما همین حاال در عرض چند 

دقیقه خوابیدن روی تخت خواب این صاحبخونه 

ز رو براش جذاب، چیزایی رو فهمیدم که کل رو

گذاشتم و در آخر هم جز خودزنی، دستاوردی نداشت! 

اگر از همون اول هر طور شده یه همچین راه حل 
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هایی رو عملی کرده بودم امروز تا مرز سکته پیش 

 نمی رفتم.

 

 نوش جون. زیاد شربتم دوس نداری! -

 

پیمان همیشه برای باز کردن اخم های رئیسش یه راه 

معلومه، باز شدن پای من به حلی داره و این طور که 

این خونه هم کارش رو راحت کرده. صورت جدی 

شه و حاضرم سعادت با دیدن لیوان خالی از هم باز می

خنده.اما هاش داره میقسم بخورم که حتی با چشم

 منم اهل پا پس کشیدن نیستم.

 

 نه زیاد! -
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پیچه و رو به مهراب صدای خنده پیمان توی اتاق می

 کنه.می

 

 ن عالیه!ای -

 

زنم و از تخت پایین میام. مهم نیست پتو رو کنار می

که تا چه اندازه با رفتارم باعث خنده این مرد و رفیق 

چشم قشنگشم. درحال حاضر مسئله مهم اینه که قدم 

بزرگی تو راهی که باید، برداشتم و از همه مهمتر، 

 ترسم برای نزدیک شدن به سعادت ریخته.

 

 نور _ضد#

 نصاری ا_عاطفه#

 ۷3_پارت#
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 این عالیه! -

 

پتو رو کنار می زنم و از تخت پایین میام. مهم نیست 

که تا چه اندازه با رفتارم باعث خنده این مرد و رفبق 

چشن قشنگشم. درحال حاضر مسئله مهم اینه که 

قدم بزرگی تو راهی که باید، برداشتم و از همه مهمتر، 

 ترسم برای نزدیک شدن به سعادت ریخته. 

 

ه شیرین خانم مانع سراغ مرتب کردن تخت می رم ک

 می شه.
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 نمی خواد من درست می کنم. تو برو پایین. -

 نه. خوبم انجام می دم.-

 

 رسه.بعد از مرتب شدن تخت، نوبت به سعادت می

 

 خوام. اسباب زحمت شدم.معذرت می -

 

ابروهاش رو باال میندازه و چند لحظه با اون نگاه 

که  شه. با همه آرامشینافذش به چشم هام خیره می

توی صورت و رفتارش داره، چیزی ته نگاهش هست 

که همیشه نگرانم می کنه. چیزی که هیچ درکی ازش 

 ندارم.
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خوام. اومدم اگر زیر میز افتاده دور و من معذرت می -

اطرافتون رو خلوت کنم. اصال نفهمیدم چطور شد... 

 دستتون سالمه؟

 بله...چیزی نشده. -

 

ده. و تکیه می کنهدستش رو پشت سر قالب می

آستین پاره شده لباسش تو چشمم میاد. حاال 

گفت باید یوسف صداش کنن. فهمم چرا پیمان میمی

 با شرمندگی به آستین لباسش اشاره می کنم.

 

 کار منه؟ -

گیری؟ انداختی! ناخناتو نمیآره. تازه خنجشم -

 آشپزی ناسالمتی!
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رخی که کنم و رد سبا اشاره پیمان، دقیق تر نگاه می

 بینم. روی بازوی مهراب افتاده رو می

 

چیزی از این اتفاقا یادم نمیاد. کاش شیرین خانم این 

درک رو داشت که حداقل جلوی این دوتا به من 

 نخنده ولی افسوس.

 

کنن از این که انقدر راحت سرشوخی رو باهام باز می 

خندن راضی نیستم. هرچیزی حدی داره و و هرهر می

تمام رفتارهای دوست داشتنیش گاهی پیمان با 

 گذرونه.شوخی رو از حد می

 

کنه که انگار این نارضایتی به چشم هام سرایت می

کنه و سعادت شیرین خانم زود خودش رو جمع می
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 《پیمان》کشه و هم با دستی که دور لبش می

 رجوعورفع در سعی گه، می که ای زیرلبی و آروم

 .داره پیمان حرفای کردن

 

رفتن گم و با دلخوری مشهودی قصد بیرونزی نمیچی

شنوم توان پاهام رو می می کنم. اما چیزی که می

 گیره.

 

 حاال گوشواره پیدا شد؟ -

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

  ۷3_پارت#
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 حاال گوشواره پیدا شد؟ -

 

گوشواره؟ همون گوشواره که توی جیب شلوارمه؟ 

ز این مرد کاش خدا فقط نیم ساعت قدرت تکلم رو ا

 گرفت تا من از خونش بیرون بزنم. می

که همه چیز رو انکار دوتا راه حل بیشتر ندارم. اول این

کنم و امید داشته باشم که سوال بعدی؛ پس چی 

که یه بله خشک و گذاشتی تو جیبت نباشه. دوم این

خالی بگم و باز امید ببندم به این که شاید خدا نیم 

از سعادت بگیره تا نتونه ساعت قدرت حرف زدن رو 

 بگه: ببینم!
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سخت ترین بخش توی دزدی، جاسوسی، یا هرکار 

مزخرف قایمکی دیگه ای، اینه که باید در لحظه 

تصمیم و بگیری و راه حل پیدا کنی و از همه مهمتر، 

 گیری بمونی! پای عواقب تصمیمی که می

 

 بله...ممنون! -

 

وال دیگه احتماال ساعت بدبیاریم تموم شده. چون س

پرسه و پرونده پر حادثه امروز، با ای نمی

 من گفتن 《بااجازه》 و سعادت 《بسیارخب》

 .شهمی تموم

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#
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 ۷۴_پارت#

 

 

 

 فصل پنجم

 

امید، امید در لغت به معنی طمع کردن در چیزی 

است که دست یافتن به آن ممکن است. اصال شاید 

رسونه که این باور میهمین احساس طمع، مارو به 

تونه گیریم،میاتفاق یا شرایطی که توش قرار می

 نتیجه مثبت داشته باشه.

 

زدن به کمکمون امید دقیقا همون حسیه که وقت جا 

کنه و با میاد، لباس های مارو به تن رویاهامون می
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مون، ساختن تصویری از ما توی ایده آل های ذهنی

کنه، رو انقدر زیاد میتعلق خاطرمون نسبت به اون ها

مونیم و این انتظار، چه که توی واقعیت منتظرشون می

 ده!قدرت ها که به ما نمی

 

پوشم و بی توجه به توصیه های شیرین لباس می

خانم، با چندتا باشه چشم الکی، از خونه سعادت خارج 

 شم.می

 

با بسته شدن در، انگار باری از روی شونه هام  

که امروز چه چیز هایی رو از اور اینشه. ببرداشته می

تونم با میل خودم راه سر گذروندم و با این حال می

 رو پیش بگیرم هنوز سخته.خونه
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شه که پیک موتوری جوری با سرعت  از کنارم رد می

 کشم.پرم و جیغ خفه ای میمی از جا

 

بیشعور... کوچه به این بزرگی باید از بغل من  -

 ردشی؟

 

گرده و من تو تاریک و روشن کوچه، چهره راننده برمی

دونم چرا دم.  نمیخندون شریف رو تشخیص می

جاست و کارش چه معنی داره. اما طبق قول قرار این

کنم و اون هم وقت زیادی بهم های قبلی کاری نمی

رونه و از  ده. با سرعت به سمت خیابون اصلی مینمی

 شه.جلوی چشمم ناپدید می
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دلیل حضور شریف و پیگیری از کارش فکر کردن به 

کنم و قبل از هرکاری سیم کارت رو به بعد موکول می

اصلی خودم که از دسترس خارجش کردم رو فعال می 

کنم. به محض فعال شدنش، سیل پیام هایی که 

دن به تماس های ناموفق مامان رو بهم اطالع می

 شه.گوشی سرازیر می

 

گیرم و با تماس می زارمش.بیش از این نگران نمی 

اولین بوق، صدای عصبیش، نوید شروع گله و شکایت 

 ده .هاش از من و سرور رو می

 

که همیشه از این اخالق مامان و دلشوره هاش با این

شدم؛ اما امروز برای اولین بار بهش حق شاکی می
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رو توی شرایطی قرار بده دادم. این دنیا ممکنه هرکسی

 خودش و دیگرانه.که خارج از انتظار 

 

اینطور که معلومه مامانا تنها آدم هایی هستن که به  

 این موضوع آگاهن و همیشه دلواپس بچه هاشون!

 

 باده...معلوم هست تو کجایی؟ -

 سالم. -

 علیک سالم. کجایی از صبح؟ -

سرکار.گفتم که خونه سعادت بد آنتنه منم کال  -

 شم.ببخیال گوشی می

 

 نور _ضد#
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 صاری ان_عاطفه#

 ۷۵_پارت#

 

 

 

 

سرکار.گفتم که خونه سعادت بد آنتنه منم کال  -

 شم.ببخیال گوشی می

فرستید پیش دید شما دوتا دختر میمنو دق می -

 باباتون.

 

شنیدن این حرف های تکراری از توانم خارجه؛ اما 

دم چون زندگی باده اینه. باده دم. گوش میگوش می

مزخرف، اما من باده ام و بودن این شکلیه و هرچند 
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سالهاست که به خوب و بدش خو گرفتم و خوشبختانه 

 یا متاسفانه دوسش دارم.

دم تا یادم بمونه چرا پا تو همچین کاری گوش می

خرم. یکم گذاشتم و دارم سختی هاش رو به جون می

 خوشی، حق باده و باده ها هم هست.

 

غ خیلی شلوقربونت برم، خدانکنه. باور کن سرم -

بود. آقای سعادت مهمون داشت، به خدا پوستم 

 کنده شد.

 

کنه و مامان خیلی زود خشم جاش رو با غم عوض می

کنه که تا یک دقیقه پیش داشت سرم داد فراموش می

 می زد.
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تنت سالمت مادر. آخه جای من نیستید. دلم هزار -

زنه به سرم. شماها ره. صدتا فکر و خیال میراه می

 ولی جامعه گرگه!ساده اید 

 

خوبی مادر بودن اینه که همیشه خوش بینی. همه 

مامانا بچه خودشون رو بره بی گناه و جامعه رو گرگ 

دونن. کاش هیچوقت مامان سر از کارای ما درنده می

 درنیاره.

 

جور وقتا حداقل تلفن اون خونه رو بده من این -

 دستم به یه جا بند باشه.
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گذره و سمت ایستگاه نارم میاتوبوس تقریبا خالی از ک

دم و میدوم تا بهش ره. سرعت زیادی به پاهام میمی

 برسم.

 

 یه لحظه گوشی مامان. -

 

کنه دم و راننده کمی صبر میچند بار دست تکون می

شه و اتوبوس تا بهش برسم. با ورودم. در بسته می

 کنه.حرکت می

 

دونی که اینا سر و تهشون انقدر گنده اس از می -

کنن. ماها هم که در شانسمون ن ناپرهیزیا نمیای

گن رو تخته گرفتن. یه چیزی بشه پس فردا می

 ما شماره دادیم به اینا شد!
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کنم و خودم رو روی اولین صندلی خالی پرت می

زارم و از این شرایط کیفم رو روی صندلی کناری می

 برم.نهایت لذت رو می

 

 چی بگم واال. -

ته و همچین جایی کار پیدا همین که شانسم گف -

کردم باید خداروشکر کنیم. پولش خوبه. سرد و 

گرمش انداره اس. خیالمون راحته آدم حسابین. خدا 

رو چه دیدی شاید اصال چندوقت دیگه بیمه ام کردن. 

 جا. بیرونم نکنن.تو دعا کن من جاپام سفت بسه این

 

آره مادر خداروشکر. ایشاال. ازخداشونم باشه تو  -

 ونی.بلکه تو مارو از این وضعیت نجات بدی.بم
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حُسن دیگه مادر بودن اینه که همیشه امید داری. به 

که هرچیزی که خودت بچه هات و آینده اشون. به این

ازپسش برنیومدی و توش شکست خوردی، شاید بچه 

 هات بتونن ازش رد بشن و به موفقیت برسن.

 

 آره عزیزم. ایشاال. هنوز نیومدی بیرون؟ -

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 ۷۶_پارت#
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صدای نفس خسته اش توی گوشم حکم فریاد رو 

داره. فریاد از این همه فشاری که سالهاست داره 

 کنه.تحمل می

 

 رسه.نه، دکتر گفت ده دقیقه دیگه می -

اسنپ بگیرم. با  شم. اومد بگو براتباشه فدات -

 نیای.تاکسی

 جوری.گرونی. میام خودم یهخواد مادر، تو این نمی -

کنم برای چی؟ دکتر اومد زنگ بزن. من پس کار می -

 کنم.فعال قطع می
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دم. صحبت رو کوتاه فرصت مخالفت به مامان نمی

کنم و سراغ غول بعدی که باید باهاش مواجه بشم می

ها جای های نداشته از طرف بچهها و زنگرم. پیاممی

ه بین من و سعادت رو تا زاره که مکالمهیچ شکی نمی

که میکروفون زیر دست و پا بیوفته شنیدن قبل از این

رو کنار کشیدن تا خطر و برای محکم کاری خودشون

 لو رفتن، هیچکدوممون رو تهدید نکنه.

 

فرستم تا خیالش سه تا قلب آبی برای مجتبی می

گیرم و بعد از دو راحت باشه و جواب بده. تماس می

 پیچه.ای مضطرب نفس توی گوشم میسه تا بوق، صد

 

 سپیده؟ -
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گیره. شماره ای بازیاشون خندم میاز این ترس و سیاه

که مجتبی برای این پروژه خریده، به اسم یک خانمه 

و توی گوشی من هم به همون اسم ذخیره شده و 

حاال این جواب دادن نفس، یعنی هنوز از امنیت 

 شرایط مطمئن نیستن.

 

 همه چیز امنه. نگران نباش نفس. -

 

بره. هرچه تا االن نمیسکوتش دو ثانیه بیشتر زمان

کشید جای خودش رو به اسم اضطراب رو یدک می

 ده.خشم می

 

خدا لعنتت کنه باده. خدا لعنتت کنه! تو داری چه  -

گی امن؟! کنی که به این اوضاع میغلطی می

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 399shahregoftegoo@ 

خبر بود توی اون اتاق کوفتی؟ چطور امنه؟ چه

کردی که صدات رفت؟ تو می چیکار داشتی

 آدمی؟ نباید یه...

 

رسه و قبل از مجتبی مثل اکثر این روزا به دادم می

رو ازش های نفس از پا درم بیاره، گوشیکه ترکشاین

 گیره.می

 

 کجایی تو دختر؟ -

 دارم می رم خ... -

 

کنه و پره و حرف خودش رو تکمیل میبین کالمم می

واکنش دور از انتظار و نادر مجتبی یک معنی این

 بیشتر نداره؛ مجتبی هم عصبیه! 
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کجایی که شریفو ندیدی؟ اون نبود که ما تا االن  -

 سکته کرده بودیم. بیا خونه ما.

  

یاد حرف شیرین خانم و پیک موتوری سمجی که 

کرده میوفتم و پافشاری میراجب سفارش پیتزا 

 شریفی که با خنده، سوار موتور بود. 

 

دیدمش دیگه. اونم منو دید. تا یک ساعت دیگه  -

 رسم. خبرای خوبی دارم.می

               

   * 

 

 نور _ضد#
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 انصاری _عاطفه#

 ۷۷_پارت#

 

 

 

 

دم و با بازشدن در،  پله رو روی زنگ فشار میدستم

 رم. رو دوتا یکی باال میها

 

کشم و بعد از رد کردن آخرین پاگرد، نفس عمیقی می

تخم و داد و هوارهایی که وخودم رو برای اخم

 کنم.کشن، آماده میرو میانتظارم
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حتما باز مادر و پدر مجتبی شهرستان رفتن که ما  

جا دور هم جمع بشیم و منم یه دستبرد تونیم اینمی

اساسی به باقیمونده ترشی و شور هایی که مادرش از 

 زمستون ریخته بزنم.

 

ولی صورتی که خبر از  شمرو میبهاولین نفر با رضا رو

ده، جلوی خوشحال شدنم قد علم بدخلقیش می

 کنه.می

 

شم اش، خم میگم و برای فرار از نگاه خیرهسالم می 

 و کفش هام رو درمیارم.

 

 خوبی تو؟ -
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اگرچه سرد پرسید اما گرم و پرتشویش سرتاپام رو بر 

و همین برای من  کنه تا خیالش راحت باشهانداز می

کافیه. همین که رفیقی هست که در بدترین شرایط 

 ون بگیرن.هم چشماش رنگ نگرانی به خودش

  

 شم.میخوبم اگر تو جواب سالم یاد بگیری بهترم -

 

جونی روی ده و لبخند کمکمی سخاوت به خرج می

 ره تا وارد بشم. لب هاش میاره. کنار می

 

نفس با شباهت زیادی به برج زهرمار توی سالن نه 

چندان بزرگ خونه، جلوی تلویزیون نشسته و 

یه گاه کرده نگاه طور که کنترل رو زیرچونش تکهمون

 گیره.چپی بهم میندازه و رو می
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کامال مشخصه که سکوتش از روی اجبار و ریش گرو  

 هاست.های بچهگذاشتن

 کشم.رم و با دستای نشستم لپشو میسمتش می 

 

 اخم نکن بهت نمیاد.  -

 

 زنه.کشه و نق میسرش رو عقب می

 

 نکن بدم میاد. -

 یعنی ماچتم نکنم؟ -
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خساست به خرج برای مننفس همیشه 

فاصله ای که بین گره  خنده؛ اما همینده.نمیمی

 ابروهاش افتاده هم نعمته.

 

 سرور کجاست؟ -

 

ره. آبی به شه و سمت آشپزخونه میاز جاش بلند می

زنه و با چشم و ابرو به اتاق مجتبی اشاره صورتش می

 کنه.می

 

 خوابیده! -
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دستامو  رم تازنم و سمت سرویس میزیرخنده می

بشورم.وگرنه معلوم نیست نفس تا کجارو میخواد 

 بشوره و آب بگیره!

 

 یعنی من عاشق فوران احساسات خواهرانشم! -

 بخش خوابیده!با آرام -

 

مونه. صورت جدی دستم روی دستگیره بی حرکت می

 و صدای جدی تر رضا هیچ اثری از شوخی نداره. 

 

 بخش؟ چرا آرام -
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دستی که نفس جلوی دهنش  نگاه سرزنش گر رضا و

مشت کرده تا به حتم حرف بدی که نوک زبونش داره 

 ده.نثارم نکنه، جواب همه سوال هام رو یک جا می

 

 کنم تا نشم کبریت توی انبار باروت.سکوت می 

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 ۷٨_پارت#
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وصدای شه و کمی بعد سرصدای زنگ خونه بلند می

که انگار با مجتبی خرید بوده  همیشه سرخوش شریف

 رسه.پله به گوشم میاز توی راه

 

جا شم. تا همینو وارد سرویس می کنممعطل نمی 

نظیر رضا و نفس مستفیض شدم. هم از استقبال بی

بهتره یکم خودم رو جمع و جور و برای ترکش های 

 بعدی آماده کنم.

 

 شه. هیکل داشت آه...گوریل!نمی گم باورتمی -

 

حرفیش رو سد پره و راه پررضا میون صحبتش می

 کنه.می
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 کم شِر بگو شریف باده اومده. -

خوام بفرستمت بری سیا اِ...کو پس؟ باده...باده بیا می -

 کار کنی!

 

رم و با لبخند بزرگی سالم از سرویس بیرون می

 کنم.می

 

به به باده خانم. یعنی تو تا ماتحت هممونو با چوب  -

 ش آشنا نکنی از اون خونه بیرون نمیای نه؟!و مشتقات

 شریف!  -

 

، اما تمام تشکرم رو توی چشمام رنجماز حرفش نمی 

کنم. اما شریف دست ریزم و به مجتبی نگاه میمی
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کنه و بردار نیست، در جواب مجتبی به نفس اشاره می

 ده.میادامه

 

گم مگه؟ آقا مشکل اصلی ما جنگ مگه دروغ می -

 داخلیه!

 

خندن و شریف که انگار تا خنده رو مجتبی و نفس می

لب همه نبینه حرفاشو تموم نمی کنه برای عوض 

کنه. متعجب به کردن حال و هوای رضا هم تالش می

 زنه.صورت نفس زل می

 

 می خند؟  -
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اش زنه تا تمام توجهضربه آرومی تخت سینه رضا می

 رو به خودش بگیره.

 

بود چنان عربده می دو وجب قد و باال زنگ زده  -

زد، یوسفی گفت انگار کار واجب داری برو برس 

 بهش فردا بیا!

منم هلک و هلک شرکت به چه بزرگی رو ول کردم 

در خونه یارو رو زدم. زنه کم مونده پاشدم رفتم زنگ

 بود گریه کنه از دستم.

 

کنه و با خنده هرکاری خودش رو روی مبل پرت می

کنه که همون ی بیان میکرده و هرچی شنیده رو جور

ترسی که چندساعت پیش رنگ به رخ هیچکدوممون 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 412shahregoftegoo@ 

شه. و نذاشته بود، حاال باعث خندمون می

 ! زمانه خاصیت این،

 

البته نباید شریف و حال خوشی که همیشه همراه 

خودش داره رو نادیده گرفت. حال خوشی که خودش 

 معتقده با ما براش معنا داره.

 

شریف فقط یه اسم بود. یه اسم  یوسفی تاپارسال برای

برای کارمندایی مثل شریف که فقط بدونن صاحب دم 

و دستگاه بزرگی که بخش کوچکی ازش رو تشکیل 

 دن کیه.می

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#
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 ۷9_پارت#

 

 

 

 

ها و عکس های لبتاپش افتاد اما از وقتی که تمام فیلم

ما  خبر، که ازقضا خوددست چندتا آدم از خدا بی

وفنگ در نقش سوپرمن بودیم و شریف با کلی دنگ

وارد صحنه شد و اجازه نداد آب از آب تکون بخوره و 

عکسا دست کسی بیوفته و با یک معامله مثال خیلی 

سخت پای آدم بدارو از دم و دستگاه یوسفی برید؛ نه 

تنها هفتادمیلیون به جیب زدیم بلکه شریف هم از 

ست یوسفی ترفیع درجه یک کارمند جزء به دست را

پیدا کرد و تونست مهارت هایی که داشت حروم 
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شد رو نشون بده و خداروشکر؛ همه چیز ختم به می

 خیر شد. 

 

کنم اگر ما به اطالعات گاهی وقتا با خودم فکر می

زدیم تا کی قرار بود شریف از صبح یوسفی پاتک نمی

ه تا تا شب کنار چهارتا آدم نابلد بشینه و منتظر بمون

 فرصتی برای دیده شدن پیدا بشه؟

 

حاال که فضا یکم آروم تر شده موهای کوتاهم رو از 

رم تا بیدارش زنم و سراغ سرور میصورتم کنار می

کنم. خواهری که این روزها فهمیدم برخالف ظاهر 

 اس.سرد و خشکش؛ چقدر ظریف و شکننده
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 گیرم و با کمیگِله چشم های متورمش رو نادیده می 

گیره لوس بازی دلش رو به دست میارم. ازم قول می

که بار بعدی نباشه و هرجا فکر کردم دارم تو خطر 

میوفتم بیخیال حرف های چندوقت پیشش بشم و 

خودمو بکشم کنار. کامال مشخصه که امروز، بار عذاب 

 هاش سنگینی کرده.وجدان زیادی روی شونه

 

گم؛ اما حاال که اولین قدم درست رو باشه می 

برداشتم و امید به نتیجه بخش بودن حضورم توی دلم 

 جوونه زده محاله پا پس بکشم. 

 

بش کردن ودونم که این جمع شدن برای خوشمی

نبوده و همه منتظرن تا بفهمن چه خبر بوده. حاال که 

همه کمی از اون موضع یفت و سختشون پایین 
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فرصت خوبیه تا چیزهایی که شنیدم رو مطرح  اومدن،

  کنم.

 

های نگران ریم و من از دیدن چشمبا هم بیرون می 

 برم.کنه لذت میمجتبی که سرتاپای سرور و وجب می

 

 گفتی خوش خبری باده. -

 

تونم طبق یک قانون نانوشته، نفس هرجا باشه من نمی

 طور که باید از شرابط موجود لذت ببرم. اون

 

رم و از بین ساندویچ هایی که برای شام ت میز میسم

میدم و  لمدارم. روی مبل یهمیخریدن یه برگر بر
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کنم و گاز بزرگی به پاهام رو توی شکمم جمع می

 فهمم چقدر گرسنه بودم.زنم و تازه میساندویچم می

هرکس توی همون سالن کوچیک جایی برای خودش 

اگرچه غیر رسمی، کنه و حلقه اتحادمون انتخاب می

 گیره.اما شکل می

 

 حاال حتما باید شکمت... -

 مرادی! -

 

هام خیره مونه و به لبحرف توی دهن نفس نیمه می

 دم.شه. با دهن پر ادامه میمی

 

 اسم همونی که سر از کار سعادت درآورده! -
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گیرم تا قوطی نوشابه رو طبق معمول سمت سرور می

 برام باز کنه. 

این شازده جوجه مهندس صداش طور که این -

 کرد،انگار سن و سالش همچین زیادم نیست.می

دونم چی؛ هرچی عضو یه شرکت، یه مجموعه...نمی

 .هست اسمش آرینه

 

گیرم و ماچ چربی روی صورت نوشابه رو از سرور می

 زارم. خستش می

تکشون میندازم. سرور با نگاه گذرایی به صورت تک

کنه و کمی سرش جمع میهیجان موهاش رو باالی 

گرده. مجتبی کامال آرومه و رنگ و رو به صورتش برمی

رسه، نفس ناباورانه سکوت کرده و راضی به نظر می

 زنه.شریف مثل خودم دولپی ساندویچش رو گاز می
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این یارو مرادی هم یکی از کله گنده هاشه... کله  -

 های شرکته.گنده

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 ٨۰_پارت#
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های نفس ساندویچ نیم خورده ام رو سمت لب

شه اما زود به گیرم. اول متوجه شیطنتم نمیمی

 زنه.خودش میاد و با صورت جمع شده زیر دستم می

یکی از اون خنده های حرص درارم رو، به روی نفس  

دونم چرا گره و چشمکی به صورت پراخم رضا که نمی

های این شیطنت بین ابروهاش انقدر کور شده که با

 زنم.منم باز شدنی نیست می

 

 البته به لطف آقای سعادت. -

 

زارم و پاهام رو روی میز وسط ساندویچم رو کنار می

کشم کنم. نوشابه ام رو یک نفس سر میسالن دراز می

و زیر چشمی، ساندویچ شریف که خوشمزه بنظر میاد 

 گذرونم. رو از نظر می
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می هم نیست که زود انگار نگاهم همچین زیر چش

 کنه.فهمه و نیمه ساندویچش رو بهم تعارف میمی

 

 عوض کنیم؟ -

 

گیرم و با از خدا خواسته ساندویچم رو سمتش می

کنم. نفس با داگ خوش رنگ و لعابش عوض میهات

 کنه.اکراه صورتش رو جمع می

 

 کاری! دیگه چی؟اه. کثافت -

دی که یه چیزی این وسط هست که مرادیگه این-

دونیم.طرف اشتباه فکر دونه اما ماها مینمی
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کنه.چیزی که داره اصل ماجرا نیست. اصل ماجرا می

 تو خونه سعادته؟ 

 

هاش رو تو شه و دستمجتبی با دقت به جلو خم می

 کنه.هم قالب می

 

 یعنی چی؟ -

 دونم. اینارم رو تخت خوابش بودم شنیدم.نمی-

 

لقمه تو گلوی شریف پره و ابروهای مجتبی باال می

پره. سرور که چند لحظه حواسش به گوشی بود، می

خوره و کنارم تکون میچرخونه که هوایجوری سر می

زنه. کامال مشخصه نفس با دهن باز مونده بهم زل می

که داره حرفم رو برای خودش تجزیه و تحلیل 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 423shahregoftegoo@ 

 که ذهنیتی از که وقتشه. دهمی آالرم مغزم  کنه.می

 ارن دفاع کنم.د بهم نسبت

 

 دم!توضیح می  -

 دی؟توضیحم می-

 

گیج و دستپاچه به رضا و صورت تا بناگوش سرخ 

 کنم.اش نگاه میشده

 

دی؟ رو تختخواب بودن مگه چیو توضیح می -

 توضیحم داره؟

 

شه و تا به خودم بیام، با به هم ازجاش بلند می

 کنه.کوبیدن در خونه ازمون خداحافظی می
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** 

 

هایی توی زندگی هست که انقدر برامون دور خواسته

از انتظار و غیرقابل باورن که که وقتی توی واقعیت 

 شیم سردرگمی سراغمون میاد. باهاشون مواجه می

درست مثل من که با رفتار رضا، برای اولین بار توجه 

ها با شد که مدتخاصی از طرف کسی نصیبم می

ایی توی زندگیش، تالش مذبوحانه برای بازکردن ج

دونستم باعث خنده اطرافیان شده بودم اما حاال نمی

 چه واکنشی باید از خودم نشون بدم.

 

ای نبوده و هممون رضا پسر چشم و گوش بسته 

دونیم که نیست. راجب چطور انجام شدن خوب می

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 425shahregoftegoo@ 

کارها هیچوقت نظر یا اعتراضی نداشته و رفتار شب 

 شوکه کرد. رو همقبلش، عالوه برمن سایرین

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 ٨1_پارت#
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دیشب جوری حواسم پرت رضا بود که اصال نفهمیدم  

خواب سعادت رو براشون چطور حضورم توی تخت

روشن کردم. تمام ذهنم رو تا همین حاال، رضا و 

که از این بعد چطور باید باهاش رفتار کنم پر این

رو  منکرده. کنار اومدن با مردی که با شریف، کارهای

که با در و تخته  تر از مردیهکردن راحتسوژه می

هم کوبیدن، اونم درست زمانی که من بیخیالش به

ام رو به یاد خواسته های فراموش شدهشده بودم، من

 و بذر امید به شدنشون رو توی ذهنم کاشته . انداخته

 

من آدم منتظر موندن توی این شرایط نیستم. مسیر  

گیرم و رو میاشزیادی تا خونه سعادت مونده. شماره

مونم تا جواب بده. دوست دارم تکلیفم نتظر میم

بار توی راه اشتباه خودم رو سرگرم مشخص باشه و این

 نکنم.
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 باده؟ -

آلودش یادم میاره که هنوز باده گفتن. خسته و خواب

 ای تا ساعت هشت مونده.چند دقیقه

 

 سالم خواب بودی؟ -

 معلوم نیست؟ -

 چرا! -

 ه.خندحالیش میبا تموم خستگی و بی

 

 گی؟چی می پس -
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خوام کنم و بحث رو به مسیری که میمعطل نمی

 رسونم تا زودتر از بالتکلیفی در بیام.می

 

 طوری رفتی؟دیشب چرا اون -

 

کنه و انگار ذهنش تازه فعالیت رو کمی مکث می

 شه.شروع کرده که جدی می

 

 بزنم؟ کف برات زدی که حرفی با داشتی توقع  -

 کردم؟مگه من چیکار  -

 

شینه که کشه و انگار توی جا مینفس بلندی می

 رسه.صداش رساتر از قبل به گوشم می
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 خوای دوره هم بکنی؟خیلی کار خوبی کردی می -

 رضا من... -

رضا نداره! باده من مرد عصر حجر نیستم که بهت  -

 بگم حق چه کاری رو داری و چه کاری نه.

 

ایستم یابون میهاش،کنار خمشتاق شنیدن ادامه حرف

 دم.و به دیوار تکیه می

 

گم رابطه داشتن بده، نه... تو هرکاری هم نمی -

ای بکنی همیشه برای من همون جوجه خواستنی

هستی که بهت گفتم؛ چیزی از ارزشت برام کم 

 شه.نمی
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خشکه و علف جوجه خواستنی؟ جوونه امید در جا می

 ده.گیره و رضا ادامه میرو میهرزی جاش

 

 تو خیلی ساده ای باده!  -

 

 خندم.رو بگیرم. میتونم جلوی خودمنمی

 

 داری به یه دختر که کارش دزدیه میگی ساده؟ -

 شه مثل تو ساده باشه! کاش آدم اگه دزدم می-

بین اون جمع تنها مخالف انتخاب تو برای این کار، 

دونم...نه. وپا میمن بودم. نه چون تورو بی دست

جا و با دیدن خونه زندگی طرف اون ترسیدم بریمی

 همون فکری بزنه به سرت که راجب من داشتی.
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تو گرمای مرداد ماه کسی تمام وجودم رو تو آب یخ 

زنم. کاش شم؛ اما بدجور یخ میبره. خنک نمیفرو می

 رضا بس کنه، کاش بره بخوابه.

 

زنیم بهشون باده؛ مردم گرگن، اینایی که ما می -

 تر.درنده

 تو اتاقش از ترس غش کردم، از مجتبی بپرس.-

 

ده که انتظار این حرف سکوتش کوتاهه، اما نشون می

 رو نداشته. 

 

که خوام. دیشب داغ کردم از فکر اینمعذرت می -

 ای به سرت زده باشه.باز فکر بچگانه
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کنه و دیگه چیزی هام رو پر میآب تمام گوش

دی ساده لوح و شنوم. از خودم بدم میاد. من زیانمی

احمقم. احمق نبودم که فکر عاشق شدن رضا به سرم 

گیره. من عاشق رضا نیستم اما از زد. دلم مینمی

که انقدر پیشش دم دستیم که با خودش فکر این

ام دم غصهکنه به هرکی از راه رسید دل میمی

های اون علف شم تو شاخ برگگیره. دارم خفه میمی

 . ودهرزی که جوونه زده ب

 

دونم رضا، مرسی که به فکری. تو هم برای من می -

بازی در میاورد و فکر ای که بچهرفیقی. اون باده

زدن مخ تو بود خیلی وقته بزرگ شده. یک سال 

زمان زیادی برای باال رفتن سن نیست اما زمان 

خیلی زیادی برای بزرگ شدن و باالرفتن تجربه 

ضا. االنم آدماس. من خیلی چیزا تجربه کردم ر
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فقط امیدوار بودم... بیخیال... خیالت راحت. 

نزدیک خونه سعادتم. فقط خواستم ازم دلخور 

 نباشی.

 

 کشه.خمیازه بلندی می

 

خوبه که بزرگ شدی. برو دنبال کارت. روز جمعه  -

 هم باید بری؟ 

خورید؟بعدم از کی تاحاال شما جمعه ها غذا نمی -

 دزدی جمعه و شنبه سرش میشه؟

 

کنیم. حس بدم نه خندیم و از هم خداحافظی مییم

طور بد، گوشه ای از وجودم شه نه داد. هموناشک می

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 434shahregoftegoo@ 

کنه و های بد دیگه برای خودش جا باز می، کنار حس

 شه.همراهم می

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 ٨۲_پارت#

 

 

 

 

هاست عادت کردم های بد مدتمن به وجود این حس

 شون خو گرفتم. تونم بگم بهو حتی می
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گذره. تو فکری بزرگی میفاصله باقیمونده، توی بی

سرم همه چیز هست و هیچ چیز نیست. انقدر با این 

فهمم مسیر چطور زنم که نمیهیچ و همه قدم می

گذره و برای اولین بار بدون ناسزا گفتن به کسی می

رو داد به هاکه ایده خونه ساختن توی این سرباالیی

 رسم.میکوچه 

 

ده فضای خلوت اول صبح جمعه بهم این اجازه رو می 

که با خیال راحت از وسط کوچه پهنی که خودش 

 تونه به جای خیابون باشه، عبور کنم.می

 

چندمتر مونده به خونه برسم، صدای بوق ماشینی رو 

گردم و ماشین سعادت رو شنوم. برمیاز کنارم می

تونه گزینه پیمان میبینم. صحبت کردن با کنارم می
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مناسبی برای عوض کردن حالی باشه که رضا با 

 حرفاش ازم گرفت.

 

شم، شیشه راننده پایین میاد و لبخندی تر مینزدیک

که برای پیمان کنار گذاشته بودم، با دیدن سعادت و 

 ماسه.هام میاش روی لبسر و وضع خسته و آشفته

 

پیراهن  چشم های سرخ، صورت تقریبا رنگ پریده و

هاش بی نظم تا زده شده و دو طوسی رنگی که آستین

گه که جذابیتش اما میسه دکمه باالیی که بازه با تمام

شم، اما اخم یه چیزی درست نیست. اگرچه شوکه می

کنم تا به خودم ثابت کنم، حماقتی کنم؛ اخم میمی

که در برابر رضا داشتم، شاید اولین نبود اما آخرین 
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شده و من فقط فکر فهمیدن سَروسِر این ام تجربه

 آقام.

 

 سالم. -

 

که بی ادبانه سکوت کردم و اون برای سالم از این

الی شم. امروز البهقدم شده شرمنده میکردن پیش

های رضا یه چیزی دستگیرم شد. کار درست حرف

ده و من ترجیح توی هر موقعیتی خودش رو نشون می

 دبی باشم.دم حتی اگر دزدم، دزد با امی

 

 سالم، صبحتون بخیر. -

 

 سری به احترام تکون میده.
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 صبح شمام بخیر خانم، بفرمائید. -

 نه دیگه این دو قدم رو خودم میام. -

 

بنده و با خنده سرش رو به پشتی صندلی چشم می

ده و با انگشت شست و اشاره مشغول ماساژ تکیه می

 شه.دادن چشم های سرخش می

 

 ائید داخل منم برم تو.منظورم اینه بفرم -

 

دونم درب پارکینگ کی باز شده که من اصال نمی

دوم تا نفهمیدم و حاال درحال بسته شدنه. سریع می

بندیم چندان جلوی بسته شدنش رو بگیرم. اما زمان
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رو داخل کنم خودمدرست نیست و فقط فرصت می

 حیاط بندازم تا بین در نمونم.

 

بودم و نه در مواجه  من نه توی زندگیم دختر خنگی

دونم چه سِریه که تجربه! اما نمیشدن با مردها بی

کنم که هربار مقابل این آدم یه جوری خرابکاری می

 هاش حق نداد.شه به خندهنمی

 

شه و چشم های سعادت با تمام درب دوباره باز می

خندن که از پشت نور خستگیشون جوری می

حاال که فکرش رو های ماشینش هم قابل رویتن. چراغ

کنم اصال نیازی به نگه داشتن در نبود وقتی می

 خودش ریموت داره! 

 شریف حق داره بعضی وقتا برای سوژه کردن من بگه: 
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 《!باده فقیره ذهنت اصال تو》

 

برای در رفتن از زیر نگاه پرتفریحی که داره، سمت در 

کنم که زنم. خدا خدا میرم و در میورودی می

رو دررو از رورو باز کنه و من زود در شیرین خانم

دونم شبش رو کجا شدن با این مردی که نمی

گذرونده که اول صبح اینجوری خسته برگشته نجات 

 بده. 

 

صدای بسته شدن در ماشین میاد و هنوز خبری از 

قواره وشیرین خانم نیست. درست وقتی سایه قد

خانم دیشب بلندش روم میوفته، یادم میاد که شیرین 

زنگ زد و با کلی ابراز شرمندگی از حال بدم گفت 

تونم صبح نذر نماز توی امامزاده صالح داره و اگر می
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امروز زودتر بیام که آقاش صبح جمعه بی صبحانه و 

 گرسنه نمونه.

 

 دید؟اجازه می -

 

گردم و به جای صورت، جایی بین گردن و سینه میبر

از مونده خودی نشون های بای که از زیر دکمهبرهنه

کنم. طبق ده رو برای نگاه کردن انتخاب میمی

معمول همون زنجیر نصفه و نیمه به چشمم میاد و 

 مونم.من باز هم از دیدن قاب کاملش بی نصیب می

 

 بله... ببخشید من امروز یکم حواس ندارم. -
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رم تا با اون کلید عجیب ده. کنار میسر تکون می

ایسته تا اول من وارد ه. عقب میغریبش در رو باز کن

 بشم.

 

 بفرمائید. -

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 ٨3_پارت#
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 سکوت. رممی داخل و گممی《متشکرم》زیرلب

 تنهایی رو ساعت چند قرار که حس این و خونه

 خودم روی به اما کنهمی معذبم کنم سپری کنارش

 . نمیارم

 

 کنم.میمانتو و شالم رو در میارم و آویز 

 

راستی چقدر زود اومدید. من اصال فراموش کردم -

 بپرسم. حالتون خوبه؟ بهترید؟

 بله ممنون. -

 

زنم و پشت گوش موهام رو از صورتم کنار می

ای که خوام به آشپزخونه برم اما نگاه خیرهدم.میمی
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ام کنه و روی گوشوارهو گردنم حرکت می بین سر

 ده.مونه اجازه نمیثابت می

 

 همینا گم شده بود؟ -

 

ام برم و با گوشوارهناخودآگاه دست به سمت گوشم می

 کنم.بازی می

 

 بله. -

 عجب!-

 

کنه. ای از پیرهنش رو باز میبی حواس دکمه دیگه

کنم و به سمتش قدم سریع رو به سمت آشپزخونه می

 دارم.میبر
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کشه و کالفه زود به خودش میاد، از کارش دست می

نظر میاد که عالوه بر طور بهره. اینا میهسمت پله

من، سعادت هم شب خوبی نداشته و نکته مهم برای 

 من اینه که چرا؟

 

 سپیده خانم لطفا یه مُسکن برای من میاری باال؟ -

 مُسکن با چی؟ -

 

کنه. جوری ایسته و عقبگرد میروی چهارمین پله می

سال رو شه که انگار احمقانه ترین سوال بهم خیره می

 مطرح کردم!

 

 مُسکن با آب دیگه! -
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 گیره.از تصوری که کرده خودم هم خندم می

 

 شه. صبحانه چینه... یعنی شکم خالی که نمی -

 خورید؟می

 

 گیره.حوصله رو میبی

 

 هرچی بود! -

 

ره و با این حرکت محترمانه ازم هارو باال میتند پله

کش  رو بیش از اینخواد دهنم رو ببندم و حرفمی

 شم. کار میبهشورم و دستهام رو میندم. دست
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دارم. کمی خیار و گوجه میسینی چوبی بزرگی بر

چینم. چهارتا پیاله سفید کنم و کنارش میخورد می

کنم و با خامه، عسل، مربا و زیتون بهشون انتخاب می

دم. چند تکه پنیر و و گردو هم با رنگ و لعاب می

کنم و درنهایت نی اضافه میتزئین خاص خودم به سی

کنم و نقص بودن کارم یک سوسیس سرخ میبرای بی

چینم. همراه چندتا ورق ژامبون کنار بقیه مخلفات می

کنم و کنار فنجون چای یه رو از چای پر میقوری

رو توی لیوان آب و قرص مسکن هم میزارم. همه چیز

غ کنم و سرازارم و به سختی بلند میسینی بزرگی می

 رم.سعادت می

 

زنم. بفرمائید گفتنش زمان دم اتاقش به سختی در می

 ده.بره و بعد از چند لحظه شازده اذن ورود میمی
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رم و بلیزی که هنوز توی تنش مرتب نشده داخل می 

 کنه. و موهای خیسش، تاخیرش رو توجیه می

 

موی مزاحمی جلوی صورتم میاد. چند بار سر رشته

نهایت با فوت بلندی کمی کنارش  دم و درتکون می

شه و حین مرتب کردن زنم. از تختش جدا میمی

گیره و روی لباسش، به کمکم میاد و سینی رو می

 زاره. میزی که جلوی مبل اتاقش داره می

 

گه. کمی به انتظار ذوق و تعریف داشتم اما چیزی نمی

کنه و از بین اون همه خوراکی، قرص سینی نگاه می

خوره و آب میکنه و با یک لیوانو انتخاب میمسکن ر

کنه که رئیس با همین حرکت باز بهم یادآوری می
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جایی بود، مگه اولین باره که کیه. اصال چه انتظار بی

 خوره؟همچین چیزی می

 

گیره و خیره به سینی، سرش رو بین دستاش می

 ده.هاش رو ماساژ میشقیقه

این حال و روزش خواد بفهمم قضیه خیلی دلم می

 چیه.

 

 ممنون...بفرمائید. -

 خورم.نوش جونتون. من پایین می -

 

خنده.  که البته درحال حاضر اس اما باز هم میکالفه

برام مهم نیست چرا! االن فقط باید از نبود شیرین 

نیازش وخانم نهایت استفاده رو ببرم و تا راز
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شانسمو نشده، سر صحبت رو با سعادت باز و تموم

 امتحان کنم.

 

 خواید براتون دمنوش بیارم؟می -

 کشید؟هارو مینه...اگر زحمتی نیست پرده -

 

 ضدنور #

 عاشقانه #

 ٨۴_پارت#

 

 

 

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 451shahregoftegoo@ 

 کشید؟هارو مینه...اگر زحمتی نیست پرده

 

رم و فضای زیبایی که پنجره های سمت دیگه اتاق می

رو با دنبزرگ با سخاوت از حیاط پشتی نشون می

شه و سعادت پوشونم. همه جا تاریک میها میردهپ

داره و با دست، به در میخوابش قدم برسمت تخواب

 کنه.اتاق اشاره می

 

 لطف کردید، بفرمائید!  -

 

هام رو توی هم قالب خورم، دستاز جام تکون نمی

هاش نگاه کنم و با اعتمادبنفس باال به چشممی

 کنم.می
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 شما که چیزی نخوردید! -

 

گه و من مطمئنم الفه از بدپیله بازی های من نُچ میک

هر مرد دیگه ای به جز سعادت بود تا االن صدتا حرف 

 ناجور ازش شنیده بودم.

 

کشه خانم. خوب نیستم درک کنید ام نمیمعده -

 ادبی نباشه!لطفا. البته بی

 

کنه. خانم گفتناش قشنگه. خانم رو طور خاصی ادا می

 کشه.بیشتر از بقیه میانگار آی خانم رو 

 

کنه تا تقریبا با صورت خودش رو روی تخت پرتاب می

طوری من از رو برم؛ اما زهی خیال باطل. من شاید این
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تازه تصمیم به خودشیرین بازی دارم. دل به دریا 

زارم اگر واکنش بدی داشت زنم و با خودم قرار میمی

 ناراحت نشم و بپذیرم که خودم مقصرم.

 

ی در خروج، مسیرم رو به سمت میز کج به جا 

دارم و نزدیک تختش میکنم. ظرف عسل رو برمی

 زنم.شم و آروم اسمش رو صدا میرم. خم میمی

 

 آقای سعادت؟ -

 

کنه و از پس سر، من رو سرش رو از بالشت جدا می

گرده، میزنه و به سمتم بربینه. عصبی چرخ میمی

 شه.خیز میه و نیمکناش میآرنجش رو اهرم باالتنه
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که چطور مودبانه فرصتی برای فکر کردن راجب این

دم. قاشق رو توی ظرف فرو رو بخواد بهش نمیعذرم

 کنم.برم و بهش تعارف میمی

 

شید. بی ادبی نباشه اگه نخوردید از اینم بدتر می -

 البته!

 

جا برای خالص شدن از دستم، قاشق سرپر رو یک

هاش از شیرینی زیادش مبره و چشتوی دهنش می

 شه.جمع می

 

 کنه.شیرینه اما معدتون رو پانسمان می -

 

 گه.بسته چیزی شبیه هووم میچشم
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 شه لطفا گوشیم رو از توی حمام بیارید؟می -

 

 گیرم.کنم و سمتش میقاشق رو برای بار دوم پر می

 

 اگه یکی دیگم بخورید بله! -

 

کنه میثانیه چشم باززنه و برای چندتک خنده ای می

 شه! چشم میتوو باهام چشم

 

 ودو سالمه! خانم من دو سالم نیست؛ سی -
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دونم دردش چیه اما هرچی هست از درد دوباره نمی

 زاره.پلک روی هم می

 

خوام مثل من امروزم اصال حالم خوب نیست. نمی -

رو دختر خوبی بار قبل ناراحتتون کنم.یه امروز 

 باشید لطفا!

 

ده. اما برای کنه و اولتیماتوم میخیلی نرم تهدید می

من نه تنها کار ساز نیست بلکه حرف آخرش منحنی 

ده. هنوز هام هدیه میسهمی شکل ظریفی رو به لب

زنم و مونده تا بفهمه من چقدر دختر بدیم!حرفی نمی

 مونم تاشم و منتظر میتوی سکوت بهش خیره می

 چشم باز کنه.
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شه. به محض فاصله گرفتن انتظارم زیاد طوالنی نمی 

دیگه؛ قاشق پر شده رو سمتش هاش از همپلک

. خورده جا خونسردیم از که مشخصه کامال  گیرم.می

 .کنممی اشاره قاشق به

 

 اقل جون داشته باشید ناراحتم کنید.حد -

 

پذیره با فرو بردن دوباره قاشق تو دهانش، باخت رو می

 شم.و من برنده می

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 ٨۵_پارت#
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 حمام کجاست؟  -

 

ده رو که انتهای اتاق وجود داره با دست نشون میدری

 کنم.و منم مثل دخترای خوب اطاعت امر می

 

رو دیدم، فکر روزی که برای اولین بار این خونه

طور پر از زیبایی و تجمالت کردم داخلش ایننمی

روزه دارم توی این فضا باشه. دروغ چرا حاال که چند

تونم به سعادت برای تمام کنم، میآمد میورفت

 کارهای بدش حق بدم. 
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رو کنار روشویی سنگی چرخونم و گوشیچشم می

ها توی این فضا دوست دارم بیشتر از این. بینممی

تری که های مهمبمونم و از زیباییش حظ ببرم، اما کار

 ده. دارم اجازه نمی

 

رو رو چرخونم و با ترس و لرز صفحه گوشیمی سر

ره و دستام شروع کنم. ضربان قلبم باال میروشن می

بینم، کنه. تنها چیزی که میبه لرزش می

 از که هه《ره شرکت صبا، دارمشب میخواد》  پیام

 . شده ارسال پیمان طرف

 

پرم و چکه از جا میبا صدای قطره آبی که از شیر می

رو کنترل چیزی تا افتادن گوشی نمونده که خودم

گردونم و از میکنم. زود صفحه رو به حالت قبل برمی
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هاش رم. ساعد دستش رو روی چشمحمام بیرون می

 کشه.عمیق می هایگذاشته و نفس 

 

 تماس باهاش بخواید که هست خاصی کس یا دکتر  -

  بگیرم؟

 

 گیره.زنه و گوشی رو ازم میدستش رو کنار می

 

 نه. فقط باید استراحت کنم. -

 

 کنه. با این جمله دیگه علنی از اتاق بیرونم می

 

 کاری داشتید صدام کنید. -
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 ممنون. -

 

رو به مجتبی  میرم و هرچیزی که دیدماز اتاق بیرون

خوره ازشون استفاده دم تا اگر به دردش میاطالع می

 کنه. 

* 

 

دونم شاید تغذیه تاثیری توی کم شدن دردی که نمی

دم منشا اصلیش کجاست نداشته باشه اما ترجیح می

 یه سوپ سبک برای ناهار شازده در نظر بگیرم.

 

گیره و یک ساعته نمی کاری که زمان زیادی ازم 

شه. از بیکاری و بی هم صحبتی سمت میتموم 

کنم. با دیدن رم و تلویزیون رو روشن مینشیمن می
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 خانمی شیرین یاد دهمی نشون رو صبح ده که  ساعت

 تا بخونه بود قرار هم جعفرطیار نماز اگر که میوفتم

 گشت.یمبر و شدمی تموم باید االن

 

بش، وگیرم و بعد از کمی خوشاش رو میشماره 

مِن و از غصه هاش گفتن وشیرین خانم با کمی مِن

دعاهایی که برای همه جوونا از جمله من کرده، ازم 

رو کمکش باشم تا  خواد تا اگر اشکال نداره امروزمی

بتونه بهشت زهرا سر خاک مادر و پدرش بره و رفع 

 دلتنگی کنه.

 

دلم میاد، نه اگر توی این شرایط مخالفت کنم نه 

کاری برای برگردوندن شیرین خانم از دستم بر میاد. 

 《راحت خیالتون باشه》دم با گفتن:پس ترجیح می
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 مثل خاصی شرایط اگر هم و کنم عزیز رو خودم هم

 پیش سعادت گوشی زدندید و پیش ساعت چند

ز نرمش ا هم خانم شیرین. باشه تر راحت خیالم اومد؛

کنه و قبل از خداحافظی من نهایت استفاده رو می

گرده و بدون اینکه جوابی از میگه که تا عصر برمی

 کنه.من بخواد تماس رو قطع می

 

زنم و به جاهای از روی بیکاری توی خونه چرخ می

کشم. با سرچ کردن بعضی از مختلف سرک می

ن برندهایی که روی وسایل وجود داره و پیدا کرد

کشه که حدود قیمتاشون جوری سرم سوت می

گذره و وقتی به خودم میام فهمم زمان چطور مینمی

که عقربه ها ساعت رو به دو نیمه مساوی تقسیم 

 ده.کردن و دوازده و نیم ظهر رو نشون می
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رم و سر باال سمت پله های منتهی به طبقه باال می

. ترسمشه کمی میگیرم و از سکوتی که نصیبم میمی

نکنه اتفاق بدی براش بیوفته و شرش تو این تنهایی 

رو بگیره؟ پله هارو دوتا یکی باال گریبان من

زنم. جواب ایستم و در میرم،پشت در اتاقش میمی

ندادنش دلشوره به جونم میندازه. نباید به حرفش 

ای از پیمان داشتم دادم. کاش حداقل شمارهگوش می

 م.گرفتو باهاش تماس می

 

 شم.کشم و وارد میدستگیره رو می

روی تخت دراز کشیده، خشاب قرصی که براش آورده 

بودم  روی عسلیه و اگرچه اتاق تاریکه اما تشخیص دو 

 قرص دیگه ای که ازش کم شده اصال مشکل نیست. 
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زنم. جواب ندادنش هراس رم و صداش میجلو می 

تنها کنه. ای که تو دلم بود رو تشدید میاولیه

دلخوشیم ریتم منظم باال و پایین شدن قفسه سینه 

 دم.شم و با صدا زدن اسمش تکونش میاشه. خم می

 

 آقا...آقای سعادت...میشنوی صدامو؟ -

کنه. اما نگاهش دستم رو میگیره و چشم باز می

 ام کنه!حال تر از اونیه که بتونه مواخذهبی

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 ٨۶_پارت#
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کنه. اما نگاهش دستم رو میگیره و چشم باز می

 ام کنه!حال تر از اونیه که بتونه مواخذهبی

 

 نه...خوب نیستم! -

 

که جواب باشه. دستوری برای نه گفتنش بیشتر از این

 تکون ندادن بدنشه.

 

 کجاتون درد می کنه. -

 

 کنه.بی حوصله دستم رو رها می
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 نمی دونم، ولم کن. -

 

. ترین کار ممکنهن شرایط اشتباهنشینی توی ایعقب

کنم. برم و پیشونی بلندش رو لمس میدست جلو می

 خوشبختانه خبری از تب نیست.

 

 ک...کجاتون درد می -

 

ای که جمع ره و چهرهاش میدستی که سمت معده

 کار بشم.بهشه، جوابِ سوال تکراری منه. باید دستمی

تر کشم، اما سپیده قراره دخازش خجالت نمی

دونم باید توی این شرایط محجوبی باشه و من نمی

 چطور عمل کنم.
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زاره. بنظرم این شرایط جایی برای شرم و حیا نمی 

کنم بلند شه. برم و مجبورش میدست زیر کتفش می

 زنم:بی حواس غر می

 

شکم خالی دوتا دیگه مسکن بخورید خوبِ خوب  -

 شید.می

 

رو از جلوی ندم و قرص مسکلیوان آب رو دستش می

رم و راه تیز از اتاق بیرون میودارم. تنددستش بر می

رم و ها میگیرم. سراغ سبد دارورو پیش میآشپزخونه

شناسم همه رو از اون جایی که هیچکدوم رو نمی

دارم تا اگر الزم شد از خودش کمک جا بر مییک

 بگیرم. 
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م. حال برکمی بابونه هم دم می کنم و با خودم باال می

و روز ناخوشش جایی برای مبادی آداب بودن نمی 

شم. صدای بلند عق زدنی و بدون در زدن وارد می زاره

که از حمام میاد جایی برای شوکه شدن از دیدن 

 زاره. خواب خالی نمیتخت

 

رم. کف زارم و به حمام میرو روی عسلی میفنجون

اش معده روی پریده، محتویاتوزمین نشسته و با رنگ

کنه. وسواسی نیستم، رو توی توالت فرنگی خالی می

اما نداشتن رابطه صمیمی با سعادت پاهام رو از 

 کنه.حرکت رو به جلو منع می
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میاد و چیزی تا ولو اش درحسابی از خجالت معده 

کنم تا رم و کمکش میشدنش نمونده که جلو می

دن این هیکل جا کربه. اگرچه تالشم برای جاسرِپا بشه

 رسه!است و زورم نمیاحمقانه

 

 آقای سعادت... یکم همت کنید بریم رو تخت. -

 

کنه. رو راحت میبه خودش فشار میاره و کار من

خنده و خوام زیر دستش برم که با بی حالی میمی

 کنه.مخالفت می

 

 تونم خودم...ممنون.می -
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اس که رسونه و تازه این موقعخودش رو به تخت می

 بلیز خیس و کثیفش به چشمم میاد.

 

 لباساتون کجاست؟  -

 

کُمدی که انتهای اتاقش قرار داره رو نشون می ده. 

چرونی توی کمدش رو به رم و چشمسراغ لباساش می

کنم. تیشرتی که بنظرم راحت ای موکول میوقت دیگه

 گردم. میدارم و کنارش برمیمیاد رو بر

 

الش رو بهتر کرده و مثل اش، حانگار تخلیه شدن معده

هاش بهتر کشه. ریتم نفسچند دقیقه قبل درد نمی

 شده و نسبت به لحظه ورودم حواس جمع تره. 
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زارم و به سر و وضعش اشاره لباس رو کنارش می

 کنم.می

 

 لباستون کثیفه! -

 

چرخم کنم و به بهونه آوردن سینی میخودم شرم می 

 کنم.میرم و کمی وقت تلف و سمت مخالفش می

وضع بهتری  و گیرم سروقتی دوباره کنارش قرار می

 دم.داره. فنجون بابونه رو به دستش می

 

 برای معده درد خوبه. -

 قبلی هم قرار بود پانسمانش کنه! -
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 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 ٨۷_پارت#

 

 

 

 

 

رسه خورم.چند لحظه هیچ حرفی به ذهنم نمیجا می

طور که زبانش کنم. اینمیو توی سکوت فقط نگاهش 

کار افتاده، یعنی رو به بهبوده. خودش دست به کار 

 مزه و گیرهمی واجوهاج من از  روشه و فنجونمی

 .کنهمی
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 اون روزیاس؟از همون -

 

 دم.سرتکون می

 

 بله. -

 

 کنه.رو با چند حرکت تموم میدمنوش خنک شده

 

 زودتر می گفتید، از این خوشم میاد. -

 ترسیدم بزنید زیرش!آخه  -
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گه که حرف خوبی ابروهای باال رفته نگاه متعجبش می

ای که بهم زد انتخاب رو برای جواب دادن به طعنه

 کردم.

شینم و از حاال که یک یک شدیم، کنار تختش می

 گیرم.توس سینی با نون و عسل لقمه سبکی براش می

 

خوره. چند لقمه دیگه گیره و میبدون مخالفت می 

کنم و آروم و با فاصله به دستش می دم هم حاضر می

تا اذیت نشه. سعادت هم تمام مدت مثل پسر بچه 

کنه و به های مظلوم و حرف گوش کن، همکاری می

 ده.اش در سکوت ادامه میپر کردن معده

 

ئم عجیب ترین بخش ماجرا اینه که مثل صبح دا 

کنه که خودش خواد و حتی تعارف نمیرو نمیعذرم
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نیست من انقدر زحمت بکشم. بعد از خوره و الزممی

زم که باالخره خالی شدن ظرف عسل سراغ پنیر می

 کنه.مخالفت می

 

 همین کافی بود، ممنون. -

 نوش جان. -

 

 کنم.به سبد داروها اشاره می

 

ینا چیزی شناسم. اگر از امن فقط دارو گیاهی می -

 الزمه بردارید؟
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اش رو جا آورده و خوردن صبحانه، رنگ و روی رفته

وقتی به  خندنهاش میحال بهتری داره. چشم

 کنه.فنجون کنار دستش اشاره می

 

 شناسید. از گیاهیام که فقط اینو می -

 

راه هم گیره. حرفش زیاد بیاز حرفش خندم می

 ی رم.دارم و سمت در منیست. سینی رو بر می

 

کنم. رو انتخاب میترین راهمن معموال کوتاه -

 یه دونه کلی خاصیت داره.همین

 

 خنده:می
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اما من جای شما بودم مطمئن ترین راهو انتخاب  -

 می کردم.

 

شه. این فرضیه که امروز لبخند از روی لبم پاک می

مردهای اطرافم هم قسم شدن تا هر طور شده حس و 

ان دور از منطق نیست. رو خراب کنن چندحال من

ادامه پیدا کردن این مکالمه برام خوشایند نیست.  بی 

دم و ربط و فقط برای خالی نبودن عریضه سرتکون می

 کنه.کنم که باز صدام میقصد خروج می

 

 سپیده خانم؟ -

 بله؟ -

 کنم.امروزو جبران می -
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 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 ٨٨_پارت#

 

 

 

 

شدن پیام مجتبی، فرصت تعارف لرزش گوشی و ظاهر 

ده. سری به نشونه پاره کردن با سعادت رو نمیتیکه

 کنم.رو ترک میدم و اتاقادب تکون می

 

ترین جایی مجتبی درخواست تماس تلفنی داره و امن 

رسه حیاط پشتیه! وارد فضایی که روز که به ذهنم می

گذشته فرصت کافی برای چرخ زدن و لذت بردن از 
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شم و به ظاهر خودم رو سرگرم رو نداشتم مییشزیبای

دم اما اصل هاش نشون میدید زدن و گل و گیاه

 حواسم، پی پیدا کردن دوربین های احتمالیه.

 

شه شماره خیالم که از بابت زیر نظر نبودن راحت می 

زدم طور که حدس میگیرم. همونمجتبی رو می

 شنوم. صدای سرور رو می

 

 سپیده! -

 

م گفتن کافر همه را به کیش خود پندارد! از از قدی

اون جایی که ما به خصوصی ترین بخش های زندگی 

کشیم، همیشه و همه جا توی پروژه مردم سرک می
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کنیم تا اگر کسی هامون جانب احتیاط رو رعایت می

 مثل خودمون پیدا شد، چیز زیادی دستگیرش نشه. 

 

 جانم؟-

 ریم سراغ دوستمون.ما داریم می-

 

شاید اولین باری باشه که خودم به عنوان مهره اصلی 

گیرم؛ اما انقدر کنار بچه ها مسولیتی رو به عهده می

پوک کاراشون باخبرم که زبان وبودم و از جیک

شناسم و منظور پشت اختصاصی خودمون رو می

 گیرم.رو به راحتی میهاحرف

 

قطعا منظور سرور از دوستمون همون مرادیه! طبق  

گه: دشمن دشمن من، دوست المثلی که میون ضربا
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منه؛ اگر سعادت رو دشمن در نظر بگیریم پس مرادی 

دوست خوب ماست البته نه به صورت مستقیم! 

دسترسی به موضوعات شخصی آدما کار درستی 

نادرست تر، دسترسی به اطالعات نیست و از اون

 اس. آدمای کله گنده

 

اما حاال که قبول زحمت مرادی در اصل رقیب ماست، 

دونیم و از کرده و فهمیده دنیا دست کیه، ما قدر می

طوری خیال ما هم کنیم. اینداشته هاش استفاده می

راحت تره که آخرش رد و نشون کمتری از ما جا 

 مونه.می

 

 پیاممو دیدی؟ -

 تونی آدرس دقیق بدی؟ آره، رضا پیگیره. می -
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دونم ر و من نمیآدرس دقیق یعنی اطالعات بیشت

 تونم امیدوار باشم.چقدر می

 

آدرس دقیق ندارم. امروزم سرم شلوغه. صاحبخونه  -

 مریض شده منم دست تنهام!

شه و من مضطرب قدم رو چند لحظه سکوت می

 رم و دور و اطرافم رو میپام! می

 

عیبی نداره، به کارت برس. ما هم اگه شد،  -

گوشی کنیم. فقط حواست به خودمون پیدا می

 باشه!
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کاش اضطرابم محدود به طول کشیدن تماس بود و 

که با همین سرور همچنان ساکت مونده بود. نه این

حرف ازم بخواد حواسم به گوشی سعادت باشه تا 

 مجتبی با خیال راحت از راه دور بره سروقتش.

 

زنم . کمی توی حیاط چرخ میکنمتماس رو قطع می 

رسونن فکر مقصد می رو بههایی که منو به راه

پا زدن برای وکنم. شاید بهتر بود به جای دستمی

دادم تا خوب شدن حال شازده، چیزی به خوردش می

 تر کنه. تر و کار خودم رو آسونحالش رو خراب

 

تجربه ثابت کرده هیچکدوم از برنامه های از پیش 

تعیبن شده توی این خونه کارساز نیست و بهتره وارد 
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چون هزارتا اتفاق غیر منتظره کمین کردن  عمل بشم؛

 رو تغییر بدن.های منتا نقشه

 

گیرم و نگاهی به پنجره مسیر برگشت رو پیش می 

اتاق سعادت و پرده کنار رفته ای که تصویر 

کنه میندازم. زورکی اش رو نصیبم میایستاده

 زنم؟خندم و لب میمی

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 ٨9_پارت#
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 خوبید؟ -

 

رم و سری به سوپ که ده. داخل میفقط سرتکون می

کنم، باال ای پر میزنم. کاسهحاال حسابی جا افتاده می

 گیرم.رم. پشت در اتاقش با در زدن اجازه ورود میمی

 

روی مبل اتاقش لم داده و با گوشی مشغوله.همون 

گوشی که مجتبی منتظره تا من فرصت مناسب رو 

راه دور سراغش بره و من از نزدیک بهش بدم تا از 

 مراقب سعادت باشم تا سمتش نره.

 

 .بهترید؟ براتون سوپ پختم -
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شه و طبق زاره و از جاش بلند میگوشی رو کنار می

گیره اما معمول برای کمک جلو میاد. سینی رو ازم می

سفید رنگیه که روی مبل تمام حواس من پی گوشی

 زاره.جا می

 

ای دستاش حواسم رو جمع حالش لمس چند ثانیه

کنه. حالی که دمای پایین بدنش، می گه هنوز می

 .کامال خوب نیست

 

 .تر از این حرفامممنون. ولی من خیلی گرسنه -

 هرچی میل دارید بگید درست کنم. -

 

برق خاصی که به چشماش برگشته، گذر کردن از اون 

 حال بد اول صبحش رو اطالع می ده.
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 .شب قبل بگم کهقرار بوداز  -

 

اش کمکم کنه. به شاید صمیمیت، اونم از نوع به اندازه

 کنم.کاسه سوپش اشاره می

 

تا سرد نشده بخورید. امروز رو استثتا در نظر  -

 گیریم.می

 

 تعارف جواب میده.خوره و بیقاشقی سوپ می

 

 از همون ساالد دیروز با اون سسه! -
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غیر  تعریف از آشپزی خوبم، چه مستقیم و چه

مستقیم همیشه برام خوشاینده. اگرچه دیروز منتظر 

تمجید بودم ولی امروز در لفافه قسمتم شد اما 

 شم.سرحال می

 

 چشم. -

 ممنون. -

 

با انگیزه بیشتری برای آماده کردن ساالد به آشپزخونه 

آوری دارم و با یاد. مواد الزم رو بر میگردمبر می

های سردی که لمس کردم، کمی هویج و سیب دست

 دارم تا آب بگیرم. میهم از یخچال بر

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 490shahregoftegoo@ 

حاال که گزینه خراب کردن حالش از دست رفته، تنها 

آمد بیشتر به ورسه رفتحلی که به ذهنم میراه

 اتاقشه.

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 9۰_پارت#
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اتاقی که تا دیروز برای پا گذاشتن دوباره بهش نقشه 

زنم و اجازه چیدم و امروز فقط در میمی

 فرداها، یا فردا شاید دونه،می چه کسی  گیرم.می

 ! بخواد اجازه فقط هم سعادت گوشی به زدن دست

 

 منون!خیلی خوب بود م -

 

پرم و دست روی قلبم می زارم که جوری از جا می

 ره.ترسه و چند قدم عقب میشازده هم می

 

 ترسیدم! -

 .ترسیدببخشید... ولی شمام دیگه خیلی می -
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داد وحق داره، از روزی که اومدم تو خونش یا جیغ

 ضعف!وکردم یا غش

 

نه...یعنی بله... تقصیر شما نیست، من زیادی  -

 ترسوام.

 

با یکی از همون نگاه های عجیبش به صورتم زل 

 زنه.می

 

 بهتون نمیاد! -

 

چرخه. شه و به زحمت توی دهنم میزبانم خشک می

 کنم به خودم مسلط باشم.منظورش چیه؟ سعی می
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 ام؟ خوره یا شکل و قیافهام نمیقوارهوبه قد-

 

خواد بگه. میدوزم تا ببینم چیهاش میچشم به لب

کنم و فرم اولین باره که به لب هاش دقت می

ای که دارن به چشمم میاد. تک خنده جذابی برجسته

کنم این پسر زنه و من احمقانه پیش خودم فکر میمی

 یه همه چی تمومه!

 

 وتیز نمیاد!هیچکدوم. به این زبون تند -

 

شه و ضربان قلبی که داشت اوج نفسم آزاد می

زبانم قدرت کافی برای  گرفت فرود میاد. هنوزممی

حرکت نداره ولی خوشبختانه خودش بحث جدیدی 

 کشه.رو پیش می
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 کنید؟این ساالدو چطوری درست می -

 

کنم تا بحث تموم نشه و من جور میوخودم رو جمع

 فرصتی رو از دست ندم.

 

 به سختی! -

 

دونم چی باال آورده که حالش انقدر خوب شده و نمی

 ده.هاش خساست به خرج نمیبرای خرج کردن خنده 

 

گم که بهتون نمیاد. خب اگر خیلی سخته می  -

 کمک کنم؟
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که جواب باید یه نه سفت و محکم باشه. من از این

پام باشه متنفرم؛ اما ووقت آشپزی کسی توی دست

شاید قبول این پیشنهاد، اون موقعیتی که انتظار دارم 

 .رو برام خلق کنه

 

 دوست دارید باشه! چی بگم واال... اگه -

 دوست دارم. -

 

. شهنمی بار هزار که بار یک》کنم.با خودم تکرار می

 .کنممی اشاره سینک به و دممی سرتکون《

 

 پس دستاتونو بشورید.-
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 کنه.و مصمم موافقت میجدی

 

 البته!-

 

زارم و این بنده خدا هم همه کالسی که میاز این

یشب جاش خالی گیره. دام میپذیره،خودم خندهمی

رو ببینه بازیه من و شریفبود تا به قول نفس، کثافت 

تا حاال اینجوری به طاقچه باال گذاشتن های من البته 

 نگه!

 

 کار کنم؟. چی.خب. -
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با خجالت ظاهری سر پایین میندازم و با خودم فکر 

کنم چه کارهایی رو بهش بدم که کمترین دخالت می

 .باشهدر آشپزیم رو داشته 

 

وهویجارو بشورید، اگر زحمت نیست اون سیب -

بعدش هویجم پوست بکنید تا دستتون به چاقو 

 عادت کنه.

 

شه. مواد کنه و دست به کار میسینک رو پر از آب می

چینم و بی توجه به الزم برای ساالد رو کنار هم می

کاریایی که سعادت از همین اول شروع کرده، گند

دارش کنم. همین که سهمی مزه رم تاسراغ مرغ می

 توی دستپخت من نداشته باشه نعمت بزرگیه!
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پاشه و من از گوشه چشم چندقطره آب بهم می

بینم که چطور سیب و هویج رو داخل سینک پر می

زنه. کنه و به شاهکارش لبخند هم میآب پرتاب می

شم ولی همین اول کار از غلطی که کردم پشیمون می

رنگی که کنار گوشی خودم جا ددیدن گوشی سفی

 ده. کرده بهم قوت قلب میخوش

 

جا به بعد فقط باید دندون رو جیگر بزارم و از این

برخالف عادت و میل باطنیم، توی همه کارها با این 

 شازده شریک بشم تا از کنارم تکون نخوره.

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 91_پارت#
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به مجتبی فراهم شدن با فرستادن یک عالمت الیک 

 دم.خواست رو اطالع میفرصتی که می

 

 اینا تموم شد، بریم سراغ ساالد. -

 

داره و کنارم میاد. چاقوی بزرگی از روی استند برمی

داره و قصد کاهویی که هنوز شسته نشده رو بر می

 برش زدن داره.
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 نه! -

 

 کنه.صدای بلندم متعجبش می

 

پاشدین؛ خیلی به گم شما تازه از جا یعنی می -

 خودتون فشار نیارید.

من به این حال عادت دارم. االنم خوبم. شیرین خانم  -

 شدید.نمیطور نگراناگر امروز بود شما این

 

ای شیرین خانم زرنگ! باید از همون اول که این 

شازده سراغشو نگرفت دوزاریم میوفتاد که خانم برای 

از روی کل روز مرخصی گرفته و زنگ زدنش فقط 

 سیاست بوده.
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 مشکل خاصی دارید؟  -

 خیر! -

 خالی یعنی فضولی موقوف.وو این خیر خشک

 

 پس درست کار کنید. -

 

جنگ اول به از صلح آخر. سعادت هرجای این خونه 

 ریاست کنه، تو این فضا رئیس منم.

 

 باشه؛ چیکار کنم؟! -
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جوری به حالت تسلیم دستاشو باال برده و با چشمای 

دونم از رفتار نتظر دستور من مونده که نمیخندون م

 تندم شرمنده باشم یا به این استایل شوخ بخندم. 

 

 جسارت نباشه البته! -

 

هایی که توی آب رها رم و سیبسمت سینک می

هایی که رسما زارم. هویجشدن رو توی سبد بزرگی می

میل شده و پوست و گوشتش از هم قابل وحیف

کنم. رو چه سختی جدا میتفکیک نیست رو هم به 

 گفت اینا تموم شد!حسابی می

 

شورم. مغزش رو پوست کاهو رو پرپر می کنم و می

 کنم.گیرم و به سعادت تعارف میمی

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 503shahregoftegoo@ 

 

 خوردنیه؟ -

 

 خیالتون راحت. -

 

 

 زنه.با شک گاز می

کاهو روی تخته گیرم و چند برگرو از دستش میچاقو

 زارم.می

 

های دارید و با اندازهمیاینجوری چندتا چندتا بر  -

کنید. یکم بزرگ باشه ایرادی یکسان خرد می

 نداره، قراره با مرغ خورده بشه. یک دست حکم

 ...گاه رو داره و دست دیگه آروم آروم جلو میتکیه
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چرخونم تا ببینم چقدر از حرفام حالیش شده؛ سر می

خوره اما نگاه خیره و هرم نفسی که توی صورتم می

 زاره.ام رو ناتموم میجمله

 

 دید. بادقت یاد می -

 

 کنم.رو با یک نیم قدم زیاد میفاصله کمی که داریم

 

 بله... یعنی ممنون! -

 

 خنده.می
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 شه امتحان کنم؟می -

 بله... حتما. -

 

کنه و از شانس خوبم های من شروع میطبق حرف

بینه که گوشیش رو با خودم کمی به عقب هل نمی

 دم.می

 

 طوری خوبه؟این -

 بله.-

 

کنه و برخالف میل من، توی همه کارها دخالت می

باید اعتراف کنم با تمام اذیتاش اما گاهی هم باعث 

تر از آشپزی شه. کامال مشخصه که بیشخندم هم می
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دنبال راهی برای گذروندن وقت و خالی کردن ذهنش 

 دونم چیه.از چیزیه که من نمی

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 9۲_پارت#

 

 

 

 

دست آخر هم بعد از به هم ریختن همه چیز، سیب 

 زنه.داره و گاز میمیبزرگی از سبد بر

 .سیب و هویج نریختیم که -
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 اونارو قراره برای شما آب بگیریم. -

 ممنون خانم.  -

 کنم.لطفا روغن زیتون رو به من میدید؟خواهش می-

 

مقدار روغن کمی که ده و ظرفی که به دستم می

کنه دنبال شیشه جدید برم. اما تهش هست، وادارم می

خوام این وضعیت گردم و اگر میمیدست خالی بر

بار رو با همین مقدار سر بیشتر طول نکشه، باید این

 کنم.  

 

به فکر پیدا کردن یک جایگزین برای روغن زیتونم که 

ا از خوره و چیزی تدست سعادت بی هوا به شیشه می

نمونده. به موقع به  دست رفتن همین یه ذره هم

 گیرم.جنبم و ظرف رو توی هوا میمی خودم
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 شه منو بی روغن نکنید؟وای آقا مهراب. می -

 البته! -

 

طور کشیده و پر شیطنت البته دونم چرا این نمی

گه. اما با مرور دوباره جمله ای که گفتم و جوابی می

رو تا پشت شم که گرمامی که گرفتم، جوری آگاه

 کنم.گوشام حس می

 

فهمم چطور سس درست جوری خجالت زدم که نمی

ریزم. یا با ربط و کنم و چی رو به جای چی میمی

ربط چی پشت سر هم راجب ساالد و سس و هر بی

زنم تا بحث عوض بشه. فقط چیز دیگه ای حرف می
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م به نگاهمدونم توی هیچکدوم از این کارها نیممی

 دم.سعادت نمی

 

وقتی به خودم میام که دوتا بشقاب به همراه کارد و 

داره و روی همون کانتر پر از چنگال بر می

زاره و خیلی عادی و با یک جمله همه پاش میوریخت

 .چیز رو عوض می کنه

 

 بخوریم؟ -

 

کنم. خبری از شیطنت و بخوریم؟ باالخره نگاهش می

انگار نه انگار که چند هاش نیست و آزار توی چشم

رو تا ذوب شدن دقیقه پیش با یک کلمه چطور من

 برد.

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 510shahregoftegoo@ 

 

کنه اما با معده خالیم از این پیشنهاد استقبال می 

همه شواهد بازهم مطمئن نیستم منظورش رو درست 

فهمه که خودش فهمیدم یا نه. انگار دلیل تعللم رو می

یزی کنه. چشه و هردو ظرف رو پر میدست به کار می

 کنم. گم و شروع میبه جز تشکر نمی

 

 گفتید شغل برادرتون چیه؟ -

 کنه.معلم. زبان تدریس می -

 ده.ریزه و ادامه میسس بیشتری روی ساالدش می

 

 چه جالب آموزش و پرورش یعنی؟ -
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جواب هارو برای همچین وخوشبختانه این سوال

وقتایی انقدر مرور کردم که مشکلی توی جواب دادن 

 اشته باشم.ند

 

نه... مُدرسه توی آموزشگاه. االنم معلم خصوصیه  -

 بیشتر.

 

ده. دست از گه و سر تکون میهووم کشیده ای می

 کنه.کشه و نگاهم میخوردن می

 

 تنها زندگی کردن سخت نیست؟ -

 جورش سخته... تنهایی سخت تر.زندگی همه -

 

 نور _ضد#
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 انصاری _عاطفه#

 93_پارت#

 

 

 

 

سایه مادر توی این سال ها باالی سرم بوده اما 

حقیقت اینه، جای خالی بابا به همراه خیلی جای 

خالی های دیگه، خیلی وقت ها چهره ترسناک 

شه تا رو نشونم داده. جمله تلخم باعث میتنهایی

 قدمی برای تسکینم بر داره. 

 

 متاسفم.  -
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از شعورش ممنونم اما اضهار تاسف آدم هایی که 

کی از شرایط من و امسال من ندارند هیچوقت در

کنه. آدم وقت تنهایی، سختی و کمکی نمی

خواد نه کسی که به هایی که داره همراه میناراحتی

 فقط متاسفه.  جای کارای نکرده

 

 ممنون! -

 

دردهایی توی زندگی هست که هیچوقت راجبشون 

کنیم اگر در برابرشون زنیم و خیال میحرف نمی

یم یا نسبت بهشون بی اهمیت باشیم کار چشم ببند

که اون ها یک گوشه از وجودمون تمومه. غافل از این

جا و در یک لحظه خاص، جوری شن و یکجمع می

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 514shahregoftegoo@ 

دن که هرطور چشم ببندیم یا خودشون رو نشون می

 علم می کنند.از هر راهی بریم باز مقابلمون قد

 

کلید بینی، اما حکم سوال سعادت اگرچه قابل پیش 

رو برای صندوقچه دردهای من داشت و با سوالش بعد 

ها درد تنهایی توی تنم پیچید. اونقدر عمیق از مدت

ده و که بغض خونه کرده توی گلوم رو تکون می

 لرزونه.تارهای صوتیم رو می

 

رسونم، برای صدای مغمومی که به گوش سعادت می 

ی خودم هم جای تعجب داره چه برسه به اون که برا

رو با ظرف حفظ احترام و راحت بودن من، خودش

 ساالدش مشغول کرده بود.
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 گرده.میشه و با لیوان آب براز جا بلند می

 

 خواستم ناراحتتون کنم.ای بابا... نمی -

 

هام رو تار کرده نگاهش از پشت پرده اشکی که چشم

 زنم.کنم و لبخند میمی

 

 تقصیر شما که نیست. -

 

ده و من هنوز هام میش رو به چشمجو گرونگاه جست

های نافذ، توی دونم گاهی وقتا با این چشمنمی

طور دقیق گرده که اینهای من دنبال چی میمردمک

 بهم زل می زنه. 
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نگاهش اگرچه خیره، اما هیز نیست و من از ترجمه 

 کردنش عاجزم.

شه. جای هیچ شکی صدای پیام گوشیم بلند می

نیست که پیام از طرف مجتبی است. آروم از جا بلند 

طور که شم و با عادی ترین حالت ممکن، همونمی

آب بینی ای که با دو قطره اشکی که پایین نیومد راه 

 دارم. کشم؛ تلفنم رو بر میافتاده رو باال می

 

ی با قلب آبی رنگی مزد تمام زحمات امروزم رو، مجتب

ده. از فرسته بهم میکه به نشانه امن بودن اوضاع می

حاال به بعد دیگه مهم نیست که شازده سراغ گوشیش 

بره یا نه، مهم اینه کار مجتبی هرچیزی که بود انجام 

 شده و حضور من توی این خونه فایده داشته.
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زنم و برای فرار از نگاه تکه مرغی به چنگال می

 باهاش بازی می کنم. سعادت،

 

 رو چطور جمع کنیم.جاحاال این -

 

به نظرم این مرد بابت بعضی رفتار های خاصش باید 

جایزه بگیره. اولیش هنر باالیی که توی عوض کردن 

کنه که ها داره. جوری رفتار میهوای آدموبحث و حال

انگار هیچ حرف ناخوشایندی در چند دقیقه گذشته 

 نشده.و بدل  بینمون رد

 

از طرف دیگه گاهی انقدر خوب و مودبانه رفتار  

ها اشتباهی کنم نکنه بچهکنه که با خودم فکر میمی
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کردن یا من آدرس رو غلط اومدم. همچین آدمی با 

 این رفتار هیچ شباهتی به سوژه های قبلی ما نداره.

 

بینم هیچکدوم از شناس نیستم اما به وضوح میآدم

بین افراد قبلی وجود داشت، در  مرزهای اشتراکی که

 این مرد نیست و این واقعا عجیبه!

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 9۴_پارت#
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 کردم خیلی فرق دارید.شما با چیزی که تصور می -

 

 زنه.چشمک بامزه ای می

 

رو می گه. اینارو آره...هرکی میشناستم همین -

 بریزم سطل.

 

قبل از این  شم وبیخیال آنالیز شخصیتی سعادت می

رو زنم و جلوشکه کار از کار بگذره حرفم رو می

گیرم. این آقا هر قدر هم خوب، مهربون و جنتلمن، می

اما باز هم برای همکاری با من توی آشپزخونه 

 ترین گزینه ممکنه.نامناسب
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نه.. ممنون. شما فعال فقط نگاه کنید تا راه  -

 بیوفتید.

 

تر خندش بزرگخوره و لبگوشه چشم هاش چین می

 گیره.از همیشه روی صورتش جا می

 

 انقدر بد بودم؟ -

 

 زارم.تعارف رو کنار می

 

 خیلی بیشتر از انقدر! -

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 521shahregoftegoo@ 

. بی هیچ پیچهصدای خنده بلندش توی خونه می

ره و حرف یا اصرار دیگه ای سمت نشیمن می

 کنه.تلویزیون رو روشن می

 

 نتیجه که خیلی خوب و خوشمزه بود. -

 

صفات خوبش باید اعتماد بنفس باال رو هم به همه 

 اضافه کنم.

 

 جا خون دل خوردم.بله. چون من این -

 

سرحال و کامال متفاوت با حالی که صبح ازش دیدم 

های مختلف رو از نظر شه و کانالروی مبل ولو می

 گذرونه.می

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 522shahregoftegoo@ 

کنم منتظر بعد از مرتب کردن آشپزخونه چای دم می

رو با یک فنجون پر اتفاق مونم تا خستگی این روزمی

 خواب، و میاد هم روی هامپلک کمکم  چای در کنم.

 قدم پیش زیادم خستگی کردن در برای چای از قبل

 .شهمی

 

 

 

 فصل ششم

 

 تردید

های خاصی هستند. بعضی واژه ها دارای پیچیدگی

جوری که توضیح روشن و جامعی براشون پیدا 

توی این گروه شه به راحتی شه. تردید رو مینمی
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کلمات جا داد. برای درک این واژه ها تنها یک راه 

 وجود داره و اون هم احساس کردنشونه.

 

فرهنگ معین برای توصیف تردید، از دودلی استفاده 

کنه. این کلمه اگرچه کوتاه، اما برای پی بردن به می

 حقیقت تردید کافیه.

 

ن شاید بشه از تردید به عنوان یکی از احساسی تری

کلمات هم یاد کرد. جایی که دل از پذیرفتن یا 

زنه و نتیجه این فرآیند، نپذیرفتن موضوعی سر باز می

 بررسی جوانب دیگه موضوع مورد نظره.
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تونه عالوه تردید تقابل بین عقل و دل هست و می

ترین احساسات رو هم براحساسی ترین، لقب خطرناک

 با خودش یدک بکشه.

 

 نور _ضد#

 نصاری ا_عاطفه#

 9۵_پارت#

 

 

 

 

 سپیده خانم، سپیده خانم. -
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میاره، ناآشنام رو به زبان با صدای آشنایی که اسم

کنم. مست خواب، دور و اطرافم رو از نظر چشم باز می

گذرونم. سعادت با فنجان چای و چشم هایی که می

مثل من مشخصه که هنوز خمار خوابن باالی سرم 

 کنه.اره میایستاده و به تلفن همراهم اش

 

 خوره.گوشیتون داره زنگ می -

 

همین یک جمله برای پریدن خواب از سرم کافیه. 

خوره شینم. این گوشی زنگ نمیهوشیار توی جام می

دارم و با مگر در شرایط خاص! تلفن همراهم رو بر می

دیدن شماره دکتر تقویان، همون آقایی که مادر 

ده داره خون هاش رو به عهمسئولیت نگهداری از بچه

 زنه.هام یخ میتوی رگ
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زنگ خوردن گوشی اونم توسط همچین مخاطبی،  

گه صبح حکم زنگ خطر رو داره. زنگ خطری که می

بعد از صحبت با رضا، خط اصلی رو از دسترس خارج 

دونم چی باعث شده که آقای دکتر با من نکردم! نمی

ای هم به تماس بگیره و با فضای موجود، عالقه

 دونستن ندارم.

 

کنم که خوشبختانه تماس قطع انقدر تعلل می 

بره که دوباره صفحه شه؛ اما زمان زیادی نمیمی

  بنده.روشن و اسم دکتر روی اون نقش می

 

 بفرمائید. -
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فنجان چای که مقابلم قرار می گیره، بی توجه به 

لرزش گوشی که با قطع کردن زنگ همچنان ادامه 

 شم. ز جا بلند میزده اداره، خجالت

 

 کشید. من میارم.شما چرا زحمت می -

 

پرسه سطح شعور و درکش انقدر باالست که ازم نمی

کی پشت خطه و چرا من در برابر پیگیری های 

دم. مخاطب پشت خط، واکنشی از خودم نشون نمی

کنه، چه برسه تماس سوم، خودم رو هم مشکوک می

  های منه.به آدمی که شاهد این رفتار

 

دم و با تکیه به تربیت درست و شعور باالیی جواب می

مدت از این مرد و خانوادش دیدم، ازش که توی این
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رم تا راحت تر صحبت گیرم و به نشیمن میفاصله می

وجود دوربین های این خونه کنم. اگرچه راحتی با

معنیه ولی همین دور بودن از نظر روانی آرومم بی

 کنه.می

 

 ؟سالم. بله -

 باده جان...کجایی شما؟ -

 

 بره.صدای پراضطراب دکتر، ضربان قلبم رو باال می

 

 شده؟ چی -

عفت خانم حالش بدشده. انگار حمله قلبی بهش  -

دست داده. من خونه نیستم. بچه ها زنگ زدن 

اورژانس. دارن میبرنش بیمارستان پاسارگاد. من زنگ 
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و زدم برای پذیرشش مشکلی نباشه. فقط خودت ر

 بره.برسون من تا برسم خیلی زمان می

 

 کنه و روی مبل فرود میام. زانوهام خالی می

 

 حمله چرا؟ پاسارگاد کجاست؟ -

 

 لحن دستپاچه و صدای لرزونم سعادت رو کنارم میاره.

 

 گن توی تراس...دونم. بچه ها میمنم چیزی نمی -

 

 پرم.بین حرفش می
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 دارم میام. -

 

برام مهم نیست چطور فراموش کردم خطم رو از 

دسترس خارج کنم. حتی برام مهم نیست االن 

چه کنه و یا حتی این کارمفکری راجبم میسعادت چه

تونه داشته تاثیری روی ادامه کار در این خونه می

باشه. توی این لحظه تنها فرد مهم، مامان و تنها 

ای مواجه . من قدرتی بردغدغه من سالمت دیدنشه

بینم. من شدن با زندگی بدون مامان در خودم نمی

 ترسم.هنوز هم از تنهایی می

 

 چی شده؟ -
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شده، توی این آشفته بازار که چیتوضیح این

 ترین کار ممکنه!سخت

 

 باید برم. یکی از عزیزام توی بیمارستانه. -

زنم. رم و مانتو و شالم رو چنگ میسمت کمد می

کنم و حین رو باز می مونم، دراش نمیمنتظر اجازه

زنم. بند باز مونده تن زدن مانتو از خونه بیرون می

ره و چیزی تا سکندری خوردنم پام میکتونیم زیر

 .گیرهمینمونده که سعادت بازوم رو 

 

 آروم. صبر کنید االن میام. -

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#
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 9۶_پارت#

 

 

 

برنمیاد. بی توجه به صبر کردن توی این شرایط از من 

کنم و بیرون وقتی که ازم خواسته، از حیاط عبور می

دارم تا هرچه زودتر به میتند قدم برورم. تندمی

 اصلی برسم و ماشین بگیرم.خیابان

 

صدای بوق و بعد از اون سپیده خانم گفتن سعادت رو 

می شنوم. اگر مامان نباشه زندگی چه سخت  از کنارم

رام معنایی نداره. االن تمام معناهای دنیا و چه آسون ب

شن و اون مامانه. برای من توی یک کلمه خالصه می

 بقیه مسائل برن به درک. 
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 شم.سوار می

 

 کجا برم؟ -

 

پرسه چرا انقدر پریشونی. خوبه که فقط خوبه که نمی

 رو به مقصدم برسونه.خواد منمی

 

 بیمارستان پاسارگاد. -

 

ه و با سرعت، مسیر بیمارستان دپا روی پدال فشار می

کنه و هر از گیره. در طول راه سکوت میرو پیش می

من گاهی با گفتن: نزدیکیم، سعی در تزریق آرامش به

شد توی این لحظه با سرور تماس داره. کاش می

ده. تا بگیرم اما حضور سعادت این اجازه رو نمی
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جا هم من ریسک باالیی کردم و باید همین

 رو خودم تنهایی بپذیرم. مسئولیتش

 

ماشین توی محوطه بیمارستان حتی اجازه با پیچیدن

رو باز و بی توجه به  دم. درپارک کردن به سعادت نمی

دوم. از سپیده خانم گفتنش سمت ساختمان می

کنم و خودم رو به بخشی جو میوپذیرش پرس

 رسونم. های ویژه میمراقبت

 

کنه. ام میکهودیدن مامان توی این شرایط ش

خداروشکر دکتر تقویان با تماسی که گرفته خیلی 

خوام اس. میحال معاینهمارو جلو انداخته و مامان در

ده شه. بهم اطمینان میوارد بشم که پرستار مانع می
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که همه چیز تحت کنترل و اگر کمی صبر کنم، 

 تونم مامان رو توی شرایط بهتری ببینم.می

 

گیره و به سعادت کنارم قرار می کشه کهطولی نمی

جای من که نگاهم میخ درب سفید رنگیه که اجازه رد 

 پرسه.شدن ازش رو ندارم، از پرستار سوال می

 

 خانم حالشون چطوره؟ -

دن. خوشبختانه به االن دکترشون میان توضیح می -

 موقع رسوندشون

 

رم و منتظر نگاهش با بیرون اومدن دکتر، سمتش می

باز هم سعادت به کمکم میاد و به جای منی  کنم.می
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شه با دکتر صحبت که هیچ حرفی از دهنم خارج نمی

 کنه.می

 

 چی شده؟  -

 

 کنه.دکتر نگاهی به هردومون می

 

 چه نسبتی دارید؟  باهاشون -

 

این همون سوالیه که مهراب هیچ جوابی براش نداره و 

 خواد.با نگاهش از من کمک می

 

 خ...خالم هستن. -
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 فرزندی ندارن؟-

 نه... -

 ده.میدکتر سرتکون

اتون خطر رو درحال حاضر رد کرده اما خاله -

تر از اینا مراقبش شرایط خوبی نداره و باید بیش

سال و مشکالت قلبی که انگار جدید وباشید. سن

هم نیستن استراحت بیشتر توی فضای آروم و کار 

 طلبه.کمتری می

 

کنم اما مجبورم بخاطر وجود دوست دارم زار زار گریه 

سعادت خودداری کنم و درحد یک خواهرزاده واکنش 

 نشون بدم.

 

 چه مدت باید بمونن. -
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کنم که به خوبی نگاه پرتشویشم رو روانه سعادت می

 کنه. داره به جای من صحبت می

 

رو هستن تا جواب آزمایش ها بیاد  امشب -

 خیالمون از بابت ثابت شدن حالشون راحت بشه.

 البته جای نگرانی نیست.

 

شم و مغزم چند دقیقه بعد از رفتن دکتر آروم می

گیره. توی اولین قدم تالش فعالیت رو از سر می

کنم تا سعادت رو محترمانه از محیط دور کنم. می

بینم مثل من  اونقدر باعجله خونه مردی که حاال می

 رو ترک کرده که لباس های راحتی تنشه.
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یدید... شما برید خونه دیگه. خیلی زحمت کش -

 طور کشوندنتون.ببخشید بابت این

 

 کنه.جدی و مصمم بهم نگاه می

 

 زحمتی نیست خانم! منم راحتم -

 

شم و برای اولین بار با جرئت به صورتش دقیق می

به خونش بزارم  گردم که قرار بود پادنبال آدم بدی می

گردم میو سر از گندکاریاش در بیارم. اما هرچی 

لرزونه و صدایی کنم. چیزی دلم رو میپیداش نمی

های زنه، نکنه این مرد به اندازه سوژهبهم نهیب می

 انتخابی ما سیاه نیست؟
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 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 9۷_پارت#

 

 

 

 

 

 

 چیزی الزمه؟-

 نه!  -

 

 دارم.میدست از نگاه کردن بر
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 خاله ازدواج نکردن؟ -

 

 میارم.رسه و به زبونمی اولین چیزی که به ذهنم

 

شدن. االنم چندساله که دار نمیچرا. ولی بچه -

... حق مادری به گردنم همسرش فوت کرده

 داره...خیلی زیاد!

 

هام طی این مدت کم، مثل آب خوردن دروغ گفتن

سند محکمی بر درست بودن این عقیده است که 

های های بد خیلی راحت تر از خصلتیادگیری خصلت

 !خوبه
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 نباید به کسی اطالع بدید؟ -

 

 دم.اگر تو بری حتما! سری به نشانه مخالفت تکون می

 

 فعال نه! -

 

شینم وقبل از هرچیز با به دکتر روی صندلی می

دم که الزم نیست بیاد. با این که اطالع می تقویان

رسوندن خودش اصال شک دارم دکتر اقدامی برای

خودش وقت نداره های کرده باشه. این مرد برای بچه

 چه برسه به مادر من!

 

های کف سالن به مامان و خطری که خیره به سنگ 

کنم. مهراب هم برای از بیخ گوشمون گذشت فکر می
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کنه و توی سکوت پرسیدن سوال جدید اصراری نمی

خواد میکه پرستار ازمون گیره تا اینکنارم قرار می

من و های رو ترک کنیم ولی التماسبیمارستان

کنه فقط یکیمون صحبت های سعادت راضیش می

 بمونه که خب تکلیف مشخصه.

 

شماره من رو یادداشت کنید. هروقت الزم بود  -

 تماس بگیرید.

 ممنون... -

 

ده و پلک روی هم لبخند رو به چشم هاش می

کنه تا بره ولی انگار چیزی یادش زاره. عقبگرد میمی

 .گردهمیمیوفته که بر
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دونید کنار خاله بمونید. میتا زمانی که الزم راستی

 باخیال راحت سرکار برگردید. 

 

اند که دایره واژگانمون بعضی رفتارها انقدر غیرمنتظره 

کم میاره و دربرابرشون کاری جز سکوت ازمون 

ای هم جای این مرد ساخته نیست. شاید هرکس دیگه

 داد اماهارو از خودش نشون میبود همین واکنش

ها برای منی ها و داشتن این حمایتحرفشنیدن این

زور از این  و رو با ضربکه عادت کردم همیشه حقم

 راحتیا قابل هضم نیست.جماعت بگیرم، به این

 

گیرم و به محض رفتن سعادت با سرور تماس می

گذره که با رنگ زارمش. زمان زیادی نمیدرجریان می

 رسه.میو روی پریده سر
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 شده؟ کجاست؟ چی -

 آروم باش. حالش خوبه. -

 طوری شده؟ کِی آوردیش؟چرا این -

 

پرسه چطور من نمی ظاهرش آرومه، اما همین که از

گفتم که حاال اینجام، باخبر شدم و به سعادت چی

 کنه.آشفتگی درونیش رو عیان می

طور بوده. برای بابا هم زیاد گریه سرور همیشه همین 

نکرد ، همه متعجب بودن به جز من و مامان؛ چون 

جایی خودش رو شک نداشتیم این خودداری یک

ده و زمان زیادی نگذشت که خواهرم به نشون می

 خون مبتال شد.فشار
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بیا بشین. هرچی بوده گذشته. االن حالش خوبه.  -

 کجاست؟ کجابودین؟ مجتبی

 با رضا پایینه. اجازه ندادن بیان. منم بابدبختی اومدم.-

 

گیره تا میاره و با مجتبی تماس میگوشیش رو در

بره. اما  مونه و ازش بخواد خونهاطالع بده که می

طور که عذر سعادت رو خواست به سرور قوانین همون

شه خونه بره. بهش قول کنه و مجبور میهم غلبه می

ر دسترس باشم و اگر اتفاق خاصی افتاد، دم دمی

 تحت هرشرایطی درجریان بزارمش.

 

دم و به بعد از رفتن سرور، روی صندلی راهرو لم می

کنم. اتفاقایی که امروز پشت سر گذاشتم فکر می

گوشی رو از جیبم در میارم تا پیامی بابت تشکر به 
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نویسم و پاک سعادت بدم. جمله های مختلف رو می

 . کنممی

کنه. چشم تردید به کل از پیام دادن منصرفم می

کنم این شب زودتر صبح شه و روز بندم و آرزو میمی

بعد آرامش بیشتری همراه خودش بیاره تا کمتر 

 اشتباه کنم.

 

گذره و جای خودش رو به اگرچه سخت، اما شب می

های مامان صبح من و سرور ده.  دیدن چشمروز می

همراه مجتبی خودش رو رسوند، رو که از صبح زود 

 کنه.روشن می

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#
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 9٨_پارت#

 

 

 

 

 

 

 

کنه و بهمون اطمینان رو چک میدکتر آزمایش ها

ده که نیازی به بستری بیشتر نیست و خطر رفع می

شده؛ اما از این به بعد باید بیشتر مراقب مامان باشیم. 

شه ت حاضر میکمی بعد دکتر تقویان هم برای مالقا

 کنه. و بابت تاخیرش عذرخواهی می
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تازه زمانی که قصد ترخیص مامان رو داریم یادم 

میوفته که کیفم رو توی خونه سعادت جاگذاشتم.  

کنم، کارت دست کمک مجتبی رو با احترام رد می

رم و وقتی گیرم و به حسابداری میبانکی سرور رو می

ت شده، برای اولین ها پرداخفهمم که تمام هزینهمی

 شم.بار از دلیل حضورم توی خونه سعادت شرمنده می

 

گیرم. کمی طول اش رو میبدون تردید شماره 

کشه تا صدای خاصش با اون لحن پر از جدیت می

 گوشی بپیچه.توی

گن که وقت خوبی رو و صداهای اطرافش می سر 

 برای تشکر انتخاب نکردم.

 

 بله؟ -

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 550shahregoftegoo@ 

 سعادت.سالم آقای  -

 شما؟  -

 ام.ب...سپیده

 

 گیره.از لحن خشکی که داشت فاصله می

 

 سالم.خوبید؟ مشکلی پیش اومده؟ -

 

 شه.شرم، حسی که هر لحظه بیشتر گریبانگیرم می

 

 نه... مشکلی نیست...کار شماست؟ -
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البته که جواب مشخصه و من اجازه صحبت بهش 

 دم.نمی

 

ما کردید. ممنونم. حتکارو مینباید این -

 گردونم.میبر

 

ای که بیشتر تونم خندهخنده و من ندید میآروم می

از لب، توی چشماش جاخوش کرده رو از راه دور هم 

 تصور کنم.

 

 کنیم.البته! با حقوقتون با هم حساب می -

 

رو برای خوبه که با انکار یا تعارف الکی مکالمه

 کنه.تر شدن من طوالنی نمیشرمنده
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 ممنون. -

 بهتره؟  خاله -

 گردم.بله خداروشکر...من خیلی زود برمی -

 

خواد تا زنه و میکسی از اون طرف خط صداش می

 زودتر خودش رو برسونه.

 

 شم. فقط خواستم تشکر کنم. مزاحمتون نمی -

 موفق باشید.  -

 

که قطع کنه، با عجله اسمش رو صدا قبل از این

 زنم. می
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 بله؟  -

 کنم!من جبران می -

 

بینم و رو میاز حسابداری بیرون میام ، توی البی رضا 

 رسونم.رو بهش میخودم

 

 همه چی خوبه باده؟ -

 کنم.سالم. آره... دارم کارای ترخیصش رو می-

 

گیره. به بی معطلی کارتش رو درمیاره و به سمتم می

گیرم و با محبت فشار جای کارت، دستش رو می
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ا حسی از درون مانعم شده امخوام بگم چیدم. میمی

 کنم.شه! تصمیم سختیه اما حقیقت رو پنهان میمی

 

حتی کارت سرور هم الزم نشد. خودم همه چیزو  -

 اینترنتی حساب کردم.

 

بوسه و من با خودم کنه و روی سرم رو میبغلم می

ترسم تنها نیستم. رضا قدرهام که میکنم اونمی فکر

خودش رو رسونده عاشقم نیست اما رفیقه. رفیقی که 

تونه کمک باشه. رضا ثابت کرده از اون تا هرطور می

آدماس که همیشه هست. هست تا بعدا مجبور نباشه 

دونم بگه متاسفم و من بخاطر شک و تردیدی که نمی

چرا به جونم افتاده دارم حقیقت رو ازش پنهان 

 کنم.می
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های رم. مامان با همه بچههمراه رضا پیش مامان می

با سرور،  کنه دوستیشونمیه آشنایی داره و فکرگرو

 مربوط به دوران دانشگاهه. 

 

های تونه حال خوبی داشته باشه، اگر نگاههمه چیز می

معنادار مجتبی رو فاکتور بگیرم! شک ندارم هرکدوم از 

ها به عجیب بودن حضور من باتوجه به شرایطی بچه

مجتبی با که توی خونه سعادت دارم پی نبرده باشن؛ 

دقت نظری که داره متوجهش شده و منتظر فرصت 

 مناسبیه که ازم توضیح بخواد.

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#
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 99_پارت#

 

 

 

 

 

ده. لیوانی رو میبا صدای مامان که سالم آخر نمازش

 رم.کنم و کنارش میآبمیوه براش پر می

 

 جا. خاله گفت فردا میاد این -

 

دن مامان، با این که حال بعد از سه روز از مرخص ش

خوبی داره اماخواهر بزرگترش گفته چند روزی به 
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شه تا مراقبت از مامان رو جمع سه نفره ما اضافه می

 به عهده بگیره و من و سرور به کارهامون برسیم.

 

دکتر تقویان از مامان خواسته مدت کمی که تا  

 ها مونده رو به استراحت بگذرونه و با اینمهاجرت بچه

رو برای درخواست، تقریبا محترمانه، عذر مامان

 همیشه خواسته!

و جا به بعد، حفظ کردن منبع درآمد منپس از این 

سرور اهمیت بیشتری داره و خاله با حضور به 

 موقعش، کمک بزرگی برای هردو ماست.

 

نبود من که خوبم. تو هم باید امروز الزم -

 رفتی.صاحب کارت ایراد نگرفته؟ می

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 558shahregoftegoo@ 

تونم پیش شما بمونم. نه گفت تا هروقت الزمه می -

 نگران چیزی هم نباشم.

خدا عوضش بده. تو این دوره زمونه آدم خوب کم  -

 شه.پیدا می

  

تونم با روزا نمیِ خوب نیست. اما اینسعادت خوب

قاطعیت رای به بد بودنش هم بدم. فعال برای من، تو 

و این گیره های خاکستری قرار میدسته آدم

 کنه سیاهه یا سفید!است که تعیین میآینده

 

 آره آدم خوبیه. -

 سرور دیر کرد چرا؟ -
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اینکه برای پذیرش کار من خوبه، خونه موندن مامان با

اما دردسرهای خاص خودش رو هم داره و از این به 

های سر راهم، از فیلتری به اسم بعد من عالوه بر مانع

 مامان هم باید عبور کنم.

 

مونه تو شرکت. مامان من گفت اضافه کاری می -

باید یه سر برم بیرون کار دارم. خیالم ازت راحت 

 باشه؟

  

کنه و با روشن کردن تلویزیون پشت چشمی نازک می

 گیره.از من رو می

 

بچم مگه. برو به کارت برس. هرجا رفتی دیر و  -

 زود شد یه زنگ بزن.
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خودم رو برای  رم تاشم و به اتاق میازجا بلند می

هایی که توی این سه ها و سوال جوابمالقات با بچه

 روز منتظرش بودم آماده کنم.

 

شم و با یک نگاه میز مون میوارد پاتوق همیشگی

شم اما خبری از سر کنم. نزدیک میهارو پیدا میبچه

و صدا و شوخی های همیشگی نیست و این کمی 

 شینم. عجیبه. بین شریف و رضا می

 

پریده نفس فرصت های ورم کرده و صورت رنگچشم

ده. با آرنج به پهلوی رضا احوالپرسی بهم نمیوسالم

رو بفهمم. آروم توی گوشم پچ زنم تا دلیل این حالمی

 زنه.می
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 پدرش! -

 

و همین یک کلمه برای فهمیدن کوه مشکالتی که 

 مواجه کافیه.نفس باهاشون

 

 مامان خوبه؟ -

 

کنم و با حالی که همین اول کار میرو به مجتبی 

 دم.گرفته شده جواب می

 

ره خونه پیشش که خوبه. سرور بعد از تولیدی می -

تنها نباشه. شما چخبر؟ گوشی سعادت به درد 

 خورد؟
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شم تا با آمادگی بیشتری جواب خودم پیش قدم می

 های احتمالی مجتبی رو بدم.سوال

 

باز تکرار  نه...مشکلی که سر دوربینا پیش اومد -

تونم مدت طوالنی شه. خیلی عجیبه من نمیمی

به دوربین، موبایل یا هرچیزی که دست به هک 

 کردنش زدم دسترسی داشته باشم.

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 1۰۰_پارت#
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البته توی گوشیش چیز خاصی به جز چندتا پیامی  

که با پیمان راجب قرارشون با مرادی بود نداشت که 

 رفتیم سروقتش.م خودمون داشتیم میاون

 

 کنه.کمی مکث می

 

 راستی تو چطور اون روز اومدی بیمارستان؟  -

 

گه که بعد از سه روز سکوت و نگاه کنجکاو بچه ها می

 این موضوع به چشم اونا هم اومده. 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 564shahregoftegoo@ 

 

 بهم زنگ زد.تقویان-

 مگه خطتت در دسترس بود؟ -

 

دوست ندارم راجب صحبتم با رضا و توجیه تماسم 

 زودی چیزی بگم.  اونم صبح به اون

 

سعادت مریض بود شیرین خانمم که نبود. وقتی  -

کرد. خط خودمو روشن کردم که داشت استراحت می

از شما خبر بگیرم. حوصله جیمزباند بازیاتون با 

 خطو نداشتم.اون

 تو خونه سعادت؟  -
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نسبت به من و رفتارهام توی ناامیدی خاصی 

 زنه.می های نفس که تا االن ساکت بود موجچشم

 

سعادت مریض بود. انقدر حالش بد بود که حتی  -

رو پایین پیش من جاگذاشته. نفهمید گوشیش

شیرین خانم هم مرخصی بود. منم مثل صبح 

پشتی که همون موقع تقویان زنگ رفتم تو حیاط

زده بوده ولی خاموش زد. انگار به سرور هم زنگ 

 بوده!

 

 ده.مجتبی سری به تائید تکون می 

 

آره. شارژ گوشیش تموم شد تو زنگ زدی تازه  -

 روشن کرده بود.
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خوشبختانه حرفی که از سرور شنیدم به کمکم میاد  

دونم دکترتقویان به سرور زنگ زده اصال نمیوگرنه من

 یا نه!

 

 نگفت کجا میری؟-

 

 جوابش رو بدم.کنم تا رو به رضا می

 

پاش وحالش خوب نبود. ازخداش بود من به پر -

نپیچم. گفتم یکی از اقوام مشکل براش پیش 

 اومده. اونم گفت به سالمت.
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های بیشتر باعث لو کنم تا سوالرو عوض میبحث

 رفتنم نشه. 

 

 این مرادی کی هست حاال؟ چی ازش فهمیدید؟ -

 

 گیرم.جوابم رو از شریف می

 

سال خود سعادت. قبال از دور و وسن یه پسری هم -

های اطرافیانش بوده و کارای سایت نمایشگاه

کرده تا چندوقت پیشم تو بخش ماشینش رو می

کرد. تی یه شرکت معتبر تولید دارو کار میآی

همون آرین! اما چند روز پیش خیلی غیر منتظره 

اخراج شده که قطعا بی ربط به این آقای سعادت 

 نیست!
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مشخصه چیزی که پیش خودش داره مهمه که اما 

کنه و باز داره از راه مذاکره وارد سعادت ریسک نمی

 شه. می

چیزی که قراره چندوقت دیگه توی یه قرار به دست 

 سعادت برسونه و در ازاش پول بگیره!

 

سراپا گوش شدم تا بدونم توی این بل بشو و دستای 

چی کار زیادی که تو سفره سعادت هست، من باید 

 کنم.

 

ریم یه سره از مرادی بدزدیم هر خب چرا نمی -

 کار کنم؟ چی که داره رو؟ االن من باید چی
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رو به مجتبی واگذار شریف با سکوت، چیکار کردن من

 کنه.می

 

وقتی دست سعادت بهش نرسیده بعیده به این -

راحتی ما بهش برسیم. از طرف دیگه شرایط 

برای چندتا کار همزمان هیچکدوم از ما فرصت کافی 

جایی سرور باید بره رو نداره باده. همین االن تو این

 خونه!

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 1۰1_پارت#
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 پس چیکار کنیم؟ -

و برای اتفاقای همچنان چشم و گوش باش و خودت -

 جدید احتمالی آماده کن.

 

های بعد از این مکثدونمکنه و من خوب میمکث می

 مجتبی، همیشه حرف مهمی هست.

 

ساعت قرار مرادی و سعادت با ما،  و  پیدا کردن روز  -

راحته سروقتشون رفتن هم با ما. تو مورد اول کارمون

 اما دومی نه! اگر نشد، تو باید پیداش کنی باده!
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 چطوری؟  -

ای روز تو اون خونهومحض رضای خدا باده، شب -

 دونی چطوری؟هنوز نمی

 

اش سکوت های همیشگیرابر نفس و پرخاشگریدرب

کنم و با نگاه مستقیم به مجتبی، ازش جواب می

 ده:خوام اما نفس اجازه نمیمی

 

بهش نزدیک شو. دیروز چطور حواست به  -

رو دیدی؟ چطور گوشیش بود؟ چطور پیام پیمان

طوری بازم برو تو تو تختش خوابیدی؟ همون

کوفتی که اتاقش، سر وسایلش، چمیدونم هر 

دونی. فقط یکاری کن ما بفهمیم اون خودت می

ره که کسی خبر نشده! همه پول داره کجا می
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حاال که خودت نتونستی بفهمی اقال از 

 رو بکن.های یکی دیگه نهایت استفادهدونسته

 

جایی به بعد نه ها از یکتحمل رفتار ناشایست آدم

 ه! ای نیست بلکه اسمش حماقتتنها کار محترمانه

کنم تا فکر چندلحظه جدی و خونسرد نگاهش می

 ها، تاثیری روی من داره.گرینکنه این هوچی

 

 دیروز مریض بود، کسی هم خونه نبود!  -

  

دونم چه مشکلی برای پدرش پیش اومده که نمی

 کشه.ای عقب نمیحتی لحظه
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یه کاری کن بخواد بقیه رو رد کنه برن. بازم   -

یز تو غذاش. راستی مریضش کن، یه کوفتی بر

 جا آشپزی؟راستی باورت شده که اون

 

من مثل تو اهل هرکاری نیستم نفس، از اولش  -

 هم گفتم!

 

 

فرما شده و حمایتی که ازم سکوتی که توی جمع حکم

های ها با حرفای جز موافقت بقیه بچهشه، معنینمی

زنم و سوالی که این مدت نفس نداره. دل به دریا می

میارم. رو به زبانکرده خودش مشغول رو بهذهنم

ای قبل از وارد شدن به حرفهسوالی که شاید یه آدم

 پرسید نه حاال!این بازی می
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رسه به اصال شما مطمئنید که ته اون سایت می -

 سعادت؟

 

 رضا به حرف میاد.

 

رو داده خیلی مطمئنه؛  اطمینان کسی که آمارش -

 گرده به هنر تو!بیشتر هم برمی

 

ای نداره، حال ناخوش نفس و صبری که امروز ذره

 زاره. کاره میهام رو نیمهسوال
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ها نیست باده. یه روز، فقط یه حرف االن وقت این -

روز مادرت توی خطر بود، زندگی برات نموند! 

 ممکن بود گند بزنی به کار هممون.

هاس توی خطره. هر روز و هر شب من پدر من مدت

که چه بالیی ممکنه بین آدمایی که داره با فکر این

 گذره.هیچ سنخیتی باهاشون نداره سرش بیاد می

 

که این بیرون باشه است اما به جای ایناون افسرده 

 شه. گوشه زندان داره تلف می

دونی چه جور تاحاال دادگاه رفتی؟ زندان چی؟ می 

 جاییه؟

 

که تند رفتم حس خوبی ندارم، اما راه جبرانی از این

 دم مثل سابق سکوت کنم.بینم و ترجیح مینمی
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من برای بیرون آوردنش از اون بدبختی لنگ  -

چهل میلیونم. چهل میلیونی که به هرکی بگی 

میگه همین؟ ولی کافیه از کسی قرض بخوای؛ 

دست هیچکس از جیبش در نمیاد چرا؟ چون تو 

تک دختر مردی هستی که سابقه دار حساب 

ولی این رقمیه که این آقا  میشه! شاید باورت نشه

 شاید نقد تو جیبش داشته باشه! 

 

بینم بار عذاب حلقه اشکی که توی چشماش می

 کنه.وجدانم رو بیشتر می

 

کنم تا تنها کنم. هرکاری میآره من هرکاری می- 

 رو حفظ کنم. کسی که برام مونده
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چون عدد بدبختیای من خیلی بیشتر از اونیه که 

 رفعش کنه!کارای اخالقی 

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 1۰۲_پارت#

 

 

 

 

 

خواهرت و نامزدش پول الزم دارن تا کنار هم  -

باشن. رضا اسپانسر ما نیست که با دزدیامون 
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هاش رو جبران کنیم. شریف با بتونیم هزینه

هزارجور مصیبت جایگاه االنش رو داره، اما کافیه 

رفتن یکم دیگه پول دستش بیاد تا نگران لو 

 کاری که کرده نباشه. دست بجنبون باده!

 

کنه و نطق غرای نفس، با لیوان آبی که شریف پر می

نفس سر شه. آب رو یکگیره قطع میسمتش می

ای به کشه و بعد از کوبیدن لیوان چندلحظهمی

 ده.خودش استراحت می

 

 خب یه صلوات ختم کنید! -

 

بود، ما چه کنم اگر شریف نگاهی وقتا با خودم فکر می

دعواهایی که باهم نداشتیم و کارمون به کجا که 
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خندن و من راضی از رسید. مجتبی و رضا مینمی

نشینی پیدا کردم، خودم رو با فرصتی که برای عقب

 کنم.ای که گرم شده سرگرم میآبمیوه

 گیره.شریف رشته صحبت رو دست می

 

قرارشون حدود یک هفته دیگس. هفت روز  -

که به این پسر نزدیک ه برای اینفرصت زیادی

دونی سر از کارش بشی یا هرطور خودت می

تحت فشار بزارمت؛ هر نقشه خوامدربیاری. نمی

دونی بریز اما اگر چیزی به ذهنت ای خودت می

 نرسید از راه ما برو.

 

زاره. شیشه ای از توی کیفش در میاره و مقابلم می

 زنه.چشمک پر شیطنتی بهم می
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زهرماری که نفس  و ه نقش همون کوفتتونمی -

گه رو پر کنه. فقط نمک و فلفل نیست که به می

مقدار الزم بریزی. نهایت یه قاشق مرباخوری 

سرپر! بیشترش عوارض شدید داره و کار به دکتر 

 کشه!می

 

ای. نظریه ای که ای وجود داره به نام اثر پروانهنظریه

زمین، ای از کرهگه: بال زدن یک پروانه در نقطهمی

ای از زمین تونه باعث وقوع طوفان در نقطه دیگهمی

بشه. طبق این نظریه، تغییر جزئی در شرایط اولیه، 

ای به همراه بینیتونه نتایج وسیع و غیرقابل پیشمی

 داشته باشه.
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گیری هر گروهیه و ضدنور اعتماد مهمترین رکن شکل

دوارم شکی هم از این قضیه مستثنی نیست و من امی

که به دلم راه پیدا کرد، مارو توی موقعیت غیرقابل 

 و خطرناکی قرار نده! بینیپیش

 

باد وها به سرعت برقیک هفته از آخرین قرارم با بچه

ای که برخالف تصور شریف، هیچ گذشت. یک هفته

اتفاق خاصی توی خونه سعادت رخ نداد و این برای 

ها بودم، چیزی جوره تحت فشار بچه منی که همه

کاری به ای که داشت ضربهاز فاجعه نداشت.  فاجعهکم

بی اعتمادی به روابط چندساله ما وارد اسم شکو

 کرد.می

 

 《!خودته کار نشد،》
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های شیرین خیره به ظرف خالی روغن، پرحرفی

رو که بنظرم امروز بیشتر از همیشه شده تحمل خانم

اما پیام مجتبی، دم کنم و هرازگاهی جوابی هم میمی

 ره.لحظه ای از جلوی چشمم کنار نمی

 

 آقا مهراب دیر کرد، کی میان؟ -

و وعده نداره. روزا کارش وقت خودت که دیدی، این -

 زنم. االن زنگ می

تا رم بگیرممن برای ساالد روغن الزم دارم. پس می -

 نیومدن.

 

های ریز طور که با چشمداره و همونتلفن رو بر می

 زنه:ده سعی در تشخیص اعداد داره لب میش
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 اگر خریدات زیاده صبر کن عصر باهم بریم. -

 نه االن الزم دارم. -

 

زنم و روغن زیتونی که به عمد توی ازخونه بیرون می

پوشی کردم رو تهیه و این یک هفته از خریدش چشم

 کنم.با دارویی که شریف داده مخلوط می

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 1۰3_پارت#
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گیرم و اتفاقات احتمالی رو رو پیش میمسیر خونه

کنم. نکته مهمی که وجود داره، توی سرم بررسی می

اینه که همه از غذا بخوریم اما فقط سعادت مسموم 

 بشه تا شک برانگیز نباشه.

 

رو نادیده دهدلشوره عجیبی که از صبح آزارم می

ترین خطارو کنم با آرامش، کمگیرم و سعی میمی

بینم داشته باشم. داخل کوچه ماشین سعادت رو می

 که برخالف جهت من به سمت خونه میاد.

 

 امره و با قدرت بیشتری توی سینهضربان قلبم باال می

کوبه. همه چیز به ظاهر عادیه، کوچه نسبتا خلوته می

و همه چیز، حتی مردی که هر روز توی کوچه پیاده 
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دونم که از محافظاس، مسیر کنه و من میروی می

 کنه.خودش رو طی می

دونم چرا جو سنگینی دور و اطرافم رو احاطه اما نمی 

 کرده.

 

ده و ریموت رو پیمان بالودگی چندبار از دور چراغ می

همیشه. سعادت زنه تا وارد خونه بشه. برخالفمی

طور که وسط میاد و همونزودتر از ماشین بیرون

 ده.احترام برام سرتکون میره با کوچه می

 

نگاهم پاکت سفید دم یا نه، چوندونم جواب مینمی 

کنه. پاکتی که داره رو شکار می بزرگی که توی دست

باوجود نوار چسب مشکی رنگ دورتادورش، با آدرسی 
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زنه و جای شکی که مجتبی از بسته داده مو نمی

 زاره که همون چیزیه که من دنبالشم.نمی

 

باقیمانده برام کیلومترها کش میاد. پیمان  چندقدم

شه و ره و سعادت وسط کوچه میاد، خم میداخل می

تازه چشم من پرنده کوچکی که وسط کوچه افتاده و 

 بینه.شرایط بال زدن نداره رو می

 

هاش برام این جنس رفتارها و مسئولیت پذیری

تر از اون، موتور سوار عجیبه، اما درحال حاضر عجیب

اه پوشیه که با سرعت سرسام آوری درحال نزدیک سی

گه این نزدیک شدن به سعادت هست و ظواهر امر می

 شدن کامال عمدی و آگاهانس!
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ای کوتاهه. قصد گیری به اندازه ثانیهفرصت تصمیم

دونم اینه دونم، تنها چیزی که میموتورسوار رو نمی

داره! اش برای ما اهمیتکه زنده مهراب بیشتر از مرده

دوم و یک لحظه زودتر از رو میچند قدم باقی مونده

 دم.رسم و به عقب هلش میموتورسوار، به سعادت می

 

خوریم. درد بدی توی کمرم هردومون زمین می 

 کشه.پیچه و چند لحظه مغزم از فعالیت دست میمی

 

صدایی جز گرومپ گرومپ قلبم توی گوشام نیست و 

 غیرقابل درک هستند.های مقابل صورتم تصویر
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کنم و گرمای دستی رو دور کمر دردناکم احساس می

خودش بعد از اون، فشاری که قصد همراه کردن من با

 رو داره.

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 1۰۴_پارت#
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همه چیز به سرعت رنگ و بوی امنیتی به خودش می 

 یافاطمه》نگیره. صدای بسته شدن در و بعد از او

 جاری گرمی. شنوممی رو خانم شیرین گفتن 《ازهر

 که سوزشی و کنممی حس رو پهلوم از چیزی شدن

 به مجبور رو ذهنم گیره،می شدت لحظه به لحظه

 ! کنهمی بیشتر دقت

 

زده سعادته! بینم، صورت حیرتاولین چیزی که می 

بره و روی مبل من رو همراه خودش داخل می

کنه. درجواب گردش میشونه. نگاهش توی صورتم می

جواب های پیمان و جلز و ولزهای محافظ بی و سوال

 《خوبم》زنن، فقطخاصیتش که صابر صداش می

 . کنهمی زمزمه مختصری
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طور که با عجله درحال تماس گرفتن با پیمان همون

دونم وقت کسیه، پاکت سفید رو از صابر که نمی

اش وظیفهکرد که من ماجرا داشت چه غلطی میاین

 گیره و سمت مهراب میاد.رو انجام دادم می

 

اولین چیزی که توی این لحظه به چشمم میاد،  

 گوشه پاره شده پاکته!

 

هم خواست هم پول بگیرهکار خود بیناموسشه! می-

 سن...

 

نگاه تیز مهراب، اجازه حرف زدن بیشتر به پیمانی که 

گیره میده.  پاکت رو در اوج استرس و عصبانیته نمی
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و کالفه روی میزی که مقابلمون قرار داره پرت 

 کنه.می

 

حاال فاصله من با چیزی که بخاطرش به این روز  

راست شدنه. باید نهایت وافتادم به اندازه یه خم

رو از این آشوب ببرم، به محض برگشتن استفاده

 شه!آرامش، این فاصله زیاد می

 

 عث و بانیش.آخه چی شد یهو؟ خدا نگذره از با -

 دید؟ یه لحظه به من فرصت می  -

 

تیز و صدای نسبتا بلند مهراب، شاید به وجواب تند

اس اما جای حرف برای ظاهر برای شیرین خانم بیچاره
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زاره. مشخصه که خودش هم ترسیده و هیچ کسی نمی

 همچین اتفاقی خارج از انتظارش بوده.

 ره و ازقبل از هرکاری سمت آشپزخونه می

 خواد!خانم مسکن میشیرین

 

کنه که لرزش گوشی توی جیبم، خیالم رو راحت می

 ها از دید دوستام پنهان نبوده. این صحنه

 

 《نزدیکم خوبم،خیلی》

 

برم و دور از چشم از شلوغی نهایت استفاده رو می

بقیه، پیام رو برای مجتبی که برخالف همیشه بخاطر 

م درباره اتفاق موقعیت موجود، رک و پوست کنده از
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کنم و فورا جواب پرسه؛ارسال میپیش اومده می

 گیرم.می

 

 《کجاست؟ مشکل》

 《!دوربینا》

 

 مونم.بارچند لحظه منتظر میاین

. 

 ثانیهسی فقط اما شهمی قطع برقا بخوای هروقت》

 《!داری وقت

 

زارم و قبل از سر رسیدن سعادت، گوشی رو کنار می

برام پیش اومده که کنم بفهمم چه مشکلی سعی می
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طور کمرم درحال آتش گرفتنه. حضور دوباره این

 شه.مهراب، مانع می

 

 خوبی؟  -

 خوبم...کمرم! -

 

های پیمان با مخاطبی که خوام حواسم پی حرفمی

دونم سعادت بزرگ هست باشه اما دستی که حاال می

شینه این اجازه زنه و روی کمرم میمانتوم رو کنار می

  ده!رو نمی

کشه و متعجب و متاسف به خونی دستش رو کنار می

 شه.هاش رو قرمز کرده خیره میکه انگشت
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گم دکتر بیاد. شیرین خانم یه بریده؟ االن می -

 چیزی بیار ضعف کرده!

 

 

 

 

 

 

 سالم خوشگالااا

های بعدی رو زودتر بخونید به اگر دوست دارید پست

 آی دی زبر پیام بدید.

 مرسی که همراهید.
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@Atefeh_AH1994 

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 1۰۵_پارت#

 

 

 

 

 

 سوزه.خوبم...فقط می -
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گیره، حضور پیمان و تلفنی که سمت مهراب می

شه تا با کنه. ازجا بلند میحواسش رو از من پرت می

 پدرش صحبت داشته باشه

 

هایی بین پیمان و سعادت بزرگ دونم چه حرفنمی

و بدل شده اما هرچی هست، عصبی سراغ صابر  رد

کنه. شیرین خانم ترسیده از ره و باهاش بحث میمی

داد و بیدادهای مردهای خونه توی آشپزخونه چرخ 

 پاش رو گم کرده.وزنه و مشخصه که دستمی

 

کجا آب  نم ازنه پدر من... شلوغش نکن. من میدو -

 خوره...می
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ها و کمرنگ شدن صداش، باالرفتن سعادت از پله

کنه. شرایط رو برای عملی کردن تصمیمم فراهم می

کنم و چند بی معطلی آمادگیم رو به مجتبی اعالم می

 شه. ثانیه بعد، برق قطع می

 

کنم. توی بحبهه ترس شیرین خانم و معطل نمی

ده پاکت رو شوک جدیدی که به اهل خونه وارد ش

کنم و فلش سیاه رنگی که از توش سر دوال می

 زارم.دارم و توی جیبم میمیخوره رو برمی

 

گرده. با زودتر از انتظارم روشنایی به خونه بر می

شم و سمت مهراب که اضطراب ظاهری از جا بلند می

 رم. هارو دوتا یکی پایین میاد میپله
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گیره و ، دستم رو میدونمارادی یا غیرارادیش رو نمی

همراه خودش سمت پیمان که با صابر درحال چک 

 بره.کردن شرایط موجودن می

 

 چه خبره؟-

روزی نباشی گه امنه. بنظرم چنددونم. مهدی مینمی-

جا بهتره. دیدی که پدرت چی گفت؟شما هم برو این

 خونه!

  

کنم. ازخداخواسته از حرف پیمان استقبال می

خوام طور که میر همه چیز داره اونباخداروشکر این

ره. برای خالی نبودن عریضه سوالی هم پیش می

 پرسم.می
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 بیرون امنه؟ -

 

 .گهسرسری آره می

 

 رم.باشه. می -

 

قصد جدا کردن اتصال اجباری با سعادت رو دارم اما 

 شم.موفق نمی

 

 بینی وضعیتشو! باید دکتر نبوی بیاد.نمی -

نیست مهراب. خودت که با بابات االن وقت دکتربازی -

 حرف زدی!
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 کنم خودی نشون بدم.سعی می

 

 رم خونه.خوبم. می-

 

 کنه.حتی نگاهمم نمی

 

 بریمش!پس خودمون می -

 

 

 

 

کجا میخوای ببریش؟ بزار دختر مردم بره سراغ کار 

 �🌺🌺🌺�خودش.
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 ��شبتون بخیر

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 1۰۶_پارت#

 

 

 

 

 

 

خوره، صدای که به در سمت من میضربه محکمی 

پیچه و پرت شدنم به سمت بدی که توی ماشین می
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رو سعادت، اجازه کامل شدن حرف شیرین خانم

 ده!نمی

 

 مهراب؟ -

 

رو بین یافاطمه زهرا گفتن شیرین خانم  صدای پیمان

کشه و همراه شنوم. سعادت دستم رو میناواضح می

لند شدن بهم کنه و اجازه بخودش به پایین خم می

 زنه.ده. بلند داد مینمی

 

 خوبم! -

 خوری؟میرم خونه باغ. مهدی تو چه گهی داری می -
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آور خبری از ضربه جدید نیست اما سرعت سرسام

 کنه.ماشین، ته دلم رو خالی می

کم سرعت گذره، اما ماشین کمدونم چقدر مینمی  

دا های شیرین خانم فقط خگیره و از نالهنرمالی می

مونه. فشار دستی که من رو پایین خدا گفتن باقی می

شه و من اجازه باال اومدن پیدا نگه داشته بود، کم می

 کنم.می

 

پای لرزون باال میام و مهراب با نامطمئن و با دست

 کنه:دیدنم لب باز می

 

 نترس، فقط یه تصادف ساده بود! -

 تعریف آدما از سادگی متفاوته! -
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ها و کفتارها دارم که بین دعوای گرگ ای روحس بره

گیر افتاده و ناچار باید یکیشون رو انتخاب کنه و نکته 

 قربانی شدنش باالست!اینجاست، درهرصورت، امکان

 

گردیم؟ به برادرم ریم؟کی برمیشه بگید کجا میمی -

 شه!اطالع بدم نگران می

 رم باغ!بگو چندروز می -

 

دم تا بفهمم جواب پیمان مینگاه ناباورم رو به مهراب 

 زنه:چقدر حقیقت داره. خونسرد لب می

 

 گردیم!خیلی زود برمی-
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موقعیت مزخرفی که توش گیر کردم رو با پیام برای 

خوام هرطور شده، زودتر دم و ازش میشریف شرح می

 راه نجاتی پیدا کنند.

 

الباقی مسیر به جز نجوای دعاهای شیرین خانم، 

رسه. بی اهمیت به ه گوش نمیصدای دیگه ای ب

دم و باخودم سوزش کمرم، سرم رو به شیشه تکیه می

 رسه؟کنم این قصه کی به سر میفکر می

 

عبور ماشین از عوارضی شهر و زدن به دل جاده و 

شه ، می مسیری که به یکی از شهرهای شمالی ختم

 گه که هنوز مونده.می
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اه رنگی که برم و فلش سیدست توی جیب مانتوم می 

کنم تا برای طور سر اطالعاتش دعواس لمس میاین

 باقی راه انگیزه کافی داشته باشم.

با توقف ماشین مقابل ویالیی که دیدن نمای بیرونش  

برای پی بردن به زیبایی درون کافیه، حس بدی که 

 گیره.سعی در مقابله کردن باهاش داشتم، جون می

 

من و سرور به شرایط  مادرم همیشه دربرابر غرغرهای 

 زندگیمون یک جواب داشت:

 خدا از خوش دل همیشه نیست، مهم پول》

 《!بخواید

 

 اش رو وقتی وارد خونهای که من معنی حقیقیجمله

و زندگی سعادت شدم فهمیدم. شاید نشستن توی 
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همچین ماشینی و اومدن به همچین مقصدی، روزی 

پیاده تا خونه برام حکم رویا رو داشت اما حاال، حاضرم 

برگردم فقط حال بدی که توی این ماشین شیک با 

ای که کیلومترها از خونه خودم فاصله داره دیدن خونه

گفت، به جونم افتاده از بین بره. مامان راست می

 ِخوش خیلی مهمه!دل

 

جا کامال هایی که برخالف تهران،اینبا دیدن محافظ

کنند، به واضح ایستادن و امنیت فضارو تامین می

 دم.پیمان برای انتخابش حق می

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

  1۰۷_پارت#
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ای، های شیشهداخل ویال همه چیز زیباست. دیوار

نظیری که برای اعصاب کم از دارو نداره و ویوی بی

لوازمی که با مهارت و دقت تمام کنار هم قرار گرفتن 

حسابی به تر، رنگ سفیدی که توی فضا و از همه مهم

چشم میاد و یکجورایی مثل امضای مهراب سعادت 

 پای اموالشه.

 

خسته از اتفاقاتی که نمیدونم چطور پشت سر 

کنم. به گذاشتمشون، بی هیچ رغبتی به فضا نگاه می

 شدت به تنهایی احتیاج دارم.
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 تونم بخوابم؟کجا می من -

 

ها و شیرین خانم که انگار با دیدن دریا نذر و نیاز

ختمای توی ماشین رو فراموش کرده با کسب اجازه از 

ده و رو به من میهای طبقه باالآقاش یکی از اتاق

 کنه تا بریدگی کمرم رو پانسمان کنم.کمکم می

 

خواب، بیخیال هرچیزی که به محض رسیدن به تخت

هام، مغزم شم و با بستن چشمتا االن سرم اومده می

 کنم.رو به خاموشی دعوت می

بین سکوت مطلق و صدای موجی که هرازگاهی به 

خوام باز بخوابم کنم. میرسه چشم باز میگوشم می

 اس.فایدهاما بی
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بی سر و صدا از اتاق بیرون میام و برای رفع گرسنگی  

ده راه آشپزخونه رو پیش که داره خودی نشون می

 گیرم. می

 

 ای خودش رو به محیطمهتاب از بین دیوارهای شیشه

 رو از تاریکی نجات داده.خونه رسونده و سالن

 

کنم و بی اهمیت به گرمای هوای کمی چای دم می

کنم و با مونم تا دم بکشه. لیوانی پر میمنتظر می

شه به حیاطی که شکالتی که توی یخچال نسیبم می

 رم.توی این سکوت مملو از آرامشه می
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م. خدا شدم و به مهتاب خیره میلم می روی صندلی

دونه االن مامان تو چه فکریه و سرور چه می

 هایی رو بخاطر این موقعیت تحمل کرده. حرف

 

 چای تو این هوا؟  -

  

صدای آشنایی که امروز بارها از فاصله نزدیک کنار 

شناسم.  برخالف من که ظاهرم گوشم شنیدم رو می

تعریفی نداره، مشخصه که به خودش رسیده و از اون 

 آشفته حسابی فاصله گرفته.شکل شمایل 

 

 ده.بهم آرامش می -
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ده و صندلی خوام از جا بلند بشم که اجازه نمیمی

 کنه.کنارم رو برای نشستن انتخاب می

 

راحت باشید...خوبه که آرامش انقدر بهتون نزدیکه  -

 ده. که با یه لیوان چای خودشو نشون می

 

 چرخونه.نگاهش رو بی محابا روی تنم می

 

 ن چطوره؟ کمرتو -

 

دم و از نگاه مستقیم به موهام رو پشت گوش می

 کنم. هاش پرهیز میچشم
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 خوبه. -

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 1۰٨_پارت#

 

 

 

 

 رو نداره.برخالف من، قصد کوتاه کردن این مکالمه

 

 چطور آسیب دیدید؟ -
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شیشه روغن زیتونی که دستم بود شکست. فکر کنم  -

 برید!های اون پهلوم تیکه

 

است اما دونم لحنم زیادی سرد و کالفهخودم می

 تونم جلوش رو بگیرم.نمی

 گیره.نگاهش رنگ تاسف می

 

 جا بودن ناراحتید؟از این -

 ای ندارم.بله...اما چاره دیگه -

 دختر شجاعی هستی!-

 

کنم. ادامه کنم و نگاهش میاز بخار چای دل می 

 ده:می
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 و نداشتم!جونمو نجات دادید؛ انتظارش -

 

حاال که خودش اصرار به صحبت داره، مخالفت 

کنم. سوالی که از صبح فکرم رو مشغول کرده نمی

 پرسم.می

 

خواستن بهتون آسیب بزنن؟ فقط نگید چرا می -

 شه.تصادف ساده بود که به شعورم توهین می

 

رو برای نگاه کردن انتخاب آسمون باالی سرمون 

 کنه.می

 

 گردن!دنبال آرزوهاشون میچون تو زندگی من  -
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 درست مثل ما! 

 

 پس زندگیتون خیلی بزرگه! -

 زنه:کجخند می

 نه... آرزوهای اونا کوچیکه! -

 

خوره! پدر نفس، آینده سرور و مجتبی، بهم برمی

مامان و احتماال حال وموقعیت شریف، زندگی من

آرزوهای بزرگی هستند! انقدر بزرگ  روحی رضا، همه

 کنیم.خطر می که ما بخاطرشون

 

اتون زیاده و از اون باال کوچیک شایدم شما فاصله -

 بینید.می
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ره و بنظرم محترمانه بهم از جواب دادن طفره می

کنه که با تمام صمیمیتی که توی رفتارش حالی می

داره اما من باید حواسم به حرف زدنم باشه و اونه که 

 تونه بگه.هرچی بخواد می

 

 بازم چای هست؟-

 

گیرم و از خیر وان دست نخورده ام رو سمتش میلی

 گذرم.آرامش چای می

 

 هنوز نخوردم، برای شما.  -

 خودتون چی؟ -

 من بیشتر گرسنم تا تشنه!-
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رو نوشه. تلفن همراهشکنه و کمی چای میتشکر می

شه. گوشی رو بین تر میدرمیاره و بهم نزدیک

ینترنتی ا طور که با صفحهگیره و همونهردومون می

خواد ده مشغوله، ازم میرو نشون میکه منو رستوران

 تا انتخاب کنم.

 

خانم ام چی بخوریم؟ امشب شیرینمنم گرسنه -

 زحمت کشید اما من هنوز جا دارم.

 

گزم و با اشاره نامحسوسی که به خوابیدن و لب می

گیرم اما جوابی کنه، از خجالت گُر میکار نکردنم می

 کنم.پیدا نمی

 کنه.ابرو به صفحه اشاره می و ر باال میاره و با چشمس
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این چندتا هم ببندن خودتون باید دست به کار   -

 شید!

 

رو به زبان رسهای که به ذهنم میبی فکر، اولین جمله

 میارم.

 

 ببخشید! -

 

 خواد.با نگاه پرسشگرش ازم دلیل می

 

. کدوم رئیسی برای آشپزش غذا وظیفه من بود-

 ده؟میسفارش 
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 ده.کنه و سرتکون میخنده جذابی می

 

 رئیسی که خیلی از آشپزش فاصله نداره. -

 

با همین جمله، جواب دهن پرکنی به حرفی که خیال 

ده و کردم از  جواب دادن بهش طفره رفته میمی

 بنده.رو میدهنم

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 1۰9_پارت#
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اشم. مهراب سعادت با باید بترسم. باید خیلی مراقب ب

ها کارها و رفتارهاش، داره وجدانی که توی این سال

دارم هوشیار نگهاقل نیمهسعی کردم هرطور شده حد

کنه، اونم زمانی که راه زیادی تا رو کامال بیدار می

 پایان نمونده.

 

کنه. ام، گرسنگیم یادآوری میبلندشدن صدای معده

های خوش عکسشم و بین اسم و تعارف خم میبی

گردم و لعاب دنبال چیزی که دلم بخواد میورنگ

ها درنهایت به پیتزای مخصوص یکی از رستوران
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زمینی دم. مهراب هم دست روی سیبرضایت می

زاره. انتخابی که به محض بزرگ و ساندویچ خاصی می

اش از پیتزایی که دیدن جزئیات مواد تشکیل دهنده

 شم.خواستم پشیمون می

 

ها با چندتا بره که یکی از محافظزمان زیادی نمی  

 شه.ظرف غذا بهمون نزدیک می

رو روی میزی که اشونکنه و همهسعادت تشکر می

 چینه. بینمون قرار داره می

 

 سرد نشه! -
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زمینی بزرگی که شه. سیبخودش زود مشغول می

رو کامل باز و محتویات پخش و سفارش داده

 کنه. اش رو پر از سس میشدهپال

کنم کنار شریف نشستم، رفتارش طوریه که حس می

 ای که برای دزدی پا به خونش گذاشتم. گندهنه کله

 

گیره. دست اشتهای زیادش، قدرت تعارف رو ازم می

دارم. هارو بر میبرم و یکی از سیب زمینیجلو می

ام رو برای خواستن بیشتر تحریک طعم خوبش، معده

 کنه.می

 

ها، کنم و بعد از فاصله دادن برشظرف پیتزارو باز می

 دم.بین هردومون قرار می
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 دستتون درد نکنه.بفرمائید. -

 

ده و با میزنه. سرتکوندست رد به سینم نمی

داره. جوری با مییک برش بر ،《جون نوش》گفتن

کنم حتی قاشقی از غذای خوره که شک میلذت می

 .شیرین خانم رو خورده باشه

 

 شیرین خانم چی پخته بود؟  -

 

گیره، با رو میطعنه کالم و هدف پشت حرفم

ای که کنه تا دربرابر خندههای خندونش اخم میچشم

وی هاش بیاد مقاومت کنه و مثال جلخواد روی لبمی

 منم بگیره. 

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 626shahregoftegoo@ 

 لوبیا پلو. -

 هم بوده.معلومه خوشمزه -

 

هاش رو شکنه و کش اومدن لبسد مقاومتش می

زنه پنهان پشت گاز بزرگی که به ساندویچش می

کنه. چینی که کنار چشماش میوفته و برق خاصی می

اینجور وقتا توی نگاهش به وضوح مشخصه هر 

 ای رو سر شوق میاره.بیننده

 

هایی که از صبح وب و صمیمیتش، دغدغهرفتار خ

کنه. طوری که فراموش باهاشون درگیرم رو کمتر می

کنم چه خطری رو برای کسی که در مقابلشم نه می

طرفش، به جون خریدم، ترس از تنهایی و فاصله 

که برم و فکر کردن به اینهارو از یاد میزیادم از بچه
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ا موکول چه جوابی باید به مامان بدم رو به فرد

 کنم.می

 

 فست فودم بلدید؟ -

 

پره و به توی گلوم می قصد جواب دادن دارم اما لقمه

شه چندتا ضربه آروم سرفه میوفتم. از جاش بلند می

 زنه.پشتم می

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 11۰_پارت#
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زنم، ای که میرو باال میارم و بعداز تک سرفهدستم

با این که ممنون محبتشم، اما خوام ادامه نده. ازش می

جا نکنیم. نه بهرو زیاد جاخوبه که مرزهای صمیمیت

بخاطر شرم و حیا؛ چون من اونقدر کاربلد نیستم که 

 .مدیون محبت آدمی باشم و بتونم بهش نارو بزنم

 

 خوبی؟ -

رو پاک گرفته دم و اشکی که از چشمم راهسرتکون می

 کنم.می

 راضی نبودید؟ -
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 چی؟ -

 

دم خوبه که یک جا تفاوتمون به چشم اومد. تکیه می

کشم تا راه گلوم باز بشه. چتری و نفس عمیقی می

هایی که بخاطر کوتاهیشون دائم جلوی چشمم میان 

 دم.زنم و جواب میرو کنار می

 

دارم یا از خدا بی اجازه که از غذای دوستام برمی  -

تام خوان کوفتم شه یا تو گلوم گیر کنه!  یوقمی

 گیره!دعاشون می

 

کنه که خنده و با یک آهان بهم ثابت میزیاد نمی

بازهم متوجه منظورم نشده که البته طبیعیه چون 

 رو نداشته.هیچوقت دغدغه پولی که بابت غذاش داده
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کشه و تقریبا متمایل به سمتم ظرفش رو جلو می

 شینه.می

 

خوریم تا خیال شما راحت باشه من اینم باهم می -

 راضی راضیم!

 

زنم و ام غیر ممکنه. زیر خنده میحقیقتا مهار خنده

دونم شکنه. نمیصدای بلندم، سکوت شب رو می

 چطور باید توجیهش کنم که حرفم فقط شوخی بود.

های اون رو هم گیج شده اما خنده من ناخودآگاه لب

 کنه.به خندیدن ترغیب می

 

 خندی؟ چرا می -

 فقط شوخی کردم.من خیالم خیلی راحته. -
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شه. بعد از شونه باال میندازه و دوباره مشغول می

ای که از اول خوردن نیمه ساندویچش نیمه دیگه

گیره و دست نخورده مونده بود رو به سمت من می

 کشه.ظرف پیتزا رو جلوی خودش می

با کمال میل تعارفش رو می پذیرم و از غذای خوردن 

ر مردی که در نگاه توی این نیمه شب تابستونی کنا

برم. اول هیچ سنخیتی با من و زندگیم نداره، لذت می

 دونه این دنیا فردا چی برام کنار گذاشته.کسی چه می

 

ام حتی به کنم معدهکشم که حس میوقتی عقب می

اندازه یک دونه سیب زمینی هم جا نداره و در جواب 

سیب  اشاره سرخوش سعادت به ظرف نیمه شده

 دم.می بندم و با شدت سر تکونمی شمزمینی، چ
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 اصال حرفشم نزنید! -

 

 کنهداره و دور لبش رو پاک میبرگ دستمالی بر می

. 

 باشه.-

 

کنم توانی برای تحمل وزنم ندارم. دست به حس می 

است . اگر تنها بودم با فایدهشم اما بیدامن نوشابه می

رو از این فشار باز کردن دکمه و زیپ شلوارم خودم

کردم اما حضور مرد کنار دستم این خالص می

 کنه.رو سلب میقابلیت
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های عمیق و پر صدایی که یکی بعد از دیگری نفس 

 کنه.کشم پر خوریم رو عیان مییم

 

 شی.یکم قدم بزنیم بهتر می -

 

رو جمع بست و نگفت قدم بزنید خوبه که خودش

وگرنه من در حال مردن هم، محال بود بدون همراه 

 حتی از جام تکون بخورم.

 

کنم. با بلند شدن از روی صندلی موافقتم رو اعالم می

میاره که حس زمین سفتی که زیرپام دارم، یادم 

ای بخاطر فاصله کمی که میز و صندلی با دیوار شیشه

 سالن داشت، چیزی پام نکردم.
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 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 111_پارت#

 

 

 

 

 چرخم.به سمت خونه می

 کجا؟-

 برم کتونیمو بیارم!  -

 کتونی؟  -
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کشه و با تعجب به برهنگی پاهام نگاهش رو پایین می

فکریم، لختگی و بیشه.خجالت زده از شخیره می

 کنم. های پامو جمع میانگشت

 

 کتونی که گرمه!-

 

های ره و با صندلای داخل میتوضیح دیگهبدون

 گرده. مردونه برمی

 

 تونی؟با اینا می -

 بله ممنون.-

 

دونم چی هنوز از خجالت این لطفش درنیومدم و نمی

ها مقابل باید بگم که با خم شدن و قرار دادن صندل
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کنه. برخالف من، خیلی عادی م، کیش و ماتم میپا

 شه.شه و به نتیجه خیره میبلند می

 

انگار درست ترین کاری که باید رو انجام داده. دست  

بره و راه میوفته. های شلوار راحتیش میتوی جیب

آبی که دارم و به استخر بزرگ و پرمیکنارش قدم بر

 کنم. جلومون هست نگاه می

 

بینی. کدوم پشت ویال دریاست، جلو هم که می -

 طرف بریم؟ 

 

انکار این حقیقت که مهراب سعادت یک جنتلمن تمام 

رو ببینم اما عیاره از عهده من خارجه! دوست دارم دریا
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چربه و های قلبیم میمثل همیشه، تنبلی به خواسته

 کنم.رو انتخاب میترین راهنزدیک

 

ه. صدای موجم که تا استخرتون کم از دریا ندار -

 طرف بریم.جا میاد. از همیناین

 

داره و من میدور استخر بدون حرف کنارم قدم بر

خیره به آب تمیز و زاللی که هوارو مطبوع کرده، 

های های نفس و بقیه بچهتجربه خودم رو با تجربه

 شم.کنم و گیج میگروه مقایسه می

جلوی تونم رم نمیهرطور با خودم کلنجار می 

 چرخش زبانم رو بگیرم.

 

 هاتون نیستید.ردهشما مثل بقیه هم -
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 رو پایین میاره.هاشکنه و سرعت قدمرو به من می

 

 های منو دیدی؟ردهشما مگه چندتا از هم-

 

کنه، بهم تلنگر سوالی که برای جواب انتخاب می 

 زنه تا حواسم رو بیشتر جمع کنم.می

 

ما خیلی از ما دورن. ولی گم. امثال شچون ندیدم می-

 شما نزدیکی.

 

 بره تا حرفی بزنه.زمان می چند قدمی
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 گفتی چند سالته؟ -

 بیس...-

چرخه و قبل صندل بزرگی که بهم داده توی پام می 

خورم و تا به خودم که جوابی بدم سکندری میاز این

 آب توی سعادت، گفتن 《باش مراقب》بیام، بین 

 .میوفتم سرم پشت

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 11۲_پارت#
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زنم و عمق استخر بیشتر از انتظارمه! دست و پا می

رسونم. نفس عمیقی رو به سطح آب میخودم

زنم و به چهره رو کنار میکشم، موهای روی صورتممی

 کنم.ای که لب استخر ایستاده نگاه میعصبانی

 

 تونی بیای بیرون؟می -

 طرفه؟آره... پله کدوم -

 

ها کنم تا به پلهده شنا میتو جهت جایی که نشون می

رم. آب توی تار و پود لباسام و ازشون باال می رسممی

نفوذ و وزنم رو بیش از اندازه سنگین کرده. بدتر از 

همه، چسبندگی زیاد و نشون دادن تمام فراز و فرود 
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های سعادت این های تنم با مخلفاتشه! اگرچه چشم

تونم حس خوبی به این اه خاصی نداره اما نمیبار نگ

وضعیت داشته باشم. تنها نکته مثبت، گرمای بیش از 

 گیره. اندازه هواست که جلوی لرزیدنم رو می

 

 خوبی؟  -

 فکر کنم!-

 خیلی سر به هوایی! -

 

کنه انگار من گر و بدخلق نگاهم میجوری سرزنش

گم ی نمیتر از سایز  پام کردم! چیزرفتم صندل بزرگ

رم. مقابل در، بار پابرهنه همراهش سمت ویال میو این

یک نگاه به سر و وضع خودم و فضای تمام سفید 

 مقابلم کافیه تا قدم از قدم بر ندارم!
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 شه.من اینطوری بیام تو همه جا کثیف می-

 

 ره.هاش بیشتر درهم میکنه و اخمسرتاپام رو نگاه می

 

 دی؟ چیزی تو پات نرفت؟طوری اوماز اون جا این -

 نه...راه... -

 

 پره.کالفه بین حرفم می

 

 شه!بچه ای! برو تو فردا تمیز می-
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چلونم تا آب اضافی ازشون هام رو میموها و لباس

و صدا، پشت سر  رم. بی سرخارج بشه و بعد داخل می

کنم گیرم و سعی میرو پیش میسعادت راه طبقه باال

 اعصابش بهم نریزه.حرف اضافی نزنم تا 

 

کم کم سرمای کولر گازی های داخل خونه ، لرز به 

 کنن. جونم میندازه و دندونام با هم برخورد می

 

پشت در اتاق تازه یادش میاد که به لطف دزد و پلیس 

بازیاشون من هیچ چیزی غیر از لباسای خیس تنم 

 همراهم نیست!

 

 بریم اتاق من لباس بدم تنت کنی.-
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شم و پا به اتاقش لفت همراهش میبدون مخا

زارم.اتاقی که برخالف تمام فضاهایی که توی این می

مدت دیدم، با رنگ طوسی دیزاین شده. تفاوتی که 

 کنه.قفل زبانم رو باز می

 باالخره یه جا سفید نیست!-

 چون امنه! -

 شم. متوجه حرفش نمی

 یعنی چی؟-

ین ره و بکنه و سمت کمد میرو خاموش میکولر

هاش دنبال چیزی که به درد من بخوره لباس

 گرده.می

 

ده. اونم با شدت رو زود نشون میایسفید هر لکه-

 تونه داشته باشه!آسیبی که می
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 یعنی خونه هم امن نیست؟-

 

گرده و بلیز و شلواری رو که جدا کرده سمتم بر می

 گیره.می

 

 جا نبودیم! حوله توی حماماگه امن بود االن این-

هست. اینارو بپوش اگر مشکلی بود بگو یه چیز دیگه 

 پیدا کنم.

 

این که من توی این مدت، بدون ارتباط خاصی پا توی 

ترین فضای سعادت گذاشتم، دو حالت بیشتر امن

آماده ای شدم، یا سعادت لقمهنداره؛ یا من خیلی حرفه

 ای که من فقط باید برش دارم!
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 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 113_پارت#

 

 

 

 

رم و با دراوردن لباسم، از شر اون داخل حمام می

شم. شیر آب رو باز و تنم چسندگی خیس خالص می

ریزه مهمان رو برای چند لحظه به آب گرمی که می

کنم. لباس هام رو آب می کشم و حسابی می

 چلونم تا آبش بره. می
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خوره و صدای سعادت یادآوری به در می چندتقه

نه که توی اتاق یه پسر مجردم نه حمام شخصی کمی

 رم.خودم و بهتره عجله کنم! پشت در می

 

 بله؟-

های زیر روشویی خیلی چیزا هست. از تو کشو-

همشون می تونی استفاده کنی.  اگر چیزی خاصی 

 الزمه چک کن شاید بینشون باشه!

 

کنم و زاره. تشکر میکنجکاوی راهی برای تعارف نمی

داشتن حوله سفیدی که در تمیز بودنش بعد از بر

رم. سعادت حق داره، رنگ شکی نیست سراغ کشو می

 کنه.سفید خیال آدم رو راحت می
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اولین چیزی که به چشمم میاد شونه چوبی دندونه 

دارم تا موهام رو درشته. از خدا خواسته برش می

 مرتب کنم.

چند مدل صابون صورت، دهان شویه، مسواک نو و 

گه که اسانس ی رنگی که بوی خوبشون میهاگوی

های مخصوص حمام هستن. باز کردن کشوی کناری 

 و دیدن محتویاتش، بین چشم و ابروم فاصله میندازه!

 

های رنگ و وارنگ پدهای بهداشتی که کنار هم بسته

چیده شدن. پس شازده هم بله! چه دست و دلبازم 

نم هست، یکی از گرون ترین برندهارو هم برای خا

تری گردم اما چیز جالبتدارک دیده! کمی دیگه می

رو بر به چشمم نمیاد. بدون تعارف شونه و مسواک

 میدارم.
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کنم. پاچه شلوار رو هایی که داده رو تن میلباس

رو تا جایی که جا داره زنم و بند کمرشچندتا تا می

زنم تا پایین نیاد. بلیز آستین کشم و سفت گره میمی

ا زیر آرنجم میاد و خوشبختانه کامال روی کوتاهش ت

 پوشونه.ام رو میپایین تنه

 

کنم که سایز این مرد خیلی با من خداروشکر می 

تفاوت داره و توی این حجم از گشادی، نبودن 

 های زیرم به چشم نمیاد!لباس

لحظه آخر، نمی تونم جلوی خودم رو بگیرم؛ دوتا از 

تهران رفتم با سرور دارم تا وقتی هارو برمیصابون

 استفاده کنم.
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زنم. گیرم و چند تقه به در میلباسم رو دست می

کنم تا بدونه دارم بیرون محض اطمینان گلو صاف می

 میام. 

 

داخل تراس ایستاده و خیره به حیاط، با ژست خاصی 

به در تکیه داده و پاهاش رو روی هم قالب کرده.  

ست آزادش کنه و با دتلفنی با کسی صحبت می

 ده.  هاش رو ماساژ میشقیقه

 

رم تا اگر حرف به درد بخوری هست بشنوم جلوتر می

کنه و منی که سعی اش عقبگرد میاما حین مکالمه

بینه. سرسری خداحافظی داشتم گوش وایسم رو می

ندازه یقه کنه و جلو میاد. زیر نگاه کلی که بهم میمی

 کشم.گشاد لباس رو کمی باال می
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 راحتی با لباسا؟ -

 بله...ممنون.-

 

زاره. زنه و پلک روی هم میدرجوابم فقط لبخند می

 موندن بیشتر از این جایز نیست.

 

 خوام. با اجازتون برم بخوابم.واقعا معذرت می-

 خوای؟مگه من تو آب افتادم که ازم معذرت می-

 

تر شده حرفم رو کنم اما حاال که نرمدل دل می

 راحت بخوابم.زنم تا شب می
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 نه...ولی دعوام کردید!-

 

اخم روی پیشونی و لبخند لبش با هم تضاد قشنگی 

دارند. حق به جانب وبی هیچ اثری از پشیمونی سر 

 ده.تکون می

 

البته... سعی کن دختر خوبی باشی تا دعوات  -

 نکنم! دوسالت نیست که از آب بگیریمت!

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 11۴_پارت#
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ل پدرهای سختگیر صحبت کردنش هم مث

گم و این همراهی شبانه رو اس.شب بخیر میبامزه

دم و به که دوستانه تر از این بشه خاتمه میقبل از این

 رم.اتاقی که بهم داده می

 

 

 

 فصل هفتم

 

 شناخت

رو، شناخت اون از مهمترین بخش زندگی هرآدمی

ده. شناخت دانش و فهمیه دنیای اطراف تشکیل می
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زنه و از راه که مارو به جهان پیرامونمون پیوند می

های مختلفی مثل تفکر، تجربه و یا حواس به دست 

میاد. نکته قابل توجه درباره این قابلیت، عدم 

شیم تا د میای که متولمحدودیت زمانه! از لحظه

تونیم نسبت به بندیم، میوقتی که چشم می

موضوعات مختلف شناخت پیدا کنیم و حتی نظری 

 که قبل تر راجبشون داشتم رو تغییر بدیم!

 

ادعای مهراب سعادت، راجب فاصله نه چندان زیادش 

به من و امثال من، جوری تردید به دلم انداخته که 

احتیاج دارم و این برای برداشتن هرقدمی، به اطمینان 

شه، مگر با شناخت بیشتر این احتیاج بر طرف نمی

 مرد.
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گن آدم هارو باید تو سفر شناخت اما این چند می

ساعتی که از سفرمون گذشته انقدر خوب بوده که 

دم بهش استناد نکنم وگرنه بعید نیست یه ترجیح می

چیزی هم بدهکار این شازده بشم و قبل از 

هاش، یه چیزی اتک زدن به داشتهخداحافظی عوض پ

 هم دستی بدم و بیام بیرون.

 

ای که باید بهش بیخیال مامان، سرور و هر آدم دیگه

کشم تا شم و روی تخت دراز میجواب پس بدم می

ها برای جاسوسی، راهی برای حل های بچهجدا از راه

اطمینان از درست بودن کارم پیدا کنم و چراغ 

ای پیش برم تا یچکس دیگهخاموش بدون اطالع ه

هارو با عذاب وجدان بعدها هرلحظه این روزها و لحظه

 مرور نکنم.
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تا طلوع خورشید و  روشن شدن هوا، فقط روی تخت  

ای شم و درنهایت نتیجهاز این پهلو به اون پهلو می

 گیرم. نمی

 

رم. ها میاز تخت جدا می شم و سروقت لباس

اده نیستن. زیاد سخت همشون نم دارن و قابل استف

گیرم و با همون لباس های سعادت اتاقو ترک نمی

 کنم.می

 

بعد از روشن کردن کتری، راه حیاط رو پیش  

گیرم تا قبل از هرکاری با مامان که مهمترین می

 بخش زندگی منه، صحبت و خیالش رو راحت کنم.

بنظرم حتی نیروهای گِشتاپو هم از مادراشون حساب 

 برسه به من! بردن چه می
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گیرم و با شنیدن صداش تقریبا شماره سرور رو می

شم و کمی راحت تر حرف بیخیال شرایط همیشه می

زنم. سعادت انقدر دشمن و درگیری داره که نخواد می

 تلفن آشپز به قول خودش سر به هواش رو چک کنه.

 

 تونم صحبت کنم.سالم خوبی زیاد نمی -

 ؟سالم. سالمی؟ چرا اینطوری-

 

 آدم بشه.گاه نگرانخوبه که کسی باشه تا گه

 

خیالت راحت همه چی خوبه منم خوبم. لوکیشن  -

 کنید؟دم برات. شما چیکار میمی

 رضا داره میاد شمال. -
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تونم باشم. اما زیاد ابراز خوشحال تر از این نمی 

دم بیشتر برای مامان زمان بزارم کنم. ترجیح مینمی

تا مکالمه سر بسته با سرور. دور و اطرافم رو نگاه 

 کنم تا مبادا کسی دور و اطرافم باشه.می

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 11۵_پارت#
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 سالم عفت خانم!  -

ِکاری! ببینم این دوتا رگ وامونده قلب کوفتسالم و -

 منم میبندی تو یا نه! دیگه خیلی سرخود شدی با...

 

 پرم.بین حرفش می عصبانیتش بیش از تصورمه

 

ای بابا سرخود چیه؟ کار پیش اومد زنگ زدم بگم -

 جواب ندادی! قلبت خوبه؟

 کارت کار دارم.گوشی رو بده من با صاحب-

 

دم. ام رو فشار میرم و شقیقهزاچشم روی هم می

شه و من دلم مامان گاهی بیش از حد سختگیر می

خواد بهش بگم این خط قرمزا تاثیری توی خوب یا می

 جا نبودم!بد شدن ما نداره. که اگر داشت من االن این
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مگه بچم؟ تو این اوضاع و احوال بیکاری یکی هم -

یش پیدا شده کار درست و درمون بهمون داده عاص

و شما نیستن برای یه شمال کنیم؟ اینا که مثل من 

رفتن سالی به دوازده ما برنامه ریزی کنن آخرم نرن. 

خونه زندگی دارن. یه مهمون ناخونده میاد نیم ساعته 

جا. آشپز گرفته برا این گیرن بیارنش اینتصمیم می

وقتاش دیگه وگرنه صبح به صبح تخم مرغ نیمرو 

 بلده. یکم درک کن لطفا!کردنو که زن خودشم 

 

ده و ظاهرا کمی کوتاه کالفه نفسش رو بیرون می

 میاد.
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خوای بکن. من دیگه حریف باشه بکن. هر غلطی می-

شم. نری توی آب یهو غرق بشی، چرت و پرت تو نمی

 کنی؟ نخوری مریض برگردی!  لباس چیکار می

 

خانم سعادت بهم لباس داد. انقدر داره که به منم  -

چشم من مراقبم. شما حواست به قلبت باشه  بده.

 زنم بهت.تا بیام. خودمم سرم خلوت شد زنگ می

 

ده و بعد از نصیحت های تکمیلی باالخر رضایت می

گردم و به شیرین کنه. به ویال بر میخداحافظی می

است سالم  خانم که جزو سحرسخیز های این خونه

 زنه.گم. با دیدن سر و شکلم درجا خشکش میمی

 

 سالم این چه سر و وضعیه؟  -
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دیشب افتادم تو آب، لباس نداشتم آقا مهراب بهم  -

 داد.

 باریکال آقا مهراب!-

 

لحن پر از خنده و شیطنت پیمان از پشت سرم به 

رسه . اخالقش زمین تا آسمون با دیروز فرق گوش می

که از رفتارش دل خوشی ندارم، اما از اون داره. با این

های احتمالیش شکش کامال به جا و فرضیهجایی که 

 تونم تو قیافه باشم.دقیقا درست بود، نمی

  

 سالم.-

 

گیرم و کیسه های خریدی که همراه داره رو ازش می

حواسم  رمآروم سراغ آماده کردن میز صبحانه می
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هست که زیاد ورجه وروجه نکنم تا دار و ندارم توی 

 این لباسا به چشم نیاد.

 

  نور_ضد#

 انصاری _عاطفه#

 11۶_پارت#

 

 

 

 

 اینا چیه؟-
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گیرم و به جعبه پیتزا و رو میرد نگاه شیرین خانم 

رسم. رو ترش کاغذ ساندویچی که دیشب خوردم می

کردن و لحن گالیه مند شیرین خانم، چیزی نیست 

که بشه به راحتی ازش گذشت. زن بیچاره با این سن 

اهل خونه  و سالی که ازش گذشته، شب قبل برای

پای گاز ایستاده و زحمت زیادی کشیده. اونم در 

 ای نداره!شرایطی که با وجود من هیچ وظیفه

 کنم.رسه رو بلغور میاولین مزخرفی که به ذهنم می

 

من دیشب از خواب بیدار شدم، شام نخورده بودم  -

 سفارش دادم.

 این همه؟ -
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حق داره کنه. نگاه ناباورش قد و هیکلم رو برانداز می

 به این جثه و اون حجم از غذا مشکوک باشه.

 

طوری نبین شیرین خانم، وقتی عصبیم منو این-

 خورم. دیروزم که خودت دیدی!خیلی می

 

گه. شاید اگر لباسای سعادت تنم نبود چیزی نمی

ده کرد. پیمان خودش رو دخالت میتر باورم میراحت

دونم کی کنه. اصال من نمیرو نگاه میو توی سطل

جا کرده که حاال بخواد همچین بهدیشب اینارو جا

 بساطی پیش بیاد!

 

کنه ماشاال خوش اشتهام هستیا. هرکی ندونه فکر می-

 یه مرد همراهت بوده!
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زنه و مشخصه که از قصد خنده توی صداش موج می

 زنه تا آتیش به پا کنه.ها رو میحرفداره این

 

. نیست اونم دلستر مهراب چقدر جاش خالی بوده -

 لیمو خیلی دوست داره!

آقا پیمان! تا کمر رفتی تو سطل ببینی من چی -

 ای مگه؟خوردم دیشب؟ نخورده

 

 

کنه و با چهره خبیث از سطل فاصله باالخره دل می

 گیره.می

 

 نه اتفاقا من دیشب خیلی شام خوردم.-
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 صبح بخیر!-

 

شم. اولین باره که از حضور سعادت خوشحال می

آقاش بود تا  شیرین خانم که انگار منتظر اومدن

ده و راه ناراحتیش رو نشون بده، سرسنگین جواب می

گیره. صدای بسته شدن در که میاد رو پیش میاتاقش

 توپم.به پیمان می

 شوخی هم حدی داره! 

 

 کارتون زشت بود آقا پیمان! -

 کنید به من چه!چی گفتم مگه؟ تکخوری می -

 چی شده؟  -

 

 چرخم و به پیمان اشاره می کنم.سمت سعادت می
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 جلوی شیرین خانم تابلو کرد دیشب شام گرفتید! -

 

لبی که به سمت باال متمایل و منحنی کجی به  

کنه، یادآور این حقیقته که نباید صورتش اضافه می

 انتظار خاصی داشته باشم، چون اینم رفیق همونه!

 

مرامی من  کنی!؟ دیشب سهم اینمچغولی هم می-

 خوردم!

 

باید سر فرصت لوبیاپلوی مشهور رو چک کنم تا 

گیرم تا بفهمه از بفهمم قضیه چی بوده.  ازش رو می

دستش ناراحتم. اون که قرار نیست نصف روز با اخم و 

 های زیرلبی شیرین خانم سر کنه!تخم و حرف
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 چی داریم بخوریم؟-

 بیا اینو... -

 پیمان!-

 

شه. سریع در یخچال رو باز هام چهارتا میچشم

ام رو از دید دوتا شم تا خندهکنم و توش خم میمی

 مردی که جلوم ایستادن پنهان کنم.

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 11۷_پارت#
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 گم بابا! چتونه شما دوتا؟ بیا بیرون سپیده!کیکو می-

 

دونم طبق کدوم اتفاق برای پیمان از سپیده خانم نمی

به سپیده؛ و برای شازده از دوم شخص جمع به دوم 

طور راحت حرف شخص مفرد تبدیل شدم و این

 زنن!می

 

کمر شلوار رو سفت و همونطور رو به یخچال محکمش 

 کنم تا از کمرم پایین نیاد.می

 

 بریم تو حیاط کارت دارم پیمان! -
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دت، اجازه شوخی و مسخره بازی بیشتر رو جدیت سعا

شم با وسایلی که ده. با رفتنشون دست به کار مینمی

کنم. شیرین پیمان خریده صبحانه مفصلی درست می

ده و بدون هیچ کار خانم هم به قهرش پایان می

خاصی خودش دوباره به آشپزخونه میاد، اما به نشانه 

 کنه.اعتراض تقریبا سکوت می

 

کنم ند بین آشپزخونه و حیاط رفت و آمد میتند و ت

و برای مهراب و پیمان که مشغول صحبت هستن میز 

چینم. سعادت روی همون صندلی شب قبل می

ها بین آمدونشسته و هر از گاهی توی این رفت

 کنه. صحبتش، نیم نگاهی هم روانه من می
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 》دم و با یکظرف نیمرو رو مقابل جفتشون قرار می

 کردم حرکت تند انقدر. زارممی تنهاشون《نجا نوش

 .کرده عرق گردنم تمام نیوفته دهن از چیزی تا

گیرم تا رم و موهام رو باال میجلوی اسپیلت می 

 خنک بشم.

 

 بیا اینور عرق داری گردنت میچاد.-

 

زارم. محبت دیدن همیشه دلنشینه.خجالت رو کنار می

بوسم.  م میاش رو آرورم و گونهپیش شیرین خانم می

هاش از هم باز کم، اخمکنه اما کماول تعجب می

 شه.می

 

 چشم شیرینم!-
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 آتیش پاره!-

 

بعد از خوردن صبحانه با شیرین خانم که نطقش باز 

کنه سراغ مهراب و شده و دوباره راحت بگو بخند می

 رم تا میز رو جمع کنم. پیمان می

 

 ...دی. البته دختره حداقلداری زیادی کشش می -

 

 زنه.شه و بهم لبخند میپیمان ساکت می

 

 .دستت درد نکنه-

 کنم.خواهش می-
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خواد بدونم دختری که برای سعادت خیلی دلم می 

کنه کیه. اما انگار مهمه و راجبش با پیمان مشورت می

بحث خصوصی تر از اونه که در حضور من ادامه پیدا 

 کنه.

 

 بپزم؟برای ناهار چی-

 چی بلدی؟-

 

 رم.با خنده به پیمان چشم غره می 

 

 با شما نبودم!-

 

کنه و به سعادت متفکر دست پشت سرش قالب می

 ده.صندلیش تکیه می
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 شه فقط از اون ساالدم کنارش باشه لطفا!هرچی می-

 

 ده.رو مخاطب قرار میشه و پیماناز جا بلند می

 

 بریم پیش مهدی! -

 تو برو من یه دستشویی برم میام.-

 

رم تا با یکم زارم و پیش شیرین خانم میتنهاشون می

غیبت و غرغر خودم رو خالی و شیرین خانمی که 

های توی کابینت هست رو جایی وسیلهبهمشغول جا

 سرگرم کنم.
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یعنی من چه غلطی کردم برای این ساالد درست -

گه کردم شیرین خانم. راه به راه میگه ساالد! اصال نمی

دونه ! حاال خدا رحم کرده نمیموادش هست نیست

همش برا سُسشه! وگرنه الی هر غذایی سس 

 خواست!می

 یکم سس اضافه هم درست کن!-

 

 کنم.سرم رو نگاه میپرم و پشتاز جا می

کنه و شیرین سعادت با ژست خاص خودش نگاهم می

خانم هم که انگار تازه فهمیده قضیه چیه، ریز ریز 

 خنده.می

 

 چشم!-
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 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 11٨_پارت#

 

 

 

 

کنه. تن بینمون رو کم می قدمی جلو میاد و فاصله

 صداش پایین تر از چند لحظه قبل و سس خواستنشه.

 

من اینجا بازم لباس دارم، اگر اینا مناسب نیست  -

 تونم چیز دیگه بدم!می
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هایی که داده کامال راحتن و فهمم چشه. لباسنمی

 خوام.مون چیزیه که من میگشادیشون، ه

 

 نه... راحتم! -

 

ده. انگار جای کشه و سرتکون میدستی دور لبش می

 من اونه که ناراحته!

 

 اِ. نرفتی تو هم؟ -

 

رو پیمان با بیرون اومدنش از ارتباط چشمی بینمون

 کنه.سرویس قطع می
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 االن میام.  -

رو زنه و شیرین خانمای به من نمیحرف دیگه

 ده.میمخاطب قرار 

 

ها کنید هرچی الزمه لیست کنید بچهلطف می -

 نیست تا کی بمونیم!تهیه کنن؟ معلوم

 

دونم لباس شه. نمیکنه و با پیمان همراه میپشت می

نخواستن مگه عیبی داره که اینجوری قهر کرد! اونی 

که باید ناراحت باشه منم. وقت حرکت گفتن چند روز 

 خواد کی برگرده! گه معلوم نیست میو حاال شازده می

 

 شیرین خانم اتو دارید اینجا؟-

 آره مادر باید  تو همون کمد اتاق خودت  باشه.-
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رم تا قبل از هرکاری سروقت لباسای خیسم می

طور شده تن بزنمشون. به محض خشک شدن، هر

های خودم اس های شازده بداخالق رو با لباسلب

برم تا ماشین بشوره و تمیز کنم و پایین میتعویض می

 تحویلش بدم.

 

کنم و بی انصافیه تا ظهر همراه شیرین خانم کار می

اگر بگم بهم خوش نمیگذره. به پیشنهادش به جای 

ریم و لیست نوشتن خودمون به خرید می

خریم. با روز الزمه میپرتایی که برای چند وخرت

های مختلف رو زنیم و انقدر ترشیها چونه میفروشنده

 شه.کنیم که دندونام کند میتست می
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خریم و من چند مدل ادویه ای که برای کلی ماهی می

زارم غذاهای دریاییم الزمه جدا از بقیه توی کیفم می

هاش جا تا وقتی رسیدیم؛ شیرین خانم با دخالت

 نکنه و فقط خودم بدونم کجان. جاشونبه

 

 

هم تاثیری توی روی حتی ساالد چیکن و سس اضافه

های اول خوش گرفتن از سعادت نداره و اگر شوخی

صبح پیمان نبود، به غذاخوردن دیشبمون هم شک 

 کردم!می

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#
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 119_پارت#

 

 

 

کنم. لباس رو سرگرم میزنم و خودمبه بیخیالی می 

شورم و بعد از اتو کردنشون، دست های امانتش رو می

کشم و فکر کردن به دلیل تغییر رفتار از کار می

زارم اما صدای سعادت رو برای بعد از استراحت می

رو صحبت شازده و باز و بسته شدن در اتاقش، خواب

 گیره. از چشمام می

 

شم و بعد از چک کردن سر و وضعم د میبلن

ایستم و در دارم و پشت در اتاقش میهارو بر میلباس

 زنم.می
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شه و سعادت تلفن به منتظر اجازه ورودم اما در باز می

 کنه داخل بشم. دست اشاره می

 

هیچ مشکلی نیست... نه همونجا پیمان چک کرد  -

 ...باشه خدافظ.

 

 گیرم.باال میرو هارم و لباسنزدیکش می

 

 دستتون درد نکنه.  -

 چرا درآوردیشون؟-

 لباسام خشک شد.-

 باشه...هروقت خواستی بگو!-
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شم. نه به خم و راست شدن حقی ندارم اما دلخور می

دیشب نه به بی محلیای امروز!حتی یه خواهش 

 کنم هم به دهنش نیومد مگه چیکار کردم؟می

 

 خوام!ممنون. نمی-

 

کنم و تنهاش ی نثارش می《بیشعور》زیرلب 

زنم و به جاش از ویال بیرون رو میزارم. قید خوابمی

رم تا حداقل توی این مسافرت اجباری، چند می

 ای از دیدن دریا لذت ببرم و آرامش بگیرم.دقیقه

 

اما انگار تنها نیستم و قبل از من پیمان دست به کار 

متوجه  شده. رو به دریا ایستاده و انقدر غرق فکره که

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 685shahregoftegoo@ 

رو در میارم و نزدیکش شه. کفشامحضور من نمی

 شم. می

 

کنی که دم به دقیقه همینجوری محافظت می -

 کنه دیگه!دشمن حمله می

 

چرخه اما تابش آفتاب جلوی نگاه به سمتم می

کنه و هاشو ریز میگیره. چشممستقیمش رو می

 زنه.لبخند می

 

 نخوابیدی؟تو هستی خیالم راحت دیگه. چرا  -

 از شیرین خانم ترسیدم! قدم بزنیم؟ امنه؟ -

 

 کنه.خنده و به مسیر اشاره میمی
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 بزنیم.-

دارم. میل زیادی به سوال میبی حرف کنارش قدم بر

پیچ کردن و سر درآوردن از زندگی خودش و رئیس 

بداخالقش دارم اما با رفتارهای دیروزش چشمم 

ت کار درستیه یا دونم توی این موقعیترسیده و نمی

 نه!

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 1۲۰_پارت#
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روی کنار ساحل خوب نیست، اما یه هوا برای پیاده

رو به هرچیزی ترغیب کنه و تونه آدمهمراه خوب می

 های خوب به حساب میاد.پیمان برای من جزو همراه

 

 برادرت چیزی نگفت؟-

مدیگه عادت نه... ما خیلی وقته به دور بودن از ه -

رو تمرین کم باید تنها زندگی کردنکردیم. منم کم

 شه.کنم چون بعد از ازدواجش فاصلمون بیشترم می

 

ده ماسه هارو تکون میوموجی که به ساحل میاد شن

از این برخورد  رسونه. صورت پیمانو به پاهای ما می
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شه . انگار برخالف من، از این برخورد راضی جمع می

 نیست.  

 و قواره بزرگ واکنشش برای این بدن ورزیده و قد

 بیش از حد لوسه!

 

 کنی؟تنها سختت نیست؟ چیکار می -

  

 شونه باال میندازم.

 

 کنم.دونم. باالخره یکاریش مینمی-

 

تونم با مهراب صحبت کنم تو هم اگر بخوای می -

مثل شیرین خانم تو خونه بمونی. اصال خودت هم 

 بگی مهراب قبول می کنه. 
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که من دونم اینخوره.نمیچیزی توی دلم تکون می

های خوبی اومدم رو باید اسمش رو خوش بین آدم

 شانسی بزارم یا بدشانسی! 

 

تونن معرف عالوه بر سفر، دوست های هرآدمی می

 خوبی برای شخصیتش باشن. 

گیرم تا بهتر ببینمش. آفتاب توی چشمام سرباال می

اس. جز کنم اما بی فایدهبون میرو سایهزنه؛ دستممی

بینم. سایه ای که با سایه سیاه، چیزی از پیمان نمی

اهه محبتی که توی رفتارش داره، اگرچه بزرگ و سی

دونم کمی کنجکاوی اما ترسناک نیست. بعید می

 دوتا رفیق کار اشتباهی باشه.راجب این
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 آقا مهراب مرد خوبیه؟ -

 

ها به گوشم الی موجاش، از البهصدای تک خنده

 رسه.می

 

تقسیم کردن آدما اشتباهه بزرگیه. هر آدمی هم  -

تونه خوب باشه هم بد؛ بستگی داره وقتی می

و چه موقعیتی باشه ! ولی با پرسی تسوال می

شناختی که از مهراب دارم توی این مورد خیالت 

 گه. خیلی گرمه برگردیم؟راحت نه نمی

 

گردیم. وقتی کنم و با هم به ویال برمیموافقت می

رسیم، مهراب سعادت مقابل تلویزیون نشسته و با می

کنه. لیوان چای و شکالت از خودش پذیرایی می
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دونم بخاطر بی توجه به اخمی که نمیکنم و میسالم

کدوم خطا نصیبم شده که راه به راه بدون تقاضای من 

 گیرم. رو پیش میشه، راه آشپزخونهبهم عرضه می

 رسه.اشون به گوشم میصدای مکالمه

 

 کجا بودی؟-

 با سپیده یکم قدم زدیم.-

 

تر از اونه که به گوشم برسه اما جواب سعادت آروم

 کنه.ای خنده پیمان رو بلند میهرچی هست صد

 

کنم و بعد از سرکشیدنش، لیوانی آب خنک پر می

 برم.یکی هم برای پیمان می
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 آخ قربون دستت هالک بودم. -

 نوش جان.-

 

که برای شب باید بپزم تو سرم چرخ  فکر شامی

خوام خوب گه اگر میخوره و ساعت روی دیوار میمی

 جا بیوفته باید زودتر دست به کار شم. 

شرت رو با تیرم و بلیزممی قبل از هرکاری طبقه باال

کنم لیمویی رنگ فانتزی که از بازار خریدم عوض می

و با گوشیش  و پایین میام. سعادت تنها نشسته

 مشغوله.

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 1۲1_پارت#
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های ویال، تحرک زیاد و باال پایین رفتن از پله 

 کنه. هرلحظه تنم رو بیشتر از قبل گرم می

بندم و از باد ایستم، چشم میجلوی اسپیلت می

شم. خوره غرق لذت میخنکی که به سر و گردنم می

شنوم و بادی نگی که میلذتی که با صدای دینگ دی

که به خنکی چند لحظه قبل نیست، دوام زیادی 

گردم و کنترل رو دست سعادت نداره. متعجب بر می

زنم تا بینم. مردک با خودش درگیره! حرفی نمیمی

 .بهونه جدید برای بدخلقی دستش ندم
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شم شام ماهی باشه، ترجیحا زیاد که ممنون می -

 های بیرونم برسه.به بچه

 

 چه عجب باالخره لب باز کرد!

 

 چشم. کبابی باشه یا سرخ شده؟-

 سرخ!-

 

موادی که برای مزه دار کردن شام شازده الزم دارم رو 

 زارم.بیرون میارم و دم دست می

ای خبری از دستگیری چند زن و دختر شبکه ماهواره

ده و با همین کردن نشون میکه گروهی دزدی می

هارو وادار به ه جوونخبر، شرایط بد اقتصادی ک

 .زنهکنه رو هوار هوار میهمچین تصمیماتی می

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 695shahregoftegoo@ 

 

ریزه! هیچ بعید شه و دلم بدجور میدستم شل می 

ها موضوع بحث این نیست یک روز هم من و بچه

های از دست رفته ها باشیم و احتماال از نخبهشبکه

ازمون یاد بشه. سلسله افکار و تصاویر مزخرفی که 

توی سرم شکل گرفتن رو حضور شیرین خانم با 

 شکنه.های پف کرده از خوابش میچشم

 

 کنی مادر؟ کار میچی-

 پزم.شام می-

 

 کنه.ابرو باال میندازه و ساعت رو نگاه می

 

 زود نیست؟-
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باید تو مواد بخوابه. شیرین خانم بی زحمت کیف  -

 دی بهم؟من رو از روی صندلی می

 

قصد بی ادبی ندارم. اما تنها راه حلی که برای دک  

رسه کردن شیرین خانم و ساکت شدنش به ذهنم می

 همینه. 

شم تا ببینم چیزی راجب نوع کار و سراپا گوش می

 گه یا نه! چطور دستگیر شدنشون هم می

 

 مناسب کار نداشتن بخاطر که دخترایی و ها زن》

 《...راه از و رفتندمی دزدی سراغ

زنی به اینا بوی ماهی رو بیا مادر سیر نمی -

 گیره. آقا خیلی رو بوش حساسه!می
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رین زمان ممکن کنارم میاد. شیرین خانم در بدت

 دم.سرسری جوابش رو می

 

 زنم.چرا می -

 

هایی که تا االن از سعادت دیدم بیخیال اخم و تخم

شم و از آشپزخونه بیرون میام و تا کنار مبلی که می

 رم.روش نشسته می

 

آقا مهراب گفت چرا گرفتنشون؟ جرمشون چی  -

 بود؟

 

زنن برق می هاش مثل سابقگرده و باالخره چشمبرمی

 کنند.ای هم میو بگی نگی، نیمچه خنده
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 کردن!دخترای بدی بودن فضولی زیاد می-

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 1۲۲_پارت#

 

 

 

 

گاه سعادت، خنده و و بی های گاهبیشتر از لودگی

که کنه. اینهمراهی شیرین خانم و پیمان اذیتم می

به ریش نداشته راه و بیباهم گروه تشکیل بدن و راه 
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من بخندن واقعا حرص دراره. زیاد ناراحت نیستم، اما 

 کنه.میحسی وادار به واکنشم 

 

کنم و بدون هیچ اثری از تمام جرئتم رو جمع می

 زنم.هاش زل میشوخی به چشم

 

 ببخشید ولی من جدی بودما! -

 اووف! -

 

کنه و در نهایت روی کانال کارتون شبکه رو عوض می

 زاره.می

 

شما االن تو سن حساسی هستی اینا خوب نیست -

 ببینی!
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صدای ریسه رفتن شیرین خانم و کارتونی که درحال 

 زارم.رو کنار میرسه.  خجالتپخشه باهم به گوشم می

 

 خانم!؟شیرین-

 

کنه و به دنبال چیزی که رو باز میفوری در کابینت

ها دونه چیه، ال به الی قفسهحتی خودش هم نمی

کنه. انگار خندیدن های شیرین ش رو پنهان میخود

ده که هر چند لحظه خانم انگیزه مضاعفی بهش می

 ندازه.نگاهی به آشپزخونه هم مییکبار نیم

 

 آقا مهراب! -

 

 زنه.هام زل میبه چشم 
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 بله!-

 

چی بگم ؟ بگم کم مزه بریز؟ حرف مناسبی به ذهنم 

بلکه از رو کنم تا رسه فقط لجوجانه نگاهش مینمی

بره و خجالت بکشه. سکوت بینمون مغزم رو به مرور 

 《اووف》کنه و یادآوری اون رفتارهاش ترغیب می

 .خندونهمی رو خودم حتی اشمسخره و مزخرف

 

حرفا و رفتارش از یک طرف و نگاه مستقیم به  

هام رو به کم لبهای خندونش از طرف دیگه کمچشم

تا جلوی خندیدنم رو گزم ده. لب میدو طرف کش می

 بگیرم.
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 یه دست فوتبال دستی بزنیم؟ -

 

ده. سعادت سر و صدای حضور پیمان به فضا جهت می

شه و به روی خودش نمیاره که داشت با از جا بلند می

 کرد.من کلکل می

 

 بزنیم. -

 

زنم. رو نمک میهاگردم و ماهیمیبه آشپزخونه بر 

هم بیرون ها بی حواس شیشه شریف رو بین ادویه

کنم برگردوندنش به کیف جلوی میارم. فکر نمی

های شیرین خانم زیاد منطقی باشه. کنار بقیه چشم

 میزارمش تا سر فرصت بردارم.
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ده به دل نگیری، از کسی خوشش نیاد رو نمی -

 اصال!

 

ای که داشتم هم زودتر از همون نیمچه ناراحتی

 ره.انتظارم از دلم می

 

 یادا!شما هم کم خوشت نم-

 

 بره.شن و انگار واقعا لذت میهاش خط میچشم

 

 آخه خودتو ندیدی!-

 ترسی؟خانم، نمیشیرین-

 از چی؟  -
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شم و به باال و دم، کمی خم میبه کانتر تکیه می

 کنم.پایین پریدنای دوتا مرد گنده نگاه می

 

خب...باالخره زندگی آقای سعادت... راحت نیست  -

مونده بود یه بالیی سرمون کمدیروز  دیگه! همین

 بیاد.

 

 کنه.ره و چند حبه سیر پوست میسمت سینک می

 

کیه که نترسه؛ آدمیزاد جون عزیزه ولی عمر و  -

نخواد چیزی زندگی دست اون باالسریه. تا اون

 شه. ایشاال خودش هوامونو داره! نمی
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 انگار سر درد دلش باز شده. 

 

خودم. هیچکس بعد مادر خدابیامرزم من بودم و  -

نبود، نه سوادم قد کار کردن بود نه زور بازو 

داشتم بیل بزنم، اما خدا خواست سر از اینجا 

درآورم! خونه زندگیمو گرفتن اما خدا بهترشو بهم 

 داد. اون باالسری رو دست کم نگیر!

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 1۲3_پارت#
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رو روزا دارم گیره و تنها سوالی که ایندلم می

 پرسم.می

 

 آقا مهراب چی؟ خوبه؟-

 کنه.چشم درشت می

 کنم؟کنه که من میکدوم کلفتی انقدر خانمی می-

 ا...شیرین خانم؛ بال نسبتت!-

 

ده و دستش رو باال میاره تا من ساکت سر تکون می

 بشم.

 

بال نسبت نداره. آدم باید چشم داشته باشه خوبی رو -

 ببینه روزی صدبارم با خودش از بر کنه تا یادش نره. 
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تونه خیلی چیزا به من بگه جوونه، کلش باد داره، می

ککشم نگزه، اما نگم چقدر این پسر آقاس، هنوز یه 

 کارو بدون لطفا از من نخواسته!

 

هراب داره؛ پس کی هووف، همه آقا بازیارو که آقا م 

 همه پول میخوره!داره این

 

 اینا آمادس مادر هرکاری خواستی بکن باهاشون.-

 

حبه های سیری که توی بشقاب چیده کنار ماهی 

زاره و دست هایی که توی پیاز و زعفرون خوابوندم می

 شوره. می
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کری خوندن های مهراب و پیمان اوج گرفته و 

ول رو برده که داد طور که مشخصه پیمان دست ااین

 و بیدادش تمومی نداره.

 

 خب دیگه کسی نبود؟ گنده تر، بلد تر!-

 

 زنه.از توی سالن داد می 

 سپید بیا تو هم! بلدی؟-

 

 باز کنم.بدم نمیاد یکم

 

 بله خوبم بلدم!-

 اوهو. بیا ببینم. به قد و قوارت نمیاد!-
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 برو مادر، یکم خوش بگذرونید من هستم.-

 

گیرم و با خودم ست شیرین خانم میچاقو رو از د

 برمش.می

 

شه؛ دوتایی بازی بیا بریم شیرینم تنهایی که نمی-

 کنیم.  اینا باید هنوز تو مواد بخوابه.

 

کنه اما سن و سال و ناواردیش رو بهونه مخالفت می 

من دست بردار نیستم و در جواب حرفاش فقط یک 

 گم.جمله می

 

 《.دممی یادت خودم》
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 شید.اینطوری شما خیلی قوی میاوه -

 

بی توجه به مسخره بازی های پیمان شیرین خانم رو 

برم و هرچیزی که الزمه یادش کنار فوتبال دستی می

 دم.می

گیره و برخالف تصور هممون، شیرین خانم زود یاد می

شه، حتی بیشتر از انتظارمون توی دروازه ظاهر می

و هممون رو  خونهیوقتایی زیر زیرکی کری هم می

 خندونه!می

 

کنیم دست اول رو با هایی که میبا همه تالش 

بازیم که خب تعجبی هم نداره. دست دوم اختالف می

کنیم تا تعادل هارو عوض میبه پیشنهاد پیمان یار

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 711shahregoftegoo@ 

رم و پیمان کنار دست برقرار بشه. من کنار مهراب می

 ایسته.شیرین خانم می

  

 مه!و شیرین خانم، شما و همن -

 

 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 1۲۴_پارت#
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زارن همه باوجود دوتا مردی که از جون و دل مایه می

ره. مهراب هرازگاهی تذکری چیز تقریبا برابر پیش می

گیرم تحسینم ده یا وقتی جلوی گلی رو میبهم می

 کنه.می

صدای چرخش دسته ها و داد و هوار های پیمان بعد  

 شه.ای قطع نمیاز جرزنیاش، ثانیه

 

سپید نون نخوردیا! از شیرین خانم یاد بگیر، دوبل -

 توئه!

 

انقدر از مسخره بازیای پیمان خندیدم که حس 

 کنم کل صورتم سرخ شده.می

لحظه آخر وقتی بازی مساوی شده و پیمان کری 

زنه. با شوتی خونه که گل آخر رو هم به زودی میمی
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حواسی کنم و توی بیکه شانسی از سمت دروازه می

شه، های پیمان، گل میشیرین خانم و کری خوندن

 بریم. بازی رو می

 

چرخه و صدای زده مهراب روی صورتم مینگاه حیرت

کنه. سعادت کف دوتا ضا رو پر میجیغ بلندم کل ف

دستش رو باال میاره و من بی حواس بعد از کوبوندن 

شم. تازه کنم و زود جدا میدستامون بهم، بغلش می

کار کردم و لبخند فهمم چیبعد از فاصله گرفتن می

 ماسه. رو لبم می

خوبه قرار بود در نقش دختر با شرم و حیا ظاهر بشم 

 کردم؟ختر راحتی باشم چیکار میو اینم؛  قرار بود د
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که هیچکس حتی شیرین خانم واکنش نشون بااین

کشم و برای دور شدن از اون ده، اما خجالت مینمی

 کنم.خنده معنا دار سعادت شام رو بهونه می

 

های از راه دورش برای پیمان بعد از فرستادن ماچ

شیرین خانم، حیاط رو برای سیگار کشیدن انتخاب 

 ره تا استراحت کنه.ه و مهراب هم به اتاقش میکنمی

 

 کنی مادر؟ سرخ می -

بله، سرخ کنم با سس و پلو هرکی پلو نخواست با  -

کنم خالی بخوره. شمام برو سسی که درست می

 استراحت کن شیرین خانم جون.

 

 زنه.مادرانه لبخند می
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هرکاری بوده با هم کردیم زحمتارو تو تکی  -

 شی؟اراحت نمیبکشی؟ سرخ کنم ن

 

خواد و سرخود کاری شیرین خانم از من نظر می

 کنه! نمی

که شاید دوست دارم مخالفت کنم ولی فکر به این

چندوقت دیگه کارم تموم شده و شیرین خانمی 

اجازه یا با اجازه کاری کنه، بیخیال نیست که بخواد بی

 شم.می

 

زنم شما اگه دستتون درد نکنه من تو آرد می -

 شه.مینیستی پای گاز باشی زودتر تموم خسته
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 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 1۲۵_پارت#

 

 

 

ره. چندتایی سرخ پذیره و پای گاز میبا روی باز می

شه خودم ها تموم میکنه. وقتی کار آرد زدن ماهیمی

رم که گیرم و زمانی کنار میالباقی کار رو دست می

 ای تا هالک شدن ندارم.فاصله

 

مخصوصی که برای ماهی درنظر گرفتم رو آماده سس 

رو به طبقه باال کنم و با ته مونده انرژیم، خودممی

 اقل لباسام رو عوض کنم.رسونم تا حدمی
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رو استفاده ها یادم میوفته که یکی از ادویه هابین پله

 زنم.جا تقریبا داد مینکردم. از همون

 

یام از تو شیرین خانم جون، قربون دستت تا من م -

پاشی کابینت یه قوطی ادویه سفید هست فراوون می

 رو سس ماهیا تا من بیام؟

 سفید؟-

 های صبحه!بله بین همون ادویه-

 

کنم و چند دقیقه بدون لباس جلوی در اتاق رو باز می

کشم تا نفسم باال بیاد و خنک بشم. اسپیلت دراز می

نم کلباسایی که بعد از این همه مدت هنوز حس می

ها کنم و از پلهپوشم، موهامو شونه مینمدارن رو می
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ر شم تا هرچه زودتر غذارو بکشم و صدای قاسرازیر می

 رو هم بخوابونم.و قور شکم خودم

 

چند قدم بیشتر به آشپزخونه نمونده که سر جام 

زنه! قوطی شریف روی کانتر چیکار خشکم می

 کنه؟ اونم با در باز!می

 

شه رسونم و دست و پام زمانی شل میرو میبدو خودم

 بینم چیزی از محتویاتش باقی نمونده!که می

شیرین خانم با دیدنم، دست از پاک کردن تیغ ماهی 

 چکونه.کشه و لیموی تازه رو روی برنجش میمی

 

اومدی مادر؟ من غذای آقارو کشیدم. بیا خودتم  -

 بخور!
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 ای...این کجا بود؟ -

 

 گیرم.خانم باال میرینرو جلوی چشم شیقوطی

 

 گفتی ادویه سفید دیگه؛ فقط این سفید بود! -

 که مشکیه! این-

 

 ره.چهره شیرین خانم وا می

 

اش گی ادویهمگه جاشو گفتی؟ من فک کردم می-

 سفیده...
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شنوم، حرف شریف توی گوشم بقیه حرفش رو نمی

 شه.اکو می

 خطرناکه، بیشترش خوری، مربا قاشق یه نهایت》

 《کشه!کار به دکتر می

 

بینم ای، مهراب سعادت رو میپشت اون دیوار شیشه  

روی پیمان نشسته و با خنده، بهکه توی هوای آزاد رو

های جمع شده پیمان ، تکه ماهیش رو درمقابل چشم

 بره!توی سس باال و پایین می

 

ره و تصاویر مزخرفی پیش چشمم چشمام سیاهی می

سعادت، بیچاره شدن خودم، لو گیره. جنازه شکل می

 رفتن گروه و هزارتا بدبختی دیگه.
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گفت؟ کنه. شیرین خانم چیذهنم درست کار نمی

 گفت آدم باید خوبیارو با خودش مرور کنه یادش نره!

یعنی من آدم بکشم؟ اونم سعادتی که هزینه 

رو داد و از حقوق این ماهم چیزی بیمارستان مامان

 خرید، بهم از لباساش داد! کم نشده بود. برام غذا

 پیچه.صدای شیرین خانم تو مغزم می

 《!آقاست چقدر نگم》

 

دونم چه کوفتیه،کار همه پودر که نمیاگر این  

دستش بده و گند حضور من در بیاد؛ پیمانی که من 

 کنه! دیروز شناختم، توی حیاط همین خونه چالم می

ز وجودم ده، اما بخشی ابخشی از مغزم فرمان فرار می

ده. کنه و به طرف حیاط هلم میقاطعانه مقاومت می

 من راضی به آسیب دیدن هیچکس نیستم.
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 نور _ضد#

 انصاری _عاطفه#

 1۲۶_پارت#

 

 

 

 

رو به مردی هامه. خودمتند واژه کمی برای سرعت قدم

 رسونم.شناسم میتازگی دارم بیشتر می که به

بعد از کلی  ای کهای ماهیبدون هیچ فکر و برنامه 

رو داشت، از دستش شوخی با پیمان قصد خوردنش

سوالشون بخشی که های پرکشم و در برابر چشممی

 زنم.ای میخورم و لبخند احمقانهسس داره رو می
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شیرین خانم باز عجله کرد، من تا خودم نچشم  -

 چیزی سر سفره نمیارم.

 

رو دم و ظرف سس منحوسرو با زحمت قورت میلقمه

 خورم.می رو همدارم و ناچار بقیه ماهیمی بر

 

 این ادویش اشتباهه! -

 

از ترس چیزی که خوردم لیوان آبی که جلوی مهراب 

کشم و سر نفس سر میدارم و یکهست رو بر می

 کشم.زارم. نفس عمیقی میجاش می

 

 بدون سس بخورید؛ نوش جان! -
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کنم و یک قدم بیشتر نرفتم که چیزی کف عقبگرد می

 ره و صدای آخم در میاد.ام فرو میپ

 

 دویی تو حیاط؟تو چرا هی پابرهنه می -

 

 غرم.زیر لب می

 

 ترسیدم کوفت بخوری!  -

 

رم و بعد از خالی کردن لنگ لنگون توی خونه می

سس توی سینک، با اضطراب کمتری کنار شیرین 

 شینم. خانم می
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 چرا ریختی دور پس؟ -

 

 ای برای توضیح ندارم.حوصله

 

 اش اشتباه بود. بخور یخ کرد غذامون.دویها-

 

فکر اون مقدار سسی که خوردم رو از سرم بیرون 

کنم و به جاش خدارو بابت رحمی که به می

 گم.کرد شکر میهممون
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دونم چه ساعتی از شبه، اما انقدر عق زدم که تا نمی

شیر مادرمم باال آوردم. دست و پاهام یخ کرده و گزگز 

شم. نا ندارم، اما از چند دقیقه بلند می کنه. بعدمی

گندی که به سرویس زدم قابل چشم پوشی نیست. 

ای آروم گیرم و با دردی که لحظهدور و برم رو آب می

 گیره بیرون میام.نمی

 

 شده؟ چی -

 

بینم. متوجه انقدر ضعف دارم که سعادت رو تار می

 شه و جلوشه، از درگاهی اتاق جدا میحال خرابم می

 کنه.میاد و با نگرانی به صورتم نگاه می

 

 پیچه!یکم دلم می -
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کنه. پاهام جوری ضعف داره که وزنم رو تحمل نمی

. حسی چسبمام رو میروی دو زانو فرود میام و معده

گیره و از که دارم وحشتناکه. دست گرمی بازوم رو می

 کنه. جا بلندم می

 

 از کی اینجایی؟ چرا انقدر تنت یخه؟  -

 

کنه و با دستی که حائل بدنم کرده به زور سر پام می

 کنه آرومم کنه. برتم. سعی میبه سمت اتاق می

 

 کنیم.چیزی نیست. االن حلش می-

 

 نور _ضد#
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 انصاری _عاطفه#

 1۲۷_پارت#

 

 

 

 

رو گرفته. روی تخت جوری بدنم یخ کرده و لرز وجودم

 سوزه چهشم که دل خودم هم به حالم میمچاله می

 برسه به مرد مقابلم.

 

 از کی اینجوری شدی؟ -

 دونم.نمی -
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ذاره و چند لحظه بعد با تلفن همراهش تنهام می

 گرده.برمی

 

 پیمان ... بیا باال اتاق سپیده...بیا!-

 

خوره و میل زیادی به تخلیه چیزی معدم باز چرخ می

 که بهش آسیب زده داره.

مع کنم جصورتم از شدت فشاری که تحمل می 

زنم و مهراب خیلی زود سطلی که شه.  عق میمی

 رو جلو میاره تا راحت باشم.کنار اتاق هست

 

گیره و با حرکت گرمای دستی که روی کمرم قرار می 

دورانیش سعی در آروم کردنم داره، انقدر برای تن 

ذارم و زدم لذت بخشه که خجالت رو کنار مییخ
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بار زنم و اینق میسپارم. بار دیگه عرو بهش میخودم

 رو هم باال میارم.تتمه وجودم

 

 هیس...تموم شد... آفرین. -

 

داره و دور لبم برگ دستمالی از عسلی کنار تخت برمی

کشه. موهایی که آشفته توی صورتم ریختن رو می

ده و سَرم رو هم از نوازش دستاش بی پشت گوشم می

 ذاره.نصیب نمی

 

ره و ادت بیرون میبی حال روی تخت میوفتم. سع 

چند دقیقه بعد همراه پیمان و لیوانی آب قند و 

ذاره گرده. دست پشت کتفم میای شکالت بر میبسته

 خیز بشم.تا نیم
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 بیا یکم از این بخور. -

 

زنم و از ترس باال آوردن دوباره، دستش رو پس می

 خوابم تا بلکه بتونم نفس بکشم.باز میطاق

 

 چش شده! -

باید ببریمش دکتر. رنگ تو صورتش  دونم.نمی-

 نمونده. سپیده؛ پاشو دختر خوب.

 

 کنه.پیمان مخالفت می

 

 شه.کجا ببریم! نمی -
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 اشو! بینی قیافهنمی -

 

دونم پیمان چرا مخالفه و سعادت برای چی انقدر نمی

رو از این عصبیه؛ فقط کاش ساکت بشن و حال من

 خراب تر نکنن.

 

 ر بیاره خوبه؟فرستم دکتمحمودو می-

 

ذاره. ده که پیمان تنهامون میانگار سعادت رضایت می

با چندبار نفس کشیدن، بوی گند لباسم زیر بینیم 

کشم و ام رو میحالی یقهزنه. تحت تاثیر درد و بیمی

 زنم. نق می

 

 بلیزم! -
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 هوووف!-

 

ره اما جز شه و سراغ کمد اتاق میاز جاش بلند می

کنه. سرم جوری گیج پیدا نمی مانتو و شالم چیزی

تونم بگم همه چیز رو کله پا ره که به جرئت میمی

بندم تا شاید از شر چرخش در این بینم. چشم میمی

دور باطل خالص بشم. صدای باز و بسته شدن در به 

رو از فاصله رسه و بعد از اون صدای سعادتگوشم می

 شنوم.نزدیک می

 

 ارم.دستتو بگیر باال بلیزتو در -

 کنم.قبول نمی

 خودم... بده خودم.-
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کنم ایسته و من جون میکنه و رو به در میپشت می

 رو در بیارم.تا لباسم

 :�🌺�نور ضد

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 1۲٨_پارت#

 

 

 یبرا مانیپ و باز در که نزدم تن آورده که یزیبل هنوز

 باال رو زیبل. شهیم انینما در قاب یتو یالحظه

 در و دهیم هل عقب به رو مانیپ مهراب، و رمیگیم

 .بندهیم رو

 

 .کنهیم عوض لباس داره باش رونیب -

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 735shahregoftegoo@ 

 پس؟ ییتو چرا تو -

 

 .اسخنده از پر سعادت زدن تشر

 

 ؟یدیپوش. نداره یربط تو به -

 آره-

 

 .ادیم کنارم در کردن باز از بعد

 

 به نکهیا پوشه به یدادیم مانتوشو دفعه هی خب -

 !گشاده خودتم

 رفت؟ محمود. مانیپ یزنیم حرف چقدر -

 .رفت االن آره -
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 و کشمیم دراز مهراب، و مانیپ یحرفا به تیاهم یب

 و ارهیم کم بدنم که نیا تا کنمیم ناله یگاه از هر

 .وفتنیم هم یرو هامپلک

 

 به سرم، یهاقطره نیآخر که کنمیم باز چشم یوقت

 یهاچشم با سعادت مهراب. دنیم تازه جون هامرگ

 منظمش یها نفس و داده هیتک تخت تاج به بسته

 .دنیم قشیعم خواب از خبر

 

 کنم جدا روسرم کنمیم یسع دارم، یتشنگ احساس

 آروم چندبار رو مهراب یبازو ناچار،. ستمین موفق اما

 .بشه داریب تا دمیم تکون
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 .مهراب آقا -

 هووم؟-

 

 دنید از سحر، ییروشنا یتو من و نهیشیم صاف

 یبرا حداقل. شمیم خوشحال اشخسته یهاچشم

 .ومدین باال جونم اقتیل یب و الیخیب آدم

 

  تو؟ یداریب چرا -

 

 .رمیگیم باال رودستم

 

 !تشنمه د؟یکنیم جدا نویا -

 .االن آره...هان-
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 از یآروم به روسوزن. ادیم کنارم و زنهیم دور روتخت

 نشون صورتش، شدن جمع اما کشهیم رونیب دستم

 .ستین راحت کارا جور نیا با چندان دهیم

 

 به رو وکتیآنژ یجا اطراف و دور و ذارهیم پنبه

 .کنهیم لمس یآروم

 

 .شده کبود کنه؟یم درد -

 .حساسه پوستم...ادیز نه-

 

 .دهینم اجازه که امیب نییپا تخت از خوامیم
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 آب؟ -

 

 .کنمیم نییپا و باال رو سرم دوبار دیتائ یبرا

 

  ؟یستین گرسنه -

 

 نشون رو مخالفتم سَرم کردن راست و چپ با بارنیا

 رو رودم و دل دنیچیپ هم به حس هنوز. دمیم

 !نکردم فراموش

 

 با و کشهیم موهاش یتو یدست زنه،یم یمحو لبخند

 .ارهیب آب تا رهیم ،یبلند ازهیخم
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  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 1۲9_پارت#

 

 

 

 

 و دنیکش چالش به یبرا ایدن کرده، ثابت من به تجربه

 م،یکنیم فرار ازشون که ییزهایچ با ما کردن مواجه

 دنبال به من. کنهینم فروگذار یتالش چیه از

 اما بودم هدف به دنیرس یبرا راه نیتر دردسریب

 بود درد خود خودِ داشتم، یم بر قدم توش که یریمس

 .شدنیم دایپ توش ایدن یها دردسر تمام و
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 و سر اش،شهیش پشت از و کشمیم سر رو آب وانیل

 از شتریب که نمیبیم رو یمرد دهیژول بایتقر وضع

 !توجهه جالب برام نگاهش اش،یآشفتگ

 

 مغز ای نهیبیم رومن داره یمتفات جور واقعا دونمینم

 آوردم باال یبهداشت سیسرو همون یتو هم رو نداشتم

 .نمیبیم چشم به رو عوارضش دارم حاالم و

 

 .نکنه درد دستتون-

 !یشد مسموم ادیز یلیخ احتمال گفتیم دکتر -

 

 .ندارم گفتن یبرا یحرف مفهوم یب هووم کی جز به

 

 !یگفتیم ییزایچ هی تیحالیب یتو -
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 به منتظر و دمیم قورت رو دهنم آب. نمیشیم زیت

 به یخاک چه نمیبب تا دوزمیم چشم هاشلب حرکت

 قبل که چهیپیم گوشم یتو سرور یصدا. شده سرم

 هر از نجاتت راه نیبهتر 》:گفتیم اومدنم از

 یمایتصم جات نده اجازه ترس به آرامشه یامخمصه

 《!رهیبگ احمقانه

 فرمان مغزم و بمونم آروم تا ارمیم فشار خودم به 

 . نکنه صادر یاشتباه

 اون نه یبود جانیا تو نه االن یبود داده یسوت اگر》

 《!راحت انقدر

 

 گفتم؟یم یچ -
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 با قبل شب یخوابیب بخاطر که ییها یاقهوه با

 دروغ و شهیم رهیخ بهم شدن محاصره سرخ یهارگه

 .ارهیم بند رونفسم بگم اگر ستین

 

 ؟یشد خسته یچ از! شدم خسته یگفتیم -

 !یدزد و نقش همه نیا از

 !اومد باال جونم. گهید یضیمر -

 

 با رو اشخسته یهاچشم و کشهیم موهاش به یدست

 .دهیم ماساژ یکم انگشت دو

 

 ! نشد مونیطور ماها... بهیعج -
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 و راست همهنیا از چقدر کنه باور خدا فقط دیشا

 یپتو یرو. زارمیب کنمیم فیرد هم کنار که یدروغ

 و کشمیم یفرض یها خط افتاده پام یرو که ینازک

 میمستق به حداقل تا دمیم نشون سرگرم روخودم

 .نکنم عادت بافتن دروغ و کردن نگاه

 

 زیچ بازارم تو. خوردمیم دینبا...سازهینم بهم یماه -

 .خوردم ادیز زیم

 !گهید یابچه...هووف -

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 13۰_پارت#
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 . کن صدام یداشت یمشکل. بخوابم رمیم من -

 . شهیم بلند ازجا

 !مهراب آقا -

 

 .مونهیم رهیدستگ یرو دستش

 

 .کنمیم جبران ممنون -

 .دهیم تکون هوا یتو رو دستش

 .کنمیم کم حقوقت از خوادینم -

  مارستان؟یب پول مثل -
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 .دهیم جواب در بستن از قبل

 .کنمیم کم جا هی-

 

 از یاتکه. شهیم من جواب الیخیب که اسخسته انقدر

 ولو تخت یرو  و دارمیمبر یعسل یرو شکالت

 فعال روخودم خط شلوغ روز کی  از بعد.  شمیم

.  باشم خودم شده که همقهیدق چند یبرا تا کنمیم

 همخودم که بگم دروغ انقدر ترسمیم...ترسمیم یگاه

 .ادیبرن چکسیه دست از یکار وقتاون و بشه باورم

 

 امیپ و شهیم بلند میگوش شنیکیفینوت یصدا

 نشون رو خودشون مامان رفته دست از یهاتماس
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 چه میکنیم کاریچ ما بفهمه روز هی اگر یعنی. دنیم

  شه؟یم یحال

 .بندهیم نقش صفحه یرو رضا امیپ بعد لحظه چند

 زود طال، جوجه شتمیپ من نترس، یچیه از》

 《.کن آماده رو یامانت. مینیبیم گرویهمد

 

! کهینزد خونه نیا یآدما ومن قصه انیپا انگار!یامانت

 کم من م،یدنبالش ما که باشه یزیچ همون یامانت اگر

 اصال انگار بعد، و رمیگیم فاصله آدما نیا از کم

 . نداشته وجود یادهیسپ

 

 و تن بگم، دروغ ستین الزم گهید خوبه، یلیخ نیا

 یلیخ...خوبه. بکشه دکتر به کارم یحت و بلرزه بدنم

 . خوبه هم
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 ...کاش فقط

 

 و خودمونه به اعتراف گران،ید به اعتراف از تر سخت

 یسخت کار چیه یبرا یتیظرف ت،یموقع نیا یتو من

 و خورمیم گهید شکالت تکه کی. نمیبینم خودم تو

 یفکرها تا کنمیم آماده دنیخواب یبرا روخودم

 .نزنه سرم به احمقانه

 

 آخر یروزا نیا حداقل تا ذارمیم ساعت صبح نه یبرا

 نباشه روش یدزد اسم رمیگیم حقوق بابت که یپول

 خرج رو یبعد یپوال تر راحت بتونم الشون به ال و

 .کنم

**** 
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. شمیم داریب خواب از ساعت خوردن زنگ از قبل

 نگاه امشدهگم بایتقر توش که یلباس به نهیآ یجلو

 به نبود مییطال یموها و سر اگر. خندمیم و کنمیم

 .کنم یباز براش رو زیآو رخت نقش تونستمیم یراحت

 

 یبعض و زارمیم گاز یرو رو یکتر و رمیم نییپا  

 و نون یسبک لقمه. کنمیم آماده روصبحانه لیوسا

 و ساکته حد از شیب خونه. رمیگیم خودم یبرا ریپن

 . بدم انجام تا ستین یخاص کار

 

 

 

 بره و ببنده لیبند و بار دیبا کمکم دخترم... گهید خب

 �🌺🌺�دوتا نیا بودن فیح... خونشون
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 ��خوشگال ریبخ شبتون

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 131_پارت#

 

 

 

 

 تینها دارم که یفرصت از و گردمیبرم اتاقم به

 و دمیم امیپ. بزارم قرار رضا با تا کنمیم رواستفاده

 .رسهیم جوابش بعد قهیدق چند
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 تا ایب باال رو الیو یروبهرو جاده گهید ساعت کی》

 《.مینیبب گرویهمد

 

 یب تونمیم که ییهاحلراه و زارمیم کنار رو یگوش

 نیا. کنمیم یبررس روبزنم رونیب خونه از دردسر

 دور بشه همراهم بخواد هم خانم نیریش که احتمال

 سرگرم رسه،یم ذهنم به که یراه نیبهتر. ستین

 ! آقاشه یکارها با کردنش

 

 خرج به یشتریب عجله صبحانه کردن درست یبرا

 تا کنمیم صدا و سر قصد از آشپزخونه یتو. دمیم

 قهیدق ده از بعد باالخره. بشه داریب خانم نیریش بلکه

 و ادیم کنارم زنهیم گره رو شیروسر که طورهمون
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 زمیریم یچا هردومون یبرا. کنهیم شروع رو روزش

 .امیم در شکمم خجالت از تعارف یب و

 

 تو؟ یچطور. سالم-

 

 و شهیم ملحق بهمون کرده پف یهاچشم با مانیپ

 و رهیگیم خودش یبرا یبزرگ لقمه سرپا همونطور

 یاول هنوز که استگرسنه یلیخ انگار. بلعهیم جاکی

 !کنهیم آماده هم رویدوم نرفته نییپا

 

 ضعف صبح بمونم داریب شب من نزن، زل یجوراون-

 .تو یدرآورد مارو پدر شبید.رتمیگیم

 

 .ذارمیم جلوش رو یچا استکان
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 !یموند نمیبال به صبح تا هم تو ستین-

 

 ما یهاحرف از سر و شده جیگ یحساب خانم نیریش

 .ارهینم در

 شده؟یچ مگه شبید -

 نییپا رو اشلقمه زور با و خورهیم یچا یکم مانیپ

 .دهیم

 

 . میداشت یکش دکتر -

 .دهیم نشون رومن ابرو و چشم با

 . بود شده قبله به رو خانم-

 .زنمیم کمرش به یآروم ضربه
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 !جونم از دور -

 

 .شهینم خانم نیریش الیخیب اما مانیپ

 

 ها،نهیسنگ خوابت شمام یول. جونت از دور همون -

 تر اونور خونه تاده زدیم عق نیا که ینجوریا

 !کردن روشن چراغاشونو

 

 میذاریم سرش به سر میدار کنهیم فکر خانم نیریش

 .کنهیم باور نهیبیم رودستم یرو یکبود یوقت تازه و

 

 نایا گفتم بهش یه بازار، تو خورد یترش بس از -

 قاشق قاشق که نرفت گوشش به فه،یکث جوهره،

 !خوردیم
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 حس رو مامان از یدور ادیز من خانم نیریش وجود با

 .دهیم ادامه همچنان خانم نیریش. کنمینم

 

 پنجه و دست نصف خدا به نبودن، هم خوشمزه واال -

 !زنکن گول فقط ایرونیب نیا ندارن مارم

 

 خود و پرهیم مانیپ یگلو یتو لقمه آخرش، جمله با

 حاال تا که نیا با. ندارم رفتن سهیر تا یافاصله هم من

 یرو و رنگ دنید اما نخوردم، دستپختش از یزیچ

 زدن گاز ساندوبچ و اول شب یپلو ایلوب همون یباق

 پنجه و دست به بردن یپ یبرا مهراب شب نصفه

 .کردیم تیکفا خوبش
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 صبح؟ اول خبرته چه -

 با من و ادیم کنارمون مرتبش وضع و سر با سعادت

 نییپا سر خجالت از سرخش، یهاچشم دنید

 .ندازمیم

 

 !بود خانم نیریش خوب دستپخت حرف -

 یجا به و خورهیم رو اشخنده یسخت به هم مهراب

 .کنهیم من به رو مانیپ به دادن جواب

 

 تو؟ یخوب -

 بدم؟ یچا. خوبم-

 !خانم بده -
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 یکردنا خطاب خانم طورنیا به نه گفتناش بچه به نه

 !خاصش

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 13۲_پارت#

 

 

 

 

 گل غنچه کی آخر لحظه و کنمیم پر یاستکان

 یم سفرم خوش سیرئ یجلو و ندازمیم توش همسرخ

 .زارم
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 !نداشت نایا از ما برا اوهو -

 

 .کنمیم نازک مانیپ یبرا چشم پشت

 

 !یداشت نایا از یموندیم داریب هم تو -

 رو استکان مهراب اما برهیم یچا سمت رو دستش

 .کشهیم کنار

 سرش؟ گوشه بزنه دیبا نویا االن -

 

 من کار موندن یجد که زنهیم حرف بامزه انقدر

 یاقهیدق شصت و ساعت یها عقربه دنید با. ستین

 استقبال ها پاش و ختیر و یشلوغ از اتمامه به رو که

 فلش و رمیم اتاق یتو. ذارمیم تنهاشون و کنمیم
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 کمد لهیم یتو اول روز همون از که یرنگ یمشک

 جا فمیک تو و دارمیم بر رو بودم کرده مشیقا یوارید

 . دمیم

 نبودش متوجه االن تا کهنیا اما ندارم یناشکر قصد

 !بهیعج برام یلیخ نشدن

 سیخ رو دستام کف که یاسترس با و پوشمیم لباس

 .گردهیبرم طرفم به هانگاه. رمیم نییپا کرده عرق از

 

 به رو.  کمی بزنم قدم رونیب برم اجازتون با من -

 .کنمیم سعادت

 رمیم رونیب تا داره الزم یزیچ اگر بپزم؟ یچ ناهار-

 .بخرم
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 رو حرفم دوم قسمت انگار و ندازهیم باال رو ابروش یتا

 .ندهینش کل به

 

 !برو هابچه از یکی با تنها؟ -

 یپافشار امخواسته یرو و شمیم وارد ییپررو در از

 .کنمیم

 .گردمیبرم زود. ستمین مهم شما مثل من -

 

 .ذارمیم موافقت یپا به رو سکوتش

  ؟یخواینم یزیچ خانم نیریش -

 کردمیم جمع منم وگرنه گهید یدیپوش مادر نه -

 !ینر تنها ومدمیم
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 یلیدل یب لبخند! دهیند ایدن خانم نیریش از تر زرنگ

 .کنمیم یخداحافظ و زنمیم

 سعادت حرف اما نکردم، یزیبرانگ شک کار که نیا با

 رونیب الیو از. کرده یخال رو دلم ته نرفتنم تنها راجب

 به یوقت و رمیگیم شیپ رو ممیمستق ریمس و امیم

 ینیماش نیاول یبرا شمیم دور خونه از یکاف اندازه

 رومن خوامیم ازش و کنمیم بلند دست نمیبیم که

 الیخ با راه، یتو. ببره اطراف یهاداروخانه از یکی به

 و ریمس دنیپرس از بعد و رمیگیم تماس رضا با راحت

 به یکار محکم یبرا خوامیم ازش راننده، از مقصد

 !ادیب گمیم من که ییجا

 

 محصوالت راجب داروخانه مسئول از رضا دنیرس تا

 چشمام دنش،یرس محض به. رمیگیم مشاوره یشیآرا

 سرمه شلوارک و زیبل اون یتو دنشید و زنهیم برق
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 تازه کرده ست هاشلباس با که ینکیع و دیسف و یا

 . دوستامم دلتنگ چقدر که ندازهیمادمی

 

 صندوق یپا و خرمیم یبهداشت لهیوس قلم چند

. ستهیایم سرم پشت یالک دیخر هی با هم رضا. رمیم

. رمیگیم مشتم تو و ارمیم در فمیک یتو از رو فلش

  گردمیبرم یجور قصد از دایخر کردن حساب از بعد

 . بخورم رضا نهیس تخت که

 

 !دیببخش... آخ -

 .دهیم جواب آروم

 !جوجه تو یبود یک مزباندیج جوونم-
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 یتو گرفته دستم از که یفلش و زنهیم یچشمک

 . ذارهیم بشیج

 بلند دست یتاکس نیاول یبرا و شمیم جدا ازش زود

 که ینیغمگ کیموز دنیشن با.  شمیم سوار و کنمیم

 افول کبارهی ادمیز جانیه شه،یم پخش نیماش یتو

 یخوب به کار و ومدین شیپ یبد اتفاق که حاال. کنهیم

 . دارم لیتحل فرصت کرد، دایپ صلهیف

 

 من و شهیم شروع معکوس شمارش بعد به حاال از

 و ببندم فلنگو که یا لحظه منتظر.  باشم منتظر دیبا

 انجام رو بود قرار که یکار کهنیا با. شم گور و گم

 رو گلوم راه یزیچ. رهیگیم رو دلم غم اما دادم

 رو دهانم آب و کشمیم قیعم نفس هرقدر و بندهیم

 .خورهینم تکون جاش از دمیم قورت
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 چهارشنبه#

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 133_پارت#
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 کنمیم مرور خودم با روامونیبدبخت و نفس یهاحرف

 کنمیم حس هامشونه یرو که یوجدان عذاب بار تا

 از بعد. دهیم جواب لحظه چند یبرا فقط اما بشه کم

 یتو که یخوب یهالحظه و سعادت یکارها اون،

 از بدتر. بندهیم نقش چشمام یجلو داشتم خونش

 خودمه یهاگفتن 《کنمیم جبران》 یصدا هانیا

 .شهیم اکو سرم یتو که

 

 .آقا شمیم ادهیپ-

 

 دنمید با هامحافظ از یکی و شمیم ادهیپ الیو یجلو

 که دارم گذر قصد و کنمیم سالم. کنهیم باز رو در

 .کنهیم صدام
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 .دیببخش -

 .گردمیبرم

 بود؟ شما کار شبید یماه-

 چطور؟ بله-

 .زنهیم برق هاشچشم

 !حاللت مادرت ریش ،یآشپز که الحق -

 

 بزرگتر گلوم بغض. نهیشیم دلم به بدجور حرفش

 قصد که یسمج قطره تا کنمیم جون و شهیم

 .کنم مهار داره دنیچک

 

 .جونتون نوش -
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 شناسمینم که یمرد حرف به و گذرمیم اطیح از

 ما بفهمه مامان اگر قطعا مادرم؟ ریش. کنمیم فکر

 حروممون رشویش نفر نیاول خودش میکنیم کاریچ

 .کنهیم

 

 از هوا و حال نیا یتو من و ستین یخبر خونه داخل

 مقابل خانم نیریش.  کنمیم استقبال خلوت نیا

 مورد الیسر تخمه، ظرف کی با و نشسته ونیزیتلو

 رو شیروسر معمول طبق. کنهیم نگاه رو عالقش

 برق خونه آفتاب یتو اشلمه زیبل و زده گره رگلویز

 .زنهیم

 

 .سالم-
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 .کنهیم نگاهم شونه یرو از

 دختر؟ تو یرفت کجا. سالم -

 

 رونیب رو یپدبهداشت بسته و کنمیم نگاه رو بر و دور

 .کشمیم

 

 .داروخانه تا رفتم خواستمیم نایا از -

 آقا اتاق تو اشیدن دادم،یم من یگفتیم مادر وا -

 !هست مهراب

 

 رو و ریز و سعادت حمام تو لباس ضیتعو از یحرف

 . زنمینم لشیوسا کردن
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 !مهرابم آقا اوه اوه -

 

 داره نگهش صدا یب خوادیم که یاخنده از چشماش

 نیریش یبرا دلم یحت کنمیم فکر من و شنیم خط

 .شهیم تنگهم خانم

 

 یندار رنگ بخور عسل ریش وانیل هی! تو یرینگ بال -

 .صورتت تو

 

 

 

 خوشگال ریبخ شبتون

 .متونیتقد دیجد پارت دو
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 �🌺🌺�بگذره خوش هفته آخر

 

 

 

 چهارشنبه#

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 13۴_پارت#
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 کاناپه یرو کنارش و رمیم جلو عسل، و ریش الیخیب

 .دمیم لم هی

 

 .خودت پاشو... ارمایب من که ینینش خودیب -

 از کمی جون؛ خانم نیریش رو عسل و ریش کن ول -

 .میببر ضیف بگو مهراب آقا یایور و دور

 

 هوا رو هم رونزده یهاحرف که شهیهم برعکس

 کنهیم کج رو لبش. شهینم منظورم متوجه فهمه،یم

 دست تو که یابسته به ضربه چندتا. دهیم سرتکون و

 .دمیم نشون رو باال طبقه ابرو و چشم با و زنمیم دارم

 

 ،یآ یآ یآ و داره اشویدن که یینایا و کمدا همون -

 .دهیم جواب آدمو یکل نایا از ایدن هی
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 .زنمیم یگشاد لبخند

  آره؟ دافن دَرو همه -

 

 و رهیگیم دهنش یجلو رو اششده مشت دست

 دایپ هاشچشم کنار کمکم که یزیر یهانیچ

 آماده دل ته از خنده کی یبرا رو صورتش شن،یم

 .کنندیم

 

 زده نم سیسرو کمد آخر دفعه. خانمه مهتاب برا اونا -

 . ور نیا آوردم نارویا منم کندنش بود،

 

 !جذاب چه ست؛ین خودش یبرا پس

 .شمیم خم سمتش به شده زیر یهاچشم با
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 که یخال یخال باالخره ،یچیه به یچیه آقا که نگو -

 .شهینم

 .لرزنیم اشخنده تمیر با هاششونه اما گزهیم لب

 و دور ادیز من یول ستین چکسیه که یچیه یب -

 باز خونه به ادیز پاش هست هم یهرک دم،یند برش

 .نشده

 

 !عجب -

 

 نمونیب مکالمه محبوبش، الیسر تراژیت شدن پخش 

 .زارهیم ناتموم رو

 

 .پاشو. شد یچ دمینفهم یگرفت حرف به منو -
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 .نداشتم حرف ادامه به یچندان لیتما گهید هم خودم

 

 دارن؟ لیم یچ ناهار نگفتن شازده -

 من همه، برا بپزه جوجه خوادیم گفته مانیپ آقا واال -

 .یراحت امروز شستم برنجشو

 

 تونهیم یحت داره، خودش با که یادیز رفاه و پول 

 چه باشه، یطیشرا نیهمچ تحت یخوشگذرون باعث

 هم من یبرا روز چند نیا یتو خوشگذروندن بسا

 .نباشه سخت

 یدیجد الیسر ظیغل یهاعاشقانه با رو خانم نیریش 

 برام که یعسل و ریش با و زارمیم تنها شده شروع که

 .رمیم اتاقم به کرده زیتجو
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 مثل یمرد دختر دوست یعنی کنمیم فکر خودم با 

 با کبوتر اساس بر اشونرابطه ه؟یشکل چه سعادت

 دایپ هم تیواقع یتو ندرالیس نه ای بازه باز کبوتر

  شه؟یم

 

 و یشوخ از یناواضح یصداها است؛ زاده حالل

 .رسهیم گوش به نییپا طبقه از مانیپ با هاش کلکل

 و رمیم نهیآ یجلو و پوشمیم رو شییاهدا زیبل

 دلبر و سعادت کنم فکر. کنمیم برانداز روخودم

 خانم اگر البته بشن، جا زیبل نیا یتو هم با شیاحتمال

 !باشه فیظر من مثل

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#
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 13۵_پارت#

 

 

 

 

 از و دارمیبرم سعادت یخصوص روابط سر از دست

 نیهمچ میزندگ یتو گهید دونمیم دیبع که ییجااون

. رمیبگ عکس چندتا تا ارمیم در رو یگوش ام،یب ییجا

 و رمیبگ عکس هم خانم نیریش با و بمونه ادمی کاش

 .بدم ماماننشون و بزنمش جا سعادت خانم عنوان به

 

 و خوشم یحساب یوقت و رمیگیم یسلف عکس چندتا

 در پام از رو شلوار  اره،یم حالم سر هام یباز مسخره
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 با دخترا که ییهاعکس به هیشب هم ییچندتا تا ارمیم

 .کنم ثبت رنیگیم هاشون پسردوست لباس

 

 نگه یطور رو یگوش. رمیگیم ژست نهیآ یروروبه

 غنچه رو هاملب. رهیبگ رو هامچشم یجلو که دارمیم

 ثبت به رو جذاب ریتصو نیا خوامیم و کنمیم

 با رو سعادت یصدا و شهیم باز هوا یب در که برسونم

 .شنومیم قبل یقیدقا از متفاوت اریبس یتیفیک

 

 ...جو ایب پاشو -

 

 چند تمومش مهین حرف و من شده درشت یهاچشم

 .کنهیم عقبگرد باالخره. کشهینم طول شتریب هیثان
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 !باشه ینجوریا کردمینم فکر د،یببخش -

 .زنمیم تشر

 ضربه چندتا بهش اگه شده، ساخته نیهم یبرا در -

 .نه ای هست مناسب گهیم واضح یلیخ دیبزن

 

 رو اشخنده تک یصدا من، ادیز حرص به توجه یب

 .رسونهیم هام گوش به

 !البته -

 !د؟یبر شهیم حاال -

 .نییپا ایب زود آره، -

 

 با گم،یم جوابش در که یمحکم و دهیکش چشم

 ادب تنها نه ن،یش حرف یرو حد از شیب دیتاکاون
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 طنتیش که ارهینم ادشی به رو اششده فراموش

 .کنهیم اضافه صداش به هم یشتریب

 

 !حاال خب -

 

 اما ست،ین الزم که نیا با و دارهیبرم جلو به یقدم

 منبه ینگاه مین با رو در و چرخهیم آخر لحظه

 یتو یخوشگذرون رم،یبگ پس رو حرفم دیبا. بندهیم

 داره پول که یشخص یبرا فقط سخت، یهاتیموقع

 .کنندیم راحت براش کارو ففط همراهاش ممکنه،

 

 رفتار و عجله هیتوج یبرا مانیپ گرفتن دست خیس

 تیکفا سعادت طنتیش هم دیشا ای و انتظار از دور

 خیس از کردن رد یبرا روچارهیب یمرغا یجور. کنهیم
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 بده، ادامه طورنیهم اگر که کنهیم شرحه شرحه

 . بپزم مرغ نیچته دیبا من جوجه یجا به ناهار

 !خورهیم سُر هزیل. نبوده خوب مرغش نیا -

 

 .کنمیم دخالت کارش وسط 

 

 !یبزن خیس به دست شما خوادینم من، بده-

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 13۶_پارت#
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 نایا پاکم، من آقا! هیچ خیس.دختر بکش خجالت...اِه-

 !افتراس تهمته،

 

 و رمیگیم رو زیل خودش گفته به مرغ تکه و خیس

 .دمیم تکون هاشچشم یجلو

 

 آروم  رو همون و بده شکاف رو نقطه هی ر،یادبگی-

 .بده ادامه

 

 .دمیم نشون رو مرغ از یبخش انگشت با 

 

 !حدودا ها جانیا -
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 من کار کنهیم یسع و شهیم رهیخ دستم به دقت با

 خودش سعادت. ستین موفق چندان اما کنه تکرار رو

 بهش کردن نگاه از اما چرا دونم ینم. کنهیم یقاط رو

 .رمیگیم فاصله ازشون و کنمیم زیپره

 

 !ستین تو کار من بده -

 .زنمیم غر حضورشون از کالفه

 .هم شما ایب ینزد دست شما فقط خانم نیریش -

 رو کردن یآشپز یگروه بودم دهیشن من دیسپ-

 خورد؟ جر چرا نیا! شدینم باورم یدار دوست یلیخ

 

 کردن جابهجا با کامل سکوت در که یخانم نیریش

 که مشخصه. کنمیم نگاه رو شده مشغول لیوسا
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 کوچه محو یجور هم حاال و زده حرفو نیا خودش

 ! نهیبینم رومن اصال که شده چپ یعل

 

 نگاه با اما بدم رو مانیپ جواب که چرخونمیم سر 

 . شمیم ریغافلگ مهراب رهیخ

 تر کینزد مانیپ به یکم و کنمیم اخم ناخودآگاه

 . شمیم

 

 ؟یزنیم حرف چرا یتونینم یوقت خب -

 

. دمینم تیاهم اما شهینم کم سعادت نگاه ینیسنگ

 چندتا کردن، لیم و فیح یکل از بعد مانیپ باالخره

 انگار که یخانم نیریش با و کنهیم آماده جوجه خیس
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 رهیم اطیح به دونهینمصالح رو من بابودن تنها فعال

 .کنه آماده رو ویکیبارب تا

 

 ایگو اما بزاره تنهام هم سوم نفر تا شمیم منتظر 

 !نداره یقصد نیچن

 

 !بزار نمیچ ته ناهار -

 

 تا رمیم نکیس سمت و گمیم چشم مخالفت یب

 .بشورم دستامو

 

 ؟!دهیسپ-

 !بله -
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 .ادیم جلوتر

 !نمتیبب-

 سرم و زارهیم صورتم کنار آروم رو اشاشاره انگشت 

 زود اما نمشیبیم. چرخونهیم خودش سمت به رو

 فقط نه بکشم خجالت کهنیا نه دزدم؛یم نگاه

 سخت خودم یبرا رو خونه نیا از رفتن خوامینم

 .بکنم

 

 حرفارو نیا که ساق دوتا بابا ییکوچولو یلیخ تو -

 ! نداره

   

 شهینم جدا صورتم از هم لحظه کی مشیمستق نگاه

 ازش چشم یقبل یهاقهیدق برخالف بارنیا هم من و
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 یغلط چه قایدق دونمینم هم خودم. دارمینم بر

 .کنمیمدارم

 

 شما؟ یخواینم یزیچ آقا-

 

. کنهیم عوض رو نمونیب یفضا خانم نیریش حضور

 رهیم اطیح سمت خانم نیریش از تشکر هی با مهراب

 گرفتن دهیناد یبرا و امیم خودم به زود هم من و

 سر چپ یعل کوچه به من بارنیا خانم نیریش تعجب

 .بزاره سعادت ینشدن تموم طنتیش اگر البته زنمیم

 

  ؟یسوختگ ای بود یدگیبر یراست -

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 787shahregoftegoo@ 

 دنبال مانیپ کنار تا رو رفتنش و چرخونمیم سر

 چند و رهیگیم قرار راستم رون کنار دستم. کنمیم

 که یانقطه. کنهیم مکث زانوم از باالتر انگشت

 رو مهراب جواب لب ریز و کنمیم دایپ رو خوامیم

 .دمیم

 

 !یدگیبر-

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 13۷_پارت#
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 هشتم فصل

 ینیبشیپ

 

 یایدن با بشر یهاچالش نیبزرگتر از یکی ینیب شیپ

 درست ینیبشیپ کی یبرا.  هست و بوده رامونیپ

 نکته البته دانش؛ و تجربه الزمه، مهم دوفاکتور

 اتکا قابل هم شهیهم یژگیو دو نیا که نجاستیا

 جهینت دربرابر میدار که یدانش تمام با یگاه و ستین

 چالش همون قایدق نقطه، نیا و میشیم زده شگفت

 در که یچالش. میبش مواجه باهاش دیبا که هیبزرگ

 !نهیریش یگاه صدالبته و تلخ یمواقع

 

 مشخص و ندهیآ یهابرنامه راجب یامیپ انتظار در

 تمام با که یروز دو. گذشت روز دو من، فیتکل شدن
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 نه ترسم. ترسوندیم رومن خوبش یهالحظه و آرامش

 نه داره تماس نیآخر یتو مامان یغرغرها به یاتباط

 از من ترس نباریا. میدیم انجام که یکار خطر به

 !خودمه

  

 اما گذاشتم، سر پشت رو یپرکار و شلوغ روز نکهیا با

 مسدود رو هامچشم به خواب ورود راه الیخ و فکر

 قدم یکم دوارمیام. زنمیم رو خوابتخت دیق. کرده

 از بعد سعادت روزید که ییهاصندل. کنه کمکم زدن

 یجلو مانیپ کردن صدا و اطیح یتو دنمیدو پابرهنه

 .ذارمیم اطیح به پا و پوشمیم رو، بود انداخته پام
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 یرفتارها و حرف ناخودآگاه و زنمیم قدم استخر کنار

 نگاهش،. ادیم ذهنم به تسعاد مهراب مدت نیا

 ...و داره،اخم بهم که یتوجه لبخنداش،

 

 !ستین لباس از یخبر یوفتیب نباریا -

 

 بشم پاکله قبل دفعه مثل نکهیا از قبل و پرمیم درجا

 مرد و گردمیبرم. شمیم دور استخر از قدم کی

 شلوار و یرکاب. کنمیم نگاه هاموروز نیا خطرناک

 رهیت رو اشسوخته آفتاب پوست کرده، تن که یدیسف

 . کرده برابر دو رو تشیجذاب نیهم و دهیم نشون تر

 

 .هست حواسم -
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 اومده جلو که یقدم کی من و شهیم تر کینزد یقدم

 .بشه حفظ امونفاصله تا ذارمیم عقب رو بودم

 

  اد؟ینم خوابت -

 .کنمیم اکتفا سر دادن تکون به تنها

 ا؟یدر میبر -

  

 که هیاون از تر زیبرانگ وسوسه اشمقدمه یب شنهادیپ

 تنها. کنم توجه کردنش مطرح چرا و یحواش به بخوام

 .کنمیم مطرح رسهیم ذهنم به که یمشکل

 

 .من ندارم ویما-
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 دارن روشب کردن روشن تیقابل هاشچشم برق

 .داره کردن طنتیش قصد که ییوقتا مخصوصا

 

 کشور تو که یبخش نیهم نگفتم، روهیروس ساحل -

 !خودمونه

 

 دست. شمینم ناراحت هاشحرف از گذشته برعکس

 .زارمیمشونم یرو سر و کنمیم کج گردن کمر به

  آب؟ تو امیب یچجور خب...اا-

 

 یتو ناخواسته که یناز از هم اون که گهیم نگاهش

 و امیم خودم به زود. شده شوکه ختمیر صدام

 که ییهاطنتیش تمام با. کنمیم جمع رو پامودست

 عقب بروبرگرد یب الزمه، که یمواقع اون اما داره
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. هاست همون از یکی لحظه، نیا و کنهیم ینینش

 .دهیم جواب راه یتو و رهیم ساختمون سمت

 

 .میبزن دور قیقا با میخوایم -

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 13٨_پارت#

 

 

 

 وپیت.  گردهیم بر لهیوس یکسری با انتظارم از زودتر

 که یجذاب یبطر و انداخته اششونه یرو یرنگ چند
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 دور از.  کنهیم خودش خیم رو نگاهم گرفته دست

 دست زبانم کنترل. برم همراهش کنهیم اشاره بهم

 . کنمیم صداش یوقت ستین خودم

 

 ست؟ین خطرناک دیبخور نایا از -

 

 تک. رهیگیم خوب یلیخ رو یبطر به ام اشاره

 . کنهیم نگاهم یگر مواخذه حالت با و زنهیم یاخنده

 

  ؟یشناسیم مگه نارمیا -

 .ندازمیم باال شونه

 !نشناسه که هیک -

 !بچه به چه نارویا -
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 ...مه اِاا -

 

 رو دهنم نکردم جابهجا رو تیمیصم یمرزها تا

 و گهینم یزیچ هم اون خوشبختانه. بندمیم

 باور نیا به گهید بار من و کنهینم امزدهخجالت

 نیتر ینیبشیپ رقابلیغ سعادت مهراب که رسمیم

 .دمید که هیمرد

  

 سمت یپشت در کردن باز از بعد و میزنیم دور الرویو

 قیقا با یجوون مرد ورودمون با همزمان. میریم ساحل

 .ادیم سمتمون

 

  کنم؟ کمک. آقا سالم-
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 کنمیم سالم هم من اما دهینم یتیاهم من به اگرچه

 . نمیبب بهتر روقیقا تا رمیم تر کینزد و

 

 .سالمت به برو رمیمخودم ممنون نه -

 ساحل؟ بمونم خطرناکه آقا-

 

 .دهیم جواب یانعطاف چیه بدون

 

 !برو تو نادر هست حواسم -

 یریمس و گهیم ریبخ شب یاگهید حرف بدون مرد

 و وپیت و شهیم سوار مهراب. رهیگیم شیپ دیبا که

 جلو تا خوادیم من از. ذارهیم پاش یجلو رو یبطر

. رسونمیم بهش رو خودم و رمیم آب یتو.   برم

 یرو و رمیم باال  رم،یگیم رو اششده دراز دست
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 سمتم به حرکت از قبل. نمیشیم شیکنار یصندل

 .کنهیم نگاهم و چرخهیم

 

 که؟ یترسینم -

 

 کنار رو اومده صورتم یتو باد وزش با که ییمو

 و اندارمیم باال ابرو زدهحانیه و سرخوش زنم،یم

 .گمیم 《نچ》 هم سر پشت دوبار

 .زنهیم لب من امشب یایزیناپره از متعجب

 

 !سرتق -

 

 مرور به اما برمیم لذت آرامشش و آب نیب حرکت از

. شهینم دهید یراحت به الیو که رهیم جلو انقدر
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 ق،یقا گاهیب و گاه یهاتکون و دارهیم برم ترس کمکم

 رو دلم ته داره که یمحکم و سفت بدنه وجود با یحت

 .شهیم حالم متوجه انگار. کنهیم یخال

 

 .نترس -

 !ترسمینم-

 

 عمق دهیم تکونمون و زنهیم قیقا به که یموج

 رو دستش یرارادیغ. کنهیم اثبات رو شجاعتم

 .دمیم فشار زنمیم که یآروم غیج با و رمیگیم

 

 دستم تعجب کمال در اما دارم طعنه و طنتیش انتظار

 .کنهیم نگاهم میمستق و رهیگیم رو
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 شهینم یزیچ محکمه قیقا نیا بدنه. موجه فقط-

 خب؟

 

 یآروم دونمیم و دمیم حرکت نییپا و باال به رو سرم

 از زودتر یبعد موج اما. کنمیم زمزمه درجوابش هم

 . بمونم حرفم یپا بخوام که رسهیم اون

 

 بهش رو سرم و زنمیم چنگ رو بازوش محکم 

 .ادیم در خنده هیما ته با صداش. چسبونمیم

 

 .نه بگو حداقل -

 

 ترآروم هاتکون تا کنمیم صبر انقدر و گمینم یزیچ

 رو سعادت یجد صورت و کنمیم جدا سر کمکم. بشه
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 شیاقهوه یهامردمک. نمیبیم خودم از یکم فاصله با

 دنبال دونمینم من و کنهیم کنکاش رو صورتم تمام

 .گردهیم یچ

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 139_پارت#

 

 

 

 

 یرو به یحت ای کنم یعذرخواه دیبا. رمیبگ فاصله دیبا

 کنم نگاه اطرافم و دور یفضا به لکسیر و ارمین خودم

 نیب اما رهیبگ خودش به ینرمال حالت نمونیب جو تا
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 و سفت و هامپنجه فشردن با درست، کار همه نیا

 انتخاب رو کار نیتر غلط اتصال، نیا کردن سخت

 .کنمیم

 

 و راه نیا ادامه به ینشدن سرکوب و بیعج لیم 

 .دارم مقصد به دنیرس

 صورتم یتو که ییمو رشته و ادیم جلو دستش

 از هاشلب. کنهیم یهمراه گوشم پشت تا روافتاده

 .برسه گوشم به صداش تا رنیگیم فاصله هم

 

 !یخوشگل -

 

 یاناشناخته انیجر و دمیم قورت صدا با روگلوم آب

 ،ییبایز. ندازهیم هامدست به لرز و کنهیم عبور دلم از
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 به رو یزن هر تونهیم که هیضعف نقاط همون از یکی

 یلیم اما لطافته و ییبایز مظهر اگرچه زن. ارهیدرب زانو

 هربار با و داره تیواقع نیا دنیشن به ینشدن تموم

 .کنهیم یشاد احساس اول روز مثل دنشیشن

 

 و ادیدرم حرکت به امگونه یرو آروم شستش انگشت

 یخوب حس گرمش، شهیهم یهادست نوازش از من

 .رمیگیم

 

 !ییکوچولو -

 

 ها، حرف نیا دنیشن و تیموقع نیا یتو گرفتن قرار

 .نداره ایرو از کم یزیچ
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 سمتمون به قبل از یشتریب شدت با که یدیجد موج

 .کنهیم داریب خوش خواب نیا از رومن ادیم

 

 به هردومون یرو و سر یکینیا ا،یقبل برخالف 

 صورتش به یدست. کنهیم سیخ رو مهراب خصوص

 پال و پخش صورتش یتو که یسیخ یموها و کشهیم

 . زنهیم کنار رو شدن

 

 ؟یخوب -

 !نه -

 

 با رو وضعم و سر نبودن، خوب یبرا یلیدل دنبال به

 .کنهینم دایپ یزیچ اما کنهیم نگاه وسواس
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 ؟یشدیچ -

 !یدینم لباس بهم گهید که شمام سه،یخ لباسام-

 

 زمزمه آروم و شهیم لیمتما باال سمت به لبش گوشه

 .کنهیم

 

 !یطونیش -

 

 به رو بود ساکن هالحظه نیا یتو که یقیقا یمعطل یب

. رهیم ساحل سمت به سکوت در و ارهیدرم حرکت

 و دارهیم بر رو بود آورده خودش همراه که یایبطر

 .رهیگیم سمتم به خوردن از قبل

 

  ؟یهست نایا از -
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 دیترد با. شده قبل سعادت همون هیشب دوباره لحنش

 .کنمیم دراز سمتش به رو دستم

 !نخوردم تاحاال -

 .کشهیم عقب

 .بهتره ینخور پس -

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 1۴۰_پارت#
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 نجوریا تو حداقل. ستین بد همشهیهم بودن تجربهیب

 باشه. یبرینم رو یکار ای یزیچ حسرت هالحظه

 رو اطرافم و دور الیخیب و گمیم جوابش در یآروم

 نم،یبیم روالیو یهاچراغ نور یوقت و کنمیم نگاه

 .شمیم خوشحال

 

 و شمیم ادهیپ قیقا از آب یتو ساحل، کینزد  

.  ادیب هاماسه یرو تا کشهیم رو قیقا مهراب

 شن تا برمیم فرو آب یتو و ارمیم در پا از هاموصندل

 از بعد. کنم جدا دهیچسب بهش که ییهاماسه و

 .امیم رونیب آب از شینسب شدن زیتم و تالش چندبار

 ایدر یتو که یاتفاق از بعد یرفتار چه دیبا دونمینم 

 برخورد یعاد گذشته مثل. بدم نشون خودم از افتاد

 خاص رفتارش اصال. باشم یخاص حرف منتظر ای کنم
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 و گرفته رومن ستاره پر آسمون و آب جو ای بود

 ...رضا مثل هم مهراب

 

 سد کی مثل حرفاش، یادآوری و رضا به کردن فکر

 رو میاحساس یها خروش و جوش یجلو محکم

 رو خودم و دارمیبرم یصورت افکار از دست. رهیگیم

 .کنمیم سرزنش

 سرش پشت. گردمیم بر الیو به مهراب همراه 

 نیریش تیوضع نیا با تا. رمیم باال ها پله از نیپاورچ

 در یجلو. نکنم کنجکاو البته صد و داریب رو خانم

 به که یااشاره با اما دارم گفتن ریبخشب قصد اتاقش

 .دهینم اجازه کنهیم داخل

 

 . بدم لباس بهت تو ایب -

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 808shahregoftegoo@ 

 .دارم خودم کردم یشوخ ،یمرس -

 .شهیم وارد و دهینم یتیاهم

 !ایب -

 ...مه آقا-

 به فقط حرفم ادامه یجا به که گردهیبرم یجور

 کمدش سراغ کراستی. کنمیم بسنده چشم گفتن

 . رهیگیم سمتم رو یشلوار و زیبل و رهیم

 زشیسا دنید با و کنمیم باز صورتم یجلو رو زیبل

 .ندازمیم باال ابرو

 

 !بزرگه یلیخ یول یمرس -

 !گهید خوبه-
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 سمت و دارهیبرم خودش یبرا هم لباس دست کی

 با. باشه یدرست کار موندنم کنمینم فکر. رهیم حمام

 و رمیم رونیب حمام سمت داده بهم که ییهالباس

 در پشت و پوشمیم لباس. رمیگیم یکوتاه دوش

 تو ایب یصدا و زنمیم در. کنم تشکر تا رمیم اتاقش

 .اومدم موقع به که گهیم آرومش گفتن

 

 با و داده هیتک تختش تاج به یورکی. شمیم وارد

 به خنده موج شکلم و سر دنید با. مشغوله لشیموبا

 هم یقبل از یحت یکینیا داره، حق. زنهیم هاشچشم

 .افتاده شونم یرو لباس قهی که یانقدر تره، بزرگ

 

 .لباس بابت ممنون -

 . ستهیایم جلوم و شهیم بلند جاش از
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 ! ادیم بهت -

 !ومدیم شتریب بود ترکیکوچ زیسا سه دو البته -

 دائمم ستین مناسب زتمیسا و ناقصه لباسات یوقت-

 .بهتره نایهم یچرخیم اونور نوریا فرفره مثل

 ...و یس زمیسا من بابا نه -

 

 رو اشجمله تا کننیم وادارم مرموزش یها یاقهوه

 رومنظورش که وقته اون تازه و کنم مرور دوم بار یبرا

 .رمیگیم گر و فهممیم

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 1۴1_پارت#
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 با رولبم معذب و کشمیم باال امشونه یرو از روقهی

 بود میمستق و واضح انقدر اشاشاره. کنمیم تر زبون

 . بزنم دنینفهم به روخودم تونمینم یحت که

 .بشم مسلط خودم به تا زنمیم پلک چندبار

 

 .ریبخشب... چشم -
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 چند نیا که یایواریچارد به و امیم رونیب اتاقش از

 رو در. برمیم پناه شده داده قرار ارمیاخت در روز

 طرز به زیچ همه امشب. دمیم هیتک بهش و بندمیم

 رو اتفاقات همه دور کی. استکننده جیگ برام یبیعج

 تا شدم همراه باهاش استخر کنار که یالحظههمون از

 . کنمیم مرور شیپ لحظه چند نیهم

 به نسبت یتیحساس نیهمچ دیبا سعادت مهراب چرا 

 حرفاش از بعد که مسخره چشم اون باشه؟ داشته من

 ! بود یچ گهید زدم

 

. کنمیم نگاه دقت با رو خودم و رمیم نهیآ یجلو

  خوشگلم؟ گفت؟ یچ ایدر وسط
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. گردمیم صورتم یتو ییبایز از ینشون و رد دنبال

 باشم انصاف یب یلیخ دیبا اما ندارم یاافسانه ییبایز

 .هستم یناراض امچهره از بگم تا

 

. ندازهیم دلم به ترس میگوش امکیپ یصدا شدن بلند

 شب وقت نیا هابچه که داره وجود حالت کی فقط

 خطر جز ستین یزیچ حالت اون و رنیبگ رومن سراغ

 !دردسر و

 مهراب طرف از که یامیپ یوقت و دارمیم بر رو یگوش

 انیجر توش که ییجادو و امشب به نمیبیم رو دهیرس

 .کنمیم شک داره

 

 《.ریبخ شب》
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 احساسات دچار رومن شیسادگ تمام با کلمه دو نیا

 و دهیم امیپ من به که باره نیاول. کنهیم یادهیچیپ

 . گهیم ریبخ شب

 ؟!بشم زده ذوق دارم حق

 

 یاحساسات باده از فرار یبرا و کشمیم دراز تخت یرو

 کباری رو امشیپ و زنمیم غلت. برمیم پناه خواب به

 رم،یبگ روخودم یجلو تا کنمیم تالش. خونمیم گهید

 قلبم و ادیم کش هاملب. خورمیم شکست  اما

 . رهیگیم یتر تند آهنگضرب

 تا رمیگیم دهانم یجلو و کشمیم باال رو زیبل قهی

 منحرف رو فکرم یسخت به. کنم پنهان رو امخنده

 در تا دارم،یم نگه هم یرو رو هامپلک انقدر و کنمیم

 . بشن مغلوب خواب برابر
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**** 

 باز چشم خورهیم صورتم به که یمیمستق نور با 

 زیبل دنید با و دمیم بدنم به یقوس و کش. کنمیم

 شب که هیفرض نیا دارم، تن که یبزرگ یطوس

 .رهیم کنار نبوده شیب یخوش خواب گذشته

 

. نداره یادهیفا شتریب خواب و گذشته هشت از ساعت 

 صورتم، و دست شستن از بعد و شمیم بلند جا از

 خودم به قبل یهاروز از شتریب یکم رمیگیم میتصم

 قرمز رنگ به رو هاملب و زنمیم کرم صورتم به. برسم

 زنمیم ملیر هاممژه به شهیهم از شیب. ارمیم در

 در رو هامچشم که یارهیت حصار بابت از المیخ یوقت

 . دارمیم بر دست شه،یم راحت گرفته بر
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 دیشا د،یسف نهیزمپس با یمشک یابرو و چشم

 با و ستین یمعمول کردمیم فکر شهیهم که اونقدرها

 وسواس با. باشه بایز تونهیم یحت لعاب، و رنگ یکم

 چک نداره یمناسب زیسا مهراب قول به که یاتنه باال

 اومدن چشم به یبرا یزیچ باشم مطمئن تا کنمیم

 .نداره وجود

 

 اتاق یجلو از عبور وقت و رمیم رونیب اتاق از

 دارهیب نمیبب تا شمیم کینزد در به قدم چند سعادت،

 یخاص یصدا اما برمیم کینزد روگوشم. نه ای

 . شنومینم

 

 منتظر صبحانه، زیم دنیچ از بعد و رمیم نییپا

 خانم نیریش نفر نیاول.  بشن داریب هیبق تا مونمیم
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 و زنهیم لبخند صورتم و سر دنید با. شهیم داریب

 صدام و نهیشیم زیم پشت. گهیم ماشاال مادرانه

 .زنهیم

 

 ؟یخورد یزیچ خودت -

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 1۴۲_پارت#
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 . شنیم داریب یک هیبق نمیبب تا هاستپله به نگاهم

 

 . ندارم اشتها فعال نه -

 کنم؟ جمع پس -

 

 . کنمیم نگاه رو خانم نیریش و گردمیبرم متعجب

 

 ان؟ینم هیبق مگه -

 

 بودم گذاشته گاز کنار که ییهامرغ تخم و ریپن ظرف

 .زارهیم خچالی یتو و دارهیم بر رو بشن مروین تا
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 به دادم یچا هی. رفتن مانیپ آقا با زود صبح آقا -

 .جفتشون

 رفتن؟ کجا -

 .ندازهیم باال شونه الیخیب

 .گنینم که من به دونمینم -

 

 شب یاتفاقا از بعد کردمیم فکر چرا! خوابهیم بادم

 چک رو یگوش بره؟ شیپ یخاص جور دیبا امروز قبل

 جز به یزیچ چیه اما نمیبب داده یامیپ اگر تا کنمیم

 .ستین صفحه یرو دهیم نشون روساعت که یاعداد

 

 منتظر و کنمیم جمع روزیم خانم نیریش همراه

 من. شهینم یخبر ظهر تا اما شمیم اومدنشون

 سر از یوقت و میخوریم نهار ییتنها به خانم نیریش
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 ونیزیتلو یجلو رو یاقهیدق چند خوامیم یکالفگ

 به مانیپ《 میبخور میدار یچ》 یصدا بخوابم

 آشپزخونه به و جنبمیم خودم به زود. رسهیم گوشم

 .رمیم

 

 .سالم -

 صورتم به که ینگاه و مهراب یابروها رفتن باال

 جواب آروم. ادیم چشمم به اما نامحسوسه ندازهیم

 .دهیم

 

 .خانم سالم -

 

 یتو و رهیگیم رو لباسم قهی و ادیم جلو مانیپ

 .کنهیم جمع مشتش
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 پا با بچه؟ نیا به یدیم هیچ نایا مهراب. سالم -

 فنچه قد خودش نیا بابا. نگه آخم قهی تو بره تونهیم

 .رهیم راه هوا تو داره که سره هی فقط نایا تو

 

 که یایجد و خشک صورت دنید رو امشده باز شین

 بره،یم خودش همراه رو مانیپ و گذرهیم کنارم از

 .کنهیم جمع

 اومدنشون محض به و کنمیم گرم رو غذاشون

 .کشمیم

 

 ؟یکنیم کاریچ رو وفا -
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 با مهراب. مونهیم دستم یتو خورشت ظرف

 .کشهیم برنج خودش یبرا یخونسرد

 

 !دلتنگشم تهران میریم -

 

 ! وفا؟

. زنمیم مینشدنتموم یهاحماقت و افکار به یکجخند

 دیبا ادگرفتنی یبرا آدما آسونه؟ ادگرفتنی گفته یک

 انقدر و کنن اشتباه بار نیچند دیبا. بدن بها یلیخ

 از و درست نگاه کی با تا بزارن داغ رو دستشون پشت

 .نرن اشتباه سراغ و بدن صیتشخ غلط

 

 کنم کتهید خودم به هاساعت و باشم تنها دارم دوست

 هم تیواقع اگر یحت و استقصه هی فقط ندرالیس که
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 دزد سراغ یدیسف اسب بر سوار شاهزاده جیه باشه،

 یبرا ییجادو چوب و فرشته چیه خدا و ادینم شهرش

 .نذاشته کنار من مثل یآدم

 من که بدم نشون رفتارم با ندارم دوست. مونمیم اما

 حرفاش تا مونمیم. بودم که هستمیاحمق باده همون

 ایرو تو بعد به نیا از بلکه دستم، پشت یبرا بشه داغ

 .نشم غرق

 

 نوش سعادت، نگاه به توجه یب و کنمیم آماده رو زیم

 .رمیم خانمنیریش شیپ و گمیم جان

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 1۴3_پارت#
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 .رسهیم گوشم به صحبتشون یصدا اما

 

 میلیخ دیبا یذارریم یلعبت نیهمچ رو دست یوقت-

 !یباش مراقب

 .هست بهش شتریب حواسم تهران میبر دونم،یم-

 

 به دم،یشنیم هاروحرف نیا زودتر شب کی اگر دیشا

 نیهمچ که خوردمیم غبطه خوبش شانس و وفا

 دلم االن اما داره؛ شیزندگ تو روطیشرا نیا با یپسر
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 در سعادت مثل ییوفایب مرد با که سوزهیم براش

 .ارتباطه

 

 کنم؟ استراحت کمی باال برم من جون خانم نیریش-

 

 شب یهاعاشقانه تکرار ون،یزیتلو صفحه به رهیخ

 لذت اول بار مثل و کنهیم دنبال جانیه با روقبل

 تا بشه دایپ خانم نیریش یبرا همدم هی کاش. برهیم

 هاالیسرولمیف به محدود ا،یدن یهاعاشقانه از سهمش

 .نباشه

 

 .کنمیم جمع زویم من مادر برو -

 .کنمیم سعادت به رو

  کنم؟ درست یخاص زیچ شام-
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 .دهیم جواب مکث یکم با و کنهیم نگاهم میمستق

 .یدونیم خودت یهرچ-

 و یعاد انقدر زنم،یم لبخندش جواب در که یلبخند

 به رو داره صورتش یرو که ییبایز یمنحن که کوتاهه

 . کنهیم لیتبد صاف خط کی

 

 ینیسنگ لحظه، نیآخر تا و رمیگیم شیپ رواتاق راه

 ندهیناخوشا برام امروز و جذاب برام شبید که ینگاه

 .کنمیم حس خودم یرو

 !مهراب یاو بزنه؟ سر هی بگم کاوه به -

 !بگو-
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 جواب یول کنهیم صحبت باهاش  زیر کی مانیپ

 !چرا که  ستین مهم برام اصال و رهیگینم یدرست

 

 ازش و دمیمامیپ یمجتب به و شمیم ولو تخت یرو

 نیا کنار من موندن.  بجنبونه دست زودتر خوامیم

 باشه، نگران داشت حق رضا. خطرناکه آدما

 گفت؟یمیچ

 

 از سراغشون میایم ما که ییکسا گرگن همه مردم 》

 《!تر درنده هیبق

 

 یهاپروانه با من که یالحظه اون دونهیم خدا 

 از و بودم سرگرم دنیچرخیم سرم دور که یصورت

 نیا شدم،یم یحال به یحال هاشچشم به کردن نگاه
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 و ذارمیم هم یرو رو هامچشم. بوده یفکر چه تو آقا

 .مونمینم خواب انتظار به یادیز زمان

 

 از.کنهیم دارمیب ادیم اطیح از که ییصداها و سر 

 و مانیپ. زنمیم کنار روتراس پرده و شمیم جدا تخت

 نیریش. کنن شنا استخر یتو تا دنیپوش ویما سعادت

 وهیآبم و وهیم براشون ریآفتابگ یهایصندل کنار خانم

 هم آفتاب خوانیم معلومه که طورنیا و گذاشته

 .رنیبگ

 

 زیخدور. زده باال طنتشیش رگ معمول طبق مانیپ

 به صداش که رهیم رجهیش چنان آب یتو و کنهیم

 شهیم آب وارد سشیرئ سرش پشت. رسهیم هم من
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 ریز رودهیکش زحمت براش یادیز معلومه که یبدن و

 .کنهیم شنا به شروع و برهیم آب

 

 گردهیبرم و رهیم که یریمس یتو نگاهم با

 رونیب آب از سر و ادیم باال باالخره. کنمیم شیهمراه

 آب یهاقطره. زنهیم کنار رو سشیخ یموها و ارهیم

 یتو شهیهم که یمدال. زننیم برق هاشسرشونه یرو

 نور و ادیز فاصله اما مشخصه کامل نباریا داره گردنش

 از مانع کنهیم دایپ انعکاس سطحش یرو که یآفتاب

 . شنیم طرحش دنید

 

 فاصله. رهیگیم رو نگاهم مچ و کنهیم بلند سر هوا یب

 رو پرده نشدم ریاس هانگاه نیا تله یتو تا و رمیگیم

 .کشمیم
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  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 1۴۴_پارت#

 

 

 

 کنمیم درست پرشکم مرغ و یقاسم رزایم شام یبرا

 تدارک ذهنم کردن یخال و وقت گذروندن یبرا و

 . کنمیم درست یبستن ژله و نمیبیم هم دسر

 هممانیپ و سعادت کله و سر هامکار شدن تموم با

 .شهیم دایپ
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  د؟یسپ یچطور -

 

 قدم یکم تا رمیم اطیح سمت جهتشون برخالف

 تنهباال. باشم داشته هیبق با هم یکمتر برخورد و بزنم

 و گذرونمیم نظر از کوتاه رو مانیپ گرفته رنگ بایتقر

 .ندازمیم باال روابروم یتا

 

 !یکرد جاجابه تویجذاب یمرزها که نمیبیم. خوبم -

 

 و گذشت کنارم از مانیپ از قبل که ییهاقدم یصدا

 چرخش من و شهیم متوقف رفت،یم هاپله سمت

 . نمیبیم چشم کنار از رو سمتمون به اشتنهمین

 دست و ندازهیم نییپا سر یظاهر یخجالت با مانیپ

 .زارهیم نشیس یرو
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 !میچاکر -

 

 اطیح یتو و پوشمیم رو داده سعادت که ییهاصندل

 لرزهیم دستم یتو یگوش که زنمیم قدم یکم. رمیم

 به ینگاه. نمیبیم رو یمجتب تماس درخواست امیپ و

 مطمئن هامحافظ نبود از یوقت و کنمیم اطرافم و دور

 ای نفس یصدا یجا به. رمیگیم تماس باهاش شمیم

 و چهیپیم یگوش یتو خودش یعصب یصدا سرور

 به ترس زدنش، حرف راز و رمز یب شه،یهم برخالف

 .ارهیم دلم

 

 ؟یآورد کجا از نویا -

 !دیداد آدرس که ییجاهمون از. سالم-
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 و سرور زدنحرف یصدا من و کشهیم یاکالفه پووف

 فلش یتو دونمینم. شنومیم تر دور یکم از رو نفس

 !ختهیر بهم مارو جمع طورنیا که بوده یچ

 

 ؟یمطمئن -

 مگه؟ شده یچ. مطمئنم آره-

 

 و شنومیم رو یاشهیش سطح با یزیچ برخورد یصدا

 داره رو پشیها یقوط که بزنم حدس تونمیم دیند

 .کوبهیم زیم یرو

 

 !کن چک واتساپتو-
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 یاطیاحت یب نهمهیا از شوکه من و شهیم قطع تماس

 چندتا و رمیم واتساپ سراغ یمجتب مثل یکس

 آب دنشون،ید با و کنمیم باز فرستاده برام که یعکس

 . شهیم ختهیر وجودم تمام یرو یسرد

 

 ییبایز دختر با سعادت مهراب هاعکس یتو چون نه

 عکس یتو چون نه. خورهیم غذا داره و نشسته

 یحت نه و نشستن هم کنار نیماش یتو یاگهید

 دوشش یرو رو خانم فیک سعادت که یعکس بخاطر

 هاعکس نیا بنظرم کهنیا بخاطر فقط کنه؛یم مرتب

 بودن؛ نایا فلش اون اتیمحتو اگه و داره رو کاه حکم

 !میزد کاهدون به رسما ما یعنی

 

  ضدنور#
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  یانصار_عاطفه#

 1۴۵_پارت#

 

 

 

 

 رمیم استخر کنار. کنمیم داغ هودهیب کار همهنیا از

 یتو قایدق کنمیم فکر و ذارمیم آب یتو روپاهام و

 روابط یعنی  م؟یبکن میتونیم یکارچه بشوبل نیا

 از ترس که حساسه و دهیچیپ انقدر سعادت مهراب

 نکنه اصال! داره؟ ییهانهیهز نیهمچ شدنشون فاش

 دونهینم هم سعادت خود و زده کلک یمراد

 پاکت شده پاره گوشه اون پس ه؟یچ فلش اتیمحتو

 بود؟ نیهم وفا ؟یچ
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 پشت و چرخونمیم سر ینگاه ینیسنگ احساس با 

 یتو که نمیبیم رو یمرد ال،یو یاشهیش وارید

 با. دهیکش چالش به روما ینحو به هربار روزهانیا

 شلوار بیج یتو دست خودش، مخصوص ژست

 رو. داره نظر ریز رو من متفکرش نگاه و برده شیراحت

 بدنم اهرم استخر لبه یرو رو هامدست و رمیگیم

 چه دونمینم. دوزمیم چشم آسمون به و کنمیم

 عقب به قدم دو جلو به رو قدم هر با که هیحکمت

 .ستین یشدن کوتاه روم شیپ راه و دارمیمبر

 

 ایگو که ینگاه ریز و کشمیم رونیب آب از روپاهام

 ساختمون سمت نداره، ینینش عقب یبرا یقصد

 به صداش که نگذشتم شتریب قدم دو کنارش از. رمیم

 .رسهیم گوشم
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 ؟یخوب -

 .زنمیم یچرخمین

 !ممنون-

 !نجایا انیب خوانیم نایا مامانت مهراب -

 

 عوض رو صحبت جهت مان،یپ یناگهان حضور

 نظر به یراض دهیشن که یخبر از ادیز.کنهیم

 .رسهینم

 

 !میومدین که کین کیپ خبره؟چه نجایا -
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 یباز و منومِن یکم از بعد و ستمیایم لمیم برخالف

 .کنمیم وجود اظهار گردنبندم،، با

 

 !دیببخش -

 . دهیم من به و رهیگیم مانیپ از رو شیشاک نگاه

 جان؟ -

 .کنمیم صاف ییگلو

 من برادر اما ها شرمنده یعنی م؟یبمون قراره یکِ تا -

 شده؟ یشاک کمی

 

 چند خوب حال و حس از نگاهش و کنهیم کج یلب

 .شهیم یخال قبل لحظه

 .میگردیبرم فردا -
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 !مهراب -

 خودش حرف یپا و کنهینم مانیپ اعتراض به یتوجه

 .مونهیم

 به زحمتیب مانیپ. میگردیبرم فردا بگو برادرت به -

 برامون؟ بخره سوغات یسرهی یگیم نادر

 !یمرس -

 

 به و دهیم جا مشیمستق نگاه یتو رو هاشحرف

 خوادیم دلم یلیخ.  کنهیم اکتفا سر دادن تکون

 طورنیا یگاه که داره سرش یتو یفکر چه بدونم

 .ستین ایب کوتاه و کنهیم دنبال رومن ممتد و یطوالن

 

 ریساعت،ز کردن چک با و رمیم خودم کار سراغ

 ریگ از مشخصه که مانیپ. کنمیم روشن رو مرغم
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 رونیب شده، کالفه خانواده نیا یاعضا نیب کردن

 .ذارهیم تنها روما و رهیم

 

  ضدنور#

  یانصار_عاطفه#

 1۴۶_پارت#

 

 

 

 

 رو شنیمبرداشته آشپزخونه سمت به که ییهاقدم

 به پشت و ارمینم خودم یرو به اما کنمیم حس

 .دمیم انجام رودیبا که ییهاکار تند و تند سالن،
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 هالحظه نیا یتو که کجاست خانم نیریش دونمینم 

 یرو که یدست تماس با. ستین ازش یخبر چیه

 گردمیم بر زیت. شمیم شوکه کنمیم حس سرشونم

 با پوستم به رهیخ. نکنه یشرویپ نیا ازشیب تا

 .زنهیم لب یخونسرد

 

 شده؟یچ -

 .بپوشونه رو امسرشونه تا کنمیم مرتب رولباس قهی

 !هیگرفتگ ماه -

 

 ژله و خچالی به زدن سر بهونه به رونمونیب فاصله

 یاگهید لمس خوادینم دلم. کنمیم شتریب هایبستن

 جم جاش از من، برخالف. رهیبگ صورت نمونیب
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 نظر ریز روکارهام تمام نه،یس به دست و خورهینم

 از یابهونه به هربار و زنمیم چرخ یکم! رهیگیم

 یک نمیبب تا کنمیم یخوددار بهش شدن کینزد

 دیامنا نم،یبیم رو سماجتش یوقت. بره خوادیم

 .بذارم  تنهاش من رمیگیم میتصم و شمیم

 

 خودم یول کنم جلوه یعاد تا زنمیم یایزورک لبخند 

. ستمین موفق یاذره یحت که دونمیم یهرکس از بهتر

 نیآست بار،نیا که کنم عبور کنارش از خوامیم

 باز. داره نگهم حرکت از تا شهیم دهیکش شرتیت

 نباریا و گرفت رومنظورم اول بار همون که خوبه

 .ستین کار در یتماس

 

 شده؟یچ -
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 اما کشمیم کنار رودستم نامحسوس و گمینم یزیچ

 .ستین ایب کوتاه مرد نیا و استدهیفایب

 

 !شمام با -

 

 تشر خودم به و بندمیمچشم شیکدندگی نیا از کالفه

! خواهادهیز مردک. ندم نشون یستیناشا رفتار تا زنمیم

 قول به دمید عکس یتو که یخانم وفا خوبه حاال

 !خودش یبرا بود یلعبت مانیپ

 

 ؟یناراحت یزیچ از -

 ؟!دیببخش -
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 رورفتارش لیدل اصال انگار که گمیم دیببخش یجور

 صورت با چون نداره روحرف نیا انتظار. فهممینم

 .ندازهیم باال ابرو ،یجد

 

 ؟!دیببخش پس! عجب -

 

 حس رمیبگ هدف روغرورش تونستم منم کهنیا از

 عزت به که یاخدشه از یکم حداقل. دارم یخوب

 رو امونمهین و نصفه اتصال. شد جبران کرد وارد نفسم

 که یشیر ته و کشهیم یاکالفه هووف کنه،یم رها

 یب. کنهیم لمس رواومده صورتش یرو روز چند نیا

 یقیعم نفس. رهیم باال هاپله از و ذارهیم تنهام حرف

 .برسه راه از زودتر فردا کنمیم آرزو و کشمیم
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**** 

 

 با و پوشمیم لباس سفر، نیا شدن تموم از خوشحال

 یبرا سعادت خواست به روزید که ییهایسوغات

 آشپزخونه به. کنمیم ترک رواتاق شد، گرفته هممون

 نیریش که کنمیم چک رولیوسا و گاز و زنمیم سر

 .ادیم کنارم خانم

 

 .ستینالزم کارا نیا داره سرکش دائم نجایا -

 .نیماش کنار رمیم من پس بهتر چه خب -

  پس؟ موندن کجا نایا. االن امیم منم زمیعز برو -

 

 و لمیف الیو از و دمیم هیتک نیماش به ه،یبق دنیرس تا

 از. بدم نشون مامان و سرور به بعدا تا رمیگیم عکس
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 نامحسوس و برمیم رو استفاده تینها بودنم تنها

 .رمیگیم نیماش با هم یسلف چندتا

 

 زود و پرمیم جا از درها شدن باز کیت یصدا با

 و کنمیم نگاه رواطرافم و دور. ذارمیم کنار رویگوش

 رونیماش در اخمالود صورت با که نمیبیم روسعادت

 صندوق یتو دهیخر که ییهایسوغات و کنهیم باز

 .ذارهیم عقب

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 1۴۷_پارت#
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 نیب که یاگره با و کنهیم من روانه ینگاه مین

 ساختمون سمت نداره شدن باز قصد و افتاده ابروهاش

 یصندل یرو و کنمیم باز رو در یمعطل یب. رهیم

 سالم با و شهیم کامل جمع بعد، یکم. شمیم ریجاگ

 پشت و من کنار بارنیا که خانم نیریش یهاصلوات و

 .میشیمتهران یراه نشسته، راننده یصندل

 

 ؟یآورد پاکتو -

 

 زیت و دنیم نشون واکنش مانیپ سوال به هامگوش

 .شنیم

 

 .اوردمین درش اصال فهیک تو هنوز -
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 !بهتر-

 

 گهید و بوده یکاف کباری همون که کنمیم خداروشکر

 یشتریب شر و نرفتن پاکت اتیمحتو سراغ

 هر از رفت، ریمس برخالف مانیپ. نشدهدمیگبانیگر

 جادیا یخوب جو هاشیشوخ با و زنهیم حرف یدر

 و خوشحاله خانم نیریش همه از شتریب. کنهیم

 مانیپ یگه،برایم ذکر دستش حیتسب با که طورهمون

 .کنهیم ریخ یدعا

 

 خدا ،یکنیم باز مارو دل که مادر ینیبب ریخ یاله -

 .یبش خوشبخت کنه قسمتت خوب زن هی

 

 .کنهیم نگاهش نهیآ از طنتیش با مانیپ
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 کن ادشیز کنه؟ قسمتم یکی فقط دیدیخند نهمهیا -

 !کمه یکی خانم نیریش

 

 دو یکی نیا که یحرف من و رهیم سهیر خانم نیریش

 .ارمیم زبان به روشده تلنبار دلم یرو بدجور روز

 

 !باشه باوفا دیبا مرد مان،یپ بود دیبع تو از -

 دیبع یول داره وفا هی مهراب ناهاشیا من، زیعز نه -

 . کنه تیکفا دونمیم

 .پرسهیم سوال سعادت به رو

 کنه؟یم -
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 من و چهیپیم اتاقک یتو سعادت خنده تک یصدا

 نیماش بغل نهیآ یتو از رو خندونش یهاچشم

 و کنهیم نگاه بهم رفته باال یابرو یتا با که نمیبیم

 دهید مانیپ جواب یتو یدارخنده زیچ چه دونمینم

 !شدن براق هاش یاقهوه نطوریا که

 

 و دوزمیم چشم جاده به و کنمیم نازک چشم پشت

 رو امخسته ذهن ن،یماش گاهیب و گاه یهاتکون نیب

 چشم تهران کینزد. کنمیم مهمان استراحت یکم به

 رو هامچشم دست پشت با. نمیشیم صاف کنمیم باز

 دم و دود به دنیرس از بار نیاول یبرا و دمیم ماساژ

 . کنمیم شعف احساس تهران
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 یهایصندل سمت به رو سعادت رخمین بلندم، ازهیخم

 سر به سر یبرا یدیجد بهونه و چرخونهیم عقب

 .دهیم مانیپ دست گذاشتن

 ! یخواب تخته هی ساعته پنج ؟ینکرد کف تو دختر -

 . ادیم خوابم هنوزم -

 .دهیم دستم به بیس یبرش خانم نیریش

 .یبش سرحال بخور نویا ایب -

 اجازتون؟ با خونه برم امروزو من مهراب آقا. ممنون -

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 1۴٨_پارت#
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 .روز چند نیا بابت ممنون. خانم دیبفرمائ-

 ادهیپ منو شد هرجا پس مانیپ. کنمیم خواهش -

 .کن

 

 .کشهیم اتوبان کنار رو نیماش یشوخ به

 

  خوبه؟ جانیهم-

 !متیرسونیم -
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 چیه یجا سعادت، یدستور صدالبته و کوتاه جمله

 یباق مانیپ یبرا یدیجد یشوخ و من یبرا یحرف

 ایب کوتاه حرفش از کرده ثابت تجربه چون ذارهینم

 به که یحلراه با و دمیم رویشگیهم آدرس. ستین

 .نمیبینم هابچه با تماس به یلزوم رسه،یم ذهنم

 

 کینزد مقصد به یکاف اندازه به یوقت بعد، ساعت مین

 .کنمیم باز لب میشد

 

 .دار نگه کوچه نیهم سر جان مانیپ -

 !کوچه تو رمیم خب -

 

 روسرم یرو شالم و کنمیم مرتب دوشم یرو روفمیک

 .کشمیم جلو
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 نیا با نداره تیخوب. شناسنمونیم محل تو نه -

 حرف ،یشناسیم که مردمو. خونه دم میبر نیماش

 .زننیم ادیز مفت

 !جان مانیپ کنار بزن-

 

 یرو دیتاک اون با سعادت منظور با گفتن جان مانیپ

 فکر نیا به جاش به و رمیگیم دهینشن رو "جان"

 بعد. بوده کننده قانع یکاف اندازه به حرفم که کنمیم

 کوچه داخل شونیهمراه از تشکر و یخداحافظ از

 کنهیم مکث کوچه اواسط به دنمیرس تا نیماش. رمیم

 به شروع و شهیم بلند موتورش یصدا اون، از بعد و

 . کنهیم حرکت
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 به شم،یم مطمئن رفتنشون از یوقت و کنمیم صبر

 آخر مرحله غول با تا رمیگیم یتاکس خونه مقصد

 .بشم مواجه

 

 یتو خونه به دنیرس محض به که یریتصو نیاول

 مامان دوستانه چندان نه و گذرا نگاه زنه،یم چشمم

 جلو ییروخوش با خاله مامان، برخالف. صورتمه به

 نیا که یزحمت بابت من و گهیم خوشامد بهم و ادیم

 یال به ال. کنمیم یعذرخواه میداد بهش هاروز

 ازش و کنمیم اشاره مامان به ابرو و چشم با هاتعارف

 بهم و ذارهیم هم یرو پلک خاله. خوامیم کمک

 .ستین خراب ادیز اوضاع که دهیم نانیاطم
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 از هستن مونیپ و پُر سعادت لطف به که ییهایسوغات

 . برهیم مامان سمت و رهیگیم دستم

 

 چه عفت نیبب. یزد بار بازارو کل خاله ماشاال -

 .دهیخر برات یخوب یتونایز

 

 .چشهیم و دارهیبرم تونیز دونه کی

 

 هی من روزبه. مادره فکر به شهیهم ها،نهیهم دختر -

 اوردین یچیه اشونینیریش نیا جز لبنان رفت هفته

 خور ینیریش اصال که من خورد خودش هم روهمه

 .ستمین
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 انقدر و رمیم جلو کنم،ینم معطل خالهیبازارگرم با

 با. ادیم کوتاه باالخره که بوسمیم رومامان صورت

 اما کنه حفظ رو اخمش و جذبه کنهیم یسع نکهیا

 عقب رو خودش یافروخورده خنده با. ناموفقه

 .کشهیم

 

 .نکن لوس خودتو اونور برو.  خب یلیخ -

 . کنمیم لوس خودمو یند ماچ تا -

 

 .دمیم ادامه مندشگله نگاه ریز

 

 از خارج رنیم مردم یدخترا مامان، گهید بود کار-

 که االنم رفتم ورتراون شهر دوتا همش من کشور

 ؟یریگیم حال چرا.سالمم و حیصح
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 پاک زده چشمش به که یاشک نم و بوسهیم روصورتم

 . کنهیم

 

 فقط خوشم شماها یخوش از من. دیبش مادر کاش -

 .رهیم راه هزار دلم

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 1۴9_پارت#
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 با شیهمراه زهیریم که یاشک قطره چند با هم خاله

 نیا لیدل دونمینم من و دهیم نشون رو خواهرش

 !هیچ هاهیگر

 

 یبرا روتوجهم و وقت تمام سرور دنیرس و شب تا

 چند نیا تا کنمیم کار همه و ذارمیم مامان و خاله

 اما ،یکیزیف حضور باوجود. بشه جبران بیغ روز

 .گردهیم یاگهید یجا ذهنم از یبخش

 عادت همسفرام به انگار ،یهمراه روز چند از بعد

 . هستن یتیوضع چه تو االن بدونم دارم دوست و کردم

 سعادت امیپ شام وقت و کشهینم طول ادیز انتظارم

 .بندهیم نقش میگوش یرو
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 《.لطفا باشه کرفس فردا نهار》

 

 یحت و کنمیم قفل روصفحه سرور، کنجکاو نگاه ریز

 هازن ما. دمینم جواب هم 《چشم》 کی اندازه به

 شروع خودمون از دیبا اول م،یدار یوفادار انتظار اگر

 ختم یخوب یجا به هاپسغام و غامیپ نیا قطعا. میکن

 .خوامینم نویا من و شهینم

 

 به رو حواسم تمام و زمیریم برنجم کنار یترش یکم

 .بذاره سعادت اگر البته ؛ دمیم غذا خوب طعم

 

  《.نفر ٨ حدودا یبرا》
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 شستن و شام شدن تموم تا اما معناس از پر سرور نگاه

 .میبش تنها دوتامون تا کنهیم یصبور ها ظرف

 سرشام؟ بود پسره نیهم -

 تکون با و برمیم ریش ریز رو شده یمال کف یهاوانیل

 .دمیم مثبت جواب سوالش به سر، دادن

 

 ده؟یم اساماس چرا -

 . داره مهمون انگار بپزم یفرداچ گفت-

  ده؟یم امیپ بهت نمیا از ریغ -

 .گمیم دروغ ناخواسته

 بود؟ عکس فقط فلش یتو سرور! نه-

 ناراحت و شوکه بدجور هاعکس دنید از بعد انگار

 .کنهیم اخم هم شیادآوری با االن که شدن
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 . عکس فقط -

  ه؟یک دختره باشن، مهم دیشا خب-

 ! ستین معروف -

 

 . کنهیم پر جلوم دهیکش اسکاچ که ییها ظرف تمام

 

 کلک قصد یمراد ستین دیبع گهیم فیشر. باده -

 نیا با داره یپدرکشتگ اروی نیا انگار داشته، زدن

 .ادیب سرش ییبال هی خوادیم خودت که یدید پسره،

 دمیم گوش حرفاش به دقت با و بندمیم روآب ریش

 هاینیچ مقدمه نیا پشت یاخواسته چه بفهمم تا

 .هست
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... دیشا. باز میریم خودمونو راه ما باشه، طورنیا اگر -

 !یبرگردون فلشو باشه الزم دیشا

 

 کامال خوابالودم یهاچشم و رهیم تنم از راه یخستگ

 .شهیم باز

 

 ه؟یباز مسخره مگه برگردونم؟ -

 

 آب خودش تا دارهیبرم هاروظرف شیذات یخونسرد با

 میبرزخ نگاه با و بندمیم روآب ریش یعصب. بکشه

 .زنمیم زل بهش

 

 برگردونم؟ یچ یعنی سرور، نیبب منو -
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  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 1۵۰_پارت#

 

 

 

 

 یعنی ،یباش دیبا هنوز یعنی م،یبگرد دیبا باز یعنی -

 ...ف

 

 یتوان نه دارم حرفاش یمابق دنیشن به یا عالقه نه

 .قصه نیا ادامه یبرا
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 منم د،یبکن فلش همون با دیبکن دیخوایم یهرکار -

 هی فکر. سرور دمینم ادامه نیا از شتریب رویباز نیا

 .لطفا دیباش من دنیکش رونیب کم کم یبرا یراه

 

 اتاقم یتو شدن تنها به روخودم و رمیگیم فاصله 

 یبرا آشپز عنوان به فقط من اگر. کنمیم دعوت

 جمع یکاف پول تونمیم زودتر کنم کار سعادت مهراب

 سیپل و دزد نیا جهینت و کنم صبر نکهیا تا کنم

 .نمیبب ارویباز

*** 

 

 بخور و مسافرت روز چند جهینت صبح، موندن خواب 

 سرعت نیباالتر با. هست یعال طیشرااون در بخواب و

 . رسونمیم کارم محل به روخودم و شمیم آماده
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 آماده تا و ذارمیم بار خواسته ازم که یکرفس خورشت

 و سر به یدست که خانم نیریش با یهمصحبت شدنش

 کنهیم آمادش ییرایپذ یبرا و کشهیم خونه گوش

 .برمیم لذت

 

 و سر از من و رسنیم صاحبخونه از زودتر هامهمان 

 مهتاب. دمیم صیتشخ رو خواهرش و مادر صداشون

 یرو رو لباساش. شهیم وارد یانرژ پر قبل بار مثل

 .زنهیم غذا به یسر و کنهیم رها منینش مبل

 

 عاشق من! یانداخت راه ییبو چه... دهیسپ اووف -

 .بخورم ذره هی. کرفسم

 .هنوز وفتادهین جا -
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 .دهیم هیتک کانتر به و کشهیم کنار دمغ

 

 !یبپز یمهر تولد ؟یبلد کمیک -

 

 جواب و کنمیم نیتزئ گردو با رو ارمیخ و ماست

 .دمیم

 

 .نگفتن من به یزیچ یول بلدم-

 ...یبدون اگه. آبان تا آخه مونده هنوز. گهیم -

 

 مادرش، با یاحوالپرس و سالم و سعادت دنیرس سر با

 و شهیم بگه خواستیم که یزیچ الیخیب مهتاب

 و یدلتنگ خواهرش، و مادر مثل تا رهیم رونیب

 .کنه رفع رو شیدلنگران
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 برادرش به رو خودش ملوس، یهاگربه بچه مثل 

 چندبار و شهیم زونیآو گردنش از و رسونهیم

 .بوسهیم رو صورتش

 

 .مهتاب شکست گردنم -

 کجاس؟ مانیپ! منِیمهر برات شده تنگ دلم خب -

 

 از گرفتن خبر یبرا ایباز لوس نیا همه! زرنگ دختر

 . دهیم جواب حوصلهیب و کوتاه مهراب! بود مانیپ

 

 . داشت کار ییجا -

 پسرم؟ یشونیپر چرا -
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 و برهیم سالن به خودش با رهیگیم رومادرش دست

 .شنومیم رو اشونمکالمه یصدا شدن دور وقت من

 

 .نگرانشم شده، ضیمر وفا -

 شده؟ چش ،یوا یا -

 

 یمابق خچالی یتو دنشیکش سرک و مهرناز لطف به

 .فهممینم رو هاشونحرف

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 1۵1_پارت#
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 بدشانس کردمیم فکر من که اونقدرام خانم وفا پس

 جالبه برام. نداره دوسش کم هم شازده نیا و ستین

 اهل انگار اما دمشیند مدت نیا یتو و ادینم خونه که

 .شناسنشیم یخوب به خونه

 

 و ذارهیم تنها رو مادرش کردن، صحبت یکم از بعد

 و ادیدرم صدا به خونه زنگ. رهیم خودش اتاق سمت

 نباریا که مهرو و بزرگ سعادت حضور با جمعشون

 . شهیم جمع اومده شوهرش بدون
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 هم رو گرانید که استگرفته و دمغ یجور نهار وقت

 دست مادرش که نمیبیم. ندازهیم حوصله و حال از

 .دهیم یدلدار بهش ذارهیم دستاش یرو

 

 .شهیم خوب -

 

 سفارش خودش که یکرفس با و زنهیم لبخند

 کنارم خانم نیریش. کنهیم یباز بود داده روپختش

 کانتر ریز بلند هیپا یها یصندل به یبلند آخ با و ادیم

 .دهیم هیتک

 

 .خانم نیریش ینباش خسته-

 سر یبریم گهید دوغ پارچ هی جون دهیسپ. قربونت -

 .نمونده برام پا من زیم
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 .حتما بله -

 

 مهراب دست کنار رو دوغ پارچ و رمیم زیم کنار

 کنهیم پر یوانیل ندازه،یم سمتم به ینگاهمین. ذارمیم

 بود، فرد نیتر ساکت االن تا که مهرو. کشهیم سر و

 با صحبت سر و رهیگیم مادرش سمت رو وانشیل

 .کنهیم باز رومهراب

 

 ادیم روزچند نیا تو گفت رانیا اومده نگار یراست -

 .نتتیبب

  اومده؟ یک... ااا-

 نکرده؟ ازدواج -
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 نگار اومدن از مهرناز و مهتاب مهراب، از شتریب انگار

 پرسنیم سوال که خوشحالن

 نگاه من به وانیل یباال از مهرو یجا به سعادت 

 یرو یکنترل چیه که یپوزخند با من و کنهیم

 . شمیم دور ازش و رمیگیم چشم ندارم مهارش

 کم! شمیم حساب دوتا خودم من تازه باده؛ نگار، وفا،

 وقت؟ هی ادین

 

 .چشم رو قدمش -

  ؟!شیخواستیم چقدر ادتهی یمهر یوا -

 !مهتاب-

 

 مهتاب، خنده کردن جمع یجا به مادرشون تذکر

. کنهیم بلند هم روخانواده یاعضا هیبق خنده یصدا
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 داره نطوریا هم بزرگ سعادت که هیچ هیقض دونمینم

 .خندهیم

 

 مگه شدن خاطرخواه بعدم گم،یم دروغ مگه خب -

 .بده

 

 نیا یادآوری از که سعادت به ینگاه طنتیش با

 .کنهیم رسهینم بنظر خوشحال چندان خاطرات

 

 یدیفهم بعد ؟یکرد یخودکش بخاطرش ادتهی -

 ! بوده جون آقا بوستی قرص

 

 که خندهیم انقدر و پرهیم مهرناز یگلو یتو غذا

 و گزهیم لب خانم نیمیس. شهیم سرخ صورتش
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 و دهیم تکون کله بار چند یسرخوش با بزرگ سعادت

 .کنهیم پر رو قاشقش

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 1۵۲_پارت#

 

 

 

 

 

 .شهیم کیشر خواهرهاش طنتیش در هم مهرو
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 ؟یکنیم اشگنده چرا مهتاب، بود کجا یخودکش -

 ادامه برسه هم هیبق گوش به که یجور اما رلبیز

 .دهیم

 شمیکی تازه! خورد قرص تا تاپنج همش داداشم -

 !بود بزرگساالن یسرماخوردگ

 

 خندم یایخودکش نیهمچ تصور از هممن یحت

 مهراب از یکار نیهمچ شهینم باورم. رهیگیم

 یکم دست هم سعادت خود ایگو.باشه زده سر سعادت

 موج صداش یتو خنده هیما ته که نداره هیبق از

 .زنهیم

 

 !بود سالم هجده فقط من -

 .نداره خاطرخواه کم هنوزم نگار داداشم، یداشت حق -
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 نیا که یاگهید روز چند اون زودتر دارم دوست یلیخ

 من و برسه سر بذاره خونه نیا به پا قراره خانم نگار

 . ادیب دستم شازده قهیسل حداقل

 گل و دهیم جواب باالخره خانواده یهاخانم یشوخ

 و ادیم در اشکرده زیعز اری الیخ و فکر از پسرشون

 .کنهیم بخند بگو

 

 سرعت با هادختر کمک به زیم نهار،شدن تموم با 

 .شهیم مواجه ظرف از یکوه با آشپزخونه و جمع

 

 لطفا. بکشم دراز کمی باال رمیم من جون دهیسپ - 

 .باشه نداشته برنج هست یهرچ شام

  د؟یخورینم یچا. چشم -
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 .یکن صدام یتونیم یخواست یکمک. قربونت نه -

 

 هم رویمهمون نیا ادامه فیتکل خانم، نیمیس حرف

 نیریش. باشم شام فکر دیبا من حاال و کنهیم روشن

 من و کنهیم حرکت آشپزخونه و سالن نیب دائم خانم

 کمک یبرا. سوزهیم بودنش تنهادست حال به دلم

 یتو دنشیکش دم از بعد و کنمیم دم یچا بهش

 یتو صبح امروز که یرنگ یاسورمه یهافنجون

. برمیم سالن به و زمیریم خورد چشمم به هانتیکاب

 .هستنصحبت مشغول پسر و پدر

 

 بود؟ یچ یمراد هیقض -
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 در و شمیم خم مهراب یجلو. شهیم زیت هامگوش

 .گمیم یآروم جان نوش تشکرش، جواب

 

 باهاش صابرم! هیبق مثل بود دوخته سهیک یچیه -

 !ییجورای بوده

 

 روز که نبود یخودیب پس. مونهیم باز تعجب از دهنم

 یسخت به. دینرس مهراب داد به من جز یکس تصادف

 توجه جلب واکنشم تا کنمیم حرکت به وادار رو پاهام

 . نکنه

 و دهیم تکون سر خونسرد و آروم پدرش من، برخالف

 .  گهیم جوابش در هم یادهیکش هووم

 

 ؟یکرد دایپ یدیجد زیچ ؟یچ مدارک -
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 !نباش نگران شهیم دایپ بازم. دارم ییزایچ هی-

 ...کار تو داره یگفت که یاون-

 

 اشجمله شدن کامل اجازه و پرهیم پدرش حرف نیب

 .دهینم رو

 

 !ستین یمشکل اصال... حله اونم -

 

 دیشا و کنه دایپ خاتمه زودتر یباز نیا خوادیم دلم

 باشه هاحرف نیا وقت گوشام جفت گرفتن راهش تنها

 تونهیم هاشونحرف که دونمیم و دمیشن که حاال اما

 اموسوسه کردن کنترل بده هابچه به یخوب یهاسرنخ

 تنها و هیچ درست میتصم دونمینم. ستین یآسون کار

 . سکوته دارم حاضر درحال که یحل راه
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 ؟یکنیم درست دسرا اون از امشب دهیسپ -

 

 یتو یستیرودربا ای تعارف عنوان به یزیچ هووف

 .نداشته ییجا چیه خانم نیمیس تیترب

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 1۵3_پارت#

 

 

 

 .زنمیم مهتاب یرو به یلبخند
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 .زمیعز باشه -

 

 اما بود مانیپ حضور انتظار چشم امروز ببچاره دختر

 قشنگ چشم اون از یخبر و شد خشک در به نگاهش

 یورود در به ینگاه مین و دهیم هیتک کانتر به. نشد

 .ندازهیم

 

 اد؟یم شام. رهیمسر آدم حوصله ستین هم مانیپ -

 

 من از هم دیشا! بکشه حرف من از خوادیم خانم بال

 رودهنم مزه خوادیم و ترسهیم بیرق کی عنوان به

 .بدونه
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 یوقت تازه. ستین مهم ادین ای ادیب. واال دونمینم -

 .کنمیم کار تر راحت من ستین

 

 صورتش یتو رهیگیم جوابم از که یخوب حس

 ملحق برادرش و پدر به یتر راحت الیخ با. مشخصه

 . کنهیم سرگرم یگوش با رو خودش و شهیم

 یصدا بعد، قهیدق چند که ارهی باهاش شانس انگار

 داخل خسته یصورت با مانیپ و شهیم بلند خونه زنگ

 .ادیم

 

 .یهمگ به سالم -

 .دهیم دست و رهیم بزرگ سعادت سمت

 شما؟ دیخوب -

 !یکرد رید چقدر مانیپ سالم -
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 .کنهیم باز سر از رو مهتاب یسرسر

 

 .لحظه هی ایب مهراب. دخترم سالم -

 

 و کشهیم رو مهراب دست خوام،یم معذرت گفتن با

 یحت که مهمه انقدر حرفاش. رهیگیم فاصله جمع از

 یحت نبود مهراب اشاره اگر و شهینم من متوجه

 .موندیم جواب یب سالمم

 

 دنید از من و دهیم حیتوض سعادت یبرا رو یزیچ

 داره، هاشحرف یرو که یدیتاک و هاشدست حرکت

  ست؟ین فلش دنیفهم نکنه. شمیم مضطرب
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 یدست یازگاه هر و دهیم تکون سر آرامش با مهراب

 یزیهرچ مانیپ آخر جمله. کشه یم لبش دور به هم

 رو هردوشون قهیدق چند نیا برخالف هست، که

 و ذارهیم مانیپ شونه یرو یدست شازده. خندونهیم

 روبحث زنهیم یقدردان نشانه به که یآروم دوضربه با

 نگاهم مچ و چرخونهیم سر آخر لحظه. کنهیم تموم

 یبزرگ وانیل. شهیم شتریب استرسم. رهیگیم رو

 وانیل کی خودم یبرا و رمیم یکتر سراغ و دارمیبرم

 باشه حواسم که زنمیم بینه خودم به. زمیریم یچا

 بود سعادت که ییجا مهمتر همه از و سالن سمت و

 . نچرخونم سر

 قطع برق با نایدورب اگه برداشتم؟ من دنیفهم نکنه

 قال و داد یول گرفتن صابرم مچ نایا ؟یچ باشن نشده

 .نکردن
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 !نمتیبب -

 !عیه-

 کشمیم غیج سرم، پشت از سعادت یصدا دنیشن با

 رو پوستم داغ یچا. وفتهیم دستم از وانیل و

 رو دخترا و خانم نیمیس بلندم یصدا و سوزونهیم

 ادیم جلوتر یقدم سعادت. کشونهیم آشپزخونه به هم

 .نهیبب رو دستم تا

 

 .آب ریز ریبگ تو؟ آخه کجاست حواست ؟یشدیچ -

 

 .دمینم بهش شدن کینزد اجازه و رمیم عقب یقدم

 

 .خوبم -

 ...بب -
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 به رو نگاهم. خورهیم اومده زبانش نوک تا که یحرف

 که ارمینم خودم یرو به و دمیم سرخم پوست

 ینیسنگ وجودم تمام یرو نگاهش یادیز یهاهیثان

 .کردیم

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 1۵۴_پارت#

 

 

 

 و دهیم دخالت رو خودش موقع به خانم نیمیس

 .ادیم سمتم
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 .دختر نره پات تو شهیش -

 .شده تکه سه دو نشد خورد ادیز بابا نه -

 

 یتو ورود یخستگ اون از یاثر نکهیا بدون مانیپ

 و کنهیم استفاده  اومده شیپ طیشرا از باشه صورتش

 .گردهیم بر اشیشگیهم قالب به

 

 !یشکوند یچ باز ضرره؛ کال دهیسپ نیا - 

 

 یکجوری. کنمیم نگاه بهش شده درشت یهاچشم با

 راه بشکن بشکن نجایا روز هر من انگار زنهیم حرف

 .ندازمیم
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 !من؟-

 .تو آره-

 .دهیم ادامه جانب به حق

 راه کهیکوچ یلیخ چشماش نکنا، یاونجور چشماتو -

 .کنهیم درشت چشم راهم به

 

 کار مان،یپ و من یهاکلکل به توجه یب خانم نیمیس

 نیزم یرو از و شهیم خم. دهیم انجام رو خودش

 نگاه برابر در و دارهیم بر رو شده تکه دو که یوانیل

 .کنهیم پسرش گل به رو و ندازهیم سطل به من ناباور

 

 ؟یدار عسل مهراب -
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 یتو پدرش وسراغ کنهیم عقبگرد یبدخلق با سعادت

 قصد و کرده گل طنتشیش که یمانیپ و رهیم سالن

 . کنهیم صدا هم رو نداره شدن دهیخشک

 

 .بلده زویچ همه یجا خودش -

 

 رو تعجبم تونمیم نه که نمیشرمگ و زدهخجالت انقدر 

 از نه بدم نشون خانم نیمیس محترمانه رفتار از

 کی به هربار خانواده، نیا. سعادت خورده گره یابروها

 .کنندیم رتیح دچار رومن یشکل

 آتش کبارهی دستم که غرقم خودم الیخ و فکر تو 

 یرو خانم نیمیس دست حرکت متوجه من و رهیگیم

 جمع ادشیز سوزش از رو صورتم. شمیم پوستم

 .کنمیم
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 تاول ذارهینم عسل کن صبر اما سوزهیم دونمیم -

 .یبزن

 

 بار خانواده نیا یرفتارها و کارها رت،یح بر عالوه

 شتریب رو کنهیم ینیسنگ وجدانم یرو که یعذاب

 .دمیم فاصله هم از رو هاملب.  کنهیم

 .ممنون -

 

 خانم نیریش از. شهیم بلند جاش از و زنهیم لبخند

 به دست خودش یبرا و رهیگیم هاروزیچ یبعض سراغ

 .شهیم کار

 

                        * 
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 از مهتاب گه،یم ریبخ شب خانم نیمیس یوقت تا

 با مهرناز و کشهیم دست زشیعز برادر دنیبوس

 متیق گرون نیماش عقب یصندل یرو یخستگ

 به کلمه یواقع یمعنا به خونم ره،یگیم جا پدرش

 که ییکارها تمام اما ستمین رو و چشم یب. ادیم جوش

 گم جز به دادن انجام کمک عنوان به خونه یهاخانم

 از شتریب. نداشت یادهیفا چیه پام، و دست کردن

 بخش تیرضا برام جهینت اما شدم خسته گهید یهاروز

 .نبود

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 1۵۵_پارت#
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 از شتریب بگم دیبا باشم راست روبخوام اگر

 رو کفرم سعادت مهراب رفتار ها،خانمیهادخالت

 روحضورمیجور آشپرخونه، از رفتنش از بعد. درآورد

 گهید آدم هی وجود با که بودم من انگار گرفت دهیناد

 و ایدر بردمش شب مهمه، برام هم یلیخ قضا از که

 !خوشگله گفتم بهش

 و پوشمیم لباس وضع،نیا شدن تمام از خوشحال

 . کنمیم رفتن قصد

 

 شده رید. رمیم دارم من جون، خانم نیریش -

 .ادین رمیگ نیماش ترسمیم
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 مشغولمانیپ با سالن یتو که یسعادت تا فاصلم

 الزم اندازه به صدام مطمئنم اما ادهیز کردن صحبت

 قبل یروزها برخالف. برسه گوششون به که بود بلند

 روز حرف براساس یحت و دهینم نشون یواکنش چیه

 . رهیگینم نیماش برام خودش، اول

 یب یزندگ دورتر، یهرچ آدما طورنیا! بهتر اصال

 !واال. تر هیحاش

 

 بلند دست جا همون از یخداحافظ یبرا مانیپ

 زحمت یحت که سشیرئ به یزیچ آروم و کنهیم

 یزیچ نه. گهیم دهینم خودش به روسرش چرخوندن

 فقط. رهیگیم که یجواب نه فهممیم حرفش از

 شهیم نیمز ییبایز لبخند به که نمیبیم رو صورتش
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 جابهجا مهراب و من نیب تعجب، آبستن که ینگاه و

 .کنهیم

 .رمیگیم شیپ روخونه راه و امیم رونیب یمعطل یب

 !یراض خود ازمردک درک؛ به

 

*********** 

 

 یکارها به اتاق یتو شهیهم از تر حرف کم سرور

 شبمونید مکالمه که دونمیم من و مشغوله خودش

 یراض مامان. ستین ریتاث یب یحرفکم به لیم نیا در

 زدم، بهش حرکت از قبل که یزنگ و موقع به حضور از

 یفردا یبرا نهار دنید تدارک مشغول آرامش در

 !خواهرمه
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 و ستهیایم سرپا سرور که یادیز یها ساعت یبرا دلم

 دارم دوست. کبابه کشهیم زحمت یدیتول یتو

 سکوت اما. بدم نجاتش ایسخت نیا از و کنم کمکش

 سعادت خونه یتو هامدهیشن از یحرف و کنمیم

 نیبهتر گهیم بهم عقلم گهید حاال چون.زنمینم

 از گرفتن فاصله باشم، داشته تونمیم من که یکمک

 دلم فقط تعجب، کمال در و آدماشه و خونه اون

 ! چرا دونهیم

 

 اسم به یافاجعه. نداره فاجعه جز یحاصل موندنم

 طیشرا نیا یتو که نهیا ماجرا بخش نیبدتر و انتیخ

 طرف هردو یبرا چون نداره وجود یروشن نقطه چیه

 !امیم حساب به خائن
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  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 1۵۶_پارت#

 

 

 

. خالف گنیم ما کار مثل ییکارها به که ستین خودیب

 یهاجهینت دیبا انقدر رسوندشون ثمر به یبرا چون

 یزخم و یبزن پرسه ها راههیب یتو و یریبگ نامعقول

 یمعمول یآدما ما یبرا البته. بده جواب تا یبش

 پشتوانه هاگندهکله از یلیخ مثل اگه وگرنه طوره،نیا

 ای تجربه شهیم اسمش خالف، یجا به یباش داشته

 !چالش شه یم حالت نیبدتر در
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 از. رمیم مامان کنار و زمیریم یبستن کاسه تا سه

 .زنمیم صدا رو سرور هال یتو

 

 .یبستن ایب سرور -

 .یآوردیم دفعه هی ادیب خالتم یکردیم صبر -

 

 مشغول هم خودم و ذارمیم جلوش رو مامان کاسه

 .شمیم

 

 میندار که تعارف. براش ارمیم ادیب. حمام رفته تازه -

 .باهم

 .برمیم باال روصدام

 !شدا آب سرور -
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 کنه،یم ینیسنگ دلش یرو یحرف مشخصه که مامان

 .ارهیمنییپا روصداش و شهیم لیمتما من سمت به

 

 !شده دعواش کنم فکر. باز چشه دونمینم -

 ؟یک با -

 

 .ندازهیم اتاق در به ینگاه مین و نهیچیم بر لب

 

 !هَمه تو روزه چند گه؛ید پسره نیهم با -

 با اطالعات تبادل از بهتر یچ و کنهیم گل میفضول

 .مامان

 شد؟ یطور بودم شمال من -
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 باال شونه رسه؛یم بنظر یراض من با یهمصحبت از

 دونمیم خوب من اما رهیگیم ندونستن ژست و دهیم

 .داره یادیز یهاحرف که

 

 رید یرفت تو که یروز یفردا یول من دونمینم -

 .کرده دعوا بود معلوم اومد،

 ؟یدونیم کجا از وا -

 تا کنهیم ادیز روونیزیتلو یصدا و رهیم غره چشم

 .نرسه سرور گوش به هامونپچپچ

 راه از! چخبره فهممیم و هامبچه یرو و رنگ از من -

 روز. بخوابم رمیم گفت نخورده خورده شامشو دیرس

 خالتم گهید. نداشت اعصاب اومد کار سر از که بعدشم

 جیگ کال روزه دو االنم. هست یزیچ هی بود دهیفهم
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 بهشت سر هی میبر فردا گفتم اعظم به آره... زنهیم

 .میبخون فاتحه هی زهرا

 

 دست حیتسب و بحث کبارهی کردن عوض با مامان

 ته. اومده رونیب اتاق از سرور که گهیم گرفتن،

 ازمون که اعظم خاله یصدا با و ارمیدرم رو میبستن

 ترک رو جمع میبکش سهیک رو پشتش خوادیم

 نیب یمشکل حتما. کنهینم اشتباه مامان. کنمیم

 خوامیم دلم ته از من و اومده شیپ یمجتب و سرور

 . باشه نداشته من به یارتباط که

 

 خوامیم. امیم رونیب و کشمیم سهیک روخاله پشت

 شدن بلند اما هیچ هیقض بفهمم و برم سرور سراغ

 . دهیم رییتغ رورمیمس میگوش امیپ یصدا
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 《دنبالت؟ امیب فردا شهیم》

 به دلم یتو و فرستمیم یاوک یمجتب یبرا حوصله یب

 . گمیم نیآفر مامان صیتشخ

****** 

 نگاهکی با و رسونمیم کوچه سر به رو خودم بدو بدو

 صیتشخ رو یمجتب نیماش زن چشمک یهاچراغ

 اتوبوس سوار ستمین مجبور کهنیا از خوشحال. دمیم

 رو در کنم گز ادهیپ ییسرباال یتو یکل بعدم و بشم

 .شمیم ریجاگ یصندل یرو و کنمیم باز

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 1۵۷_پارت#
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 .ریبخ صبح سالم، -

 قابل چندان جهینت اما باشه روخوش کنهیم یسع

 .ستین قبول

 ؟یخوب سالم -

 ؟یخوب تو یمرس

 

 میاحوالپرس جواب در و ارهیدرم حرکت به رو نیماش

 .کنهیم بسنده 《یِا》 کی به

 شده؟یچ -
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 هم مرخشین از من و دهیم ابونیخ به رو نگاهش

 . ستین راحت براش زدن حرف که بفهمم تونمیم

 زحمت صبح اول گفتنش یبرا که یبحث مقدمه یب

 شروع داده، خودش به رو شهر سر اون تا من رسوندن

 .کنهیم

 

 .دهینم جوابمو سرور -

 

 یندیخوشا اتفاقات قهر و دعوا.  نخندم تا گزمیم لب

 احساسات دنیکش رونیب باعث نکهیا از اما ستنین

 باز پس از که یا یمجتب. ادیم خوشم شدن یمجتب

 قفل بازکردن از اما ادیبرم یتیامن یهالیفا قفل کردن

 ! شده عاجز من خواهر زبان
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 ه؟یچ هیقض -

 !شد دعوامون -

 

 ییجلو نیماش از و ذارهیم گاز پدال یرو روپاش

 .رهیگیمسبقت

 

 ؟یچ سر -

... و یموتور و سعادت پسره نیا نیماش تصادف سر -

 گفت. میبود دهیترس هممون یعنی گه،ید بود دهیترس

 !یبذار اروی نیا خونه تو پا ذارهینمگهید یبرگرد تو

 

 !من مهربون یدرونگرا خواهر
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 اما. شد راحت المونیخ رضا به یداد فلشو که تو -

. هممون اعصاب تو خورد گند میدید عکسارو یوقت

 یول یبرگردون فلشو هم تو و میبد ادامه دیبا گفتم من

 .نه گفتیم سرور

 

 یبرا که یکشدار بوق و ذارهیم بوق یرو رو دستش

 به خودش زنه،یم ییجلو کرده ترمز هوا یب راننده

 گفتن یبرا حرف کشدار فحش چندتا یجا ییتنها

 .داره

 

 خب؟-

 آخرش. اون یکی گفتم من یکی. گهید نداره خب -

 .بهتره مینباش باهم گهید گفت
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 .بزنه مونده هم یاگهید حرف اگر تا کنمیم سکوت

 

 .دهینم جوابمو کال روزه دو االنم -

 

 ادامه یبرا خواهرم دیام تنها مخالفتم با نکهیا از

 دیشا. دارم یبد حس کردم دیامنا رویمجتب با رابطش

 . کردیم یآشت یمجتب با آوردمینم نه  شبید من اگر

 

 !نباش نگران زنمیم حرف باهاش -

 !تونمینم -

 

 یبرا یمجتب و رمیگینم اشکالفه مرخین از چشم

 خواهرم به نسبت که یعشق به من شیپ بار، نیاول
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 لذت اجازه میدار که یطیشرا اما کنهیم اعتراف داره

 .دهینم رو اعتراف نیا دنیشن از بردن

 

 یبرا کهینیبیم. هیزندگ یبرا امزهیانگ تنها سرور -

 !سادمیوا کجا شیراحت و داشتنش

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 1۵٨_پارت#

 

 

 

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 909shahregoftegoo@ 

 .کنهیم پاره رودلم بند غمزده یهاچشم اون دنید

 

 .کنمیم درستش من -

 

 نگه یاصل ابانیسرخ و زنهیم یجون کم لبخند

 ادهیپ از قبل یول کنمیم باز رونیماش در. دارهیم

 .شنومیم رویمجتب یصدا شدن

 

 باده؟ -

 .گردمیبرم

 !یفکر به که ممنون-

 دوطرف به هاملب دنیکش وفته،یم هم یرو هامپلک

 .رمیگیم جهینت و کنمیم تالش اما داره درد

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 910shahregoftegoo@ 

 

 انجام دیبا که ییکارها به روخونه تا موندهیباق ریمس

 . کنمیم فکر بدم

. شهیم باز کیت یصدا با در و دمیم فشار رو در زنگ

 شدن باز حرف یب که دمیفهم یخوب به مدت نیا یتو

 خانمو نیریش حال که یلیدال دنبال دیبا یعنی در،

 سالم یصدا یعاد یروزها وگرنه بگردم کرده ناخوش

 .رسهیم کوچه وسط تا پنل پشت از گفتنش

 

 اطیح ادیم چشمم یتو که یزیچ نیاول و شمیم وارد

 .ادینم یمصطف آقا چرا دونمینم و مرتبهچندان نه

 دمیم هل. ستینزدن در به یاجیاحت و بازه ورود در

 دهیکش قامت چون رمینم جلو قدم کی از شتریب یول

 .رهیگیم قرار مقابلم سعادت

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 911shahregoftegoo@ 

 

 یروزها از شتریب که یعطر یبو شده، اصالح صورت

 تاحاال شبید از که ییموها ، زنهیم شامه تو گهید

 زده، تن که یایرسم لباس و کرده رییتغ مدلشون

 .دنیم یمهم قرار از خبر

 

 .سالم -

 از. کنهینم بلند سر و ساعتشه بند بستن سرگرم

 .رمیگیم یکوتاه جواب و رمیم کنار راهش یجلو

 !سالم-

 و گذرهیمکنارم از یچشم ارتباط چیه بدون! نیهم

 .شهیم نشیماش سوار

 

 جان؟ دهیسپ یاومد -
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 .ریبخ صبح سالم، -

 فسنجون ناهار یبرا گفت آقا ر،یبخ هم تو صبح -

 !یکن درست

 

 !بسته رو از رورشیشمش بدجور آقا

 

 کار به دست اون از بعد و خورمیم یمختصر صبحانه

 گوشه کی شهیهم برخالف خانم نیریش. شمیم

 چند هر. خودشه تو یدخالت ای حرفچیه یب و نشسته

 مانند آه رو قشیعم نفس هم کباری لحظه

 یکوتاه یهاجمله هامحرف جواب در. کنهیمخارج

 یبعض که خودشه تو انقدر وقتای یحت و گهیم

 .شنوهینم روحرفام
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 دیناام خانم نیریش از یوقت  و ذارمیم بار روخورشت 

 با. بشه عوض هوام و حال تا رمیم اطیح به شم،یم

 اومد یمصطف آقا که یبار نیآخر از یادیز زمان نکهیا

 هم به و افتاده افهیق و ختیر از یحساب اما گذرهینم

 طفل یهااهیگگل و خشکه هاباغچه خاک. شده ختهیر

 رو آب شلنگ.  زننیم لهله آب قطره هی یبرا معصوم

 خاک یبو. دمیم آب هاباغچه به و کنمیم باز

 سراغم یباغبون جو کمکم. ارهیم سرحالم خوردهنم

 و رمیم داخل.  بشم کار به دست خوادیم دلم و ادیم

 .زنمیم صدا روخانم نیریش

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 1۵9_پارت#
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 کجاست؟ یمصطف آقا لیوسا خانم نیریش -

 

 .ادیم رونیب اتاقش از

 

 کار؟یچ یخوایم اونو لیوسا -

 .برسم هاباغچه به کمی رفته سر حوصلم -

 منعم تا دهیم تکون هوا یتو یدست و کنهیم تعجب

 .کنه
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 یخودیب نزن دست. ستین تو و منو کار که نایا... وا -

 .یشیم یخاک فقط

 . کنمیم اصرار و امینم کوتاه

 . نداره ضرر که امتحانش حاال -

 .هست یچ همه اطهیح کنار اتاقک تو -

 

 .نداره یخوب حس دنشید دمغ طورنیا

 شون؟یبد بهم یایم ستمین بلد که من -

 دنید با. شهیم همراهم و کنهیم قبول اکراه با

 از استفاده ذوق اط،یح به یدگیرس  از شتریب ،یانبار

. دارمیم بر رولچهیب و بزرگ چنگک. دارم رو لیوسا

 از که یریحص کاله و کنمیم دستم روسبز یدستکشا

 .ذارمیم سرم رو شده زیآو وارید
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 کار؟یچ یخوایم نارویا -

 خانم نیریش سر و دارمیم بر هم یاگهید کاله

 .ذارمیم

 .نمیریش میکن عوض هوامونو و حال کمی -

 

 هردومون.  شهیم همراهم مخالفت بدون و خندهیم

. میکنیم ادیز کار میدار کمک، از شتریب و میناوارد

 گلدون چندتا و میکنیم رو و ریز رو باغچه خاک

 دیجد یگلدونا با رو افتادن یانبار گوشه که یاکهنه

 باغچه کف که ییهابرگ. میدیم کود و میکنیم عوض

 .دمیم خانم نیریش نشون و دارمیم بر رو موندن

 

 دارهینم بر نارویا. هاکنهیم سَمبل هم یمصطف آقا -

 !نجانیا یک از ستین معلوم درست
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 باشه؟ شیدوم یمصطف آقا که سوزهیم دلش یک -

 

 کرده فرق یحساب هواش و حال که خانم نیریش

 هاآشغال کردن جمع یبرا یا سهیک تا رهیم داخل

 یرو که یعرق و کشمیم صورتم به یدست. ارهیب

 . کنمیم پاک گرفته راه میشونیپ

 

 خودم روهاکار یالباق هاسهیک گرفتن لیتحو از بعد

 یآبپاش رو اطیح کف یوقت تینها در و دمیم انجام

 . ادیم داخل سعادت نیماش شهیم باز در کنم،یم

 یتو دنمید انتظار که مشخصه  و کنهیم پارک

 به یکل نگاه و شهیم کینزد. نداره رویتیوضع نیهمچ

 .کنهیم اطرافش و دور
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 .سالم -

 ه؟یوضع چه نیا. سالم -

 

 و ادیم جلو دستش بدم، یجواب بخوام کهنیا از قبل

 به که یگل و خاک. شهیم دهیکش صورتم یرو

 که یچنگک و شهیم خم. تکونهیم دهیچسب انگشتش

 .ذارهیم کنار و دارهیمبر افتاده نیزم یرو

  

 .یکردیم کاریچ -

 .میدیرس هاباغچه به خانم نیریش با کمی... اممم -

 ؟یباغبون مگه شما -

 .بود ومدهین یمصطف آقا آخه -

 ؟یسیوا جاش دیبا شما ادین یهرک -
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 شتریب ست،ین گرمواخذه لحنش اخمش، برخالف

 .کنه سرزنشم یادیز زحمت بخاطر خوادیم

 .نباشم چشم تو چشم باهاش تا ندازمیمنییپا سر

 

 !خواستم خودم -

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 1۶۰_پارت#
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 رو نگاهم رسه،ینم گوشم به ازش ییصدا یوقت

 یآب قطره. نمیبیم رو لبش رفته باال گوشه و دمیمباال

 دنبال امگونه یرو تا رهیگیم راه سرم گوشه از که

 .ادیم رحم به دلش و کنهیم

 

 . تو ایب... گهید بسه -

 

 خونه سمت و دارهیمبر داشت سرش یرو که ینکیع 

 رو لیوسا نکهیا از بعد و بندمیم رو آب ریش. رهیم

 تا رمیم خودم کار سراغ زود دادم، جا یانبار یتو

 .ندم دستش بهونه

 

 شد؟ ناراحت آقا -

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 921shahregoftegoo@ 

 

 هوا یتو یدست یالیخیب با و کنمیم پر رو برنج سید

 .دمیمتکون

 

 یبرا یابهونه هی شهیهم شه؟ینم ناراحت یکِ آقا -

 مانیپ. خودت به رینگ سخت یلیخ داره، تخم و اخم

 اد؟ینم امروز

 ! انگار نه -

 

 یرو جاگرفتنش با و نمیچیم شازده حضور در رو زیم

 صداش که نکرده شروع هنوز. کشمیم عقب ،یصندل

 .شهیم بلند
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 کردن زیتم زحمت روز دو نیا شما خانم؟ نیریش -

 ؟یدیکش منو اتاق

 .پرهیم خانم نیریش یرو از رنگ

 .زنمینماتاقتون به دست من ینگ شما تا آقا، نه -

 .شما یدار لطف -

 .رسهیم من به نوبت خانم نیریش از بعد

  ده؟یسپ-

 

 فکراون به کنمیم یسع و کشمیم یقیعم نفس

 توجه یب رهیبگ رو فلش سراغ قرار گهیم که یمزخرف

 .دمیم جواب و شمیم خم کانتر یرو از. باشم

 

 بله؟ -
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 غذا به سکوت در انقدر. چرخونهینم سر یحت

 کنارش و رمیم رونیب که دهیم ادامه خوردنش

 .ستمیایم

 

 بله؟ -

 دایپ یزیچ روز دو نیا یهست همه کمک که شما-

 ؟ینکرد

 ؟یچ یعنی زیچ-

 !اهیس فلش هی یعنی -

 

 گفتم که زبونمو بزنه مار و شهیم سست زانوهام

 .نگرفتن فلش از یسراغ
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 .دمیند... نه-

 میبر دیبا شو آماده نهار از بعد. ممنون باشه... هووم -

 !ییجا

 

. شهیم حسیب پاهام و دست و کنهیم ستیا قلبم

 خوادیم و کردم یغلط هی من دهیفهم ده،یفهم حتما

 روسرم قراره دمیشا. بده سمیپل لیتحو صدا و سر یب

 !آب ریز بکنه

 

 د؟یبامن -

 

 تمام یخونسرد با و خورهیم خورشت و برنج یقاشق

 .کنهیم صبر برنج دونه نیآخر فرستادن نییپا تا
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  هست؟ جانیا یاگهید کس -

 !خانم نیریش بله -

 دوباره و دوزهیم بهم رو اشهیاندرسفعاقل نگاه

 . شهیم مشغول

 م؟یریم کجا -

 .کنهیم چک رو ساعتش

 صبر همقهیدق کی یحت من. میریم چهار ساعت -

 !بخور نهارتو برو پس.کنمینم

 

 و چرخمیم پا پاشنه یرو. استدهیفا یب موندنم قطعا

 خودم مثل که هم خانمنیریش. رمیم آشپزخونه به

 لبآروم و گذرونهیم نظر از رو سالن کنجکاوه، شهیهم

 .زنهیم
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 گفت؟یم یچ -

 

 یکی اومد سرم ییبال اگر تا بگم بهش دمیم حیترج

 بدونه یزیچ خانم نیریش دیشا اصال. باشه داشته خبر

 .کنه روشنم و

 

 !ییجا میبر باشم حاضر چهار ساعت گفت -

 نیا. ترسونتمیم شتریب خانم نیریش متعجب صورت

 انتظار هم، آقاش طرفدار شهیهم زن نیا یحت یعنی

 و خوادیم جواب من از و نداشته رو یزیچ نیهمچ

 .ندارم براش یجواب چیه من

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#
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 1۶1_پارت#

 

 

 

 

 انقدر ه؟یچ لحظه نیا یتو کار نیتر درست دونمینم

 نه فهممیم غذا مزه از یزیچ نه که کنمیم فکر

 .خانم نیریش یرلبیز یهاحرف

 ارهیب سرم ییبال قراره و برداشتم من دهیفهم دیشا

 .باشه من ذهن ساخته مزخرف، افکار نیا همه دمیشا

 انیدرجر و دمیم یمجتب به یامیپ اطیاحت محض

 ینگران یجا یوقت تا که کنمیم گوشزد اما ذارمشیم

 درست آشوب یخودیب و نگه یزیچ یکس به ست،ین

 .نکنه
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 رو مختلف یهاحرف و طیشرا شدنم، آماده با همزمان

 سعادت یاحتمال یها سوال یبرا و کنمیم مرور

 کتهید خودم به رو هرکدوم و گردمیم جواب دنبال

 کشمیم صورتم و سر به یدست هم تینها در. کنمیم

 .نکنه رو رودستم امدهیپر رنگ تا

 

 اومدنش منتظر و کنمیم مرتب سرم یرو شال

 یرو از روحرکتش یصدا چهار ساعت راس. نمیشیم

 .دهیرس خودش به صبح مثل. شنومیم ها پله

 

 ؟یحاضر -

 !بله...ب -
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 که یآدم هیشب من و کنهیم پیتا یکس یبرا یامیپ 

 سرش پشت رهیم گاهقتل به داره خودش یپا با

 کردن بلند بدون و کنهیم باز رو در. کنمیم حرکت

 رد من اول تا مونهیم منتظر ،یگوش یرو از سرش

 .بشم

 باز زبونم قفل شدن سوار محض به و زنهیم رو ریدزدگ

 .شهیم

 

 م؟یریم کجا... دیببخش -

 .نداره توجه بهم نگاه مین کی از شتریب

 .ستین یبد یجا -

 د؟یبریم چرا منو خب -

 .کنهیم نگاهم و زنهیم یاخنده تک

 ؟یندار دوست خوب یجا ببرم؟ ویک پس -
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 نظر ریز رو اطراف و دور و کنمیم تر زبون با رو لبم

 . شهیم ختم کجا به رمونیمس بفهمم تا رمیگیم

 رونیا من و زنهیم دامن اضطرابم به سکوتش

 بشکنم رو جَو نیا و بگم یزیچدارم دوست. خوامینم

 کنار هوا یب نکهیا تا دهینم اجازه سعادت رفتار اما

 درحال که یپسر و دهیم نییپا روشهیش و کشهیم

 .زنهیم صدا استزهیمکان داخل یهازباله کردن جمع

 

 !ینباش خسته عمو؟ یچطور -

 .کنهیم تشکر مبهوت بچه پسر

 ؟یخورد نهار -

 .هنوز نه -
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 رونیب ازش تراول چتدتا داره،یم بر رو پولش فیک

 . رهیگیم بچه پسر سمت و کشهیم

 

 !من مهمون نهار پس -

 فراموش رو استرسم که ادهیز انقدر پسر یچشما برق 

 هی مثل مغرور یوقت مخصوصا. زنمیم لبخند و کنمیم

 .رهیپذینم مرد

 

 !یمرس نه -

 .ذارهیم لباسش بشیج یتو هاروپول خنده با مهراب 

 بزرگترش حرف رو آدم. چشم بگو من مهمون گفتم-

 .زنهینم حرف
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 بچه پسر از یبوق تک با و ارهیدرم حرکت به رو نیماش

 .کنهیم یخداحافظ

 ممکنه نشسته من کنار که یقلب خوش مرد یعنی

 بزنه؟ بهم یبیآس

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 1۶۲_پارت#
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 و نمیشیم جام یتو صاف کنم،یم تر زبون با رو لبم

 .کنمیم استفاده خودم نفع به اومده شیپ فرصت از

 

 هابچه نیا واقعا بده، رتونیخ خدا ،یندار از امان -

 !دارن ازین یلیخ

 

 دهیم هیتک در به. نمیبب رو واکنشش تا چرخونمیسرم

 .کنهیم بدنش گاههیتک رو دستش ر،یمس به رهیخ و

 

 و یدزد سراغ که نیهم شن، تیحما دیبا! البته -

 !هیلیخ خودش رنینم ییگدا

 

 .شهیم خیس تنم به مو
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. رهینم یدزد سراغ نباشه مجبور اگر دزدم واال -

. تومن هزار  چهار دونه شهیم نون یوقت خرابه، جامعه

 یایزندگ دستمزد، کم یکارا ن،یسنگ یهاخونه هیکرا

 خانواده بخاطر یحت دزدا نیا از یلیخ واال. ندهیآ یب

! نیحساب آدم که وگرنه انیم کارا نیا سراغ هاشون

 ...اگ کنه یدزد خوادیم دلش یک

 

 روکالمم رشته همراهش، تلفن زنگ یصدا دنیچیپ

 نیماش دنیچیپ با و کنمیم سکوت ناچار. کنهیم پاره

 . خونمیم روخودم رسمافاتحه کرج، اتوبان سمت به

 

 در به روخودم خط، پشت مخاطب با صحبتش یالبهال

 نیهم اگر کنمیم حساب ذهنم یتو و چسبونمیم
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 موندنم زنده احتمال چقدر بندازم رونیب خودمو االن

 !داره وجود

 

 !رسمینم امروز من کن درستش خودت -

 

 و چهیپیم یفرع داخل و کنهیم قطع رو تماس

 آب. پرهیم باال مقابلم یتابلو دنید با من یابروها

 کنمیم نگاه رو اطرافم و دور و دمیم قورت رو دهنم

 !خبرهچه بفهمم درست تا

 

 ؟یشد ساکت چرا -

 م؟یدار کاریچ نجایا -
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 دایپ راه هاشچشم به که یاخنده با و کنهیم پارک

 .شهیم ادهیپ کرده

 

 !خوب یکارا-

 

 اطرافم و دور تعجب با و شمیم همراهش قدم به قدم 

 .بشه رمیدستگ یزیچ تا کنمیم نگاه رو

 

 !نیاومد خوش آقا سالم -

  چطوره؟ حالش. ممنون سالم -

 

 تالش مرد که ونهیدرم یمهم موضوع یپا که مشخصه

 .کنه راحت روسعادت الیخ کنهیم
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  ارمیب. ستین ینگران یجا اصال خوبه یلیخ... یعال -

 دش؟ینیبب

 !لطفا آره -

 

 چشم به یادیز سکوتم که من از یرد دنبال به مهراب

 که امزدهرتیح صورت دنید با و چرخونهیم سر ادیم

 و زنهیم لبخند اطرافمه و دور یهاریتصو و صدا خیم

 .کنهیم دراز دست سمتم

 

 .جانیا ایب -
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 دارم رو کردنش چیپسوال قصد و رمیم جلو کنجکاو،

 سکوت ناخواسته داره، که یهمراه و مرد دنید با اما

 .کنمیم

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 1۶3_پارت#

 

 

 

 رنگ با که شهیم ییبایز بتیه اون خیم نگاهم

 . کرده قدالم مقابلم اهشیس

 .جلوتر ایب نترس -
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 و ترس از پر و رمیم تر کینزد یکم سعادت دعوت به

. کنم نوازش رو بدنش تا ارمیم باال رو دستم ،یکنجکاو

 . زنه یم بهم یآروم ضربه و دهیم تکون رو دمش

 مهراب دست اما رمیم عقب قدم کی و پرم یم جا از 

 از شیب گرفتن فاصله اجازه و نهیشیم هامشونه یرو

 :زنه یم پچ گوشم کنار.دهینم رو نیا

 

 !هیخوب دختر وفا. بده ادامه کارت به... نترس-

 

 !بود؟ اسبش اسم وفا! وفا؟ 

 یم قلقلک رو گردنم داره اندازه از شیب گرمش نفس

 با اشچهره به و کشمیم عقب یکم گنگ و جیگ. ده

 روشنم داره چرا م؟یینجایا چرا. کنمیم نگاه دقت
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 جادیا نمونیب که یافاصله ذارهینم چرا کنه؟یم

 ره؟یبگ عمق شهیم

 گوشم به اش خنده تک یصدا و ادیم کش هاشلب 

 سر و ستهیایم وفا کنار جرئت با من برخالف. رسهیم

 هم وونیح. کنهیم نوازش دل و جون با رو گردنش و

 بندهیم چشم کنه،یم احساس رو صاحبش عشق که

 .سپارهیم مهراب گرم یهادست به روخودش و

 

  ؟یبش سوار یدار دوست -

 !ستمین بلد یول... دارم دوس... من -

. کنه استراحت دیبا امروز وفاخانم البته. یریگ یم ادی-

 !ششیپ میایم گهید روز هی

 .دهیم قرار مخاطب رو مرد

 ؟یکن آماده بابارو اسب یتونیم وانیک -
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 !الساعه آقا بله -

 .کنهیم من به رو

 .امیم زود من بمون جا نیهم -

 

 به و دمیم یروشیپ اجازه خودم به یکم اومدنش، تا

 اون وفا نکهیا از. کشمیم دست وفا صورت و سر

 .رهیگیم امخنده گفتیم مانیپ که هیلعبت

 قهیدق چند و ادیم رونیب یرنگ یاقهوه اسب با وانیک

 یمتفاوت و دیجد شکل و سر با مهراب اون از بعد

 . شهیم ظاهر مقابلم

 نیا نیب هست تفاوت چقدر و رهیم باال قلبم ضربان

 . داشتم ریمس طول در که ییهاکوبش و هاتپش

 برانداز رو وضعم و سر و رهیگیم رو اسب دهنه مهراب

 .کنهیم
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 .نداره یبیع اما ستین مناسب ادیز لباست -

 چندبار و کنهیم نوازش رو اسب صورت و سر

 .رهیم باال یراحت به و ذارهیم رکاب یرو پا. بوسهیم

 

 !ینجوریا. بکش باال خودتو و رکاب یتو بنداز پاتو -

 تالشم نیاول تنها نه. کنهیم اشاره من به و ادیم نییپا

 مهراب و مونه یم جهینت یب هام تالش همه که

. کنهیم گوشزد بهم رو ینکات حوصله با هربار سعادت

 تالش بار نیآخر یبرا مییپاودست یب  از کالفه

 .زنمیم غر ناخواسته و کنمیم

 

 ستاین کوتاه پاهام من. خوامینم گهید نشه بار نیا -

 !نیا به رسهینم چرا دونمینم
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 رکاب به یوقت و کنمیم بلند زحمت به پامو

 شوکه. رهیگ یم قرار کمرم یرو دستش رسونم،یم

 لب که نمونده تعادلم دادن دست از تا یزیچ و شمیم

 :زنهیم

 

 .کنم کمکت خوام یم فقط...نترس _

 

 تو یادیز ترس اما شم یم سوار باالخره کمکش با

 غیج و ترسم یم اسب حرکت نیاول با. هست جونم

 شهیم یجر بلندم یصدا از چارهیب وونیح. کشم یم

 .رهیگ یم جلوشو مهراب اما داره شتریب حرکت قصد و

 

 .هستم من...  نترس و باش یخوب دختر -
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 .نیبش صاف گفتم بهت که طورهمون 

 یکن گوش حرف و خوب دختر کنمیم یسع

 حرکت نیزم دور تا دور و رهیگ یم رواسب افسار.باشم

 از. شم ادهیپ من تا ستهیا یم دور چند از بعد. کنه یم

 .نمیبیم پامو نییپا ارتفاع اون

 

 ن؟ییپا امیب یچجور حاال -

 

 اشاره خودش به طنتیش با و کنه یم باز رو دستاش

 لیتکم رو بودنم ایحیب خوادیم که یاخنده.  کنه یم

 در رکاب از و راستم یپا. رمیگیم رو و خورمیم کنه

 حرکت با چپم، یپا کردن خارج از قبل اما ارمیم

 و دم یم دست از رو تعادلم و ترسم یم اسب یناگهان

 .نمونده افتادنم تا یزیچ
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 !خدا ای -

 .رمیگیم قرار دستاش یتو اما دردم منتظر

 رو تعادلش یسخت به و رهیم عقب عقب قدم چند 

! موفقه. میوفتین نیزم یرو شدت با تا کنه یم حفظ

. مییایم فرود نیزم یرو جفتمون اما ست،ین یدرد

 .بشم مسلط خودم به تا برهیم زمان

 

 گرفت؟ دردتون! دیببخش توروخدا... یوا...یوا -

 نم؟یبب

 

 حصار اما رمیبگ فاصله خوامیم. شدن پا سر از بعد 

 و کنه یم نگاه صورتم تو. ده ینم اجازه دستاش

 کنار روصورتم یرو شده ختهیر یموها که همونطور

 .کنهیم خوش جا هاش لب یرو یمحو لبخند زنه یم
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 !نباش یخواستن انقدر-

 

 دقت با رو صورتم و سر و ذارهیم چونم ریز دست

 .کنهیم چک

  نشده؟ تیزیچ -

 .زنمیم لب فقط

 .نه -

 

. رسهیم بنظر یراض کنه امشوکه انقدر تونسته نکهیا از

 یرو خاک. رهیگیم دهیچسب موهام به که یکاه

 نگاهش فقط مدت تمام من و کنهیم پاک صورتمو

 .کنمیم
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 !من؟ چرا -

 !ادیم خوشم چون -

 

 خواستیم دلم چون دمیپرس دم،یپرس اما تهیخر

 زیچ همه بفهمم تهش و باشه رضا مثل جوابش

 . بوده من چارهیب ذهن سوتفاهم

 

 ؟ینجوریا چرا نجا؟یا چرا اد،یم فرود درد با هامپلک

 ط؟یشرا نیا تو چرا

 فکر اما... ببرم لذت هالحظه نیا از حرف، نیا از دیبا

 .ده ینم اجازه ندهیآ و گذشته به کردن

 و زنهیم کنار رو صورتم یتو یموها ام،یب خودم به تا

 و کنهیم جادیا هاشلب و من گونه نیب یآروم تماس

 .کنمیم باز چشم هاگرفته برق مثل من
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  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

  1۶۴_پارت#

 

 

 

 

 

 تکون بار چند رو هاملب گرفتنش فاصله محض به

 که یدرست حرف نامفهوم، یهاآوا جز اما دمیم

 کمک خودش کاش. کنمینم دایپ باشه حالم مناسب

 !کنه
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 ...ببییه....اممممم-

 ؟یخواینم تو -

 !یلیخ چرا -

 

. رمیگیم رودرازم زبون یجلو و گزمیم لب عیسر

 گوشه من راست و رک یادیز جواب نیا از زدهرتیح

 گونم یرو یآروم به. شهیم لیمتما باال سمت به لبش

 .کنهیم یپوشچشم جوابم از و کشهیم دست

 

 ؟یگینم یزیچ چرا! خوب دختر -

 !ستمین بلد آخه -

 .رهیگیم یشتریب عمق اشخنده
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 ؟یکن یسوار باز یدار دوست. نداره یبیع -

 باشم؟ تنها کمی... نه -

 

 نگاه مدت تمام و برهیم کنار رو من و دهیم تکون سر

 که یاتصالحلقه خیم یزیچ هر از فارغ من،

 .مونهیم ساخته هاموندست

 

 .امیب منم تا بده سفارش یزیچ هی کافه یرفت -

 .رمینم کافه خوبه جانیهم... نه -

 

 امخواسته به اما ستین یراض چندان معلوم نکهیا با

 .کنهینم یمخالفت و ذارهیم احترام

 یمشکل نباش، نگران اصال آشنان، همه نجایا. باشه -

 .امیم زود هست بهت حواسم. کن صدام فقط بود
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 .دیباش راحت. یمرس چشم -

 .زنهیم مینیب یرو یآروم ضربه

 ! نشو موش -

 

 ذهنم به خوره مثل که یسوال رفتنش، عقب از قبل

 داشتن یبرا که یمن... من. کنمیم مطرح رو افتاده

 با شبم و روز که یمن کردم،یم یزیر برنامه رضا

 زده شگفت یجور گذرهیم دار زبون و سر پسر چهارتا

 و ندارم اومده شیپ اتفاق از یدرست درک که شدم

 و رمیگیم یباز به رو گوشم الله. بشم روشن دیبا

 .زنمیم لب خجالت با پام ریز نیزم به رهیخ

 

 شه؟یم یچ االن -

 .کشهیم کنار رو دستم

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 952shahregoftegoo@ 

 تییتنها تو خوب یدخترا مثل شما که االن االن؟ -

 از رونیب میریم بعد. کنم یسوارکمی من تا ینیشیم

 م،یخوریم یزیچ هی میگذرونیم وقت کمی نجایا

 و یپزیم شام برامون شما خونه، میریم که بعدشم

 .خونه رسونمتیم آخرشب و کنمیم کارامو منم

 ؟یچ گهید! دونمیم که نارویا -

 

 .دهیم جواب یوقت داره خنده هیما ته صداش

 

 !زوده که گهید یکارا یبرا گه،ید ناسیهم فعال -

 

 که رسمیم جهینت نیا به و زنمیم خی حرفش با

 نیبهتر دهنم داشتن نگه بسته حاضر، درحال
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 حاال و بودممرگ منتظر ست،ین که یزیچکم! مهیتصم

 .شمیم دهیبوس دارم

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 1۶۵_پارت#

 

 

 

 رسونمت؟یم شبم یدونستیم یجد -

 

. دهیم هاملب به خنده و کنهیم آب روخمی شیشوخ

 سبک نیا از شتریب مامانم قول به تا دزدمیم چشم
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 یاسب سمت و رهیگیم فاصله. ارمین در خودم از یباز

 هی با یراحت به ره،یم دمینفهم اسمشم یحت من که

 .شهیم سوار و کشهیم باال رو خودش جهش

 سرعت کمکم کنه،یم زدن دور به شروع آروم  

 .رهیم تاخت و رهیگیم یشتریب

 

 نیا با سعادت، مهراب مرد، نیا یعنی شه،ینم باورم 

 یتیموقع نیهمچ و شکل و سر نیا با رفتار، و اخالق

 همستاره هی آسمون هفت تو که یاباده از... من از

 اومده؟ خوشش نداره

 یبزرگ یبدبخت که یتاوقت یول نیریش یلیخ... نهیریش

 یک تا! نکنه یکجدهن اهامیرو به دهیسپ اسم به

 گفتم که یمامان و هابچه بمونم؟ دهیسپ تونمیم
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 ایچ شدیچ بفهمن هابچه اگر کنم؟ کارچه روستین

 .کنمیم گله خدا به آسمون به رو خوان؟یم

 

 میدار گناه ؟ینجوریا یدیم میوقت یدینم یدینم -

 !کمی کن رحم ماهم

 

 نیا از ایقضا تا کنخراب ایرو یفکرها از خسته

 از و فرستمیم یامیپ یمجتب یبرا نشده تردهیچیپ

 .ارمیم درش ینگران

 

 .میبر بپوشم لباس -
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 رهیخ صورتش به و کنمیم بلند سر سعادت یصدا با

 دارم حق که جذابن و براق انقدر هاش یاقهوه. شمیم

 . ادیب خوشم ازشون

 نگاه نیا لیدل تا دهیم تکون سر و زنهیم چشمک

 .بفهمه روممتد

 

 شده؟یچ -

 .میبر یچیه -

 

 سوار باهم. برهینم زمان ادیز کردنش عوض لباس

 از قبل. میکنیم حرکت خونه سمت و میشیم نیماش

 خودش بشم خفه نزده یهاحرف بخاطر من کهنیا

 استقبال خواسته خدا از هم من و کنهیم شروع

 .کنمیم
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 ؟یاشوکه انقدر چرا -

 و یزندگنیا با شما... آشپز... من. نداشتم انتظار آخه -

 !تیموقع

 .نداشتم نگو یالک... یداشت -

 !من؟ -

 

 شیگوش با موقع یب که یتماس و دهیم سرتکون

 .کنهیم رد روشدهگرفته

 

 نجایا االن وگرنه یختیریم بهم اسم هی با که یداشت -

 !مینبود
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 قیدق تا دمیم هیتک در به و کنمیم تر زبون با رو لبم

 . نمشیبب

 

 د؟یدار دوستم یعنی -

 

 به رو منتظرم صورت و خورهیم نیچ هاشچشم کنار

 .کنهیممهمان ینگاه مین

 

 !ادیم خوشم یول زوده که دوست -

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 1۶۶_پارت#
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 م؟یچ از -

 کجا. یدار همیخوب دستپخت! کارات نیهم از -

 برم؟ یدار دوست

 !خونه -

 

 و کنهیم نگاه بهم شوکه. نداشت روجواب نیا انتظار

 .دهیم لمیتحو سوالعنوانبه رو خودم جواب

 

 خونه؟ -
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 ازم یگفت من به ستین ساعتم کی شما مهراب آقا -

 هی خودتون ای هنوز؛ ستمین راحت خب اد،یم خوشتون

 !کنم عادت من تا خونه میبر ای دیکن انتخاب روجا

 

 یهاقهوه و شهیم باز لبخند به هاشلب کمکم

 .دنیم جا خودشون در ینیریش نگاه هاشچشم

  

 !دارم دوست گمیم بهت زود یبد ادامه ینجوریهم -

 

 نهم فصل

 عشق

 

 ینیب شیپ رقابلیغ و بیعج موضوعات از یکی عشق

 ذهن و داره هاآدم یزندگ در یادیز ریتاث که هست
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 عشق مثال. کرده مشغول خودش به رو افراد از یلیخ

 م؟یشد عاشق میبفهم میتونیم چطور ه؟یچ

 داشتندوست در افراط یمعن به روعشق دهخدا

 نیا بخاطر که ییهاقصه چه خیتار طول در. دونهیم

 .رهیگیم هم هنوز البته و نگرفته شکل افراط

 

 باهام من شدن ترراحت یبرا خونه تا ریمس تمام

 شناخت دنبال به هاشسوال با و کنهیم صحبت

 .گردهیم شتریب

 در رو گرفتم هیعار شدن دهیسپ یبرا که یزیچ هر

 داشتن فرصت که یادهیسپ به و ذارمیم ارشیاخت

 .خورمیم غبطه شده قسمتش یمرد نیهمچ
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 نیترمعروف یکی یفضا از بردن لذت یجا به

 از پر هاشسفارش با که یزیم و تهران یهاکافه

 جون و کنمیم بغض شده، وارنگ و رنگ یهاخوشمزه

 .نشه ریسراز اشکم تا دمیم

 زیم از و بود یواقع زیچ همه خواستیم دلم چقدر

 عکس قرارمون نیاول از یادگاری عنوان به کافه

 کنم فکر رابطه نیا نداشته عمر به کهنیا نه گرفتمیم

 .بکشم آه و

 

 ییگلو بزنه روموتیر نکهیا از قبل خونه در یجلو

 .کنهتوجه بهم تا کنمیم صاف

 

 !مهراب آقا -

 .کنهیم نگاهم
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 نفهمه؟ یزیچ یکس فعال شهیم...  من...من راستش -

 خوشش که واضحه و شنیم کینزد هم به هاشابرو

 .ومدهین

 

  چرا؟ -

 !ستین خودم برا هم اسمم یحت من چون

 یفکر چه هیبق. کشمیم خجالت من خب...خب -

 !خودشون با کننیم

 

 شدن باز محض به و زنهیم روموتیر گه،ینم یزیچ

 .ذارهیم گاز پدال یروپا در

 

 مهراب؟ آقا -
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 !ادینم خوشم یکار پنهان از -

 

 چقدر امخواسته دونمیم همخودم بگم؟یچ

 .شهینم ادهیپ اما کنه،یم پارک. استمسخره

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 1۶۷_پارت#

 

 

 

 گه؟ید بدونه یکس یخواینم یمطمئن -
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 که خداشه از باده قطعا. دهیم دیتهد یبو اشجمله

 و امدهیسپ االن منبدم شانس از اما بشن، خبردار همه

 .کنم برقرار تعادل دوتا نیا نیب دیبا

 

 !ندونه فعال -

 چشم بهم متفکر و قیعم و چرخهیم سمتم به

 یجلو وار دیتهد رو انگشتش تینها در و دوزهیم

 .دهیم تکون صورتم

 

 !شهیم تموم فعال نیا بشم خسته هرجا -

 م؟یبود کجا میبگ االن خب قبول، -

 

 .دهیم جواب شدن ادهیپ نیح و کنهیم باز رو در
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 یهرچ خودت دم،ینم پس جواب یکس به نجایا من -

 .بگو یدار دوست

 

 خونه به پا همراهش و شمیم ادهیپ. نعمته هم نیهم

 به و دمیم جا یورود کمد یتو رو هاملباس. ذارمیم

 .رمیم غرهچشم دارشیمعن لبخند

 د؟یاومد آقا سالم -

 مخاطب و دهیم احترام با رو خانم نیریش سالم جواب

 .منم شیبعد

 !لطفا میبخور زودتر رو شام -

 !چشم -

 

 هم حاال نیهم تا که خانم نیریش و رهیم باال هاپله از

 .کنهیم باز روحرف سر کرده یخوددار یلیخ
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 د؟یرفت کجا -

 !نایا داداشم آموزشگاه تا بابا، یچیه -

 کنهیم سیتدر زبان بودم گفته قبال. دیپرس داداشم از

 .اونا آموزشگاه ببرمش گفت

 !زنهیم حرف یسیانگل بلبل مثل خودش که آقا! وا -

 

 که یدرحال و دمیم باال شونه! شانس نیا به لعنت

 رو دستش کنم رفتار یعاد شهیهم مثل کنمیم یسع

 .برمیم آشپزخونه به و کشمیم

 

 البد. داداشم شیپ میبر گفت من به. دونمینم -

 و راست و کجان من کار و کس نهیبب خواستهیم

 خونه تو روز و شب من باالخره گه؛ید بدونه دروغشو

 .هستم شیزندگ
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 .ادیم کوتاه اما نشده قانع

 شام؟ یبرا یپزیم یچ حاال. واال بگم یچ-

 !ایالزان-

 

 زیم معمول زمان از زودتر و شمیم کار به دست

 زیم پشت و ادیم نییپا مهراب. کنمیم آماده روشام

 از نانیاطم با و کنهیم نگاه آشپزخونه به. نهیشیم

 .زنهیم غر خانم نیریش بودن دور

 

 م؟یبخور هم با میتونینم ناهارم و شام -

 یتو که یسوم نفر به ابرو و چشم با و گزمیم لب

 .کنمیم اشاره استخونه

 !ادیب خانمم نیریش بگو خب... هووف-
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 . ذارمیم تنهاش《جان نوش》 گفتن با و خندمیم

 مهراب و خورمیم شام خانم نیریش کنجکاو نگاه ریز

 رو ظرفش شهیهم مثل غذاش کردن تموم از بعد هم

 .رهیم اتاقش به و ذارهیم کانتر یرو

 

 اول و کنمیم دم یچا هاظرف شدن جمع از بعد

 و ذارمیم کتابشه غرق که یخانم نیریش دست یجلو

 روباال طبقه راه خرما و یچا ینیس کی با اون  از بعد

 . رمیگیم شیپ

 

 ریمس نیا نداشته عاقبت و آخر به اشتباهه، دونمیم

 غلط یهاتجربه یبرا یحس وقتا یبعض اما ندارم شک

 بردار دست نچشه رو طعمشون تا و دهیم قلقلکم

 .ستین
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 رو کارم. رمیگینم یجواب اما کنمیم صبر و زنمیم در

 جواب یب دوم بار یبرا یوقت و کنمیم تکرار دوباره

 اتاق. شمیم وارد و کشمیم نییپا رورهیدستگ مونمیم

 که مطمئنم کار اتاق در بودن باز لطف به و هیخال

 .ستین هم اونجا

 

 ...سین مهراب؟ آقا -

 

 رونیب پوشتن حوله با مهراب و شهیم باز حمام در

 . خورهیم جا دنمید از. ادیم

 

 . دیببخش-

 .رمیگیم باال رو ینیس
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 دینبود اونورم.دینداد جواب زدم در. آوردم یچا-

 .دیببخش... تو اومدم

 .نکنه درد دستت. نگفتم یزیچ منکه باشه -

 

 یچا از یکم و دارهیم بر رو فنجون اد،یم جلو

 .خورهیم

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 1۶٨_پارت#

 

 

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 972shahregoftegoo@ 

 

 بشم؟ حاضر یک -

 ؟یچ یبرا-

 که؟ یمونینم گه؛ید برسونمت-

 

 تونستیم ییهااتفاق نیهمچ کردن تجربه چقدر

 ... اگه کنه قیتزر جونم به ینیریش

 ...اگه

 ...اگه

 مونیزندگ یبرا که ییها چاله و هااگه نیا از امان

 و ستین ینیریش از یخبر حاضر درحال! کَنندیم

 فقط ش،یآسا و یراحت یجا به من رسوندن هرشب

 .کنه یشترمیب امویبدبخت و تر دور رورمیمس
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 !میایم چشم تو یلیخ یطورنیا برم؟ خودم شهیم -

 !روقتهید ر،یخ-

 ...با خب -

 ذارهیم ینیس یتو شده تموم بایتقر حاال که یفنجون

 .دهینم حرفم به دنیرس نقطه به اجازه و

 

 اد،ینم خوشم اصال بگم چندبار حرفو هی نکهیا از من -

 باشه؟

 

 اعالم و سر دادن تکون با و کنمیم سکوت ناچار

 فکر کی و بگذره امشب فقط تا امیم کوتاه موافقتم

 .بکنم یاساس

 باز رو اشبندحوله و رهیم هاشلباس کمد سمت

 .بذارم تنهاش تا شمیم بلند جا از. کنهیم
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 .بشم حاضر رمیم من پس -

 ! منم پوشمیم االن -

 .فقط-

 

 و کنهیم کینزد هم به رو حوله طرف دو و گردهیبرم

 .کشهیم سشیخ یموها یرو ،حوله کاله ای

 

 م؟یبگیچ خانم نیریش به -

 .دمینم حیتوض یکس به من نجایا گفتم هم قبال -

 

 .دهیم تکون روپوششتن بند
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 .بپوشم لباس خوامیم نداره یاشکال اگه االنم -

 

 اضافه حرف یب نرسوندم اعال حد به رو یزیر آبرو تا 

 طول مهراب دنیرس تا روشدنم آماده. امیم رونیب

 نیریش کهنیا از قبل هاپله یرو دنشید با و دمیم

 .شمیم کار به دست بگه یزیچ بخواد خانم

 

 ابونیسرخ تا منم شهیم د؟یریم رونیب مهراب آقا... اِ-

 !منتظرمن اونجا ام؟یب باهاتون

 .شهینم هم خط نصفه هی کاغذ یرو جوابش

 !ایب بدو-

 ریجاگ از بعد و کنمیم یخداحافظ خانم نیریش از

 .کشمیم راحت نفس کی یصندل یرو شدن
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 !خدا به زشته یلیخ...اووف -

 !بگه دروغ انقدر آدم زشته یلیخ...موافقم -

 

 به نسبت سکوتش. کنهیم حرکت و زنهیم استارت

 باز روصحبت سر. ادیم چشم به حد از شیب عصر

 .بفهمم رو لشیدل تا کنمیم

 

 د؟یناراحت خانم نیریش بخاطر شده؟ یزیچ -

 

 و سفت از صورتش یاجزا و کنهیم نگاهم کوتاه

 .انیم در یسخت

 !هم تو خورده گره کمی کارام... بابا نه -

 !ه؟یچ شما کار اصال دیببخش ؟ییکارا چه... چه-
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 قا؟یدق کدومش دارم، ادیز که کار -

 و دمیم قورت رو دهنم آب. کنهیم عبور دلم از یلرز

 . کنمیم تر رو لبم

 !تر مهم هرکدوم -

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 1۶9_پارت#
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 با یخارج یهانیماش که یلوکس شگاهینما مقابل

 یخوب به رو هاشونتیجذاب فضا خاص ینورپرداز

 .زنهیم ترمز شین دنیم شینما

 

 !دارم دوست شتریب همه از رو یباز نیماش -

  شماست؟ یبرا نجایا -

 

 نشونم رو کدستشی یدندونا فیرد و زنهیم چشمک

 .دهیم

 

 !ناقابله -

 !نایماش نیا کار تو افتاده یاگره چه -

 !کارا هیبق... یچیه که نایا -
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  اد؟یبرم ازم یکمک -

 

 به رهیخ و دهیم هیتک شیصندل یپشت به رو سرش

 .دهیم جواب ریمس

. خستم زدن کله و سر از چقدر یدونینم... هوووف -

 گه؟ید رمیم درست دارم. برات گمیم حاال

 

 مانیپ به تصادف روز که یآدرس انگار تعجب کمال در

 راحت طورنیا که داره ذهنش تو یخوب به رو دادم

 .کنهیم انتخاب هارواتوبان و رونهیم

 

 .درسته بله -

. خونه ادیم دوستام از یکی فردا. نرفته ادمی تا یراست -

  ؟یکن درست پاستا شهیم
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 !حتما آره -

 

 .کنهیم نگاهم طنتیش از پر

 !باشه مخصوصم سس و ساالد یشینم ناراحت اگه -

 سوال  خانم نیریش با حرفم و شمال سفر به اشاشاره

 .ارهیم ذهنم به رو اممونده جوابیب

 

 باهام؟ دیکرد قهر چرا روز اون-

 قهر؟ -

 !راحته لباسام گفتم... بله -

 

 .کنهیم اخم ظاهر به
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 بدو بدو یداشت نبود خوب لباست! که گفتم...آهان -

 لباس برو ستین خوب نیا گمیم بهت یکردیم هم

 ! راحتم من یگیم کن عوض

 

 . نمیشیم جام سر خیس

 

 لباس بازم من یگفت فقط نارو؟یا یگفت یک شما -

 !بگو یخواست اگه دارم

 

 یجانب حق افهیق و کنهیم یپافشار حرفش رو تخس

 .رهیگیم خودش به

 

 تهشو تا دیبا تو گمیم یزیچ هی من. گهید همونه -

 ابون؟یخ نیهم! یبخون
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 .لطفا بله -

 

 .کنهیم نگاهم خورده نیچ کنارشون که ییهاچشم با

 

  ؟!تو یبود مظلوم انقدر -

 

 یناراض یتیموقع نیهمچ از ییتنها دختر کدوم آخه

 باشم؟ شیدوم من که شهیم

 خدا خدا و دمینم رفتن داخل اجازه سرکوچه 

 .نکنه لهیپ کنمیم

 .شمیم ادهیپ سرکوچه من ممنون -

 

 .کشهیم کنار
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  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 1۷۰_پارت#

 

 

 

 

 یتو هنوز که یاخنده با و دهیم هیتک در به

 صورتم و سر به یجور کنهیم یسوار موج هاشچشم

 .مینیبیم گرویهمد باره نیاول انگار که کنهیم نگاه

 

 ؟یمعذب کنه؟یم تتیاذ رفتارام -
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 !اصال نه،-

 

 .زنهیم هاشلب به خنده موج-

 

 .نمتیبیم فردا خوبه

 

 دمیم دست باهاش یآروم به من و کنهیم دراز دست

 دهیناد رو اتصال نیا از پوستم شدن مور مور و

 رو رهیدستگ و کنمیم تشکر لطفش از. رمیگیم

 .کشمیم

 

 .دهیسپ -

 .گردمیبرم
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 !بذار یخال اتاق یتو لباساتو فردا از -

 

 تا. کنمیم یخداحافظ و دمیم تکون سر خنده با

 از بعد و مونهیم کوچه سر خونه، یجلو کردنم ستیا

 و اطراف دور به و دمیم تکون دست براش نکهیا

 سواره که یعروسک یهاچراغ کنم،یم اشاره هاهیهمسا

 شمارمیم دلم یتو صد تا. زنهیم دور و شهیم روشن

 ادهیپ شده، دور یکاف اندازه به کنمیم حس یوقت و

 . کنمیم حرکت

 پرونده به و رمیگیم تماس مامان با زیهرچ از قبل

 برگشتن راننده با و کار دنیکش طول هام،دروغ قطور

 یاقصه مثل واقعا شدیم کاش. کنمیم اضافه هم رو

 خونه تو دردسر یب کردم، هم سر مامان یبرا که

 دردسر نهمهیا و کردمیم کار بچه دوتا با ینام سعادت

 .نداشتم
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 ابونیخ کنار مکتین یرو. ندارم رفتن خونه به یلیم

 باز پام شیپ ناخواسته که یدیجد ریمس به و نمیشیم

 .کنمیم فکر شده

 

 مهراب پوک و کیج از یراحت به تونمیم بمونم اگر 

 رو یمجتب و سرور ندهیآ و رابطه تونمیم ارم،یدرب سر

 فیشر و خونه گردهیم بر راحت نفس پدر. بدم نجات

 قدم کی داره الزم یچ یبرا دونمینم که یپول به

 جون دوست هم رضا قطعا و شهیم کینزد گهید

... دلم جز به سوده، جوره همه. مونهیم یباق میجون

 سرش به یچ داستان نیا آخر دونمینم که یدل

 ...ادیم
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 بازم و شهیم خراب زیچ همه برم بخوام و نمونم اگر

 زامیعز شدن داغون با دونمینم که یدل و مونمیم من

 سرش به یچ سعادت مهراب مثل یکس کردن رها و

 .ادیم

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 1۷1_پارت#

 

 

 

 

 یرو دیبا یاسم چه دونمینم ،یناچار بست، باخت،بن

 ضرره اشجهینت هست که یهرچ. گذاشت طیشرا نیا
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 یکمتر ضرر که یاون سراغ راه دو نیا نیب دیبا من و

 بیآس خودم فقط اول راه در که واضحه پر و برم داره

 !نه هیبق و نمیبیم

 

 سعادت " ریبخشب" امیپ و لرزهیم بمیج یتو یگوش

 .بندهیم نقش صفحه یرو بوسه یچاشن با

 ندهیآ در قطعا بره شیپ یطورنیهم اگر البته... هووف

 .کرد خواهم تحمل رو یبزرگ درد

 

 مامان و خاله گرفتن فاصله دفعهکی و ساکته خونه

 سرور که ذارهینم یباق یشک یجا من، دنیرس از بعد

 لیتشک شورا خواهر دوتا و نداره یخوب حال هم امشب

 .بشن ایجو خودشون اتیحدس با رو علت تا دادن
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 یبرا یوقت بخوام که هستم یاون از ترحوصله یب

 که ییهاحرف از آوردن در سر و کنارشون نشستن

 یفداکار تینها در. بذارم بوده جذاب برام شهیهم

 به و برمیم پناه اتاق به و کنمیم بهونه رو یخستگ

 خواهرانه یهاپچپچ یبرا دیجد سوژه هی خاله و مامان

 .دمیم

 

 چشم با یحت من و دهیخواب معمول حد از زودتر سرور

. کنم حس رو صورتش غم تونمیم هم اشبسته یها

 چیه نون لقمه هی یبرا که یخواهر و شمیم خم

 یدیتول یتو هم االن یحت و ندونسته عار رو یکار

 و کرده االن تا که ییکارا کاش. بوسمیم روکنهیم کار

 سابقه هم زده ایلیخ اطالعات به دور راه از که یپاتک

 یبهتر یجا قطع به اونوقت. شدیم حساب کار

 .بود کار به مشغول
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 و شهیم داریب من بوسه با که هیاجبار انقدر خوابش

 .کنهیم نگاهم

 

 ؟یاومد یک سالم -

  سرور؟. االن نیهم -

 حاال من و کنهیم چک رو شیگوش و شهیم زیخمین

 .است یمجتب بخاطر که مطمئنم

 بله؟ -

 !ارمیب یخوب یخبرا دیشا. بده بهم رو فلش -

 ! باده -

 کردنش، بغل با و رمیم تخت یتو هاملباس همون با

 رهیگیم شکل نمونیب ندرت به که ییهالحظه از یکی

 .کنمیم خلق رو
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 !داره دوست یلیخ هم یمجتب. نباش من نگران -

 

                               **** 

 !لطفا یریم تر عیسر آقا -

 نیماش نداره که ییهوا دنده گلم، خواهر کهیتراف -

 برم؟ ترتند یچجور

 

 خواب بخاطر که ییکارا و ماندهیباق ریمس وجود با

 زنگ خانم نیریش به وفتهیم عقب حتم به موندنم

 یبرا که یمواد من دنیرس تا خوامیم ازش و زنمیم

 .کنه هیته سوپرمارکت از رو دارم کم پاستا
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 گذاشتن جواب یب همراهم، تلفن خوردن زنگ

. کنهیم یآورادی بهم رو مهراب صبح اول یهاامیپ

 .کنمیم لمس رو اتصال نماد

 

 .سالم... الو-

 تو؟ یدینم جواب چرا سالم-

 

 خونه به دنیرس از بعد و کردم یروادهیپ انقدر شبید

 و برد خوابم صبح یدمادم که زدم چرخ جام یتو

 اختالف لطف به و شدم داریب مامان تشر با 1۰ ساعت

 .دمینرس هم ابونیخ سر هنوز 11:3۰ ساعت ،یطبقات

 

 .برسم گهید ربع کی کنم فک موندم خواب دیببخش -
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 جواب چرا گمیم ؟یکرد رید چرا گفتم من -

 ؟یدینم

 

 یمعن هی نیا و تهیجد از پر ینگران یجا به صداش

 کنترل تحت روزیچ  همه سعادت مهراب نداره، شتریب

 !خوادیم خودش

 

 .رفت ادمی. امیب که دمیپوش زود فقط داشتم عجله -

 .نکن هم عجله باش، مراقب باشه، -

 .چشم -

 

 .ادیم کوتاه بداخالقش و یجد موضع از یکم
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 .نمتیبیم ظهر! یشیم خوب که موشم -

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 1۷۲_پارت#

 

 

 

 

 

 پنجره به بسته چشم با و کنمیم قطع رو تماس

 منحرف یبرا هامتالش همه. دمیم کهیت نیماش

 در و مونهیم جهینت یب مکالمه نیا  از ذهنم کردن
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 یشیم خوب که موشم》 جمله مرور با هم آخر

 .زنمیم لبخند《

 

  وجود تمام با رو در زنگ بعد قهیدق ده

 سالم خانم نیریش به و دومیم رو اطیح. دمیم فشار

 .کنمیم

 

 .سالم -

 زنگ چندبار صبح از آقا دختر؟ تو یموند کجا سالم-

 .گرفت روسراغت زد

 یلیخ یول اومدم آژانسم با تازه. موندم خواب -

 .بود کیتراف
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 مهراب قول به اتاق یادآوری با یول کنمیم باز روکمد

 مونیپش زد، شبید خودش که یتعارف و یخال

 االن بکشم یناراحت بعدا قراره اگر اقل حد. شمیم

 .بگذرونم خوش

 

 اتاق در. رمیم باال هاپله از بدو دارمیبرم روهاملباس

 بر و ذارمیم رگال یرو روشالم و مانتو و کنمیم باز رو

 .گردمیم

 

 خانم نیریش که یا شده زیر یهاکاهو دنید با 

 شهیم بلند نهادم از آه ده،یکش روزحمتشون سرخود

 . ندم هدر نیا از شتریب رووقت تا گمینمیزیچ اما
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 که دارم کار انقدر. کنمیم شروع و شورمیم دست

 از زودتر یلیخ و گذاشتن مسابقه هم با هاعقربه انگار

 .دنیم نشون رو ظهر از بعد کی انتظارم

 

 اعالم رومهراب دنیرس ،یورو در شدن باز یصدا

 یخبر و اشهیزکاریتم سرگرم خانم نیریش تا. کنهیم

 .کنمیم استفاده فرصت از ست،ین ازش

 

 .سالم -

 !خانم سالم -

 

 اما نزنم لبخند یطورنیا و نباشم جنبه یب انقدر کاش

 اگر مخصوصا م؛جنبهیب یلیخ من کرده ثابت تجربه

 .بشنوم یتاب و آب با خانم نیهمچ
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 ؟یدیرس یک -

 اد؟یم یک مهمونتون! دوازده به ربع کی -

 

 یهادکمه و ذارهیم کانتر یرو رو نیماش چیسوئ

 وانیل خچالی یتو از. کنهیم باز رو راهنشیپ ییباال

 در روکرده پر آقاش یبرا خانم نیریش که یپرتقال آب

 .بشه سرحال تا رمیگیم سمتش و ارمیم

  

 .دیبفرمائ -

 .شهیم لیمتما باال سمت به لبش گوشه

 ! یخوب دختر چه -

 ...نگ مهمونم، راجب یراست! جاستنیا دو ساعت
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 .دینباش خسته. آقا سالم-

 .یباش سالمت. خانم نیریش سالم -

 

 از خانم نیریش یجلو و خورهیم رو پرتقالش آب 

. کنهیم تشکر دلبرش لبخند با من دهینکش زحمت

 خانم نیریش از یحرف چیه قصد از و گمیم جان نوش

 هی داره یبیع چه اما دارم دوسش نکهیا با. زنمینم

 یامزه چه کردن دخالت هیبق کار تو نهیبب اون بارم

 .دهیم

 

 لطف به که یساالد جز به دمیم انجام رو کارام تمام

 . بگذرم رشیخ از دیبا خانم نیریش یزور کمک

 

 .کنم عوض دیبا ساالدو خانم نیریش -

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 1000shahregoftegoo@ 

 !هاشهیم ناراحت آقا -

 

 .خندونتمیم زدنش حرف نیسنگ سر

 

 .نشه ناراحت که گمیم بهش خب -

 در مهراب اتاق در پشت و رمیم باال یکی دوتا هاروپله

 .زنمیم

 !دیبفرمائ -

 

 زودتر خوادیم دلم بدجور دنشید با و رمیم داخل

 آقا که هیک نمیبب و برسه راه از امروزش مهمون

 و کرده تن یرسم شلوار و رهنیپ براش طورنیا

 !بسته دستش به یچرم دستبند
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  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 1۷3_پارت#

 

 

 جانم؟ -

 

 بر زیم یرو از روعطرش و زنهیم صورتش به ویش افتر

 کنار صورتمه یتو که ییمو.  ادیم جلوتر و دارهیم

 .زنهیم

 

  چشمته؟ تو انقدر کنهینم تتیاذ -

 !کردمینم کوتاه نبودم مجبور! یلیخ چرا -
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 .کنهیم اخم

 مجبور؟ چرا -

 

 نجایا تا بخاطرش که یحرف فقط و ببندم دهنمو کاش

 !کاش.  برم بزنم رواومدم

 

 !تابستونه... گهید گرمه آخه -

 کنم؟ درست امروزگهید ساالد هی شهیم... اممم 

 ساالد درد به گهید کرده خرد هاموکاهو خانم نیریش

 خرد خودش نخواستما، من. کمه وقتمم. خورنینم

 !کرده

 .نکنه یکار گهید بگم بهش یخوایم. کمکه قصدش -
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 و زنهیمچشمم یتو بدجور رشیزنج لحظه کی

 کاش. هیاراد ریغ گردنش سمت به نگاهم شدن دهیکش

 باشه معلوم خوب مدال تا بذاره باز شتریب دکمه کی ای

 گردنش به رهیخ. نزنه چشم تو که ببنده نمیهم ای

 .دمیم جواب

 

 حرفم شما شیپ من بفهمه مونده نیهم نه یوا -

 .کنهیم شهیش تو خونمو زنمیم

 

 ناخودآگاه خورهیم صورتم یتو که یعطر پاف با

 پر صورت و مهراب به یشاک و کشمیم عقب روسرم

 .کنمیم نگاه طنتشیش

 

 ؟یکنیم نگاه کجارو دوساعته جام،نیا من -
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 !جاچیه -

 

 رمیم عقب خجالت با. زنهیم مینیب نوک یآروم ضربه

 .رسونمیم  در به روخودم و

 

 .اجازه با. کنمیم درست گهید ساالد هی من پس -

 .دارم کارت سایوا -

 

 . ارمیمرونیب رو سرم در پشت از 

 تابلو نهییپا خانمم نیریش مونده کارام بعدا باشه -

 !شهیم
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 یتو زنگ یصدا دنیچیپ با که نشده تموم کارم هنوز

 باز رو در خانم نیریش. شهیم شروع یمهمون خونه،

 .رهیم استقبال به ییباخوشرو و کنهیم

 

 !یاومد خوش یخانم سالم -

 

 !ستین اسب صد در صد یکی نیا ؟یخانم

 

 رونیب آشپزخونه از و شمیم الیخیب روسس و ساالدو

 . نمیبب رو یخانم تا رمیم

 با رونشونییپا که یمشک یموها با یفیظر دختر

 عبور در قاب از داده حالت و دهیکش سیبابل حوصله

 گرد صورت و درشت یهاچشم اما ستین بچه. کنهیم
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 سالش و سن زدن حدس شهیم باعث کوچکش، و

 . نباشه یراحت کار چندان

 که یکوتاه دیسف یمانتو و نیج پاره پاره شلوار

 پاش از هنوز که ییهایکتون بیترک با دهیپوش

 یپا یرو که ییتتو بلکه قشنگه، تنها نه اوردهیدرن

 به رو.ینگاه هر زده رونیب یپارگ ریز از و داره راستش

 . کنهیم معطوف خودش سمت

 سهیمقا به یازین یحت که داغونه انقدر وضعم و سر

 شیآرا یحت و موندم خواب من که امروز عدل. ستین

 نیریش یحت اد؟یب یمهمون نیهمچ دیبا ندارم هم

 و دهیرس خودش به گهید یروزا از شتریب هم خانم

 !دارم یدلبر پیت نیهمچ من فقط

 

 !دارید مشتاق ؟یخوب. جون نیریش سالم -
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 !شتریب ما -

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 1۷۴_پارت#

 

 

 

 

 خودش به رو دختر توجه سرم پشت از مهراب یصدا

 نیریش به داره همراه که یگل دسته. کنهیم جلب

. ادیم مهراب سمت یبزرگ لبخند با و سپارهیم خانم

 .زنهیم بازوش به یمحکم مشت و کنهیم بغلش کوتاه
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  باشه؟ شو تر پیخوشت روز به روز یه تو؟ یچطور -

 ! باشه -

 

 به و رهیگیم فاصله اومده ادشی یزیچ انگار که دختر

 .زنهیم اشاره هاشکفش

 

 .ارمیدرم االن. رفت ادمی یوا -

 .دهینم اجازه اما مهراب

 .باش راحت خوادینم -

 .بابا راحتم -
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 و ذارهیم یجاکفش یتو تند و ارهیدرم رو هاش کفش

 .رهیم سالن به مهراب همراه من به توجه یب

 

  سرد؟ ای گرم برات ارمیبیچ جون نگار -

 یدیم دارمدوست من که دارات هل ییچا اون از -

 جون؟ نیریش

 

 دمیفهم خانم، نیریش گذاشتن کالس لطف به اقل حد

 بخاطرش شازده که یخانم نگار. هیک مهمون

 ! کرده یخودکش

 باده از و کنمیم فکر مهراب با رابطم نداشتن ته به 

 یبعض.شهینم اما نکنه ناراحت روخودش خوامیم

 امثال و منطق ت،یموقع ط،یشرا به یربط چیه هاحس

 دایپ بروز و دارن وجود ینخواه ای یبخواه. نداره هانیا
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 خوشش اشرابطه در بیرق از یزن چیه مثال. کنندیم

 رابطه اون انتظار در یخوش انیپا چیه اگر یحت ادینم

 !نباشه

 

 نیریش  اومدن با و کنمیم آماده رو سس و ساالد

 فیرد رو هامسوال و ذارمیم کنار روکدورت خانم

 .کنمیم

 

 مهراب آقا که خانمه نگار همون نیا نمیریش گمیم -

 کرده؟ یخودکش بخاطرش

 

 .زهیریم فنجون یتو رو کرده دم قبل از که ییچا

 

 . همونه آره یول. بوده میقد یبرا اووه -
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 هست؟ یک حاال -

 

 رو صداش رفتن رونیب نیح و دارهیم بر روینیس

 .ارهیم نییپا

 

 !برات گمیم امیم -

 اطالعاتش منبع با و کنهیم لیتکم رو ییرایپذ اسباب

 .گردهیم بر

 از انگار یول آقاس، یبابا یعمو دختر نگار نیا -

 .هم با داشتن آمد و رفت یبچگ

 با بودن دوست کرده؟ یخودکش بخاطرش چرا خب -

  هم؟مجرده؟
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 گردنش شیروسر پر با و کنهیم شل رو روسرش گره

 .زنهیم باد رو

 

 دمیند شوهر سال سه دو نیا تو که من یعنی آره، -

 . .هیخوب و یخاک دختر یلیخ. ازش

 بوده که سالش شونزده بود، کجا یخودکش بعدم 

 بوده یمیصم یلیخ گهیم خانم نیمیس. کانادا رنیم

 .آقا با

 قرص دونه تا سه دو و شهیم ناراحت هم آقا انگار

 !گهید هیبچگ! شهیم اسهال تهشم. خورهیم

 سالشه؟ چند-

 یکی کنم فکر. بدونم چه من ایکنیم سواال چه -

 .فرقشه آقا با دوسال
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 جامعش، نسبتا اطالعات و دهیکش که یزحمت پاس به 

 کنمیم یسع و زمیریم یچا هردومون یبرا

 .رمیبگ نظر ریز هم روسالن نامحسوس

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 1۷۵_پارت#

 

 

 

 

 

 .جلدشون قشنگه. ببرم همشکالتا نیا از کاش -
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 هم نخوان ازش که یزمان یحت شهیهم  خانم نیریش

 لفافه در و نداره حوصله که یوقت مگر کنه،یم عمل

 .کنه محول گهید کس به رو کارش خوادیم

 

 . برمیم من نیبش شما -

 .ینیبب ریخ یاله ست؟ین زحمتت -

 

 سالن به شکالت ظرف با و دمیم گوش پشت موهامو

 .رمیم

 

 

 ه؟یچ تیسا هیقض مهراب گفتیم ییزایچ هی بابات -
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 .سالم -

 

 .ذارهیم جواب یب رو سوالش من حضور

 ییراهنما من بابت مهراب از که یدرحال و شهیم بلند

 .کنهیم دراز طرفم به رو دستش خوادیم

 

 ؟یکنینم یمعرف مهراب ؟یخوب سالم -

 

 و کنهیم نگاهبهم یخدمت خوش نیا از شوکه مهراب 

 اجازه و رهیگیم دستم از رو ظرف احترام کمال در

 . دهینم رو مهمونش یجلو شدن خم

 

 ...شونمیا -
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 کار به دست خودم و ذارمیم دستش یتو دست

 دوست عنوان به یحت رومن اگر هینامرد اوج. شمیم

 در آب از دزد که بده حیتوض بخواد بعد و کنه یمعرف

 !اومدم

 

 .سعادت یآقا آشپز ام،دهیسپ من. دیاومد خوش -

 .نگارم منم خوشبختم -

 

 قوت نقطه.  داره یخوب قواره و قد و نازک یصدا

 . رنگشه یعسل درشت یچشما صورتش،

. استمکالمه نیا گرنظاره یبیعج سکوت در مهراب

 شدت با نباریا افتاد وفا راجب که یاتفاق منتظر البد

 لبخند تصورش برخالف من اما. بشه تکرار یشتریب
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 یکار اول نیهم تا ذارمیم تنهاشون و زنمیم یآروم

 .نترسه

 .رسهیم گوش به سرم پشت از مهراب یصدا

 

 اصال من دیببخش ؟ینکرد عوض لباس چرا تو -

 .نبود حواسم

 !بگو من به نویا هست؟ حواست یکِ تو -

 

 و کنهیم باز روهاشدکمه که نمیبیم یرچشمیز

 که یزیچ. ارهیب در تنش از رومانتو تا شهیم زیخمین

 پاره و سوراخ سوراخ انقدر دهیپوش زیبل عنوان به

 قول به و دهیپوش ریز از که یمشک تنهمین که اسپوره

 زود. زنهیم چشم تو یراحت به نامناسبش زیسا مهراب
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. نمیبب رو واکنشش تا کنمیم نگاه مهراب به

 !نداره یخاص نگاه هنوز خوشبختانه

 

 و بزنه صدا روخانم نیریش که اونه از تر یخاک هم نگار

 کنار مبل یرو روهمه. بسپاره بهش رو لشیوسا

 ذارهیم باسنش ریز روپاهاش از یکی ندازه،یم دستش

 .دهیم هیتک مبل دسته به راحت و

 

 بود؟ یچ تیسا هیقض ینگفت -

 

 .بدونم رومهراب جواب تا کنمیم زیت روگوشام

 

 ! معمول طبق باشه، یخواستیمیچ -

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 1019shahregoftegoo@ 

 احتماال که یتیسا! هست کار در هم یتیسا پس

 !داره هم روخودش خاص یدردسرها

 

 توجه هاشونرفتار و حرفا به انقدر غذا زیم دنیچ تا

 که هم یوقت. سوزونمیم رو دستم بار چند که کنمیم

 اوج نگار یها یدستیشوخ و ندازهیم گل صحبتشون

 و تبوله ساالد کاسه. دونمینم زیجا رو صبر رهیگیم

 درست قهیسل با و ادگرفتمی تازه که یزیکوین ساالد

 .ذارمیم زیم سر و دارمیم بر رو کردم

 

 کنار و شمیم خم عمد به و رمیم مهراب کنار 

 .کنمیم زمزمه گوشش

 

 جدا؟ ای ارمیب باهم ساالدو و پاستا -
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  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 1۷۶_پارت#

 

 

 یآورادی از ذوق با من و کنمیم جمع روگردنش

 .نمیبب بهتر روجهینت تا کشمیم عقب  حضورم

 . کشنیم نشون و خط و دارن هاحرف هاشچشم

 

 .لطفا جدا -

 .زیسرم دیبفرمائ پس -

  اس؟تبوله نیا یوا -
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. باشه صلح  یبرا یخوب شروع تونهیم دنیشن فیتعر

 نیا اگرچه. داره صلح قصد هم خانم نگار نیا انگار

 به یتوجه اصال کهاون وگرنه خودمه با من نیب جنگ

 !جنگ برسه چه نداره من

 

 .جون نوش بله، -

 من؟ خوردمیم چقدر میرفت لبنان ادتهی مهراب یوا -

 . جون دهیسپ نکنه درد دستت

 

 ! رفتن باهم لبنانم پس

 

 یلیخ مهرنازم. میداشت دوست میبود بچه... آره -

 ! داشت دوست
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 ومدینم اصال که مهرناز آخه.  من ستین ادمی جدا؟ -

 .رونیب میرفتیم تو و من فقط ما با

 تبوله و رفتن لبنان خوادیم مهراب یهرچ

 بده نشون یعاد رو خوردناشون

 با بده، جا هاشون خاطره در هم یسوم نفر هی یزور و

 .شهیم بدتر داره دهیم خرج به نگار که یصداقت

 

 و کوچه سر از دنیخر نوشمک میبچگ خاطرات ته من

 صفر کردن باز یواشکی ینوجوان از امخاطره تینها

 پسر با سرور زدن حرف یتلفن یبرا تلفن قفل

 ! گنیم تبوله و لبنان از نایا اس،هیهمسا

 

 کنمیم آرزو و خورمیم برنج قاشق چند اشتها، یب

 کامال تصورم انگار اما کنه، رفتن قصد زودتر خانم
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 و کنهیم قالب هم تو هاشودست غذا، از بعد. اشتباهه

 خانم نیریش دوباره کردن دم یچا و دهیم کش تن

 .نداره امروز مهمون بودن موندگار جز یمعن هم

 

 ؟یکن استراحت باال یبر یخوایم -

 

 اد؟ینم کوتاه چرا مهراب! هیلیخ گهید نیا

 

 !بعد بخورم روخانم نیریش یچا -

 . باال ارهیم گمیم -

 

 سمت ییدوتا و گذرنیم من مبهوت صورت مقابل از

 شده تلنبار یهاظرف هم خانم نیریش. رنیم هاپله

 .زهیریم یچا و رهیگیم دهیناد رو هم یرو
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 .نرو باال روپله نهمهیا شما. برمیم من بده - 

 

 گهید یکارها سراغ و کنهیم قبول خداخواسته از 

 هافنجون کف که رمیم باال هاپله از تند انقدر. رهیم

 .زهیریم یچا قطره چند

 نگار که یتیجد با اونم کار اتاق از صداشون دنیشن 

 .داره یبهتر حس دهیم خرج به داره

 

. شهینم دردسر ؟یکن چکار یخوایم حاال -

 ه؟یک ستینمعلوم

 !کنمیم درستش نشده، که االن تا -

 !داره ییهابرنامه هی گفتیم عمو ؟یچ نشه اگه -
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  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 1۷۷_پارت#

 

 

 

 

 بود قرار اگه داره؛ یابرنامه هی شهیهم من یبابا-

 هست که ییجانیا االن بشه سازمشکل براش زایچنیا

 !نبود

 

 نگار. شمیم وارد اجازه دنیشن بدون اما زنمیم در

 یرو مهراب و نشسته اتاق کاناپه یرو چهارزانو
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 یتا من دوباره دنید با. گرفته جا زشیم یصندل

 . دهیم باال رو ابروش

 تعارف یچا نداره صاحبخونه از کم که یمهمون به

 . کنمیم

 

 .دیبفرمائ-

 !دارمهل یچا عاشق من.  زمیعز نکنه درد دستت -

 .جان نوش -

 مهراب اشسوژه مشخصه یصدفرسخ از که یعکس به

 .کنهیم اشاره سعادته

 ؟ییتو نیا مهراب یوا -

 غر لب ریز ناخواسته و رمیگیم مهراب مقابل رو ینیس

 .زنمیم

 !کروزه تام نه -
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 گاز باوجود که یلب و شازده شده درشت یهاچشم

 غر که دنیم نشون اومده، کش دوطرف به اما گرفتن

 !نبوده یرلبیز هم چندان زدنم

 روختنیر ینعلبک یتو که ییهاقطره و دارهیمبر یچا

 !گردونهیبرم فنجونش یتو یدار معنا نگاه با

 

 !نکنه خی که اومدم زود -

 !مشخصه بله -

 

 رفتن انتظار شکستن، یبرا که یسکوت به توجه یب

 .کنم تلف وقت تا ستمیایم جام سر کشهیم رومن

 د؟یندار الزم یزیچ -

 !شما دیبفرمائ ممنون، -
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 عمد به و کنهیم طنتیش داره مهراب که دونمیم

 رومیخونسرد اما سخته. ذارهیم تمیحساس یرودست

 اما رمیم رونیب و کنمیم عقبگرد. کنمیم حفظ

 یکار محکم از کار باالخره. بندمینم رو آخردر لحظه

 !کنهینم بیع

 یاخنده با و بندهیم چشم سعادت که نمیبیم

 . دهیم تکون سر فروخورده

 

 یجلو و داده انجام روکاراش بایتقر خانم نیریش

 ناچار. کشهیم روموردعالقش الیسر انتظار ونیزیتلو

 که یمحبوب تخمه کاسه. شمیم ملحق بهش هم من

 مشت کی. کنهیم تعارف بهم داره همراهش شهیهم
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 دهنم تو رو شیادیز مقدار حرص، با و دارمیبرم پر

 .کنمیم یخال

 

 زیچ ینجوریا چرا تو دختر، یریگیم درد دل -

  ؟یخوریم

 یچجور نم،یریش سفته یلیخ.شهینم یزیچ -

 . نییپا بره بجو ؟یشکنیم

 

 توجه بهم نیا ازشیب که هست مهم انقدر الشیسر

 . نکنه

 

 هست؟ شبم خانم نگار نیا... گمیم -

 تینها! اوردیم چمدون بود یموندن اگر. نکنم فکر -

 .بمونه شام
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 مونده؟ مگه قبال -

 نیا ؟یدید آخ.آقا شیپ مونهیم روز سه دو معموال -

 ! حاملس پسره نیا از

 

 جواب حوصله یب و دارمیمبر تخمه گهید یمشت

 .دمیم روخانم نیریش حد از شیب جانیه

 

 پسره از االیسر نیا تو بده نشون من به رویکی شما -

 !یمونیم من مامان نیع هم شما نباشه حامله

 

 !دارهیمبر شکستن تخمه از دست

 مامانت؟ -

 !امروز مرگمه چه. رمیگیم گاز روزبونم
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 اگر من، امرزیخداب مادر یجا همشما گمیم یعنی -

 االیسر نیا هیچ! وقتی ینش ناراحت دمیم ینظر

 برات؟ ارمیب خوب ییکایآمر چندتا یخوایم ؟ینیبیم

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 1۷٨_پارت#

 

 

 ؟یندار یهند -

 

 یتو یپررنگ نقش انقدر عشق. رهیم ضعف براش دلم

 فراموش رو من یسوت سرعت به که داره شیزندگ

 !باشه داشته همراه هی کاش. کنهیم
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 به یادیز فشار یهرسن در احساسات کردن سرکوب 

 تونهیم چقدر خانم نیریش مگه. کنهیم وارد هاآدم

 خودش تا بود یکی کاش بخونه؟ کتاب ای نهیبب الیسر

 !کنه تجربه

  

 .کنمیم دانلود برات اما ندارم -

 

 از بچهپدر کردن دایپ حوصله اما نمیشیم گهید یکم

 تا رمیم یپشت اطیح به. ندارم رولمیف یمردها نیب

 هجوم بهش که یاتیچرند از روفکرم و بخورم هوا یکم

 .  کنم یخال آوردن

 .دمیم آب هاگل به و دارمیبرم روآب شلنگ

 همه از دیبا بزرگ، مزاحم،سعادت دردسر، ت،یسا

 هماحساساتم به حواسم وسط نیا و ارمیدرب سر هانیا
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 یاستعداد چیه من خانم، نیریش برخالف چون. باشه

 !ندارم کردنشون سرکوب در

 

 .ادیب فردا یکی گمیم نکن خسته خودتو -

 

 . زنهیم چنگ افکارم رشته به باحضورش مهراب

 .دارم دوست خودم -

 .ادیم کنارم و بندهیم روآب

 .ندارم دوست من -

  ؟یگذاشت تنها مهمونو چرا -

 نگاه بهم نزده حرف یکل با و کنهیم زیر روهاشچشم

 بر لحنم و دارم اخم که ستین خودم دست. کنهیم

 !سرده هوا خالف
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 !برگردم یخوایم -

 

 که یبزرگ درخت هیسا ریز و رهیگیم رودستم

 .  برهیم هست کنارمون

 

 .آفتاب تو شد داغ تنت نوریا ایب -

 موهام به یدست. ذارهیم یناراحت یپا رو سکوتم

 .کشهیم

 باشه؟. ستین یچیه نگار و من نیب -

 

 حس دمیم حیترج. شمیم خوشحال حشیتوض از

 . رمینگ روالیخیب یهادختر ژست و نکنم انکار روبدم
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 !وقتا نجوریا حسودم یلیخ من -

 .خندهیم مهابا یب

 تو ینداد جواب خودت بگم زدم زنگ صبح! البته -

 صبر. یهست یبازگربه و موش دنبال فقط که همخونه

 ارتباطم تو یریتاث چیه حرفامون نیا البته! یکنینم

 !نداره باهاش

 

 باهاش تونمیم حداقل! خوبه هم دادن حیتوض نیهم

 یسر نشدم غرق احساسات یتو یلیخ تا. امیب کنار

 .زنمیم دمیرس نقطهنیا به بخاطرش که یکار هم

 

 در پشت اما دیببخش برات؟ بشه سر درد ممکنه یچ -

 !دمیشن حرفاتونو بودم
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 .رهیم صورتش از قبل لحظه چند یمهربون

 

. میکن مشخص رو ییزایچ هی اول نیهم از بذار -

 یشجاع دختر من یبرا. میکنینم یکار چیه یمکیقا

 هر و یخواست یهرچ! بمون ینطوریهم لطفا یهست

 باشه؟ بگو بهم راست و رک بود یحرف

 

 دراز سمتم گرفتن قول یبرا که یدست از تونمینم

 حضورم اصل که یمن! بدم؟ قول. رمیبگ چشم شده

 ؟!هیمکیقا

 که یوجدان عذاب و تعلل با و دمیم قورت روگلوم آب

 انقدر. برمیم جلو رودستم شهیم قبل از شتریب روز هر

 .کنه شک اگر داره حق که لرزمیم
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 !خوب دختر نیآفر -

 

. باشن یخوب یحام توننیم بزرگش یقو یهادست

 اجازه هاموندست شدن چفت با که خوب انقدر

 پشتشون کوه مثل و رنیبگ هامانگشت از رو دنیلرز

 . ستنیبا

 .دهیم ادامه روهاشحرف و کنهیم استفاده سکوتم از

 

. یشگیهم مشکالت همون. ستین یدیجد اتفاق -

.  فقط شدن ادیز کمی! یدید رو اشنمونه که خودت

 باشه؟ نکن ریدرگ فکرتو

 

 رهیخ. دهیم نوازش روپوستم انگشتش آروم حرکت با

 . دمیمتکون سر هاشیاقهوه به
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 .بپزمیچ شام. باشه -

 .رمیگیم رونیب از ، زمیعز یچیه -

 

 بوسه با. رسونهیم هاشلب به و ارهیم باال رودستم

 رولرزش مونده ته زنه،یم هامسرپنجه یرو که یآروم

 .کنهیم قیتزر قلبم به و رهیگیم ازشون

 

 

 

 

 شنبه#
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  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 1۷9_پارت#

 

 

 

 

 . کن استراحت کمی باال برو -

 .خانم نیریش -

 

 سمت به دستش فشار با و ذارهیم کتفم پشت دست

 .کنهیم تمیهدا خونه
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 !من اتاق تو باال برو خوابه، خودشاون-

 

 بیترغ طنتیش به و راحت هم رومن که راحته انقدر

 .کنهیم

 

 وقت؟ی نباشه زشت -

 .زنهیم لب و خندنیم هاشچشم

 !طونیش -

 

 نیریش داده لم هی جسم دنید و شمیم خونه وارد

 که ییهالب و شده کج یروسر اون با مبل یرو خانم

 چندلحظه هر که یآروم یآواها و گرفتن فاصله هم از

 یشتریب جرئت و زهیانگ شه،یم خارج نشونیب از کباری
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 بهم باال طبقه ییایرو اتاق به گذاشتن پا یبرا

 !میبش ترکینزد هم به دیبا کمکم باالخره.دهیم

 که یمرد سرزنشگر و کالفه نگاه به توجه یب

 هاپله از نیپاورچ نیپاورچ داره،یبرم گام سرمپشت

 . رمیم باال

 

 رورهیدستگ کنه،ینم معطل گهید اتاقش به دنیرس با

 .بشم وارد کنهیم اشاره سر با و کشهیم

 

 نگاه با رواطرافم و دور لذت با و نمیشیم تخت لبه 

 موندنم اگر شدیم یچ. کنمیم یبررس یتر متفاوت

 بود؟ یشگیهم خونه نیا تو

 و کشهیم دراز تخت مقابل مبل یرو مهراب

 رو پاهاش.  کنهیم باز رو راهنشیپ ییباال یهادکمه
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 و برهیم سرش ریزدست ذاره،یم مبل دسته یرو

 .امیم حرف به که یانقدر. کنهیم نگاهم میمستق

 

 شده؟یچ -

 

 رومنظورم تا دهیم تکون سر و زنهیم چشمک یسوال

 !بفهمه

 ؟یکنیم نگاه چرا -

 .اسخسته صورتت کم،ی بخواب ریبگ نکنم؟ نگاهتم -

 . شهیآرا یبرا اون نه -

 خودش به لبخند از یطرح و رهیم باال لبش کنار

 .کشمیم خجالت. رهیگیم
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 .نکن نگاه ینجوریا ااا -

 

 با بعد هیثان چند و دهیم فشار هم یرو روهاشپلک

 . کنهیم باز رو شونیکی یباز مسخره

 در هم با هاستمدت انگار هیجور رفتارش. خندمیم

 بفهمم نباشه بد دیشا مییتنها که حاال. میارتباط

. نه ای دونهیم برداشتم که یفلش اتیمحتو از یزیچ

 واقعا داشتن که یادونفره یعکسا و دختر اون اصال

 زده؟ رکب بهش یمراد ای داره ارزش

 

 ؟یبود دوست یکس با منم از قبل... گمیم -

 .دهیم جواب بسته یهاچشم با

 !ادیز -
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 براش تهران یدخترا که کشهیم انقدر رو ادشیز

 نگاهش دقت با و نمیشیم تخت یرو چهارزانو! کمه

 .کنمیم

 ؟یچ االن -

 با و کنهیم باز رو هاشپلک از یکی یال دوباره

 .دهیم نشون رویکوچک اندازه دستش یهاانگشت

 

 !کم -

 

. شهیم محو جوابش با بود داده صورتم به که یاخنده

 بود یجور جوابش. کم خوبه باز حاال! گفت راحت چه

 گهید یکسا یعنی. ذارهینم یاگهید حرف یجا که

 هستن؟ هم
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 روجواب نیبهتر اشنهیس لرزش و ها لب اومدن کش 

 .رمیگیم رو یدلخور با. دهیم بهم

 

 .بودم یجد من -

 راجب من از سواالت ته تو یعنی سواله؟ نیا آخه -

 رفتمه؟ دست از یدخترا دوست

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 1٨۰_پارت#
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 یعطر شهیش و شمیم جدا تخت از یآن میتصم کی با

 جلوش و دارمیم بر داره تخت یجلو کنسول یرو که

 فرش به ضربه چند دست کف با. نمیشیم نیزم یرو

 .زنمیم

 

 .نیبش نجایا ایب -

 نگاه رونیزم مبل یرو از تعجب با و چرخونهیم سر

 .کنهیم

  چرا؟ -

 .میکن یباز یبطر خوامیم ایب -

 .من یجا بچرخون تو گمیم باال نیا از من...میبکن -

 .زنم یم فرش به یمحکم ضربه

 !گهید ایب... ااا -
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 موهاش یتو یدست. دهیملم مبل هیپا به و ادیم نییپا

 رخ به رو بلندش یشونیپ دادنشون باال با و کشهیم

 .کشهیم

 

 االن؟ خوبه -

 بچرخونم؟ من! بله -

 ! خانم البته -

 

 دور نیاول خوبم شانس از و چرخونمیم رو عطر شهیش

 نگاه با و مالمیم هم به رو هامدست. شهیم بمینص

 .شمیم رهیخ بهش یمرموز

 

 قت؟یحق ای جرئت خب -
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 رخ به شیالیخیب با رو شیزندگ درباره شجاعتش

 .کشهیم

 .یبخوا تو هرکدوم -

 !بگووو -

 !قتیحق -

 

 انقدر یباز نیا آخر تا دوارمیام خوبه یلیخ... خوبه

 با. بگه شیزندگ یهاقتیحق از هربار که باشه جسور

 .کنمیم شروع مسخره نظرش از و نیروت یهاسوال

 

 کنم؟ رقابت نفر چند با دیبا -

 رو دارهباهاشون که یروابط و گهید یهازن به اماشاره

 یکامل جواب رفتن طفره بدون و رهیگیم یراحت به

 .دهیم
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 حاال. ادینم خوشم یشلوغ از ادیز من! چکسیه -

 یکس با ستین قرار. باشه که یزیهرچ موضوعش

 .یکن رقابت

  

 انگار. چرخونهیم روشهیش و ارهیم جلو رو دستش

 به باز شهیش سر چون کرده؛ رو بهم امشب شانس

 و زنمیم دست ذوق با. رهیگیم قرار خودش سمت

 .کنمیم یکج دهن شیخونسرد به دلم یتو

 

 قت؟یحق ای جرئت -

 !قتیحق-

 !شجاع چه

 یبود باهاشون تاحاال که ییدخترا از یکی کدوم -

 بوده؟ مهمتر همه از برات
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 و دهیم هیتک بهش و کنهیم گاههیتک رو دستش ساعد

 .ومدهین بدش مونیباز از انگار

 خب؟ کال الیخیب دخترارو! چکدومیه -

 

 مهراب از که یزیچ و بوده زده رکب یمراد پس

 اول از  یمراد هم دیشا. نبوده عکس چندتا داشته

 پس فهممینم. رهیبگ پول مهراب از تا اومده یقپ فقط

 ! گردهیم فلش دنبال مهراب چرا

 

 ازم رو شتریب فکر فرصت عطر شهیش دوباره دنیچرخ 

 برابر در یوقت و کنمیم دنبال رو حرکتش. رهیگیم

 صاف. کنمیم نگاه مهراب به سته،یایم حرکت از من

 .زنهیم زل صورتم به و نهیشیم
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 قت؟یحق ای جرئت -

 !جرئت -

 

 برق جذابش یها یاقهوه و پرهیم باال ابروهاش جفت

 م،یباش مهراب و من که ییهرجا قطعا. زنندیم

 .نداره ییجا قتیحق

 !من طرف از حداقل

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 1٨1_پارت#
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 !نمیبب رو تیگرفتگماه خوامیم -

 

 انتظار نیا از بهتر یزیچ نگاه اون از البته.خورمیمجا

 از تر تنگ لباسم قهی کنم؟ کاریچ دیبا حاال. رفتینم

 عقب با روکتفم یرو یگرفتگماه یجا بتونم که اونه

 ندارم درآوردنش جز یراه عمال و بدم نشون دنشیکش

 !خوامینم اصال رونیا من و

 

 !شهینم که االن خب -

 .یکردیم فکرشو دیبا جرئت یگفت یوقت -
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 شهیش با یباز مشغول من، وارفته چهره به تیاهم یب

 رواون کباری لحظه چند هر و شهیم عطرش

 .چرخونهیم

 

  ؟یچ ندم انجام اگه -

 !شهیم تموم یباز ،یچیه -

 

 یچندان تیاهم مهراب یبرا دیشا یباز شدن تموم

 چهارتا دوتادو نیب. چرا من یبرا اما باشه نداشته

 و دهیم نشون رو تشیشخص دوباره من یهاکردن

 .ادیم کوتاه

 

 .بده نشونم بعدا زمیعز باشه خب یلیخ -
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 !چرخونهیم روشهیش بالفاصله

 از من مقابل درست  و چرخهیم و چرخهیم عطر

 خوبم شانس راجب که ینظر. ستهیایم حرکت

 . رمیگیم پس روداشتم

 و دارهیم بر رومبل یهابالشتک از یکی مهراب

 .پرسهیم ذارهیم دستش ریز که طورهمون

 

  قت؟یحق ای جرئت -

 ! جرئت -

 .شنیم درشت هاشچشم

 !نگو یناموس یول-

 .خندهیم

 امشب.گمینم یناموس باشه! بچه یدار رو تو چقدر -

 ! بمون نجایا
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 .باشه بدتر هم یقبل از تونهیم یحت نیا مامان لطف به

 

 !باشه االن یبرا دیبا. ستین قبول -

 .مونهیم باز دهنش من ییروپر همهنیا از

 نیریش به رابطمون راجب وزیچ همه نییپا برو.باشه -

 ! بگو خانم

 

 به یباز نیا قیطر از داره مهراب من، از شتریب

 گذرم،یم طنتشیش پر نگاه از.رسهیم هاشخواسته

 .دمیم جواب حرص با و چرخونمیم روشهیش

 

 !مونمیم شب -
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 از قتیحق نهیگز انتخاب و شهیش توقف محض به

 که یسوال نشسته، رومروبه که یشجاع مرد طرف

 .پرسمیم روخوامیم

 

  اومده؟ شیپ برات یمشکل چه -

 

 به خوب یلیخ اما دارم ییروترش واخم انتظار

 .ذارهیم احترام میکنجکاو

 

 دینبا که شده پخش من راجب اطالعات یسرهی -

 !شنیم دردسر دارن چون. شدیم

 ؟یاطالعات چه -
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 اشاره شهیش به یرکیز با و دهیم باال روابروش یتا

 .کنهیم

 

 !سوال هی هربار -

 

 و نداره خودش با یشانس همشهیش دوباره چرخش

 حلراه ،یباز که رسمیم جهینت نیا به دارم کمکم

 !ستین گرانید از دنیکش حرف یبرا یمناسب

 

 کدوم؟ -

 !جرئت -

 !یدیم انجام همیلیخ ستین -
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 در به تقه چند بکنه، یدرخواست نکهیا از قبل

 دیبا دونمینم و نمیشیم سرجام صاف. خورهیم

 .ادیم داخل مانیپ و شهیم باز در. کنم کاریچ

 

 .سالم -

 

 خوابه خانم نیریش یوقت هماون اتاق یتو مندنید از

 جابهجا مهراب و من نیب نگاهش. شهیم شوکه

 و شمیم بلند ازجا. ادیم جلو و دهیم باال ابرو. شهیم

 داشته آرامش مهراب مثل هم من تا کنمیم تالش

 .کنم رفتار شهیهم مثل و باشم

 

 ؟یینجایا روز هر روز هر خبرهچه. سالم-
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 فشار یظاهر خشونت با و رهیگیم روگردنم پشت

 .غرهیم هاشدندون نیب از. دهیم

 

 خوش یلیخ انگار. مونمیم شبم بعد به نیا از -

 !گذرهیم

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 1٨۲_پارت#
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 .مانیپ نکن تشیاذ -

 !اوهو -

 به من اما واضحه مهراب واکنش و من به اشهیکنا

 بسنده《اجازه با 》گفتن به و ارمینم خودم یرو

 شهیم باز در من، از قبل اما دارم خروج قصد. کنمیم

 مانیپ دنید بابت از شیخوشحال. ادیم داخل نگار و

 براش یچندان تیاهم من حضور که هست ادیز انقدر

 .رهیم مانیپ سمت و کنهیم باز آغوش. باشه نداشته

 

 مانیپ و مهراب رابطه کردمیم الیخ امروز از قبل تا 

 حاال، اما هست مانیپ بودن مطمئن و یکاربلد بخاطر

. دارند هم هنوز و داشتن هم با یترقیعم رابطه بنظرم

 !نداره گذشته از یقیدق اطالع هم خانم نیریش دیشا
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 !پسر تو ییکجا! مانیپ -

 ؟یاومد یک تو؟ یچطور سالم، -

 !روزه چهار سه -

 

 یواکنش نمیبب تا رمیگیم نظر ریز رومهراب وسواس با

. نه ای دهیم نشون خودش از تیمیصم نیا به نسبت

 رومن میمستق مان،یپ و نگار یجا به یناباور کمال در

 فهمونهیم بهم زنه،یم که یچشمک با و گرفته نظر ریز

 .گذاشته کنار من یبرا هیبق از شتریب رو توجهش

 داخل رو خانمنیریش و رمیم نییپا هاپله از زدهذوق

 .نمیبیم آشپزخونه

 

  مادر؟ تو یرفت کجا -

 .بود باال اتاق تو. بردارم فمیک تو از مویگوش رفتم -
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 اسجمعه ؟یایب زودصبح یتونیم فردا دهیسپ. آهان -

 .دارم امامزاده نماز نذر من

 

 .رمیگیم بل خودم موندن شب نفع به حرفش از

 

 بمونم شب امیب زود صبح قراره اگر گمیم...باشه-

 حداقل پاشم زود صبح بعدم نرم راه همهنیا نه؟ بهتره

 .خوابمیم شتریب کمی نجایا

 

 .کنهیم موافقت حرفم با من رشیپذ از خوشحال

 

! یایب و یبر یه که یدار قرض راه مگه مادر آره -

 دست چند نگرفته یرادیا کارت به آقا که حاال اصال

 ! یباش داشته نجایا اریب لباس
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 داده هم دست به دست زیچ همه معلومه که طورنیا

 همه. بشه ترراحت مهراب کنار من حضور طیشرا تا

 !ستین یهمکار به حاضر که ریتقد دست جز به زیچ

                             *** 

 

 از و کنمیم بهونه رویفور دیخر مامان با تماس یبرا

 با و کنمیم نگاه رواطرافم و دور. زنمیم رونیب خونه

 .رمیگیم رومامان شماره هست جا همه به که یحواس

 دختر تا کنمیم یاحوالپرس و سالم تاب و آب با

 من و مِن با مونهینم یحرف گهید یوقت. باشم خوبش

 . رمیم یاصل حرف سراغ

 

 بمونم؟ شب من مامان گمیم -
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 خبره؟ چه شب -

 من. ستین فردا خانمم نیریش براشون، اومده مهمون-

 باز. وفتمیب راه پاشم دیبا سحر کله امیب روقتید االن

 !خوابمیم شتریب دوساعت جانیا

 

 اتاق در شدن بسته یصدا و کشهیم یقیعم نفس

 .داره باهام یتر یخصوص حرف که گهیم

 

 خونه شب هی تو اومده خالت که یروز از یعنی -

 یکنیم کاریچ من یآبرو و اعصاب با نیبب. ینبود

 !باده

 

 که ییبرادرها خواهر نیهم اگر اما ممنونم خاله از

 نهیس به مارو راجب تصورشون سنگ طورنیا مامان
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 یلیخ وضع االن داشتن، مارو یهوا بابا از بعد زنهیم

 و ستادنیا کنار یچهارچشم همشون اما. بود متفاوت

 . دادن نظر و زدن حرف فقط یهرکار یجا به

 

 خودش دل حرف مطمئنم که ییهاناگفته سکوتم از

 .ادیم کوتاه و خونهیم هست هم

  

 !باده باش مراقب -

 .چشم -

 

 صحبت باهاش. رسهیم سرور به نوبت مامان از بعد

 یروزها اومدن به همچنان خوامیم ازش و کنمیم

 . باشه داشته دیام خوب
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 روخونه زنگ پر دست و خرمیم پرت و خرت یکم

 .زنمیم

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 1٨3_پارت#

 

 

 

 

 مانیپ یهامتلک یچاشن با و کنمیم حاضر روشام

 . کنمیم سرو مهراب اتاق در حضورم بابت
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 عزم و دهیم تیرضا خانم نگار باالخره ازدهی ساعت

 همراهش رسوندن بهونه به هم مانیپ و کنهیم رفتن

 .کشمیم یراحت نفس من و شهیم

  

 هملحظه کی واقعا تاحاال صبح از که خانم نیریش

 .رهیم اتاقش سمت شیانرژمونده ته با نبوده، کاریب

 

 تو بخوابمرمیم نمونده تنم تو جون گهید من مادر -

 ؟یخوابیم من شیپ

 باال طبقه اتاق از تونمیم گفته مهراب آقا نه، -

 .کنم استفاده

 

 .دهیمسرتکون حال یب و کنهیم باز رو شیروسر گره

 .رمیم زود صبح من. ریبخ شبت باشه -
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 .ریبخ شب. راحت التونیخ باشه -

 

 یمسواک با و کنمیم استفاده نییپا طبقه سیسرو از

 هاپله از. زنمیم مسواک گرفتم ظهر یهادیخر با که

 به متفاوت ِنیاول نیا از که یجانیه با و رمیمباال

 دو و رمیم مهراب اتاق در پشت شده قیتزر وجودم

 .زنمیم در به آروم تقه

 

 .دیبفرمائ -

 

 یرو. رمیم داخل و کشمیم نییپا رو رهیدستگ

 کردن تماشا یبرا رویلمیف و دهیکش دراز تختش

 .کنهیم آماده

 ؟یداریب -
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 .نجایا ایب بودم منتظرت. خانم بله -

 تخت یرو کنارش. ندهیخوشا گفتناش، خانم

 .نمیشیم

 ؟ینیبیم لمیف -

 خوابت اگر مینیبب باهم بمون. بذارم خوامیم االن -

 .ادینم

 

 وقت و موندن به لیم اون از شتریب اما خستم،

 شدن شتریب دیشا. دارم مهراب کنار گذروندن

 چهارزانو. کنه باز روقصه نیا یهاگره زودتر ارتباطمون

 . نمیشیم تخت یرو

 

 . باشه -
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 یتو از و شهیم بلند جا از. کنهیم هاملباس به ینگاه

 .رهیگیم سمتم و ارهیم رونیب یراحت لباس کمدش

 

 .بپوش راحت لباس برو -

 

 دهیم بهم خودش یهالباس از نکهیا ،یراحت از شتریب

 با بعد قهیدق چند و رمیم حمام داخل. ندهیخوشا برام

 قشنگ انقدر. امیم رونیب داده بهم که یشلوار زیبل

 به نحو نیبهتر به کنمیم حس که زنهیم لبخند بهم

 .ندارم کم ییبایز از یزیچ و دمیرس خودم

 

 .شدم راحت. ممنون -
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 پوستم یرو انگشتش حرف، یب. رمیگیم جا کنارش

 زبانم. دهیم نوازش آروم رو امگونه و کنهیم حرکت

 و رهینم شیپ نیا از شتریب. زنمینم یحرف و ادیم بند

 مشخصه اول سکانس همون از. کنهیم پخش رولمیف

 دقت اشقهیدق هر به دیبا و ستین یکیرمانت لمیف که

 .دیرس یخاص مفهوم به تا کرد

 

 از رویزیچ کنمیم یسع و ذارمیم چونه ریز رودستم

 .ذارهیم پشتم یبالش مهراب. ندم دست

 .باش راحت -

 .یمرس -

 کنم؟ عوضش یخوایم لمو؟یف یدار دوست -
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 آخرش تا دارم دوست دمید روقشیدق چند که حاال

 .برم

 

 .نیهم خوبه نه -

 

 لمیف مهین از. کنهیم روخودش کار یخستگ کمکم

 نیا و کنمیم دراز روپاهام و شمیم تعارف الیخیب

 .داره ادامه کشمیم دراز که یوقت تا یراحت

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 1٨۴_پارت#
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 ییلویک ده وزنه هی اندازه به هامپلک کنمیم احساس

 به یادیز لیم من، تالش خالف بر و شدن نیسنگ

 ذهنم یتو! استدهیفا یب مقاومت. دارن اومدن نییپا

 هم یروپلک لحظه چند فقط دمیم قول خودم به

 دقت با بتونم تا بدم استراحت هامچشم به و بذارم

 .نمیبب رولمیف ادامه

                           * 

 

 باز چشم موهام نیب یکنواختی و آروم حرکت حس با

 یقدر به اتاق یهوا و راحت انقدر رمیز تشک. کنم

 نیا تداوم به یدیشد لیم که دلچسبه و مطبوع

 . دارم خوابم گرفتن سر از و حرکت
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 !که یدیخواب -

 

 به و دمیم فاصله هم از روهامپلک مهراب یصدا با

 .کنمیم نگاه نمیبیم ازش که یگنگ ریتصو

 

 .ادیم خوابم یلیخ -

 

 کنار چشمام یجلو از روافتاده صورتم یرو که ییمو

 و رمیم ینیریش خلسه به دستش حرکت با. زنهیم

 . بندمیم چشم یزیهرچ به تیاهم یب

 

 .اتاقت تو برو پاشو -
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 ییتوانا 《هووم》 جز اما بدم جواب دارم دوست

 .ندارم رو یحرف چیه گفتن

 !خوب دختر پاشو -

 .کنمیم خواهش یسخت به

  بخوابم؟ نجایهم -

 !البته -

 .مبل رو برو تو پس -

 

 .چهیپیم گوشم تو یآروم خندهتک یصدا

 

 !کنهینم یکار نیهمچ یاحمق چیه -
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 نیب یآروم به من و چربهیم زیچ همه به خواب، زور

 داره،ینم بر سرم از دست که یایداشتندوست حرکت

 .رمیم فرو یکیتار و سکوت در

 

                            ** 

 کولر سرد باد از بودن امان در بخاطر و زنمیم غلت

 ذهنم یتو قبل شب ریتصاو کمکم. رمیم پتو ریز

 رفتم خواب به که ییجا یادآوری با و رنیگیم شکل

 .کنمیم باز چشم

 

 در دنمیخواب به خاصش دکور و اتاق دیسف رنگ دنید

 دنبال و نمیشیم صاف. دنیم شهادت اشتباه اتاق

 یغلط چه قایدق من بفهمم تا گردمیم شبید همراه

 !کردم؟
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 چشم. داره شکر یجا نیهم و ستین تخت یرو 

 .نمیبینم ازش یاثر یول چرخونمیم

 اتاق به ومدهین خانم نیریش تا و شمیم بلند جا از

 یرو مهراب دنید با و کنمیم باز رو در. رمیم یکنار

 کار در یخانم نیریش امروز که ادیم ادمی تازه تخت

 . ستین

 در چهارچوب به. شهیم ناراحت دلم اما راحت المیخ

 نگاه رومقابلم مرد نهیس به دست و دمیم هیتک

 .کنمیم

 سرش ریز بالش دور روهاشدست و آورده در روزشیبل

 تنش یرو فشار نیا از که یخطوط و خط. کرده قالب

 یبرا که یادیز زحمت یهانشانه کنندیم ییخودنما

 .هستند دهیکش بدنش به دادن فرم
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 یرو و شدن آشفته روزید برخالف پرش یموها 

 از رونیا نداره، یخوب خواب بنظر. ختنیر شیشونیپ

 که حاال. فهممیم بسته نقش ابروهاش نیب که یاخم

. انیم چشمم به ترراحت بلندش و پر یهامژه خوابه

 !داشت یرادیا و بیع هی حداقل کاش

 

 با و بشم ترکینزد بهش دارم دوست طیشرا نیا در 

 .ببرم لذت رابطمون از راحت الیخ

 کنارش در رو یبهتر یروزها یایرو دارم دوست

 . کنم یشمار لحظه شدنشون یقیحق یبرا و بسازم

 ...فیح اما
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 فرو که بزرگه انقدر اومده، یک دونمینم که یبغض

 .دهیم آزار روگلوم دادنش

 یرو نیا از شیب دخترونم یاهایرو تا و گردمیم بر

 نییپا و بندمیم رو در یآروم به نشدن، آوار سرم

 .کنم آمادهصبحانه تا رمیم

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 1٨۵_پارت#
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 کرپ صبحانه یبرا! نوتالس عاشق گفتیم فیشر

 یزیچ که مشکالتم غرق یجور. کنمیم درست نوتال

 امیم خودم به یوقت فقط فهمم؛ینم زمان گذشت از

 و پرمیم جا از. نهیشیم کمرم یرو یگرم دست که

 .کشمیم غیج

 

 !ریبخصبح. منم نترس -

 

 فاصله در که یآلودخواب یهاچشم به و گردمیبرم

 .کنمیم نگاه دارن قرار ازمیکم

 

 .دمیترس یایم ینجوریا چرا. سالم -

 ؟یکنیم درست یچ. خانم نترس -
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 شه،ینم باز دورم از که یدست و ادیز یکینزد

 داشتم ستین ادمی یحت. ختهیر هم به روتمرکزم

 یچرخمین. دیرس سر که دادمیم انجام رویکارچه

. نداره یریتاث اما بشم آزاد دستاش حصار از تا زنمیم

 .دمیم جواب آروم

 

 !نوتال کرپ... کرپ -

 . نوتالم عاشق من...هممم -

 .دمیم جواب دلم یتو

 《!دونمیم》

 بدخواب شبید ؛یراست! خوب چه پس! یجد -

 خوابم چطور دمینفهم اصال. خوامیم معذرت ؟یشد

 !برد
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 صورتم پوست قبل شب مثل و زنهیم یحیمل لبخند

 .ذارهینم بینص یب انگشتش نوازش از رو

 

 سه دو کی! یبود خسته یلیخ نخواه؛ معذرت -

 ! رفت چشمات

 

 و گردمیبرم زود رسهیم مشامم به که یسوختگ یبو

 . ارمیدرم تابه از روسوخته بایتقر که یریخم

 

 !سوخت یوا -

 

 ظرف سمت شه،یم جدا ازم آرامش با من برخالف

 صورت یجلو و کنهیم پر یکوچک قاشق ره،یم نوتال

 هاشچشم و قاشق نیب نگاهم. رهیگیم من وارفته
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 عادت هاتوجه نیا به ندارم دوست. کنهیم حرکت

 !اسکننده وسوسه تینها یب هاشرفتار یول کنم

 

 ادی منم به! باهم م؛یکنیم درست دوباره نداره، یبیع -

 !بده

 

 یجلو  و دهیم بهم یاتازه جون شکالت یِنیریش

 رو یبعد قاشق. رهیگیم رواومده سراغم که یضعف

 جمله با و خورهیم لذت با و کنهیم پر خودش یبرا

 .ذارهینم من یبرا موافقت جز به یراه شیبعد

 

 م؟یکن کاریچ خب -
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 سراغم خاطرات نیا مرور با بعدا قراره که ییهاغصه

 اشاره زیم یرو مواد به شروع یبرا و رمیپذیم رو انیب

 قبل بار مثل و رهیگیم قرار کنارم. کنمیم

 .کنهیم شروع کار اول همون از روهاشیخرابکار

 

 دفعه از شتریب یلیخ و ذارهیم سرم به سر مدتتمام

 . کنهیم بلند رو امخنده یصدا قبل

 یرو و سر ساده، کرپ کی کردن درست یبرا

 مهراب لطف به هردومون و شده آرد از پر جفتمون

 به یازین گهید که میخورد نوتال قاشق قاشق انقدر

 .ستین صبحانه

 

 یابهونه یآشپز کمکم و رهیگیم باال هامونیشوخ

 .شهیم هافاصله برداشتن و خوش اوقات ساختن یبرا
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 رو هردومون یابروها ختهیر کانتر یرو که ییآردها با

. میبش ها رمردیپ و رزنیپ هیشب تا کنمیم دیسف

 نیاول و ارهیم رونیب بشیج از رویگوش هم مهراب

 هر از فارغ. رسونهیم ثبت به روما دونفره عکس

 .شمیم خم یگوش یرو زده ذوق ،یفکر

 

 شد؟ یچطور نمیبب نمیبب -

 .دهیم نشونم روعکس

 .خوشگله یلیخ یوا -

 .کنهیم نگاهم رهیخ

 !یخوشگل تو چون -

 

 به یدست. کنمیم نگاه هاشچشم به و مونمیم مات

 .زهیریم هم به روموهام کشه،یم آردم از پر یموها
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 .میبخور بده یزیچ هی -

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 1٨۶_پارت#

 

 

 

 

. ذارهیم تنها هامیفانتز با رومن و کنهیم عقبگرد

 روقبل لحظه چند اتفاق و کشمیم دست صورتم یرو

 یجاها به مغزم کار تا و گزمیم لب. کنمیم مرور
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 گرسنه مهراب تا کنمیم حاضر یزیچ دهینکش کیبار

 !ستین یآسون کار فکرم کردن منحرف اگرچه. نمونه

 

 پس؟ یچخودت. نکنه درد دستت -

 و شده شسته صورت و سر به گرد یهاچشم با

 .زنمیم زل مرتبش

 

 گه؟ید بخورم یچ شکالت اونهمه بعد -

 

 سالم شیپ قهیدق چند جنگ از که ییهاکرپ از یکی

 یچا دومون هر یبرا. ذارمیم مقابلش رومونده

 خجالت دمیچ که یاختهیر همبه زیم از. زمیریم

 . دهینم اجازه اما کنم لشیتکم خوامیم. کشمیم
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 ! یاریب یزیچ خوادینم نیبش -

 

 نگه صورتم یجلو و کنهیم جدا روکرپ از یبرش

 هربار جانیه از که یدل با و کنمیم باز لب. دارهیم

 قبول رو تعارفش شهیم بنا نو از دوباره و زهیریم فرو

 .کنمیم

 صبحانه و شهیم مشغول یعاد یلیخ من، برخالف

 .خورهیم

 

 جاش به. رمیبگ شام رونیب از ینذاشت که شبید -

 رون؟یب میبر ناهار امروز

 ؟یچ خانم نیریش -

 

 .کنهیم نگاهم نهیس به دست و دهیم هیتک یصندل به
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 فعال اون مدت که روزاستنیهم. شمیم خسته دارم -

 !میستین که بچه. بشه تموم گفتم راجبش که

 

 که یآرد و برمیم جلو دست حواسیب حرفش نیب

. کنمیم پاک رومونده جا موهاش از یبخش یرو هنوز

 به بخورم قسم تونمیم. کنهیم نگاهم اعتراض بدون

 با داره یحت و ستین شیپ لحظه چند تیجد

 .خندهیم هاشچشم

 

 !باش یخوب دختر -

 لوچ رو هامچشم و شمیم خم سمتش جانب به حق

 .کنمیم

 !میبد دختر یلیخ من -
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 .کشهیم عقب رو سرش و خندهیم باالخره

 !دونمیم -

 

 و ریزنج بار نیا. وفتهیم گردنش ریزنج به نگاهم

 سرکوب یلیم با. هستند دمید یتو باهم پالکش

 یزیچ اما کنمیم لمس رو پالک یآروم ،بهینشدن

 سوال نانفهومش اشکال به رهیخ. فهممینم ازش

 .کنمیم

 

 ؟یچ یعنی -

 !شده نوشته یعبر زبان به! قدرت -

 

 با که یمفهوم به و دمیم تکون ریزنج یرو روپالک

. شمیم قیدق داره یهمخوان کامال مرد نیا تیموقع
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 که کرده رییتغ من با گفتارش و رفتار انقدر روزها نیا

 . شمیم مواجه تشیشخص از جنبه نیا با کمتر

 

 .بدونم فمویتکل منم بگو یباش یبد دختر قراره اگر -

 

 شده خیس یموها یوقت اما شمینم حرفش متوجه اول

 خجالت. خونمیم رو ماجرا ته تا نم،یبیم رودستش

 دو به من اریاخت یب هاملب چرا دونمینم اما کشمیم

 دهید هامدندون یحت که ادیز انقدر. انیم کش طرف

 !شنیم

 ریز رو پالک و ریزنج و زنهیم دستم پشت آروم

 . ندازهیم زشیبل

 .پرسمیم رورسهیم ذهنم به که یسوال مقدمه یب
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 مهمه؟ برات چقدر قدرت -

 ! ادیز یلیخ -

 چرا؟ -

 

 .ذارهیم نکیس یتو رووانشیل و شهیم بلند جاش از

 

 دو هاآدم ایدن نیا یتو. خوادیم جامعه چون -

 من قدرتمندا، سلطه تحت ای قدرتمند ای. انددسته

 .باشم اول گروه با دمیم حیترج

 

 .وفتمیم راه دنبالش

 

 !باشن قدرتمند دارن دوست همه خب -
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 .دهیمتکون مخالفت به یسر

 یهرکس داره، یادیز زحمت قدرت. نکن اشتباه -

 ! ادینم سراغش

 !یخوب تو یول -

 روزهانیا من و خورنیم نیچ هاشچشم کنار

 .دهیم رخ اتفاق نیا خوشحاله قایعم یوقت دمیفهم

 نباشم؟ بود قرار مگه ؟یچ یعنی -

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 1٨۷_پارت#
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 .دمیم باال شونه

 . دمیند خوب قدرتمند تاحاال من دونم،ینم -

 که یدستمال خانم نیریش مخصوص یکشو از

 تا کنمیم دایپ دهیم انجام باهاش روهاشیزکاریتم

 دستمال رو کانتر یرو. بدم اوضاع به یسامون و سر

 .شنومیم گوشم کینزد رو صداش که کشمیم

 

 دوتا چیه درضمن! ینکرد نگاه یخوب یجا از دیشا -

 نیچند به برسه چه نداره وجود یمشابه کامال آدم

 !بفرده منحصر یهرکس نفر؛
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 ییهالب با دنیچسب دستمال به که ییهاآرد به رهیخ

 .دمیم جواب دلم ته از برگشته،

 

 .لطفا بمون خوب تو یول دونمینم -

 

 که یآروم بوسه و کمرم دور به دستاش شدن حلقه

 رشته که استمنتظره ریغ انقدر زنهیم گونم یرو

 جمع روخودم یکم. شهیم خارج دستم از کالم

 .شمیم معذب و کنمیم

 

 کنه؟یم ناراحتت داره یزیچ -

 ...نه -
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. باشه داشته بهم یبهتر دید تا چرخونهیم رومن آروم

 چونم ریز دست اما کنمیم زیپره هاشچشم به نگاه از

 .کشهیم باال نگاهش به دنیرس تا رونگاهم و ذارهیم

 

 باهم تا هیچ بگو! هست یزیچ هی معلومه نمت؟یبب -

 .میکن حلش

 

 اون یوقت تا نه. نداره وجود ما یبرا یباهم چیه باهم؟

. شب من و روز اون یوقت تا نه. گدا من و استشاهزاده

 یسع هم هرقدر! دزد من و استسوژه اون یتاوقت نه

 قتیحق نیا بزنم، یعاریب به روخودم کنمیم

 روکامم شیریگمچ با و ندازهیم رمیگ ییجاهاکی

 .کنهیم تلخ بدجور
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 حصار در و شده برعلت دیمز دارم که یکم یفضا

 یخفگ احساس گرشجووجست نگاه و هادست

 .کنمیم

 مبادا تا زنمیم پلک سرهم پشت و تند یعصب و کالفه

 اشک قطره چند دنیچک و یکار اضافه با هامچشم

 .کنند رسوا رومن

 

 !خستم فقط... من...من...ستین یزیچ -

 ؟یچ از -

 تو با من کردن یزندگ نحوه! میزندگ از خودم، از -

 . داره فرق یلیخ
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 آوردن هجوم یبرا یفرصت چیه از که یسرکش یموها

 هامچشم به و زنهیم کنار رو گذرندینم صورتم به

 .شهیم رهیخ

 .دمیم ادامه

 

 حرف زایچ نیا راجب خوامینم دیببخش... من... من -

 !میبزن

 .باشه -

 

 و تنفس یبرا یزمان من و کشهیم عقب باالخره

 پر آب یوانیل. کنمیم دایپ رفتارم به شدن مسلط

 به یاساس طور به روبحث و رهیگیم مقابلم و کنهیم

 .برهیم یاگهید یسو و سمت
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 ؟یسوارکار میبر -

 لبخند.کنمیم اعالم روموافقتم و دمیم سرتکون فقط

 کمکش با. شهیم همراهم و زنهیم یمحو

 بعد ساعت کی از کمتر و کنمیم جمع روآشپزخونه

 .میشیم خارج خونه از دو هر

 

 بار از تر متفاوت یکم گرفته شیپ در که یریمس 

 .کنمیم نگاه اطرافم به کنجکاو. هست قبل

 

 یسوارکار میرینم مگه -

 ؟

 با همراه و ندازهیم سمتم به ینگاه مین نکیع پشت از

 نیماش فرمان یرو پخشه، درحال که یکیموز تمیر

 .رهیگیم ضرب
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 .میکن دیخر دیبا قبلش فقط زم،یعز چرا -

 

 نگه فروشهیم یورزش لوازم که یبزرگ فروشگاه یجلو

 صورتش یرو خوب یلیخ که یآفتاب نکیع. دارهیم

 .شم ادهیپ تا کنهیم اشاره و ذارهیم باال نشسته

 

 !خانم دیبفرمائ -

 

 وضع و سر به یکل ینگاه و شمیم ادهیپ نیماش از

 ستین تنم یبد یها لباس. ندازمیم مهراب و خودم

 .متفاوته همراهشم که یمرد با یلیخ اما

 نه یالیر ارزش کردن پنهان یبرا که من برعکس

 و مبویز زلم به نندهیب دید از هاملباس ادیز چندان
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 ساده مهراب یها لباس آوردم، رو یظاهر تجمالت

 ساده نگاه کی با یهرکس و هستندکیش اریبس یول

 !شده صرف بابتشون  یادیز پول شهیم متوجه هم

 

 سرم پشت. بشم وارد من اول تا کنهیم صبر در مقابل

 .کنهیم یاحوالپرس و سالم فروشنده با و ادیم داخل

 

 نظرتونه؟ مد یزیچ خدمتم در دیخوشامد -

 .کنهیم اشاره ستادمیا فیبالتکل که یمن به مهراب

 .میشیم مزاحمتون بود یمشکل دارن، دیخر خانم -

 

 تمیهدا خوادیم که یسمت به و رهیگیم قرار کنارم

 .ستهیایم دستکشه از پر که ییفضا مقابل. کنهیم
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 اد؟یم خوشت کدومشون از -

 .کنمیم نگاهش زدهخجالت

  چرا؟ -

 تیاذ قبل بار مثل وگرنه یباش داشته لیوسا دیبا -

 .یشیم

 .کنمینم کار یاحرفه که من آخه ست؛ین الزم -

 

 ابراز هادستکش از یکی دادن نشون با رومخالفتش

 .کنهیم

 

 چطوره؟ اون -

 

  نور_ضد#
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  یانصار_عاطفه#

  1٨٨_پارت#

 

 

 

. شهیم دهیکش کنهیم اشاره که ییجا طرف به نگاهم

 کتیات یرو از رنگ، و طرح دنید از قبل و رمیم جلو

 نقش روش که یعدد دنید با. کنمیم چک رومتشیق

 جادیا ابروم و چشم نیب یتوجه قابل فاصله بسته،

 .شهیم

 یواکنش چه دیبا دونمینم و کنمیم دل دل یکم

.  کنه خرج پول نطوریا ادینم دلم واقعا باشم داشته

. کنهیم ترم دستپاچه مهراب نیسنگ و قیعم نگاه

 .زنمیم لب آروم
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 بپوشم؟ شمارو یبرا یخوایم -

  

 جا مهراب دهیورز جثه مقابل روخودم و رمیم جلو

 .نرسه فروشنده گوش به تا ارمیم نییپا روصدام دمیم

 

 !گرونن یلیخ نایا-

 

 به یآروم ضربه و ادیم صورتش یرو ینیریش لبخند

 .زنهیم مینیب نوک

 

 .شهیم رید بدو -
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 توجه یب و کنمیم نگاه هارودستکش از گهید چندتا

. کنمیم انتخاب رونیترارزون داره که یطرح به

 در و شهیم روبهرو مهراب مخالفت با که یانتخاب

 با و مناسب نظرش از که یزیچ خودش تینها

 .دهیم شنهادیپ رو هست ترتیفیک

 

 شلوار و کت و کاله و چکمه دنیخر تا هیرو نیا 

 یانتخاب هر از قبل من. کنهیم دایپ ادامه مخصوص

 با جنس خنده با مهراب و کنمیم چک رو اعداد

 درباره من از و دارهیم بر دیخر یبرا رو ترتیفیک

 .خوادیم نظر رنگش

 

 یتو شهیم اضافه فاکتور جمع به که یعدد هربار 

 اما افتاده خرج یتو چقدر بفهمم تا زنمیم جمع ذهنم
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 فروشنده طرف از یپرداخت مبلغ دنیشن وقت بازهم

 اگر. وفتمیم مامان ادی درجا و کشهیم صوت هامگوش

 بهم حرص یکل با شکیب بشنوه هارونیا متیق یروز

 .توپهیم

 《!یدیخریم طال کهیت دوتا نایا یجا》

 

 فیتخف یکم و بزنم چونه حداقل خوامیم ناخودآگاه

 و رهیگیم رودستم مهراب اول کلمه همون با اما رمیبگ

 کنه،یم منتقل دستم کف به که یآروم فشار با

 سکوت رفتارم از زدهخجالت. دهینم رو اشاجازه

 غر نیماش یتو شدن سوار محض به یول کنمیم

 .زنمیم

 

 !سیخس نداد ونیاشانت هی یداد پول نهمهیا -
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 !باشه مبارکت سرت، یفدا -

 

 و درست نکهیا از شرمنده و امیم خودم به حرفش با

 .گزمیم لب نکردم تشکر ازش یحساب

 

 یدیکش زحمت یلیخ واقعا نکنه درد دستت -

 !یوفتیب خرج تو انقدر خواستمینم دیببخش

 

 روشن رونیماش و زنهیم چشم به رونکشیع خنده با

 زبون به جمله کی فقط یفروتن تینها با و کنهیم

 .ارهیم

 

 !باشه مبارکت -
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 استفاده یبرا که یذوق با من و رونهیم باشگاه سمت 

 یبرا اومده، سراغم به کمکم لیوسا نیا از کردن

 انقدر ریمس درطول. کنمیم یشمار هیثان دنیرس

 دهیخر برام که یلیوسا از مراقب و ینگهدار راجب

 .شهیم بلند مهراب خنده یصدا که پرسمیم

 

 فقط االن زمن،یعز میخریم باز شد خراب هرکدوم -

 !ازشون کن استفاده

 

 هاتجربه نیاول و باشگاه به دنیرس با خوب یهالحظه

 آخر در و انداختن تختهشلنگ یکل با. شهیم شروع

 .شمیم وفا سوار مهراب، رگذاریتاث کمک
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 تموم از بعد و زنمیم دور یکم مهراب یهمراه با

 زهیجا یخوراک بهش مهراب قول به کارمون شدن

 .دمیم

 تجربه روهرکدوم! ترس جان،یه خجالت، ،یخوشحال

 وجود با که یلذت لذته؛ نشونیتر رنگپر اما کنمیم

 دایپ معنا سعادت مهراب مثل یتموم یچهمه مرد

 .کنهیم

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 1٨9_پارت#
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 ناهار مطمئن مهراب قول به یهارستوران از یکی در

 تمام تعارف یب که امگرسنه انقدر من و میخوریم

 شهیهم مثل و بلعمیم یدولپ روبشقابم اتیمحتو

 .ندارم انفجار تا یافاصله که رمیم عقب یوقت

 کمی تا دمیم شنهادیپ مهراب به شدن سبک یبرا  

 ادیز. میکن دیخر روشیپ هفته خوراک و خونه یبرا

 فروشگاه مونیبعد مقصد و ارهینم نه اما ست،ین یراض

 محض به. شهیم دایپ داخلش یزیهرچ که هیبزرگ

 دمیم مهراب به و دارمیم بر یبزرگ یدستچرخ ورود،

 به سمت کی از پراکنده و شلخته انقدر. وفتمیم راه و

 .ادیم در صداش که رمیم گهید سمت

 

 !نمیبب نجایا ایب -
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 دل شده گذاشته حراج سالن وسط که ییهاشکالت از

 .رمیم سمتش و کنمیم

 

 بله؟ -

 م؟یدار الزم یچ ما -

 .دمیم جواب باز شین با صادقانه

 !گهید مینیبیم یچ مینیبب میبگرد. دونمینم -

 

 کالفه تیوضع نیا از که مشخصه کامال و کنهیم اخم

 حس چیه که سرحالم و خوشحال انقدر من اما شده

 و رمیگیم رویدست چرخ سر. کنمینم دایپ یبد

 .رمیم هاشکالت سمت
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  م؟یبخر زده حراج نارویا نیبب -

 رومصرفاشون خیتار فقط بردار یدار دوست یهرچ -

 !حتما کن چک

 !چشم -

 

 زده شکالت یمقدار گرفتن با دیخر شروع سوت

 که همونطور و گردمیم ها نیال یالبهال. شهیم

 روخوامیم که یزیچ هر مصرف خیتار خواسته مهراب

 پاهام، و کمر درد و ورزش یخستگ اما کنمیم چک

 نیا و وفتمیم تاب و تب از و شهیم رمیگانیگرب کمکم

 .مونهینم یمخف دارم که یهمراه نیزبیت نگاه از

  

 شده؟ یزیچ -
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 کمرم پشت دست کنمیم اضافه سبد به روسس

 .ذارمیم

 !هیخستگ یبرا ستین یزیچ گرفته درد کمرم کمی -

 !خونه میبر گفتم که من -

 .گهید شهیم تموم االن -

 

 تا میریم صندوق یپا و کنمیم تموم رودیخر زود

 به ها دیخر کردن سهیک از بعد. کنه حساب مهراب

 از آه واقعا موندهیباق ریمس دنید با و میریم نگیپارک

 .شهیم بلند نهادم

 

 !ندارم جون گهید! دوره چقدر یوا -
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 عقب به. رسهیم گوشم به آرومش خنده یصدا

 تا و کشمیم غیج کنهیم که یکار با اما گردمیبرم

 .شمیم پرت یدست چرخ یتو شد،یچ بفهمم

 

 رفت؟ در تیخستگ االن؟ خوبه -

 ای بخندم سبدم از افتاده رونیب یپاها به دونمینم

 شدن له درحال رمیز که یلیوسا شدن خراب نگران

 در که یمتعجب و خندون یهاچشم ای باشم هستن

 .کننیم نگاه تیوضع نیا به دارن هم کنار

 

 !کننیم نگاهدارن مردم یواا یوا -

 .نداره اشکال  -

 ادیز جانیه از من و دوئهیم نیماش تا ادیز سرعت با

 .زنمیم قهقهه

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 1115shahregoftegoo@ 

 .میشیم پرت االن یوا -

 .دارمت نترس -

 یپرروئ کمال در من و ارهیم نییپا رو سرعتش

 .کنمیم اعتراض

 

 .دهیم حال شتریب تند  -

 .کنهیم توقف نیماش یجلو

 !بد دختر نمیبب نییپا بپر -

 

 .ستین یراحت کار اصال سبد از دنیپر نییپا

 

 .زیچ همه وفتهیم. تونمینم-

 !تنبل-
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. ارهیم رونمیب سبد از حرکت کی با و رهیگیم رودستم

. ندارم خجالت یبرا ییجا که باالست انقدر جانمیه

 حس یاتجربه نیهمچ از بعد اونم گرفتنم بغل

 .داره یاالعادهفوق

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 19۰_پارت#
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 نیبهتر لقب تونهیم ن،یماش راحت یصندل به دنیرس

 و رمیگیم جا. بده اختصاص خودش به رو امروز اتفاق

 امروز چقدر. کنمیم نگاه رخشمین به راحت الیخ با

 هی کاش...بکنه یکار هی خدا کاش. بود خوب زیچ همه

... مینینب بیآس چکدوممونیه که بشه دایپ یسوم راه

 یزندگ خوش یرو شمیم داریب یوقت و بخوابم کاش

 کار کمکم نیماش یهاتکون...کاش...کنه سالم بهم

 از روذهنم و ادیم سراغم به خواب و کنهیم روخودش

 .کنهیم یخال یکاشیا هر

 

 .دهیسپ...دهیسپ -

 .کشمیم یبلند ازهیخم و کنمیم باز چشم

  م؟یدیرس -

 .شو ادهیپ زمیعز آره -
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 از یکی. شمیم ادهیپ و دمیم بدنم به یقوسوکش

 خونه داخل مهراب سر پشت و دارمیم بر روهاسهیک

 .رمیم

 

 !سالم -

 .سالم -

 

 ای امشوکه خانم نیریش دنید از شتریب من دونمینم

 همزمان رو سهیک چندتا که یمهراب و من دنید از اون

 .ذارهیم کانتر یرو باهم

 

 شما؟ یاومد یک... سالم...س -
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 و من نیب ارتباطشون و دیخر یهاسهیک یپ حواسش

 سابقه من دوماه نیا در حداقل که یمهراب! مهرابه

 !ندارم سراغ ازش رویکارنیهمچ

 

 د؟یبو کجا! ینداد جواب زدم زنگ ساعته؛ مین -

 

 تنها راجب بافتن دروغ دور دیبا یعنی گفتنش دیبود

 ناچار به و ستمین ایب کوتاه من اما. بکشم خط رو بودنم

 .کنمیم حاشا رو امروز لحظات تمام

 

 کوچه تو مهراب آقا دیخر رفتم خودم! مینبود باهم -

 !آورد کمکم نارویا دید منو
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 بعد من و رنیم باال هاپله از مهراب دنبال به هامچشم

 نگاه مین و نشسته اخم به رخمین حرف، نیا زدن از

 .ادینم بر دستم از یکار اما نمیبیمرواشردوستانهیغ

 به بدونن ارتباط نیا راجب یکمتر یهاآدم هرقدر 

 یبرا یکار پنهان نیا که فهممیم! خودشه نفع

 یمحبت نهمهیا از بعد من اما  استدهنده آزار یهرکس

 از بعد تا بذارم دسترودست تونمینم کرده درحقم که

 من از که یرکب راجب زدن حرف اجازه یهرکس من،

 اما بشه ناراحت االن دیشا. بده خودش به روخورده

 .کنهیم شکر اتفاق نیا بابت خدارو هابعد

 

 شیاول یخوب به روز دوم مهین یسادگ نیهم به

 نیع در من و ادینم رونیب اتاقش از مهراب. گذرهینم

 سکوت و مهراب شدن تلخ نیا از یکالفگ و یخستگ

 کنمیم آرزو و پزمیم شام خانم،نیریش یمعن از پر
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 دهیم زود روجوابم نیآم مرغ! ادیب مانیپ حداقل کاش

 مزخرف سکوت حضورش، با مانیپ بعد قهیدق ده و

 .شکنهیم روخونه

 

 !ینباش خسته! خانم عروس سالم بهبه -

 ؟یمن با -

 

 کرده دایپ روزهانیا که یبد عادت طبق و خندهیم

 .رهیگیم روگردنم پشت

 

 ؟ینیبیم یاگهید عروس -

 .کنهیم نگاه ما به متعجب خانم نیریش 

 چرا؟ عروس -
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 .زنمیم مانیپ یپهلو به آرنج با

 !ارهیدرم یباز مسخره داره -

 شدن خالص یبرا. دهیم فشار روگردنم باز و خندهیم

 که زنمیم دستش ریز و کنمیم تالش دستش از

 .کنهیم خکوبمیم مهراب یجد و بلند یصدا

 

 مگه؟ یابچه مان؟یپ چخبره -

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 191_پارت#
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 چند. کنهیم رتیح یتند نیا از من مثل هم مانیپ

 که یژست همون با و ادینم کوتاه یول زنهیم پلک بار

 .دهیم فشار روگردنم داشت

 

 !میکنیم یشوخ میدار -

 .ستین بردار دست هم مهراب

  مگه؟ میدار یشوخ نجایا -

 !میداشت که شیپ روز چند تا واال -

 

 .شهینم جابهجا یاذره محترم سیرئ یابروها نیب اخم

 ! مانیپ باال ایب -
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 یم جا بحث نیب روخودم و کنمیم مداخله باالخره

 .امیب چشم به تا دم

 !حاضره شام -

 !یبر یتونیم گهید شمام پس -

 

 !نداشتم رو یبرخورد نیهمچ انتظار. رمیم وا

 از قشیرف دنبال  یدلخور نیکوچکتر بدون مانیپ 

 مخاطب رومن یلب ریز آخر، لحظه و رهیم باال هاپله

 .دهیم قرار

 

 شکاره؟ دستت از یطورنیا یکرد کاریچ -

 حذف نگاهم قاب از یوقت تا رومهراب و دمینم یجواب

 یچ بود؟اصال بد انقدر حرفم یعنی. کنمیم دنبال بشه
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 رید قبل بار مثل هم امروز خانمنیریش اگر شدیم

 گشت؟یبرم

 

 و مونمینم مانیپ و مهراب منتظر اما نمیچیم روزیم

 شده، تلخ یحساب که یاوقات با اومدنشون از قبل

 . کنمیم ترک روخونه

 و افتاده راه دنبالم ساعت و وقت نیا که ینیماش

 و حس با و رمیگیم دهیناد رو ادیم دنبالم هیسابههیسا

 .زنمیم قدم خودم ریمس در دارم که یبد حال

 انینما صفحه یرو رضا امیپ ده،ینرس ابونیخ سر به

 ادآوری مثل برام داره که یتماس درخواست و شهیم

 کی از بعد من که موضوع نیا ادآوری. کنهیم عمل

 نیا یهاآدم هیبق و مامان با هنوز نرفتن خونه شب

 .نگرفتم تماس ماجرا
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 شماره بعد و کنمیم صحبت مامان با زیهرچ از قبل

 .دهیم جواب بوق نیاول باهمون. رمیگیم رورضا

 

 طال؟ جوجه یچطور -

  ؟یخوب. سالم -

 !شمیم بهتر یریبگ لمیتحو کممی خوب؛ ِخوب -

 

 و شنومیم سرم پشت از که یبوق تک یصدا

 دست برام دست به یگوش که رضا دنید با. گردمیبرم

 نظر از رو اطراف و دور.  زنمیم لبخند ده یم تکون

 .شمیم سوار و گذرونمیم

 

 ؟یکنیم کاریچ نجایا تو سالم -
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 تنگچشم یابامزه حالت با و کشهیم رو لپم محکم

 .کنهیم

 !دنبالتم خونه دم از تو؟ یبود یک ریز به سر -

 

 قهر مهراب کهنیا بابت خدارو من و کنهیم حرکت

 شکر نشد قدم شیپ رسوندنم یبرا امشب و کرد

 دروغ کی ساختن یبرا یتوان مغزم چون کنمیم

 !نداره بودنمون هم با یبرا باشه یهیتوج که دیجد

 .کنهیم صحبت یانرژ از پر رضا

 

 ؟یدمغ چرا -

 ! خستم فقط بابا نه -

 ره؟یم شیپ چطور کار -
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 جلوم قوا تمام با گرفتمش، دهیناد صبح از که یاباده

 دهیسپ ندیخوشا یهالحظه شدن تموم و ستهیایم

 .کوبهیم صورتم تو روبودن

 

 از تیسا راجب ییهاحرف هی یول ندارم یکامل خبر -

 ! بفهمم شتریب بتونم دوارمیام دمیشن مهراب

 ؟ییهاحرف چه -

 مشکالت و گهیم کاراش خوردن گره راجب همش -

 .تیسا

 

 یهاصحبت نیب که یزیهرچ از یمختصر حیتوض

 . دمیم بهش دمیشن نگار و مهراب
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 شیپ درست یدار یول یکند کمی باده، خوبه یلیخ -

 !میکرد ییکارا هی ماهم! یریم

 

.  نداره تیاهم قبل مثل برام اشجمله دوم قسمت

 بودنم باده یهایزشت تمام کنمیم تالش که یدرحال

 یصندل یپشت به و بندمیم چشم ارمین باال کجای رو

 .دمیم هیتک

 

 خسته دارم کمکم. رضا برسم مقصد به زود دوارمیام -

 !شمیم

 زهیانگ ینیبب خودت یهاچشم با روجهینت که بار هی -

 هام؟شما با چرا من یدونیم. یریگیم
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 دنیشن یبرا که استکننده وسوسه انقدر سوالش

 .کنمیم باز چشم جواب

 

 چرا؟...نه -

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 19۲_پارت#

 

 

 

 آب مثل یمجتب که یکس تنها یدونیم چیه -

 !من یبابا بود؟ یک کرد هکش خوردن
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 ینگاه مین رضا. کنم باور رودمیشن که یزیچ تونمینم

 .زنهیم راهنما و ندازهیم سمتم

 

 مال و یزندگخونه نیهمچ یکرد فکر. من یبابا آره -

 نه، که معلومه اد؟یم دست به زدن لیب از یاموال و

 !هیبق مثل یکی منم یبابا

 تو؟ پس خب -

 .زنهیم یکجخند

 که داشت یتیاهم برام نه دونستمیم نه لیاوا من -

 .بود کردنش خرج مهم اد،یم کجا از پول بفهمم

 .زنهیم ینمک با چشمک -

 همهیبق با خب یول مهمه کردنش خرج االنم البته -

 .شمیم کیشر
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 ترراحت تا زنمیم پلک هم سر پشت و تند چندبار

 .کنم هضم رو دمیشن که یزیچ

 

 کرد؟یم کاریچ بابات...بابات -

 .دهیم تکون تاسف به یسر

 دست به مفت ایدن نیا تو یزیچ چیه! یکار کثافت -

 زیچ دوتا ایدن نیا گهیم شهیهم مامانم باده، ادینم

 یدار یچ بپا یلیخ ده،یم بهت یکی رهیگیم ازت

 !یریگیم یچ ازاش در و یدیم

 ما؟ نیب یاومد یچجور تو -

 

 از و کنهیم وارد رپاشیز پدال به یشتریب فشار

 .رهیگیم سبقت شیکنار نیماش
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 خوردم ازش که یچَک و بابام با یلجباز و لج هی سر -

 .رمیبگ روحالش خواستمیم

 بسته مدار نیدورب بابا شرکت یبرا وقتا اون یمجتب

 هی. هیاحرفه و بلد کار بود مفلوم قشنگ. کردیم نصب

 بود هرطور و شدم رشیگیپ شرکت بود اومده که بار

! کنه دایپ برام روبابا نیدورب یهالمیف کردم شیراض

 ییجاها هی باالخره بابام دونستمیم نبودم، که خر

 !رهیم یرآبیز

 

 .شمیم گوش سراپا و دمیم هیتک نیماش در به

 

 کرد؟ قبول یمجتب -
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 .ندازهیم باال ابرو خنده با و گهیم نچ

 ییکارا و خودش که حرفاس نیا از ترزرنگ وثید -

 !بده لو بلده که

 ؟یچ پس -

 .داره یضعف نقطه و لِم هی یهرک باالخره -

 

 .کوبمیم شمیم لیمتما سمتش به زده جانیه

  ه؟یچ یمجتب ضعف نقطه خب -

 یصدا که کشهیم محکم انقدر رولپم و خندهیم

 .شهیم بلند اعتراضم

 دیبا که بگم اگه بعدم. خطرناکه نیبش صاف فضول، -

 . کرد قبول باالخره کهنهیا مهم! خوند رفاقتو نیا فاتحه

 د؟یکرد دایپ یچ خب -
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 کرمش یمجتب اما. نداشت یچیه هانیدورب ؛یچیه -

 تونهیم بخوام اگه که کرد میحال یرکیرزیز. بود گرفته

 قبول  خواسته خدا از منم. بره همگهید لیوسا سراغ

 بابا دستگاه و دم کردن هک یبرا روشکار و کردم

 .کردم راحت

  

 نیماش چراغ به و زنهیم ترمز یروکیتراف بخاطر

 اصال حواسش انگار که یجور شهیم رهیخ روبهرو

 .دهیم ادامه. ستین نجایا

 

 من که یزیچ اوه دمیفهم که بود اون از بعد تازه -

 نیب سقطره مثل بابام یکارها برابر در بودم دنبالش

 !ایدر
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 مرطوب یهادست کف و دمیم قورت روگلوم آب

 .مالمیم شلوارم به رو امشده

 مگه؟ بود یچ -

 . زایچ یلیخ -

 کردن بازگو به یلیتما یعنی بسته سر جواب نیا و

 .نداره اتیجزئ

 ؟یکرد کاریچ تو -

 

 دور که ینازک کش با و کشهیم موهاش یتو یدست

 .دهیمباال رو موهاش داشت گردنش

 

 .میریبگ بابامو حال که شدم یمجتب دامن به دست -
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  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 193_پارت#

 

 

 

 

 رو کک حکم دینبا که ییزایچ اون دنید خب اما -

 شدیم نه بشم الیخیب تونستمیم نه. تنبونم تو داشت

 !دلم گهید طرف بود عقلم طرف هی! رمیبگ بابامو یجلو

 

 دیشا. کهینزد دارم من که یحال به یلیخ طشیشرا

 .کنه کمکم بتونه رضا با زدن حرف
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  ؟یکرد کاریچ تو -

 .خندهیم بلند یصدا با

 بنظرت؟ کردم کاریچ! ویک یآ -

 .گهید بگو رضا...ااا -

 بابامو حال. هیبق کردن انگولک دنبال افتادم تنها و تک

 و دور که یزیچ یول بود بابام چون رمیبگ نتونستم

 ؟یخورد شام! بابام مثل آدم ادهیز اطرافم

 !بگو رو اششهیبق خوامینم نه -

 

 من خواسته به توجه یب و شهیم ادهیپ نیماش از

 من یبرا شدت به که یبر رونیب رستوران سمت

 رو دستش. گردهیم بر بعد قهیدق چند و رهیم محبوبه

 . شهیم خم و ذارهیم سقف یرو
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 .یگفتیم -

 .دهیم ادامه روهاشحرف نیماش پنجره قاب از

 یساریب هست یفالن که بودم یمجتب چیپاپ لیاوا -

 از دمیفهم بعدا البته رفتینم رباریز اون یول هست

 خودتون من یهاآمار با و کردهیم استفاده من تیخر

 .دیچوندیپ روگوششون یحساب  و دیرفتیم جلو

 از بعد یمجتب و داد جواب باالخره دادنام آمار خالصه

 که هم اشهیبق و کرد آشنا شماها با رومن وقت چند

 ! نداره گفتن

 

 .شهیم قیدق صورتم به هاشحرف نیب

 !یکرد شیآرا چقدر -

 .چرخونمیم مخالف طرف به روسرم ظیغ با

 !مونده صبح از ادهیز کجاش -
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 با رضا که یزمان تا و شهیم عوض هامونحرف ریمس

 ادامه گردهیم بر داده سفارش که یبرگر زیچ دوتا

 هم به روذهنم بدجور رضا یهاحرف. کنهیم دایپ

 انتخابش که ندارم یوسط راه رضا مثل من. ختهیر

 سمت. بده نشونم دیبا یکی فقط و دارم هم دیشا کنم

 .چرخمیم رضا

 

 !بوده سوژه بابات دونستمینم -

 .زنه یم چشیساندو به یبزرگ گاز و دهیم تکون سر

 نیا شیمعن یهمکار داره روخودش یهاراز یکسهر -

 !بدونند همو زیچهمه همه ستین

 د؟ینفهم یزیچ بابات -

 .دهیم باال شونه
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 من نکهیا بخاطر اونم البد دیفهم اگرم دونمینم -

 از یجزئ اون هم هرحال به. نگفت یزیچ پسرشم

 !اون از یجزئ من هم منه یزندگ

 خوبه؟ حالت االن -

 دونستمینم یچیه اگر کنمیم فکر وقتای اما آره -

 آدما نیا دهن نکهیا از معموال یول بودم تر راحت

 .برمیم لذت شهیم صاف

 

 .ستین یراض بزنه خوادیم که یحرف از چندان انگار

 

 یبهتر حس کنمیم ادا خودمو سهم کهنیهم خب-

 امیراحت از دنیکش دست آدم من چون دهیم بهم

 !ستمین
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 یهمکار ما با اشیراحت داشتن یبرا رضا جالبه،

 نیا مهراب داشتن یبرا تونمیم منم یعنی کنهیم

  بدم؟ ادامه رویهمکار

 ! دیشا بزنم روبودن باده دیق اگر

 !بسته بن من راه ته کنمیم نگاه هرطور هووف

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 19۴_پارت#
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 یحت. ارهینم یخوشبخت پول گنیم چرا فهممینم -

 !نه من یبرا راحته  تو یبرا شدن آروم االنم

 

 رو کرد تمومش یک دونمینم که یچیساندو کاغذ

 سر رو اشنوشابه و کنهیم پرت عقب یصندل یرو

 .کشهیم

 

 حاال. بگرد شتریب جوجو هست یراه هی شهیهم -

 یاسد هی با روزا نیهم یتو مهراب کن، ول نارویا

 ادهیز نتشیبب خونه تو نکهیا احتمال داره قرار ینام

 ینیبب باده یاریدرب حرفاشون از سر شده هرطور دیبا

 ! دنبالشه وقته چند پسره نیا یچ یبرا

 

 .پرسمیم ناخواسته
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 مرد؟ ای زنه -

 امروانه ینگاه مین و کنهیم اخم یامسخره حالت با

 .کنهیم

 مگه؟ داره یفرق مرد؛ -

 .دمیپرس ینجوریهم نه... نه -

 !نپرس ینجوریهم گهید -

 

                              *** 

 چک رویگوش دمیرس که یوقت از بار نیهزارم یبرا

 .نه ای دارم شازده از یامیپ نمیبب تا کنمیم

 

 !باش یگوش تو یاخونه همیوقت یستین یستین -
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 از تمیشخص بستن توپ به یبرا ورودم لحظه از مامان

 . نکرده فروگذار یتالش چیه

 خاله شیپ روتمیشخص اگر کنهیم تصور چرا دونمینم

 نشون واضح کامال رونبودنم از شیتینارضا و کنه خرد

 .باشه داشته تونهیم روسال برتر مادر مدال بده،

 

 !فقط کردم چک لحظه هی بودم؟ یگوش تو کجا -

 

 ذهن و یخستگ تمام با من و ارهیم یچا سرور

 یهاصحبت یپا بسآتش یبرا دارم که یریدرگ

 پشت یحرف یروز فردا مبادا تا نمیشیم خاله و مامان

 .ادیب در سرمون

 اومدنشون از مامان هراس که ییفرداها...فردا...فردا

 !گرفت ما از هارولذت یلیخ فرصت
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 من و زنهیم برهیو یگاه گه سرور تلفن من،برعکسِ

 لب کنج هم یکمرنگ لبخند لرزش نیا یراستا در

 تا کنمیم چک رومیگوش هربار و نمیبیم خواهرم

 !نه ای هست هم من یبرا یخبر نمیبب

 

 یخاموش تا دهیم تیرضا مامان دوازده ساعت باالخره

 به و کنمیم پهن خوابرخت مامان و خاله یبرا. میبزن

 تلفن با آروم و دهیکش دراز من پشت سرور. رمیم اتاق

 جمله ورودم محض به من و کنهیم صحبت

 اشمکالمه یانتها در رو 《نطوریهم منم》معروف

 یرو و کشهیم که یقیعم نفس از شهیم. شنومیم

 زد حدس ده،یم نشونم تماس قطع از بعد که یخوش

 و 《دوستت》 ییجادو یهاکلمه یمجتب که

 .دهیچ هم کنار رو 《دارم》
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. خوادیم رومهراب توجه و کنهیم یحسود دلم 

 یول رسوند اعال حد به کارهاش با امروز که یتوجه

 .کردم پشت همشون به نشناسنمک کی مثل من

 مهراب چت صفحه به یسر و خزمیم تخت یرو

 ساعت چند به گردهیبرم دشیبازد نیآخر. زنمیم

 .قبل

 با تینها در و کنمیم پاک و سمینویم بار چند 

 《گهید نباش ناراحت》جمله انتخاب

 .زنمیم روارسال دکمه

 .کنمیم رولبم پوست صفحه به رهیخ 

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#
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 19۵_پارت#

 

 

 

 یخبر یوقت و مونمیم منتظر قهیدق ده از شیب

 اتاق سقف به رهیخ. ذارمیم کنار رویگوش شه،ینم

 یآشپز.  کنمیم مرور خودم با رو امروز اتفاقات

 مهراب یها کمک ،یسوارکار یها دیخر  کردنمون،

 یدستچرخ بشم، وفا سوار خواستمیم که یزمان

 کنمیزندگ لحظه یتو باشه قرار اگر شک یب یسوار

 .بودم خوشبخت امروز بگم تونمیم

 

 تا زنمیم چنگ بهش زدهشتاب من و لرزهیم یگوش

 یغاتیتبل امیپ دنید با اما داده یجواب چه مهراب نمیبب
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 بادم اومده برام شب وقت نیا چرا دونمینم که

 انتظار مثل درارن، پدر یلیخ هاانتظار یبعض! خوابهیم

 بفهمم تا چرخونمیم سر! زانمونیعز یبرا دنیکش

 چهره دنید با اما شده، حالم متوجه حدچه در سرور

 .کنمیم تعجب خوابش غرق

 انیپا به انتظار نباریا و لرزهیم گهید بار یگوش

 .رسهیم

 

 《!باشم ناراحت دیبا چرا》

 پیتا هم سر پشت و تند. مونهیم باز تعجب از دهنم

 کنم؟یم

 《!!!!؟؟؟یستین》

 .کشمیم دست لبم از خون شور طعم کردن حس با

 《؟یخواینم نویهم مگه》
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 من و کنهیم پیتا دوباره که ندارم گفتن یبرا یزیچ

 .شمارمیم هارولحظه امشیپ انتظار چشم

 

 《!شمام با》

 .دمیم جواب یدرموندگ با

 《!بهم بده زمان》

 .ستین ایب کوتاه

 فرار یهست که یزیچ از یخوایم یک تا دم،ینم》

 《!سایوا پاش ؟یکن

 .دهیم ادامه و کنهیم استفاده سکوتم از

 《؟یهست》
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 شهیم دایپ شهیهم گفت یم رضا که یراه اون به

 .دمیم جواب و کنمیم هیتک

 《هستم》

 

 عیسر ینینشعقب شوک از ندادنش جواب احتمال

 .برسه دستم به یبعد امیپ تا کشهیم طول. منه

 《.باش یخوب دختر ینطوریهم شهیهم》

 بتونه که یحلراه فکر با من و میگیم ریخشب هم به

 یزیچ تنها. بندمیم چشم بده نجاتم تیوضع نیا از

 یتو رویراتییتغ مدت نیا از بعد که نهیا دونمیم که

 من و ندهیخوشا برام شدت به که کنمیم حس وجودم

 .ستمین ازشون دنیکش دست به حاضر ایراحت نیا به

 

 دهم فصل
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 اطالعات

 که هیفیتعر نیترکوتاه نیا شده،پردازش یهاداده

 که ییهاداده معموال. برد کار به اطالعات یبرا شهیم

 نیا و هستند خام میدار اتفاق ای موضوع هی راجب

 منظور یبرا تا دهیم یتیهو هااون به که پردازش روند

 راجب من که یاطالعات. باشند داشته کاربرد یخاص

 اما داشتند روداده حکم یهمگ داشتم سعادت مهراب

 حاال که کرده باز پام یجلو رویریمس سرنوشت دست

 !بشن یدیمف اطالعات به لیتبد توننیم هرکدوم

 

 چندتاشونو. گفتمراجبشون که هستنیاسام اون نایا -

 !االن تا دمید
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 یهاصحبت از که ییهاجمله توک و تک که یدرحال

 دایپ اشکله و سر زود یلیخ که ینام یاسد و مهراب

 مهراب. شمیم وارد و زنمیم در کنمیم حفظ روشد

 رفتار خودش یبرا یتیمحدودچیه یب هاروزنیا که

 .ادیم سمتم و شهیم بلند جا از کنهیم

 .یدیکش زحمت زمیعز ممنون -

 

 ازم روینیس یاسد زدهرتیح یهاچشم مقابل در

 .ذارهیم اتاقش زیم یرو و رهیگیم

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 19۶_پارت#
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 .جان نوش -

 مو یب نسبتا سر و یاستخون صورت اون با یاسد از

 نوع به یخوب حس چیه چرا دونمینم. رمیگیم چشم

 .ندارم نگاهش

 اتاق یتو صحبتش یصدا که کنمیم عقبگرد

 . چهیپیم

 

 !داد پوشش رویادیز مبلغ شهیم تعداد نیا با -

 

 با حرفنیا گهیم بهم یحس و زنهیم زنگ گوشم

 میمستق رابطه مهراب یهاپول راجب هابچه یهاسوال
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 بتونم تا ذارمیم هم کنار رودمیشن که یزیهرچ. داره

 !بدن پوشش توننیم که یپول و هاآدم. رمیبگ جهینت

 

 اون یمجتب اول روز اگر و کنهیم خی پاهام و دست 

 و افکار همه از اول قطع به بود نداده نشونم روتیسا

 شکل ذهنم یتو قاچاق مثل یمسموم احتماالت

 . گرفتیم

 

 شده؟ یزیچ -

 

 و چرخونمیم سر. امیم خودم به مهراب یصدا با

 .زنمیم یجونیب لبخند

 

 . اجازه با دیببخش. رفت جیگ سرم لحظه هی... نه -
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 خشک یپاها. استکننده تیاذ یاسد نگاه ینیسنگ

 نییپا طبقه به روخودم و دمیم حرکت رو امشده

 .رسونمیم

 با مادرشوهرا مثل هنوز روز ده از بعد خانم نیریش 

 یمتر کی فاصله از هروقت و کنهیم برخورد من

 و ریبخصبح اما. شهیم تلخ اوقاتش شمیم رد مهراب

 کارش نیب که ییهاتماس مهراب، از دنیشن ریبخشب

 یرو خانم نیریش چشم از دور که ییهابوسه ره،یگیم

 انقدر گاهشیب و گاه یهاطنتیش زنه،یم صورتم و سر

 برام یآزار خانم نیریش اخم که هست دلچسب

 .باشه نداشته

 

 خواست؟ینم یزیچ آقا -
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 مونه؟یم شام اروی نیا. زدنیم حرف داشتن نه -

 

 .زنهیم هیکنا روزها نیا روال طبق و دهیم باال شونه

 

 ؟یپرسیم من از یاریاختصاحب شما که فعال واال -

 

 و سپارمیم هابچه به رومهراب کار پازلِ کردن جور

 تمام و کنمیم بغلش. رمیم خانمنیریش شیپ خودم

 موضع نیا از تا رمیگیم کار به رویزبانچرب در هنرم

 .ادیب نییپا

 

  اد؟یم دلت -

 چه؟ یعنی وا -
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 .دمینم اجازه اما بشه دور ازم کنهیم یسع

 

. ایخوریم غصمو خودت بعد تُرشمیم خدابه نمیریش -

 و درست آدم هی سر پس زده خدا یقرن بعد حاال

 ؟یکن قهر باهام دیبا اومده خوشش من از یحساب

 

 .کنهیم استقبال بحث دنیکش شیپ از

 

 به ببخشه خدا ستمین لیبخ کهمن برسرم خاک وا -

 یبود کرده فرض یچ منو بده، یکارپنهون یول هم

 ابیآس تو موهارو نیا من فهمم؟ینم جون؟ دختر

 . که نکردم دیسف
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 هم و همراه زنهیم زنگ سرم یتو که هیاکلمه تنها 

 !یکارپنهان منه؛ یروزها نیا یپا

 

 !میبد دختر یکن فکر دمیترس. نشد روم خدا به -

 

 .رهیگیم فاصله من از و رهیم یظیغل غرهچشم

 

 امکارهیچ من دونهیم خدا رویهرکس بد و خوب -

 خودت با یفکر چه شدم ناراحت فقط من آخه؟

 تو چشممون میاخونه هی تو باالخره. ینگفت که یکرد

 !روز هر وفتهیم هم چشم

 

 .ذارمیم اشگونه یرو یاگنده ماچ
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  ؟یآشت حاال. کردم غلط -

 .زنهیم پسم خنده با

 !بکش خجالت گنده خرس برو-

 شما؟ یشناسیم رویاسد اروی نیا نمیریش گمیم -

 

 اسکاچ و ذارهیم نکیس یتو روشده یخال یقور

 .کشهیم

 

 دو یکی! داره ایب برو یآگاه تو دونمیم فقط نه، ادیز -

 .جانیا ومدهین شتریب بار

 

 حس روپاهام کبارهی شدن سرد و کنهیم یخال هامزانو

 .کنمیم
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 به یزیچ چرا هابچه! پس؟ داره کاریچ نجایا! ؟یآگاه 

 ؟!نگفتن من

 

 !نه ای مونهیم شام یبپرس آقا از کاش -

 

 برام کردنشون باز که شده پیک هم به یجور هاملب

 .ستین آسون

  ؟یخوب ده؟یسپ -

 به. کشمیم قیعم نفس چندتا و دمیم هیتک کانتر به

 یبرا ستین قرار یبد اتفاق چیه کنم،یم نیتلقخودم

 . وفتهیب من

 

 .االن پرسمیم! امروز کردم ضعف خوبم، -
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  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 19۷_پارت#

 

 

 

 !دهیپر رنگتم -

 

 و رسونمیم آشپزخونه معروف یهایصندل به روخودم 

 یهرچ چرا دونمینم. بشم مسلط خودم به تا نمیشیم

 یهاگره معما، نیا شدن حل یجا به رمیم جلوتر

 .رهیگیم قرار راهم سر یشتریب

 کنم؟ کاریچ دیبا حاال
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 برم رونیب و بزنم میج یابهونه به االن نیهم تونمیم

 امیپ مهراب به تونمیم. برنگردم نرفته یآگاه یآقا تا و

 بعدم و کنم فیتکل کسب شام راجب ازش و بدم

 تازه عذاب نیا تا کنم مشغول روخودم یعاد یلیخ

 نیهم به و کنم سکیر تونمیم نکهیا ای بره دهیرس

. نه ای فهممیم یشتریب زیچ نمیبب تا برم باال بهونه

 و باشه خرابکار یهاسیپل نیا از طرف دیشا اصال

 یشدن باز هاگره نیا! نباشه دنیترس یبرا یزیچ

 .من شجاعت با مگر ست،ین

 

 ریمس و شمیم بلند جا از بشم مونیپش نکهیا از قبل

 . رمیگیم شیپ روسعادت اتاق
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 کجا؟ -

 !نه ای هست شام اروی نیا نمیبب برم -

 

 ارهی باهام شانس امروز انگار و کنمیم مکث در پشت

 .رسهیم گوشم به باز یاسد یصدا که

 

 !؟یدید هارویمل کارت -

 !شده جالب یلیخ یطورنیا... آره -

 

 آدم، آخه؟ هیکار چه نیا. رهیگیم رووجودم تمام ترس

 !یمل کارت پول،

 .رمیم داخل مهراب اجازه با و زنمیم در زحمت به 
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 جانم؟ -

 

 لبخند کمی هم یاسد کاش. زنمیم یمضحک لبخند

 .بشه ترراحت فضا نیا تحمل تا زدیم

 

  مونن؟یم شام مهمونتون... شام -

 

 االن تا که یاسد جاخوردن و مهراب باالرفته یابروها

 اندازه از شیب حضورم لیدل یعنی بود سنگ مثل

 . بوده ادبانهیب حال نیع در و احمقانه

 .ادیم خودش به خونهصاحب نفر نیاول

 

 .میهست درخدمتشون بله، -
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 .میارتباط در هم با باز برم دیبا من جان مهراب نه-

 

 رفتن قصد درجا چون! بوده یکار بدجور حرفم

 داشتنشنگه یبرا یادیز اصرار هم مهراب و کنهیم

 .داره شکر یجا بودن تعارف یب نیا و نداره

 

 و رمیگیم جا کار زیم چرخدار یصندل یرو رفتنش با

 هر از روفکرم تا دمیم تکون راست و چپ به روخودم

 ترک به یاعالقه شهیهم برخالف.کنم یخال یزیچ

 مهراب تا بمونم انقدر خوادیم دلم و ندارم اتاق کردن

 .باشه کنارم و ادیب

 

 .نمتیبب -
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 انقدر شدم ترکینزد بهش که یمین و ماه کی نیا

 یعصبان رفتارم از مطمئنم که کردم دایپ شناخت ازش

 . ستین

 

 کنه؟یم رونیب روخونهمهمونآدم -

 اتاق فرش به رهیخ. نمیبینمخودم در دروغ یبرا یتوان

 .دمیم جواب

 !دیببخش ومدینخوشم ازش -

  چرا؟ -

 .کردیم نگاه بد بود، یجور هی. دمیترس ازش -

 

 .شهیم یجد

 ! کنه نگاه بد کرده غلط -
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 یدما از و دهیم جا هاشدست نیب رو دستم

 .کنهیم گله نشونییپا

 . نبود که خورخوره لولو ؟یکرد خی انقدر چرا تو -

 

. کنهیم ترشیب رواضطرابم آرامش یجا به هاشحرف

 کنم،یم احساس رویدیجد یهاترس دارم کمکم

 بدجور که ییهامحبت دادن دست از مثل ییهاترس

 .کنهیم مزه بهم داره

 

 .افتاده فشارم فقط خوبم، -

 

 محبوس گرما از یادیز حجم نیب شدیچ بفهمم تا

 میتنفس یمجراها خنکش عطر دنیکش نفس و شمیم

 . کنهیم باز رو
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 یقاط باهم یچ همه و سوژه و سیپل و دزد

 �🌺🌺�شده

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 19٨_پارت#
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 ! مراقبتم شهیهم من -

 .رمیگیم آروم یکم اما ندارم ینانیاطم نکهیا با

 !ترسمیم -

 ؟یچ از -

 !ینباش تو که یوقت از -

 

 داره حق. کنهیم حرکت هامچشم نیب جشیگ نگاه

. نشه رشیدستگ من ته و سر یب یهاحرف از یزیچ

 حال به یوا عاجزم خودم حال درک از همخودم یگاه

 .گرانید

 

 ه؟یاسد خاطربه نایا همه! هستم -
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 کنمیم مخالفت و دمیم تکون راستوچپ به روسرم

 .نشه حساس تا

 

 .مرگمه چه دونمینم... نه -

 ومن رنیگیم طنتیش ینیریش هاشچشم یقهوه

 داره که ببندم شرط هامداشته تمام یرو تونمیم

 .خندهیم

 ناس؟یا و درد دل هیقض -

 

 به دستش یوقت اما زنه یم حرف یچ از دونمینم

 رهیگیم یباز به روکمرم و شکم یهاچهیماه یآروم

 به اما رهیگیم گر تنم تمام. شمیم منظورش متوجه

 .نباشم حیتفر اسباب تا ارمینم خودم یرو

 . کنهیم نجوا گوشم یتو یآروم یصدا با
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  ؟یکن استراحت اتاق تو یبر یخوایم -

 

 دهیچیپ دورم به که یحصار از تا زنم یم دستش ریز

 .امیب رونیب

 ! بود کجا دردم دل  -

 ؟یچ پس -

 

 و حس با که شدم لوس انقدر یک از من دونمینم

 لب مهراب یبرا ندارم ازش یفیتعر که یحال

 و چپ به رویصندل هادختربچه مثل و نمیچیبرم

 وجودم تمام انگار. زنمینم یحرف و دمیم تکون راست

 محبت توانشون حد در تا دادن هم دست به دست
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 قطعا و شده غیدر ازشون وقتهیلیخ که یمحبت. بخرند

 .کنندیم دایپ ازین بهش یلیخ ندهیآ در

 

 بخرم؟ ناز دیبا خانم؟ کنم کاریچ االن -

 .دمیم تکون نییپا و باال به رومسر

 ! پررو بچه -

 !گهید بخر -

 . کنهیم نوازش روموهام یرو و زنهیم یاخنده تک

 خوبه؟ -

 !لطفا شتریب -

 .رونیب برم دیبا منم برو پاشو نمیبب پاشو-

 

 . دنیم هشدار و شنیم زیت هامشاخک تمام
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 کجا؟ -

 اومده سراغش که یاخنده مهار یبرا تالشش

 . استدهیفایب

 

 !یشد لوس چه نمیبب پاشو! آباد فضول -

. کنهیم جدام یصندل از زور به و کشهیم رودستم

 !کجاست مقصدش بفهمم تا کنمیم مقاومت

 .یباش خونه بود قرار که امروز -

 .کشونتمیم و رهیگیم یشتریب عمق اشخنده

 ! رونیب برم قراره حاال -

 نگار؟ شیپ-

 

 .زنهیم قهقهه عمال
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 .رمیم اونم شیپ یباش یبد دختر -

 چنگ دارم که یسمانیر نیآخر به و کنمیم باز رو در

 کنمیم نازک چشم پشت یظاهر یالیخیب با. زنمیم

 .رمیم رونیب و

 

 .ستمین لیبخ که من برو -

 !البته -

 

 و رفتن نییپا یبرا پاهام. شهیم بسته سرم پشت در

 از بعد باالخره. کنندینم ییارای یباز نیا شدن تموم

 که یتیمظلوم تمام کردن پا اون و پا نیا قهیدق کی

 باز رو در و دمیم راه صورتم به باشم داشته تونمیم

 که یمدارک با و نشسته زشیم پشت مهراب. کنمیم
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 بر در بازشدن یصدا با. مشغوله آورده براش یاسد

 . کنهیم نگاهم نهیس به دست  و گردهیم

 نشون هامانگشت با رویکم مقدار و ارمیم باال رودستم

 .دمیم

 

  ؟یگینم کمشمی -

 کنم اعتراف دیبا و خورهیم نیچ هاشچشم گوشه

 .ادیم خوشم هاشخنده نیا از تینهایب

 دنبال رمیم بعدشم شگاهینما رمیم مانیپ با -

 .دردسرام

 ؟یدردسر چه -
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 و شست انگشت چسبوندن با و ارهیم در روخودم یادا

 رودادم نشونش خودم که یکم مقدار هم به اشاشاره

 .دهیم نشون

 

 !بود کمی قرارمون -

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 199_پارت#
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 کار هم ذارهیم احترام من حرف به هم شهیهم مثل

 بارش ی《زرنگ》 حرص با. دهیم انجام روخودش

 تا رمیگیم دست رویگوش. بندمیم ودر و کنمیم

 رفتن رونیب گزارش یمجتب به مدت نیا روال طبق

 یبرا آخر لحظه اما خونمیم رومتن. بدم رومهراب

 .کنمیم مکث ارسال

 

 اندازه به اسکارهچه و هیک یاسد کهنیا دنیفهم 

 زیچ همه بخوام اگر اما هست انداز راه کار و مهم یکاف

 تموم زود یلیخ خوب یهاروزنیا و قصه نیا بگم، رو

 و کنمیم پاک رو متن. خوامینم رونیا من و شهیم

 امیپ جواب در

 از گرفتن خبر یبرا یمجتب که《یاکارهیچ امروز》 

 《ندارم یادیز کار》 فرستاده سعادت مهمون

 تا کنمیم ارسال سبز قلب کی همراه به و سمینویم
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 زود یلیخ! دمیرس خواستیم که یزیچ به بدونه

 .دهیم جواب

 《!روگهیدهم مینیبب کارت از بعد پس》

 

                         *** 

 !میبخور بپز کمیک دیسپ -

 

 بشقاب کی مان،یپ دادن اُرد به یجواب هر از قبل

 ناخنک از دست تا رمیگیم سمتش و کنمیم پر ساالد

 !بکشه زدن

 

 ! بخور نویا ایب فعال -
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 .کنهیم گرد چشم و گزهیم لب ظاهر به

 

 ؟یگردیم یک با ایتازگ ؟یچ گهید خدا ای -

 

 از تر ایحیب و تر روپر آدمنیا رهیم ادمی چرا دونمینم

 یحرف کردن فکر بدون ششیپ که هاستحرفنیا

 رهیگیم امخنده مزخرفش اشاره از. یبد یسوت و یبزن

 عوض با کنمیم یسع و ارمینم خودم یرو به اما

 .کنم کتهید بهش روحدودمون و حد بحث کردن

 

 .روزهی پزمیم بلدم، -

 !بپز مهراب تولد یبرا -

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 1181shahregoftegoo@ 

 ادمهی بودم؟ نکرده فکر بهش حاال تا چرا مهراب؟ تولد

 مهم براش و کردیم صحبت یمهمون از هم خواهرش

 .بود

  هست؟ یک -

 .برهیمدهن به همزمان رو کاهو چندپر و خندهیم

 

 !آبانه ادمهی فقط منم دونمینم-

 .یخورینم یدرد چیه به یعنی -

 

 مانع مهراب اومدن نییپا اما بده جواب خوادیم

 .شهیم

 !مانیپ میبر -
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 سرتاپاش.  دهیپوش لباس خاص و مرتب شهیهم مثل

 یدگیرس مقصد بفهمم دیشا تا کنمیم نگاه دقت با رو

 .شهینم رمیدستگ یزیچ اما کجاست دردسراش به

 

 . دینباش منتظرم شام یبرا -

 دردسر خونه از رونیب یعنی ومدنین شام. رمیم وا

! بکشه طول یلیخ قراره بهش یدگیرس که داره یبزرگ

 بگم؟ یمجتب به یزیچ دینبا هنوزم

 

 نپزم؟ شام -

 .زنهیم لبخند بهم بعد و کنهیم چک رولشیموبا

 .زمیعز بپز خودتون یبرا -

 .برسم هابچه به زودتر دمیم حیترج 

  خونه؟ برم منم شهیم... نه -
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 که داره یمشکل چه من رفتن خونه با دمینفهم هنوز

 !کنهیم اخم کنمیم مطرح هربار

 

 ؟یدار کاریچ خونه-

 !خب خونمونه وا -

 راجب ستین وقتش ؟یبگ دروغ یخوایم یک تا -

 ؟یبگ بهش دوستات

 

 تا کنمیم نگاه مانیپ به. زنهیم خی تنم یتو خون

 نگاه و یجد صورت. داره یمنظور چه بفهمم

 . لرزونهیم روبدنم چهارستون متفاوتش

 به که یتعهد و مانیپ از دیبا دونستمیم شهیهم

 .بترسم داره سشیرئ
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  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۰۰_پارت#

 

 

 ییهاآموزش کنمیم یسع احوال، و اوضاع نیا یتو

 .ارمیب ادی به رو نبود داده بهم که

 

  ؟یچ افتادم ریگ اگر -》

 !کن حاشا -

 حیتوض زدم زل نفس به مبهوت صورت با یوقت

 .داد بهم یترکامل
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 راه هی با ما زمانم نیا یتو. یبخر زمان تا کن حاشا -

 . میرسونیم بهت خودمونو یحل

 شما اونجام من یوقت دیبفهم دیتونیم کجا از شما -

  جا؟نیا

 

 با کالفه، بعد و گرفت باال رولمیموبا یگوش ادمهی خوب

 .داد فشار رومیشونیپ گوشه چندبار اشاشاره انگشت

 

 زرنگ اگر. کن استفاده ذهنت از یکار هر از قبل -

 رتیگ بخوان کهنیا از قبل زیت هم شاخکات و یباش

 .یفهمیم بندازن

 هی فرسته،یم امیپ هی خطت یبرا روز هر ما از هرکدوم

 یزیچ هم افتاد یکس دست تیگوش اگر تا یرمز امیپ

 . نفهمه
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 ما ازهرکدوم یبرا اهیس قلب هی خطر وقت هیکاف 

 . میبجنب خودمون به تا یبفرست

 

 . رهینم ادمی داشتم که یترس

 

 ؟یچ نبودم زیت اگر -

 .هست بهت حواسم من-

 

 خوب االن اما دمینفهم رویمجتب منظور روزاون

 زد،یم حرف هانیدورب کردن هک راجب که دونمیم

 کردنشون هک از خودشم هاروزنیا که ییهانیدورب

 !شده عاجز

 ؟یچجور -
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 یاطیاحت جنبه فقط هانیا! یفهمیم خودت بعدا -

 !ادینم تو سراغ یخطر چیه وگرنه داره

 

 .زنهیم زنگ گوشم یتو نفسهیتوص نیآخر

 شد تیخ یلیخ اوضاع و یکن خبرمون ینتونست اگر -

 ببر پناه یدار خونه اون یتو که یآدم نیترکینزد به

 《.کن استفاده احساساتش از و

 

. ستادهیا دستم کنار خونه نیا یتو آدم نیتر کینزد

 بهش هاآدم نیتر کینزد از یکی که نهیا موضوع اما

 تونم یم چقدر دونمینم من و خونده رومن دست

 !دارم مانیپ مثل یفیحر یوقت بذارم ریتاث مهراب یرو
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 ازت یکار چیه ییتنها کن، جمع روحواست باده-》

 ییهاراه از ای ،یکن خبر مارو شده هرطور دیبا ادیبرنم

 .دیرس خودت ذهن به که یراه هر ای گفتم بهت که

  د؟یکرد یدزد ینجوریا شهیهم شماها -

 

 بود کننده خوشحال برام داد سرور روز اون که یجواب 

 تبهکار باند هی ما چرا که خورمیم حسرت االن اما

 !میستین یاحرفه

 

 هر یبرا که میستین یاحرفه تبهکار باند ما باده -

 تلف یجوونا فقط ما. میباش داشته حل راه هی یزیچ

 نیا. ستین بهمون حواسش یکس که میهست یاشده

 که یفهمیم زده، لطمه ما به بدجور شونیحواسیب
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 فقط ما. میزنیم لطمه بهشون ماهم پس گم؟یم یچ

 ! میریبگ قراره حقمونو

 که نهیا یبکن دیبا که یکار تنها کنار بذار هاروراه نیا

 تاحاال ما .نکنن شک بهت تا یباش مشتاق دهیسپ

 ما که یعدد! میوفتیب ریگ ستینقرارم میوفتادیرنیگ

 حکم ما یبرا میریگیم ازشون نایا یآبرو دربرابر

 یجا پس! خرده پول نایا یبرا اما داره رونجات فرشته

 فقط بعدش، نه ییجااون یوقت نه ستین ینگران چیه

 《! نیهم باش دهیسپ

 

 هول یتیوضع نیهمچ یتو دهیسپ باشم، دهیسپ دیبا 

 مسخره و یشوخ در به بزنم دیبا. شهینم دستپاچه و

 !دهیسپ نه ترسهیم که اسباده ،یباز
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  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۰1_پارت#

 

 

 تو؟ یگیم یچ -

 ترسناکنظرم در روسبزش یهاچشم اد،یز تیجد

 .زنهیم لب هامچشم به رهیخ. کرده

 

 ! دونمیم ویچ همه من -

 ؟یچ کدوم همه؟ کدوم -
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 بر کردن نگاه از دست و کنهیم کینزد بهم روصورتش

 جز به ییصدا چیه که کوبهیم یجور قلبم. دارهینم

 نیا و گذرنیم یهاهیثان. شنومینم اون یهاتپش

 .کنندیم ترترسناک روسکوت

. کوبهیم کانتر یرو و زنهیم داد هوایب مانیپ نکهیا تا

 .پرمیم باال و زنمیم غیج

 

 !دنیدیم ادتی بد حرف که قاتیرف همون -

 

 مثل من اما شهیم قهقهه به لیتبد مانیپ بلند یصدا

 . لرزمیم دیب

 !مهراب ریبگ عکس هی ازش من جان -

 یباز مسخره داره مگه؟نترس یضیمر مانیپ -

 !ارهیدرم
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 من؟ یهاترس از دوننیم چه نای؟ایباز مسخره

 

 روخانمنیریش چرت که بود خراشگوش انقدر غمیج

 مشخصه که یاکوله و کج یروسر با. کرده پاره

 .ادیمرونیب انداخته سرش یرو یهولکهول

 

 شد؟ یچ زهرا فاطمه ای -

 

 اشدهیپر یرو و رنگ و کرده پف یهاچشم یبرا دلم

 ییهاصندل از لنگه کی که کرده هول انقدر. سوزهیم

 .گذاشته جا اتاق یتو روکنهیم پا خونه تو شهیهم که

 .رهیم سمتش به مهراب

 

 .هم با کردنیم یشوخ هابچه ستین یزیچ -
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 سکته من ست؟ین سرتون به عقل ؟ینجوریا آخه -

 . گهید دیشد بزرگ زشته، بَده، رو کارانیا دینکن کردم،

 .کشهیم نفس و ذارهیم قلبش یرو دست

 غیج داره طورنیا اومد سرش ییبال هی بچه نیا گفتم-

 .زنهیم

 

 خوشم یرفتار نیهمچ از بودم همدهیسپ اگر یحت من

 با و دمینم راه صورتم به رویلبخند چیه! ومدینم

 .توپمیم مانیپ به یدلخور

 

 ! یلوس واقعا یامزه یب یلیخ -

 .کنمیم اشاره خانم نیریش به

 !بکش خجالت و کن نگاه -

 !هستم خانمم نیریش چاکر من -
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 اما بخوره سرت تو بودن چاکر بگم دارم دوست

 انقدر چرا که نشه سوالبراشون تا امیب کوتاه مجبورم

 .کنهیم خانم نیریش به رو یلودگ با مانیپ.دمیترس

 

 ایب گفتیم من به گرده؟یم ایک با یدونیم شما -

 ...نویا

 .زنمیم غیج دوباره

 !مانیپ -

 .دهیم خاتمه کلکل نیا به یآرومخنده با مهراب

 .امیم من برو تو -

 صورت به رفتن رونیب نیح و دهیمتکون سر مانیپ

 .زنهیم چشمک امدهیپررنگ

 

 .کردم یشوخ -
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 .کنمیم یکج دهن بهش حرص با

 .بود سال یشوخ نیتر مزه یب -

 من و ادیم جلو باز مهراب، گفتن مانیپ به توجه یب

 قدم کی اما نداره یکار دونمیم نکهیا با چرا دونمینم

 یب داره یقصد چه بفهمم نکهیا از قبل. رمیم عقب

 غیج هم باز من و زنهیم بشکن صورتم یجلو هوا

 .دهیم تذکر هردومون به خانم نیریش نباریا. زنمیم

 

 !دهیبع شما از مانیپ آقا. گهید بسه -

 

 و فرستهیمرونیب رومانیپ و خندهیم همچنان مهراب

 محض به. رهیم اتاقش به غرغر با هم خانم نیریش

 .توپمیم مهراب به شدنمون تنها

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 1196shahregoftegoo@ 

 !نکنه ایشوخ نیا از من با بگو بهش -

 .خورهیم رواشخنده

 !یذارینم سرش به سر  کم هم تو نخور، حرص -

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۰۲_پارت#

 

 

 تا رمیم باال هاپله از مهراب، و مانیپ رفتن از بعد

 آماده. کنم ترک ترعیسر هرچه روخونه و شمآماده

 کنمیم یخداحافظ خانمنیریش از یوقت و شمیم

 یرو مهراب اسم و خورهیم زنگ فمیک یتو یگوش

 .کنمیم وصل رو تماس. کنهیم ییخودنما صفحه
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 بله؟ -

 هنوز؟ ینرفت سالم -

  چطور؟ رفتمیم داشتم االن سالم -

 منو چک دست یپاتخت یکشو از من اتاق تو برو -

 گهید رمشیبگ ازت رسمیم االن منم رونیب ایب بردار

 .امین تو

 .باشه -

 

 دوتا به. ذارمیم اتاقش به پا و رمیم باال تند روهاپله

 راجب یزیچ ادینمادمی و کنمیم نگاه هایپاتخت

 سمت یکشو. نه ای گفت بهم هستکدوم یتو کهنیا

 کشو. کنمیم دایپ رو چک دسته و کنمیم باز روراست

 به یفکر که برم نییپا زود خوامیم وبندمیم رو
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 ستین دیبع اتاقه نیا یتو چک دسته اگر. زنهیمسرم

 .باشه جانیهم هم یاگهید مهم مدارک که

 

 که یزیچ از و کنمیم باز رویکنار کشو یمعطل یب

 یوقت روپاکت نیا مطمئنم. شمیم شوکه نمیبیم

 زیم یرو بودم، مهراب مهمون از ییرایپذ مشغول

 کی در! ارزشمنده اتشیمحتو ندارم شک. دمید

 اتشیمحتو به ینگاه و ارمشیمرونیب یآن میتصم

 زود! حساب نتیپر چندتا و یمل کارت چندتا. ندازمیم

 یرو رو هرکدوم و رمیگیم عکس مدارک و هابرگه از

 از بعد. کنم جمعشون بیترت به بعد تا ذارمیم تخت

 .گردونمیم برشون دونه دونه ،یعکاس
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. کنهیم اعالم رومهراب دنیرس یگوش خوردن زنگ

 جمع روزیچ همه تند دم،یم کارم به یشتریب سرعت

 یمل یهاکارت از یکی ناخودآگاه آخرلحظه اما کنمیم

 بهش که یاناخواسته ضربه با و وفتهیم دستم از

 محکم چوب ونیزم نیب که یکیکوچ شکاف از زنمیم

 .رهیم تخت ریز و خورهیم سر هستتخت

 از داره حق نفس ،یچلفت وپادست باده احمق، باده 

 !باشه متنفر من

 

 !خدا یوا -

 

. دمینم جواب باز من و خورهیم زنگ دوباره میگوش

 جثه به نگاه کی و من به نگاه کی. بکنم یکار دیبا
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 کار دادنش تکون بفهمه یهرکس تا هیکاف تخت

 .ستینمن

 یواقع یمعن به من و شهیم زده یورود زنگ نباریا

 بردار یشوخ گهید نجایا. کنمیم یته قالب کلمه

 .ستین

 

 آقا؟ شدهیچ -

 کجاست؟ دهیسپ -

 ! باالس -

 .کنم دایپ روچاره راه تا ندازمیم کار به روذهنم

 ده؟ینم جواب یگوش چرا -

. دمیم باال روتشک زحمت با و زنمیم کنار رویتخت رو

 رومنحوس کارت داره کفه و بدنه که یشکاف نیب از

 .نمیبیم
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 .کنهیم کاریچ نمیبب برم واال، دونمینم -

 

 روتشک اومده دستم به چطور دونمینم که یقدرت با 

 ریز از روکارت دارم که یپاکت با و دارمیم نگه باال

 !رونیب دمیم سر تخت

 

 .رمیم خودم خوادینم -

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۰3_پارت#
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 گردونم،یبرم سرجاش روپاکت نمونده، یادیز فرصت

 درست و پرمیم تخت یرو و کنمیم لنتیسا مویگوش

 من و شهیم باز در ذارمیم هم یروچشم که یالحظه

 حس سرم باال رومهراب هیسا همبسته یهاچشم با

 .نداشته رودنمید طورنیا انتظار مشخصه.  کنمیم

 

  ؟یدیخواب -

 رو مشونه آروم و ادیم جلوتر. دمینم یجواب

 .دهیمتکون

 !ده؟یسپ -

 فاصله هم از روهامپلک و امینم لمیف نیا ازشیب

 یبرا یاشوکه ظاهر مهراب دنید با. دمیم

 .سازمیمخودم
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 ؟یاومد یک -

 یومدین بودم در دم قهیدق پنج! خانم خواب ساعت -

 .باال اومدم خودم

 چندبار ضهیعر نبودن یخال محض و شمیم زیخمین

 .زنمیم پلک

 تو تا گفتم شد یچ دمینفهم باال اومدم...دیببخش -

 زنگ چرا. رفت چشمام یول زنمیم چرت هی یبزن زنگ

 ؟ینزد

 !ینداد جواب زدم -

 .کنمیم چک رویگوش متعجب

 !واقعا دیببخش بوده، لنتیسا آخ -
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 سوال نکهیا از قبل و دارهیم برکنارم از روچک دسته

 همراهشتلفن خوردن زنگ برسه، ذهنش به یاگهید

 .رسهیم دادم به نجات فرشته کی مثل

 

 ! امیم دارم -

 .کنهیم من به رو

 .کن استراحت جانیهمکمی یداردوست اگه -

 .دمیم بدنم به یوقوسکش

 .منم برم بابا نه -

 

 سر که هست مهم انقدر داره که یکار خوشبختانه

 . رهیم نییپا هاپله از تند و دمیم تکون

 دراز تخت یرو و کشمیم یراحت نفس رفتنش با

 !گذشت ریخ به واقعا. کشمیم
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 و کنمیم ترک رواتاق نشده نازل سرم یدیجد یبال تا

 خونه از خانم، نیریش به یمختصر حیتوض از بعد

 .رسونمیم هابچه به روخودم و زنمیمرونیب

 

 نه یشگیهم زیم نه اما چرخونمیم چشم کافه داخل

 یاگهید کس هر ای یمجتب از یاثر گهید یجا چیه

 نمیبینم

 شدن ریجاگ از بعد و کنمیم استفاده ییتنها نیا از 

 مدارک از که ندازمیم ییهاعکس به یترقیدق نگاه

 شهیم یااستفاده چه بفهمم کنمیم یسع و گرفتم

 به اما باشم جلوتر هابچه از قدم کی تا کرد ازشون

 ذارمیم کنار رویگوش نفس اومدن با. رسمینم یزیچ

 حلقه و شهیم دایپ هم هیبق کلهوسر کمکم و

 .رهیگیم شکل کافه گرد زیم دور اتحادمون
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  نه؟ ای یافتاد جلو باده؟ خبرچه -

 نکنه الیخ تا دمیم تکون سر فقط نفس به رو

 البته صد و یبعد سوال. ادیبرنم ازم یکارچیه

 .پرسهیم یمجتب رو تردرست

 

  ؟یدید رویاسد -

 .بود اومده امروز آره -

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۰۴_پارت#
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 .بدم یشتریب حیتوض تا دهیم عالمت دستش با

 .بد هم دارم خوب خبر هم -

 .دهینم انتخاب حق یکس به فیشر

 !بگو بَدو اول پس -

 

 از یاثر یوقت و کنمیم نگاه تکشونتک صورت یتو

 .زنمیم لب نمیبینم مخالفت

 ای سهیپل دونمینم! داره ایب برو یآگاه تو یاسد نیا -

 .داره ایب برو مطمئنم یول نه

 یعنی نیا و کنهینم تعجب چکسیه من برخالف

 .بودن مطلع موضوع نیا از همشون
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  د؟ینگفت من به چرا د؟یدونستیم شماها -

 ارو؟ی نیا اسکارهیچ

 

 نکهیا تا رهیگیم اوج ذرهذره صدام تن سوال هر با

 .کنهیم دعوتم آرامش به سرور

 

 یجا یباش دهیسپ یوقت تا گفتم بهت هم قبال -

 . ستین ینگران

 !خطرم تو چقدر بدونم دارم حق من یول -

 

. زننیم رودلشون حرف تیعصبان وقت هاآدم گنیم

 همشهیهم و هیعصبان من از شهیهم نفس
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 استثنا هم نباریا. کشهیم دوش به اون رویاصلبارِحرفِ

 .ستین

 

 ما باده، یکنینم یکارچیه یدونیم قبل از یوقت -

 تا میندار وقت هم عمرمون آخر تا اما میکنینمعجله

 اگر یول سهیپل! خبرهچه یبفهم دیشا تو یروز هی

 ناز پس نجایا نه یبود یکالنتر تو االن بود خطرناک

  شد؟ رتیدستگ یچ بگو کن تموم کردنو

 

 دارم رویایکوک عروسک حس.خورهیبرم بهم س؟یپل

 نیا یتالف. ستین خودش با کارهاش اریاخت که

 خودم به و ذارمیم یاگهید وقت یبرا رورفتارشون

 باشم، خودم نگران شتریب بعد به نیا از دمیم قول

 !خودشه فکر به هرکس معلومه که نطوریا
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 رودستم شناسه،یم رومن هیبق از شتریب که رضا

 .کنهیم نگاه هامچشم به و رهیگیم

 

 مطمئن مراقبتم، شهیهم ،یمن یطالجوجه تو... باده -

 !مینگفت بهت که نبود یخطر باش

 

 از شیپ چندساعت روجمله نیا مراقبمه؟ شهیهم

 . دمیشن هم مهراب

 

 یپول و یمل کارت زدن،یم حرفمدارک یسر هی از -

 .داد پوشش باهاش شهیم که

 

 خم طرفم به و زنهیم کناررو اشقهوه فنجون یمجتب

 .شهیم
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 ا؟یک یمل کارت یدینفهم ؟یچ گهید -

 .شهیم دوخته هاملب به هانگاه همه

 

 .دمیم تکون طرف دو به روسرم 

 گفت مهراب به! بود همراهش چندتاشون یول نه -

 ؟یدید ارویمل کارت

 شون؟یدیند ؟یچ تو -

 

 اما گرفتم عکس روشون از هم و دمید هم چرا

 زیچ همه کردن بازگو یبرا زبونم چرا دونمینم

 ! چرخهینم

  ؟یدید یچ گهید بگو خدا یرضا محض باده -
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 بعد و کنمیم نگاه نفس برافروخته صورت به

 هم سرور یهامردمک یحت. فیشر منتظر یهاچشم

 . زنهیم دودو

 

 دونمیم یول دمیشن حرفاشون یالبهال. دمیند -

  ؟یدید کارتارو گفت بهش چون بود همراهش

 

 مغز شهیهم که یمجتب جز به همه خوابه،یم همه باد

 لبخند و خورهیم اشقهوه از یکم. بوده گروه متفکر

 .رهیگیم شکل هاشلب یرو یمحو

 

 !ستین بد نمیهم-

 

  نور_ضد#
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  یانصار_عاطفه#

 ۲۰۵_پارت#

 

 

 

 تا کنهیم تموم رواشقهوه یااضافه حیتوض چیه بدون

 حرف به و شهیم نظر هم باهاش هم فیشر کهنیا

 .ادیم

 

! کنهیم کاریچ پوالرو دیفهم تر راحت شهیم حاال -

 !میکن تمرکز مدت هی هیکاف

 .زنهیم چشمک من به رو

 دایپ یشتریب مدارک یبتون اگر بود، خوب کارت -

 .شهیم تموم کارمون زود یلیخ یکن
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 ! زوده یلیخ! شه؟یم تموم

 

 رویادیز پول یمل کارت یسرکی با شهیم چطور -

  داد؟ پوشش

 یهاچشم به. برهیم فرو فکر به روهمه یمجتب سوال

 . خوادیم جواب و کنهیم نگاه تکمونتک

 

 !؟یقانون راه از -

 

. دهیم یمجتب یهالب به یقیعم لبخند سرور، جواب

 .زنهیم بشکن یهوا یتو و کنهیم نگاهش دانقدر

 !قایدق -
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 همه نیب که یسوال دنیپرس زحمت رضا

 .کشهیم روهستمشترک

  ؟یچ یعنی -

 دادن پوشش یبرا خالف یهاراه دنبال دینبا یعنی -

 میبر یقانون هاراه سراغ دیبا م،یباش تیسا اون یهاپول

 !نداره یمل کارت به یاجیاحت که خالف راه وگرنه

 

 نگاه از دست یالحظه که یکنار زیم دختر به رضا

 .دهیم ادامه و رهیم غره چشم کشهینم اشعاشقانه

 

 بند ییجا به مادست که باشه یقانون اگر خب -

 !ستین

 .کنهیم دیتائ و دهیمتکون سر یمجتب
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 کاریچ میبفهم زودتر دیبا نیهم بخاطر درسته، -

 ینظر یکس. میکن دایپ رویسوت میبتون تا کنندیم

 نداره؟

 

 شیصندل به و شهیم نهیس به دست یبدخلق با رضا

 مطرح رسهیم ذهنش به که یفکر نیاول و دهیم هیتک

 .کنهیم

 

  زده؟یرقانونیغ موسسه -

 .کنهیم مخالفت فیشر

 پول یکس از ستین قرار داره، پول یکل خودش نه، -

 .رهیبگ
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 یلیم یب با و برهیم فرو کشیک یتو روچنگال نفس

 .زنهیم لب ینامعلوم نقطه به رهیخ. خورهیم یکم

 یکار هی کدومشون هر با و داره تیهو چندتا -

  کنه؟یم

 

 .نداره هیفرض نیا به یادیز اعتقاد رضا اما

 . رنینم کارا نجوریا سراغ آدما نیا -

 .کنهیم من به رو فیشر

 تر راحت کارمون یکن دایپ هاروکارت یبتون اگه -

  گذاشت؟ کجا مدارکو یدینفهم. شهیم

 !فهممیم یول دم،یند نه...ن -

 !کنهیم میتقس پوالشو هم دیشا-
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 دیبا من و گردهیم بر سرور سمت به هانگاه همه

 ست،ین یمجتب گروه نیا متفکر مغز کنم اعتراف

 .دهیم ادامه سرور! خواهرمه

 

 هی. ارنیم جنس خارج از یگروه که هییکسا مثل -

 !توننیم نفر چند یول ارهیب بار یکل تونهینم نفر

 ! ذارهیم حساب چندتا یتو پوالشو دیشا

  کنه؟ اعتماد تونهیم یک به یول -

 .دهیم باال شونه فقط نفس جواب در

 .دونمینم -

 

 دیتائ ای رد رو مختلف احتماالت و دهیم ینظر هرکس

 هر که یلرزش و ندارم حضورم به یخوب حس. کنهیم

 مطمئنم و کنمیم حس بمیج یتو کباری لحظه چند
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 هم نداره مهراب یهاامیپ ای تماس جز یلیدل که

 .دهیم بهم رفتن یبرا یشتریب زهیانگ

 بلند جا از ساعت به ینگاه با و خورمیم رو اموهیم آب

 .شمیم

 

 برم؟ زودتر تونمیم من -

 ؟یزود نیا به کجا -

 .زنمیم فیشر به یپوزخند

 .نداره یفرق ادیز که من نبود و بود -

 انجام دیبا دیریبگ میتصم شما که یکار تینها در 

 برم زودتر خوامیم نمیبیم کمتر مامانمو روزا نیا! بدم

 !خونه

 

  نور_ضد#

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 1220shahregoftegoo@ 

  یانصار_عاطفه#

 ۲۰۶_پارت#

 

 

 

 ...اصال باده-

 .نده ادامه تا ارمیم باال رودستم

 دارم دوست خودم ف،یشر ستین حیتوض به یازین -

 !برم

 

 یخداحافظ همه از. دمینم شتریب حرف یبرا یمجال

 از بعد و رمیگیم یتاکس. امیم رونیب کافه از و کنمیم

 و ارمیمرونیب بمیج از رویگوش نیماش حرکت
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 طرف از تماس و امیپ چند داشتم انتظار که طورهمون

 .دارم مهراب

 

 من یکارها یرو شهیم که یاسم تنها ؛یوانگید

 اما کنم،یم رفتار جاسوس کی مثل.  هیوانگید گذاشت

 با یالحظه نداره؛ یمشخص موضع هنوز که یجاسوس

 در و داره رومقابل طرف یهوا گهید لحظه و طرفه نیا

 !خودشه یقربان تنها تینها

 که یلیم برابر در تونمینم من و لرزهیم دوباره یگوش

 . کنم مقاومت دارم خط پشت مخاطب با صحبت به

 

  بله؟ -

! تو با دونمیم من یکن لنتیسا تویگوش گهید دفعه -

 ؟ییکجا
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 . زنمیم لبخند نیشده؟غمگ نگرانم

 .رونمیب -

 ! خونه یبر بود قرار -

 

 نیترکینزد پس بگم؛ دروغ بهش ندارم دوست

 .نمیچیم هم کنار روتیواقع به جمالت

 

 سر هی روگهیدهم مینیبب خواستیم دوستام از یکی -

 . ششیپ کافه اومدم

 .میبش آشنا هم یهادوست با دیبا کمکم -

 بگم شدیم کاش! مونده مورد کی نیهم فقط هووف

. هستن آشنا تو با یکاف اندازه به من یهادوست

 .کنمیم عوض روبحث

 ؟ییکجا خودت -
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 .زنهیم یاخنده تک

 هم با دنبالت امیب! گردمیم فضوال دنبال ابونیخ تو -

 م؟یبگرد

 

 .شکنمیم خنده با آورده هجوم گلوم به که یبغض

 .شهیم تنگ امیفضول نیهم یبرا دلت روز هی -

 تنگ تو یایفضول یبرا دلم روز هر من کن باور -

 .شهیم

 

 غلطش ای درست به یکار. شده تنگبرام دلش پس

 .پرسمیم رودارم اجیاحت جوابش به که یسوال ندارم،

 ؟یدار دوستم گهید یعنی االن -

 .شهیم آغشته خنده به صداش
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 روزاون از شتریب یلیخ یول زوده هنوز که دوست -

 .ادیم خوشم ازت

 .شمیم ادهیپ جانیهم من آقا! احساس یب -

 

 تا ریمس هیبق دمیم حیترج و کنمیم حساب روهیکرا

 تنهام هم مهراب تعجب، کمال در. برم ادهیپ روخونه

 باهام یدر هر از کوچه به دنیرس تا و ذارهینم

 به حوصله با. میخندیم و میگیم. کنهیم صحبت

 و شهیم یجد کنه،یم یشوخ ده،یم گوش هامحرف

 ذهنم و قلب یتو یشتریب یجا کارهاش نیهم با

 .خرهیم خودش یبرا

 

 بد احساسات از یخبر رسم،یم کوچه سر یوقت

 زرد یهارنگ از شده پر وجودم همه جاش به ست،ین
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 یانرژ بهم و کنندیم خوب روحالم که ینارنج و

 .دنیم

 

  خونه؟ یدیرس -

 .دمیم جواب زنان نفسنفس

 .دمیرس باالخره آره -

 .دنبالت امیب شب تا کن استراحت خوب باشه، -

 من یزندگ خوش یرو چرا. کشمیم یچارگیب از یآه

 کوتاهه؟ انقدر

 !امیب تونمینم... نه -

 .هیجد و خشک یادیز لحنش

 چرا؟ -

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 1226shahregoftegoo@ 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۰۷_پارت#

 

 

 

 !خونمون اومده خاله -

 .امیم گهید شب هی باشه -

 

 کوتاه اما ستین کننده یراض براش جوابم که واضحه 

 . ادیم

 

 .گهید کنمیم قطع -
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 .باش خودت مراقب باشه -

 ! باده؟ -

 

 در رومامان و گردمیم بر. زهیریمنییپا یهر دلم

 کینزد نکهیا از قبل. نمیبیم یادیز چندان نه فاصله

 .کنمیم تموم رومکالمه بشه

 

 .خداحافظ باشه -

 مامان به.  کنمیم راحت روالمیخ تماس، شدن قطع

 .کنمیم نگاه شهیم کینزد بهم پر دست که

  ؟یزنیم داد کوچه وسط چرا مامان سالم؛ -

 من؟ زدم داد کجا سالم،وا کیعل -
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 تیمحکوم جز یاجهینتمامان با کردن بحث اصوال

 ماجرا که نیهم و دمینم ادامه نیهم بخاطر. نداره

 از دهارویخر. کنمیم شکر خدارو نکرد، دایپ خیب

 .میشیم خونه وارد هم با و رمیگیم دستش

 

  ؟یبود کجا -

 . زدم دور کمی ابونیخ سر بازار کشنبهی نیا تا رفتم -

 

 رویبلند راهنیپ دشیخر یهاسهیک یتو از 

 .دهیمنشون بهم و کشهیمرونیب

 دم؟یخر خونه تو یبرا خوبه نیا -
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 که باره نیاول رفته خاله یوقت از. کنمیم دیتائ ذوق با

 رونیب ما نبود از زدن غر بدون و ییتنها خودش مامان

 .دهیخر خودش یبرا هم یزیچ و رفته

 

 . مبارکه ،یلیخ آره -

 .دهیممن به و ارهیمرونیب هم یادخترانه زرد شرتیت

 اس؟اندازهنیبب بپوش نویا -

 

 نهیآ یجلو و زنمیم تن رولباس و کنمیم تشکر

 یابرجسته زنبور طرح با بلند نیآست شرتیت. رمیم

 . هیداشتن دوست و بامزه داره که

 سهیمقا مهراب با روخودم یدهایخر ناخودآگاه 

 و کجا اون قبل وقت چند یونیلیم چند دیخر. کنمیم
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 نمونیب وسط نیا که یافاصله.  کجا ما یهادیخر

 .دارهخنده شدت به هست

 

 .ادیم بهت چه -

 بوس رم،یم مامان سمت و کشمیم زیآنال از دست

 .ذارمیم لپش یرو یاگنده

  مامان؟ .نکنه درد دستت اسبامزه یلیخ آره -

 .رهیم هاش دیخر سراغ

 جان؟ -

  م؟یندار پول ما چرا -

 م؟یندار گفته یک وا -

 بگه؟ یکس دیبا واقعا -
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 .کنمیم اشاره خونه وضع و سر به

 ست؟ینمعلوم -

 نمیهم که آدما هستن انقدر شکر؛ بگو نمیهم -

 !آرزوشونه

 ؟یچ دارن ماها برابر صد که ییاونا کن، ول اونارو -

 !کنند کاریچ باهاش دونندینم که دارن انقدر که اونا

 ؟یدونیم کجا از جان مادرندارن گهید زیچ هی اونام -

 نه کنه قانع تونستیم روسالهده باده هاجوابنیا

. ارهیم در ایلیخ ییپولشو از سر داره حاال که یاباده

 یونیلیچندصدم یهانیماش میتحر یتو که ییکسا

 که ییهاآدم دارن، هاشونشگاهینما یتو یخارج

 جاخودشون حساب تو که ادهیز انقدر هاشونپول

 !گهید زیچ تا هزار و شهینم

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 1232shahregoftegoo@ 

 دیرسیم ما به شهیهم دیبا ایمعنو همه یعنی -

 ه؟یبق به اشیماد

 .شهیم یشاک مامان

 .دنیکش زحمت البد دونمیمچه -

 زحمت د؟یکش زحمت کم بابا م؟یکشینم ما مگه -

 سال و سن نیا تو مردم یهابچه نگهداشتن از شتریب

 یبرا سرور یهاخوندن درس از شتریب زحمت تو؟

 ه؟یچ پس ستین زحمت نایا اگه دانشگاه؟

 

 .کشهیم آه مامان

  دارن؟ ِخوشدل االن اونا یدونیم کجا از حاال -

 به خوش ِدل جاچیه یندار مطمئنم یول... دونمینم -

 !نداده ماها
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  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۰٨_پارت#

 

 

 

 هیچ یدلخوش یبفهم مونده هنوز باده، یجوون هنوز -

 خواب یفهمیم یبرس که ماها سال و سن به اما

 !هیدلخوش هم یدار شب که یآروم

. کنهینم عمل بهش چندان خودش اما قشنگه حرفش

 .میداشت یمجتب اسم به نابغه داماد کی االن ما وگرنه

 

 ازدواج مخالف که اسساده یایدلخوش نیهم بخاطر -

  ؟یایمجتب و سرور
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 تا. مخالفم که دوتاست شما یفکرها نیا بخاطر -

 زن م،یندار ما داره چرا یک که نهیا فکرتون یوقت

 روگهید یکی و خودتون فقط ادیدرنم ازتون یزندگ

 .دیکنیم بدبخت

 

 یزیچ. رمیگیم مامان از یجواب نیهمچ که باره نیاول

 !باشه مامان با حق دمیشا گم،ینم

 رییتغ رو مامانومن صحبت ریمس سرور، دنیرس سر

 از زودتر سرور و میگذرونیم وقت هم کنار. دهیم

 که دونمیم خوب یلیخ من و گهیم ریبخشب شهیهم

 منه با صحبت یبرا یابهانه موقع، از ترزود خواب نیا

 . زنمیم ینفهم به روخودم اما
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 نم،یبیم لمیف مامان کنار شورم،یم روشام یهاظرف

 یوقت و بافمیم دروغ میکار طیشرا و سعادت راجب

 به اکراه با کنه،یم خاموش روسالن یهاچراغ مامان

 غلت سرور. کشمیم دراز تخت یرو و رمیم اتاق

 .چرخهیم سمتم به و زنهیم

 

 ؟یاومد -

 !بود داده ریگ یسرِشب زدم،یم حرف مامان با آره -

 !باده؟ -

 یخاص حرف کنمیم حس به،یعج گفتنش باده

 .گمیم هووم بسته چشم.داره

  ؟یخوب مرتبه؟ زیچ همه -
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 و کهیتار اتاق که خوبه. شناسهیم رومن یادیز سرور

 .کنم یمخف ازش روصورتم تونمیم

  نباشم؟ چرا خوبم... آره -

  ؟یندار سعادت با یمشکل -

 ! گهید کردم عادت نه؛ -

 

 حرف آروم و خونسرد و کشهیم یقیعم نفس

 .زنهیم روشیاصل

 ای هاکارتاون از یبتون اگر باده، میدار الزم مدرک -

 یعال یریبگ عکس باشهمدرک که یاگهید زیچ هر

 .شهیم

 !کجاست دونمینم من -
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. شمیم رهیخ سقف به و کنمیم باز چشم باالخره

 که زنهیم یحرف من به رو و چرخهیم پهلو به سرور

 .رهیگیممن یهاچشم از روخواب صبح تا قطعا

 

 !یبفهم که ختنیر نقشه هابچه نیهم یبرا دونمیم -

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۰9_پارت#

 

 

 

  گرفتم؟ عکس زیچ همه از من یوقت یانقشه چه
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 بگم بهت یزیچ هی دیبا من... نقشه الیخیب سرور -

 ..من

 .پرهیم حرفم نیب

 سرش به زده نفس باده؛ ارین بهانه فقط -

 همه ادین رونیب باباش و نشه اگر گفتیم روزید

... فیشر ؟یچ یعنی یفهمیم ده،یم لو زمونویچ

 باده گفتیم امروز مونهیم تو همزاد مثل که. فیشر

 .کنهیم رفتار داره یجور هی

 

 .پرمیم حرفش نیب من بارنیا

 مدارکو اون من باشه. ستین بهانه بهم، کن گوش -

 . ستین الزم نقشه کنم،یم دایپ

 .کنهیم سکوت یکم
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 زیچ هر یبرا ست،ین مدارک اون یبرا فقط نقشه -

 ماهم یتونینم یتک تو باده! هست خونه تو که هیمهم

 !میباش دیبا

 

 یبرا یشتریب زمان تونمیم دروغم با کردمیم فکر چرا

 نفر پنج من از ریغ به کردم فراموش چرا بخرم؟ بودنم

 براش و بستن دل آدم نیا پول به که هستند همگهید

  کنند؟یم تالش

 یرینگ عبرت یوقت تا کنه، فرو مغزم تو یکی کاش

 !یشکست به محکوم

 .پرسمیم رو یاصل سوال

 

 ه؟یچ نقشه -
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 در من، سوال به دادن جواب از قبل و شهیم زیخمین

 یزیچ کنهیم بلند رو یگوش یصدا که یامیپ جواب

 . سهینویم

 و بندهیم باال داره مچش دور که یکش با رو شموها

 .دهیم ادامه

 

 اونجا شب تا یکن جور بهانه هی دیبا یهرکار از قبل -

 !یبمون

 

 یابهانه چیه جااون من موندن.خندمیم دلم تو

 یهاچالش نیبزرگتر از یکی هاروز نیا و نداره اجیاحت

 و نموندن شب یبرا بهانه کردن دایپ خونه، اون در من

 ! اومدنه خونه
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 تخت یرو سرور مثل و شمیم خواب الیخیب هممن 

 سر از روییهااتفاق چه دیبا بارنیا بفهمم تا نمیشیم

 .بگذرونم

 

                           *** 

 

 دنبال رو وارید یرو بزرگ ساعت یهاعقربه نگاهم

 چند برش پس از که لرزهیم انقدر دستم و کنهیم

 پام و دست که یطیشرا از یعصب. امینم بر جیهو حلقه

 کانتر به رو دستم و ذارمیم کنار رو چاقو بسته رو

 مسلط خودم به تا بندمیم چشم هیثان چند و رمیگیم

 کباری قهیدق چند هر و گرفته دست بلندگو مغزم. بشم

 یتو رودمیشن سرور از شیپ شب سه که ییهاحرف

 .زنهیم ادیفر سرم

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 1242shahregoftegoo@ 

 

 سرور؟ هیچ نقشه -》

 《!مرج و هرج -

 

 انجام روکارم و برسه درست زمان تا کنم صبر دیبا

 اما بشه سخت نهمهیا نبود الزم دیشا که یکار. بدم

 .ستین ازش یزیگر گفتم که یدروغ بخاطر

 

 ؟یستین خوب آشپزسر خبرچه -

 سمت به یساختگ آرامش با و شمیم مسلط خودم به

 .چرخمیم مانیپ

  هنوز؟ ینرفت خوبم؛ کهمن -
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 یناراض نگاه مقابل در و دارهیبرم جیهو حلقه چندتا

 .کنهیم خرتخرت من

 !دیبش دلتنگم کمتر برم رترید گفتم گهید نه -

 نگاه ساعت به یرچشمیز و زنمیم دستش یرو

 وقت گفتن هابچه که یزمان تا ساعت سه هنوز کنمیم

 .ستین ینگران یجا و دارم

 

 اشک صبح تا ما یریم که شبا راستش آره -

 دختر اگر بنظرم یحت. یمحبوب تو بس از میزیریم

 !محبوبه ذاشتیم اسمتو دیبا مادرت یبود

 .زنهیم چشمک و خندهیم

 انقدر؟ من؟ مرگ -

 .دمیم تکون سر یلودگ با

 !مونمیم شب پس خب -
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 .برسه یپشت اطیح به صداش تا زنهیم داد

 یبود نگفته بهم خودت چرا... مهراب... مهراب - 

 .عشقم

 مواقع طورنیا در خدا اگر کنمیم فکر خودم با یگاه

 چاقو با! بود شده تموم پروژه االن تا بود کرده سنگم

 .نداره بر یاگهید چیهو تا زنمیم دستش یرو

 .نزن دست -

 ...مهراب...مهراب ؟یاریدرم یباز یوحش چرا اِه، -

 

.  رسهیم سر هم قشیرف باالخره که زنهیم داد انقدر

 استفاده خانم نیریش نبود از. ادیم آشپزخونه داخل

 .کنهیم بغلم پشت از منتظرهریغ و کنهیم
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  مان؟یپ خبرتهچه -

 !کنارتم شباهم بعد به نیا از -

 مشونه به رواشچونه و زنهیم کنار روموهام مهراب

 .دهیم هیتک

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲1۰_پارت#

 

 

 بدهکارم؟ یچ به روذلت نیا -

 باال ابرو هم سرپشت و تند مانیپ یبرا و خندمیم

 .ندازمیم
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 !میکن صدات محبوبه میتونیم االنم نظرمبه یحت -

 اشاره خانم نیریش اتاق به و خندهیم هم مانیپ خود

 .کنهیم

 

 چهاررکعت وگرنه خوادیم خدا از شوهر کنم فکر -

 !کشهینم طول انقدر یریبخ عاقبت یدعا و نماز

 اما نرسه اتاق به امخنده یصدا تا گزمیم لب

 .استدهیفایب

 !خدابنده سرماخورده! تیترب یب -

 .خودته نوبت گهید چندوقت نخند -

 شکمش به آرنجم با که یاضربه رومهراب خنده تک

 .کنهیم قطع زنمیم

 

 ! اصال من؟ -
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 ! گفتهیم اصال یلیخ خانمم نیریش یحت آره، -

 یهاحرف بگم اگر دروغه و خندهیم عمال مهراب

. امینم نییپا خودم موضع از اما کنهیم ناراحتم مانیپ

 به ابرو و چشم با و ستین بردار دست هم مانیپ

 .کنهیم اشاره مهراب

 

 یچجور نیبب اد،یدرنم شوهر که نیا از حداقل -

 !خندهیم

. شمیم رهیخ مهراب به و گردمیبرم ناخودآگاه

 نیچ کنارشون که ییهاچشم با و خورهیم رواشخنده

 روصورتم یرواخم یوقت. کنهیم نگاه بهم خورده

 .برهیم باال میتسل نشانه به رو هاشدست نهیبیم

 

 !فقط دارم اجیاحت نیتمر کمیکنه،یم اغراق -
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 خودم کار به تا رمیگیم فاصله ازشون و خندمیم

 ادیز استرس بخاطر شیپ قهیدق چند تا جالبه،. برسم

 همه و خندمیم دارم حاال و افتادمیم پس داشتم

 اجیاحت نیتمر کمی به که هیمرد حضور بخاطر هانیا

 !داره

 

 شبید که یرقم با م؟یبش پروژهنیا الیخیب شهینم 

 که ییکارها و هافکر دور پس! نه قطعا دمیشن سرور از

 .کشمیم قرمز خط کنندیم سست رو پامودست

 کارم به مان،یپ و مهراب یهاصحبت به توجه یب

 آماده دارم نظر در شام یبرا که یمخلفات و رسمیم

 رونقشه و کنمیم خرد تند هارو گوجه و اریخ. کنمیم

 دربرابر من. باشه راحت المیخ تا کنمیم مرور خودم با

 .دارم تیمسئول اعتمادشون و هابچه
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 خوره؟یم شام چند ساعت معموال -》

 !باشه داشته یکار اگر ده تاینها نُه، -

 روشن رو شیگوش قوهچراغ سرور که یالحظه درست

 گمونید یهانقشه یسادگ به نقشه نیا دمیفهم کرد،

 !ستین

 دایپ اومدنت رونیب یبرا یابهانه هی ازدهی ساعت -

 یلیدل چه با مهمه یلیخ باده، باشه حواست. کن

 《!کنن شک بهت دینبا اصال ،یایمرونیب

 

 !آخ -

. امیم خودم به انگشتم کبارهی سوزش و درد حس با

 . زهیریم ازش یادیز خون و دهیبر قیعم

 د؟یبر دستت ؟یشدیچ -
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 ادمی یحت و شده تموم هاشونصحبت یک دونمینم

 هردومون حاال که رفته کجا و یک مانیپ ستین

 .مییتنها

 

  کجاست؟ حواست آب، ریز ریبگ ایب ادیم یخونچه -

 

 دونمینم خودم هنوز یوقت ندارم گفتن یبرا یحرف

 !ارمیم گرانید و خودم سر ییبال چه دارم

 شه،یم کار به دست خودش نهیبینم یواکنش یوقت

 تا شورهیم رودستم و برهیم نکیس طرف به رومن

 . نهیبب بهتر روزخم یجا

 زخمم به دستش یوقت و کنمیم سکوت مدت تمام

 .کنمیم جمع درد از روصورتم خورهیم
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 .ببندمش نیبش ؟یدیبر یچجور د،یببخش -

 مهراب. شمیم رهیخ دستم به و نمیشیم یصندل یرو

. بندهیم باند و گاز با بعد و زنهیم نیبتاد رو زخمم

 بدجور شرم یچاقو انگشتم، بخاطر نه اما دارم درد

 اون محبت همه نیا از شرم! زنهیم ضربه قلبم به داره

 .گرفتم نظر در براش من که یجواب و

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲11_پارت#
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 به. رهیگیم باال روسرم و ذارهیم چونم ریز دست

 . شهیم رهیخ هامچشم

 مان؟یپ -

 !مانیپ چارهیب

 ! بابانه -

 چته؟ پس -

 

 باد و برق مثل ساعت کی کنم،یم نگاه ساعت به 

 ! مونده گهید دوساعت فقط و گذشت

 ! خانم شمام با -

 چه من و خاصه هاشگفتن خانم دونهیم همخودش

 .برمیم دنشیشن از یلذت
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 گرفتن زن یپ رفت حواسم لحظه هی ست،ین میزیچ -

 . زایچ نجوریا و مراسم و داداشم

. کنهیم نگاهم رهیخ و کشهیم دست لبش دور

 فشار یآروم به و رهیگیم هاشدست نیب رو هامدست

 .دهیم

 

 بهم وقتا نجوریا دیبا که یدونیم تو؟ یدار الزم پول -

 ؟یبگ

 .شم راحت تا کنه سنگم خدا کاش

  برات؟ بکشم شام! ستین الزم نه...نه -

 .زنهیم گوشم پشت روموهام

 میببر خودمونم یبرا ببر خانم نیریش یبرا بکش -

 .میبخور بذارم لمیف باال
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 .دمیم جواب حواس یب

  لما؟یف اون از -

 هم از خنده با هاشلب و شنیم درشت هاشچشم

 .رنیگیم فاصله

 یینمایس   من یول مینیبیم یبخوا هملمایف اون از -

 !داشتم نظر در

 زمان مهراب یبرا باشه کوتاه یهرکس یبرا ماه سه دو

! شده بلد رومن خوب یلیخ که ادیز انقدر. هیادیز

 یمنف زیهرچ از روذهنم و شاد یآن به رومن تونهیم

 .زنمیم بازوش به مشت با. کنه دور

 

 بود ایمفهوم لمیف اون از منظورم ،ییایحیب یلیخ -

 .میدید شب اون که

 .ندازهیم بهم یمعنادار نگاه
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 !یخوابیم باهاشون تو که لمایف همون -

  ؟یندار بزنبزن بذار، تر باحال زیچ هی خب -

 .زنهیم ضربه مینیب نوک به

 !دارم یبخوا یهرچ کامله ومیآرش -

 

 ریگجو یبرا یخوب تذکر بم،یج داخلِ یِگوش لرزش

 . است هیبق به کردن فکر و لحظه نیا در نشدن

 م؟ینیبب شب آخر میبخور شام -

 ست؟ین یمشکل خونه یبرگرد رید فقط البته، -

 .هستم امشب نداره خبر هنوز

 .بمونم شتریب تونمیم ادیم رید سامان -
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 نیا از که یپول بدم، ادامه دروغ به طورنیهم اگر

 درازم دماغ دنیبر خرج دیبا رورسهیم بهم ماجرا

 .بکنم

 .میبخور شام پس زم،یعز باشه -

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲1۲_پارت#

 

 

 یسخت به که یحواس با و کنمیم آماده روزیچ همه

 مدت تمام در و خورمیم شام کردم نقشه ِجمع

 .ارمین بار به یخرابکار تا کنمیم رصد هم روزمان
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 باال؟ میبر بود، یعال -

 هرطور دیبا و دارم وقت کار شروع تا ساعت مین فقط 

 .بمونم جانیا شده

 . امیم کنمیم جمع من یکن آماده لمویف تا برو تو -

 .فردا یبرا باشه میبر ایب زمیعز خوادینم -

 ییظرفشو نکیس داخل و دارمیم بر هاروظرف

 .ذارمیم

 

 یکس ندارم دوست که یدونیم. شهیم تموم االن -

 .کردم فراموش روخودم کارِ کنه فکر

 نکنم؟ کمک...باشه -

 دلم تا کردیم رفتار بد باهام کمی فقط کم،ی کاش

 .نسوزه طورنیا
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 به سر هی کنم جمع ست،ین ادیز زمیعز نه -

 .باال امیم بزنم خانمنیریش

 

 بلند جا از شده هم در یهااخم با و دهیم تکون سر

 هارواخم و کالفه نگاه نیا حرف خوب من و شهیم

 .فهممیم

 .یراحت طور هر -

 باال صدامو زیم کردن جمع نیح و ارمینم طاقت 

 .برمیم

 !مونمیم شبم یهست یخوب پسر انقدر که حاال -

 .زنهیم داد خودم مثل

 !بود معلوم اول از -
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 و دنیخند اجازه مونده کار شروع تا که یزمان ربع کی

 به سرعت تینها با. دهینم رویشگیهم یها کلکل

 تا قهیدق پنج یوقت درست و کنمیم یدگیرس کارها

 یبرا دارم،یم بر رو زباله سهیک مونده ازدهی ساعت

 .رمیم رونیب خونه از و فرستمیم سبز قلب یمجتب

 

 یاصل درب تا خونه یورود در نیب که یکوتاه ریمس 

 یانرژ ازم ساعته چند یروادهیپ کی اندازه به هست

 آرزو و ذارمیم کوچه به پا ازدهی ساعت راس. رهیگیم

 . بگذره زودتر هرچه هاشبرنامه و امشب که کنمیم

 گشت از یخبر بود گفته سرور که طورهمون

 !چرا دونمیم که منم فقط و ستین یشگیهم

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 1260shahregoftegoo@ 

 یایب ساعت راس دیبا باده، کن گوش خوب -》

 معرکه هی نفس قراره اومدنت از قبل قهیدق پنج. رونیب

 گشت که ییدعوا باشه، داشته کوچه سر یاساس یریگ

 《!کنه یدگیرس و بکشه کنار کنه مجبور رو

 

 در یجلو که یمخصوص سطل یتو روزباله سهیک

 با نظافته مسئول که یکارگر فردا تا ذارمیم هست

 ینفوذ محافظ همون ای صابر از یخبر. ببره خودش

 داخل که یپسر دونمیم که منم فقط هم باز و ستین

 در قراره نشسته خونه یروبهرو رنگ یمشک نیماش

 البته باشه؛ هاشآدم و خونه به حواسش مانیپ نبود

 !میبذار ما اگر
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 تینهایب من که یبزرگ ژرمن سگ و رضا دنید

 یبرا معکوس شمارش حکم اشم،یکار نیریش دلتنگ

 .داره رومن نقش شروع

 

 ه؟یچ وسط نیا من نقش  -》

 ینیریش سگ به نسبت موقع به و یبذار باز درو دیبا -

 !یبد نشون واکنش ینیبیم کوچه یتو که

 !سگ؟ -

 《!الکس -

 

 و کنهیم پرت من سمت داره که یکوچک توپ رضا

 کامال سگ نیا.  دوئهیم طرفم به وجود تمام با الکس

 هیباز توپ منتظر داره من از که یشناخت با و آزارهیب

 رمیم نظر مورد نیماش سمت یساختگ ترس با من اما
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 تالش توپش یبرا الکس. رمیگیم رودشید یجلو و

 قایدق نیا و پرهیم نییپا و باال من یجلو و کنهیم

 !میخواستیم ما که هیزیچ همون

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲13_پارت#

 

 

 

 .کنهیم مداخله و ادیم جلو یشرمندگ با رضا

 دینبا شد من ریتقص. آزاره یب خانم دینترس -

 .کردمیم باز رواشقالده
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 نیا یول هوی ترسمینم ینجوریهم من بابا نه... نه -

 ! سمتم دیدو هوی

 .خوامیم معذرت بازم -

 

 به که یادیز لیم و کشمیم الکس سر یرو دست

 .کنمیم سرکوب رودارم چلوندنش

  ه؟یچ اسمش. کنمیم خواهش -

 !هکتور -

 تیهو شهیم ما یماجراها وارد یوقت هم الکس یحت

 !داره یقالب

 .هیخوب پسر معلومه -

 .ریبخ شبتون خوامیم معذرت بازم... یلیخ -

 .ریبخ شب -
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 قهیدق پنج نیا در یعاد نندهیب کی نظر از که یدرحال

 اما گردم؛یم بر خونه داخل وفتادهین یخاص اتفاق چیه

 پنج نیا دونمیم من فقط بازم که جاستنیا نکته

 نفر چند ندهیآ تونهیم که بود یرعادیغ انقدر قهیدق

 .بده قرار ریتاث تحت رو

 

 کنم؟ یباز الکس با دیبا چرا -》

 کردن کم و محافظ اون حواس شدن پرت یبرا -

 !دشید وسعت

 بشه؟ یچ که -

 《!خونه تو ادیب فیشر -
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 نیاول مثل ندارم شک و بندمیم سرم پشت رو در

 صورتم رنگ دم،یشن خواهرم از رومراحل نیا که یبار

 .دهیپر بدجور

 رونقشه یاساس البته صد و دوم فاز دیبا بعد به حاال از

 با اما است،خونه داخل فیشر اگرچه. ارمیدرب اجرا به

 !تنهام دست رسما من داره که ینقش وجود

 رفتنشیپ درست جهینت خونه، دست کی یاهیس

 !خواستمه من که یاگهید راهکار

 

 یوقت تو ادیب یچجور فیشر شما؟ دیدار عقل -》

 هست؟ نیدورب جا همه

 کنه، هک هارونیدورب دوباره تونهیم گهیم یمجتب -

 .کردنیم استفاده یکلک چه از دهیفهم
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 تا که دیپر سرم از چنان خواب جمله کی نیهم با

 .ومدین چشمم به صبح

... ادین نایدورب سمت اصال نکنه، هک... نه...نه -

 !خطرناکه

 چرا؟ -

 نایدورب راجب یلیخ مدتنیا بگم، بهتون رفت ادمی -

 دردسر یحت ای باشه تله ممکنه زننیم حرف مانیپ با

 《!دیبکن گهید فکر هی! بشه

 

 کردن هک از یریجلوگ نقشه نیا مثبت نقطه تنها

  به یمجتب یدسترس از اول روز دیشا.بود هانیدورب

 من! اصال روزهانیا اما شدمیم خوشحال هانیدورب

 سر پشت دارم که یاتفاقات حیتوض به یاعالقه چیه
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 دروغ کی وسط که یزمان درست اونم ندارم، ذارمیم

 !هستم دوستانم بهبزرگ

 

 سمت نداره یظاهرساز به ازین که یترس و استرس با

 .کنمیم باز رو در و رمیم خونه

 

 دیبا تو باده، زهیبر هم به قراره خونه داخل -》

 .یباش سعادت کنار هست هرطور

 بشه؟ یچ که -

 جاشو رفت یهرچ سراغ هم ،یبد خط بهش هم که -

 .یریبگ ادی

 ورق چهارتا بخاطر کارا نیا همه آخه؟ یچ یجا -

 .کنمیم دایپ خودم که گفتم ؟یمل کارت کاغذو

 .کنهیم کالفه رو سرور مخالفتم
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 نیترارزش با ینیبب تا یباش کنارش دیبا نه، -

 شب اون قطعا. کجان و هستنیچ داره که ییهازیچ

 .یدیند االن تا که ینیبیم ییهازیچ

 دردسر خودتون یبرا دیدار سرور استمسخره -

 نیا نمیبب من قراره یحساب چه رو! فقط دیخریم

 زارو؟یچ

 رنیم اومده دزد فهمنیم یوقت آدما طورنیا چون -

 《!دارن که ییزهایچ نیترمهم سراغ

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲1۴_پارت#
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. نخورم نیزم مراقبم و رمیم جلو کورمال کورمال 

 کانتر یرو یآروم به روهمراهم تلفن نقشه، طبق

 !نباشه همراهم لزوم وقت تا ذارمیم

 

 .مهراب...مهراب -

 نیا. رمیم جلو و کشمیم دست اطرافم و دور به

 مطلع زیچ همه از که یمن داره کمکم ندادن جواب

  کجاست؟ یعنی. ترسونهیم هم روهستم

 احساس رویاگهید کس وجود من اما کهیتار جاهمه

 مرد ای قمهیرف دونمینم که یکس. کنمیم

 . هامروز نیا یداشتندوست

 یهایریدرگ به منجر امشب اتفاقات دوارمیام فقط 

 .نشه یجد
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 ...مهر -

 برابر در یمحکم سد و رهیگیم قرار هاملب یرویدست

 که ینوازشامه و آشنا یبو. سازهیم بلندم یصدا

 بر رو امرفته دست از آرامش چهیپیم مینیب داخل

 ! خودشه.گردونهیم

 .زنهیم پچ گوشم یتو آروم

 

 !استخونه یتو یکس منم، نترس -

. کهیتار جا همه که خوبه چه و شهیم گرد هامچشم

 مرجوهرج هی ما هدف بفهمه، یزود نیا به نبود قرار

 !بود تفکرش قدرت کردن لیزا و یاساس
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 ایب من همراه و نزن داد گهید. دارمیم بر دستمو -

 باشه؟

 رودستش آروم. دمیمتکون تکون روسرم موافقت یبرا

 تمیهدا کجاست دونمینم که یسمت به و دارهیمبر

 گوشم یتو اما اسآهسته یادیز اشزمزمه. کنهیم

 .چهیپیم

 !باال میبر دیبا است،پله جلومون باش مراقب -

 

 تمام مهراب حضور با که انگار اد،ینم در ازم ییصدا

 دیبا من گفتیم سرور. کردم فراموش رونقشه و برنامه

 که زمیبر هم به روذهنش انقدر و بگردم مهراب دنبال

 .رهیبگ قرار ریتاث تحت
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 سراغش که یزیچ نیاول باده، کن دقت خوب -》

 شده طورهر. داره تیاهم یلیخ براش قطعا رفته

 《.باشه راحت کارت بعدا تا کن داشیپ

 

 رهیم سراغش که هم یکس نیاول درباره سرور کاش

 کی مثل. نشم آچمز طورنیا من تا بود گفته یزیچ

 پچ سرم پشت از و کنهیم احاطه رومن امن حصار

 .زنهیم

 

 !باال یبر زود دیبا -

  ؟یاینم تو مگه -

 !باش زود ام،یم -
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 با. رمیم باال هاپله از همراهمش و رمیگیم هارونرده

 و ارهیم فشار امنهیس به عالم غم باال طبقه به دنیرس

 و ستین سخت چندان کار بعد به جانیا از نظرمبه

 خراب یبرا معکوس شمارش یعنی کار شدن آسون

 .کنهیم امشوکه مهراب حرف اما. روزهانیا شدن

 

 مانیپ به کن قفل سرت پشت درو من اتاق یتو برو -

 !بزن زنگ

 !نهییپا میگوش من من؟...م -

 دایپ راحت روخوابش اتاق درها، دیسف رنگ لطف به

 .کنهیم

 !امیب من تا کن قفل درو پس -

 بهم و رهیگیم سر از رودوباره تیفعال کمکم مغزم

. ارهیدرب ما کار از سر مهراب نبود قرار ده،یم هشدار
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 اصال من و وفتهیم خطر به فیشر برم شیپ نطوریا اگر

 .خوامینم رونیا

 کشمیم نییپا رو رهیدستگ گرفتنش فاصله محض به

 .زنمیم غیج نشده دور تا و

 

 !مهراب -

 هم به شدت از که ییصدا با و ادیمطرفم به مهیسراس

 !زنهیم داد بایتقر نداره روش یکنترل یختگیر

 !شده؟یچ -

 !انگار دمید رویکی -

 .دهیم هلم اتاق داخل یعصب

 در رونیب یرفت دمید پنجره از ست،ین نجایا یکس -

 .نهییپا هنوز حتما! تو اومد یکی رفت برقا تا بود باز
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 اومده؟ من دنبال چرا پس ده؟ید

 !مانیپ بزن زنگ ن،ییپا یریم چرا تو پس -

 !نهییپا خانم نیریش -

 

 بگم بهش و ببوسم روصورتش تمام خوادیم دلم

 خراب رومعادالت همه یدار که یمرس ،یمرس

 یدید بگم فیشر به و بزنم داد دارم دوست. یکنیم

 فکر به طیشرا نیا در که یآدم نیا و دیکردیم اشتباه

 داره؟ فرق هیبق با خونشه کارگر و من

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲1۵_پارت#
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 روخودش نییپا طبقه که هم یکس چون تونمینم اما

 محافظت یبرا من و دوستمه نیبهتر انداخته خطر به

 . کنمیم یهرکار ازش

 

 اومده هست یهرک! ستین که قاتل دزده... نرو...ن -

 !خانم نیریش نه تو سراغ

 

. سنجهیم روحرفم داره که مشخصه و کنهیم سکوت

 یکم کوچه داخل نور تا کشمیم کنار رواتاقش پرده

 حرکات و کالفه صورت حاال. کنه روشن روفضا

 .نمیبیم ترراحت روشیعصب
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 کنم؟ کاریچ یگیم -

  ؟یزنینم زنگ مانیپ به چرا -

 اتاق رونیب به یسرک و زنهیم چنگ روموهاش

 .کشهیم

 !کجاست میگوش دونمینم -

 به روشیگوش شام از بعد دونمیم که منم فقط هم باز

 نقطه نیتر پرت و برداشتم کانتر کردن زیتم بهانه

 !گذاشتم آشپزخونه

 

 رسهیم گوش به نییپا طبقه از یزیچ شکستن یصدا

 که یقرص دوتا وجود با خانم نیریش کنمیم دعا من و

 !نشه داریب ختمیر غذاش یتو وجدان عذاب تینها در

 رهیم هاپله سمت به زدهشتاب و ارهینم طاقت مهراب

 .شمیم مانعش من اما
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 هی دیبا ؟یچ باشن نفر چند اگه! لحظه هی کن صبر -

 خودمون از باهاش یندار یزیچ. میکن دایپ یاساس راه

 م؟یکن دفاع

 وجود یخودمون بعدم! دمشید گمیم... نفره هی -

 !یمونیم جانیهم تو نییپا رمیم من نداره،

 ستین ادتی کار؟یچ نییپا یبر یگیم چرند چرا -

 بودن؟ کرده جونتو قصد شیپ وقت چند

 

 تونمیم من و شهیم کوچه ییروشنا خیم نگاهش

 پنجره قیطر از داره قصد قطعا. بخونم رو فکرش

 .بدم اجازه دینبا من و کنه خبر رو محافظش

 .برمشیم حمام سمت خودم با و شمیم کشینزدآروم
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 نکن یکارچیه! دمید رو یکی هیسا مهراب... مهراب -

 اگه... بکشنمون اگه... خطرناکه! میینجایا فهمنیم

 .ترسمیم من نرو... مهراب نیبش... رنیبگبخوان تورو

 .رمینم ییجا نترسآروم ششیه-

 

 معطوف حواسش و ادیم رونیب پنجره فکر از! موفقم

 .شهیم در

 !دییکجا دهیسپ... دهیسپ-

 خانمنیریش گنگ و جیگ یصدا که یزمان تا فقط اما

 .دهینرس گوش به نییپا طبقه از

 که یمن هوایب و زنهیم وارید به یمحکم مشت مهراب

 . دهیم هل عقب به رودارم نگهداشتنش در یسع

 !باش جانیهم -
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 داره که ینیسنگ نسبتا یسنگ مجسمه یپاتخت یرو از

 تینها در من و رهیم هاپله سمت به و دارهیبرم

 زنمیم چنگ دارم که یسمانیر نیآخر به یدرموندگ

 .بدم نجاتش فیشر کردن خبر با دیشا تا

 داد بلند تینهایب یصدا با و دومیم مهراب سر پشت

 .برسه فیشر گوش به تا زنمیم

 

 ! نرو مهراب -

 خبره؟چه زهرافاطمه ای -

 

 و یاطیاحتیب خانم، نیریش داد دنیشن باال، جانیه

 هم دست به دست به دست هاپله حد از شیب یکیتار

 تا چقدر دونمینم که یاپله یرو از من تا دنیم

 . امیب نییپا و بخورم سُر داره فاصله نییپا طبقه
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 گفتن دهیسپ یصدا اما گرفته رووجودم تمام درد

 شنومیم روخونه در خوردن هم به اون از بعد و مهراب

 .هیکاف المیخ شدن راحت یبرانیهم و

 

 ...دهیسپ... دهیسپ -

 !کن درست برقو...برق... آخ...خوبم -

 آخه؟ شدهیچ رضا امام ای -

 

 که ییهااشک و خانم نیریش یصدا یبرا دلم

 کارچه. سوزهیم زهیریم ترس از داره مشخصه

 فیشر بود؟ یااحماقانه

  افتاده؟ ریگ ای رفت رونیب 

 !رفته برق... نمیریش ستین یزیچ...آخ -
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 تا یزیچ و شهیم شتریب لحظه هر کمرم و دست درد

 .نمونده هم خودم کردن هیگر

 بر خونه به ییروشنا قه،یدق چند از بعد باالخره

. کنمیم تجربه رو کامل بازدمودم کی من و گردهیم

 دنید بخاطر نه خونه، لیوسا یختگیرهمبه بخاطر نه

 و حیصح که یخانم نیریش دنید بخاطر نه مهراب،

 بخاطر فقط و فقط اومد، رونیب اتاق اون از سالم

 فیشر بابت از المیخ حاال یمجتب روزید یهاحرف

 ! راحته

 

 !اسچارهیب فیشر بشه وصل برق اگر -》

 فیشر که یزمان تا خونه اون راحت، التیخ -

 《!نداره برق جاستاون
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  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲1۶_پارت#

 

 

 

 زحمتیب خانم نیریکنه؟شیم درد کجات! نمتیبب -

 ؟یبد تکون دستتو یتونیم ؟یزنیم مانیپ به زنگ هی

 خورد؟ ییجا سرت

 .ندارند یدرست ته و سر حرفاش که کرده هول انقدر

 

 .خوردم سر بد یلیخ! شکنهیم داره کمرم...کمرم-
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 بابت از روپاهام و دست یآروم به و ارهیم شیپ دست

 نگاه گمیم که یآخ هر با و کنهیم چک یشکستگ

 نه اما دارم یادیز درد. ندازهیم سمتم به یبار شماتت

 . باشه یشکستگ نشونه که قدراون

 

 یبخور مغز با یگینم نییپا یدییدو یطورنیا چرا-

 ن؟یزم

 لشیتحو رورسهیم ذهنم به که یراست حرف تنها

 . دمیم

 هیقض اصل در یریتاث هادروغ و راست نیا اگرچه

 هم هرقدر من. زنمیم گول روخودم فقط من و ندارند

 اسمم متاسف قدرهرچه و نگراندل هم هرقدر راستگو،

 !دزده
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 !نییپا یرفتیم دینبا -

 .باال برمتیم االن! دختر تو دست از هووف، -

 .کنمیم مخالفت من اما کنه بغلم خوادیم

 .پاشم کن کمک فقط امیب راه تونمیم خواد،ینم -

 خانم نیریش و شهیم بلند خونه در زنگ یصدا

 و کنهیم قطع روتلفن مونده سرپا زور به که یدرحال

 .ادیم ما سمت بعد و رهیم در سراغ

 

. ادیم داره شده،یچ گفتم مانیپ آقا به زدم زنگ آقا -

 نگذره خدا! ادیم داره اونم بود در پشت اوشیس آقا

 کمرتون به بزنه درد! کردن کاریچ روخونه نیبب ازشون

 !آخه

 و گرفته جلوجلو خانم نیریش آه رهیگیم امخنده

 .شکنهیم درد از داره کمرم
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 .غرهیم یعصب مهراب 

 ستینمعلوم سال صد ادین خوامیم خورمفت کهیمرد -

 !کردهیم یغلط چه

 

 ما کار بخاطر که یدیجد محافظ همون اوش،یس

 . شهیم اخراج قطعا و کرد یکوتاه امشب

 .دهیسپ پاشو. امیب تا باشه منتظر جانیهم بگو -

 باال هاپله از زنانلنگ و شمیم بلند جا از یسخت به

 .رمیم

 .کنم بغلت بگو یشد خسته هرجا آروم، -

 مهراب؟ باشه، -

 .جونم -

 ؟یدار خونه تو یزیچ بود؟ یچ دنبال یکینیا -
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 هدف اما دم،یم هیتک هانرده به گرفتن نفس بهانه به

 ریتاث زانیم دنیسنج و مهراب واکنش دنید یاصل

 .حرفمه

 رو اشقهیشق یرو کرده ورم رگ و بندهیم چشم

 .دهیم فشار

 

 .دونمینم یچیه گهید واقعا دونمینم -

 ؟یدونینم -

 

 هنوز که یمن یبرا نیا و هست یزیچ یعنی سکوتش

 ماجراها نیا تمام دارم دوست مدرک همهنیا وجود با

 . استکننده دیناام یلیخ باشه اشتباه کی

 

 ! یکن استراحت دیبا باال میبر -
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 اتاق به منه، یبرا مثال روزهانیا که یخال اتاق یجا به

 دراز تختش یرو. بشم داخل تا کنهیم اشاره خودش

 نهیشیم تخت لب من به پشت هم مهراب و کشمیم

 نیآفر هابچه نقشه به دیبا. شهیم رهیخ پنجره به و

 .افتاد اتفاق یاساس مرجوهرج کی امشب بگم،

 

 .بشه یجورنیا خواستینم دلم واقعا.دیببخش -

 یاشک پرده پشت از من اما کنهیم نگاهم و گردهیبرم

 .نمشیبیم تار زده حلقه هامچشم یتو که

 داره؟ یربط چه تو به زم،یعز بخواب -

 باهاش رفتم کوچه تو دمید شد،سگ من ریتقص -

 اخراجش ستین اوشیس ریتقص. موند باز در کنم یباز

 !نکن
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 .کشهیم دست موهام یرو محبت با

 سرزنش خودتو تو که نبوده یمعمول دزد هی نیا -

 یسالم که نیهم! بوده شده یزیر برنامه قطعا ،یکن

 نیهم تا ارن،یب تو سر ییبال بود ممکن خداروشکر

 !یدید بیآس من خاطر به بار دو االن

 

 یاحساس یهاقطره داشتن نگه یبرا ییفضا هامچشم

 یب هم زدن پلک. ندارند آوردن هجوم بهشون که

 یپا با بار نیاول یبرا و شمیم زیخ مین. استدهیفا

 تونهیم که یوجب چند یفضا نیتر ممنوعه به خودم

 رو هامچشم بار و برمیم پناه باشه داشته وجود برام

 .کنمیم سبک

 

  نور_ضد#
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  یانصار_عاطفه#

 ۲1۷_پارت#

 

 

 

 

 به زنمیم گند همهنیا من که دیببخش د،یببخش -

 !تیزندگ

 و ادیم خودش به مهراب اما برهیم زمان لحظه چند

 رهیگیم بر در رو من اطیاحت با و آروم یحرف چیه یب

 .کنهیم محکم رو اتصالمون حلقه و

 .یکن استراحت دیبا فعال بخشمیم من باشه باشه،-
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 از شیب. دمیم هیتک تخت تاج به و رمیگیم فاصله

 هابچه فکر اما کنم استراحت خوادیم دلم یزیهرچ

 .دهینم اجازه

 بشه یزیچ هی ترسمیم ؟یبد بهم مویگوش شهیم -

 .نباشه کنارم

 .برات ارمیم زمیعز باشه -

 

 کی یگوش بر عالوه بعد قهیدق چند و ذارهیم تنهام

 .رهیگیم سمتم به قرص و آب وانیل

 خب؟ بخواب راحت بخور نمیا -

 .دمیم تکون سر

 ؟یخوابیم کجا تو -

 یجونکم لبخند هم باز اما استختهیر همبه اعصابش

 !کنه عوض رومن یهوا و حال کنهیم یسع و زنهیم
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 !کنمینم روقبل بار اشتباه قطعا من ست؟ینمعلوم -

 

 صحبت اوشیس با تا رهیم نییپا مهراب و خندمیم

 به نوبت یزود به اوشیس از بعد که دونمیم من و کنه

 کلمه و کنمیم چک رو یگوش. رسهیم من

 ارسال خطم یبرا یمجتب طرف از که ی《ممنون》

 هابچه شانس کفه امشب که ذارهینم یشک یجا شده

 یراحت به و بوده خونه نیا یاعضا از ترنیسنگ یلیخ

 !رفتن در قسر معرکه نیا از

  

 نیا ای مهراب کهنیا از قبل کن جمع حواستو -》

 بهت تا یبگ دیبا خودت بپرسه یزیچ مانیپ پسره

 !نکنن شک

  بگم؟ یچ -
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 و یبود هوا به سر نکهیا افتاده، اتفاق یزیهرچ -

. سگ دنبال یرفت و یگذاشت باز درو. یکرد یخرابکار

 زودتر دیبا تو رو دیدید محافظش و تو که یزیهرچ

 سراغت انیم خودشون بعد بار یبرا اول بار البته! یبگ

 .رنیبگ یشتریب اتیجزئ تا

  وفته؟ینم ریگ رضا یطورنیا خب -

 با هم رضا. میکنیم شروع شبنیهم بخاطر نه، -

 شبه کی که یلیبیس و. شیر اون و کاله و نکیع

 《! ستین صیتشخ قابل یراحت نیا به ذارهیم

 

 .کنمیم تکرار خودم با و دمیم استراحت هامچشم به

 !هابچه بخاطر -
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 یبرا دردسر همهنیا بدونم خوامیم من سرور  -》

 همهنیا خطر؟ همهنیا واقعا داره ارزش پوله؟ قدرچه

 !یبدبخت دروغ، دردسر؟

 اما نه ای داره ارزش تو یبرا دونمینم! اردیلیم شش -

 《!داره ارزش یلیخ ماها یبرا

 

 دمینخواب کامل هنوز اما شهیم گرم کمکم هامچشم

 یهاصحبت اون از بعد و در شدن باز یصدا با که

 .شمیم اریهوش مهراب و مانیپ

 

 دتش؟یند پلشت نیا که رفته یچجور -

 بچه هی چون اونم نبوده لحظه هی فقط گهیم -

 نهیبب شهیم ادهیپ بوده کوچه وسط تنها کیکوچ

 قهیدق کی دیشا کال برتشیم و رسهیم مادرش چشه
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 انجام فاصله نیهم تو خودشو کار ناجنس یول نبوده

 زارویچ یبعض یجا دیبا که یدونیم مهراب،! داده

 !جمع تو حواس نه امنه خونه نه گهی؟دیکن عوض

 

 از بسته یهاچشم با اشک یها قطره تالشم رغمیعل

 فرود سرم ریز بالش یرو و خورنیم سر چشمم کنار

 زده که افتاده کجا یباز نیا انیپا سوت. انیم

 خواد،ینم یدیجد اطالعات چیه دلم من شه؟ینم

 !یچیه

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲1٨_پارت#
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 .هست حواسم من-

 به راه که ستین من، برادر ستیخوب،ن پسر ستین -

 . ادیم شیپ ییزهایچ نیهمچ راه

 

 هم بسته چشم و شنومیم رو مهراب کالفه پووف

 در که مانیپ. کنم احساس رو رفتنش روقدم تونمیم

 ادامه نداره یشوخ یاذره کار وقت دمیفهم مدت نیا

 .دهیم

 رویکوفت هارد اون یجا جمعه، حواست یلیخ اگر -

 ! کن عوض
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 ازدهمی فصل

 راز

 

 دارند وجود ما از کدوم هر یزندگ در یعیوقا ای قیحقا

 یهرکس با حداقل ای نداره یاطالع ازشون چکسیه که

 پنهان گرانید از که ییزهایچ. میذارینم ونیم در

 یبرا هاآن دونستن در یخاص افراد فقط ای و میکنیم

 .میریپذیم شراکت

 ! شتریب موضوع تیاهم کمتر، کیشر قدر هر

 ترسِ. داره وجود یکار پنهان نیا یبرا یمختلف لیدال

 یهادردسر و بیرق شدن دایپ قضاوت، دادن، دست از

 ...و رقابت

 کی در شهیم هاروفیتعر و جمالت نیا مجموعه 

 !راز داد، جا یحرفسه کلمه
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 تصور از و کنمیم لمس روفیشر صورت یرو زخم

 .شهیم جمع صورتم کشهیم که یدرد

 کنه؟یم درد یلیخ -

 .برهیم عقب روسرش

 . نه ینزن دست انقدر تو اگه -

 دوست نیترکینزد فیشر نباشم، ناراحت تونمینم

 اندازههمون به ذارهیم سرمبهسر که اندازه همون. منه

 حساب به یمطمئن قیرف برام و داره رومن یهوا هم

 .ادیم

 

 ؟یشد یجورنیا یچطور آخه -
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 ریگ بود در یجلو یمزخرف چه دونمینم بود کیتار -

 هول انقدر موقع اون. خوردم نیزم بهش کردم

 !شدهیچ دمینفهمبودم

 ؟یچ شدیم تیزیچ هی اگر یآورد شانس یلیخ -

 !یوفتادیم ریگ رسما

 !نمیبش تونمینم راحت روزه دو شدا داغون کمرم منم

 

 و کشهیم خودش یجلو رو کمیک بشقاب و خندهیم

 گذاشتم زیم یرو که یفلش. خورهیم هم رومن سهم

 .چرخونهیم دست یتو و دارهیم بر

 

 در یباز یکول انقدر هم تو. نشده که حاال الیخیب -

 حاال؟ هست یچ تو نیا.نییپا یاومد پله چهارتا ارین
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 اورهین در روکمیک ته تا و کنمیم نازک چشم پشت

 .خورمیم و دارمیم بر ازش یبزرگ نسبتا برش

 !حساب صورت نتیپر و یمل کارت یسر هی عکس -

 .پرسهیم رویبعد سوال کیک کردن مزه نیح

 شب؟ همون ؟یکرد دایپ یچجور -

  

 باهاش  تا کنمیم سرگرم قهوه فنجون با روخودم

. کنم دایپ نگفتن دروغ یبرا یراه و نشم چشمتوچشم

 که داره وجود روابط یبعض یبرا نیقوان یبعض

 اون از یکی رفاقت. بشن گذاشته پا ریز دینبا جورهچیه

 به چون بشنوه ای بگه دروغ دینبا یقیرف چیه روابطه،

 قیرف اسمش گهید و زنهیم لطمه خودش نقش

 .ستین
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 ! گهید روز هی نه، -

 بود؟ کجا -

 !کشو تو -

 .زنهیم صدا رواسمم یمعنادار لحن با

 !باده -

 که دونمیم همخودم اما زنمیم چپیعل کوچه به

 .مشخصه کامال فیشر یهاسوال نیا مقصد! بستهبن

 

 آوردم منم دیخواست یزیچ هی ه؟ییبازجو مگه ه؟یچ -

 داره یتیاهم چه بودنش کجا اصال، بمیج تو از گهید

 !ادایم بدم دیکنیم چکم و دیپرسیم یطورنیا

 !باده -

 !شده دیناام یکم دومش باده
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 در صداش مامانم باشم خونه زود دیبا من م؟یبر -

 !گهید اومده

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲19_پارت#

 

 

 

 چرا؟ -

 

 ست؛ین دادم لشیتحو که یخزعبالت به مربوط سوالش

 کنار روچنگالم. فهممیم من فقط رو چرا نیا یمعن
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 دارم قصد چون کنم پنهان رودستم لرزش تا ذارمیم

 .بدم ادامه بستبن کوچه نیا در زدن قدم به

 

 اومدناش رید به مامانو اول از سرور خودمه، ریتقص -

 جا براش هنوز کردم تیرعا انقدر من یول داد عادت

 .وفتادهین

 

 چنگ روموهاش و دهیم هیتک یصندل یپشت به فیشر

 به لحظه چند و کنهیم باد از پر رو هاشلپ. زنهیم

 میندار خوردنش به یلیم چکدومیه حاال که یکیک

 .شهیم رهیخ

 

 ییزایچ هی شب همون ،یوا باده یوا...پووف -

 !کجا؟ تا...دمیفهم
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 یبرا نگو ؟ییما با هنوز چرا دمیپرس تو از حاال تا من -

 به تورو که یکار هی همون. کنمینم باور که پول

. فیشر بود بس تو شرفتیپ یبرا رسوند االنت گاهیجا

 ستین نیا لتیدل نه گمیم من باشه بگه بهت یهرکس

 نایا همه با.  یندار پول حرص تو مطمئنم چون

 به مجبور رفاقتمون عالم یتو تا پرسمینم پرسم؛ینم

 !نشم دروغ به مجبور که نپرس هم تو ،ینش دروغ

 

 رد نمونیب یحرف چیه یالحظه چند و بندهیم چشم

 .شهینم بدل و

 ! نفس بخاطر -

 وا کلمه یواقع یمعن به و زهیریم فرو دلم یتو یزیچ

  ؟!نفس. رمیم

 .دهیم ادامه فیشر
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 بگم؟ شتریب ای بسه -

 !نفس آخه یعنی... نفس آخه... فیشر...ش -

 یزیچ هر ته تا نیا از شتریب که موندم نفس، آره -

 بَدو نهیگز دوتا ؟یفهمیم باده ندارم چاره خر منِ! نره

 تو ؟یهست یچ تو. چارهیب هم خرم هم. دارم همزمان

 چاره؟یب ای خر ؟یباش یخوایم یچ

 

 یراز هر بودن مهربه سر تحمل بودم معتقد شهیهم

 !هست اون یمحتوا رشیپذ از ترراحت اریبس

 مهراب؟ خونه امیب من یداد شنهادیپ نفس بخاطر -

 ؟!مهراب -

 خوامیم جواب خودم من دادم، یسوت که ستین مهم

 خندم،یم. زنهیم دیتائ مهر سکوتش با فیشر و
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 صورتم به و رهیگیم رودستم! یعصب کامال و ناخواسته

 .شهیم رهیخ

 

 ن؛یدینبا ن،ینشدن زایچ یبعض باده... منو نیبب -

 !منظورمو؟ یفهمیم

 .کنمیم باز لب حرص با و کشمیم عقب رودستم

 

 تو شماهارو یچ فهمم؟ینم من دیکنیم فکر چرا -

 غلط یدار خودت تو کرده؟ دانا انقدر خودتون ذهن

 نهمهیا وجود با نفس یکنیم فکر ف،یشر یریم

 خبر ازشون و یدید چشم به توهم و زده که یگند

  گه؟یم بله تو به یدار

 .کنمیم اشاره گردنم به دست با
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 خودتونو شماها یول میاشتباه تو نجایا تا هممون ما -

 .دینیبینم

 

 پدرت احمق، گمیم خودت یبرا تو؟ یفهمینم چرا -

 ؟یفهمیم خطرناکه! چارهیب ادیم در

 

 .شمیم رهیخ رونیب به و رمیگیم رو ازش

 !خودتونه بخاطر ستین من بخاطر -

 .غرهیم یعصب

 .نگرانم بودنت خر نیهم بخاطر -

 هممون که نیا با و دهیکش کنار یمجتب  خرم؟ من -

 چه بوردیک رو کردن کیتل کیتل چندتا با میدونیم

 چون چرا؟ جلو فرستاده منو ادیم بر ازش ییکارا

 یتو خواهرم. شهینم یزیچ باشه مطمئن خوادیم
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 یکنیم فکر مونه،یم خالص مغز مثل گروه نیا

 رسهیم نکن شک رسه؟ینم ذهنش به یزیچ نیهمچ

 !جلو برم من داده اجازه و شده ساکت دلش بخاطر اما

 ...باده -

 .باشه ساکت تا رمیگیم صورتش یجلو رودستم

 یفرستاد رومن نفس بخاطر خودت تو ؟یچ باده -

... رضا! یباش داشته اونو یهوا که خطر تو یموند جلو،

 عشق بخاطر کثافته نیا تو ما با یخرکله تینها با رضا

 . خودش حال و

 یول ستاین یاگله. من نه دیخودتون نگران همه شماها

 مدت هی شده یحت باشم، خودم فکر به منم دیبذار

 از بهتر خودم من باش مطمئن. موقت یحت کوتاه،

 ! نداره ته دونمیم یهرکس
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 نگاهش. کنهیم نگاهم میمستق و شهیم خم جلو به

 تند دونمیم خودم. شده یدرموندگ و صالیاست از پر

 داشته گفتم که یلیدال همه هابچه اگر یحت و رفتم

 پا من یبرا و کنندینم رها رومن یالحظه اما باشند

 .ذارندیم یجهنم هر به

 

 !احمق ادیم سرت ییبال هی نگرانتم، من -

 !که ینیبیم کنه،یم محافظتم شتریب که فعال -

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۲۰_پارت#
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 نسبت فیشر. شده ینیبدب و شک از پر هردومون نگاه

 فیشر یوفادار به نسبت من و گروه به من یوفادار به

 .ادیم حرف به باالخره! خودم به

 

 به دیبا باده، میندار نمونیب یپنهان زیچ چیه ماها -

 !یبگ هابچه

 زدنچونه. رهیگیم آروم یکم قلبم شده تند ضربان

 هیبق از ترنیسنگ من با رفاقتش کفه یعنی فیشر

 !گروهه یاعضا

 علت و رضا حضور لیدل و نفس به تو عالقه اگر -

 میریبگ فاکتور رویمجتب بودن صحنه پشت شهیهم

 ! میندار یپنهان زیچ چیه موافقم باهات منم آره
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 دایپ یجواب بخواد کهنیا از قبل و شمیم خم جلو به

 .دمیمادامه کنه

 ادیز ای کم دیخواست یهرچ االن تا! منو نیبب فیشر -

 جا نه؟منیا از ریغ دادم؛ انجام زود ای رید آوردم،

 .زنمینم

 .هیخوب نشانه دادنش گوش

 شده یچ بفهمن هابچه اگر تو، هم دونمیم من هم -

 من از شتریب زیچ هزارتا تازه شن،یم خوشحال

 حد در هاشونخواسته خوامیم فقط من. خوانیم

 . بمونه یباق من بودن آشپز

 

 رو میصوت یتارها و زنهیم چنگ روگلوم یزیچ

 .لرزونهیم
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 فقط بذار کنمیم شما بخاطر که یکار همه نیا نیب -

 از حالم کمتر بعدا تا باشه خودم یبرا کار هی نیا

 !بخوره همبه خودم

 چشم. کشهیم یقیعم نفس و دهیم هیتک باالخره

 .نکنه بارم ینامربوط حرف تا بندهیم

 

 ...گ به هممونو... باده،باده -

 ! دمیم قول دم،ینم -

 نسبتا یموها و دارهیم بر بستهمچش دور که یکش

 .بندهیم سر پشت خودش سبک به روبلندش

 !حرفات با یساخت روزمونو میبر پاشو -
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 یکم باالخره استرس، و فشار مدت همه نیا از بعد

 و چمیپیم فیشر یبازو دور دست. رمیگیم آروم

 .میزنیم رونیب کافه از سرخوش

 پولش؟ بخاطر -

 . زنمیم پهلوش به آرنج با

 پولش یرو من یتیموقع نیهمچ یتو نظرتبه -

  کنم؟یم حساب

 

 نداره براش یتیاهمنیکوچکتر من یهاجواب مشخصه

 .زنهیم روخودش حرف مدام چون

 !یدیم فنامون به تو... هووف-

 کردن فیتعر با نیا از شتریب تا کنمیم عوض روبحث

 .نندازم جونش به ترس مهراب از

 نفس؟ چرا -
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 .رهیم طفره دادن جواب از ریمس به رهیخ

 یدار که یگند نکن فکر. کن کم روتو گمشو برو -

 .رهیم ادمی یزنیم

 

 زیرزیر هست رو ششیپ دستم حد نیا تا کهنیا از

 .خندمیم

  داره؟ دوسِت -

 همخودم که هیزیچ نیا شهیم جمع لبخندم

 .دونمینم

 !ادیم خوشش ازم گهیم -

 ! باده ایگیم خودم به شد یهرچ! زرنگ وزِیپف  -

 !اصال نه،-
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 گره. کنهیم نگاهم و گردهیم بر سمتم به یشاک

 من اما ترسناکه داره پرش یابروها نیب که یکور

 .کشمینم عقب

 یبود کار نگران! بگم دروغ بهت ندارم دوست خب -

 !هیشخص زایچ هیبق اما ارمین شیپ یمشکل دادم قول

-... 

 ف؟یشر -

 هوم؟ -

 !یبکن بهم یکمک هی دیبا -

 

 جام سر منومن یکم از بعد. کنهیم نگاهم یسوال

 .دمیم ادامه و ستمیایم

 یکس ندارم دوست تو، و من نیب فقط... رازه هی نیا -

 ...بفهمه
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 .گمینم -

 نارویدورب بخواد ممکنه یمجتب اما یگینم دونمیم -

 !لطفا نذار کنه، هک

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۲1_پارت#

 

 

 .دهیمادامه ریمس به و کشهیم رودستم

 !بشکنم گردنتو خوادیم دلم -
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 روالمیخ تونستینم جمله نیا اندازه به یاباشه چیه

 یرو تونمیم و هست یکس که خوبه. کنه راحت

 نفس انتخاب بابت از اگرچه. کنم حساب کمکش

 لیاستا با فیشربنظرم و ستمین یراض ازش چندان

 باشه داشته یبهتر یهانهیگز تونهیم داره که یخاص

  تیموفق به و ذارمیم یاگهید وقت یبرا رونظراتم اما

 .کنمیم بسنده امرزم کوچک

 

 !یخودم قیرف باز یبشکن گردنمم -

 یبرا که یتالش و زنهیم زل بهم شده زیر یهاچشم با

 .است دهیفایب داره دنینخند

 وجود با و خورهیم زنگ دستم یتو یگوش 

 نیزبیت یهاچشم از مهراب اسم عم،یسر العملعکس

 روتماس زنگ زدهخجالت. مونهینم دور فیشر
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 دستم کنار مرد لیتحو یگشاد لبخند و کنمیمقطع

 .دمیم

 

 !ریبگ دیند نارمیا -

 .خندهیم

 !پرروبچه -

 !میمخلص -

 با و دمیم هیتک بازوش به لوس، یهاگربهبچه مثل

 اطرافم و دور طیمح از دارم، که یخوب حال و حس

 .برمیم لذت

 خوب یهالحظه شهیم هم یزندگ طیشرا نیبدتر در 

 یهمراه یبرا رودرست آدم که یشرط به داشت،

 !یکن انتخاب
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                           * 

 

 یتونیم بودن دسترس در شرط به گفتم شما به من -

 نه؟ ای گفتم. یبرگرد خودت

 .کنمیم دیتائهزارم بار یبرا

 .یگفت -

  ؟ینداد جواب زدم زنگ چرا پس -

 مامان از یاثر یوقت و کشمیم سرک خونه پنجره از

 . دمیم ادامه یترراحت الیخ با نمیبینم

 

 حرف اون یجلو نخواستم بودم دوستم با که، گفتم-

 یبداخالق انقدر چرا خوبه حالم که االن حاال. بزنم

 ؟یکنیم
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 آره؟ نزدم حرف کردم لگد گِل من رسما یعنی -

 شم؟یم یعصب من که یمتوجه

 

 یبرا و رمیم آشپزخونه به یکتر قلقل یصدا با

 . کنمیم دم بابونه یچا خودم

 متوجه یزد کار اول که یداد با نبودم متوجهم -

 !شدم

 ادینمخوشم من. نزنم داد که باش یخوب دختر -

 .بده جواب زنمیم زنگ یوقت بمونم خبریب

 

  ؟یآشت خوبه؟حاال دیببخش باشه، -

 خط گهید طرف از رویکس یانرژ پر سالم یصدا

 .شنومیم

 بود؟ یک -
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 .اومده نگار -

 

 .کوبمیم یکتر یرو روآب از پر یقور

 داره؟ کاریچ اونجا؟ اومده شب وقت نیا -

 .دهیم جواب خونسرد

 .امیم دارم گفت زد زنگ یرفت تو دونمینم -

 صداش که کجاست مانیپ گه؟ید گردهیبرم شب -

 ...یب خانم نیریاد؟شینم

 .چهیپیم یگوش یتو آرومش خنده یصدا

 . کمی بکش نفس -

 

 کوچه داخل رومامان یوقت و رمیم پنجره پشت

 .کنمیم کوتاه رومکالمه ناچار نمیبیم
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 یفردا نهار یبرا برم دیبا باشه؟ دمیم امیپ بهت من -

 امروز خب؟ بخواب زود هم تو. نمیبب تدارک سامان

 گه؟ید رهیم زود نگار. یاخسته یومدین نهارم یبرا

 .هابچه شیپ برم منم. زمیعز دونمینم -

 ولو مبل یرو کنم،یم یخداحافظ لمیم برخالف

 .جومیم رولبم گوشه و شمیم

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۲۲_پارت#

 

 

 ذهنم که یناممکن و ممکن اتفاقات و نگار حضور تصور

 سازهیم بودنشون یمنطقریغ ای یمنطق به تیاهم یب
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 و دیکل چرخش یصدا یحت. کنهیم یخال رودلم ته

 حالت نیا از برداشتندست در یریتاث هممامان حضور

 دیبا من که جاستنیا موضوع بخش نیبدتر. نداره

 نفهمم زبان ذهن به افکار، نیا آوردن هجوم وقت

 《!یندار یحق چیه تو》که کنم یحال

 

 چرا؟ یهپروت تو باده؟ -

 جواب یکوتاه جمله اندازه به خوادینم دلم یحت

 متوسل لیدل نیترافتاده پاشیپ به. بدم رومامان

 .شمیم

 .بخوابم رمیم ،خستم فقط ستمین هپروت تو -

 !وا -
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 نم،یبینم خودم در مامان از یناراحت رفع یبرا یتوان

 یسع و کشمیم دراز تخت یرو و برمیم پناه اتاق به

 اون به پهلو نیا از. استدهیفایب اما بخوابم کنمیم

 باده برابر در دارم که یوقت درست و شمیم پهلو

 از یریگیپ و دادن امیپ به وادار درون از که یاحمق

 شنیکیفینوت یصدا کنمیم مقاومت کنهیم مهراب

 امشیپ دنید با و شمیم خم زود. شهیم بلند میگوش

 . شکفهیم گلمازگل

 

 《؟یباش کنارمون هم تو دنبالت امیب》

 نقطه نیتریمنف به و رمیگیم دیند روامیپ مثبت نقطه

 .کنمیم توجه

 《بمونه؟ خوادیم انقدر نگار یعنی》
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 کنار شدن خوانده نشانه به یآب کیت دو بالفاصله

 .شهیم دادیپد اممیپ

 《!بمونه شبم دیشا کنم فکر آره》

 

 راهیب و بد بدون که یجواب و شمیم رهیخ صفحه به

 خود باز تا کنمیم صبر انقدر. کنمینم دایپ باشه

 .شهیم کار به دست مهراب

 《!یکنیم یحسود قشنگ》

 فیرد هم سرپشت که یخندان زرد یهاصورتک با

 . ذارهیم ِرومشیپ یدیجد نهیگز فرستهیم و کنهیم

 《؟یگفت یالک》

 《.کردنات یحسود اون قربون آره》
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 سقوط و رسهینم زورم اما رمیگیم رودلم دست

 با و شهیم آزاد شده حبس داخلش که یعشق. کنهیم

. رسونهیم بدنم یجایجا به روخودش سرعت تینها

 نیتریواقع و کنهیم یدستکار روصورتم عضالت

 . دهیم هیهد هاملب به روعمرم لبخند

 قهیدق چند یسست و رخوت حس یحت شیبعد امیپ با

 .دهیم یانرژ بهم و شورهیم روقبل

 《!نمتیبب بفرست عکس هی شده، تنگ برات دلم》

 

 و سر به یدست یگوش نور با  و رمیم نهیآ یجلو

 مرتب زود که رو کوتاهم یموها. کشمیم صورتم

 لبرژ یکیتار و کم نور وجود با. زنمیم شونه شنیم

 یجا به. کشمیم هاملب یرو و دارمیم بر یقرمز

 روپنجره مامان، توجه شدن جلب و چراغ کردن روشن
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 ییروشنا و نور از. دمیم هیتک اشلبه به و کنهیم باز

 آسمان نهیزمپس با و کنمیم استفاده اطیح چراغ

 . رمیگیم عکس

 

 و کنمیم شیکاردست یکم. شهیم یخوب ریتصو

 .ندهیخوشا یلیخ جوابش. فرستمیم مهراب یبرا

 《.یشیم یداشتندوست یادیز یدار》

 هامدستکف.رهیم شیپ داره تصورم از بهتر امشب

 داریب وجودم در طنتیش به لیم و کنهیم عرق

 .شهیم

 

 《.ندارن همه که خوادیم رتیبص چشم بودم》

 《.نمیبیم خوب یلیخ من》
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 قشنگم دارم تازه زشتم من یبگ یخوایم یعنی》

 《شم؟یم

 .زنهیم قلبم به خالص ریت شیبعد امیپ

 《.خانم بکنم غلط من》

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۲3_پارت#
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 که یمن یبرا هالحظهنیا تجربه ها،حرفنیا دنیشن

 از کم بودم یمعمول دختر کی خودم نظر از شهیهم

 ستین یبد اتفاق چیه بودن یمعمول. نداره یخوشبخت

 چکسیه چشم به دیبا که طوراون چرا دونمینم اما

 نهیا هاآدم ضعف نقطه نیتربزرگ چون دیشا. ادینم

 به نرمال اتفاقات و هاآدم به و دردسرن دنبال ذاتا که

 برابرشون در شدن دهید یبرا! کنندینم نگاه یدرست

 دو هر که بد تیغا به ای یباش خوب یادیز ای دیبا

 کردم تالش شهیهم من. خوادیم یادیز یانرژ هانیا

 که باشم ییهادختر اون از تا باشم، کی درجه تا

 یسع کنند،یم تجربه یخاص جور رویزندگ

 جهینت اما کنم کینزد ارهایمع به روخودمکردم

 صدا یب و ذره ذره من و نبود تصوراتم هیشب چوقتیه

 یمعمول شهیهم منِ نیا از و شکستمیم خودم در
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 خودم یبیعج طرز به روزهانیا اما. شدمیم دیامنا

 .کنمینم بودن متفاوت ای خاص یبرا یتالش و هستم

 

 هاشرندادنیگ و مامان خوش یرو و سرور نبود از

 یهاقانون و قواعد الیخیب برم،یم رواستفاده تینها

 کی و شمیم ونیآقا با رفتار مهم یهااصل ای تیجذاب

 . کنمیم یدلبر دارمدوست خودم که طوراون ریس دل

 

 هامونعاشقانه نیب که نجاستیا ماجرا تلخ بخش تنها

 روجوابش یواقع باده با من و زنهیم صدام دهیسپ

 .دمیم

 کمکم که کنهیم دایپ ادامه انقدر امونمکالمه

 . برهیم خوابم و شهیم گرم هامچشم

                           *** 
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 !یکردیم یزبونبلبل شبید -

 به اشاره با و رمیگیم مهراب سمت رونوتال لقمه

 حد از شتریب روزهانیا که مانیپ و خانم نیریش

 خوامیم ازش رهیگیم قرار کنارمون معمول

 لب آروم و ارمیم نییپارو صدام. کنه تیرعایکم

 .زنمیم

 .کنمیم شمارو مراعات االنم -

 

 جا از کنه،یم پاک رولبش دور و خورهیم یچا یکم

 .شهیم بلند

 !فعال نپز شام شبم یبرا ام،ینم ناهار! طونیش -

 اومدم یخودیب گه،ید خونه برم من پس خب -

 !راه همهنیا
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 .امیب تا باش خونه زمیعز نه -

 

 از مانیپ به اشاره با و دهینم جواب و سوال مهلت

 .رهیم رونیب خونه

 رو خونه موثق منبع تنها به شدن تنها محض به

 یزیهرچ و نگار شبید حضور علت درباره تا زنمیم

 .ارمیب دست به اطالعات افتاده اتفاق که

 به روگرفتم نظر در خانم نیریش یبرا که یفلش

 .زنمیم صداش و کنمیم وصلونیزیتلو

 .آوردم یهند لمیف برات ایب نم،یریش -

 مبل یرو و ذارهیم کنار رودستمال و کنپاکشهیش

 .رهیگیم جا

  هست؟ ی؟چیجد -

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 1333shahregoftegoo@ 

 که حاال ایب ختمیر ییتا هشت هفت. خودم دمیند-

 .مینیبب میکاریب امروز

 .امیم االن کن صبر کن صبر-

 و کنهیم پر روشیمحبوب تخمه کاسه آشپزخونه از

 یکم با و رمیگیم دست روکنترل. گردهیبرم پردست

 .کنمیم تلف وقت یالک کردن نییپا و باال

 رفت؟ یک نگار شبید گمیم -

 چرت داشتم گهید من بود روقتید ستینادمی واال -

 .بخوابم برم شدینم روم زدمیم

 خرد دندون ریز و زمیریم دهنم یتو تخمه مشت کی

 .کنمیم

 دارن یزندگ مردم گهینم دختره فکره یب یلیخ -

 خودشون؟ یبرا
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 آقا و مهراب آقا با داشتن روقتید تا واال، بگمیچ -

 صبحو مگه آخه دونمینم زدنیم حرف اتاق تو مانیپ

 !ازشون گرفتن

 یدقت و خانمنیریش سکوت از و زنمیم روپخش دکمه

 دنبال و کنمیم استفاده دارهعاشقانه داستان یبرا که

 اصطالح به تا سه نیا نیب شده بدل و رد یهاحرف

 .رسمینم یاجهینت به اما گردمیم قیرف

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۲۴_پارت#
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 دارم روزهانیا که یاگهید مهم دغدغه سراغ ناچار

 .رمیم

 

  ه؟یک مهراب آقا تولد نمیریش یراست -

 .دهیم جواب صفحه به رهیخ

 چندمه؟ امروز -

 .دوازدهم -

 !اسگهید روز ده -

 کاسه ده،یرس ذهنش به یمهم موضوع که انگار

 نگاهم درهم یصورت با و ذارهیم زیم یرو رو اشتخمه

 .کنهیم
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 و بخورن جانیا زنیبر عوره و عره قراره دوباره حاال -

 !من دوش رو بمونه زحمتش و یخستگ بپاشن

 ماست؟ با هم مراسما کار مگه -

 .زنهیم هیکنا و رهیگیم چشم

 !یکنیم یخانم فقط گهید شما نه که شما -

 ! خانم نیریش -

 باز یبگ همیهرچ یول ادیم خدمات ستین ما با نه -

 .شد یچ دمینفهم عقب بزن! داره زحمت

 

 به کردن فکر بر عالوه و گردونمیم بر عقب به رولمیف

 و یاحتمال جشن فکر اتاق، یخصوص یهاصحبت

. کنمیم اضافه افکارم به هم روبعدش یدردسرها

 !آبان دووستیب

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 1337shahregoftegoo@ 

 که یزمان تا شهیم یسپر انتظارم از تر عیسر زمان

 فاصله هاعقربه فهممینم اصال رهیگیم تماس مهراب

 انقدر چطور رو بعدازظهر شش تا صبح هشت نیب

 .کردند یط عیسر

 

 .رونیب میبر باش حاضر هفت ساعت -

 .دارم شک دمیشن که یزیچ به

 مهراب؟  -

 نمتیبیم هفت شلوغم، زمیعز کنم قطع دیبا جونم -

 باشه؟

 .دمینپوش خوب لباس من م؟یریم کجا خب -

 فعال زمیعز کنمیم قطع ست،ین یخاص یجا -

 .خداحافظ
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 به روخودم تند. ستین یادیز چندان زمان ساعت کی

 چندان هاملباس. شمیم آماده و رسونمیم اتاق

 مرتب حداقل تا زنمیم اتو روهمه اما نداره یفیتعر

 .باشم

 آخر بار یبرا مهراب زنگ تک با هفت ساعت راس

 سوار. زنمیم رونیب خونه از و کنمیم چک روخودم

 خوب عطر دنیکش نفس محض به و شمیم نیماش

 نامحسوس ده،یچیپ نیماش اتاقک در که یامردانه

 امشامه به یبد یبو یوقت و کشمیم بو روخودم یکم

 .کشمیم یآسودگ سر از ینفس رسهینم

  

  خانم؟ یچطور -

 م؟یببر یخوایم کجا خوبم -

 .ذارهیم گاز پدال یرو پا و کنهیم روشن رونیماش
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 تدارکات یبرا میریم رمیبگ تولد یمهمون هی دیشا -

 .میدار الزم ایچ مینیبب اون

 شب؟ وقت نیا -

 

 مختصره یدورهم هی دوستام از یکی خونه میریم - 

 .میکنیم هماهنگ خودش با اونجا

 و سر و کنمیم اعتراض کبارهی دعوت نیا از یشاک

 .دمیمنشون رووضعم

 !ستمین آماده ؟منینجوریا ؟یدورهم -

 .دهیم سرتکون یعاد یلیخ و کنهیم نگاهم

 

 میگردیمبر زودم میریم سر هی داره؟ یبیع چه -

 بودم کار سر منم که خوادینم یآمادگ نیا از شتریب

 !انقدر رینگ سخت گهید
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 که سَر هی نیا دنیکش طول یک تا ، وضعم و سر

 دیجد جمع به گذاشتن پا زنه،یم حرف ازش مهراب

 تونمیم چطور ها،بچه با یقبل یهماهنگ بدون اونم

 که شهیم شتریب یوقت یریگسخت نیا رم؟ینگ سخت

 و درست ینما با ییالیو خونه کی یجلو نیماش

 .کنهیم ترمز یحساب

 زم؟یعز میبر -

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۲۴_پارت#
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 دارم روزهانیا که یاگهید مهم دغدغه سراغ ناچار

 .رمیم

 

  ه؟یک مهراب آقا تولد نمیریش یراست -

 .دهیم جواب صفحه به رهیخ

 چندمه؟ امروز -

 .دوازدهم -

 !اسگهید روز ده -

 کاسه ده،یرس ذهنش به یمهم موضوع که انگار

 نگاهم درهم یصورت با و ذارهیم زیم یرو رو اشتخمه

 .کنهیم
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 و بخورن جانیا زنیبر عوره و عره قراره دوباره حاال -

 !من دوش رو بمونه زحمتش و یخستگ بپاشن

 ماست؟ با هم مراسما کار مگه -

 .زنهیم هیکنا و رهیگیم چشم

 !یکنیم یخانم فقط گهید شما نه که شما -

 ! خانم نیریش -

 باز یبگ همیهرچ یول ادیم خدمات ستین ما با نه -

 .شد یچ دمینفهم عقب بزن! داره زحمت

 

 به کردن فکر بر عالوه و گردونمیم بر عقب به رولمیف

 و یاحتمال جشن فکر اتاق، یخصوص یهاصحبت

. کنمیم اضافه افکارم به هم روبعدش یدردسرها

 !آبان دووستیب
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 که یزمان تا شهیم یسپر انتظارم از تر عیسر زمان

 فاصله هاعقربه فهممینم اصال رهیگیم تماس مهراب

 انقدر چطور رو بعدازظهر شش تا صبح هشت نیب

 .کردند یط عیسر

 

 .رونیب میبر باش حاضر هفت ساعت -

 .دارم شک دمیشن که یزیچ به

 مهراب؟  -

 نمتیبیم هفت شلوغم، زمیعز کنم قطع دیبا جونم -

 باشه؟

 .دمینپوش خوب لباس من م؟یریم کجا خب -

 فعال زمیعز کنمیم قطع ست،ین یخاص یجا -

 .خداحافظ
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 به روخودم تند. ستین یادیز چندان زمان ساعت کی

 چندان هاملباس. شمیم آماده و رسونمیم اتاق

 مرتب حداقل تا زنمیم اتو روهمه اما نداره یفیتعر

 .باشم

 آخر بار یبرا مهراب زنگ تک با هفت ساعت راس

 سوار. زنمیم رونیب خونه از و کنمیم چک روخودم

 خوب عطر دنیکش نفس محض به و شمیم نیماش

 نامحسوس ده،یچیپ نیماش اتاقک در که یامردانه

 امشامه به یبد یبو یوقت و کشمیم بو روخودم یکم

 .کشمیم یآسودگ سر از ینفس رسهینم

  

  خانم؟ یچطور -

 م؟یببر یخوایم کجا خوبم -

 .ذارهیم گاز پدال یرو پا و کنهیم روشن رونیماش
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 تدارکات یبرا میریم رمیبگ تولد یمهمون هی دیشا -

 .میدار الزم ایچ مینیبب اون

 شب؟ وقت نیا -

 

 مختصره یدورهم هی دوستام از یکی خونه میریم - 

 .میکنیم هماهنگ خودش با اونجا

 و سر و کنمیم اعتراض کبارهی دعوت نیا از یشاک

 .دمیمنشون رووضعم

 !ستمین آماده ؟منینجوریا ؟یدورهم -

 .دهیم سرتکون یعاد یلیخ و کنهیم نگاهم

 

 میگردیمبر زودم میریم سر هی داره؟ یبیع چه -

 بودم کار سر منم که خوادینم یآمادگ نیا از شتریب

 !انقدر رینگ سخت گهید
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 که سَر هی نیا دنیکش طول یک تا ، وضعم و سر

 دیجد جمع به گذاشتن پا زنه،یم حرف ازش مهراب

 تونمیم چطور ها،بچه با یقبل یهماهنگ بدون اونم

 که شهیم شتریب یوقت یریگسخت نیا رم؟ینگ سخت

 و درست ینما با ییالیو خونه کی یجلو نیماش

 .کنهیم ترمز یحساب

 زم؟یعز میبر -

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۲۵_پارت#
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 یلیخ گهید اما داره نرفتن درخواست ازم یبیغر حس

 . رهید

 !میبر -

. دارمیمبر قدم مهراب همراه و شمیم ادهیپ نیماش از

 از یمرد شور پر یصدا و دهیم فشار رو واحد زنگ

 .رسهیم گوش به پنل

 

 خاطرخواهات که ایب باال ایب یپسر چه... بهبه...بهبه -

 !نذاشتن من سر رو مو

 و دهیم تکون سر خنده با مهراب و شهیم باز در

 .کنهیم تیهدا یورود سمت به رومن

 !گهید دردسراش و تیمحبوب -

 بدجور حسادتم حس نکهیا با و کنمیم جمع روصورتم

 .ندازمینم تاوتک از روخودم اما شده کیتحر
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 !مشترکه دردمون زمیعز فهممیم -

 

 وسالسنهم یمرد حضور و یورود در شدن باز

 صورت و رفتار نوع از. رهیگیم روبحث یجلو مهراب

 هاستآدم دست اون از که مشخصه داره که یبشاش

 و گذرهیم خوش باهاشون یمهمون و مسافرت که

 .دیخند یحساب شهیم

 !گهید یرسینم من به تو یبر که بغلم ایب... ایب -

 

 اشیمشک یموها داره، یترکوتاه قد مهراب به نسبت

 وجود سرش یجلو که یدیسف یتارها دسته کی با

 .شدن ترجذاب داره

 ازشون یکم فاصله در که من با مهراب، کردن بغل با

 که مشخصه تعجبش از.شهیم چشم تو چشم ستادمیا
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 معذبم شتریب نیا و نداشته من حضور از یاطالع

 .کنمیم سالم و ارمیم جا به روادب رسم. کنهیم

 

 .سالم -

 ؟!مهراب! نشدم متوجه من خوامیم عذر خانم سالم -

 دراز دست طرفم به و چرخهیم سمتم به مهراب

 یتو دست و کنمیم پر روفاصله قدم کی. کنهیم

 .ذارمیم دستش

 خانمدهیسپ شونیا! یشیم متوجه. یبد مهلت اگه -

 .هستن

 یکینزد و شده دهیتن هم به یهادست وجود با

 اجیاحت رابطه شرح یبرا یشتریب حیتوض ادمونیز

 .ارهیم جلو دست ییروخوش با مرد. ستین
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 کاوه خانم دیاومد خوش یلیخ ام،شرمنده من -

 !هستم

 .اومدم دعوت یب من که دیببخش شما خوشبختم، -

 .میبش وارد تا کنهیم اشاره سر با و کنهیم باز رو در

 . دیبفرمائ خانم دیکرد خوشحالمون -

 

 پچپچ یهاصحبت و آروم خنده و شمیم وارد جلوتر

 .شنومیم داره مهراب با که یوار

! سهیسرو دهنت یبخور جم جات از امشب کنم فکر -

 !نگفتم آوا از یزیچ دمشید خوبه

 اونم؟ هست مگه -

 

 بتونم و نشه ادیز فاصله تا دارمیم برآهسته رو هامقدم

 .بشنوم شیبوکم روهاشونحرف
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 !که نکن دعوت بگم تونمینم اسالله دوست -

 !سالم...سَ

 بود اومده استقبال به که یدختر سالم یانرژ پر نِیس

 قدکوتاه،. رهیم لیتحل من یناآشنا چهره دنید با

 یبزرگ لبخند اضافه به. داره یپُر اندام و برنزه پوست

 .دهیم نندهیب به یخوب یانرژ  که

 

 تنها به و کنمیم سالم بودن ناخونده نیا از یناراض 

. برمیم پناه خوشحاله حضورم از مطمئنم که ییآشنا

 با. شهیم قدم شیپ شده میناراحت متوجه که مهراب

. کنهیم یاحوالپرس و سالم یگرم به  جوان، دختر

 و بزرگ یطالها ادیم چشمم به که یزیچ نیاول

 به هیکارت گردنبند اون. داره همراه که هیمتیق گرون

 و داره متیق ونیلیم پنجاه حدود یزیچ ییتنها
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 یباال قطع به داره که یدستبن و انگشتر با بشیترک

 .شهیم ونیلیم صد

 

 .الله یچطور سالم، -

 .دعوت نهمهیا از بعد عجب چه. دیاومد خوش خوبم -

 .کنهیم یشتریب کمک ییآشنا نیا به کاوه

 الله. هستن بنده خانم جان الله شونمیا خانم دهیسپ -

 !مهراب دوست خانم دهیسپ جان

 

 بغلم و ادیم جلو اومده خودش به شتریب حاال که الله

 . کنهیم

 .خوشبختم زمیعز یاومد خوش -

 زده سر و یخال دست دیببخش دیبا ن،یهمچن به -

 .اومدم
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 .زنهیم چشمک مهراب به رو خنده با

  ما؟ خونه یایب پر دست شده حاال تا ریبگ ادی -

 با و میریم یاصل سالن سمت به شونییراهنما با

 بخند بگو و صحبت درحال که ینفر دوازده ده دنید

 .شمیم تر کینزد مهراب به ناخودآگاه هستن

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۲۶_پارت#

 

 

 برابر در کنمیم یسع و شمیم یمعرف همه به تکتک

. بزنم لبخند اعتمادبنفس با کنجکاوشون یها نگاه

 ینیس با الله و شهیمتموم هاکیعل سالم باالخره
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 در که جالبه برام. رهیگیم قرار مقابلمون وهیآبم

 .ستین کارگر از یخبر یایزندگ و خونه نیهمچ

 

 .خانم خوشگل دیبفرمائ -

 .ممنون-

 بالفاصله که کنمیم یبیغر حس و امدستپاچه انقدر

 .کنم تر روخشکم یگلو تا کنمیم مزه رو وهیآبم

 سراغتو شهینم چکسیه از! مهراب ییدایپ کم -

 .گرفت

 

 کرد یمعرف آوا روخودش که ییباال و قد خوش دختر

 برخورد یمعرف وقت نکهیا با. پرسهیم روسوال نیا

 که یمنف یهاپالس تونمیم من اما داشت باهام یخوب

 .کنم حس یخوب به رو ادیم طرفش از
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 دیبزن دیدار که یحرف تنها شده دامیپ که االن حاال -

 منه؟ بودن دایپ کم

 زیم یرو بزرگ یبطر دو و ادیم بحث نیب کاوه

 .ذارهیم

 . میکن گرم یسر هی یایب تو میبود منتظر داداش نه -

 که یینایماش نیا راز بلکه شه گرم سرت داداش آره -

 ما به رو یدار اشویدن تو و کنه وارد تونهینم چکسیه

 !یگفت

 

 .خندنیم همه

 هیپا یهاوانیل از یبزرگ ینیس ییخوشرو با هم الله 

 .کنهیم من به رو و ذارهیم زیم یرو روبلند

  ؟ینکرد عوض لباستو چرا زمیعز -
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 نیا نیب داغونم یهالباس بخاطر کهنیا از قبل

 .دهیم جواب مهراب کنم سکته پوش کیش یهاآدم

 میایم جانیا میدار دونستینم اصال شد، من ریتقص -

 .بشه آماده نتونست

 ایب اصال. باش راحت هیخود مجلس زمیعز بابا یا -

 بدم؟ لباس بهت من اتاق میبر

 .ممنون خوبه یطورنیهم -

 

 . ادینم کوتا

 .زمیعز پاشو پاشو ،یکنیم عرق یشیم تیاذ بابا نه -

 دنید با. رمیم همراهش و شمیم بلند جا از ناچار

 یاتاق کردمیم فکر االن تا. مونهیم باز دهنم اتاقش

 دیبا حاال اما شهینم دایپ مهراب اتاق از تر خاص
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 یها اتاق ادهیز جماعتنیا نیب که یزیچ کنم اعتراف

 ! خاص

 

 شنیم گشاد برات من یلباسا یفیظر یلیخ ماشاال -

 من فهمنیم همه وگرنه یبپوش دمیم اسپرت زیچ هی

 !شدم چاق چقدر

 .کنمیم یراحت احساس یکم و خندمیم

 .رهیگیم سمتم رو یگشاد مدل و اسپرت زیبل

  خوبه؟ نیبب بپوش نویا -

 .هیعال بله -

 

 چک و لباس کردن عوض از بعد من و ذارهیم تنهام

 دنمید با آوا. رمیم رونیب اتاق از وضعم و سر کردن
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 یحت که یا گهید دختر دو و زنهیم پوزخند

 .ندارند یخاص رفتار ستینادمی هاشوناسم

 کنارش یوقت و زنهیم لبخند دنمید با مهراب

 .کنهیم زمزمه گوشم کنار نمیشیم

 

 !بزرگه برات لباسا همه ییکوچولو انقدر -

 بذارم؟ برات یخوریم یچ

 منم. دیورزشکار یتیجمع شماها ستمین کوچولو من -

 ! شماها مثل امیم رو کنم ورزش

 اشاره شده پر وهیم یهاچوب با که یاینیس به

 .کنمیم

 .بده ایچوب وهیم اون از -

 شهیهم مثل بنظرم اما خورهیم نیچ هاشچشم کنار

 .خندهینم
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 .بمون کوچولو ینجوریهم نکن ورزش چوقتیه تو-

 

 تا کهنیا با. شهیم گرفته سمتمون به یدنینوش وانیل

 از شیب امشب دمیم حیترج اما نداشتم یاتجربه حاال

. نشه جلب سمتم به هاتوجه و نکنم ییهنرنما نیا

 .کنمیم تشکر و رمیگیم رو وانیل

 

 یکم اول. کنمیم نگاه هیبق و مهراب به خوردن وقت 

 کی اطرافم یمردها مثل خوامیم یوقت و کنمیم مزه

 رو اتشیمحتو و کشهیم دستم از برم،مهراب باال نفس

 .رهیم باال

 کنجکاو یهاچشم برابر در و کنهیم فوت رو نفسش

 . دارهیم بر رونمونیب فاصله اندک آوا
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 ؟یبخور دیبا کردن تعارف یهرچ -

 رهیخ گرش مواخذه یها یاقهوه به و چرخونمیم سر

 .شمیم

 !تو یبرا نشه زشت گفتم -

%2￼https://t.me/shahregoftegoo%20

0%0a%0a 

 :�🌺�نور ضد

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۲۷_پارت#
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 گرانید بخاطر فقط خودت لیم یب که هیکار زشت-

 !یبد انجام

 و کشهیمرونیب چوب از رو آناناس از یکوچک برش

 .رهیگیم سمتم

  ؟یبخور یدار دوست خودت -

 .کنمیم نگاهش یرچشمیز و ندازمیم نییپا سر

 !اوهوم -

 .زنهیم یاخنده تک

 !بد دختر -

 

 توجه کهنیا بدون آروم و رهیگیمطرفم به رووانیل

 یبرا و دهیم حیتوض بهم کنه جلب من به روگرانید

 .کنمیم یهمراه روجمع هممن دوم دور
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 چطور کرده ریگ گمرک تو نمیماش چندتا مهراب -

 کنم؟ آزادشون

 یمعرف رضایعل روخودش ادیم ادمی حاال که یپسر

 قصد شتریب مشخصه البته پرسه،یم روسوال نیا کرد

 .کردن دایپ یآگاه تا داره یشوخ

 ؟یکن وارد یمجبور ندادن بابات به پالس دنا  -

 

 متوجه تازه من و خندنیم مهراب جواب به همه

 مهراب به رو. خاصه یادیز جمع نیا که شمیم

 ذهنم به که یسوال نیاول زده، رتیح و کنمیم

 .پرسمیم رو رسهیم

 ...نینما باباش -

 امجمله به شدن کامل اجازه و پرهیم حرفم نیب

 .دهینم
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 خب؟ راجبشون میزنیم حرف بعدا حاال زمیعز آره -

 هیتوص کردن تکرار با رووفتهیم جونم به که یترس

 .کنمیم کم سرور

 !ادینم شیپ یمشکل امدهیسپ یوقت تا -

 

 مهراب، تازه یرفتارها و تازه یهاآدم دنید کمکم

 پرت شهیم مربوط باده به که یزیهرچ از روحواسم

 .کنهیم

 محبت ذاره،یم هیبق و من سربهسر خنده،یم گه،یم

 راجب کاوه با کوتاهش صحبت نیح کنه،یم خرجم

 همه با و خوادیم نظر من از یاحتمال جشن یکارها

 قیتزر هاملحظه به رویخوش خوبش، یهارفتار نیا

 . کنهیم

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 1364shahregoftegoo@ 

 بازگو یرفاقت یهاگفته نا و شهیمگرم یآروم به جو

 خنده از کنهیم فیتعر مهراب که یاخاطره با. شنیم

 رنگ هامگونه که زنمیم قهقهه انقدر و رمیم سهیر

 دستش ندارم، شتریب خنده یبرا یتوان یوقت. رهیگیم

 .کنه بس کنمیم خواهش و رمیگیم رو

 

 !گرفت درد دلم مهراب توروخدا یوا...یوا -

 هیتک اششونه به و زنمیم باد رو امگرفته گر صورت

 حرف ادامه کاوه و گهیم یزیچ هرکس. دمیم

 سر و کشمیم نفس یکم. رهیگیم رومهراب

 چند خنده بمب کبارهی سکوت لیدل تا چرخونمیم

 .بفهمم روقبل لحظه
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 بار که ییهانگاه اون از. کنهیم نگاهم رهیخ رهیخ 

 هم رویزبان یب زبان جور و دارند خودشون با یادیز

 شهیهم برخالف اما داره یمحو لبخند. کشنیم

 . ستندین شاد هاشچشم

 شده؟ یزیچ -

 

 سرکشِ یتارِمو. دهیم تکون طرف دو به رو سرش

 یزیچ دنبال صورتم یتو و زنهیم کنار رویشگیهم

 .گردهیم هیچ دونمینم که

 تونهینم بارهکی سکوت نیا و دیجد نگاه نیا بیترک

 یزیچ ریتاث تحت دیشا. باشه داشته یدلچسب جهینت

 .دادم نشون خودم از یازننده رفتار خوردم که

  دم؟یخند بد یلیخ -
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 سوال به یربط چیه جوابش و رهیم باال لبش گوشه

 .نداره میداشت که ییهوا و حال و من

 !میبر بپوش زود پاشو -

 االن؟ -

 و نداره هم رویظاهر لبخند مچهین اون گهید حاال

 .بفهمم رونگاهش اضطراب تونمیم بهتر

 

 !زودباش -

 ها؟بچه شده یزیچ -

 گرانید از روکوتاهمون مکالمه فکریب و یضیغر کامال

 به کردم دایپ که یادلشوره بخاطر و کنمیم پنهان

 .گمیم دروغ الله

 رفع یبد اجازه اگر خونه، گردم بر زود دیبا من -

 !میکن زحمت
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 زود؟ انقدر -

 .ادیم کمکم به مهراب

 !تو بپوش برو. الله میبر دیبا -

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۲٨_پارت#

 

 

 

 و پوشمیم لباس باعجله و رمیم اتاق سمت

. بفهمم رو رمنتظرهیغ رفتار نیا لیدل تا گردمیبرم

 و یاخالق یهامتلک جواب در و ستادهیا سرپا مهراب
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 با. دهیم یدستدمِ یهاجواب دوستاش یراخالقیغ

 یلرز وجود با من و کنهیم دراز رودستش من دنید

 رواتصالش درخواست اما کنهیم عبور دلم از که

 . رمیپذیم

 

 .کنهیم گله کاوه

. یدیدیم هم رو عطا یکردیم صبر هو،ی آخه کجا -

 !کهینزد یلیخ گفت

 گهید شب هی!دارشمید مشتاق همیلیخ من ستین -

 شما؟ یحاضر. میبر دیبا فعال ام،یم

 .میبر آره -
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 رسم قدرچه ای کنمیم یخداحافظ چطور دونمینم 

 اطیح به که امیم خودم به یوقت. ارمیم جا به روادب

 .ستین هم کاوه از یخبر و میدیرس

 هو؟ی شدیچ -

 از رواطراف و دور داره که یدرحال و زنهیمرو ریدزدگ

 .سوارشم تا کنهیم اشاره گذرونه،یم نظر

 

 !میشیم پا زود که گفتم-

 نور و چهیپیم کوچه یتو ینیماش موتور یصدا 

 .کنهیم ترروشن رو فضا هاشچراغ

 !نیبش -

 یسع و شمیم سوار!ادهیز اشجمله یدستور بار 

 خودش به که کنم یحال بافمیمنف ذهن به کنمیم

 از مختلف یها ریتصو ساختن یجا به و باشه مسلط
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 چاره فکر من یاحتمال یها دردسر و رفتن قهقرا به

 !باشه

 

 ترمز کنارمون دمید قبل لحظه چند که ینیماش

. کنهیم یاحوالپرس و سالم مهراب با و زنهیم

 اشپخته و دار خش یصدا دنیشن اما چرا دونمینم

 اکراه با مهراب یوقت مخصوصا. نداره یخوب حس

 .دهیم جواب

 

 !یرفت تو میاومد ما که باز -

 ؟ینکرد عادت هنوز -

 نیماش داخل از روصورتش از یاهیسا حاال که مرد

 .نهیبب رومن تا کشهیم گردن و خندهیم نمیبیم

 !یداشت که جفتم! به -
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 .کنهیم سالم دور راه از و برهیم باال دست

 .خانم ارادت -

 

 یبرا یشانس بسته پیک تا پیک یهاشهیش وجود با

 که گهیم بهم یحس و ستین من یصدا دنیرس

 باب کردن تازه  و من شدن ادهیپ یاعالقه چیه مهراب

 .نداره رو دوست یکی نیا با ییآشنا

 

 یلیخ حتما یپاشد یطورنیا شم،ینم مزاحمتون -

 !اری به برس زودتر برو برو بوده واجب

 

 ! ایحیب مردک

 گرفتن فاصله محض به و کنهیم سکوت مهراب

 شهیم سوار یختگیرهم به از یمیعظ حجم با نیماش
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 ساکت دیبا که دونمیم آگاه ناخود. زنهیم استارت و

 رو میکنار مرد حرکات و رمیبگ دهن به زبان و نمیبش

 . برسم یاجهینت به بتونم بلکه تا کنمیم زیآنال

 

 ابونیخ به رهیخ و داده هیتک نیماش شهیش به

 . کشهیم قیعم یهانفس

 شهیم مربوط مهمون نیآخر دنیرس به هست یهرچ

 باز لب تینها در و کنمیم دست دست یکم چرا؟ اما

 .کنمیم

  ؟یخوب مهراب؟ -

 .کنهیم امروانه ینگاه مین

 .خوبم -
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 ثابت تجربه اما نمیبشآروم کنهیمحکم عقل ؟!نیهم

 یب کنم استفاده عقل از دیبا که یمواقع در من کرده

 .دمیم حیترج رویعقل

 نیا بخاطر شد؟ یچ. یکرد فرق انقدر هوی چرا پس -

  آقا؟

 به بسته چشم. زنهیم کنار و کشهیم یاکالفه نفس

 لشیموبا زنگ یصدا با و دهیم هیتک یصندل یپشت

 .کنهیم باز چشم

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۲9_پارت#
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 قبل حالت به دوباره و زنهیم رد رو مانیپ تماس

 ستین ایب کوتاه مانیپ که بهیعج یلیخ اما. گردهیبرم

 اسم که شهیم تربیعج نظرمبه یزمان یریگیپ نیا و

 تینها در و نمیبیم لیموبا صفحه یرو هم رو نگار

 .کنهیم خاموش رویگوش مهراب

 

  خونه؟ ببرمت -

 کار نیبدتر هوا، و حال نیا در و شده یجد تینها یب

 یاخونه ،یبعد مقصد و کنمیم موافقت ناچار. مخالفته

 . ستین و نبوده من یبرا چوقتیه که
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 کرده سر اهرم رودستش که یدرحال مطلق سکوت در

 بار دو یکی که رهیدرگ یجور ذهنش .کنهیم یرانندگ

 . زنهیم دور و رهیم اشتباه

 

 با یکارچه میدید کوچه داخل که یمرد  بفهمم دیبا

 حد نیا تا یالحظه چند دارید کی با که کرده مهراب

 . زهیریم هم به

 

 شم؟ ادهیپ کوچه سر شهیم -

 .کنهیم نگاهم و کنهیم دل میمستق ریمس از باالخره

  ؟یچ -

 .کنمیم اشاره کوچه به

 !بهتره مینر داخل -

 .باشه آهان، -
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 و ختهیر همبه طورنیا ادینم دلم من و کشهیم کنار

 رمیگیم رودستش آروم. برم و کنم رهاش پرتحواس

 هاموندست اتصال رهیخ هیثان چند بعد که ینگاه به و

 .زنمیم یجونکم لبخند کشهیم باال موندن

 

 دونمیم یول ختیر همبه تورو یچ دونمینم من -

 !شدنه حل قابل باشه مرگ جونت از دور از ریغ یهرچ

 ؟یدونیم کجا از -

 

 و حال یکم تا کنمیم تالش و دمیم باال شونه

 .کنم عوض روهواش

 

 هی تو کهنیا بخاطر بعدشم تمیزندگ تو من چون اوال -

 !یکن حساب یتونیم شتریب یدوم رو البته! یاردریلیم
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 .دهیم تکون تاسف به یسر و زنهیم هیتک در به

 !اردراستیلیم مختص هم ییهامشکل هی -

 به. داره فرق هم با مشکل از هاآدم فیتعر هووف -

 یهرک یبرا رومیزندگ االن تا من نخور غصه هرحال

 شده دواریام خودش به گفتم

 چرا؟ -

 .خندمیم

 گوشش خیب تربدبخت خودش از یکی دهیفهم چون -

 ؟یکن امتحان هم تو یخوایم! نشسته

 

 به یآروم ضربه و رهیم باال نامحسوس لبش گوشه

 .کنهیم اشاره کوچه به و زنهیم مینیب
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 .نشده رید تا برو! جونت از دور -

 .شنیمزونیآو هاملب

 شده؟یچ یگینم -

 .گهید شب هی دیشا... نه امشب -

 

 که یاخواسته و کنمیم قالب هم یتو رو هامدست

 .کنمیم مطرح رو دهیمبهش یجواب چه دونمینم

 

 .شمیم نگران لطفا، نکن خاموش تویگوش... اممم-

 

 ادهیپ و کنمیم یخال شونه نگاهش ینیسنگ ریز از

 یصدا یوقت و رمیگیم فاصله قدم چند. شمیم

 چرخمیم پاپاشنه یرو شنوم،ینم رونشیماش معروف

 . رمیگیم یکیتار نیا یتو رو اشرهیخ نگاه مچ و
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 انگشت با رفتن، عقب عقب نیح و دمیم تکون دست

 تکونش گوشم کنار و سازمیم تلفن شستم و کوچک

 .کنم یادآوری رو امخواسته تا دمیم

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲3۰_پارت#

 

 

 

 

 تند. امیمخودم به چکهیم صورتم یرو که یآب قطره با

 قدم مهراب، شدن دور از بعد و رمیم ساختمون سمت

 .رمیگیم شیپ روخونه راه زنان
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 نیا به یادیز لیم من، گرفتهآتش وجود اما سرده هوا

 دل گذره،یم یهرچ. دهیم نشون خودش از برودت

 .شهیم ترسخت هاشخاطره و مرد از کندن

 یحت گم،یم یچ مامان زنگ جواب در دونمینم

 ای هیچ فرستاده که یامیپ از یمجتب منظور دونمینم

 چون ره؛یگیم رو سراغم قبل از ترشیب فیشر چرا

 جا و کنهیم دوره روامشب اتفاقات قوا تمام با مغزم

 !نداره یاگهید فکر یبرا

 

 مهراب امیپ که کنمیم یط روابونیخ طول زنانقدم

 .رسهیم

 《! بگو منم یبرا》
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 خودش مثل. گفتم براش که هییهایبدبخت منظورش

 .رمیم در قسر

 《!گهید شب هی دیشا...نه امشب》

 آشفته طورنیا رومهراب تونهیم که یلیدل به خونه تا

 ییپاها با ،یخال دست هم آخر در و کنمیم فکر کنه

 و سر با و ندارند روگهید قدم کی برداشتن تحمل که

 دیکل شدن، سیخ یحساب که ییهالباس و صورت

 .ذارمیم خونه به پا و ندازمیم

 

 روونیزیتلو یهاخبر و دهیکش دراز کاناپه یرو مامان 

 .کنهیم شروع دنمیرس محض به. دهیم گوش

 

 تو یسیخ انقدر اوا،چرا...االن تا یبود کجا باده -

  دختر؟
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 !رونیب گرفت بارون -

 یهاهیتوص با همزمان و رهیم اتاقم سمت دلنگران

 .ارهیم لباسبرام اشمادرانه

 تو سرما ریبگ دوش هی برو نیماش زیبر رورختات -

  مگه؟ نبود نیماش. نمونه جونت

 

 .برمیم باال روصدام و رمیم حمام داخل

 هیکرا تومن خدا انیب دربست خواستنیم همه نه -

 .امیب ادهیپ شدم مجبور کم هی رنیبگ

 

 و آب به روخستم تن و رمیگیم یمختصر دوش

 .سپارمیم داره خودش با که یذات آرامش

 وانیل. برمیم رواستفاده تینها مامان یهاینازکش از 

 که ییهاسنگ یرو و رمیگیم دست روگرمش یچا
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 به تا نمیشیم شدن رد رشونیز از گرمآبِ یهالوله

 کش روهاملب خوبش حس. نچاد استخوناممامان قول

 !!دلچسبه اما محدود، اگرچه ما خونه امکانات. دهیم

 

 

**** 

 

 رو مینیب آب خانم،نیریش غضبناک نگاه به تیاهم یب

 انقدر صبح. کنمیم درست داغ ازیپ و کشمیم باال

 داشت اصرار مامان که شدمپا خواب از ضیمر و خسته

 موندن خونه یبرا رواماجازه و بزنه زنگ سیرئ به

 از تر رید شد باعث اما دمیخند یلیخ نکهیا با. رهیبگ

 .برسم شهیهم
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 .گفتم یک نیبب ها کنهیم خراب گلوتو یکردن سرخ -

 !خانم نیریش خوبم -

 

 تو و گرفته یصدا وجود با که رهیم یظیغل غرهچشم 

 جلو. ستین راهیب هم ادیز سرخم یهاچشم و یدماغ

 .رهیگیم دستم از رو ریکفگ و ادیم

 

 بند پا رو نکن بحث من با جون دختر اونور برو ایب -

 !یستین

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲31_پارت#
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 که اولم بار نم،یریش طیشرا نیا به دارم عادت من -

 سرما شهیم خنک کمی هوا تا هرسال ست،ین

 .رمیم سرکارم یخورم،ولیم

 

 با.  بشه برطرف چشمم سوزش تا زنمیم پلک چندبار

 که دونمیم خوب خودمم هاحرف نیا همه

 سال هر از یضیمر شدت بار نیا.داره حق خانمنیریش

 استراحت و خواب ساعت چند به واقعا من و شترهیب

 . دارم ازین
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 یراض حاال که خانم نیریش و نمیشیم یصندل یرو 

 خشاب دو با و رهیم داروها سبد سراغ رسهیم نظر به

 . گردهیبرم قرص

 

 خوب بخواب کمی جا تو برو بخور قرصو نیا ایب -

 ! کن گوش حرف.یشیم

 شم؟ینم بهتر بخورم مویآبل عسل کمی -

 .یشینم خوب ینخور نویا تا یول بخور اونم -

 

 اتاق. کنمیم قبول ناچار اما ندارم قرص به یاعالقه

 کاناپه یرو رسه،یم نظر به دور یلیخ باال طبقه

 یگرما ریز بعد لحظه چند و شمیم مچاله منینش

 تن و بندمیم چشم شهیم انداخته روم که ییپتو

 .کنمیم دعوت استراحت به روناخوشم
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 .یکن عرق سرت رو بکش هم پتورو-

 

 مگر شهینم ضیمر جسم گهیم که داره وجود یباور

 .نهیبب بیآس روح که یزمان

 بیآس داره روحم دیشا دیشا دونهیم چه یکس

 .هستند هاعالمت نیاول هانیا و نهیبیم

 یصدا با اما رمیم خواب به چقدر و یک دونمینم 

 .شمیم اریهوش اطرافم و دور یهاحرف

  

  خورده؟ قرص -

 گوشش تو حرف. بهش دادم کلداکس آقا بله -

 .کنهیم درست داغ ازیپ سادهیوا که رفتینم

  دکتر؟ مشیببر -

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 1388shahregoftegoo@ 

 

 و شدن نیسنگ ییلویک دو وزنه کی اندازه هامپلک

 .نداره رو کردنشون باز یبرا یکاف زور بدنم

 یخنک  و نهیشیم میشونیپ یرو یسرد دست

 .ارهیم لبم رو لبخند دلچسبش

 

 رو دمیم حوله االن. فقط داره تب کمی مادر نه -

 خوب بخوره ازش کاسه هی پختم هم سوپ بذار، سرش

 . شهیم

 !بود خوب که شبید آخه شد چش -

 پهلونهیس باد هی با که، ندارن جون االن یجوونا -

 زمستون و زییپا گهید. گردهیم لخت بس از! کننیم

 تنش یپِرپِر زیبل ال هی ست،ین شیحال یباز یقرت که
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 چادیم اشگنده آدم. رهیم وراون ورنیا کنهیم

 !استخونه دوتاپاره کهنیا

 

 مامان شیپ خونه خواستیم دلم شیپ قهیدق چند تا

 کرده پر جاشو خوب انقدر خانم نیریش حاال اما باشم

 خونه نشدم خوب تا و بمونم جانیهم بهتره بنظرم که

 با دیبا هاروحرفنیهم گهید دور کی وگرنه نگردم بر

 .بشنوم مامان از یشتریب شدت

 

 .شیشونیپ رو بذار نویا آقا بفرما-

 .رهیگیم قرار میشونیپ یرو سیخ حوله

 ؟یداریب...دهیسپ -

 .اوهوم -

  دکتر؟ میبر یخوایم نمت،یبب -
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 .زنمیم نق 

 .بهم بده آب... نه -

 

 از روهامپلک. ذارهیم گردنم یرو و دارهیبرم روحوله

 یماریب بخاطر که یاشک قطره و دمیم فاصله هم

 و خورهیم سر چشمم کنار از شده جمع رشونیز

 در خانمنیریش یعصبان صورت و مهراب نگران چهره

 .رهیگیم جا نگاهم قاب

 

 . بخوره بده سوپ نیا از کمی ایب -

 .نکنه درد شما دست -
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. ذارهیم زیم یرو و رهیگیم خانمنیریش از رو کاسه

 پر سوپ یقاشق بشم، زیخمین تا کنهیم کمکم

 .کنهیم

 

 تو؟ یخوردسرما چرا. بخور نیا از کمی -

 

 ریز ساعت دو زیبل ال هی با خانمنیریش قول به چون

 .رفتم راه بارون

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲3۲_پارت#
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 ...او حمام رفتم -

 

 با مهراب و خورهیم زنگ همراهش تلفن حرفم نیب

 سوپ از یکم.  شهیم جدا من از دیببخش گفتن

 یبرا مانیپ و مهراب به اول قاشقهمون با و خورمیم

 حق داشتن خانمنیریش دستپخت راجب که ینظرات

 . دمیم

 

  شده؟یچ -

 .خبرهچه نمیب تا کشمیمگردن مبل یباال از

 گه؟یم یچ ی؟اسدیمطمئن -
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 مهراب کالفه رفتن روقدم و هامگوش یاسد اسم

 .کنهیم زیت روهامشاخک

 .نکن یکار فعال...نه -

 !نه االن. گمیم من چون -

 

 مهراب اما گهیم یچ و هیک مخاطبش دونمینم

 .دهیم نشون خودش از یتند واکنش

 !یکنینم یکارچیه نگم من یوقت تا... نه گفتم -

 

 همون آدم نیا اما ادیم کنارم و کنهیم قطع روتماس

. چرا دونمینم من و ستین پاشد کنارم از که یمرد

 یهانفس و دارهینم بر فرش طرح از چشم لحظه چند

 .کشهیم قیعم
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 خوبه؟ یچ همه -

 .خوبه زمیعز آره -

 

 یجلو یدیجد قاشق و دارهیم بر روسوپ کاسه

 ندارم یلیم چیه طیشرا نیا در من اما رهیگیم صورتم

 .شونمیپر حال نیا لیدل دنبال فقط و

 

  زد؟ زنگ بود یک -

 قاشق به بعد و شهیم رهیخ بهم هیچندثان یبرا

 .کنهیم اشاره دستش

 ! مانیپ -

  ؟یختیر همبه انقدر چرا خب؟ -
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 نخواستن و خواستن نیب که مشخصه نگاهش از 

 رونیب یبرا هاشلب پشت یحرف و شده دودل یزیچ

 .ستندین موفق اما کنندیم تقال اومدن

 

 از برات بگو استبدمزه اگه. ستین یزیچ -

 .بدم سفارشرونیب

 کنار روکاسه. کنهیم جمع روصورتش خشکم سرفه

 .کنهیم چک رو بدنم یدما و ذارهیم

 

 !دکتر میبر پاشو یشینم خوب زایچنیا با تو -

 شمیم نگران دارم من. یضیمر الیخیب مهراب -

 !یطورنیا
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 یشونیپ داره،یم بر هاروفاصله و ادیم جلو هوا یب

 .کنهیم زمزمه گوشم کنار آروم و بوسهیم روداغم

 !طورنیهم منم -

 

 قبل دفعات از یترمتفاوت حس بارنیا گرمش آغوش

 تریقو مهراب حس ای شدم عاشق من دونمینم. داره

 تیرضا جهینت هست، که یهرچ علت. شده قبل از

 . رمیگیم آروم من و بخشه

 !ایریگیم ازم -

 .نداره یبیع  -

 

 همه و ستین قبل یهوا به سر اون گهید دلم... دلم

. داده برگرفته در رومن که یوجود به رو حواسش
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 ای ادیز پول بخاطر نه متفاوته یبیعج جور که یمرد

 .داره که یرفتار طرز بخاطر خوب ظاهر

 نداد؟ دل و دید محبت طورنیا شهیم

 

 خوبش یانرژ از و بمونم جانیهم هامدت خوادیم دلم

 .دهینم رواجازه نیا خانم نیریش حضور اما ببرم لذت

 .هیک نیبب خورد زنگ چندبار تیگوش دهیسپ -

 ادیز رونمونیب کم فاصله ،یکینزد نیا از زدهخجالت 

 .کنمیم

 .خودم دمینشن دیببخش. نکنه درد دستت -

 رهیم یوقت یحت و شمیم تر زدهشرم اشغره چشم با

 .کنمینم نگاه مهراب صورت به هم

 فقط ستین تماس از یخبر. کنمیم چک رویگوش 

 .دارم فیشر از هم سر پشت امیپ چندتا
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  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲33_پارت#

 

 

 

 کردن دایپ یبرا یاحوصله حاضر درحال که ییهاامیپ

 همه اما امزدهخجالت. نمیبینمخودم در تهشون و سر

 لحظه چند کوتاه یهوا و حال دوباره تکرار وجودم

 ینازکش یبرا و ذارمیم کنار رویگوش. خوادیم روقبل

 اغراق یکم کنهیم نگاه ینگران با رو صورتم و سر که

 . کنمیم
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 .ادینم باال نفسم... آخ -

 .کنهیم چک روتبم

 .ینخورد هم یچیه! یدار تب -

. کنهیم یاحوالپرس و سالم و رهیگیم رو یکس شماره

 پزشک جز یکس مخاطبش که مشخصه هاشحرف از

 من که یلیدل به اما ادیب خونه خوادیم ازش. ستین

 به رو یخداحافظ از بعد. ستین امکانش هیچ دونمینم

 .کنهیم من

 باالس؟ لباسات -

 . دمیمسرتکون ممکن حالت نیترمظلوم با

 .االن ارمیم -

 

 یمانتو. ادیم نییپا انتظارم از زودتر و رهیم باال

 .دهیم تکون حرص با روامزهییپا
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 ! آخه؟ داره گرما نیا -

 خودشه یبرا صد در صد که یبلند نیآست مخمل زیبل

 .رهیگیم طرفم به

 .نویا بپوش -

 اکثر مثل. پوشمیم زمیبل یرو مخالفت بدون ترسم از

 یرو مهراب. بلنده و گشاد یادیز من یبرا هاشلباس

 . زنهیم تا روهاشنیآست سر و نهیشیم زانوش دو

 !زوده هنوز ای براش کنم ضعف دارم حق دونمینم

 الشیخ یوقت و چهیپیم گردنم دور وسواس با روشالم 

 و برهیم باال روصداش ستهیایم سرپا شهیم راحت

 روهستخونه یریگردگ مشغول که خانمنیریش

 .دهیم قرار مخاطب
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 . لطفا دیبزن زنگ شد یخبر! دکتر برمشیم -

 ینیام دکتر ده؟یسپ بده حالت ؟یچ یبرا دکتر -

 اد؟ینم

 

 که بده تویزیو پول قرار خانمنیریش مگه دونمینم من

 به. ستمین ایب کوتاه هم من اما! مخالفه طورنیا

 و دمیم یشتریب شدت دارم گلو در که یاسرفه

 .کنهیم مداخله کالفه مهراب

 

 بهم دیبا صبح همون معلومه، که نداره سوال -

 االن گفت ینیام! بکنم یفکر هی امیب شما یگفتیم

 .میریم ما ادیب تونهینم
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 یخوب احساس حد نیا تا یضیمر وقت که باره نیاول

 نمیبب محبت و توجه طورنیهم اگر مطمئنم. دارم

 دست به رواشرفته دست از آرامش زود یلیخ روحم

 . ارهیم

. داره تماس درخواست  و دهیم امیپ همچنان فیشر

 ادیز خودش الیخ یراحت یبرا روزهانیا که یکار

. ستین یخوب وقت حاال اما ستمین لجباز. دهیم انجام

 حق روخوب حال یکم شبید غصه همه اون از بعد

 .دونمیم خودم

 

 لحظه اما شمیم بلند جا از کنم،یم لنتیسا رو یگوش

 مهراب. کنمیم مکث زنهیمسرم که یفکر با آخر

 باز رو فمیک پیز. مونهیم منتظرم و رهیم در یجلو

 که یفلش دستمال، کردن دایپ بهانه به و کنمیم
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 دادنشم لیتحو یبرا یمناسب فرصت منتظر چندوقته

 .رمیگیم مشتم یتو و کنمیم دایپ

  ؟یخوایمیچ -

 !دستمال-

 .هست نیماش تو ایب -

 .دمیم جواب یسخت به

 .اومدم -

 

 برم رونیب خوامیم یوقت آخر لحظه و پوشمیم کفش

 ریز  روفلش و نمیشیم نیزم یرو جهیسرگ ژست با

. بشم خالص تشیمسئول از تا دمیم جا یورود کمد

 سوراخ تمام خانم نیریش که دمید بارها مدت نیا

 دایپ وقت گهید بنظرم. زنهیم جارو هم هاروسنبه
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 از بهتر یکس چه خب و دهیرس مهراب گمشدهشدن

 !خانم؟نیریش

 

 ؟یایب راهیتونیم ؟یخوب -

 .کردم ضعف لحظه هی خوبم آره...آ -

 

 .برهیم نیماش طرف به و رهیگیم رودستم ریز

 

 .یشیم خوب دکتر میریم االن -

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲3۴_پارت#
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 با یمنش و میریم باال. دارهیم نگه یکیش مطب یجلو

 سالم به شروع یگرم به و شهیم بلند جا از دنمونید

 با که برهینم یادیز زمان. کنهیم یاحوالپرس و

 منتظر که ینفر چند از جوان دختر یعذرخواه

 .میریم داخل نوبت بدون ما نشستن

 

 یعروس وقت ما یالیفام که یپیت با یسالانیم مرد

 ما سمت ییخوشرو با و شهیم بلند زیم پشت از دارن

 .ادیم

 متینینب یول تنگه دلمون پسر، گل سالم بهبه -

 چطورن؟ دخترا! ورانیا

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 1406shahregoftegoo@ 

 

 من به نوبت باالخره و کنندیم بشوخوش یکم

 .رسهیم ضیمر

 

 کجاست؟ مشکل بانو شده یچ -

 !یدکتر شما واال دونمینم -

 .ذارهیم گوشش یتو رویگوش و خندهیم

 !لطفا نفس نداره، جواب حق حرف -

 .وفتمیم سرفه به که کشمیم یقیعم نفس

 یلیخ خاطرت شما اد،ینم دکتر جورهچیه پسر نیا -

 ؟یدار درد نجایا. مشینیبیم میدار ما که زهیعز

 !بله -
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 .کنهیم مهراب به رو

 پسر؟ گل هیچ هیقض -

 .دهیم ادامه دکتر و رهیم طفره پسرگل

 تتیاذ ما پسر نیا. بانو یدار که تبم خب...خب -

 کرده؟

 ! هوامبهسر خودم... نه -

 

 و چهیپیم برام ییباال بلند نسخه کامل نهیمعا از بعد  

 .دهیم مهراب دست

 به سر یبانو نیا بشه خوب زودتر تا اریب ریبگ برو -

 .هوا

 کشمیم دراز یکنار اتاق تخت یرو مهراب برگشت تا

 چند. کنهیم یدگیرس گهید یهاضیمر به دکتر و

 داخل داره که ییداروها و مهراب همراه بعد قهیدق
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 کنمیم جاننوش آمپول دوتا خجالت یکل با. ادیم اتاق

 بر کارش سر و کنهیم وصل رو سرمم اون از بعد و

 و نهیشیم کنارم یصندل یرو مهراب. گردهیم

 .دهیم جا هاشدست یتو رودستم

 

 .ستین صورتت تو رنگ -

 و ریش وانیل هی فقط صبح از گرسنمه فقط خوبم -

 .خوردم نیدارچ

 رهیخ بهم  ینیغمگ لبخند با و زنهیم کنار روموهام

 .شهیم

 !آخه؟ کردن کار به چه تورو -

 ! اجبار زمیعز اجبار -

 .کنمیم نگاهش یچشم ریز

 ه؟یچ یدونیم -
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 .کنهیم نگاهم یجد

 ؟ینکن کار گهید یدار دوست -

 

 رفتن آماده سرور و یمجتب م،یباش داشته خونه هی اگر

 !نه که چرا باشن

 نقش ماها یزندگ تو هاست،شما یبرا داشتن دوست -

 . نداره یادیز

 .کنمیم پاک خنده با رو چشمم گوشه اشک

 !هاهیسرماخوردگ یبرا نیا -

 .شهینم دور بحثمون از اما خندهیم آروم

 

  ؟یندار که یدار دوست یچ -
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 دنبال روشنیم خونم داخل که ییهاقطره حرکت

 . کنمیم

 ! انیبرل سیسرو هی -

 .زنمیم چشمک و خندمیم. تعجبه از سکوتش

 !باشه یحساب زیچ هی یبخر برام قراره اگر گفتم -

 .زنمیم حرف یجد دارم من! طونیش -

 .دمیم جواب صادقانه

 .باشم داشته آرامش دارم دوست... آرامش -

  ؟یندار  -

 

 نیا یخستگ بهانه به تا ذارمیم هم یرو چشم کالفه

 دوباره حضور تا و موثره خوشبختانه. کنم تموم روبحث

 .شهینم بدل و رد نمونیب یحرف دکتر
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 بانو؟ یچطور خبخب -

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲3۵_پارت#

 

 

 

 .بهترم یلیخ-

 

 .زنهیم یمهربون لبخند اهشیس یهالیسب پشت از
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 دیشا کنم تب یاله گهیم شاعر که ستین خودیب  -

 . جان دختر داره یلیدل! یباش تو پرستارم

 تا شمیم خم. داره یخوب یانرژ زدنش حرف نوع

 .کنم پا روهامکفش

 

 م؟یبر میتونیم نداره؟ یخاص مشکل -

. دهیم دکتر لبخند به یشتریب عمق مهراب سوال

 اتاق یراه و زنهیم کتفش پشت آروم ضربه چند

 .شهیم یاصل

 یکنیم نازش ای. داره دارو هی فقط ایضیمر نجوریا  -

 !ماچ ای شهیم خوب

 

 خنده ریز یپق درست صیتشخ نیا از ناخودآگاه

 به رو من و زنهیم یچرخمین در جلو دکتر زنم،یم
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 بند و نشسته پام یجلو کمک یبرا که مهراب

 .دهیم نشون کنهیم شل رویکتون

  ؟!نکردم عرض -

 .دهیم ادامه

 موقع به هاشمدارو بخوره ادیز عاتیما روز چند تا -

 که هم یاصل نسخه. شهیم خوب زود کنه مصرف

 ! بوسهیم خودتو دست گفتم

 

 به. کنمیم ترک رومطب مهراب همراه و کنمیم تشکر

 یدما کباری لحظه هرچند و رونهیم خونه سمت

 اجازه که داره سوپ سفارش قصد. کنهیم چک روبدنم

 یناراحت باعث غذا لقمه هی بخاطر ادینمدلم. دمینم

 در و ستین بردار دست مهراب اما. باشم خانمنیریش

 یوقت تا و دارهیم نگهیسنت رستوران یجلو تینها
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 دهینم خوردم به گوشت پر چند و سوپ کاسه کی

 .شهینم الیخیب

 

 !بخورم تونمینم گهید بسه -

 .کنهیم نگاه بشقاب به یناراض و کشهیم عقب

 ! که ینخورد یزیچ -

 !کنهیم درد گلوم -

 .کنمیم اجرا روینیام دکتر متد خونه میبر -

 .خندمیم

 ! طلبفرصت -

 !یبش خوب زود دمیم قول -
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 از یکم. خوبم یلیخ االنشم نیهم من نداره خبر

 داده سفارش خودش یبرا که یااکبرجوجه گوشت

 استخوان به چشمم هاشکردن تکه یالبهال. خورهیم

 .وفتهیم ییآشنا

 ...مه -

 .ادیم حرفم نیب موقعیب عطسه

 !جناغه مهراب -

 .رمیگیم سمتش و دارمیم بر

  م؟یبشکن -

 .رهیگیم رواشگهید سمت

 !میبشکن -

 

 با و کشمیم عقب کنه اشتکه دو نکهیا از قبل

 .دمیم باال رو ابروم یتا طنتیش
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  ؟یچ سَر -

 .کنهیم اخم تهیفرمال کامال

 !ادینم خوشم یبند شرط از -

 یتمام یجلو و کنهیم سقوط دلم یتو یزیچ

 به. کنهیمقدعلم دارم مغزم یتو که ییهاواژه

 مطمئن دمیشن که یزیچ از تا زنمیم زل هاشچشم

 کامال نگاه نیا قبلش یالحظه اخم برعکس. بشم

 ! هیواقع

 

 به رویگریباز در امنداشته هنر همه و کنمیم تر رولبم

 وارد بهم جمله کی نیهم با که یشوک تا رمیگیم کار

 . کنم یمخف رو کرد

  چرا؟ -

 . خورهیم دوغ یکم و رهیم عقب
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 .نداده بهم یخوب حس چوقتیه -

 

 صاحب کردمیم فکر االن تا که یکس ممکنه چطور

 با کنهیم پارو پول قِبلش از و هیبندشرط تیسا کی

 . باشه داشته مشکل ماجرا اصل

 وقت حاال اما بفهمم دیبا چخبره؟ من بر و دور... ایخدا

 قبل قالب به و رمیگیم سمتش روجناغ ست،ین یخوب

 .گردمیبرم

 

 مینکن نییتع االن از اصال من، بخاطر بار نیا حاال -

 خوبه؟ بخواد یکی اون از یزیچ هی شد برنده یهرک

 .دهیم تکون سر و کنهیم کج یلب

 .ستین بد -

 .شکنهیم من شمارش با و رهیگیم رواشگهید سمت
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 !ک،دو،سهی -

 

 .رهیگیم سمتم روجناغ گهیدمهین

 .دار نگه خودت شیپ نمیا ایب -

 کار خوب هنوزم مغزم اما ناخوشم یجسم نظر از

 .کنمیم دراز رودستم و کنمیم زیرچشم کنه،یم

 !ادمهی...من بده -

 و انیم هاش چشم کنار یداشتندوست یهانیچ

 .شهیم بلند اشخنده یصدا

 م؟یبر!سرتق -

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 1419shahregoftegoo@ 

 ۲3۶_پارت#

 

 

 راهنیب من و رهیگیم شیپ روخونه ریمس کراستی

 سعادت مهراب از که یزیهرچ مرور یبرا یفرصت

 باز ماجرا نیا به من یپا بخاطرشون و میدونستیم

 .کنمیم دایپ شد

 از. آورد رضا که شد شروع یمهم خبر از زیچ همه

 ازیکی ته که بود دهیشن یمطمئن و مهم منبع

 هاآقازاده از یکی به معروف یبندشرط یهاتیسا

 چندتا صاحب سعادت؛ مهراب اسم به یکس رسه،یم

 !یخارج لوکس یهانیماش یهاشگاهینما از
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 اونقدر یبندشرط تیسا کی درآمد بود، نجایا نکته اما

 دولت ادیب آدم نیا حساب یتو اگر که هست ادیز

. ستهیبا جلوش و ارهیب در کارش از سر و کنه یریگیپ

 همهنیا که یزیچ وسطه، یخاص زیچ یپا حتما پس

 به ای ترفند کیکرده، یمخف هیبق چشم از روپول

 !ییشوپول  ترساده اصطالح

 

 دونستنش با تا هیچ ترفند اون بفهمم تا اومدم من

 نگه یراض یبرا که میبذار فشار تحت روسعادت یجور

 !بکنه یهرکار داشتنمون

 ... اماحاال

 

 چرا؟ یشد ساکت -

 .دمیم جواب یتودماغ و دارخش یصدا اون با 
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 .کردمیم فکر داشتم -

 ؟یچ به -

 !یبندشرط به -

 .دمیم ادامه من و کنهیم نگاهم یجد صورت با

 هی با کن فکر خفنه یلیخ خب! نکن نگاه یجورنیا -

 !یاریب دست به پول یتونیم درست حدس

 !یبد دست از هم دیشا -

 

 .دمیم باال شونه و زنمیم یالیخیب به روخودم

 !داره باخت و برد یا یباز هر خب-

 باز یحساب گهید یآدما رو نهیا درستش یول آره -

 !یباش برنده یتون یم خودت یوقت ینکن

 !یخفن یلیخ تو پس اووو -
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 .کنمیم روشنش من و دهیم سرتکون یسوال

 !ببندن شرط روت هیبق یذاریم یبندینم خودت -

. ادیم چشمم به اما نامحسوسه لبش گوشه رفتن باال

 !داره بودن قهرمان به یادیز لیم که مشخصه

 !بهتره باز نیا -

 

 سمت روبحث! نامفهومه و پهلو دو یادیز جوابش

 .رمیبگ یتر کامل جواب تا برمیم یاگهید

 شرط خودشون دارن، تیسا که یینایا حالبهخوش -

 کننیم نگاه روهیبق یدعوا عقب ننیشیم بندنینم

 نه؟ زنن، یم بیج به پول همیکل تازه

 .دهیم جواب قاطع و محکم

 !نه -
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! داره ادیز فکر یبرا جا سخت و سفت موضع نیا

 و جمع روخودم دونم،ینم صالح رو شتریب صحبت

 ازداغیپ ادکردنیز و ناله و آه یکم با و کنمیم جور

 به دنیرس تا و کنمیم عوض روصحبت ریمس ،یماریب

 .زنمینم یشتریب حرف خونه

 .کنهیم پارک رونیماش و زنهیم روموتیر

 .ادیم استقبال به دنمونید با خانمنیریش

 .شدم نگران چرا دیکرد رید دهیسپ یخوب. آقا سالم-

 .ادیم کمکم به مهراب که گردمیم لیدل دنبال

 !داشت ضعف یلیخ م،یبخور یزیچ هی میرفت راه سر -

 

 گهینم دروغ خوردن آب مثل منبرعکس کهنیا از

 کردمیم فکر که یزیچ برخالف. ادیم خوشم یلیخ
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 یاطعنه با زیچ همه و نداره یبد واکنش خانمنیریش

 .کنهیم دایپ خاتمه زنهیم من به که

 !بده شانس خدا -

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲3۷_پارت#

 

 

 زیچ همه که نیا با هاوقت یبعض! داره حق دیشا

 هم چکسیه و ستین قبول قابل جهینت اما استاندازه

 یزیچ به هاآدم که هاستلحظه نیا! چرا دونهینم

 مثل ییزهایچ ارن،یم مانیا یماد قواعد و قانون یورا

 هیبق برخالف من. هانیا هیشب و قسمت شانس، بخت،
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 و نداشتم موضوعات نیا به یادیز باور گروه یاعضا

 نیا که بشم قتیحق نیا منکر تونمینم حاال اما ندارم

 محبت و کجا من وگرنه! شده اری من با شانس روزها

 !کجا شهر تموم یچهمه و نفوذ با اردریلیم از دنید

 

 !بدون قدر ریبگ داروهاتو ایب -

 یلیدل هم مهراب شوخ لحن و بشاش صورت نیا پشت

 جلو دست. ستین خانمنیریش کالم طعنه دنیشن جز

 بهش تمام خباثت با پاکت گرفتن از قبل اما برمیم

 .زنمیم چشمک

 ! ادمهی -

 .رهیم هوا به اشخنده کیشل

 ! خانم شانس خوش کن استراحت بعدم بخور -

 !چشم -
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 یرو که یچرم کت باره،یم صورتش و سر از یخستگ

 موهاش یتو یدست اره،یم در رودهیپوش بلوزش

 .کنه استراحت تا رهیم اتاقش به و کشهیم

 .دیببخش آقا -

 جانم؟ -

  شماست؟ یبرا نیا -

 

 سرگرم داروها دز و ساعت کردن چک با روخودم

 نیریش دست یتو یش به حواسم تمام اما کنمیم

 !خانمه

 هست؟ یچ -
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 یه دمید زدمیم جارو داشتم واال دونمینم -

 نیا دمید کردم یخال روسهیک ده،یم صدا یجاروبرق

 !مونده توش

 

 گوشم به یفیتوص رقابلیغ لحن با مهراب یصدا

 جلو. نباشم توجه یب هم ادیز کنمیم یسع. رسهیم

 .کنمیم وجود اظهار و رمیم

 

  ه؟فلشه؟یچ -

 !بود جارو تو مادر دونمینم -

 .پرسهیم مهراب رویبعد سوال

 بوده؟ کجا یدینفهم -

 !واال نه -

 ؟یبود دنبالش که همونه -

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 1428shahregoftegoo@ 

 .دهیم تکون سر من به رو

 !همونه -

 

 کردمیم فکر که یزیچ از یحت نرفتم، شیپ بد بنظرم

 کجا، از باشه معلوم کهنیا بدون یامانت حاال.  شد بهتر

 حمل نگران ستین الزم گهید و دهیرس صاحبش به

 نشسته اخم به و متفکر چهره دنید اما. باشم کردنش

 درست چون ذارهینم یباق تیرضا یبرا ییجا مهراب

 مهراب ضرر به شهیهم ما ای من یهانقشه رفتن شیپ

 امر نیا از اصال هاروز نیا من و شهیم تموم سعادت

 !ستمین خوشحال

 

 یکس خوابمیم کمی من نکنه، درد دستت باشه -

 !لطفا نکنه دارمیب
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 دکتر یزیتجو یداروها به مهراب رفتن از بعد هم من

. کشمیم دراز منینش مبل یرو و  برمیم پناه ینیام

 به شروع رسوندم بدنم به بهبود یبرا که یکمک کمکم

 به و شنیم گرم هامچشم. کنندیم فهیوظ انجام

 . رمیم فرو یقیعم خواب

 

                               **** 

 احساس موهام یالالبه رویممتد و آروم حرکت

 حس انقدر مداوم حرکت نیا اما ستمین خواب. کنمیم

 تا یزیچ. ستین من کار ازش کندن دل که داره یخوب

 انیجر که نمونده هامپلک دوباره شدننیسنگ

 از مونمیم منتظر یهرچ و شهیم قطع آرامبخش

 . شهینم سرگرفته
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 کی شماره مرد رهیخ نگاه و کنمیم باز چشم یناراض

 کنارم جسمش. نمیبیم خودم یرو روروزهام نیا

 یجا فکرش که ستین یشک چیه اما نشسته

 .استگهید

 

 ؟یکنیم فکر یچ به -

 .زنهیم لبخند روم به و ادیم رونیب فکر از سوالم با

 .شده قطع هم تبت انگار یشد بهتر. یچیه -

. کنمیم بسنده اوهوم کی به و دمیم تکون سر خسته

 بهتر تا زنمیم کنار روصورتم یتو شده ختهیر یموها

 .نمشیبب

 .خونه برم دیبا چنده ساعت خستم، فقط -

 .نداره سوالم به یربط چیه جوابش

 . باشه بلند دارمدوست نکن کوتاه موهاتو گهید -
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 دونمینم. زنهیم گلوم به یبد درد و شهیم تلخ دهنم

 یکجدهن بهم که یتلخ قتیحق ای هیماریب بخاطر

 رومقابلم مرد درخواست به گفتن باشه یجلو و کنهیم

 اما ندارم رو اشوندوباره کردن کوتاه قصد من. رهیگیم

 نشون مهراب به روشدنشون بلند بتونم دونمیم دیبع

 .بدم

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲3٨_پارت#
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 .دارمدوست شتریب کوتاه کنمینم بلند فعال -

 .رهیگیم هاتوچشم یجلو ادینم خوشم -

 .فهمهینم یکس نکنم همشیآرا گهید خوبه -

 

 باز هم از هایراحتنیا به صورتش و ستین خوشحال

 من یجزکارها یزیچ لشیدل  دونمیم من و شهینم

 تا که یخود از زارم،یب خودم از. ستین من امثال و

 عالقه بهش آدمه، نیا محبت و لطف ونیمد خرخره

 و کنهیم حس رویخوشبخت بودن کنارش وقت داره،

 به شانس خوش اطرافش یهاخانم از یلیخ دید از

 طرف کردن خوشحال یبرا یقدمچیه اما. ادیم حساب

! تونهینم نخواد که نه. دارهیبرنم رابطه نیاگهید

 مثل ییبندها. بستن روپاشودست یادیز یهابند

 یهااشتباه سلسله مثل اعتماد،  به انتیخ مثل دروغ،
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 و خونه وارد همباده عنوان به اگر یحت که گذشته

 پاک قابل هایراحت نیا به بودم شده مهراب یزندگ

 !یدزد اسم به یبزرگ بند مهمتر همه از. نبودن شدن

 

  ؟یریبگ دوش هی یبر یخوایم -

 خونه؟ برم -

 .دهیم جواب سرضرب و زیت

 .بمون جا نیهم مراقبته؟ یک خونه یبر... نه -

 امچونه و نمشیبیم تاریکم مونه،یم نهیس تو نفسم

 .کنهیم دنیلرز به شروع من اریاخت یب

 نمت؟ییب -

 سر با. کنهیم سقوط چشمم از اشک قطره نیاول

 صورتم در رونگاهش زدهرتیح و رهیگیم انگشتش

 .چرخونهیم
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 !خونه؟ یبرا هیگر ؟!شدیچ -

 با مهراب و لغزهیم امگونه یرو شتریب سرعت با یدوم

 سرش رو گنده شاخ دوتا فقط من یرفتارهانیا وجود

 !داره کم

 !امشرمنده یلیخ من -

 .کشهیم یقیعم نفس و بندهیمچشم کالفه

 شده؟ یچ ،یگینم یول هست تیزیچ هی تو  -

 ! یچیه -

 .کنهیم یپافشار

 !میکرد حلش باهم دیشا بگو -

 .گهیم یاکالفه پووف نهیبیم رو سکوتم یوقت

  خونه؟ ببرمت -
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 .کنمیم یبدخلق شمیم ضیمر -

 منظور؟ -

  برم؟ خودم شهیم -

 

 پشت با. کنهیم نگاهم و کشهیم دست لبش دور

 جوابش منتظر و کنمیم پاک رو هاماشک دست

 .مونمیم

 بهم یدار وقت خونه یبرس یوقت تا برو، ریبگ نیماش -

 !چته یبگ

 

 یکاف مهراب شده جزم عزم برابر در اما دزدمیم چشم

 نگاهم و دهیباالم رو سرم یآروم فشار با. ستین

 .کنهیم

  خب؟ -
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 کهنیا از قبل و دمیم حرکت نییپا و باال به روام کله

 . رمیگیم یتاکس خودم کنه یکار مهراب

 تماس اون و دارم سرور و فیشر از که یادیز یهاامیپ

 اضافه دردهام به هم رودلشوره نفس، رفتهدست از

 یهاتماس کردمیم الیخ که طوراون انگار. کنهیم

 .نبوده لیدلیب فیشر

 

 دیبا یجواب چه کهنیا به تیاهم یب نیماش دنیرس تا 

 تنها دیشا کنم،یم تن رومخملش بلوز بدم مامان به

 دهیم بهم یخوب حس بشوبل نیا یتو که یزیچ

 !هیاسرمه مخمل بلوز نیهم

 

 . بده خبر بهم یدیرس -

 .اوهوم -
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 بزن زنگ شد بد حالت دستمه کنار صبح تا میگوش -

  خب؟

 .کنهیم کینزد هم به رو امزهییپا طرف دو

  اد؟یم یک داداشت -

 . رهیگیم رو شتریب دروغ یجلو راننده دنیرس

 .اومد نیماش -

 کردن حساب از بعد و ادیم در یجلو.زنمیم رونیب

 .کنهیم یخداحافظ ازم هیکرا

 

 از زدن رونیب محض به و دمیم هیتک نیماش در به

 .دهینم جواب اما رمیگیم روفیشر شماره کوچه

 بفهمم تا کنمیم دقت و خونمیم رو هاشامیپ

 رونیب درخواست جز یزیچ اما داشته باهام یکارچه

 ! شهینمرمیدستگ باهاش تماس و خونه از مناومدن
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 خواهرم. رمیبگ خبر اون از تا زنمیم زنگ سرور به

 تربیعج یوقت به،یعج نیا و ستین شهیهم مثل

 ازم و کنهیم انکار رو یبد اتفاق هر که شهیم

 !برم نفس شیپ خونه یجا به خوادیم

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲39_پارت#

 

 

 انگار در، بازشدن تا و دمیم فشار رونفسخونه زنگ

 خودم دنبال شلخته روفمیک. زنهیم چنگ رودلم یکس

 فرصت که رمیم باال هاپله از آروم یجور و کشمیم

 دنید اما.  بخرم خودم از دلهره رفع یبرا یشتریب
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 االن تا یهرچ نمونده باز شهیهم مثل که یدر

 پشت یخوب یخبرها شک یب. کنهیم پنبه رودمیسیر

 چند و زنمیم زنگ! کشهینم روانتظارم بسته در نیا

 .رهیگیم جا در قاب یتو نفس چهره بعد لحظه

 

 .سالم -

 .تو ایب سالم -

 

 داخل. شدم نیبدب یادیز من دیشا کوره؛وسوت خونه

 بگم، شیآخ هامدلشوره به خوامیم که نیهم و رمیم

 و یمجتب. شمیم روبهرو یجد چشم جفت پنج با

 با سرور شه،یم جابهجا دستش یتو که یپیها یقوط

 که کرده جمع سرش یباال محکم انقدر که ییموها

 مبل یرو که رضا شده، دهیکش باال سمت به ابروهاش
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 نفس شده، رهیخ بهم شیهود کاله ریز از و داده لمهی

 نگاه نفس براق یزیروم به تیعصبان با که یفیشر و

 .کنهیم

 

 فیک. داره گفتن یبرا یادیز یهاحرف هاشوننگاه 

 رومن نیزم با برخوردش یصدا و شهیم ول ازدستم

 یبرا ییجا که واضحه انقدر زیچ همه. ارهیم خودم به

 تنها و دمیم قورت روگلومآب. ستین یظاهرساز

 . ارمیم زبون به رسهیم ذهنم به که یاجمله

 

 !شده؟ یچ -

 سرور، یهاپلک افتادن هم یرو رضا، پوزخند

 ازین نفس قیعم یهانفس و یمجتب دست شدنمشت

 . ندارند حیتوض به
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 !یبگ دیبا تو شده؟یچ -

 فیشر به رو نفس زیت و تند جواب به تیاهم یب

 .زنمیم لب یدرموندگ تینها در و کنمیم

 !؟یگفت -

 

 حرف نیتراشتباه ،یعنی هیبق نگاه ِرتیح و رهیم وا

 .زدم روممکن

 چخبره؟ پس نگفته یزیچ فیشر اگر اما

 ! که واقعا ف؟یشر یدونستیم هم تو -

 خط اعصابم یرو کالمش یتند و نفس بلند یصدا

 ! ستین فیشر حق دنید اهانت طورنیا. ندازهیم

 . رمیم در کوره از

 !خبره؟چه بگه من به یکی -
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 .کنهیم کیشل نفس روجنگ شروع ریت نیاول

 خانم باده زم،یعز ستین یدیجد خبر خبره؟ چه -

  ؟یدونستینم! شده عاشق معمول طبق

 سمت. سوزونهیم رودلم بدجور و داره داغ حرفش

 چنگ بهش حرص با و رهیم یمجتب یپشت کوله

 .زنهیم

 ! ینیبب دمیم االن هست لماشیف -

 ! نفس -

 .زنهیم داد رضا گونه هشدار نفس به تیاهم یب

 

 نیا شده حاال که دیکرد لوسش یه ؟یچ نفس -

 ... رو ختهیر طرف با رفته خانم دیریبگ لیتحو گه،ید

 !دهنتو ببند -
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 دختره نیا عاشق! من شهیهم مهربون قیرف ف،یشر

 . کنهیم تموم درحقم رورفاقت رسم هم هنوز اما

 .شهیم بلند من از یطرفدار به هم رضا

 !نگفته یزیچ هنوز باده نفس، یریم تند یدار -

 دیکرد روسرتون کبک مثل شماها ای رمیم تند من -

 دکتر مگه؟ ینرفت دنبالش خودت بگه؟ یچ برف؟ ریز

 بغل تو داشت خانم ؟یچ لمایف!گهید یگفت ینیام

 !براش وفتادیم پس داشت اونم ومدیم غمزه و ناز طرف

 

 .کنهیم ول یمجتب بغل تو روکوله

 ! بگه خوادیم یچ نمیبب بده نشونش ریبگ -

 به و ذارهیم کنار و رهیگیم هوا یرو روکوله یمجتب

 شهیم پا جا از یدیناام با خواهرم. شهیم رهیخ سرور
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 به و رهیگیم روامزدهخی یهادست. ادیم سمتم و

 .زنهیم زل هامچشم

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۴۰_پارت#

 

 

 

 م؟یبزن حرف اتاق تو میبر -

 از نفر کی فقط که بود یوقت یبرا زدن حرف اتاق یتو

 ناز نفس قول به همه که حاال نه داشت خبر اوضاع نیا

 !دادن نظر اشدرباره و دنید رومن یهاغمزه و
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 .رمیگیم فاصله ازش و کشمیم رونیب رودستم

 تر متشنج رو جو نفس بگه یزیچ کهنیا از قبل

 .کنهیم

 

 نمونده یکاریمخف یبرا یزیچ گهید د؟یبر کجا -

 !بکشه اگر البته بکشه، خجالت بلکه بگو جا نیهم

 االن تا اصال ه؟یچ حسابت حرف تو؟ یگیم یچ -

 ؟یکارطلب هیبق و من از طورنیا که یکرد کاریچ

 

 اما نرمشیپ نیا ازشیب تا رهیگیم روجلوم سرور

 زخم به داشت شترین حکم نفس یها حرف! شهینم

 یجلو شهینم و کرده سرباز حاال که یزخم! دلم

 .گرفت روداخلش یهادرد ختنیر رونیب
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 رفتمیم خودم شدیم هم جانیا اگر باش مطمئن  -

 .سپاردمینم تو مثل یآدم به کارو صدسال

 

 حس بهم و کنهیم اشاره سرتاپام به دستش حرکت با

 .دهیم بودن ریحق

 

 . کن رفتار درست من با -

 .کنمیم اشارهخودم به

 !منه ریگ کارت که فعال -

. شنیم شوکه همه لحظه چند که بلنده انقدر ادمیفر

 قرار نمونیب و ادیم در بهت از فیشر نفر نیاول

 .کنه آروم رواوضاع تا رهیگیم

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 1447shahregoftegoo@ 

 استراحتکمی  دیزد هم به ادیز دخترا گهید خب -

 .نو از دوباره دیکن

 یچ اصال. ینزد گند کم هم تو تو؟ یگیمیچ -

 ! افتاده راه کارت که تو ما نیب یخوایم

 

 و گذرونهیم رشیشمش غیت دم از روهمه داره نفس

 .دوره به انصاف از نیا

 

 !بزن حرف درست باهاش -

 ست،ین مهم اما دهیم آزار رو گلوم بلندم غیج یصدا

 در نفس سر رو هامیناراحت تمام یدلدق خوادیم دلم

 فیحر بود رفتهادمی انگار باطل، الیخ یزه یول. ارمیب

 !توانمنده چقدر

 ؟یشد فمیشر عاشق نکنه هیچ -
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 یرو یکنترل من نه گهید زه،یریم هم به زیچ همه

 کوتاه و دنیکش عقب آدم نفس نهدارم هامحرف

 .اومدنه

 یمیت کار و گروه کی یبرا دیتهد نیتربزرگ اصوال

 . میشد دچارش ما حاال که یزیچ است،تفرقه

 آروم بایتقر نمونیب یفضا هابچه یهاتالش با باالخره

 .ادیم وجود به هاشونحرف دنیشن فرصت و شهیم

 که یریتصاو و گهیم ها نیدورب کردن هک از یمجتب

 به تا نگفته یزیچ اما نهیبیم داره هست یروزسه دو

 یحت که بوده بهم حواسشون انقدر. برسه نانیاطم

. بوده دنبالمون هیسابههیسا رفتن دکتر وقت رضا

 نگرفتن جهینت اول فیرد متهم و گهیم یزیچ هرکس

 جرم به هم فیشر من، از بعد و هستم من مدت نیا

 کیشر عنوان به انتیخ در یدستهم و یکاریمخف

 .شهیم شناخته جرم
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 فقط و ندارم هاشونسوال از چکدومیه یبرا یجواب

 درخودم راهنیا ادامه یبرا یتوان و خستم،. امشنونده

 هم اول از گهینم راه یب هم ادیز نفس. نمیبینم

 . بود اشتباه من حضور

 

 و گهیم دارهیچ دونمینم یحت که یمجتب حرف نیب

 یم چنگ روفمیک و شمیم بلند خوادیم جونم از یچ

 نه تونمیم نه من نداره، برد من وجود با یباز نیا. زنم

 بخاطر فیشر امروز. بکنم یکار نیا از شتریب خوامیم

 اگر کهنیا بدتر همه از! مهراب فردا دید بیآس من

 خدا و کنمیمعادت کمکم رمینگ روخودم یجلو حاال

 یراه یفهمیم یوقت. رسمیم کجا به تهش دونهیم

 ،یکنیم ریگ ییجا کی وگرنه یبزن دور دیبا غلطه
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 تهش تا یمجبور و ستین یدوربرگردون چیه که ییجا

 !غلطه نیترغلط رفتن یراه هر ته تا و یبر

 آدم من که مطمئنم حاال داشتم شک االن تا اگر 

 !ستمین راه نیا خط ته به دنیرس

 

 .کنمینم لگد که گل کجا؟ -

 !هیعصب هم یمجتب یحت

 !ستمین گهید من -

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۴1_پارت#
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 ! اریدرن یبازبچه باده نیبش ریبگ -

 ،یبازبچه شهیم کارامم همه امبچه من! تونمینم -

 االن تا. ستمین نیا از شتریب من گه،ید دیکن ول

 نه خوامیم نه گهید اما دادم انجام شده یهرکار

 !تونمیم

 

 .رهیم در کوره از

 !گهیم راست نفس پس -

 

 قسم! گروهه به انتیخ و من شدن عاشق منظورش

 راحت رو هممون و تموم رو یباز نیا امروز خورمیم

 .کنمیم
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 تا یول شدم کینزد مهراب به من. آره رویبخش هی -

 نیبزرگتر البته که نکردم پشت شماها به امروز

 اندگهیدهم مقابل نفر دو یوقت. بود نیهم اشتباهم

 نیا تو وگرنه یاونور ای ینوریا ای یباش یکی طرف دیبا

 !یشیم تیاذ بدجور هابِکش بِکش

 

 من کنندیم الیخ مطمئنم. پرهیم همه یرو از رنگ

 یدل با. ارمیب بار به فاجعه و باشم مهراب طرف قراره

 که یحرف و دمیم ادامه شهینم نیا از ترشکسته که

 کنهیم ینیسنگ دلم یرو اومدم یوقت از بدجور

 .زمیریمرونیب
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 شدن عاشق با روباده که متاسفم خودم یبرا-

 کهنیا از چون رفتم هایلیخ طرف من آره! دیشناخت

 روپول من چون. شدم خسته بکشم دکی رو دزد اسم

 روز هی نکهیا از هنوز چون. خوامینم شماها بدون

! ترسمیم بزنند دستاش به دستبند و رنیبگ روخواهرم

 از بدنم چهارستون گهیم آخ مامانم هروقت چون

 !لرزهیم سرش پشت نینفر و آه و حروم پول تصور

 

 .کنمیم نگاه تکشونتک یهاچشم تو

 فقط من  د،یکنیم یفکر چه من راجب دونمینم -

 ! دیدزدباش خوامینم باشم، دزد خوامینم

 

 یهادست کف شم،یم رهیخ رضاگرفته چهره به

 کلمه یواقع یمعن به و کشمیم لباسم به روکردمعرق

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 1454shahregoftegoo@ 

 شهیهم یبرا بارکی تا شکنمیم روخودم برابرش در

 .کنم حل روموضوع نیا

 

 تو عاشق چوقتیه من اما یزیعز یلیخ برام تو رضا -

 نیا از نجات فکر فقط من شمینم و ستمین نبودم،

 !میشیم غرق توش میدار که بودم یگند

 

 .پرهیم حرفم نیب یمجتب

 !نجاته راه پسره نیا یکنیم فکر االنم البد -

 .زنمیم وندیپ یمجتب به و رمیگیم رضا از رونگاهم

 میتوش ما که یراه نیا دمیفهم تازه خوب،پسر نه -

 ستم،ین گهید بودم باهاتون االن تا نداره، نجات کال

 از. رونیب امیم خونه اون از و تراشمیم یلیدل هی فردا

 !استنفرهپنج گروهتون بعد به نیا
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 جا از بود کرده کنترل روخودش االن تاکهنفس

 .دارهیبرم زیخ سمتم و شهیمپا

 دست گهید جاشنیا یدیفهم اشتباه جونم نه -

 !ستین خودت

 !نشه کینزد بهم یادیز تا رمیم عقب

 یعنی یفهم یم کرده یخودکش زندان تو من یبابا -

 لیتحو قلوه یدادیم دل یداشت تو چون نه ؟یچ

 !یگرفتیم

 

 یاحتمال برخورد هر از تا رهیگیم قرار نمونیب سرور

 .کنه یریجلوگ

 . یباش چاره فکر دیبا خودت اما متاسفم واقعا -

 :زنهیم لب داره که یاحساس تینها با
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 .متنفرم باده متنفرم ازت -

 !ستین یدیجد زیچ -

 باش مطمئن! یکن خراب زویچ همه یتونینم -

 .ذارمینم

 .زنمیم زل بهش نانیاطم با

 !یریبگ جلومو یبتون دوارمیام -

 

 بگه یزیچ یکس کهنیا از قبل و رمیم در سمت

 یلیخ که یکار. زنمیم رونیب و کشمیم رورهیدستگ

 یکس حضور لطف به امروز کردمیم دیبا شیپ وقت

 .دادم انجام سعادت مهراب مثل

 تا زنمیم زنگ بهش و ارمیم در بمیج از رو یگوش

 از بردن لذت فرصت نیآخر امشب. نشه نگران

 !عاشقانمونه یهالحظه
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 حذف ماجرا نیا تمام از روخودم فردا نگفتم، دروغ

 .  کنمیم

 

. رمیگیم دربست خونه مقصد به دارم یخفگ احساس

 یکم نیسنگ نهیس نیا یبرا بتونه مامان فقط دیشا

 !بخره هوا

*** 

 

 از در یصدا با مامان. شمیم وارد و ندازمیم دیکل

 .ادیم رونیب آشپرخونه

 ؟یاومد ؟ییتو باده -

 .سالم اومدم، -

 .شهیمنگران که چطوره امافهیق وشکل دونمینم

  خوبه؟ حالت! ه؟ییروورنگ چه نیا سالم -
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 و سوزهیم بدجور دلم. مامان ستین خوب حالم نه

 . بشه خوب هایراحتنیا به دونمیم دیبع

 .حالمیب فقط خوبم-

 مخمل بلوز جز به روهاملباس و رمیم اتاقم سمت

 یهاپنجه  دمیرس آخرش به که حاال.  کنمیم عوض

 . کنمیم حس خرمخیب رویدلتنگ

 .کردم درست جوشونده برات ایب باده -

 

 نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۴۲_پارت#
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. داشت وجود شکستهدل یبرا هم یاجوشونده یکاشک

 یوقت و یدیخوابیم پتو ریز ساعت چند و یخوردیم

 . بود خوبخوبِ حالت یشدیم داریب

 رونیب و دارمیبرم کمد یتو از یگرم یپتو و بالش

 به وزانو نمیشیم خونه داغ یهاسنگ یرو. رمیم

 . کنمیم تماشا رومامان بغل،

 

 خوادینم فردام بشه، گرم تنت بخور نویا ریبگ ایب -

 .یبر

 بلند ازش که یبخار به رهیخ و رمیگیم رووانیل

 .دمیم جواب شهیم

 !رمینم کال گهید -

 چرا؟ -
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 من یاصرارها اون با. کنه تعجب طورنیا داره حق

 و فیتعر ، مدتمنیا شوق و ذوق موندن، یبرا

 فیرد هامموندنشب یبرا راهیبوراه که ییهادیتمج

 .بود کم یلیخ دیجد کار از کندندل احتمال کردمیم

 .شمیم تیاذ دارم چون -

 یدما ینگران با و نهیشیم میشونیپ یرومامان دست

 نگاه روصورتم و سر وسواس با. کنهیم چک روبدنم

 .بفهمه رو یحالشونیپر نیا لیدل تا کنهیم

 نیا آخه؟ یشد حالیب انقدر چرا ؟یخوب مامان باده -

  ؟یکرد تنت هیچ

 

 یهامادرانه از یکم اقال تا ذارم،یم پاهاش یرو سر

 .کنه درمان روروحم مامان
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 دستش و فهمهیم زود روامغصه هامامان همه مثل

 .خزهیم موهام یالبهال

 کرده؟ تتیاذ یک -

 

 کهییکسا یبرا دلم. کنهیم باز روزبونم صداشِغم

 کره نیا آدم تنها مامان. سوزهیم یلیخ ندارن مادر

 جون به یبرا یبگ یزیچ کهنیا از قبل که هیخاک

 .شهیم داوطلب هاتغصه دنیخر

 ؟یداشت دوست یلیخ بابارو -

 نوازش از لحظه چند یبرا نداره، روسوال نیا انتظار

 سر از دوباره زود یلیخ اما دارهیبرم دست موهام

 .رهیگیم

 

 .ینبود نجایا االن تو که نداشتم -
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  شه؟ینم تنگ براش دلت -

 .ستین حیتوض به ازین گهید شهیم که یآه با

 . شهیم -

 تو شب نصفه بود رفته تازه بابا که ییوقتا اون بار هی -

! یکردیم هیگر یداشت یواشکی دمت،ید آشپزخونه

 ؟یکرد عادت ای یکنیم هیگر هنوزم

! جوابه نیترکامل نهیشیم موهام یرو که یاشکنم

 دل یرو ییهاحرف چه بودم نکرده فکر حاال تا چرا

 شده؟ تلنبار مامان

 

 زادیآدم باشم؟ شیدوم من که کرده عادت یک -

 ییزایچ هی اما ادیبرم زایچ یلیخ ازپس کلفته پوست

 . چربهیم زورش که هست هم

 م؟یکن کاریچ دیبا -
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 !کردم دیسف مو فقط کهمن مادر، دونمینم -

 

 خارج اشیشگیهم قالب از مامان که باره نیاول نیا

 چرا پرسهینم که خوبه. کنهیم دلدرد باهام و شده

 شامه با من که یبلوز نیا ای زنمیم هاروحرفنیا

 حس ازش رومهراب عطر یبو هم اممهین و نصفه

 دنید با دیشا دونهیم چه یکس.  اومده کجا از کنمیم

 .داده صیتشخ رومشترک درد روزم و حال

 

 با و دمیم ریبخشب امیپ مهراب به بار نیآخر یبرا

 یپا یرو کنمیم حس بدنم یجایجا که یبد درد

 . بندمیم چشم مامان

 کنم،یم درک بهتر رومامان شبانه یهاناله لیدل حاال

 .داره درد یلیخ موها شدن دیسف
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                             *** 

 زیم سر تا شمیم داریب خواب از زودصبح عمد به

 کنمیم حجت اتمام سرور با نامحسوس طوربه صبحانه

 یجلو یبرا یخوب وقت امروز کنه یحال هیبق به تا

 .ستین گرفتن رومن

 

 گهید بگو برو فردا بمون ستین خوب حالت اگر حاال -

 مگه؟ یدار عجله. امینم

 بدهکار گوشش صبح از گمیم نویهم منم واال -

 ! امینم گهید بگو بزن زنگ اصال. ستین

 قیطر از تا کنهیم روهاشتالش نیآخر داره سرور 

 یکم امینم نییپا موضعم از من اما بخره زمان مامان

 نیآخر لفافه در و کنمیم مزه نمیدارچ و ریش از

 .کنمیممامان به رو. دمیم سرور به روماتومیاولت
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 من چون یبزن زنگ خودت دیبا فردا نرم امروز اگر -

 .شهینم روم

 !بگم بزنم زنگ االن من اصال بده که نداره شدن رو -

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۴3_پارت#

 

 

 

 

 بره خوادیم اگر کن ولش من مادر ستین که بچه -

 .میبگ بهش بود امونفهیوظ ما. بره بذار
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 به رو کار و شد تمیجد عمق متوجه زود که خوبه

 تا رمیم اتاق به ریش وانیل با. نرسوند یباز خرابکله

 اما ستندین برداردست هابچه که واضحه. بشم حاضر

 به یبزرگ برد من یبرا نکنند یکار امروز کهنیهم

 .ادیم حساب

 نهیآ مقابل که ینیغمگ باده به و زنمیم شونه روموهام

 .دمیم وعده روآرامش دنیرس ستاده،یا

 و رمیگیم یتاکس سرور، رفتن از نانیاطم محض به 

 .رمیم رونیب خونه از

 

 ریمس و خلوت هاابونیخ قبل، یهاروز برعکس 

 دست بهدست زیچ همه انگار. استشهیهم از ترکوتاه
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 یخداحافظ سعادتمهراب با زودتر من تا داده هم

 .کنم

 که یمیتصم با هامدست. شمیم ادهیپ خونه یجلو

 دادن فشار که لرزندیم انقدر و هستند مخالف دارم

. رمیم داخل و شهیم باز در. دشواره برام زنگ دکمه

 جمع و هاباغچه به یدگیرس درحال که یمصطف آقا به

 . کنمیم سالم هاستبرگ کردن

 مهراب و کردمیم کار جاشبه که یروز ادی تونمینم

 ! بود یخاص و خوب روزچه. نباشم دیسررس

 یخبر. ذارمیم خونه به پا و دمیم هل رو یورود در

 مهراب از تنها که بهتر چه و ستین مانیپ از

 رهیخ باال طبقه به یمنته یهاپله به. کنم یخداحافظ

 فقط زیچ همه شدن تموم تا من فاصله حاال شم،یم

 !ناقابله پله چندتا
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 .ریبخصبح سالم -

 .نمیریش سالم -

  ؟یشد بهتر -

 

 منِ یهالحظه در ییجا حاالهاحاال شدن بهتر

 . نداره خوردهشکست

 از آشفته که ییموها و شمیم ترکینزد

 لبخند یسخت به و دمیم تو زده رونیب شیروسرگوشه

 داشته من از یخوب خاطره یآخر دم نیا تا زنمیم

 .باشه

 

 ست؟ین خونه مهراب. بهترم -

 یبر بگم یاومد گفتن سرصبح اتفاقا استخونه چرا -

 .باال
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 .داره کاریچ نمیبب برم -

 

 حجم به توجهیب و رمیم باال کی به کی هاروپله

 و کشمیم یقیعم نفس دهیم آزار روقلبم کهینیسنگ

 . زنمیم در تعلل یکم با. ستمیایم در پشت

 .دیبفرمائ -

. ذارمیم اهایرو اتاق به پا و کشمیم نییپا رورهیدستگ

. بندهیم روکرواتش گره و ستادهیا نهیآ مقابل مهراب

 زنهیم لبخند بهم نهیآ یتو از که یمرد من، برعکس

 !هیانرژ پر و خوشحال

 

 .سالم -

 !خانم سالم -
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 انقدر تونهینم چکسیه مطمئنم که یاواژه! خانم

 یراحت به بخوام ازش اقلال کاش. کنه انشیب قشنگ

 و فیلط انقدر آخه. نکنتش یهرکس خرج

 دلش آدم که کشهیم روخانم 《یآ》یداشتندوست

 دارهدوست و برهیم لذت خودش بودن زن از و لرزهیم

 !کنه یخانم مهراب یبرا فقط و بشه یکار هر الیخیب

 ؟یشد خوب نمتیبب ایب -

 

 یصراطچیه به زدن حرف یبرا و کردنلج هاملب

  با. دمیم تکون طرف دو به روسرم! ستندین میمستق

 .گردهیبرم سمتم به و کنهیم اخم خنده

 !یشیم خوب االن ایب -
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 جمع رو افکارم دارم یسع که یدرحال و رمیم جلو

 روالزم تیفعال ذهنم اما رمیگیم قرار کنارش کنم

 . دهینم انجام

 !ستینادمی کنم؟ کاریچ بود قرار 

 !دونمینم کنم؟ شروع کجا از دیبا

 !  ندارم یادهیا چیه برسم؟ کجا به دیبا

 

 ییکادوجعبه یپاتخت یکشو از و شهیم خم

 به رهیخ. رهیگیم طرفم و کشهیم رونیب رویکوچک

 یتلخ لبخند اهیس زیر یهاخالخال اون و زرد رنگ

 و من خوب یلیخ کوتاه مدت نیا یتو. ادیم لبم یرو

 ! شناخته رو امقهیسل

 شدت با گهید همقلبم یحت. کنمیم نگاهش فقط

. کرده درک رومنیچارگیب عمق هماون دیشا زنه،ینم
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 بزنه وارید و در به هم هرقدر طیشرا نیا در دهیفهم

 . ستندین یشدن هازیچ یبعض! استدهیفایب

 منه؟ یبرا..ب -

 .بله -

 

 سرگلِ جفتکی یرو من نگاه و کنهیم باز روجعبه در

 بر رویکی. مونهیم زنندیم برق که یفیظر دارنینگ

 سرکش یتارها. زنهیم موهامگوشه و دارهیم

 . رنیم کنار یشگیهم

 خورهیم نیچ هاشچشمگوشه چون ادیم بهم احتماال

 .زنندیم لبخند بهم شهیهم از تربراق هاشیاقهوه و

 .رشیبگ شد، خوب حاال -
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 اومده گلوم به که یبغض و رمیگیم دستش از روجعبه

 از قبل زودتر هرچه تا کنمیم باز لب. زنمیم پس

 بگم کنه سست رورفتنمیپا کارهاشنیا با کهنیا

 انجام که یارمنتظرهیغ حرکت با اما! رو دیبا که اونچه

 .رهیگیم هاملب پشت حرف از روانیب فرصت دهیم

 بار نیاول یبرا و دارهیبرم هاروفاصله تمام مقدمه یب

 .زنهیم وندیپ هم به روهامونلب

 

 و ییصدا نه هست یفکر نه. رمیم فرو خال یتو انگار

 و شهیم پاک ذهنم از زیچ همه ،یریتصو یحت نه

 روزیچ همه تیهدا یفرمانده مرکز تنها عنوان به قلبم

 .رهیگیم عهده بر

 مات و شیک منِ به طنتیش با و کشهیم عقب باالخره

 .زنهیم چشمک
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 !فراموش تورو ادمی -

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۴۴_پارت#

 

 

 

 

 !نشم فراموش ادشی از چوقتیه کاش

  کنم؟یم تجربه همنیا از ترزیانگغم یالحظه من یعنی

 . لرزهیم دلم ترمهم همه از و هامصدام،دست
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 هم دیشا شده؟ ترقشنگ زشیچ همه امروز چرا

 به اغراق با اتفاقات تمام دارم که یمیتصم بخاطر

 هاشچشم انگار.  انیم ترعاشقانه و قشنگ چشمم

 یشتریب تاب بلندش یهامژه اند،شهیهم از تر یاقهوه

 یهالب و شده ترروشن پوستش اند،برداشته

 رنگ امروز یحت. گرفتند یتربایز فرم اشبرجسته

 نیترنوازچشمنظرم در دارش دکمه وریپل یاسرمه

 بدنش یرو ممکن شکل نیتربایز به و استیدن رنگ

 .نشسته

 جسمم مرز از یضیمر انگار که نهیا یمنف نکته تنها

 همه نیا چون کرده تیسرا امیدن تمام به و رفته فراتر

 ! دهیم زهرمار طعم من یبرا ییبایز

 .کنمیم جوروجمع روخودم اما سخته،
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 .بگم بهت یزیچ هی دیبا من مهراب...مهراب -

 .دهیم جواب سرم به گهید سر گل زدن نیح

 .زمیعز بگو -

 !برم خوامیم من -

 .رسونمتیم ریمس تو -

 .شهیم رهیخ کارش جهینت به تیرضا با

 !بزن شهیهم... ادایم بهت  -

 !رمیم کال دارم من -

 

 نگاهم یبیعج جور و ماسهیم صورتش یرو لبخند

 و کنمینم تعلل. گمیمیچ نفهمه داره حق. کنهیم

 .دمیم ادامه

 .بدم خبر بهت اومدم مهراب؛ امینم فردا از گهید من -
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 .ذارهیم میشونیپ یرو دست

 فهمم؟ ینم یگیم یچ... که یندار تب-

 .زنمیم پس گلوم از روبغض و صورتم از رودستش

 .کجا نگو...چرا نپرس لطفا ،یخداحافظ اومدم گمیم -

 .نهیشیم صورتش یرواخم و ادیم خودش به کمکم

 ؟!هیبازمسخره مگه لطفا، نگو چرت -

 گهید دینبا برم دیبا یول دونمینم واقعا دونمینم -

 . بهتره هردومون یبرا باشم

 

 روبازوم. دهینم اجازه که بشم رد کنارش از خوامیم

 .دارهیم نگهم و رهیگیم

 !یرینم جاچیه یند منو جواب یوقت تا شما -
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 و زدهرتیح یهاچشم دنید با تا بندمیم چشم کالفه

 کنمیم یادآوری خودم به. نشم سالحخلع نگرانش

 .نداره بیآس جز یاجهینت شیزندگ یتو من موندن

 

 آشپز هی فکر باشم خوامینم ندارم گفتن یبرا یزیچ -

 !باش گهید

 ؟یآشپز فقط جانیا تو آشپز؟ -

 .ارهیم باال خشونت با رو سرم

 فقط؟ یآشپز گمیم نیبب منو -

 .آوره درد جوابش به کردن فکر که ییهاسوال از آخ

 !نه -

 چته؟ پس-

 چون کجه...کجه رابطه نیا وارید یستین متوجه چرا - 

... یستین متوجه تو. گذاشتم کج من رواولش خشت
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 یخراب بشه تموم زودتر یهرچ هینشدن رابطه نیا

 !ارهیم بار به یکمتر

 نخواهم و نداشتم میزندگ تو ینشدن کار حاال تا من -

 !رهیم مخم رو داره بحث نیا االنم! داشت

 .رهیگیم قاب روصورتم هاشدست با

 حرف باهم اومدم که شب کن استراحت کمی برو -

 باشه؟ میزنیم

 

 حالت نیتریجد در و ذارمیم هاشدست یرودست

 اندازه به تا کنمیم جون و زنمیم زل صورتش به

 .نلغزم و باشم محکم شنهادیپ نیا برابر در یکاف

 

. نشو متنفر ازم چرا، یدیفهم روزهی اگر لطفا...مهراب -

 سخته، حشیتوض که هست یزندگ یتو یطیشرا هی
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 اما یایبرب پسش از خوب تا یزنیم یدر هر به

  هست، گره هست،مشکل یریم طرف هر از شهینم

 یتو چکسیه کاش... سرباختدو گمیم بهش من

 . نکنه ریگ یتیوضع نیهمچ

 .خداحافظ

 سمت و رمیگیم فاصله ازش بگه یزیچ کهنیا از قبل

 در یرو ضرب با دستش خروج از قبل اما رمیم در

 .بندتشیم یبد یصدا با و نهیشیم

 بارههی ؟یاومد امروز چرا یبر یخواستیم اگر -

 نبود؟ یباز مسخره نیا از بهتر یلیخ ومدنتین

 رفتمیم که روزید اما باشه مسخره تو نظر از دیشا -

 نگاهت یکاف اندازه به. ..روزمونه نیآخر کردمینم فکر

 !نکردم
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 نیآخر عنوان به چکهیم هامچشم از که یاشک قطره

 . نهیشیم دستش یرو یادگاری

 داشتم دوست. رمیم رونیب و کشمیم رورهیدستگ 

 .نشد اما باشه ترکوتاه مونیخداحافظ

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۴۵_پارت#

 

 

 که رمیگیم سرعت یجور و شمیم ریسراز هاپله از

 با و کنندیم یقراریب هامچشم. نرسه پام گرد به دلم

 .زندیر یم اشک قوا تمام

 .رهیگیم روجلوم خانمنیریش
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  عجله؟ نیا با کجا شده؟یچ... دهیسپ -

 .کنمیم بغلش یدرموندگ با

 .نمیریش کن حاللم -

 هاپله یباال از که مهراب دنید با و رمیگیم فاصله

. شمیم خارج خونه از کنهیم نگاهم سردرگم و گنگ

 .رسهیم گوشم به بلندش یصدا آخر لحظه

 !یرفت واسم گهید رونیب یبر باشه حواست-

 یهاپل تمام تا کوبمیم هم به محکم رو در

 آقا از چطور دونمینم! کنم خراب روسرمپشت

 جواب در ای کنمیم یخداحافظ یمصطف

. نه ای زنمیم یحرف خانمنیریش گفتن《کجا؟》

! شد تموم دونم،باالخرهیم زیچ کی فقط حاضر درحال

 سر کی که راحته المیخ حداقل اما داره درد سخته،
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 طرف از حداقل...اومده در دادن باخت از طیشرا نیا

 !من

 

 ییجا تا خوامیم...نداره دنیدو از کم رفتنم راه تمیر

 هنوز.نزنه سرم به برگشتن یهوا تا بشم دور شهیم که

 اسم و خورهیم زنگ یگوش که دمینرس ابونیخ سر به

 خاموش روتلفن. بندهیم نقش صفحه یرو مهراب

 خونه مقصد به یتاکس نیاول دنید محض به و کنمیم

 .رمیگیم دربست

***** 

 

 ؟ینزد زنگ بهم روزاون چرا -

 با نزدن حرف و  خوردن غصه تنها روزسه از بعد

 و امیپ لیس با و فیشر اصرار به ها،بچه از چکدومیه
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 قول به تا اومدم رونیب هاشدیتهد تینها در و هازنگ

 !وفتمین پس غصه از خودش

 و نمیشیم پارک سرد مکتین یرو زانوچهار

 نییپا شهیم که ییجا تا رولباسم یهانیآست

 .کشمیم

 

. باشه یجد انقدر کردمینم فکر اصال...بودم سرگرم -

 ماجرا انیپا تو نزدنم ای زدن زنگ گهید گذشت اما

 دوتا منم دن،یفهمیم هابچه زود ای رید.. نداشت یفرق

 کاله رومهراب سر اونا بخاطر ای نداشتم شتریب راه

 گروه شیپ خودمو ای کنم ولش یمعرفتیب با و بذارم

 .نذارم کاله مهراب سر یول کنم خراب

 

 .کنمیم متفکرش رخمین به ینگاهمین
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 دادمیم حیترج رویدوم بود وقت یلیخ من راستش -

 !نداشتم روکردن یعمل جرئت اما

 زدم؟ زنگ من ینداد جواب چرا تو

 .زنهیم کجخند

 یلمایف داشت یوقت بهم، بود کرده شک یمجتب -

 اونم دمشون،ید دادیم نشون سرور به یمکیقا نویدورب

 یوقت بود معلوم زرنگه یلیخ کهیمرت. دید منو

 .ذاشتینم تنهام کرده، شک بهم دهید روامافهیق

 

 یآمدهاورفت توک و تک به و زنمیم چونم ریز دست

 چرا ستین مهم برام گهید یحت. شمیم رهیخ هاآدم

 بدونم دارم دوست یلیخ یول دیکش جانیا به کار

 راحت یلیخ ای شده حالشونیپر من مثل هم مهراب

 .کنهیم شویزندگ داره
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 .یزنینم حرف ادیز همخونه تو گفتیم سرور -

 .دمیم تکون سر

 .باهاشون ندارم یمشترک حرف فعال -

 اس؟پسرهاون خاطربه... نگو چرت -

 .گردمیبرم طرفش به خنده با

 . داره اسم پسره اون! نشو یرتیغ من یبرا لطفا -

 

 

 

 ��️☹...شد تنها شجاعم دختر

 

# 
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  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

  ۲۴۶_پارت#

 

 

 

 

 رهیخ. ذارهیم مکتین لبه روهاشدست و دهیم هیتک

 لحن و جواب اما کنهیم باز لب روشبهرو منظره به

 ! نداره من حرف به یربط چیه سردش تینهایب

 !رونیب یومدیم دینبا -
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 به هم اون احتماال کنم،یم درک روفیشر یناراحت

 کنهیم فکر شده دور  ازشون حاال که یاردیلیم شش

 .بشه روشن دیبا اما

 

 نیآخر یکی نیا یکردیم الیخ سرور مثل هم تو -

 گهید بعد و میزنیم بیج به گنده پول هی بارمونه؟

 اردیلیم دو شه،یم آزاد نفس یبابا م؟یداریبرم دست

 پرچپ با تو اد،یم یمجتب و سرور حساب تو پول

 خوب یبانک حساب هی با منم نفس سراغ یریم

 اول از که هم رضا گذرونم؟یم مامانم با رویزندگ

 بخاطر که یوجدان عذاب زار دو بود مشخص فشیتکل

 شدیم دود شدنمون خوشبخت با داشت ماها یندار

 !داستان؟ خوش انیپا شدیم نیا و هوا رفتیم
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 نبود، یطورنیا بخورم قسم حاضرم... من زیعز نه 

 م؛یگرفت ادی رودرآوردن پول راه تازه ماها چون

 بهمون کردیم مزه شترمیب یکینیا یبخوا روتشیواقع

 باباش آوردن رونیب بخاطر کارهارو نیا اگر نفس وگرنه

 کن باور!نگفت؟ بله رضا قرض شنهادیپ به چرا کنهیم

 به تا زدیم دیبا یکی فیشر میشد الزم تلنگر ماها

 ! میایب خودمون

 نیب دونمینم من و دهیم جواب قبل از ترسرد

 یجذاب زیچ چه هستند رومونروبه که ییهادرخت

 !کنهینم دل ازشون که دهید

 

 نگو! باشه داشته خودشو حق تونهیم چون نگفتبله -

 ساله هجده بچه ؟یدیند اشونویزندگ ؟یندار قبول که

 ره،یگیم یاردیلیم نیماش نامشیگواه کادو یبرا

 دستش جلو وتریکامپ حساب نیماش دونهینم طرف
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 یکار یبرا تو خواهر کارخونه، رکلیمد شده کجاست،

 ادینم جواب کنهیم پر رزومه داره مهارت توش که

 هردوشونم تو داره یتیریمد پست دوتا دوتا گهید یکی

 .ارهیم باال گند

 .زنهیم پوزخند هامحرف تمام به

 از میخورد لگد خودمون ماها باده بود کجا تلنگر -

 !حالمون شده نیا که روزگار

 

 که یینایا همه مثل ماهم ه؟یچ هیقض اصل یدونیم -

 اونا ادینم چشممون به کم رقم گهید میدید پول یگفت

 چون! هیکی عمل اصل یول گهید جور هی ما جور هی

. استوسوسه ذاتش ده،یخواب پولذاتِ تو همه هانیا

 من !میستین داستان یخوبه آدم چکدومیه ماها

 اگر یحت ف،یشر کنم یکس بیج تو دست خوامینم
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 یزیچ مدت نیا یتو که بماند! باشه بشیج تو حقم

 یتو آرنج تا دستمون که یآدم نیا از یخوب جز

 !دمیند گشتیم بشیج

 

 !باده رونیب یومدیم دینبا -

 حرف همهنیا از بعد من ومدنین رونیب به دشیتاک

 موافق هامحرف با اگر فیشر مطمئنم زه؛یبرانگ شک

 به ترس اصرار نیا اما ستین هم مخالف یول نباشه

 .ارهیم دلم

 شده؟یچ -

 .کنهیم مطرح رویاصل موضوع باالخره

 

 یکی خوانیم.  شنینم الیخیب هابچه که یدونیم -

 !جلو بفرستن شده هرطور روگهید
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 و روز چند نیا که هیمزخرف ِهراس همون قایدق نیا

 من اما بود افتاده جونم به خوره مثل قبل یروزها

 .کردمیم فرار ازش ابلهانه

 ه؟یک گهید یکی -

. کنهیم نگاهم یدیناام با و چرخونهیم سر باالخره

. کنم باور ندارم دوست اما بفهمم رومنظورش تونمیم

 .کنمیم مطرح روموجود احتمال تنها دیترد با

 !میندار نفس از ریغ یاگهید یکی ما -

 :زنهیم زل پاش ریزنیزم به

 !میندار آره -

 

 .شهیم خشک هاملب و کشهیم سوت هامگوش

 ؟یچطور -
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 روپنجم ستون حکم براشون فعال من ، دونمینم -

 ییزایچ هی یمجتب. گنینم بهم یادیز زیچ دارم

 یول جلو بره رضا بود قرار اول دهینم بروز یول دهیفهم

 .دونمینم چراشو شدن مونیپش

 

 ! کنه تیاذ رومن خوادیم...ستین نفس جز یکس کار -

 !باده رونیب یومدیم دینبا -

 !فهممیم بهتر رو اشجمله یمعن نباریا

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۴۷_پارت#
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 میرسیم ییجانیهمچ به دونستمیم روزهی اگه-

 . ومدمینم باهاتون قدمم کی چوقتیه

 .ستین یفیتعر چندان هم فیشر حال

 

 باروت، انبار ماهم تیکبر شده نفس ینخوا یبخوا -

 به تونهیم که یافاجعه از ترسمیم نگرانم، من باده بپا

 !نگرانن همه یبخوا راستشو یعنی اد؛یب بار

 

 گرمم. کنمیم شل روشالم گره و شمیم بلند جا از

 .دارم یخفگ حس فقط ستین

 !خونه رمیم -
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 هاشگفتن باده به تیاهمیب و مونمینم فیشر منتظر

 . رمیگیم شیپ رو دیبا که یریمس و کنمیم حرکت

 

 و ستین خونه مامان. شمیم وارد و ندازمیم دیکل

 و کنمیم عوض لباس. کجاست بدونم خوامینم

 رونیب روگوشت. بپزم غذا تا رمیم گاز یپا راستکی

 و کنمیم پاک ایلوب. کنمیم مونهیپ روبرنج و ارمیم

 و سر به یدست غذا شدن آماده تا. ذارمیم بار قورمه

 خسته روخودم قوا تمام با و کشمیم خونه یرو

 !کنمیم

 .گذرهینم زمان بازم کارها نیا وجود با 

 

 دم برنج تا زنمیم زل قابلمه به و ستمیایم گاز یپا 

 و مسموم یفکرها از فرار یبرا کارها نیا همه. بکشه
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 فرصت انتظار در دونمیم که هست یکن خراب حال

 تیدرنها چون اسدهیفایب تالش. کردند نیکم مناسب

 《یومدیم رونیب دینبا 》جمله یوقت منم مغلوب

 !شهیم اکو ذهنم یتو فیشر

 

 یتو مختلف سوال هزارتا حاال و شکسته مقاومت سد

 .دنیم جوالن ذهنم

 از ما ای شده بد اصال شده؟ بد انقدر روزهانیا چرا

 شیپ بروز یبرا خاص طیشرا فقط میبود بد هماول

 برسه؟ کجا به قراره تهش بود؟ ومدهین

 ماها کردمیم فکر که ییروزهااون بودم ساده چه

 که یزیچ کردمیم الیخ. رهیم در هم یبرا جونمون

 !نمونهیب یدلبستگ و اتحاد داشته نگهمون باهم
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 انتخاب روکدوم پول و من نیب سرور ؟یچ حاال

 !کنه؟یم

 بره؟ شیپ قرار چطور ؟یچ نفس

  ؟یچ مهراب

 

 ستادهیا گاز یجلو حاال که اومده یک مامان دونمینم

 . کنهیم خاموش روشعله ریز و

 

 !کن خاموش گازو ریز ؟یزد زل یچ به باده-

 !دیببخش -

 .ذارهیم کنار کرده یخوددار امروز تا یهرچ

 روزه سه دو آخه؟ شده یچ  حرف؟ شد دیببخش -

 به یگل چه من؟ با یزد حرف کالم هی ؟یدید خودتو
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 قراره ؟منیکنیم یطورنیا تو که شده سرمون

 !رم؟یبم

 

 ! حرفا نیا از بردار دست خدایرضامحض مامان -

 .شنومیم روصداش اما امیم رونیب آشپزخونه از

 حاال که برداشتم دست یه دارم؟ بر دست! نیهم -

 درک به رفته که رفت یهرک خب! وضعمون شد نیا

 ! که نداره زدن غمبرک

 

 ثابت خوادیم اما دونهینم یزیچ ماجرا اصل از مامان

 حال نیا دونهیم و هاستحرف نیا از ترزرنگ که کنه

 ! بود واقعا کاش... هیچ بخاطر من ناخوش
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  تموم یهاحرف به توجه یب و برمیم پناه اتاقم به

 کنمیم یسع و خزمیم تخت یرو مامان ینشدن

 .دهینم اجازه هامچشم ینیسنگ. شهینم اما بخوابم

 روز سه نیا یهرچ و شمیم مچاله خودم در وارنیجن

 . کنمیم هیگر و زمیریم رونیب روکردم یدارخود

 شدن تموم یبرا و شم داریب تا بده تکونم یدست کاش

 !بذارم کنار صدقه کابوس نیا

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۴٨_پارت#
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 دوازدهم فصل

 شورش

 

 :پرداخته بهش طورنیا نیمع فرهنگ که یاواژه

 کردن شانیپر و آمدن،آشفتن جانیه به یمعنا به

 .است

 مقابله یبرا مجموعه ای گروه کی افراد از یادسته اگر

 در بکنند یاقدام مجموعه اون بر حاکم نیقوان با

 اقدامات نیا. گنیم شورش اقدام اون به اصطالح

  شهیم همراه خشونت با یگاه

 یمقدار یشورش هر که ستین ذهن از دور پس

 . داره همراه به خودش با یناامن و ینظمیب
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 در هاشورش اکثر و دارند یمختلف اهداف هایشورش

 .دهیم رخ نظم یب یهامجموعه

 درصد با ای مسلحانه داره، یمختلف انواع شورش

 ختم اعتراض به که مسلحانهریغ و ترنییپا خشونت

 .شهیم

 

 میریبگ نظر در مجموعه کی مارو نفره شش گروه اگر

 ریتاث تحت که یکس! دارم یشورش کی حکم من

 یچیسرپ نیقوان از ینگیبگ آمد، جانیه به احساسات

 مقابل دیرس یحساسنقطه به کار یوقت تینهادر و کرد

 نظم ،یستادگیا نیهم و ستادیا گهید نفرهپنج

 خطر به روهیبق تیموقع و زد هم به روگروهیشگیهم

 !انداخت
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 مرجوهرج نیا تا ستادندیا مقابلم در نفر چهار جهیدرنت

 انیپا. کنند نیتام روخودشون تیامن و سرکوب رو

 من و داره یادیز تیاهم طرف هردو یبرا تقابل نیا

 اری کی فقط حالت نیبهتر در نابرابر جنگ نیا در

 .ستین فیشر جز یکس اون و دارم

 

 تا داره اجیاحت شورشضد یروین کی به یاجامعه هر

 اوضاع به یسامان و سر و ادیب صحنه به لزوم درمواقع

 سرور یبحران تیوضع نیا در نظرم به که یکار بده،

 ! گرفته برعهده

 

 ه؟یچ حرفا نیا میستین دشمن باهم ما -

 خواهرم استرس بدون و آرام صورت به یبدخلق با

 من، گرفتن سکوت روزه روز چهار از بعد. شمیم رهیخ
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 از گرفتن فاصله اجازه بهم تا اومد جلو یفروتن با سرور

 اما کنه آروم رو جو معروف قول به و نده رونسبتمون

 !نشده بشینس یزیچ من از هیکنا و شین جز االن تا

 

 مگه سرور!دشمن به رحمت صد م؟یستین دشمن -

 کردم خطر احساس یزمان هر ینگفت من به خودت

  رون؟یب امیب

 .نوشهیم داغش یچا از یکم و دهیم تکون سر

 !گفتم -

 د؟یکنیم ینطوریا االن چرا پس -

 تعجب بفهمونه بهم تا دهیم باال ابرو وانیل پشت از

 سرش یباال روموهاش و ذارهیم کنار رووانیل. کرده

 .شهیم خم جلو به و کنهیم جمع
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 یلیهردل به ،یستین یگفت باده؟ میکنیم یچطور -

 نگفته االن تا یکس یحت نگرفت، جلوتو یکس بود که

 تا میکن کاریچ دیبا گهید! نکرده بازخواستت ای برگرد،

  م؟یقبل یهاآدم همون هنوزم ما یبفهم

 

 به قصد از دارم که یاطالعات کنمیم حس کهنیا با

 اما رمیبگ قرار انیدرجر من تا دهیرس فیشر گوش

 و اشاره بهشون میمستق طور به خوادینم دلم چیه

 کراستی تا زنمیم یربطیب حرف. کنم خراب روقمیرف

 .نرم مطلباصل سر

 

 رضا اون چرا نزد؟ زنگ بهم چکدومتونیه چرا پس -

 نداره یبیع نتونم همگهید بار صد اگر گفتیم که

  سراغم؟ ومدین
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 ادین پرتدم یکس خواستم من ؟یداد اجازه مگه تو -

 .بشه خراب رابطمون که ینگ یزیچ تا

 

. ستین ماجرا همه نیا یول ندارم یشک صداقتش در

 نگاهش یظاهر یناراحت با و ذارمیم زیم روپاهام

 .کنمیم

 

 د؟یشد زیچ همه الیخیب من بخاطر کنم باور یعنی -

 !میشد الیخیب گفتم یکِ من -

 و رهیگیم رودستم نه،یشیم کنارم و شهیم بلند جا از

 .زنهیم زل هامچشم به

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#
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 ۲۴9_پارت#

 

 

 

 ییبال چه یدونیم! یکرد کاریچ یدون یم باده -

 یچ بشه ریگیپ اگر پسره نیا یدونیم ؟یآورد سرمون

 به زده زنگ طرف! یانداخت دردسر تو روهمه شه؟یم

 چشیپ سوال کرد، یمعرف بهش تورو رضا که یکس

 !کرده

 نهیبب رسوندهیم تورو که یاخونه سروقت رفته پاشده

! یرسوند جانیا به ماهارو اتیکارپنهون با تو! ییکجا

 خدا وگرنه ؟یکرد رد یشانس روییزهایچ چه یدونیم

 !میبود کجا ماها االن دونهیم
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 من اما استکنندهنگران و بد یلیخ تیوضع که درسته

 فهممیم رونکته کی فقط حساس طیشرا نیا تمام از

 الیخیب راحت مهراب. کنهیم شاد رودلم ته همون و

 !نشده

 .دهیم ادامه سرور

 

 نرفته سرکار روزسه دو نیا یتو ما از کدومچیه -

! میکن پاک رویزد متیتصم با تو که یگند دیبا چون

 زحمت همه هانیا! نفس داشتن نگهآروم تو، یکارها

 چرا! میکنیم تحمل میدار تو بخاطر ما یول باده، داره

 ریگ آتو ازش اگر یدونیم م؟یبش الیخیب یدار انتظار

 میبود یک ما و یبود یک تو بفهمه زودتر اون و میارین

 یباش زیعز برامون تو هم هرقدر شه؟یم یچ

 ! میمجبور
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 قطعا! تونمینم اما بدم، حق بهشون دیبا که دونمیم

 یکی کهنیا اما کنهینم یزندگ من ادی با ابد تا مهراب

 بشه کینزد بهش یکوتاه مدت یبرا یحت بخواد ما از

 .آوره عذاب و تحمل رقابلیغ من یبرا

 

 من یجا رونفس د؟یبکن قرار کاریچ خب -

  د؟یفرستیم

 تکون سر و کنهیم امچهره به یهیسف اندرعاقل نگاه

 . دهیم

 دوبار رونقشه هی که نشده کم عقلمون انقدر هنوز -

 !میکن اجرا نفر هی یبرا

 د؟یشیم کینزد بهش چطور پس...پس -
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 انیجر در رومن موبهمو و بده جواب کهنیا انتظار

 .کنهیم امشوکه سرور اما ندارم، بذاره

 

 هی همکارش محل یتو داره، هارونیدورب یمجتب -

 هم تا مشیدار نظرریز فقط فعال کرده یینفوذها

 الزم یهرکس وقتش به باشه خودمون به حواسمون

 !یاگهید هرکس چه نفس چه...جلو بره باشه

 

 بد مهراب به رسوندن ضرر. شهیم راحتیکم المیخ

 مراتب به من یبرا ماجرا به نفس یپا بازشدن اما

 با! ندارم بدتر و بد نیب انتخاب جز یاچاره من و بدتره

 و من به هم هنوز که هست یزیچ مطمئنم کهنیا

 فیشر که یاینگران و شهینم گفته جرمم کیشر

 ینینشعقب اما نبوده موردیب زدیم حرف ازش
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 شده هرطور دیبا. نشن حساس نیا ازشیب تا کنمیم

 !کنه حل رومعماها همه زمان تا کنم یصبور یکم

 

**** 

 یهاتیسا در مناسب کار کردن دایپ مشغول ظاهر به

 اطالعات تبادل فیشر با قتیحق در اما هستم یابیکار

 روگروه به زدن ضربه قصد فیشر نه من نه. کنمیم

 در خودمون روش به میخوایم هردومون فقط میندار

 یدلبستگ هرکدوممون چون. میباش ماجرا انیجر

 گره پروژه نیا به ما لیم برخالف که میدار یخاص

 ! خورد خواهد ای خورده

 

 《!دونمیم نارویهم منم 》
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  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۵۰_پارت#

 

 

 .دهیم جواب زود فیشر

 

 شو حاضر. نمتیبب دیبا باده》

 《!کتمینزد 

 لباس و پرمیم جا از زیده،تینم یخوب گواه دلم

 شدت به ریاخ یهارفتار نیا از که مامان. پوشمیم

 .کنهیم اعتراض استکالفه و یناراض

  کجا؟ -
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 تن کاپشن و ذارمیم سرم یروبافت کاله یهولهول

 .زنمیم

 !زود امیم -

 

 دو مکالمهنیا ادامه در مامان ینشدن تمام یهاهیواگو

 خونه از زودتر هرچه و رمیگیم دهینشن رویاجمله

 خونه، یجا به تا خوامیم فیشر از و رمیم رونیب

 با که گذرهینم یادیز زمان. باشه منتظرم ابونیخسر

 بهم که یکاسکت کاله. کنهیم ترمز پام یجلو موتور

 صورتم یتو که یباد به توجه یب و ذارمیم سر دهیم

 .کنمیم باز روصحبت سر خوره،یم

 

 ؟یدیفهم یچ -
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 واضحه. کنهیم عبور هانیماش یالبهال از و دهیم راژیو

 که نداره یتیاهم من یبرا اما داره یمشخص مقصد که

 !کجاست

 ! کنهیم کاریچ پوالرو مهراب پسرهنیا دمیفهم -

 تا برمیم باال روصدام! نبود لیدل یب امدلشوره پس

 .برسه گوشش به بهتر

  ؟یزنیم حرف نصفه چرا گهید بگو! خب؟ -

 اون ادته؟ی یبود داده بهم که ییهایمل کارت عکس -

 همون! رفت مخم تو بد سرور حرف کافه تو روز

 شدم ریگیپ شونیکی یمل کد یرو از! زد که یحدس

 یوقت اوردمیدرم شاخ داشتم باده! کردم داشیپ بایتقر

 تشیوضع با بود حسابش یموجود عکس تو که یپول

 !کردمیم سهیمقا
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 لحظه به لحظه نیا و زنهیم حرف یچ از فهممینم

 . کنهیم ترمیعصب

 

 مگه؟ بود کجا ؟ یچ یعنی -

 چندتا یتو پوالشو طرف گفت،یم درست سرور -

 چند میبگ دیبا کمه که چندتا ذاره،یم مختلف حساب

 !تاده

 

 اطالعات و فهمهیم سکوتم از رودنمینفهم عمق

 .دهیم قرار ارمیدراخت یشتریب

 آدم ییچندتا رفته بعدم زده شویبند شرط تیسا -

 کارت اریاخت داده، یپول هی کرده دایپ چارهیب بدبخت

 و کرده اجاره معروف قول به گرفته رواشونیمل

 کی یتو نکهیا یجا به! کرده باز حساب باهاشون
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 تا چند یتو باشه، داشته پول اردیلیم صد چند حساب

 بهش یکس نه! داره پول مختلف یهامقدار به حساب

 که دارند باهم یارتباط هاآدم نیا نه کنهیم شک

 یوقت نه ده،یم اتیمال نه! بده یکس به ینخ سر بخواد

 زیچ همه! وسطه خودش یپا باشه افتادن ریگ به قرار

 !حسابه صاحب که یبدبخت اون گردن وفتهیم

 

 پول داشتن یبرا که ییکارها و هاآدم از ام،زدهرتیح

 واقعا مهراب یعنی بود؟ درست زیچ همه پس! کنندیم

 چون هم گم،یم اره؟یم در پول هم ییهاراهنیهمچ از

 اندازه به خودش هاشگاهینمااون! ستین راهش تنها نیا

 کجا از حرص نیا. باشه داشته براش رفاه تونهیم یکاف

 شده حک ارقام و کاغذ برگ کی نیب یقدرت چه اد؟یم

 یبرا طورنیا هاآدم ما که داره وجود اون یرو
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 هم دیشا تونمینم م؟یزنیم پاودست داشتنش

 .کنم باور خوامینم

 

 یگندکار هاآدم نیا گمینم من ؟یدونیم کجا از -

! فیشر باشه کاره نیا ادینم بهش نیا یول کننینم

 از نیبب برن شنینم وسوسه چطور هاآدم اون اصال

 وسط نیا ییزایچ هی شه؟یم یااستفاده چه کارتشون

 !لنگهیم

 .یفهمیم خودت یکن صبر کمی -

 

 یریمس در و گذرهیم مختلف یهاابونیخ خموچیپ از

 داره یزشت ریتصو جاذبه، و ییبایز از شتریب که رهیم

 .دهیم نشون رو فقر و
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 خط ریز جمله از یدرست درک برسم سن نیا به تا 

 و نمیبیم شکل رسم با دارم حاال اما نداشتم فقر

. دونمینم رومیهست که ییجا اسم یحت. فهممیم

 وحشت. باشه داشته یمناسب اسم دونمیم دیبع اصال

 چرا فهممینم و زنمیم چنگ فیشر لباس به زده

 ! میینجایا

 

 تنها اگر که ینیماش تا چند و مهین و نصفه آسفالت

 پا خطر ترس از نمیبب ابونیخ یتو ظاهر نیا با و باشم

 با داره چندسال دونمینم که یزن. ذارمیم فرار به

 از لبش یرو یگاریس و مردونه کاپشن

 داره آتش که یایحلبتیپ سمت و گذرهیمکنارمون

 جز که داره فاصله ما یهوا و حال از انقدر. رهیم

 . کنهینمبهمون یشتریب توجه نگاه،مین
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 یاخونه در پشت فیظر یابچه دختر اما روقتهید

 که گرفته بغل غم یزانو یجور و نشسته یمیقد

 خونه یتو دونمینم. ارهیم فشار قلبم به حالتش دنید

 پناه رونیب سوز استخوان یسرما به که گذرهیم یچ

 !آورده

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۵1_پارت#

 

 

 

 

 کجاست؟ گهید جانیا -
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 سفر نیا المیخ به من و کنهیم روشن رو موتور فیشر

 و دهیم رییتغ یکم رورشیمس اما شده تموم تلخ

 .زنهیم خی ترس از وجودم تمام کنهیم توقف یوقت

 

 .نییپا بده روکاسکتت کاله شهیش -

 با زحمت به و امیم خودم به فیشر حرف با

 روشهیش ندارم لرزشش یرو یکنترل که ییهادست

 روفیشر درخواستنیا لیدل تونمیم. دمیم نییپا

 .بزنم حدس تیجمع نیا نیب

 محله یکنیم فکر اول نظر در و گرفته روجاهمه دود

 یچرخونیم چشم یوقت اما هاستفروش مواد

 جون تا مرغ ریش از. ینیبیم یتربیعج یزهایچ

 هارواون مشابه تاحاال که ییهافروشدست و زادیآدم
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 و کرده پهن خودش یجلو یراندازیز هرکس. دمیند

 فروش یبرا ندارند باهم یارتباط چیه که ییهازیچ

 و شرتیت پاره،کفش چاقو، ن،یماش کیالست. دهیچ

 ...گاریس نخ چند

 

 !یحاج بنداز نگا هی نورمیا -

 بر. رسهیم گوش به کنارمون از که یدارخش یصدا

 ومدهین چشمم به االن تا که یمرد دنید با و گردمیم

 .کنمیم حس گوشم خیب روهراس بود،

 بدم صیتشخ تونمینم و کرده پهن جلوش یاپارچه 

 و شمیم ادهیپ موتور از فیشر تذکر برخالف. دارهیچ

. هست زیچ همه هم نجایا. نمیشیم بساطش یجلو

. کنهیم جلب روامتوجه یماه کنسرو یقوط چندتا
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 بشیعج و سرد بدنه لمس از و دارمیم بر رو یکی

 .کنمیم باز لب ناخواسته. شهیم چندشم

 

 بوده؟ یک یبرا خشیتار نیا -

 زنهیم پهلوش به شیکناردست مرد که یآروم ضربه

 نیا به روتمیجنس دینبا که کنهیم یادآوری بهم

 اما. کنم رو بیغروبیعج تیجمع نیا نیب یراحت

 چشمم یجلو که یریتصاو از امزده رتیح تونم،ینم

 .بسته نقش

 

 !شهیم یسال هفت شیش -

 ؟!نارویا آخه خرهیم یک...یک -

 سمت تا شهیم بلند جاش از و دهیم تکون سر مرد

 .بره روشنه ما یمتر چند در که یشیآت
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 ! داره خودشو یمشتر... خرهیم -

 !گهید میبر -

 رودستم فیشر نشده، خارج کنترل از اوضاع تا

 ربات کی مثل. شهیم موتور سوار و کشهیم

 رودمید که ییهازیچ هنوز کنم،یم حرکت سرشپشت

 !دم؟یدیم دیبا چرا اصال دونمینم و ندارم باور

 تا دارمیم بر روکاله ط،یمحاون از شدن دور محض به

 . بکشم نفس بهتر

  کنار؟ بزنم یخوایم ؟یخوب -

 ...برو... نه -

 از شدن دور یکاف اندازه به و سکوت قهیدق چند از بعد

 تا و اومده وجود به چطور دونمینم که یطیمح اون

 .پرسمیم کرده ریدرگ روذهنم که یمونده،سوال االن
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 جا؟نیا یآورد منو چرا...چ -

 نیا دونمیم دیبع.  نکردم باور دمیند تا منم! یدید -

 دوتا از شتریب داشتن که ییهاپول رقم تاحاال هاآدم

 یازا در بهشون یکی کن فکر حاال باشه، داشته صفر

 بده پول ونیلیم دو یمتر یسانت چند کارت هی گرفتن

 چرا؟ پرسنیم نظرت به

 تنها نیا دیشا. کنندیم قبول کله با نه که معلومه

 !ادیب کارشون به یمل کارت که باشه ییجا

 بهش که یتلخ اطالعات حجم انفجاره، به رو مغزم

 .استآزاردهنده و ادیز تینهایب شده وارد

 دونن؟یم هابچه -

 اونا دونمینم گفتم تو به فقط فعال... دونمینم -

 !نه ای دوننیم یزیچ خودشون
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  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۵۲_پارت#

 

 

 ماها دهن یبرا لقمه نیا! فیشر بفهمن یزیچ دینبا -

 ریگ گلومون تو که یروز از ترسمیم بزرگه یادیز

 بلد ماها ف،یشر کرده کور نارویا چشم بزرگ لقمه.کنه

 !میستین یباز نیا

*** 

 از روساعت و کردم چک رویگوش که یدفعات حساب

 ریتاث دونمینم. رفته در دستم از گذروندم نظر

 اتفاق کی نهیزمشیپ من حال نیا ای هیکاریب

 !ندهیناخوشا
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 سعادت مهراب راز از پرده فیشر که یشب از بعد

 و مزخرف طرز به زیچ همه امروز تا برداشت،

 و یجزئ اطالعات جز به. گذشته یکند به یآورعذاب

 از یکار چیه فیشر دهیفایب بایتقر

 از یادیز اطالعات ما و ومدیبرن دونفرمونیشورشگروه

 نیبدتر و  میاوردین دست به دوستانمون یهادانسته

 یالیخیب به تظاهر هردوطرف که بود نیا ماجرا بخش

 دیبا که میدونستیم خوب هردو به اما میکردیم

 !میباش مقابل گروه یکارها مراقب

 از ممکن شکل نیبهتر به مقابل طرف که یمراقبت

 یخشونت چیه یب و تمام یرند با و براومد اون پس

 ما ظاهر به. کردند خارج ماجرا از روفیشر و من یپا

 عمال گروه اما میبود هااون یشیفرسا روند انیدرجر

 !چطور دونستمینم ما و بود رفتشیپ درحال
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 یآقا تولد از روزده. کشمیم نفس روامبابونه یچا عطر

 احساس یااحمقانه طوربه من و گذرهیم خالفکار

 رواشخونه که یوقت از روزستیب. کنمیم یدلتنگ

 مورد دویکی جز به مهراب و گذشت کردم ترک

. نداد نشون خودش از یاگهید رفتار چیه یریگیپ

 یوقت تا و بگرده دنبالم داشتمدوست اما استمسخره

 لیدل کردنش ترک طوراون یبرا و نکرده دامیپ

 !باطل الیخ یزه اما برنداره سرم از دست نخواسته،

 

 به ناشناس، شماره دنید و خورهیم زنگ تلفنم

 یکس. زنهیم دامن دارم صبح از که یلیدلیب جانیه

 تعلل یکم با! نشده الیخیب هم دیشا دونهیم چه

 .کنمیم وصل روتماس

 بله؟ -
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 .چهیپیم گوشم یتو یفیظر یصدا

 خانم. سالم -

 .دیبفرمائ -

 ارسال رواتونرزومه ،رمیگیم تماس...رستوران از من -

 یبرا دیتونیم امروز نمیبب خواستم دیبود کرده

 د؟یاریب فیتشر مصاحبه

 ! دارم روکمرفتن سرکار فقط طیشرا نیا یتو

 !خانم شدم کار به مشغول -

 به و رمیگیم بغل روهامزانو و کنمیم قطع روتماس

 داشتم کنارش که یخوب یروزها. کنمیم فکر مهراب

 وارد بهش فیشر که یاتهام رشیپذ یبرا مغزم دربرابر

 . کنندیم یستادگیا کرد
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 خوردن و هازانو گرفتنبغل جز به یکارچیه شب تا

 انجام یگوش قهیدقبهقهیدق کردن چک و دمنوش

 .دمینم

 

 یرفتارها نیا تمام کنهیم الیخ که مامان 

 و یعشق شکست کی ریتاث تحت من بیغروبیعج

 و کنهیم حتمینص لفافه در یچندبار هیعاطف یناکام

 . دهیم رودرست وقت در درست آدم اومدن وعده بهم

 

 اسم دنید و خورهیم زنگتلفنم هشت ساعت راس

 . لرزونهیم رودلمته فیشر

 .کنمیم وصل روتماس رنگسبز کونیآ

 .بندهیم رودهنم اشکالفه لحن که نگفتم بله هنوز

 داره؟ باغ لواسون پسره نیا باده -
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 چطور؟ دونمینم -

 ! لواسون رهیم کرده رایب آرا داره نفس -

 کرده اشتباه فیشر کنمیم خداخدا و رهیگیم نفسم

 .باشه

 داره؟ مهراب به یربط چه...بره خب -

 نیآخر رهیم سرش پشت داره هم رضا نهیا ربطش -

 بحث یصدا زدم حرف یمجتب با که هم یبار

 !ومدیم نفس با خواهرت

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۵3_پارت#
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 کنه؟ کاریچ قراره -

 دردسترس. رمیم دنبالشون دارم فعال دونمینم منم -

 !باش

 .زنمیم صداش عجله با کنه قطع کهنیا از قبل

 ه؟یچ -

 م؟یدونیم مینگ هابچه به -

 قطع! گفتنیم بهمون میبدون توومن خواستنیم اگه-

 برات شنویلوک داشتن نگه الیو هی یجلو باده کن

 !فرستمیم

 یتو یدلنگران از یکوه با من و شهیم قطع تماس

 ساعت یهاعقربه از چشم و رمیم روقدم خونه
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 خبر تا دمیم امیپ فیشر به یهرازگاه. دارمیبرنم

 !نداره من از یکم دست هماون اما رمیبگ یشتریب

 

 دلم من ؟یشونیپر ینجوریا چرا باده، تو چته -

 ! خب رهیم راههزار

 ونیزیتلو یجلو دست به کتاب که مامان به کنمیم رو

 .شده رهیخ بهم نکشیع یباال از و نشسته

  نکنم؟ فکرم مگه؟ میچطور -

 خوراکوخواب اسهفته سه دو که هیفکر چه نیا -

 ییجا نه ،یزنیم حرف نه! آخه گرفته مارو وخودت

 من یناسالمت. یهپروت تو ونمیم در خط هی ،یریم

 !شدهیچ بدونم منم بگو خب مادرتم
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 اسم و خورهیم زنگ یگوش مامان غرانطق نیب ما

 .بندهیم نقش یگوش یرو سرور

 بله؟! مامان ستین میطور باورکن -

 .رمیم اتاقم به و رمیگیم فاصله صحبت بهانه به

  کته؟ینزد مامان باده -

 ! نه -

 .ره یم مطلب اصل سر مقدمه یب

 !یکن کمکش دیبا رافتادهیگ نفس -

 !نکنه کار فکرم که اونقدر نه یول کنمیم تعجب

 افتاده؟ ریگ کجا -

 فوت یگوش یتو روبازدمش و رهیگیم یقیعمدم

 .کنهیم

 !کردن شک بهش سعادت، سراغ رفته -
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 که نیا از بگم تونمینم اما شهیم چهارتا هامچشم

 یینماقدرت وقت حاال! ناراحتم افتاد دردسر به نفس

 !منه

 که روزید تا اصال! نره خواستیم! چه من به خب -

 نفس هوی چطور د،یدینالیم همتون و نبود یخبر چیه

  آورد؟ در سعادت خونه از سر

 !باده-

 گروهتون بعد به نیا از گفتم هم قبال نداره، باده -

 چهارنفره شتریب معلومه که نطوریا البته! استنفرهپنج

 !دیریگیم میتصم دیدار

 

 تمام اندازه به یوسعت قلبم. کنمیم قطع رویگوش

 روچهارستونم محکمش کوبش و کرده دایپ بدنم
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. کشمیم زمیبل به روسمیخ یهادست کف. لرزونهیم

 هستم یمهربون و بخشنده دختر انقدر بگم اگر دروغه

 حس دلم ته عکس، به نمیغمگ نفس افتادن ریگ از که

 .دارم یخوب

. ستین بیعج اصال نیا و خورهیم زنگ دوباره یگوش

 سرور یهاحرف منتظر و کنمیم وصل روتماس

 .شهیم پخش گوشم یتو یمجتب یصدا اما مونمیم

 

 بدون فقط ندارم، دخترونه یدعواها به یکار من -

 !شهیم تمومهممون ضرر به نفسافتادن ریگ

 نه دیکردیم نجاشویا فکر دیبا نشیفرستادیم یوقت -

 !االن

 هنوزم اگه ست،ین یتالف وقت االن بفهم باده، -

 ببرن دست به دستبند روخواهرت یروزهی یترسیم
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 زندان از ییابا چیه نفس چون جلو یبر االن دیبا

 با روهمه ای شهیم خالص و برهیم ای! نداره رفتن

 تو از همه یجا من! کشونهیم یبدبخت به خودش

 !میدار اجیاحت بهت واقعا االن یول خوامیم معذرت

 

 حس یطورنیا یول داشتم، یهمکار قصد هم اولش از

 !دارم یبهتر

 ؟!کنم کاریچ -

 .کنمیم حس رونفسش شدن آزاد

 به برو بپوش یمهمون لباس شو حاضر االن نیهم -

 . فرستمیم برات که یآدرس

  بعدش؟ خب -

 .چرا دونمینم من و کنهیم مکث
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 کن عجله کنمیم خواهش! کن پرت سعادتو حواس -

 !میندار یادیز وقت باده

 

 یبرا روسعادت حواس کردن پرت چطور به کردن فکر

. رمیم کمد سراغ و کنمیم قطع. ذارمیم گهید وقت

 یبلند و یمجلس لباس نیاول به ست،ین انتخاب وقت

 بر الزمهیهرچ. کنمیم تن و زنمیم چنگ دارم که

 از که یسرگل دوتا و زنمیم شونه روموهام دارم،یم

 گوشه دو روانیم حساب به موهام شیآرا تنها روز اون

 فمیک یتو یشیآرا لوازم ختنیر از بعد و ذارمیم سرم

 . رمیم رونیب اتاق از

 

 دوتا انداره به وضعم و سر دنید با مامان یهاچشم

 !شهیم گرد و بزرگ گردو
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 ه؟؟یوضع چه نیا -

 دمیکش رونیب کمد یباال از یبدبخت با که ییهاکفش

 یرو از روینترنتیا یتاکس اومدن ریمس و زنمیم پا

 .کنمیم دنبال نقشه

 

 یکل با االن نبودادمی بودم دعوت دوستم یعروس -

 .گفت زد زنگ گله

 .شب وقت نیا دوستت؟ کدوم -

 !تازه سرشب گهید آره -

 .کنهیم هیگر و زنهیم پاش یرو

 زیپرو. بده نجات دختر دوتا شما دست از منو خدا -

 !شمینم نایا فیحر گهید من ینیبب ییکجا

 

  نور_ضد#
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  یانصار_عاطفه#

 ۲۵۴_پارت#

 

 

 

 رفتنش کجا راجب بابا از مامان یجووپرس نیب ما

 یبرا تونمیم فقط لمیم برخالف من و رسهیم یتاکس

 یجا و رمیم دوستم یمهمون که بخورم قسم مامان

 و بدتر یلیخ یجاها نخوردم، دروغ قسم. ستین یبد

 که ییجاها. داره وجود مهراب یالیو از یترپرخطر

 کمتر و هستند محروم حقوقشون نیترساده از هاآدم

 چرا بپرسه خودش از که شهیم دایپ جامعه یتو یکس

 در از روز کی اگر که ییهاآدم.  استفاجعه نیا و
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 به پا سیعال مثل بشن، رد امثالش و شازده خونه

 !ذارنیم بیعجا نیسرزم

 

 با کنمیم خواهش راننده از و شمیم نیماش سوار 

 .کنه یرانندگ سرعت تینها

 به و کشمیم روم و سر به یدست ریمس طول در 

 یجور ترتمام هرچه یهنریببا و زنمیم زنگ فیشر

 قصد که دمیم حیتوض بهش افتاده که یاتفاق راجب

 کنم التماس تونمیم فقط من و داره روخونه به ورود

 من دنیرس تا و نکنه ترخراب نیا از روکارمون که

 .بگرده رضا دنبال فقط
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 عجله با هاعقربه حاال صبح، آهسته حرکت برعکس

 مثل زمان و کنندیم یط روشونیاهیثان شصت ریمس

 .گذرهیم بادوبرق

 جاست؟نیهم -

 .ممنون بله -

. ادیم جلو رضا همراه به فیشر شدنم، ادهیپ از بعد

 یایگو فیشر چروک قهی و رضا لب گوشه زخم

 من دنیرس از قبل که هست یادوستانه کامال مکالمه

 یرو به یزیچ دمیم حیترج من و داشتند

 ! ارمین چکدومشونیه

 .کنهیم چمیپ سوال درهم چهره با فیشر

 

 ! یکرد رید چقدر -

 .بود ریمس بخاطر اشهیبق دمیپوش زود من -
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 ؟یدیپوش لباس ینجوریا چرا -

  نبود؟ الزم! دمیپوش منم گفت یمجتب دونمینم -

 با صحبتم و رمیگیم دهیناد رورضا حضور عمد به

 گوشزد بهم الزمه که ینکات. دمیم ادامه روفیشر

 یمجتب با راه طول در هرآنچه هم من و کنهیم

 . ذارمیم ونیدرم باهاش روکردم هماهنگ

 

 رونیب بزن فقط شهینم یدید اگر باده باش مراقب -

 . میکنیم شیکارهی ماها

 

 یمعرفت و مرام همه نیا با روفیشر دارمدوست چقدر

. ستین ایبازلوس نیا وقت االن اما کنم بغل داره که

 .دمیم سرتکون فقط
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 تا باشه تماس در باهات یمجتب گوشت تو بذار نمیا -

 !یوفتین ریگ گهید تو هم یکن دایپ ترراحت رونفس هم

 میگوش به دهیم بهم فیشر که یمیسیب یفرهندز

 که چرخمیم ،یمجتب با تماس از بعد و کنمیم وصل

 .کنهیم صدام رضا

 

  باده؟ -

. مونمیم حرفش ادامه منتظر یدلخور با و گردمیبرم

 عمق. بشه صاف رضا با دلم تا مونده یلیخ هنوز

 رابطه همبه احساسشون عمق با هاآدم یدلخور

 همه از و ترقیرف تر،زیعز فرد هرقدر. داره میمستق

 از شتریب رابطه گهید طرف باشه ترکینزد ترمهم

 تَر،. رنجهیم جانبش از یاشتباه هر ای یمحبتیب

 دوش یرو یادیزتیمسئول بار که یدوحرف واژه نیهم

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 1543shahregoftegoo@ 

 رضا. کرد دقت بهش یلیخ دیبا و ذارهیم یصفت هر

 درکمال یول بود ترهاکینزد نیهم از یکی من یبرا

 !شد دور رتمیح

 !ینبخش اگه یدار حق امشرمنده -

 یورود سمت به یحرفچیه یب و کنمیم نگاهش فقط

 یمشک شلواروکت با یکلیه مرد دوتا جلوش که یباغ

 رلبیز و کشمیم یقیعم نفس. رمیم ستادندیا

 . گمیم اهللبسم

 

 . سالم -

  د؟یهست یک مهمون خانم سالم -

 !سعادت مهراب سعادت، -

 .بشم وارد تا رهیم کنار بعد و کنهیم نگاهم یکم

 .دیآمد خوش -
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 یهانفس یصدا به تا کنمیم تالش و شمیم وارد

 تیاهم یب چهیپیم گوشم یتو که یمجتب قیعم

 .باشم

  ؟یشد رد -

 توجه یوقت و کنمیم نگاه روسرم پشت نامحسوس

 مثبت جواب آهسته نمیبینم گهید دونفر از یخاص

 . دمیم

 قرار سبز یفضا یرو ییبایز به که ییهاسنگ یرو از

 ینما با طبقه دو ساختمان به و گذرمیم گرفتند

 و شهر کی.  شمیم رهیخ اشالعادهفوق یروم دیسف

 !هاش؟یهمشهر نیب تفاوت همه نیا

 یجلو دمید هامحله اون از که ییهاصحنه هنوز

 .رنیم رژه چشمم
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 گرفتن الگو با که ییهاقیآالچ باغ، رینظیب ینورپرداز 

 قرار سبز یفضا کنار و گوشه یاصل یبنا ینما از

 یادیز دنیم طیمح به یشتریب جلوه و گرفتند

 .هستند نوازچشم

 

 داشت نفس. دوم طبقه یبر دیبا داخل یرفت -

 در باهاش جااون تا چپ سمت اتاق نیآخر رفتیم

 !شد قطع ارتباطمون هوی یول بودم تماس

  کار؟یچ اونجا رفت -

 یمهمون تو دمیشن خونش تو مهراب یحرفا از -

 یپول و برسه دستش به یدیجد مدارک قرار امشب

 داشت نفس. بده هیک دونمینم که یکس به دیبا که

 !نداشتمش گهید دیرس که نجایا کرد،یم دنبالش
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  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۵۵_پارت#

 

 

 

 مهراب کار نحوه میدونیم هممون حاال که واضحه

 از متیغن عنوان به رواطالعات که رفتن هابچه و هیچ

 رو دستشون که یاسناد با و ارنیب رونیب ماجرا نیا

 فشار تحت اردیلیم شش داشتن یبرا روسوژه رهیگیم

 .بذارن

 ترواضح یقیموس یصدا ،یورود یهاپله از باالرفتن با

 یتو روقلبم ضربان که یمن یبرا نیا و شهیم
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 حساب به مثبت ازیامت کی کنمیم حس هامگوش

 .ادیم

 لباس با یاخدمه و شهیم باز در که بشم وارد خوامیم

 رونیب داره همراهش که یفود نگریف ینیس و یرسم

 از. کنهیم تعارف و زنهیم لبخند روم به. ادیم

 از مبادا تا دارمیبرم یچوب جوجه خیس دو خواستهخدا

 .کنم غش ضعف

 

  ؟یداخل -

 .آره -

 .ینیبیم روباالطبقه یهاپله -

 .کنمیم دایپ رو نظر موردمکان و چرخونمیم سر

 .دمید -

 ...باال یریم خوبه، -
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 زنگ لطفا برم؛ تنها دمیم حیترج یمجتب ممنون -

 !نزن

 داخل رویهندزفر و یگوش و کنمیم قطع روتماس

 لباسم بلند دامن. رمیم باال هاپله از و ذارمیم فمیک

 .استکننده تیاذ و ریپاگودست بدجور

 

 دوم طبقه پاگرد یتو و گذرمیم یچندنفر کنار از

 رنظریز دقت با رواطرافم و دور. کنمیم ستیا

 .مشخصه من مقصد و ستین شتریب در تا سه. رمیگیم

 اضطراب به یشتریب قدرت فقط تعلل که مطمئنم

 چیهیب و رمیم سمتش به راستکی پس دهیم درونم

 !قفله در اما کشمیم نییپا رورهیدستگ یامقدمه
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 و شهیم باز در بعد لحظه چند و رمیم عقب قدم کی 

 !نمیبیم رومانیپ روز، ستیب حدود گذشت با من

 !دهیسپ- 

 پلک چندبار چرخهینم دهنم یتو و کرده قفل زبونم

 ذهنم اما کنم دایپ روحیصح حرف تا زنمیم

 نفس غیجغیج یصدا هم آخر دست. استآشفته

 !ارهیم خودم به رومن

 !اومده؟کمک یک! برم من یذارینم چرا -

 ه،یخوب نشونه ادیم دادشوغیج یصدا هنوز کهنیا

 البته ده،ینکش کیبار یجاها به کار دونمیم حداقل

 !هنوز

 با همچنان و نداره نفس به یتوجهنیکوچکتر مانیپ

 .شده رهیخ من به بهت

 ؟یاومد یچجور تو -
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 . نمیبب رومهراب خوامیم...مهراب -

 موقع یب حضور از که مشخصه و پرهیم باال ابروهاش

 در رویگوش اما. شده جیگ وضعوسر نیا با هم اون من،

 رومهراب با اشمکالمه من بعد لحظه چند و ارهیم

 از قبل تا که یدارید که گذرهینم یزیچ. شنومیم

 .شهیم تازه امت،یق به شده موکول کردمیم تصورنیا

 و یطوس شلوار و ینخود یاسک قهی وریپل با که یمرد 

 همون اد،یم باال هاپله از یاقهوه کیش ییهابوت مین

 خوب خاطرات از یمین ،یکم مدت در که هیکس

 یدختر هر به دلم یتو اما د،ینبا. زد رقم رومنیزندگ

 نهال. کنمیم یحسود ادیب چشمش به امشب که

 دنیشن با ادیم هاملب یرو دنشید با که یلبخند

 .خشکهیم درجا اشجمله نیاول
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 ؟یکنیم کاریچ نجایا - 

 اسم تونهینم یحت که سرده و یجد انقدر رفتارش

 دوتا مثل هاشچشم! بکشه دکی باخودش رواستقبال

 . شدن رهیخ بهم خی کهیت

 !سالم -

 کنمینم باور که زده زل بهم یجور و دارهینم برچشم

 و شمیم ناراحت. زدهیم لبخند بهم نگاه نیا با یروز

. گمیم درک به نفس افتادن ریگ به دلم یتو یحت

 شدن خراب به نفس دادن نجات بودم، ومدهین کاش

 !ارزهینم خوبم یهاخاطره

 

 خواد؟یم یچ جانیا خانم نیا مانیپ -

 .دمیم جواب و ارمینم تاب. هیروادهیز یلیخ گهید نیا
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 اسم خانم نیا بعدم. کرد سالم خانم نیا نکهیا اول -

 !داره

 قصد شتریب ست،ین لبخند اما رهیم باال لبش گوشه

 نشون روبودنشلیمیب و رهیبگ سخره به رومن داره

 .بده

 داره اسم که یخانم نیا مانیپ. سالم میکن فکر حاال -

 !کنه؟یم کاریچ جانیا

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۵۶_پارت#
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 باالخره. ستمیایم روشروبه و رمیم جلوتر چندقدم

 ییهاسرگل سمت به و کنندیم حرکت هاشمردمک

 مطمئنم. شنیم دهیکش بود دهیخر برام خودش که

 . کنهیم فکر خاصلحظه و روز همون به داره هماون

 .بزنم حرف باهات دیبا -

 .کنهیم اخم

 .دارم یحرف من نه داره وجود یدیبا نه -

 یروپلک. شهیم بلند دوباره نفس غیج غیج یصدا

 .باشم مسلط خودم به کنمیم یسع و ذارمیم هم

 !نجاستیا من بخاطر بره، کن ول دخترو اون -

 

 و من نیب پرسشگرش نگاه و خورهیم جا وضوح به

 .شهیم جابهجا مانیپ

  ؟!تو بخاطر -
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 از نجایا امیب نداشتم جرئت من بره کن ولش... آره -

 !بده آب یسرگوش هی ادیب خواستم دوستم

 .دهیم جواب سخت و سفت موضع همون با

 بابته؟ -

 .رمیبگ خبر ازت خواستمیم...م -

 مهراب کهنیهم. رمیم اتاق سمت و کنمیم عقبگرد

. کشمیم یراحت نفس کنهیم حرکت سرمپشت

 .برسم نفس به تا زنمیم کنار رومانیپ

 زمان به رونفس دیجد و متفاوت ظاهر دنید از رتمیح

 کنه یخرابکار کهنیا از قبل و کنمیم موکول یاگهید

 .کنمیم بغلش و رمیم سمتش

 

 !بشه یطورنیا کردمینم فکر ق،یشقا دیببخش -
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 و سر و کشمیم عقب یکم یظاهر ینگران با

 که یاسم دنیشن از بعد قطعا. کنمیم نگاه روصورتش

 هابچه طرف از من که دونهیم حاال گفت، بهم یمجتب

 .اومدم

 نمیس تخت تیعصبان با و شهیم هیقض متوجه زود

 .زنهیم

 نیا یبود نگفته نه، ای هست یکس با نیبب برو یگفت -

 کنه حبست اتاق تو قراره داره شک خودشمهیسا به

 !بگرده رواتنداشته داشته

 

 مانیپ که بره رونیب خوادیم و زنهیم چنگ فشیک به

 .دهینم اجازه

 !لطفا بمونه فتونیک -
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 گاز رولبشگوشه یوقت و پرهیم نفس یرو از رنگ

 حتما وفتاده،ین ریگ خودیب که فهممیم ره،یگیم

 که یزیچ دختر نیا و بوده ییخبرها هی جانیا

 و دهیرس سربزنگاه مانیپ اما برداشته خواستهیم

 !گرفته رومچش

 تا. رسهینم ذهنم به یحلراه چیه مرحله نیا در

 حرص با. ادیم کارمون به نفس تجربه هم باز کهنیا

 .کنهیم پرتاپ من سمت روفشیک

 

 !کردنت دایپ پسردوست نیا با یکرد کور بازاروچشم -

 بهم الیخ آرامش یکم نیهم و رهیم رونیب در از

 و نمیشیم داره قرار اتاق کنار که یمبل یرو. دهیم

 .ذارهیم تنها مارو ادب تیدرنها مانیپ
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 !شنومیم -

 شدت با یدلتنگ دمشید که حاال کنم،یم نگاه بهش

 از یخال هاش،چشم. کنهیم ییخودنما یشتریب

 .دارند ییرایگ قبل مثل هم هنوز اما هستند یهرحس

 بدن عضو نیترراستگو هاچشم معتقدند هایبعض 

 آدم نیا یهاچشم یتو چوقتیه من. هستند

 پول یبرا کنم باور تونمینم چرا. دمیند ِپولطمع

 !کنه استفاده سو هاآدم از شتریب

 

 مهمون یکل من یندار بزن یدار یحرف شمام با -

 !دارم

 !بود شده تنگ برات دلم -

 یرو بدجور داره کجخندش پشت که یمزخرف حس

 . ندازهیم خط اعصابم
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  بعدش؟ خب -

 بلند ازجا. باشم هالحظه نیا از یبخش خوامینم

 رفتن رونیب قصد نفس و خودم فیک با و شمیم

 . کنمیم

 یبرا یبرگشت راه چیه کهنیا از بودم ناراحت امروز تا

 انگار ام،یب کنار باهاش تونمیم بهتر حاال اما ست،ین ما

 یبرا یراه بشه تموم سعادت مهراب یبرا که یزیچ

 که یلیدل دربرابر من رفتن که بماند! نداره شروع

 اگر قطعا و استافتاده پاشیپ یلیخ دارم پشتش

 !دارم یترسخت هیتنب چرا بفهمه

 

 !رمیم من بود، اشتباه اومدنم دیببخش -

 ! اشتباه هه، -
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 نیآخر تا گردمیبرم و کوبمیم کردم باز که یدر

 .بزنم بهش مونده دلم یرو که یحرف

 لطف من یبفهم روزهی دوارمیام یول نه، حاالها حاال -

 خواست ست،ین یمنت البته کردم، درحقت یبزرگ

 !بود خودم

 

 گردمیبرم اره،یم جا روحالم یکم هاشلب شدن صاف

 خروج اجازه مهراب بارنیا اما کشمیم رورهیدستگ و

 رو در و کشهیم ضرب با روبازوم اد،یم  جلو.دهینم

 . کوبهیم

 ضربه کی منتظر و بندمیم چشم خشونتش ترس از

 و گذرهیم چندلحظه یوقت. شمیم یحسابودرست

 و کنمیم باز چشم یآروم به وفتهینم یاتفاق

 در مونفاصله. نمیبیم خودم رخبهرخ روصورتش

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 1560shahregoftegoo@ 

 یهابازدم که شده کم انقدر ساخته که یحصار

 و باال نطوریا شهیم پخش صورتم یتو پرحرصش

 .کنهیم نگرانم واقعا اشنهیس قفسه رفتن نییپا

 

. کنمیم حس کمرم یرو از رویآب قطره سرخوردن

 چشمش به چپم پلک دنیپر تا زنمیم پلک تندتند

. فهمهیم زود یلیخ و هاستحرف نیا از ترزیت اما ادین

. دهیم نوازش روپوستم دستش پشت با یآروم به

 که یتیموقع و یالحظه با یتیسنخ چیه که ینوازش

 .زنهیم لب آروم. نداره م،یدار قرار درش

 کردم؟ تتیاذ تاحاال  -

 !نه...ن -

 !نترس پس -
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  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۵۷_پارت#

 

 

 

 !ترسمینم -

 جلو رو مبل. ارهیم اتاق وسط تا و رهیگیم رودستم

 به وادار هامشونه یرو دستش فشار و کشهیم

 صداش که بره رونیب خوادیم. کنهیم نشستنم

 .کنمیم

 کجا؟ -

 .امیب تا بمون -
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 سر امحوصله تنها نجایا بعدم ستین یدیبا چیه -

 !رهیم

 

 هممهین کی نیهم اما نمیبب تونمیم رورخشمین فقط

 تیکفا هاشچشمگوشه نیچ دادن نشون یبرا

 جواب به احتماال! دیخند باالخره پس. کنهیم

 .زدم حرفش یتالف یبرا فقط که یربطیب

 ! نهیهم دعوت یب یمهمون -

 نکهیا بدون و کنهیم مکث یکم در بستن از قبل

 .داره حجت اتمام حکم که زنهیم یحرف برگرده،

 گهید که بکن روتالشت تمام ،ینبود و برگشتم اگر -

 یلیدل چیه به روگهیهمد یطیشرا چیه چوقت،تحتیه

 ! مینینب
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 .بشم متوجه کامال تا گهیم آروم و شمرده شمرده

 من کردن فرار یبرا فرصت نیبهتر حاال. رهیم رونیب

 یشرطبه البته امته،یق به اموندوباره دارید دنیرس و

 به بنا هرکس. بذاره موندن به مینشدن تموم لیم که

 کی از رواون که داره ییهاضعفنقطه شیزندگ سبک

 دیبا و کنندیم دور نقصوبیعیب و کامل انسان

 نیبزرگتر به لیتبد سعادت، مهراب که کنم اعتراف

 یفشار اهرمهمون قایدق آدم نیا. شده من ضعفنقطه

 . ذارمیم کنار و بوسمیم رومنطقم دنشیباد که هست

 

 گهید و برم دیبا که گهیم شیناقص تمام با عقلم

 ظاهر یطیشراچیه تحت آدمنیا چشم یجلو چوقتیه

 یاهایرو شدن یقیحق به که دلم از امان دلم، اما. نشم

 اجازه و کوبهیم نیزم به پا. داره دیام میصورت و زرد

 !کنم خراب روسرمپشت یهاپل همه دهینم
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 امیپ فیشر و یمجتب یبرا و دمیم قورت روگلوم آب 

 دمیم نانیاطم بهشون و فرستمیم روبودنم سالمت

 . خوبه حالم که

 هم شوفاژ یگرما یحت روگذرهیم بدنم از که یلرز

 و رمیم نفس فیک سروقت. کنهینم برطرف

 کی جز به یرعادیغ زیچ چیه گردمیم روداخلش

 راستا نیا در ندارم قصد قطعا. کنمینم دایپ فلش

 روفیک مانیپ اگر تا دارمیم برش یول بکنم یکمک

 شکل نیبهتر به خودم فردا. نکنه دایپ یزیچ گشت

 .کنمیم ستشینبهسر ممکن

 به مهراب اومدن تا و کنمیم جمع روپاهام مبل یرو 

 .شمیم مچاله درخودم یسخت
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 کت با مهراب و شهیم باز در بعد قهیدق ستیب

 یآب یبطر و چییسو و انداخته شونش یرو که یکوتاه

 به یچندان دیام انگار. شهیم وارد داره دستش یتو که

 .دارهیبرنم چشم ازم هیچندثان چون نداشته، موندنم

 .میبر پاشو-

  کجا؟ -

 !یفهمیم یکن صبر کمی -

 بدل و رد نمونیب یحرف چیه شدنمون نیماش سوار تا

 باز لب شمیم ریجاگ یصندل یرویوقت. شهینم

 .کنهیم

 داداشتم راجب اگر البته ؟یینجایا یگفت داداشت به -

 !یباش نگفته دروغ خونتون مثل

 که ندادم جواب هنوز! کردنه گِله هیقض پس خب

 .دهیم ادامه خودش
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 ای ؟یگفت دروغ چرا اصال ؟یگفت دروغ ارویچ گهید -

 از کال ای یبلد راستم حرف بپرسم، ینجوریا بذار نه

 دروغه؟ تیچهمه خیب

 ای داشت ریتاث غذات طعم تو کنم یزندگ کجا کهنیا -

  من؟ به نسبت احساست

 !نهیهم منم سوال -

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۵٨_پارت#
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 به بزنه، دلتو دمیترس بود ادیز انقدر قتیحق یتلخ -

  بده؟ دادم خوردت به نیریش دروغ کمی جاش

 که ییجلو نیماش یبرا و دهیم تکون سر تاسف با

 زنهیم ممتد بوق انقدر رونهیم آهسته چرا دونمینم

 پس جواب عنوان به دار آبونون فحش کی که

 . رهیگیم

 به بذارم دیبا اونم ای بود یواقع ؟یچ خودت ینیریش -

 ؟!ذاتت بودن تلخ یپا

 .کنهیم جمع روصورتش یامسخره حالت با

 !بکنم جاهی روتشکرام که پرسمیم -

 

 جورهچیه اومده گلوم یتو که یبغض و شکنهیم دلم

 یتو اما گفتم ادیز دروغ من. نداره رفتن نییپا قصد
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 که یزیچ تنها و بودم خودم خودِ مهراب، با رابطه

 .بود اسم کی داشتم هیعار

 

  بهم؟ یدیم آب کمی -

. رهیگیم سمتم روآب یبطر و کشهیم لبش دوریدست

 که شده تلخ انقدر کامم یول کشمیم سر نفسکی

 . دهیم زهرمار مزه هم آب کنمیم حس

 یقبول قابل و یمنطق جواب تا کنمیم جمع روذهنم

 .نکنم ترشیعصبنیا از و بدم بهش

 ؟یشناخت چطور منو ؟یکنیم فکریچ خودت -

 !همونم یشناخت هرطور

 ناسزاست و بوق یصدا و کشهیم کنار رونیماش هوایب

 و دهینم یتیاهم. شهیم بلند سرمونپشت از که

 دمیترس هاشیباز وونهید نیا از انقدر. چرخهیمسمتم
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 و چسبمیم در به. گرفتم جهیسرگ کنمیم حس که

 ذارهیم میصندل پشت دست. کنمیم نگاهش هراسون

 اتاقک یتو یادیز نور. شهیم خم سمتم به یکم و

 مثل هاشچشم یاقهوه که بفهمم تونمیم اما ست،ین

 یتو یزیچ و ستندین حس یب قبل یقیدقا

 .عاجزم درکش از من یول زنه،یم دودو هاشمردمک

 

 دروغا نیا باعث یچ چرا؟ بگو فقط...نترس...دیببخش -

   شد؟

 یآروم به. دهینم اجازه اما بگم یزیچ تا کنمیم بازلب

 سرمگل چنگ از که ییمو تار و کنهیم مرتب روشالم

 نیا و ستین یعصب گهید. زنهیم کنار رورفته در

 .زنهیم لب آروم. خوبهیلیخ
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 اصال!  خب؟ تلخه یلیخ اگر یحت بگو، راست بهم -

 !راست فقط ستین مهم

 درک کاش. مهراب تونستمیم کاش شد،یم کاش

 مثل و گرفته رودورم که یبند نیا از من یکن

 اما زارمیب چقدر چرخونتمیم یباز شبمهیخ عروسک

 نفره شش به خودم بر عالوه چون ببرمش تونمینم

 برام هاشونییوفایب تمام با هم اونا و شده وصل گهید

 . زنیعز

 الیخ ،یدار قدرت احساس ،یگیم دروغ یوقت

 فرار بعدش عواقب و قتیحق یتلخ دست از یکنیم

 روداستانت یبخوا هرطور حاال یکنیم حس ،یکرد

 خودت به هوی اما یدیم نشون هیبق به و یبریم جلو

 الیخ که یزیچ ریاس ،یشد ریاس ینیبیم و یایم

 حاال یول هست خودت دست کنترلش یکردیم
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 دروغت ساز به یدار که ییتو و شده برعکس زیچهمه

 !یشیم ترفیضع دربرابرش لحظه هر و یرقصیم

 از. دمیمتکون سر فقط ناچار شن،ینم باز هاملب

 تا شهیم رهیخ صورتم به و خورهینم تکون جاش

 . رهیبگ جواب

 

 !دمیکشیم خجالت -

  ؟یچ از -

 من...من... یداشت یلیخ تو... میزندگ وضع از...از -

 اهل یبفهم خواستمینم... بود ترداغون یلیخ تمیوضع

 یحساب و درست آدم پر برت و دور! کجام

 نیهمچ هماونجا... کردمیم یحسود من...من...بود

 !بود خودم خونه از بهتر یول...یول نبود خوب
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 سرد دوباره نگاهش و خورهیم تکون گلوشبیس

 من و کنهیم روشن رونیماش و رهیم عقب. شهیم

 . کجاست مقصد دونمینم یحت

 حاال که بودم فشار تحت ریاخ ساعت کی نیا انقدر

 نگه باز به زورم. ادیم خوابم و شده نیسنگ هامچشم

 از من تا افتنیم هم یرو و رسهینم هامپلک داشتن

 یخبریب و خواب ِخوبعالمِ به مرجوهرج همه نیا

 !برم

 

*** 

 

. نمیشیم جامیتو و کنمیم باز چشم یبد سردرد با

 .کرده کسلم داشتم که یخواب انگار اما ستمین خسته
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 روکردهثبت که یاتفاقات نیآخر مغزم کمکم ؟!خواب

 ،یمهمون دردسر، نفس، تولد،جشن. کنهیم مرور

 !مهراب

 یتو حاال و برد خوابم که بودم مهراب نیماش یتو من

. کنمیم برم و دور به ینگاه. کردم باز چشم اتاق نیا

 همون! مهراب خونه نه و خودمونه خونه نه جانیا

 نشدم وونهید هنوز یعنی نیا و تنمه شبید یهالباس

 !ستین توهم ارمیم ادی به که ییزهایچ و

 

. رمیم در سمت و امیم نییپا تخت از عجله با

 یخال رودلمته در بودن قفل اما کشمیم رورهیدستگ

 و کنمیم امتحان گهید چندبار روشانسم. کنهیم

 باال روصدام. زنهیم دامن اضطرابم به بودنش جهینتیب

 .کوبمیم در به و برمیم
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 ریگ تو نیا من ست؟ین نجایا یکس...مهراب مهراب؟ -

 !مهراب...مهراب....کردم

 .کنمیم جادیا صدا و سر و کوبمیم در به

! کردم ریگ من...مهراب...کنه باز درو نیا یکی -

 ست؟ین یکس...یآها

 

 

 

 �🌺🌺�شد؟ یچ

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۵9_پارت#
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 با یوقت و شنومیم روییهاقدمشدن کینزد یصدا

 سکوت شهیم مخلوط قفل در دیکل چرخش یصدا

 باز در. رمیم عقب قدم کی ناخودآگاه و کنمیم

 یهامحافظ مشابه یظاهر با یانسالیم مرد و شهیم

 شیر و قواره و قد دنید با من و ستهیایم مقابلم باغ،

 .ترسمیم قبل از شتریب شیجوگندم بلند

 

 ؟یکنیم صدا و سر چرا خبرته؟چه -

 کی به روپاهام اشخشن لحن و زمخت یصدا دنیشن

 رواطرافم و دور. کنهیم بیترغ رفتن عقب گهید قدم
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 دایپ خودم از دفاع یبرا یالهیوس تا گذرونمیم نظر از

 قطعا و ستین ینیچ گلدون کی جز به یزیچ اما کنم

 !دورهراهپرتاب ازش استفاده راه تنها

  ؟یانداخت راه دادیب و داد انقدر یخوایمیچ -

  نجام؟یا من چرا کجاست مهراب ؟یهست یک تو..تو -

 یکس نکن صدا و سر انقدرم دونم،ینم یزیچ من -

 ساعت چند! بده جواب بخواد که ستین من از ریغ

 .ادیب بده جوابتو قراره یهرک تا بمون آروم

 .بزنم زنگ دیبا بده فمویک -

 !بعد تا کن صبر شه،ینم فعال -

 

 رو در و رهیم رونیب و مونهینم میبعد حرف منتظر

. ندارم طیشرا از یدرست درک هنوز. کنهیم قفل

 یب اتاق یطوس و دیسف تم نیا که گهیم بهم یحس
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 مهراب جام،نیا چرا من یول.  ستین مهراب با ارتباط

 اد؟یب سرم ییبال چه قرار! گذاشته؟ تنهام چرا

 باشه یهرچ ماجرا شده،یچ که داره یتیاهم چه اصال 

 !فراره من مثل یکس یبرا نهیگز نیبهتر

 دنید با و زنمیم کنار روسرم پشت یطوس پرده

 داره قرار مقابلم که یباغ و هاشحفاظ و یقد پنجره

 و کامله و مبله اتاق. رسهیم یدیناام به دمیام نیاول

 از چکدومیه اما ستین متروکه خونه که مشخصه

 یوارید کمد. خورندینم من فرار درد به لشیوسا

 بُرس جز یزیچ شیِآراکنسول یکشوها نیب و یخال

 همون ادیب کارم به دیشا که یزیچ تنها. کنمینم دایپ

 ! شهیآرا زیم یروینیچ گلدون
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 راست. کنمیم متمرکز روفکرم و نمیشیم تخت یرو

 ماتومیاولت اون دیبا. ستین ریتدب راکرده خود که گفتن

 کاسه حاال تا گرفتمیم یجد رورفتن راجب مهراب

 بردار یشوخ گهید نباریا. رمینگ دست کنمچهکنمچه

 سوتفاهم از یاثر چیه تیوضع نیا در من و ستین

 یبرا ییجا بود، همراهم که یفلش باوجود. نمیبینم

 !کنم دایپ فرار یبرا یراه دیبا پس نمونده  حاشا

 

 حدود. کنمیم دقت فضا به و ستمیایم پنجره پشت

 در از که نمیبیم روناشناس یآقا بعد ساعتمین

 به یفکر. کشهیم گاریس اطیح یتو و ادیمرونیب

 خوادیم که یوقت و رمشیگیم رنظریز! رسهیمذهنم

 با و رسونمیم اتاق در به روخودم بدو ادیب داخل

 و شهیم دهیکوب هم به در. ستمیایم گوش تمرکز
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 قفل یورود در پس. ادینم یاگهید یصدا چیه! تمام

 ! باشه خوب یلیخ تونهیم نیا و ستین

 یتخت و اتاق بودن بزرگ زنه،یمسرم به که یانقشه با

 من نجات راه تنها گرفته قرار وسطش به وسط که

 .هستند

 

 هامدست. دارمیم برش و رمیم ینیچ گلدون سمت

 زیل تا بچسبمش محکم مجبورم که کرده عرق انقدر

 و بالش. گردمیبرم و ذارمیم در پشت. نخوره

 که ذارمیم اتاق کف یجور و دارمیمبر رویروتخت

 بنظر نیسنگ چندان نهیآ و کنسول. کنه پف یکم

 داشته رونظر نیهم همعمل وقت دوارمیام و ادینم

 گردنم دور روشالم و کنمیم مرتب رو مانتوم. باشم

 بره شیپ درست امنقشه اگر چون زنم،یم گره محکم

 لباسم دامن با رودستم. دارم اجیاحت هردوشون به
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 شونکف رولرزونم و منقطع یهانفس کنم،یم خشک

 دست از داره زمان. بشن خشک کامال تا کنمیم فوت

 نفس. استنقشه کردن یعمل وقت حاال و رهیم

 به رو روشنهیآ و زیم قوا تمام با و کشمیم یقیعم

 و نداره یادیز یلیخ وزن. دمیم هول نیزم سمت

 نیزم یصدا و وفتهیم ذارمیم که یادیز یروین بخاطر

 یمعطل یب. شهیم همراه من بلند غیج با خوردنش

 یصدا. دارمیمبر روگلدون و رمیم در پشت

 . شنومیم روناشناسمرد

 

 ؟یکرد کاریچ چخبره؟... دختر -

 به که کنمیم حبس یجور رونفسم و دمینم یجواب

 .نرسه گوشش
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  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۶۰_پارت#

 

 

 روگلدون محکم. شنومیم رودیکل چرخش یصدا

 زدهرتیح و آروم یصدا و شهیم باز در. چسبمیم

 .رسهیم گوشم به یراحت به اتاق سکوت یتو مرد

 ! یکرد یغلط چه -

 تند افتادم تخت کنار من کهنیا الیخ به! دهیند رومن

 سرپشت از و کنمیم استفاده فرصت از. ادیم جلو

 یصدا با. کوبمیم سرشسمت قوا تمام با روگلدون

 و دور دستپاچه و هول. رمیم رونیب و دومیم دادش

 هامقدم به. نمیبیم رویورود در و کنمیم نگاه رو بر
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 که نمونده شتریب قدم چند. دمیم یشتریب سرعت

 و کشمیم غیج. شهیم دهیکش سر پشت از دستم

 .استدهیفا یب اما کنم آزاد روخودم کنمیم تالش

 

  ؟یزنیم منو چموش، دختره -

 بلند روپام. برمیم پناه مونده که یحل راه تنها به

 که یمحکم یلیس با و خونهیم رودستم اما کنمیم

 !کنهیم مهارم زنهیم صورتم

 که ومدمین خودم به هنوز و کشهیم سوت گوشم

 شدن یجار و ادیم فرود مگهید گونه یرو یبعد ضربه

 .کنمیم حس لبم کنار از رویگرم عیما

  ؟یندازیم جفتکم...  یوحش -

. کنهیم پرتم و برهیم اتاق سمت کشون کشون رومن

 .زنهیم داد کردنش قفل از بعد و کوبهیم رو در
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 مراقب پس شه،ینم باز در نیا هم یریبم تو اون -

 ! باش خودت

 روسوت یصدا هنوز که بود ادیز انقدر دستس ضرب

 .کنمیم حس هامگوش یتو

 صورتم یرو قطرهقطره اشک و شهیم پر هامچشم

 منهیس یرو یبدبخت همه نیا فشار. ادیم فرود

 یاثر. بشه باز نفسم راه تا زنمیم هق. کنهیم ینیسنگ

 . زمیریم اشک و کنمیم هقهق دوباره و دوباره نداره،

 به هاراه تمام که کردم ریگ ایدن نیا یکجا من

 ! رسه؟یم بستبن

 سلسله خاطربه ای شدن نگرانم االن تا کجان؟ هابچه

 یالپوشون یبرا کننیم فکر قبلم شب یهاحماقت
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 و گمیم گل مهراب با دارم شونیگندکار کردن

 شنوم؟یمگل

 

 هیگر و ضعف شدت از که گذرهیم چقدر دونمینم

 ضعف که کنمیم باز چشم یوقت و شمیم هوشیب

 . گرفته روجونم تمام

 دونمینم. دمیم حرکت رو امشدهخشک و کوفته تن

 و رمیم در پشت. دمیخواب چقدر و چنده ساعت

 .کوبمیم بهش محکم

 حالم من کن باز درو خدا تورو ؟ییجااون آقا... آقا -

 !ستین خوب

 یجواب یوقت و کوبمیم در به جونمیب مشت با

 .نمیشیم و خورمیم سر جاهمون رمیگینم
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 ...کن باز...بهت لعنت... آقا -

 لحظه چند و شنومیم روشدنش کینزد و پا یصدا

 باوجود و شمیم بلند یسخت به. شهیم باز در بعد

 یکس مرد، یجا به اما. ستمیایم سرپا دارم که یضعف

. رهیگیم جا درقاب یتو بودم منتظرش صبح از که

 سوال یول شده رو براش دستم که مطمئنم گهید حاال

  ؟یکِ از چطور، که نهیا

 

 به یلیم چکسیه و میزنیم زل هم یهاچشم به هردو

 بعد میدونیم هردو چون دیشا. نداره سکوت شکستن

 نیا. رهیگیم خودش به یمتفاوت رنگ زیچ همه اون از

 و داره روخاطراتش و دهیسپ عمر شهیش حکم سکوت

 !ارهیم در سر درونش از باده باشکستنش
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 با هماهنگ من و ادیم جلو آروم آروم مهراب 

 نیب گره شهیم ترکینزد یهرچ. رمیم عقب هاشقدم

 تقابل نیا. رنیگیم خودشون به یترکور فرم ابروهاش

 وسط تخت به یوقت و داره ادامه من دنیرس مانع به تا

 . شهیم تموم رسمیم اتاق

 

 یوقت تا ندازمیم نییپا سر و بندمیم چشم شرمزده

 یکار یهازخم قراره حتم به. نمشینب کنهیم باز لب

 . بزنه دلم به

  ه؟یچ یبرا نیا -

 

 کی یبرا.  کنمیم نگاهش جیگ و رمیگیم سرباال 

 اما پرهیم باال ابروهاش و شهیم باز اخمش لحظه

 چونم. گردهیبرم قبل عبوس قالب همون به زود یلیخ
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 تکون راست و چپ به یآروم به روسرم و رهیگیم رو

 .دهیم

 شده؟یچ صورتت -

 

 سوزشش از.  کنهیم لمس یآروم به رولبم گوشه زخم

 که بکشم عقب خوامیم و کنمیم جمع روصورتم

 .ذارهینم

  شده؟یچ لبت ؟یدینشن -

 !زد آقاهه اون -

 ! زد؟ یک! زد؟ -
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 �🌺🌺�!،دوتایکی نه اونم زد جانم بله

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۶1_پارت#

 

 

 

 !درپشت یگذاشت که یتشنگغول همون -

 !!چرا -
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 نجایا رومن حیتفر یبرا انگار که است زدهرتیح انقدر

 !نداشته هاروخورد و زد نیا انتظار و بوده کرده یزندان

 هامدست نیب رودردناکم سر و نمیشیم تخت یرو 

 .رمیگیم

 

 ومن چرا بگو نداره کنکاش ارزش انقدر چک دوتا -

 نجا؟یا یآورد

 کنهیم قفل دنشیکوب هم به از بعد و رهیم در سمت 

 خم روپاهاش از یکی و نهیشیم نیزم یرو همونجا و

 بعد چطور مرد اون دونمینم که یگلدون تکه. کنهیم

 راه داره گنده مر و سُر هنوز سرش یرو شدن خرد از

 .چرخونهیم دست یتو و دارهیبرم رو رهیم

 گهید یهست باده خانم؟ باده یکنیم فکریچ خودت -

 گم؟یم درست
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 تصور که یزیچ از شتریب یلیخ. ادیم باال ضرب با سرم

 !دونهیم کردمیم

 رواشقهیشق بسته چشم وبا ذارهیم کنار روگلدون تکه

 .دهیم ماساژ

 ! شده؟ بهتر مامانت -

 کنمیم حس و نهیشیم پوستم یرو یدیشد یسرما

 .نمونده پامودست در یتوان

 دردشسر یپا به دیبا روهاشچشم بازنکردن دونمینم

 پوسته باالخره که یزن دنید به لشیتماعدم ای بذارم

 نگاه که شده انیعر انقدر و گذاشته کنار رونشیدروغ

 !ستین زیجا بهش کردن

 

 !یدینم جواب چرا -
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 بدجور کالمش در کرده رخنه یسرما اما گرمه اتاق 

 یچ...بگم دیبا یچ. زنهیم استخونممغز به داره

 مهراب حق هایگفتن تمام حاضرحالدر ...بگم تونمیم

 ! من نه هستند

 ! باده-

 و ستمین احمق کنه،یم زمزمه رلبیز رواسمم دوباره

 باده اما کنمیم درک کامال دارم که یبد طیشرا

 انگار گهیم یجور! داره یخاص حس ازش دنیشن

 .کنهیم مزه روحرف هر داره

... کنم صدات دهیسپ ومدین خوشم چوقتیه... باده -

 !داشتمدوست شتریب خودتو اسم

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 1592shahregoftegoo@ 

 بازلب. خورهیم چرخ سرم یتو سوال کی فقط

 یاصندوقچه در روخودش شرم از که ییصدا و کنمیم

 .کشمیم رونیب زحمت به کرده، حبس حنجرهاسم به

 ؟یدونیم یازک... یکِ از -

 !من خونه تو یایب کهنیا از قبل از -

 

 تصور رویزیچنیهمچ هم طیشرا نیبدتر در یحت

 پس ؟!هیزیچ نیهمچ ای یمخف سیپل نکنه. کردمینم

 ! دونستهیم که یچ یعنی! م؟یستین یکالنتر چرا

 .دهیم ادامه خودش نهیبیم روبهتم یوقت

 صفحه یتو رویانقطه هر. امیدقت با آدم یلیخ من -

 رسما گهید که تو. دمیم صیتشخ میزندگ دیسف

 ! یرنگسطل

 .زنهیم روکنشخراب اعصاب و معروف کجخند
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 من ستمیس تو گرفت میتصم یکی که یروزاون از -

 الیخ اصال یول. بودم دنتیرسسر منتظر بکشه سرک

 منتظر شتریب! جلو ادیب قرار تومثل یکس کردمینم

 !بودم تیشبید قیرف اون مثل یکی

 شیپوقت یلیخ به ستمشیس داخل دنیکش سرک

 بدون کردیم الیخ یمجتب که یزمان. شهیم مربوط

 در به اما. ادیبرب کار پس از تونهیم همهیبق کمک

 .کرد ماجرا وارد رومن خوردنش، بسته

 

 ؟!یچ یعنی -

 تا بود آب کمی کاش. شده کننده تیاذ و خشک صدام

 . کنم تر ییگلو

! فرستاد؟ تورو یک یعنی ست؟ین معلوم! ؟یچ یعنی -

 بار سه مانیپ ساده گذاشتن سربهسر هی با که ییتو
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 یکروفونیم! یریم سکته مرز تا و یکنیم عوض رنگ

! بتیج تو یذاریم غش قبل یکرد دایپ یبدبخت با که

 ینما با طبقه دو یاطیح خونه در دم من شب به شب

 از خوامیم عکس ازت بعد کنم،یم اتادهیپ یآجر

 عکس مرمر سنگ ینما با ساختمون سوم طبقه

 فرستهیم تورو یزیچهمه یب کدوم آخه! بهم یدیم

 روخاصت یهانشونه بده ادی بهت کهنیا بدون جلو

 تونهیم یگرفتگماه همون وگرنه نهیبب دینبا چکسیه

 !بندازه رتیگ

 

 بخاطر که ارمیم شانس و رهیم باال پلهپله صداش تن

 وضعم و سر به که ینگاه. کنهیم صبر امعطسه

 دلِ به که اونه از تردوستانه ریغ و ترکوتاه ندازهیم

 بهم شتریب. بده یگوشیباز فرصت من قراریب و تنگ

 و دخترونه یهافکر پرتگاهلبه از که کنهیم یادآوری
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 فاصله هستن و بودن طرفهکی احتماال که یاحساسات

 !هیحتم سقوطم وگرنه رمیبگ

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۶۲_پارت#

 

 

 هم من ست،ین یکارپنهان یبرا یزیچ که حاال کاش

 روزیچهمه مدت تمام اگر. بپرسم روهامسوال

 هاشدست تو روقصه نیا نوشتنقلمِ و دونستیم

 چرا! نکرد؟ تمومش هادردسر نیا از زودتر چرا داشت،

 چرا د؟یرس مسخره شنهادیپ اون به چرا داد؟ ادامه
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 کارخطا تمام با من کرد؟ ترکینزد خودش به رومن

 .بدونم کهدارم حق بودنم

 هولم پرتگاهلب از حرفش با که نکردم باز لب هنوز اما 

 .کشمینم هم غیج یحت که منتظره ریغ انقدر. دهیم

 

 هرجا آره؟ کنیدلبر جلو برو گفتن بهت فقط -

 کارت کنیقاط عشوه کمی با رواینابلد نیهم یرکردیگ

 !وفتهیم راه

 .غرهیم لب ریز

 ات؟تجربه شده زایچ نیا که تو یرفت ایکشیپ -

 

 ییصدا چیه من اما خورهیم تکون همچنان هاشلب

 تکه ندارم شک. شنومینم خودم شکستن جز به

 از بعد من یها موندهیباق از ینیچگلدون یهاشکسته
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 شمیم خرد من. هستند تربزرگ هاحرف نیا دنیشن

 تن. کنم جمع روخودم بتونم امشب از بعد کاش و

 .بشم گرم یکم تا رمیگیم بغل رواممونده تنهاوتک

 

 دلت یهرچ یندار حق... کن صحبت درست -

 یک ختم؟یر عشوه تو یبرا یک من. یبگ خوادیم

 قضاوتم ینطوریا حاال که شمکینزد بهت خواستم

 یچ و میک من یدونستیم که تو اصال ؟یکنیم

 حاال که اومدن تو سراغ ایک ؟یداد راهم چرا خوامیم

 ؟!یدونیم یدستدم و پست انقدر اوناهیشب ومن

  

 خوب داره حاال. ادیم طرفم به و شهیم بلند جاش از

 کنار که یسرخ یهارگه. کنهیم نگاهم

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 1598shahregoftegoo@ 

 که یابرجسته رگ و کردند خوش جا هاشچشمقهوه

 .کنندیم دیتشد روبدنم لرز کرده، باد شیشونیپ کنار

 

 یمراد آدم صابر مثل هم تو کردمیم الیخ چون -

 که دارم یچ دمیفهمیم دیبا! ینبود یول یباش

 یرفت هروقت نه؟ ای من یزندگ به کرده بند دزدهخانم

 ماتومیاولت بهت یبرگشت هربار اما ومدم،ین دنبالت

 یبرا جا کنم،یم ارفاق دارم آخر بار بپا، گفتم دادم،

 !نگفتم؟ ،یندار اشتباه

 

 رو ریش. دهیم هیتک بهش و رهیم شوفاژ سمت

 هالباس نیا با شازده هه. کنهیم بازش و چرخونهیم

 !کرده هم لرز
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 ؟!شنومیم -

 .کنمیم نگاهش کوتاه

 رو؟یچ -

 

 نهیس به دست و کنهیم قالب هم مقابل روهاشپا 

 .شهیم رهیخ بهم

 ؟یخوایمیچ ؟یخواستیمیچ -

 !خوامینم یزیچ من -

 ؟ییجانیا چرا پس ؟یخواینم -

 روبرداشتم نفس هیگندکار کردنجمع یبرا که یفلش

 .دهیم نشونم

 کنه؟ یم کاریچ فتیک تو نیا -

 .زنمیم پوزخند که منم نباریا

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 1600shahregoftegoo@ 

 و من یزرنگ ادعات اندازه به اگر ،یبگ دیبا تو نارویا -

 اگر فلش اون م؟یکنیم کاریچ تیزندگ تو قامیرف

 وفتادیم چون بود، عذابت هیما االن نبود من حماقت

 استفاده ازش یچطور بود بلد خوب که یکس دست

 !رهیبگ باهاش حالتو و کنه

 

 و نهیشیم تخت یرو کنارم. دهیمسرتکون و خندهیم

 .کنهیم نگاهم

 

 نجایا االن تو خواستمینم من اگه یکنیم فکر تو -

 یخزعبالت ومد؟یم تو من خونه در از دوستت ؟یبود

 روگفتم اطالعات اسم به تو دنیکشرونیب یبرا من که

  داره؟؟ برشون تونستیم و دیشنیم

 ! ییجانیا االن تو که خواستم من! دختر منو نخندون
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 چرا؟ -

 آب. کنهیم مکث لبم یرو و ادیم نییپا نگاهش

 یشمارلحظه جوابش یبرا و دمیم قورت روگلوم

 .کنمیم

 یچ! ؟یرفت چرا و یاومد چرا دمینفهم آخرش چون -

 کجا از اصال! دم؟ینفهم هنوز خودم که ازم یگرفت

 شد؟ داتیپ

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۶3_پارت#

 

 

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 1602shahregoftegoo@ 

 باور اومدم رونیب بخاطرت و نبردم یزیچ بگم اگر

 و باشم محکم کنمیم یسع پس! نه قطعا...نه کنه؟یم

 .کنم حفظ روغرورم مونده ته

 !وستمیپ یچارگیب به اومدم یبدبخت تو از-

 !کنمیم صحبت باهات یجد دارم -

 روصدام لرزش کنمیم آرزو و زنمیم زل هاشچشم به

 .بذاره اتاق یسرما یپا

 یخوایم یچ کنم؟ یشوخ خورهیم من افهیق به -

 و تو با که ییآدما از یلیخ مثل یکی منم ؟یبدون

 با هادغدغه همون با! دارن فاصله یلیخ تو امثال

 ! مشکالت همون

 

 .دمیم قورت روبغضم
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 دمیشا ،یدونینم ماها مشکالت از یزیچ که تو البته -

 ! بگذره ترراحت که ینفهم به یزد روخودت یدونیم

 !باده -

 دیبا یعنی زدنش، صدا اخطارگونه و دهیکش طورنیا

 که یخشم با. باشم مودب و بدونم روخودم حد

 .دمیم ادامه شهیم ترسخت لحظه هر کنترلش

 یگیم بهم راحت که من یزندگ از یدونیم یچ تو -

 دزد؟

 یدزد اشچاره راه باشه هم یهرچ آدم یزندگ -

 !ستین

  

 . خندمیم یعصب و بمونم آروم تونمینم
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 که منم خالفکارم، من دزدم، من فقط جالبه! یدزد -

 آسمون از ییخدا مقرب بنده که هم تو گم،یم دروغ

 !یشد نازل

 از استفادهسو گناه،یب آدم یسرهی کردن بدبخت

 طمع یشرطبندتیسا با! ستین خالف که مدارکشون

 اسمش که پوالشون دنیچاپ و انداختن آدما جون به

 ستین الناسحق که یاتیفرارمال!  ستین یدزد

 نیا گهیم دروغ باده فقط دزده، باده فقط نه! هست؟

 !شهیم حساب نسیزیب همه همشما یکارها

 روخودش یجا و رفته صورتش از من،خشم برخالف

 روقهرمانم رفتننیب از نداشتم دوست! داده بهت به

 یبرا ییجا که شده روشن انقدر قتیحق اما نمیبب

 خوبه! اون جانب از چه و من طرف از چه. ستین انکار

 ادامه حرص با. میدونینم ازش کم هم ما بدونه که

 .دمیم
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 من امثال و من فقط دزد ؟یکرد تعجب چرا -

 .میستین

 .کنمیم برانداز روپاشتاسر دار منظور

 تو ما فقط، بد شانس از منتها! دزد ادهیز که یزیچ -

 !میچشم

  ؟یآورد کجا از خزعبالتو نیا -

 من به خزعبالته اسمش باشه وسط که تو یپا هه -

 !یدزد شهیم رسهیم که

  

. ندم ادامه تا رهیگیم صورتم مقابل رودستش

 بعد چندلحظه و ارهیم در بشیج یتو از رو شیگوش

 .رهیگیم صورتم مقابل

  منظورته؟ تیسا نیا -
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. دهیم نشون بهم رودمید اول روز که یتیسا همون

 صدام خشونت با که بزنم پوزخند بهش باز خوامیم

 .زنهیم

 نیا باده، بده منو جواب کنار بذار رویبازمسخره -

  ت؟؟یسا

 .دمیم سرتکون فقط ترس از

 

 خونه؟ تو یبذار یچ که ؟یاومدنیا بخاطر خب -

 رفتار یجور وگرنه بده جوابمو درست ؟یکن کاریچ

 !خوامینم اصال که کنمیم

 پوالتو بفهمم بود قرار بذارم، خواستمینم یزیچ...چ -

 ! یکنیم کاریچ

 کس حساب به ختمیریم کردم؟یم کاریچ خب -

  ؟!گهید
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 الیخ من. لنگهیم هردومون یبرا داره کار یجاکی

 و ادیم حساب به امبرنده برگ اطالعات نیا کردمیم

 بلبل مثل داره انکار ای شدن آچمز یجا به مهراب حاال

 شدن مواجه از یطور اما دهیم لمیتحو روزیچهمه

 یناجور وصله انگار که شده یعصب و شونیپر باهاشون

 !چسبوندن بهش

 !توام با -

 ! پرونتمیم جا از ادشیفر

 ! گهید آدم یسر هی حساب به یختیریم... آره -

  ؟یدیشن یک از -

 ! دونمینم...ن -
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 در به تقه چند بپرسه یاگهید سوال کهنیا از قبل

 یعنی. رسهیم گوشم به مانیپ یصدا و خورهیم

 اگر! داشت؟ خبر زیچ همه از مدت تمام هم مانیپ

 دیبا اوردهین رومبه یزیچ و دونستهیم هم خانمنیریش

 رو گریباز نیبهتر اسکار زهیجا یمهرا خونه یاعضا به

 !داد

  

 رون؟یب یایم لحظه هی... مهراب -

 سرشپشت دستپاچه بنده،یم رو در و رهیم رونیب 

 قایدق بفهمم تا کنمیم زیت گوش و وفتمیم راه

 !خبرهچه

 شد؟یچ -

 !دارم یبندشرط تیسا من گهیم -

 شهاب؟ یعنی -
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 خود کار مطمئنم من یول! دنیشن یک از دونهینم  -

 جورههمه که رسونده هم نایا گوش به! زشهیچهمهیب

 !کنه یکارشلوغ

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۶۴_پارت#

 

 

 ست؟ین شهاب طرف از باده یمطمئن -

 . شنومیم در گهید طرف از رو رفتن روقدم یصدا

 !یدید که خودت آره-

 !برگردن ای بمونن نجایا گهیم یمهد دیببخش آقا -
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 رومیداشت یریدرگ باهم صبح که یمرد زمخت یصدا

 حرف انگار مهراب. دمیم صیتشخ یراحت به

 عوض روصحبتش یرو که کرده فراموش روخودش

 .کنهیم

 ! نجایا ایب دیسع -

 آقا؟ بله -

  گوشش؟ تو یزد چرا -

 نداشته رویبرخورد نیهمچ انتظار انگار که دیسع

 .کنهیم سکوت چندلحظه

 ش؟یبزن گفت یک گمیم ؟یدینشن -

 ! کنه فرار خواستیم آقا، گفتم مانیپ به  -

 ترسخت من یبرا رو کار هرلحظه که مرد نیا به لعنت

 !کنهیم
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 تو یزد چرا گمیم دارم من ش؟ینگرفت مگه خب، -

 گوشش؟

 ظاهر به و یجد و سرد لحن نیا از دیسع یجا من

 .ترسمیم آروم

 ! آقا کردیم یچموش -

 ...شیزد یکرد جایب تو کرد که کرد -

 ! مهراب -

. کنهیم مداخله مانیپ که خبرهچه طرفاون دونمینم

 سمت به مهراب که کنم تصور دارم دوست یلیخ

 .دهیچسب رواشقهی و برده ورشی دیسع

 آب وانیل هی! شده پاره لبش گوشه زده یجور هی -

 !اتاق تو وفتهیم پس داره دختره نداده، دستش
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 تو! که نشده شیزیچ...نوریا ایب کن ولش... آروم باشه -

 !نیا سر تو زده گلدون با اونم. دیسع برو فعال

 کهیمرت! شهینم شیطور بزنه نیا سر تو پتکم با اون -

 تاپنج یجا صورتش، تو زده یجور کلیه نیا با

 !نرفته هنوز انگشتش

 

 لبم به کمکم و کنمیم لمس رو امگونه پوست

 .سوزهیم قبل از کمتر حاال بنظرم. رسمیم

 .دهیم ادامه مهراب

 !میبخور باهم همه بخر یزیچ هی. خوبم کن ولم -

 

. گردمیبرم جام سر هاشقدم یصدا شدن ترکینزد با

. شده ترسرخ هاشچشم و کالفه صورتش. ادیم داخل

 همون با پاش ریز نیزم به رهیخ و بندهیم رو در
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 آروم تونمینم. دهیم هیتک بهش خودش خاص ژست

 ارهیم فشار ذهنم به بدجور که یسوال و بمونم

 .پرسمیم

 !یکن کاریچ یخوایم -

 .کشهیم یقیعم نفس و ذارهیم هم یرو پلک

  س؟یپل به میبد یخوایم -

 ! بهت گفتم ویچ همه کهمن -

 یلحن با. کشهیم قیعم یهانفس سکوت در همچنان

 .زنمیم صداش آروم استبهیغر هم خودم یبرا که

 ...مهراب -

 .شهیم رهیخ بهم و کنهیم باز چشم

 یگذاشت یچ یبرا ؟ینگفت بهم زودتر نارویا چرا -

 بود؟ شده تموم کارت مگه ؟یرفت
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 جانیهم تابنظرم. ذارندیم کنار رو یدارخود هامچشم

 و دادند نشون خودشون از یاالعادهفوق عملکرد هم

 ارزش از یزیچ اشک، قطره چند ختنیر حاال

 . کنهینم کم مقاومتشون

 ... چون...چون -

 حاال، اما کردم، ابرازعالقه بهش بارهامدت نیا یتو

 هاشدانسته از و ستادهیا دربرابرم نطوریا که حاال

 تمام دونمیم که حاال. باشم راحت تونمینم گهیم

 داشته نگه شخونه یتو دزد هی عنوان به رو من مدت

 صداقت دونمیم دیبع. دارم یبد حس خودم به نسبت

 .بگم راست اما باشه داشته یریتاث گهید

 

 اون خواستمینم کن باور دم،یندزد ازت یچیه من -

 !هابچه به بدم هست که یزیهرچ یکوفت مدارک
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 ش؟یبرداشت چرا پس -

 .دمیم جواب فنفن با

 !امکارهیچ من ینفهم که -

 ؟یاومد چرا پس -

 ! بود افتاده ریگ دوستم چون -

 بود؟ مهم برات دوستت پس -

 سوال نیا از برسه خوادیم یچ به کنه؟ بس کاش

 ها؟جواب

 !نه-

 ؟یاومد چرا پس -

 

 .زنمیم داد و کنمیم پاک روچشمم اشک
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 همه نگران چون شد؟ راحت التیخ! احمقم چون -

 خواستمیم وفته،ین ریگ قمیرف که اومدم.بودم زامیعز

 ! رونیب بکشم تو مثل یخطرناک آدم یزندگ از پاشونو

 !سگ مثل بود دروغ آخرم جمله البته که

 در. رهیم رونیب بعد لحظه چند و کنهیم نگاهم دیامنا

 راه و ادیب در لوال از موندهکم که کوبهیم یطور رو

 !کنه ترآسون روفرارم

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۶۵_پارت#
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 بخوام اگر یحت و گذرهیم ساعت چند دونمینم

 یک دمینفهم که یچرت اون به باتوجه باشم صادق

 یزانو یوقت اما گذره،یم چطور دونمینم اومد سراغم

 قصه نیا انیپا از ریغ یزیچچیه به و گرفتم بغل غم

 که ییغذا پک با مهراب و شهیم باز در کنمینم فکر

 از کباب و برنج خوب یبو. ادیم داخل داره دستش

 رو امیخال معده و رسهیم مشام به هم فاصله نیهم

 .کنهیم کیتحر

 

 !میدار کار بخور یزیچ هی پاشو-

 سعادت مهراب و من حضور به که یکار قطعا! کار؟

 چرا؟! شهینم ختم یخوب جهینت به باشه داشته اجیاحت

 م،یهست هم مقابل نقطه دو شازده و من چون

 فاجعه جز یاجهینت باهم برخوردشون که یادونقطه

 ...حاال مثل درست. نداره
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 ؟یکار چه -

 !گمیم بهت بخور -

 صحنه کی و بزنم ینیس ریز دارم دوست یلیخ

 به روخودم مقاومت غذا اعتصاب با ای بسازم یینمایس

. ستین بردار یشوخ اصال یگرسنگ اما بکشم رخ

 یکس. باشم داشته یانرژ یکار هر یبرا دمیم حیترج

 .اومد شیپ فرار فرصت بازهم دیشا دونهیم چه

 

 یسع شدن مشغول نیح و زنمیم کنار غذارو روکش 

 یکم با. کنم پاودست خودم یبرا ینجات راه کنمیم

 .کنمیم شروع بلُف

 من از یخبر چیه روزههی از شتریب که یدونیم -

 . هست یمشکل هی دنیفهم قطعا دوستام و ستین
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 تا ببرم باالتر رویخونسرد درجه کنمیم یسع

 .امیب نظربه قدرتمند

 مطمئن! تو داشتن مشکل یعنی من داشتن مشکل -

 که تو. کننیم یفکر هی و موننینم ساکت اونا باش

 پته ما که یبدون بهتر دیبا یشناسیم و من انقدر

 دونمیم دیبع آب، رو میختیر هاروگندهکله از یلیخ

 مهار یبرا یادیز فرصت ادیب سرم ییبال اگر

 !یباش داشته اشونحمله

 

 و اخم منتظر. نمیبب رو اشواکنش تا کنمیم بلند سر

 به دست تعجب، درکمال اما هستم دادیب و داد ای تخم

 بهم یمحو لبخند با و داده هیتک وارید به نهیس

 بازلب نهیبیم رو امرهیخ نگاه یوقت. دوختهچشم

 .کنهیم
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 هاست؟قلب اون گرفتن خبر از منظورت -

 .رهیگیم خنده هیماته یکم صداش

 !بده جواب تونهیم مانمیپ که اونارو -

 حاال تا چرا. کنمیم یتهقالب کلمه یواقع یمعنا به

 همخودم نظربه حاال یول نبود مسخره انقدر کارهامون

 .کشمینم پسپا حالنیا با. ادیم احمقانه

 

 باورت دیشا. ادهیز بهت یدسترس راه باش مطمئن -

 !کرد نفوذ شهیم هم اتخونه تو یحت یول نشه

 که شیتشویب و آروم انقدر. نهیشیم کنارم و ادیم جلو

 .داشته خبر هم هانیدورب یماجرا از مطمئنم

 

 وگرنه د،یکرد هک که خواستم خودم هم رونایدورب -

 !بود بسته دستتون یچندوقت ،یدونیم بهتر که خودت
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 اما ستمین دیناام!  مهراب نفع به گهید ازیامت کی بله،

 حمله و دهینم دفاع مهلت! کمه یلیخ من برد درصد

 ! نهیبیم تدارک یدیجد

  دونم؟یم تو از شتریب من که ینکرد قبول هنوز -

 هاقدرتمند گروه تو دمیم حیترج من گفتم، که بهت

 !باشم

 ؟یخوایم یچ ؟یگیم من به نارویا چرا -

 پر نگاه مچ شآروم نگاه با و شهیم ترکینزد 

 .رهیگیم رواضطرابم

 

 جواب پرسمیم یهرچ و یباش یخوب دختر خوامیم -

 !یبد

 .ذارهیم تیرضا یپا به روسکوتم

  درسته؟ استنفرهشش گروهتون -
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 درست روهمه دادن لو هم باز اما وبهیمع مغزم

 !دونهینم

 ! نفره سه نه -

 گوشه اشاره و شست انگشت دو با و بندهیم چشم

 .دهیم فشار روهاشچشم

 رودوتاتون تو؟فقط یگیم دروغ بد انقدر چرا... باده -

 اومد که تونمیکی! دمید چشم تو چشم تاحاال شبید از

 ؟!نفره سه گروهتون کل بعد امخونه تو

 .دمیم سرتکون و بازمینم روخودم

 ! نفره سه -

 که دهیم نشون وضوح به و کشهیم لبش دور یدست

 !ستینآروم قبلقهیدق چند مثل

 

  کردم؟ تتیاذ تاحاال من -
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 مونفاصله و شهیم خم. چرخهینم جواب یبرا زبونم

 .رسونهیم حداقل به رو

 بدم یکس لیتحو تورو خواستمیم اگر من! منو نیبب -

 شیشناسیم! بود نهیگز نیتریدست دم زادهملک عطا

 ! که

 

 از یکی! شناسمشیم که ؟معلومه!زادهملک عطا

 تا رو خطر مونهمه بخاطرش که ییهاسوژه

 بود نمونده یزیچ که یمرد. میکرد حس گوشمونخیب

 از یکی با ازدواجش اشیگندکار شدن رو بخاطر

 بدجور نیا و بخوره همبه شهر یهاسیک نیتریعال

 .کرد خرابش کله و یعصبان
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 شیزندگ به که یگند بود مطمئن اما نداشت یمدرک

 ریگیپ بدجور. ستین نفس با ارتباطیب خورده

 شدام به ترس از هامدت تا ما و بود کردنشدایپ

 یبدبخت. میبود شده میقا سوراخ تاهفت یتو افتادن

 نفس دوست عنوان به من دوبار یکی که نجاستیا

 دوباره اگر قطعا و بودم شده ظاهر هاشچشم یجلو

 که بودم احمق چقدر!شناختیم یآن به دیدیم رومن

 !!نشناختمش شب اون

 دونست؟یم راجبش کجا از مهراب اما

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۶۶_پارت#
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 با که نکردم یحالج یدرست به رو هامدهیشن هنوز

 . شهیم چنداندو بهتم شیبعد یهاحرف دنیشن

 رترید قهیدقپنج فقط مانیپ برنامه طبق بود یکاف -

 االن وقت اون. نهیبب تورو و برسه عطا تا میبلندش

 لمیتحو دروغ و یبزن زل هامچشم تو که ینبود نجایا

 ! یبد

 لحظه چند مهراب که دهیپر بدجور رنگم مطمئنم 

 .دهیم زمان بهم هاشحرف هضم یبرا

 دادنت لیتحو یبرا راه همشب اون از بعد مانیپ -

! یینجایا هنوز و نخواستم که ینیبیم اما داشت،

 !وفتهینم برات یبد اتفاق نخوام من تا که ینیبیم
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 معلومه که طورنیا و شدم یفنضربه رسما گهید حاال

 دروغ بد مهراب قول به که آشفته ذهن نیا با

 محض به. ندارم شکست رشیپذ جز یاگه،چارهیم

 اشاشاره انگشت دادن تکون با هاملب گرفتنفاصله

 .دهیم هشدار بار نیآخر یبرا صورتم مقابل

 

 از گفتم بهت هم قبال باده، من با باش روراست فقط -

 !ادیم بدم دروغ

 !پرهیم دهنم از ناخواسته

 !یزدیم امگهید یهاحرف یلیخ قبال -

.  گهینم یزیچ چندلحظه یبرا و شهیم ساکت

 از شتریب تا دیپر دهنم از ممکن حرف نیترمزخرف

 عوض روبحث نشده رو دلمدست و نزدم گند نیا

 .کنمیم
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 !مینفر شش -

 د؟یکنیم کارونیا چرا-

 

 .نجاستیا ماجرا بخش نیترسخت

 نشیسنگ نگاه ریز از تا رمیگیم هامدست نیب روسرم

 اما نداره، یبد رفتار زنه،ینم یبد حرف. کنم فرار

. کنهیم میعصب که هست هاشچشم یتو یزیچ

 ترحم موجود که انگار! غم تاسف، ،یدیناام کجوری

 از تا باشه خوددار دیبا اون و نشسته مقابلش یزیبرانگ

 . نشه زتریانگرقت نیا

 

 !ستین که یریسشکم رو از یدزد رهیم چرا دزد -

 !خوامیم التونویدل تکبهتک-
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 نیسنگ انقدر هوا و کنهیمدنیلرز به شروع هامدست

 به اعتراف! ارزهینم بازدمش و دم به که شهیم

 .استآزاردهنده یادیز آدم نیا مقابل یچارگیب

 

 ،یبده نامعلوم، ندهیآ هی رفته،برباد یآرزو مشت هی -

 یزندگ نه موندنزنده یبرا اونم ادیز کندن جون

 !عشق کردن،

 فک حاال اره،یدرب پا از روآدما تونهیم ناهرکدومشیا

 هارونیا همه که هست کاغذ تکه هی بگن بهت کن

. یباش داشته یکاف اندازه به دیبا فقط کنه،یم درست

 !گهید یریم سراغش؟ یرینم

 ؟یدار یبده چقدر -

 به کاش. شهیم تار چشممشیپ نیزم و داغ هامچشم

 . میدیرسینم لحظهنیا
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 شیدید شبید که یدختر همون ندارم، یبده من -

 !داره یبده

 چقدر؟ -

 .زنمیم پوزخند

 !ونیلیم چهل نشه، باورت دیشا-

 تصورم برخالف ر،یتحق از نه هست یخبر بهت نه

 ادیز همه یبرا مبلغ نیا انگار که کنهیم رفتار یجور

 !من فقط نه ادیم حساب به نیسنگ و

 ؟یک به-

 تا دمیم فرو یسخت به بسته روگلوم راه که یبغض

 .بزنم حرف بتونم
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 چهل میداد روشیبده از یلیخ. داره طلبکار باباش، -

 !مونده تومنش

 ؟یچ من خونه اومد که پسره اون-

 نهیبب دور از یکس اگر دیشا. من زیعز قیرف ف،یشر

 فقط شرافت از کنهیم که یکار با پسر نیا کنه الیخ

 یایدن در هانیترباشرف از یکی اون اما داره رواسمش

 چشمم یتو زحمت با که یاشک قطره. منه

 .نشم رسوا تا رمیگیم انگشت اسر با روداشتمنگه

 

 ازین مونده، احساسش بخاطر ماه؛ ماهه که اون -

 !شده رفع شیمال

 یهامردمک. باشم رخشبهرخ تا کشهیم رودستم

 خاص یهاسرگل به و گذرندیم صورتم از شیاقهوه
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 کنهیم نگاهشون هربار اما استمسخره. رسنیم

 .کنمیم شرم احساس

 ؟یک به احساسش-

 نگم نداره تو موضوع به یربط چون یول دیببخش -

 !بهتره

 

 و رمنتظرهیغ چون ست،ین لشیمباب جوابم کنم فکر

 سراغ بخواد  گهید نفر سه راجب یاطالعات کهاون یب

 .رهیم یاگهید حرف

 ه؟یک سیرئ - 

 !میندار سیرئ -

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#
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 ۲۶۷_پارت#

 

 

 

 

 د؟یبکن دیبا کاریچ گهیم بهتون یک پس -

 ه؟یک با زایچ نیا سوژه ،یزیربرنامه

 .دمیم جواب هامانگشت با کردن یباز نیح

 اون طبق خودش که داره یافهیوظ هی هرکس -

 !بگه یکس ستین الزم کنه کاریچ دیبا دونهیم

 !ه؟یچ تو فهیوظ-

 یخبر نه حاال. شمیم رهیخ بهش و کنمیم بلند سر

 نگاهش در یاعتمادیب کجوری تاسف، نه و هست غم از

 !نداره ینیبدب جز به یحس و زنهیم موج
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 از یخوایم یچ خوره؟یم دردت چه به سواال نیا -

  من؟

 موهاش یتو یدست و دهیم هیتک تخت تاج به

 دهیم پس یمانند آه بازدم با روقشیعم دم. کشهیم

 آماده یمهم حرف یبرا رومن حرکات، نیا تمام با و

 بازار به روزه چهار که یمتیقگرون یگوش. کنهیم

 سوال اشصحفه به رهیخ و ارهیم در بشیج از رواومده

 .پرسهیم

  زندانه؟ کدوم دختر اون یبابا -

 ! کار؟یچ یخوایم -

 .نداره سوالش جز یجواب سوالم

 زندان؟ کدوم -
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 رویاضاف یهافکر و دروغ اما یاعتماد چه با دونمینم

 به درون از یزیچ دم،یم جواب کامل و ذارمیم کنار

 . کنه یم قمیتشوکردن اعتماد

 کهاون یب بعد و پرسهیم رونفس پدر لیفام و اسم

 بره رونیب کهنیا از قبل. شهیم بلند جا از بزنه یحرف

 . رسونمیم بهش روخودم

 

 کجا گهید دادم جواب یدیپرس یهرچ کهمن -

  ؟یداشت نگه منو چرا ؟یکن کاریچ یخوایم ؟یریم

 !یفهمیم یکن صبر کمی -

 .ستمین ایب کوتاه من اما نهیشیم رهیدستگ یرودستش

 !مهراب -

 به تالش کار نیا در انقدر و رمیگیم رولباسش نیآست

 به یجور. چرخهیم طرفم به ناچار که دمیم خرج
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 رودستم خجالت از که دوزهیمچشم اتصالمون نقطه

 زاره؟یب یواقع منِ از انقدر یعنی. کشمیم پس

 

 بله؟ -

 زن شده، نگرانم مامانم االن تا حتما برم، من بذار -

 سکته جونش از دور ناراحته قلبش داره گناه چارهیب

 نیا با من بار نیآخر...یدونیم بهتر که تو کنه،یم

 ! برنگشتم همگهید رونیب زدم خونه از یهولهول لباسا

 !؟یبود قتیرف نگران انقدر -

 ازش بشه که اونه ازشیب داره کالمش در که یحرص

 کاش. داد اشجلوه یعاد ای کرد یپوشچشم

 بوده خودش اول درجه در مینگران تنها که دونستیم

 اما داشته من از که یریتصو حفظ اون از بعد و

 !افسوس
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 برم؟ یذاریم حاال!بودم خودم نگران شتریب -

 !محکمه یول کوتاه جوابش

 !نه -

 

 که یادرمونده چهره به توجهیب کشهیم رورهیدستگ

 بعد قهیدق چند و رهیم رونیب اتاق از گرفتم خودم به

 . گردهیبرم دست به تلفن

 .کن صحبت باهاش بزن زنگ مامانت به -

 عقب که رمیبگ رویگوش تا کنمیم دراز دست

 .کشهیم

 هستم یک گفتم کردم، صحبت مامانت با شبید -

 من یمهمون یبرا! یینجایا چرا واقعا تو نگفتم یول

 حواست پس نشه نگران یخواست فقط بوده بند دستت
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 یرمز خفن وهیش اون با لطفا یگیمیچ که باشه

 !نرسون رویزیچ زدنت حرف

 

 با هم امدوباره اقدام اما ره،یگیم طرفم به رویگوش

 زل بهش کالفه. مونهیم ناکام دستش دنیکش عقب

 .نگفته که مونده یچ گهید بفهمم تا زنمیم

 من با چون و شتهیپ فلش کننیم فکر هم دوستات -

 احمق من ترادیز یکینزد و ادیز عشق از یکرد یآشت

 روفلش فرصت نیاول تو قراره!  یندار زنگ فرصت

 !باشه همنیا به حواست ،یبد بهشون

 .بذارم جواب یب رواشهیکنا تونمینم

 باورشون هم اونا یکرد یباز لمیف خوب بس از آره -

 !یدار دوست منو شده
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 به مجبور فیحر و کنهیم اثر حرفم خوشبختانه

 تذکر یبرا ییهانکته هم هنوز اما شهیم ینینشعقب

 !داره

 

 همچنان یمهمون که یدون یم خودت کنم فکر -

 !یستین یبرگشتن فعال شما و داره ادامه

 

 تند تند یگوش اون ترعیسر هرچه داشتن یبرا

 اما کنمیم دیتاک روهاشگفته و دمیم سرتکون

 امزدهشگفت مامان شماره گرفتن با هم باز مهراب

 من از ییزهایچ چه آدم نیا دونهیم خدا کنه،یم

 یسرگرم براش شاخدارم یهادروغ با من و دونستهیم

 .بودم

 !الو -
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 یتو مامان یصدا شدن پخش و تماس، شدن وصل

 . کنهیم متمرکز روفکرم اتاق

 مامان؟ الو-

 

 مگه تو رفت، راه هزار دلم دختر تو ییکجا! باده -

  پس؟ یموند کجا یعروس یریم ینگفت

 یمهمون گفت زد زنگ سعادت یآقا د،یببخش آره-

 !اومدم منم داره الزم آشپز داره

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۶٨_پارت#
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 نگاه اشرفته باال یابرو یتا و مهراب به یرچشمیز

 . کنمیم

 یپاشد یمجلس لباس با هم تو مگه؟ قحته آشپز وا -

  ؟یبپز پلو مردم خونه یرفت

 کاش کنه،یم پرت روحواسم ییآشنا خنده تک یصدا

 !کنه یدار آبرو کمی مامان

 من یگذاشت کج پا بفهمم خدا یخداوند به باده -

 که ستمین احمق یول رفته باال سنم من! تو و دونمیم

 یدار یغلط هی تو! کنم باور تورو یهاحرف نیا

 تا صبح و زدن غمبرک هفته سه دو از اون ،یکنیم

 !حاال از نمیا کردنت من دل به خون شب
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 یایم  رمینم کار سر گهید یگیم روزهی 

 ،یکنیم سرم به جون یاریم من یبرا هاتویزارهیگر

 اروی اون خونه از سر بعد یعروس یریم شب هی

 ازش من سعادت اون به بده رویگوش اصال! یاریدرم

 شله دوتا تو مثل که پاسودست یب انقدر زنش بپرسم

 یکی سراغ بره آشپز نهمهیا بپزه؟ تونهینم کوفته

 !گهید

 

 مهراب از یپنهان زیچ چیه گهید مامان لطف به حاال

 .ندارم

 

 ؟!مامان -

 ! خونه یایم یشیپام امشب نیهم امانی -
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 دارم که من برعکس. کنمیم نگاه مهراب به ملتمس

 راه چیه و رمیم کلنجار میزندگ یهاچالش از یکیبا

 گوش مکالمه نیا به آرامش با ندارم یشیپ و پس

 از قوا تمام با که یمحو لبخند اون و دهیم

 باعث که دهیم نشون کنهیم یریجلوگ گرفتنششکل

 ژکوند لبخند یجابه کاش. هست هم اشحیتفر

 !بده بهم یحلراه

 

 دوارمیام کنم، فیتکل کسب تا دمیم سرتکون یسوال

 .ندازهیم باال ابرو خباثت با اما کنه موافقت

 !نجایا هست کار یلیخ مامان، تونمینم -

 نیا زن که نداشت یمهمون انقدر همشاه زن واال -

 مگه؟ نشسته گنج سر! کنهیم دعوت مهمون راهبهراه

 آدرس. دارم حرف من نمیبب بهش بده رویگوش اصال
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! کجاست نمیبب خوامیم من بفرست هم رواونجا

  خونه؟ ای کاروانسراست

 

 مگه؟ بچم من ؟یدار مردم یزندگ به کاریج! مامان -

 !هاتحرف نیا زشته آخه؟ هیکار چه

 که معلومه! ومدنهین خونه ونیدرم یکی زشت -

 چهارسالهوشصت یچیه که چهارسالوستیب ،یابچه

 !یابچه من یبرا یبش هم

 ابرو و چشم با و کنم موافقت تا کنهیم اشاره مهراب

. کنه صحبت مامان با خوادیم که کنهیم میحال

 تکون با. ندارند شدن گشادتر یبرا ییجا هامچشم

 شهیهم مثل متاسفانه اما کنمیم مخالفت سر دادن

 .اونه سیرئ
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 !یگوش لحظه هی -

 من به یزیچ کهنیا یب و کنهیم خاموش رو بلندگو

 من و شهیم گووگفت مشغول و ذارهیم تنهام بگه

 اما کنهیم صحبت مامان با یچ راجب فهممینم یحت

 دهیم نانیاطم بهم گردهیبرم یوقت هست که یهرچ

 یشتریب حیتوض کهنیا بدون بعد و ستین یمشکل که

 . ذارهیم تنها رومن باز بده

 

 قرار یچ به و داره کارها نیا از یمنظور چه یعنی

 انگار که گرفته دست در رو امور اداره یجور! میبرس

 بدونم که کنجکاوم یلیخ من و داره یمشخص برنامه

 !هیچاون
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 ��بنظرتون؟ هیچ

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۶9_پارت#

 

 

 

 هم یروچشم من و شهینم ازش یخبر صبح خود تا

 به. کنمیم فکر و رمیم روقدم اتاق یتو. ذارمینم

 نقطه و گروه به افتادنم، ریگ به مهراب، به خودم،

 چون دیشا چرا؟. بود نشده رو تاحاال که ییهاضعف

 و نبودند قدر حد نیا تا ما یهافیحر از چکدومیه
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 فقط که بودند یخرابکار و اشتباه غرق انقدر اشونهمه

 میبود شده باخبر ازش ما که یگند نشدن فاش به

 متیق و میبود منصف ما هم دیشا. کردندیم فکر

 که نبود باال اونقدر آبروشون حفظ یبرا یشنهادیپ

 ! چنیبپ بالمون و پر به نپرداختنش یبرا

 

 یاجهینت و رسهینم جاچیه به تهم و سر یب یهافکر

 یحساب که یبلند پاشنه یهاکفش. نداره درد سر جز

 تخت یرو و ندازمیم کنار رواوردن فشار پاهام به

 سر. نره پام یتو گلدون یهاشکسته تکه تا نمیشیم

 راه کنمیم آرزو و دمیم هیتکزانوهام به رودردناکم

 قفل یتو دیکل لحظه همون. بشه دامیپ برام ینجات

 و مرتب وضع و سر با مهراب. شهیم باز در و چرخهیم

 .نهیشیم کنارم و ذارهیم اتاق به پا پر، سهیک چندتا
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. ندارم دنیپرس سوال حوصله که رفته و اومده انقدر 

 یرو یریتاث یکیتار دیشا تا گردمیبرم قبل حالت به

 شوک حرفش با که نشدمآروم هنوز. بذاره سردردم

 !کنهیم وارد بهم یبزرگ

 

 !شد آزاد دوستت یبابا -

 گردنم از قلنج دوتا یکی که کنمیم سربلند یجور

 هی ست،ین یمعمول خبرکی نیا. دهیم صدا و شکنهیم

 خشکم و شهیم وصل بدنم که هیقو ولتاژ برق انیجر

 .کنهیم

 

 پخش لیموبا داخل از رویلمیف آرامش با مهراب 

 من که دارهیم نگه رویگوش یجور بعد و کنهیم

 .نمیبب
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 روزمان و روز که شهیم شروع یایمچساعت از لمیف

 بودن یکی صیتشخ یبرا یادیز دقت و دهیمنشون

 .ستین الزم مهراب با لمبرداریف دست

 

 ساک کی با نفس پدر لم،یف هفتم هیثان شه،ینم باورم 

 که ینیماش همراه و ادیم رونیب زندان در از یدست

 امزدهجانیه انقدر. رهیم ستادهیا منتظرش در یجلو

 اول از رولمیف و کشمیم مهراب دست از رویگوش که

 !! نفس پدر خودشه،. نمیبیم

 دهانم یتو یراحت نیا به و اومده بند رتیح از زبانم

 .چرخهینم

 

 ش؟یبرد کجا رونه؟یب چرانیا..یا...ا -

 .کنهیم پرخاش یعصب مهراب
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 رونهیب چرا ؟یکنیم ینجوریا چرا! بخورمشبردم -

  خودت؟ نظربه

  چرا؟ -

 شینیب غهیت ق،یعم نفس کی از بعد و  بندهیم چشم

 .زنهیم لب و دهیم فشار رو

 ؟یاریدرب من کار از سر فرستادن تورو یجد -

 تا گمیم یزیچ ناخودآگاه و خورهیبرم بهم

 . کنم حفظ رو بنفسماعتماد

 خراب روکارم من که یهست یبار نیاول تو ،یراحتبه -

 ! بودم موفق شهیهم وگرنه کردم،

 به یجور. شهیم رهیخ بهم و کنهیم باز چشم زیت

 و کنمیم سهیک روماستم که زنهیم زل صورتم

 .دمینم ادامه روبحث
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 یبرا مگه!دادم رواشیبده منم داره یبده یگفت -

 د؟یکنینم روکارانیا نیهم

 تیسا! قمارباز و کالهبردار ای یریخ تودمینفهم من  -

 ای کنم باور رومردم از گرفتن یملکارت و یبندشرط

 کار به کاریچ ،یزندان همهنیا اصال آزادکردنتو؟ یزندان

 آخه؟ یدار ما

 !میکن کار باهم قرار چون دارم کار شما با -

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

  ۲۷۰_پارت#
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 که ییهاسهیک! بود تصور از خارج یلیخ گهید نیا

 داخلشون از و کشهیم جلو داشت همراه ورود وقت

 .ذارهیم جلوم و کشهیم رونیب زنونه لباس دست چند

 !میبر دیبا بپوش نارویا -

 

 درخودم روسکته یبرا الزم لیپتانس هالحظه نیا در

 کنم؟ تحمل تونمیم چقدر مگه. کنمیم احساس

 کجا؟-

 !باشه داشته سیرئ گروهتون وقتشه -

*** 

 

 چهره به ینگاه زدن زنگ از قبل و ستمیایم در یجلو

 و کنهیم اشاره زنگ به ابرووچشم با. کنمیم مهراب

 .زنمیم زنگ هاشده مسخ مثل من
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 از یکی ساعت کی عرض در که شهینم باورم هنوز

 به رو هیبق و خودم یزندگ یهامیتصم نیتربزرگ

 ازش هیبق ستمینمطمئن که یمیتصم. گرفتم ییتنها

 بذارن امزنده و بدن فرصت اگر البته. کنند استقبال

 .انیب کوتاه دمیشن من که ییهاحرف دنیشن با دیشا

 

 بله؟ -

 باز روامشده خشک یهالب و رمیم پنل یجلو

 .کنمیم

 !کن باز ام،باده -

 

 به پا همراهم اتفاق به من شهیم باز کیت یصدا با در

 انتظار هابچه تمام که ییجا م؛یذاریم نفس خونه

 . کشنیم رومن
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 هماون و داشتم شرط کی فقط مهراب یهمراه یبرا

  اگرچه. بود خونه نیا از اومدنم رونیب زنده نیتضم

 ترس نیا اما دیخند و کنمیم یشوخ کرد فکر اول

 قول یوقت تا و بود هاحرفنیا از تریواقع من یبرا

 .نذاشتم رونیب اتاق از روپام نداد

 

 به و رمیگیم یقیعم دم نفس، واحد به دنیرس با

 نیا به و کنمیم نگاه مهراب آرام و خونسرد چهره

 رونیب اگر که البته. خورمیم غبطه داره که یایراحت

 فهیوظ و بودند من منتظر دیسع و مانیپ در نیا

 از اندازه نیهم بود، من سالمت حفظ شونیاصل

 !بودم یته استرس

 

 برم؟ تنها اول شهیم -
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 به سرور و شهیم باز در که نکرده مخالفت هنوز

 .ادیم استقبالم

 !باده -

 چسبمیم بهش یجور و کنمیم بغلش نشده رید تا

 دیشا نیا و دهیند رومهراب هنوز. ادیم در دادش که

 جمع به هم رضا و فیشر. باشه من فرصت نیآخر

 سرور از بعد فیشر. شنیم اضافه هاکننده استقبال

 مثل. دارم بهش بردن پناه به لیم که هیکس تنها

 ق،یرف کی مثل و کنهیم استقبال ازم اقیاشت با خودم

 .دهیم پناه بهم مهربون، بزرگتر کی برادر، کی

 

 !من شدم عمر نصفه تو یموند کجا -

 .کنهیم بغلم و زنهیم کنارش رضا
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 گهید من خدا به من؟ یطال جوجه یچطور -

 گمیم همه یجلو دارم. بفرستن ییجا تورو ذارمینم

 !رهینم جاجیه باده

 .کنهیم بغلم بارنیاول یبرا دیشا و ادیم جلو نفس

 بد یلیخ ینبود شب اون اگر ممنونم واقعا من! باده -

 !شدیم

 هست یزیآممحبت و خوب جمله نیآخر نیا که آخ

 قهیدق چند تا چون! شنومیم دختر نیا از من که

 من و ذارهیم جمع نیا به پا من ناخونده مهمون گهید

 خودم در روحضورش یبرا یحیتوض چیه توان

 .نمیبینم

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#
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 ۲۷1_پارت#

 

 

 

 و خونهیم رونگاهم حرف که هست یکس نیاول فیشر

 در کرده خونه ترس متوجه هابچه گرم یهاحرف نیب

 لیدل ازم یزبونیب زبون با و شهیم من یهاچشم

 .بدم حیتوض بتونم که ستمین یطیدرشرا من و خوادیم

 سرور یوقت و کنمیم جمع روجرئتم تمام زحمت به 

 .دمینم اجازه و امیم حرف به ببنده رو در خوادیم

 ! درو نبند-

 

 کبارهی به جمع و مونهیم رهیدستگ یرو دستش

 روگلوم آب. خوانیم لیدل من از همه و شهیم ساکت
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 فیشر به قدم کی زیهرچ از قبل و دمیم قورت

 تیموقع نیا در. ستمیایم کنارش و شمیم ترکینزد

 روجونم قصد اگر و ندارم نانیاطم هم خواهرم به یحت

 یاعتماد کباری هابچه که بماند. دمیم حق بهش بکنه

 .کردند دارخدشه روداشتم بهشون که

 !ومدمین تنها -

 

 داشته جواب و سوال یبرا یفرصت کهنیا از قبل

 با و آروم سعادت مهراب و شهیم باز در باشند،

 .ادیم داخل در قاب از نهیطمان

 !سالم -

 شهیم یاواژه چه با رو دارند هیبق که یحال دونمینم

 یحت ای خشم، ،یحسیب ترس، رت،یح. کرد فیتوص

 مهمان نیترناخوانده مهراب. هانیا همه از یمخلوط
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 رقابلیغ و بهیغر انقدر. استنفرهشش جمع نیا

 از یرفتار چه دیبا دونهینم چکسیه که ینیبشیپ

 با و کردند فراموش هم رومنیحت. بده نشون خودش

 به فقط شده گرد یها چشم و دهیپر یرو و رنگ

 کرده قدعلم جلوشون باصالبت و خونسرد که یآدم

 شروع یبرا یاضطراب چیه یب مهراب. کنندیم نگاه

 .شهیمقدمشیپ

 !میبزن گپ کمی هم با وقتشه کنم فکر دوستان خب -

 

 یرو و گذرهیم همه مقابل از و ادیم جلو تعارف یب

 تکمونتک چهره به و ندازهیم پا یروپا. نهیشیم مبل

 یرو نگاهش. بکشه رخ به روقدرتش تا کنهیم نگاه

 بعد و کنهیم مکث هاموندست اتصال و فیشر و من

 !رسهیم یمجتب به
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 نکهیا تا خورهینمهم تکون جاش از یحت چکسیه

 صدالبته و نیاول نفس داشتم انتظار که یزیچ طبق

 .دهیم نشون روواکنش نیتندتر

 ! باده یریبم کاش -

 

 .شهیم آروم یکم مهراب جواب با تندش نگاه

 کشتاروکشت راجب بعد میبزن حرف اول بنظرم -

 ! دیبد نظر گهیهمد

 همراه و کنمیم وارد فیشر دست به یآروم فشار

 همراهمون هم رضا. برمشیم سالن سمت خودم

 .نفس آخر در و یمجتب سرور اون از بعد و شهیم

 :دهیم ادامه مهراب
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 از باشه یمعرف به ازین من طرف از کنمینم فکر -

 بهتر روگهیهمد کمکم ادهیز وقت هم شما جانب

 رونیب چون رمیگینم رووقتتون ادیز. میشناسیم

 نگران ممکنه کنم رید اگر و هستن منتظرم چندنفر

 .بشن

 هم یمجتب یحت. ادیدرنم یکس از ییصدا بازهم

 به رهیخرهیخ فقط و داده دست از روتکلمش قدرت

 لفافه در و نشسته روش یجلو کنندکهیم نگاه یمرد

 سر از روبهش زدن بیآس فکر که فهمونهیم بهشون

 . کنند رونیب

 

 کینزد و دور از و دیداشت لطف من به یهرچ االن تا -

 کجا از من نکهیا حیتوض. هیکاف بوده بهم حواستون

 من یزندگ به پاتون چطور و دیهست یک شما دونمیم

 یبرا بمونه دیکنیم رو کارنیا چرا اصال و شده باز
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 و ادیب مهمون براتون قراره هم باز چون یاگهید وقت

 !بهتره نباشم من اگر بنظرم

 !باده؟ خبرهچه -

 

 خودش مثل و چرخونمیسرم فیشر آروم یصدا با

 .دمیم جواب یرلبیز

 از دونسته،یم زویچ همه اول از!میبود سرکار همه -

! کنه هک روستمشیس خواستیم یمجتب که یروز

 چند نیا! شخونه تو رفتم چرا من دونستیم یحت

 !بودم یزندان خونش تو من روزم

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۷۲_پارت#
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 فیشر و من به دوباره و کنهیم صاف ییگلو مهراب

 نیا و گذرهیم سرشتو یچ دونمینم. زنهیم زل

 حال. کنم ریتعب دیبا چطور روگاهشیبوگاه یهانگاه

 گرفتم فاصله که یمن. ستین بد من اندازه به چکسیه

 امکان حد تا و نفهمه ازم یزیچ چوقتیه مهراب تا

 تمام دمیفهم حاال اما رمیبگ رودنشید ضرر یجلو

 یزمان یحت یعنی. داشته خبر من پوکوکیج از مدت

 یاصل سوال خب و. شد یاحساس رابطه وارد باهام که

 بود یاحساس اون جانب از اصال که نجاستیا من یبرا

 نیترسخت داره وجود که یا ای به کردن فکر...  ای

 .دهیم ادامه روصحبتش ما به رهیخ. ماجراست بخش
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 .بدم کار شنهادیپ بهتون اومدم -

 یخوب نهیگز تونهیم اومدنت نجایا یکرد فکر چرا -

 باشه؟

 وارد و کرد جمع روخودش یمجتب باالخره که خوبه

 با و راحت یلیخ و رهیگیم رو من از مهراب. شد بحث

 .دهیم جواب اعتمادبنفس

 

! کنمینم انتخاب رواشتباه نهیگز چوقتیه من چون -

 با راحتیلیخ و شتونیپ امیب سیپل با تونستمیم

 تاحاال که ییکسا از چندتا به اطالعاتتون دادن

 ای. بندازمتون یدردسر بد تو دیرفت سروقتشون

 دارم باهاتون یحساب هر شخصا خودم تونستمیم

 به و نکردم کارارو نیا از چکدومیه یول کنم هیتسو
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 بهم دیبتون تا اومدم مونیپ و پر شنهادیپ هی با جاش

 .دیکن اعتماد

 

 مثل؟-

 و شهیم باز یکییکی داره همشون نطق نکهیا مثل نه،

 .کشوند بحث به هم رونفس ایمزا از حرف

 .کنهیم زمزمه گوشم کنار دوباره فیشر

 بشه دیشا باده بگو برسه قراره ای دره دم سیپل اگر -

 !میکن سرمون تو یخاک هی

 .کنمیم نگاه بهش تعجب ال و چرخونمیم سر

 ! سروقتتون ارمیب سیپل که ستمین یعوض انقدر گهید -

 گولیژ نیا برا تو! یهست که خر یول نه که یعوض -

 !یکنیم یهرکار
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 یآروم ضربه و رهیگیم امخنده که ستین خودم دست

 .زنمیم فیشر یپهلو به

 !رینخ -

 

 ...یاردیلیم شیش دستمزد هی مثل -

 

 از بعد و رهیم در دستش از کالم رشته چرا دونمینم

 .شهیم مسلط خودش به دوباره من به گذرا نگاه کی

 

 کردن باز و یاردیلیم شش دستمزد هی مثل -

 .دهینم بهتون روکردن کار خوب اجازه که ییهاگره

 مهراب نفع به چیه دو االن تا گفت شهیم خب

 بخاطر حاال و جمع به ورودش بخاطر اول. سعادت

. زده گره هم به رو نفر شش ما یهانگاه که یشنهادیپ
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 و هست یگرید از فیتکل کسب منتظر هرکس انگار

 شش. زنهیم پاودست یاعتمادیب ای اعتماد نیب

 یبرا هرکس که هست زیبرانگوسوسه انقدر اردیلیم

 شنهادیپ کردن قبول فکر شده که هم لحظه کی

 !وفتهیب

 

 ؟یکار چه یبرا -

 روممکن حرف نیتردرست شهیهم مثل سرور و

 از قبل و کنهیم نگاهش لبخند با مهراب. زنهیم

 روهستم فیشر با پچپچ درحال یحساب که من جواب،

 :دهیم قرار مخاطب

 ؟یاریم آب وانیل هی لطفا -

 

 .دهیم جواب شدنم بلند جا از با همزمان
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 داره که نفر هی د،یاریب در یکی کار از سر خوامیم -

 .زنهیم بیآس بهم بدجور

 

 ما؟ چرا-

 رو اشپته راحت گهید وقت چند و کنم صبر تونمیم -

 زمان دارم که یخاص طیشرا بخاطر اما آب رو زمیبر

 دیتونیم شماها بنظرم و ادیم حساب به یمهم فاکتور

 .دمیبرسون خوامیم که یزیچ به زودتر

 اشچک دسته و برهیم چرمش کت بیج یتو دست

 از چکدومیه که یعدد یخونسرد با. ارهیم رونیب رو

 چک برگ یرو رو میننوشت هم کاغذ یرو تاحاال ما

 .زنهیم امضا و سهینویم

 که اون یب و دارهیبرم رمیگیم جلوش که یآب وانیل

 !نبود؟ تشنه مگه! ذارهیم زیم یرو بزنه لب
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 تا اگر است،گهید مین و ماه کی یبرا چک نیا خیتار -

 .شما دست رسهیم باشه شده انجام من کار موقع اون

 ؟یچ باشه نشده انجام اگر و -

 .استهوشمندانه و جا به کامال هم رضا سوال

 

 سمت رهیم ما از هرکدوم و بهتون رسهینم نه اگر -

 طرف کار به یکار که شرط نیا با خودش یزندگ

 نه شمیم کارهاتون و شما ریگیپ من نه نداره، مقابل

 من یزندگ یتو دنیکش سرک با نیا از شتریب شما

 !دیندازیم دردسر تو روخودتون

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#
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 ۲۷3_پارت#

 

 

 یبرا بشه که یفیتوص نیبهتر دیشا! رعاملیغ پدافند

 ق،یدق. باشه کلمه نیهم گرفت نظر در مهراب رفتار

 یاقهیدق چند صحبت کی با صالبت با و هوشمند

 یپا یجا و صلب ما از رو یاحمله نوع هر امکان

 !کرد محکم روخودش

 

 بیج یتو و زنهیم تا روچک برگ راحت الیخ با

 چهره به و دهیم هیتک مبل یپشت به. ذارهیم کتش

 از انگار که راحت و آروم انقدر. کنهیم نگاه تکمونتک

 شک! داره یصد در صد نانیاطم بودنمون صالحخلع

 و نصفه لبخند نیا یوقت دونهیم هم خودش ندارم
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 نگاه و یاقهوه یهاچشم اون با لبش یرو مهین

 یبرا یدلچسب جهینت چه شه،یم بیترک نانیپراطم

 !ارهیم ارمغان به نندهیب

 باز کردن لیتحل از رومن پهلوم به فیشر آرومضربه

 .دارهیم

 

  ؟یگفت بهش تو اردویلیم شیش -

 !گفتم شدم مجبور منم پول چقدر بخاطر دیپرس -

 روخودش یکم شده ما یهاپچپچ متوجه که هم رضا

 :زنهیم لب آروم و کنهیمکینزد من به

 ؟یخواست کمک ازش تو -

 .گردونمیسربرم

 !نه -

 !لطفا جواب ندارم؛ کردن صبر یبرا وقت اصال من -
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 سرور. کنهیم دور هم از مارو مهراب بلند یصدا

 نوبت اون از بعد و گهیم یمجتب گوش دم یزیچ

 فیتکل کسب ما تکتک از نگاهش با که استیمجتب

 .کنه

 .زنهیم لب مهراب به رو نهیبینم یاعتراض یوقت

 

 ؟ینزن حرفت ریز که هست ینیتضم چه -

 بازهم اما باشه محکم فیحر مثل داره یسع که نیا با

 زدنش پلک تندتند یرو یکنترل و لرزهیم صداش ته

 و تار مارو ینطوریا چکسیه تاحاال داره، حق. نداره

 !بود نکرده مار

 همیمهمون بنظرم زنمینم یالک حرف معموال من -

 یخوب نیتضم تونهیم شتونیپ رسهیم من از بعد که

 .باشه
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 .شهیم بلند جاش از و ندازهیم ساعتش به ینگاه

 نباشم من بنظرم و رسهیم گهید قهیدق چند تا -

 !دیبد جواب که دیدار وقت قهیدق ده فقط! بهتره

 

 از روهاشحرف و بود نشسته کنار االن تا که سرور

 همون با و کنه یم سربلند زدیم یمجتب قیطر

 زل مهراب یهاچشم به حسیب و خونسرد صورت

 .زنهیم

. دینزد راجبش یحرف چیه که هست یاصل سوال هی -

 ؟یچ مینکن قبول شنهادویپ کال اگر

 و رک و برهیم شلوارش بیج یتو دست مهراب

 .دهیم جواب حیصر

 

 ! سروقتتون ادیم سیپل دیجد مهمون از بعد -
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 !ماست جواب تنها سکوت و سکوت سکوت،

 دائم روقدرت گردنبند اون چرا فهممیم خوب حاال

 کی خودش اهداف یبرا مرد نیا! داره گردنش دور

 ! ارهیع تمام قدرتمند

 نیاول و خورهیم گره هم به نفرشش هر هراس پر نگاه

 که ییاونجا از و کنهیم اعالم روموافقتش نفس نفر

  اون از بعد و موافقه قطعا مونده نفس بخاطر فیشر

 معمول، طبق! رسهیم سرور و یمجتب رضا، به نوبت

 عنوان به من و کنهیم یرویپ جمع از گروه قانون

 .کنمیم اعالم روموافقتم نفر نیآخر

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۷۴_پارت#
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 م؟یکن کاریچ قرار -

 .دهیم جواب یمجتب به رو

 براتون روزیچهمه فردا دیکن استراحت فقط امروز -

 من که ییجا و بگم من که یوقت بعد به نیا از. گمیم

 !بابرنامه و نظم با د،یکنیم کار بگم

 .دهیم هم یمرخص سیرئ ولیا -

 !مینزد حرف مهیب راجب آقا -

 و رضا اما هست خاص و حساس تیموقع کهنیا با

 یرلبیز یهاگفتن پرتوچرت از دست فیشر

 زیرزیر افتادم ریگ نشونیب که هم من و دارنیبرنم

 . خندمیم
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 یجلو تونهینم هممهراب یابروها نیب کورگره یحت

 .رهیبگ رومن بودن مالحظهیب و دواون یهاطنتیش

  

 خوامیم ضمانت ازتون من کار شدن تموم تا فقط -

 ! دیبد حق بهم مونییآشنا نوع به توجه با کنم فکر که

 .دهیم نشون یخود و بندهیم نو از روموهاش فیشر

 ؟ینیتضم چه-

 کامال هیبق نظر از دیشا دادن جواب وقت مهراب نگاه

 باهاش روشبم و روز چندماه که یمن اما باشه یعاد

 حالت نیترردوستانهیغ در که دونمیم گذروندم،

 !داره قرار خودش

 یطورنیا! مونهیم من شیپ کار شدن تموم تا باده-

 و هست من کنار شماها از یکی که راحته هممن الیخ

 ! خودته اری یبرا خطر با یمساو من یبرا خطر
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 ! ادینم جاچیه باده -

 

 ادامه فیشر و کنهیم شروع رومخالفت بالفاصله رضا

 :دهیم

 !باش ضمانت یبرا گهید راه هی فکر -

 !ستین یاگهید راه -

 و بیغروبیعج حد ازشیب یکالمکی و یمنطقیب نیا

 ! انتظاره دور

 .کنهیم یقاط روخودش ریشماده کی مثل سرور

  بمونه؟ تو شیپ خواهرم دیبا چرا -

 !چکسیه ای همه ای ماست گروه از یبخش هم باده 

 باال ابرو بوده خبریب نسبت نیا از انگار که مهراب

 یسع و کنهیم آمد و رفت ما نیب نگاهش و ندازهیم

 . داره سرور تیرضا جلب در
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 من!دشینینب ستین قرار باشماست هم باده -

 .هستم همخودم

 گهید نیتضم هی فکر چکس؛یه ای همه ای شه،ینم -

 !باش

 یکم کردنشباز از قبل و رهیم در سمت کالفه مهراب

 به اصال مخالفت نیا که مشخصه. کنهیم مکث

 و کنهیم نگاهم رهیخ رهیخ. ومدهین خوش مذاقش

 .کوبهیمامنهیس یتو یترتند تمیر با احمقانه من قلب

 یب همه د،یشیم جمع گمیم که ییجا فردا -

 باهم شتریب نیتضم و کار راجب دیبا! کاستوکم

 چوقتیه من و سمیرئ من حاال درضمن م،یکن صحبت

 !امینم کوتاه امخواسته از
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 هابچه نکهیا از قبل و رهیم رونیب در از سرعت به

 زنگ باشن، داشته فکرشون کردن جمع برا یفرصت

 حسن ما بعد، قهیدق چند و شهیم زده نفس خونه

 چشم به نفس پدر ورود با روسعادت مهراب تین

 مهراب نفع به چیه سه یباز نیا اول مهین و مینیبیم

 برداشت خوب انقدر رواول قدم! شهیم تموم سعادت

 .کرد خودش رام روگروه عضو نیترسرکش که

 

 "!خوامینم یمخالفت چیه فردا "

 

 ارسال خودم یاصل خط به مهراب طرف از که یامیپ

 .رسونهیم رویاساس نکته دو شهیم

 که یماتومیاولت دوم و من به کاملش اشراف اول

 !دهیم من به نامحسوس
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  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۷۵_پارت#

 

 

 زدهمیس فصل

 ییشوپول

 

 

 از حاصل سود لیتبد به ساده فیتعر کی در

 گفته مشروع ظاهر به یهاییدارا به فساد و یخالفکار

 اقدامات از حاصل پول ،ییشوپول ندیفرا در.شودیم
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 ظاهر در که شودیم یثروت ای پول به لیتبد یرقانونیغ

 پول 》قیطر نیا به و آمده بدست یقانون یهاراه از

 . شودیم اقتصاد وارد 《شده شسته

 منبع موندنیباق نامشخص ییشوپول لیدل نیتریاصل

 هم یاتیفرارمال یبرا افراد از یبعض البته. هست درآمد

 . زنندیم ییشوپول به دست

 و دیرس یمهم جهینت کی به شهیم حاتیتوض نیا از

! ستین یاصل جرم چوقتیه ییشوپول که نهیا اون

 گذاشتن سرپوش یبرا یراه ییشوپول قتیدرحق

 مواد قاچاق مثل ییهاجرم. هست یاصل جرم یرو

 کی داشتن ای و اسلحه قاچاق رشوه، اختالس، مخدر،

 ! یبندشرط تیسا
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 یب که یآدم راجب هاشصحبت و نفس پدر حضور

 جو کرده پرداخت روهاشیبده و دهیرس سر هوا

 دهیعق رییتغ جورکی. کرد جادیا ما نیب رو یدیجد

 شهیهم که یحقوق و حق گرفتنپس نحوه درباره

 که یادهیعق رییتغ. شده سلب ازمون میبود معتقد

 شنهادیپ و سعادت مهراب با مارو تیدرنها

 !کرد همراه اشکنندهوسوسه یاردیلیمشش

 

 من یبرا که یآدرس در یهمگ صبح 9 ساعت راس

 ساختمان دنید. میبود ستادهیا آماده و حاضر فرستاد

. کنهیم مونزدهشگف دوم بار یبرا یادار و کیش

 !کارمند ما و باشه سیرئ اون قرار یجدیجد انگار

 به پا شییراهنما با و میشیم وارد یهمگ دنشیرس با

. میذاریم باشه کارمون محل قرار احتماال که یواحد

 و دیسف دکور با برمون و دور طیمح دنید از هنوز
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 مطلباصل سر مقدمه یب که مینشد فارغ دلبرش

 .کنهیم خودش معطوف روحواسمون تمام و رهیم

 

 یکاف اندازه به یعنی بودنتون نجایا دوستان خب -

 همکار باهم بعد به نیا از قراره و شده جلب اعتمادتون

 .میباش

 خاص ژست با نهیس به دست و کنهیم نفس به رو

 قرار سالن یتو که یدرنگیسف یچوب زیم به خودش

 .دهیم هیتک داره

 نوبت حاال و کردم ثابت روخودم تین حسن من -

 !شماست

 یهرکار دور امروز از که بگم بهتون دیبا زیهرچ از قبل

 ماه کی تا امروز از شما کار. دیکشیم خط دیداشت که

 که یپول بنظرم هم اون از بعد و نجاستیا ندهیآ مین و
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 چندماه کفاف حداقل که هست یانقدر دیریگیم

 داره؟ یمشکل یکس! بده رونرفتنتون سرکار

 

 دیشا بشه دیشا که یکار یبرا روکارم تونمینم من -

 ! دارم مشکل من کنم ول نشه

 چندان حرف نیا و بوده من عاقل شهیهم خواهر سرور

 .کنهیم نگاهش تیجد با مهراب. نبود دیبع

 خوبه؟ من با تیبعد کار نیتضم نشد اگر -

 !دلباز و دست چه

 .رسهیم فیشر به یبعد اعتراض سهم

 یاگهید کار وعده دمیرس نجایا به تا کندم جون من -

 .خوامینم هم

 چیپ مهراب جواب اما هستم یاساس جنگ کی منتظر

 .کنهیم شل روفکم یمهرها و
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 یوقت یبرس کارت به یتونیم شما ستین یمشکل -

 داره؟ مشکل هم یاگهید کس! یایب بود الزم

 !نه قطعا ونیاکاز طیشرا نیا با

 .دهیم ادامه مهراب

 اول نیهم رومطلب اصل و دمینم دردسرتون -

 و من درآوردن پول راجب االن تا که یزیچ هر. گمیم

 و دروغ همش دهیرس گوشتون به هامیگندکار

 داره که دیباش یکس دنبال قرار شماهم! افتراست

 و زده ییشوپول انگ بهم. کنهیم درست پاپوشبرام

 که افتاده چو شماها خود جمله از یایز یهاآدم نیب

 من از بهتر خودتون که یبندشرط تیسا کی ته

 .رسهیم من به یتیسا چه دیدونیم
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 اما کنهیم رو کارنیا چرا دونمیم و هیک دونمیم 

 بخاطر ندارم روباهاش مقابله یبرا یکاف زمان و مدارک

 .دیبش کاربه دست شما که الزمه نیهم

 

 سالن یتو رفتن روقدم نیح و رهیگیم فاصله زیم از

 .دهیم ادامه

 

 بتونم که یمدرک د،یکن جور برام مدرک خوامیم -

 . کنم مقابله باهاش

 نفس روعطرش خوب یبو من و گذرهیم کنارم از 

 .کشمیم

 نیا کنار من گوش و چشم خوامیم گم،یم خالصه-

. دیاریب دست به دنبالشم من که یاطالعات و دیباش آدم

 ! یاگهید یهرجا ای یشخص یزندگ کار، محل یتو
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 کی یتو مهراب با آبش نشده یچیه هنوز که فیشر

 :کنهیبازم لب یبدخلق با رهینم یجو

 یرینم سراغش یقانون چرا ؟یدار عجله انقدر چرا -

 ه؟یک یدونیم اگه

 !بابام بخاطر -

 .برهیم شلوارش بیج یتو دست و ستهیایم

 تیموقع با. زنمیم حرف یچ از دارم دیدونیم قطعا -

 اشندهیآ یبرا که ییهامیتصم و داره پدرم که یخاص

 قانون از چون نه. برم شیپ قانون راه از تونمینم گرفته

 قیطر از مقابلم طرف کهنیا بخاطر فقط دارم ترس

 یمیقد یهازنکخاله سبک به و نکرده اقدام یقانون

 یمساو من مثل یکس یبرا قانون! کنهیم بدنامم داره

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 1687shahregoftegoo@ 

 نیا یقاط یوقت دیبا همه و است همه دنیفهم با

 !باشه من دست برنده یهابرگ تمام که بشن موضوع

 

 ه؟یچ اتنقشه -

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۷۶_پارت#

 

 

 به روهامونچشم و زیت هاروگوش یمجتب خوب سوال

 .دوزهیم مهراب یهالب

 .دهیم جواب شمرده و آروم و ستهیایم سرجاش
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 !میکن کمک سیپل به کمی قراره -

 

 از قوا تمام با دیبا که میبود ادگرفتهی االن تا ما! سیپل

 و میکن فرار داره سیپل با یارتباط که یهرکس و سیپل

 !شده برعکس زیچهمه یبیعج طرز به حاال

 

 شیهمراه خوادیم ما از و رهیم جلسات اتاق سمت

 به و مینیشیم زیم دور یهایصندل یرو همه. میکن

 تا میشیم رهیخ داره قرار وارید یرو که یبزرگ پرده

 خم سمتم به آروم فیشر. انتظارمونه در یچ نیبب

 .کنهیم اشاره نفس به و شهیم

 ازش نارویا قراره انگار نشسته جلو رفته یجورهی -

 !رنیبگ امتحان
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 به که دونمیم من اما کنهیم یشوخ داره ظاهر به

 سیرئ نقش مهراب کهنیا از و کنهیم یحسود شدت

 . ستین یراض اصال داره قهرمان و

 مرد کی صورت ریتصو شدن پخش و مهراب یصدا

 .دهینم روبحث پاگرفتن اجازه

 اسمش حتما که برومند شاهد پسر. برومند شهاب -

 !خورده گوشتون به

 من که یزیچ بعد یبرا بمونه بارش و کار اتیجزئ

 بهش یدسترس که اطالعاتشه بانک دارم کار باهاش

 خودم هنوز چون چرا؟! ستین یآسون کار اصال

 !کجاست و هیچ دونمینم

 

 چکسیه از صدا و دهیم بهت به روخودش یجا دقت

 .دهیم ادامه مهراب. ادیدرنم
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 نیا خاص اسناد و مهم اطالعات کردن دایپ شما کار -

 با اشهیبق اما من با شرکتش به کردنتون وارد! آدمه

 !خودتونه

 رضا نفر نیاول و برهیم زمان یکم هاشحرف لیتحل

 .ادیم خودش به

 رو یهست یزیچ یایمخف سیپل تو داداش -

 داره یچ ؟یباش آدم نیا ریگیپ دیبا چرا ؟یکنینم

 م؟یباش یچ دنبال دیبا ما اصال مگه؟

 

 هم روداشتنش یچ و یریگیپ لیدل ستمین سیپل -

 .دیفهمیم خودتون دیاریب دست به اطالعات یوقت
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 هیتک زیم لب به و کنهیم خاموش رو پروژکتور دئویو

 حرف به شروع هممون از یندگینما به یمجتب. دهیم

 .کنهیمزدن

 م؟یکن شروع دیبا یک از -

 روزید موضوع راجب دیبا قبلش اما امروز، نیهم از -

 .میبرس توافق به

 

 ...ییجا باده -

. منه با میتصم نیا اما فکرمه به خواهرم که خوبه

 .رمیگیم سرور از رومخالفت اجازه

 !خوامیم زمان کمی یول مونمیم من! قبوله -

 و نصفه لبخند مهراب. کنندیم نگاه بهم تعجب با همه

 .دهیم باال روابروش یتا و زنهیم روم به یامهین

  ه؟یک گروه هکر خب! میندار وقت متاسفانه -
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 .کنهیم بلند دست یمجتب

 اجیاحت ستمشیس کردن هک یبرا که یزیهرچ -

 .بده بهم و کن ستیل یدار

 کنار از و شهیم بلند جا از یمجتب موافقت با

 .کنهیم عبور تکمونتک

 ه؟یک با تیهو جعل -

 

 مورد شخص فیشر سمت به یهمگ معنادار نگاه با

 و ادیمکنارمون. کنهیم دایپ رو نظر

 ست نیا با بلندش قواره و قد. ستهیایمرومونروبه

 .ادیم نظرم به قبل از تربلند یمشک کدستی

 .دارم الزم ییشناسا مدارک هاخانم از یکی یبرا -
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 یروان بار چه نفس دوباره شدن کار وارد که دونمیم

 کار از کار نکهیا از قبل. داره فیشر یبرا یاآزاردهنده

 .شمیم صحبت وارد بگذره

 درست نو از ستین الزم دارم ییشناسامدارک من -

 ! کنه

 

 اخم فیشر به رهیخ. ستادمیا کنارش من انگار نه انگار

 .کنهیم خوش جا ابروهاش نیب یکمرنگ

 !یدار کار جانیهم شما -

 ! ؟یکار چه -

 .دهیم من به روسردش نگاه و گردونهیم سر باالخره

 ؟یبر یدار دوست یلیخ -

 

  نور_ضد#
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  یانصار_عاطفه#

 ۲۷۷_پارت#

 

 

 !نه یلیخ -

 و سرد نگاه اون درجواب که هست یاجمله تنها نیا و

 !رسهیم ذهنم به خودم از دفاع یبرا ردوستانهیغ

 ها؟خانم از یکی کدوم -

 بفهمونم بهش نامحسوس تا رمیگیم روفیشر دست

 در که یزیچ اما ستین یفداکار همه نیا به یازین که

 هم به روهامبرنامه و افکار تمام نمیبیم نیب نیا

 . زهیریم

 اتصال اون از بعد و فیشر به یاخصمانه نگاه با نفس،

 ! رهیگیم رو سرعت به و کنهیم نگاه هاموندست
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 قرار روزهانیا و برنگشته من یبرا فقط ورق ایگو

 نفس نگاه. برسند پاسخ به جوابمیب سواالت از یلیخ

 با اشردوستانهیغ رفتار حیتوج یبرا اما کوتاه اگرچه

 یجا به  که هیچ دردشون آدما دونمینم! هیکاف من

 انتخاب رومیرمستقیغ راه هزارتا میمستقزدن حرف

 !ذارنیم فشار تحت روهیبق و خودشون و کننیم

*** 

 

 قرار تند دور یرو یباور رقابلیغ طرز به زیچهمه

 با خوب یلیخ چطور، میبفهم اونکه یب ما و رهیگیم

 از سرور.  میکنیم آغاز رو کار و میایم کنار مهراب

 کردیم کار درش که یشرکت از یمجتب و یدیتول

 فیشر شغل داشتن لطف به که هم رضا. دهیم استعفا
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 فقط و نداره یهمکار یبرا یمشکلچیه پولدار پدر

 از و کنهیم دایپ حضور ختهیگر و جسته هست فیشر

 با که یزیآمرمسالمتیغ ارتباط به توجه با من نظر

 .ادیم حساب به میتصم نیبهتر داره مهراب

 

 و نظر مورد شرکت به پا ما از چندتا دیبا شروع یبرا

 از یقیدق اطالعات تا میبذار رعاملیمد دفتر بسا چه

 و میکن یزیر برنامه اون طبق و میباش داشته طیمح

 خانم سه یبرا یکار مصاحبه از بهتر یراه چه خب

 ینفوذ یروین که یامصاحبه! کار یایجو و جوان

 که کرد مشیتنظ یجور شرکت، یتو مهراب ناشناس

 شرکت به پا ساعت کی راس باهم ونفس سرور من،

 !میبذار

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 1697shahregoftegoo@ 

 با بعد و زنمیم موهام طرف کی روسرهامگل جفت

 و دمیم قرار هامچشم یتو رورنگیعسل لنز دقت

 که یدفتر باوجود. کنم عادت تا زنمیم پلک چندبار

 یهااسترس از یلیخ گذاشته، ارمونیدراخت مهراب

 که یزیهرچ راحت الیباخ ما و رفته نیب از گذشته

 و میدار خودمون اطراف و دور الزمه کارمون یبرا

 مامان از یشگیهم یهایکار پنهانبه ازین گهید

 .ستین

 

 !یخوشگل دختر چه اوه -

 نگاهش نهیآ یتو از و کنمیم باز چشم رضا یصدا با

 و کرده رنگشیشمی گرمکن بیج یتو دست. کنمیم

 براش ظاهر به و خندمیم. زده هیتک در چهارچوب به

 .کنمیم تنگ چشم
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 بخاطر هنوز اما بود یخوب فیتعر نکهیا با -

 !قهرم خوردهی تیکارپنهون

 از و شهیم خم طرفم به پشت از و ذارهیم جلو یقدم

 .دوزهیم چشم بهم نهیآ یتو

 ! یباش قهر یکنیم خودمیب یلیخ یمن جوجه تو -

 شدن؟ آماده همه -

 !که ندار بر دور کارمند چهارتا با گهید -

 شوخ و آشنا لحن اون از بعد و مهراب خشک یصدا

 عقب رضا. کنهیمتموم رضارو و من بحث مانیپ

 و مهراب ریتصو نهیآ قاب از نباریا من و کشهیم

 .نمیبیم رومانیپ

 کنجکاو یهاچشم با هیثان چند یبرا نگاهم

 روابروهاش دنیباالپر من و کنهیم یتالق یرنگیاقهوه

 درجا تا هستم تیعصبان ای دادن ریگ منتظر. نمیبیم
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 یحرف چیه یب تعجب درکمال اما وفتمیبپس براش

 .رهیم سالن وسط و کنهیم گرد عقب

 

 خوشگل چه! یکردینم کارانیا از یبود ما شیپ اوه -

 !یشد

 یمتفاوت شیآرا و لنز به مانیپ طنتیش پر اشاره

 مانیپ الاقل که خوبه. دارم صورتم یرو که هست

 شیشوخ. نداده رفتار رییتغ و مونده سابق آدم همون

 .دمیم جواب تمام ییپررو با رو

 نجایا دیکردیم رودل بود ادیز آمد و رفت شما شیپ -

 !برم قرار بارهی

 

 صدا بخاطر داره زبونش نوک که یحرف و خندهیم

 .مونهیم یباق ناگفته مهراب، زدن
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 هماهنگه؟ اونور دفتر جان مانیپ -

 !گمیم امیم االن جان -

. ندازمیم خودم به رونگاه نیآخر مانیپ شدن دور با

 قول به و اومد بهم انتظارم از شتریب چشم رنگ نیا

 .شدم خوشگل واقعا مانیپ

 دیجد وضع و سر با پدرش با زدن حرف نیح نفس

 و یمجتب همراه هم سرور تینها در و ادیم سالن یتو

 .شهیم ملحق جمع به رضا

 

 تمام من اما کنهیم طیشرا حیتوض به شروع مهراب

 .امروزشه خاص وضع و سر به حواسم

 ریبادگ جاشبه و ستین یرسم یهالباس از یخبر

 و ساعت بند رنگ کردن ست با و زده تن به رنگ یآب
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 به پیت کی رش،یبادگ رنگ با شیآفتاب نکیع میفر

 !داره پسندیقرت فیشر قول

 

 

 

 

# 

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۷٨_پارت#
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 یجلو رفتن روقدم نیح هوایب مهراب که یبشکن

 .کنهیم هاشحرف جمع روحواسم زنه،یم صورتم

. دیدار مالقات قرار یاریاسفند یآقا با سوم طبقه -

 هماهنگ باهاتون دفترش یمنش هم خودش هم

 .دارن هواتونو و هستن

 .دهیم ادامه من به رهیخ

 

 !دیاریدرن یباز تابلو فقط -

 .  رمیم غرهچشم بهش من و خندهیم مانیپ

 :ادیم مهراب حرف نیب سرور

 ما اس؟طبقه کدوم دفترش محترم رعاملیمد نیا -

 مینیبب داره که یزیهرچ و نایدورب و اون طبقه دیبا

! ادیم حساب به یخود اری که یاریاسفند وگرنه
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 بزرگ یشرکتا نیا یتو معموال م؟یبر اونجا یچجور

 !ستین یراحت کار طبقه هر به رفتن

 رفتن اجازه بهتون طیمح با ییآشنا بهانه به یمنش -

 گذار و گشت نگران. دهیم رومختلف یهاطبقه به

 .دینباش

 :کنهیم یخوشمزگ مانیپ

 ! دیاریدرن یباز تابلو فقط -

 .خندنیم همه که گهیم وارحتینص و بامزه انقدر

 

 :دهیم ادامه مهراب

 یاطالعات دیبا که اونه فقط و بشه انتخاب نفس قرار -

 !سهیبنو فرم یتو درست روساخته براش نیشرو که

 .نشه فیح دوستم زحمات تا کنمیم اطالح رو حرفش

 !فیشر-
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 .دهیم تکون سر یعاد یلیخ

 دیداشت دوست یهرچ دوتا شما! فیشر همون، -

 . آشغال سطل رهیم کراستی ها فرم چون دیسیبنو

 به دست ما همه مقابل و چرخهیم پا پاشنه یرو

 .ستهیایم نهیس

 

 یراهچیه من خودته با درهاکردن چک و نییپا رضا -

 یهوا تونستمیم فقط ندارم اونجاکردن کاور یبرا

 .باشم داشته دخترارو

 و ذارهیم سر یرو رو شکَپ کاله بنفس اعتماد با رضا

 .دهیم جواب

 .امیبرب پسش از تونمیم ستین یمشکل -

 من با کنفرانسکال قیطر از مدت تمام دخترا خوبه، -

 به الزمه یزیهرچ دیارتباط در مانیپ و یمجتب و
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 ای خطر احساس که هم یالحظه هر و دیگیم یمجتب

 چکسیه و دیذاریم ونیم در ما با دیکرد یمشکل هر

 .کنهینم یطراح نقشه سرخود یطیشراچیه تحت

 همه که کنهیم دیتاک آخرش ر حرف یرو یجور

 اما رلبیز مانیپ و شهیم معطوف من طرف به هانگاه

 یمعن هارونگاه نیا برسه هیبق گوش به که یطور

 .کنهیم

 !دیرینگ دل به اسباده با نارویا همه -

 .میکنیم حرکت دیاآماده اگر -

 

 و میشیم رفتن آماده همه سیرئ جناب دستور با

 نفر نیاول.میرسیم موردنظر محل به بعد قهیدقیس

 با یهماهنگ از بعد و شهیم ساختمون وارد سرور

 از که یمهم زیهرچ. رهیم سوم طبقه سمت حراست
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 و دهیم شرح هابچه یبرا ادیم چشمش به ورود لحظه

 یکوتاه یاحوالپرس  موردنظر طبقه به دنیرس با

 . شهیم فرم کردن پر مشغول و کنهیم

 . رسهیم من به نوبت اون از بعد و نفس سرور از بعد

 

 و مینشست هم کنار هرسه قهیدق چهل درعرض

 و استتهیفرمال کامال که یامصاحبه زمان تا میمنتظر

 رومجموعه نیا در آشنا تنها با ییآشنا نقش شتریب

 . برسه فرا داره

 به یسر برگشتنش تا نفس و رهیم داخل سرور

 یخداحافظ از بعد و ادیمرونیب سرور. زنهیم هاپلهراه

 رو ترنییپا طبقات نقشه طبق تا رهیم نییپا هاپله از

 .بده پوشش

 .برمیمنش زیم سمت کالفه ظاهر با که منه نوبت حاال
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 اگر بمونم؟ منتظر دیبا یلیخ من خانم دیببخش -

 رترید هست من از قبل مصاحبه همه نیا دیگفتیم

 .ومدمیم

 تماس یاریاسفند با و فهمهیم کامال رومنظورم

 یکم اجازه من به ادب کمال در هماون و رهیگیم

 . دهیم رودرمجموعه گذار گشت

 دهیکش طول کمی کارامون امروزم زمیعز دیببخش -

 با شتریب کمی یقبل مصاحبه شدنتموم تا دیتونیم

 . دیبش آشنا ما مجموعه

 ریمد دفتر و باال طبقه یراه من جمله کی نیهم با و

 یبرا یلیدل که ییهانگاه به توجه یب. شمیم عامل

 و هانیدورب تعداد و زنمیم قدم خوان،یم حضورم

 .دمیم اطالع یمجتب به هارواتاق یجا
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 آسانسور درب که یتاوقت رهیم شیپ خوب زیچهمه

 نگاه و شنیم خارج اون از دومرد و شهیم باز

 و یرارادیکامالغ من و رهیم نشانه رومن پرسشگرشون

 .کنمیم باز لب احمقانه

 

 !سالم -

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲۷9_پارت#
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 پام تا سر به ینگاه داره سن سالچهل حدودا که مرد

 :دهیم جواب یسرد و ندازهیم

 ؟یدار کاریچ نجایا شما سالم، -

 :برهیم باال روصداش که ندادم جواب هنوز

 !خواد؟یم یچ نجایا خانمنیا یفتاح خانم -

 ورودم لحظه از که یفتاح خانم دوان دوان دنیرس با

 .رهیگیم اوج استرسم دمشیند

 یک شما خانم واال دونمینم برومند جناب سالم -

  ؟یاومد

 نکهیا از قبل!دهیجد سوژه همون شونیا پس برومند؟

 مهراب خونسرد و آروم یصدا کنم گم روپام و دست

 :چهیپیم گوشم یتو
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 تو تونمیم گفتن بشه نوبتم تا یکار مصاحبهاومدم -

 !بزنم چرخ مجموعه

 . کنمیم تکرار موبهمو روشنومیم که یهرچ

 !خوب دختر نیآفر -

 و شمیم مسلط خودم به کمکم مهراب فیتعر با

 .کنهیم فروکش استرسم

 ورود اجازه یهرکس تهیریمد واحد نجایا زمیعز نه -

 هاروپرونده داشتم من برومند یآقا دیببخش نداره،

 ! اومد یک خانم نیا دمیند اصال کردمیم مرتب

 رو بعد و کنهیم مکث صورتم یرو یکم برومند نگاه

 .رهیم اتاقش داخل و رهیگیم

 !یبر هممصاحبه ستین الزم. نییپا ایب آروم حاال -
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 هاپله از و کنمیم اجرا مو به مو رودرخواستش

 ساختمون از رونیب به روخودم سرعت به و رمیمنییپا

 .رسونمیم

 !منتظرتم بانک یجلو من راستت سمت ایب -

 

 بالفاصله مهراب نیماش دنید با و رمیم راست سمت

 به ینگاه و گردمیبرم .کنهیم حرکت. شمیم سوار

 رونفس و سرور دنید انتظار. ندازمیم عقب یصندل

 !هیخال نیماش اما دارم

 ریز دست یمتفکر حالت با و داده هیتک در به مهراب

 . شده رهیخ ریمس به گذاشته چونه

 

  کجان؟ هابچه -

 :دهیم جواب کوتاه
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 !رفتن -

 روسکوت. ستین صحبت یبرا یمناسب وقت انگار

 رهیخ ریمس به خودش مثل هم من و دمیم حیترج

 رهیگینم شیپ روشرکت راه تصورم برخالف اما شمیم

 .شهیم یمنته اشخونه به قطعا رهیم که یریمس و

 م؟یرینم شرکت -

  م؟یدار کاریچ شرکت -

 !هابچه شیپمیبر خب امممم -

 .چهیپیم خونه ابونیخ داخل و زنهیم راهنما

 !روخودت کار هم شما کننیم روکارشون هابچه -

 

 دل چهیپیم کوچه یتو یوقت و کنمیم منمن یکم

 به رومونده دلم یرو که یحرف و زنمیم ایدر به

 .ارمیمزبون
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 م؟ینرخونه مدت نیا شهیم -

 .کنه نگاهم تا گردهیبرنم یحت

 !نه -

 قاطع و کوتاه جواب نیا و بودم لیدل دنیپرس منتظر

 از قبل و امینم کوتاه اما زنهیم ذوقم یتو بدجور

 تمام تا ذارمیم دستش یرودست بشه باز در کهنیا

 .باشمداشته روتوجهش

 !مهراب -

 :کنهیم باز لب توجه یب

 بله؟ -

 ؟یکن نگام شهیم -

 نیا از آه.  شهیم رهیخ صورتم به و چرخونهیم سر

 از یاثر گردمیم یهرچ! برخورد نیا از آه و صورت

 به بدجور نیا و کنمینم دایپ گذشته شور پر نگاه اون
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 نیا با یروز شهینم باورم. زنهیم لطمه اعتمادبنفسم

 طنتیشپامبهپا و دیخندیم هامیخرابکار به هاچشم

 در روسرما سوز که کنهیم نگاه سرد انقدر. کردیم

 . کنمیم حس هاماستخون

 

 .بگو -

. باشم خانمنیریش چشم یجلو ندارم دوست -

 یوقت کشمیم خجالت من اما یکنینم باور دونمیم

 همتون و گفتمیم دروغ داشتم کنمیم فکر

 شیپ نطوریا واقعا اما ستمین یمغرور آدم. دیدونستیم

 . ترکونهیم دلمو اومدن چشمتون

 

 تا بودم سخت و سفت یکم نفس مثل هم من کاش

 !نلرزه صدام حاال
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 از شهیم خرابحالم خدا به. منو کن درک کمی لطفا -

 !هالحظه اون دوباره تصور

 مهراب به و کنمیم قطع روحرفم ومدهین در اشکم تا

 .رمیبگ جواب تا دوزمیم چشم

 ؟یرفت ایک شیپ من از قبل -

 مغزم به که زنهیم خی هامرگ یتو یجور خون

 .ادیم بند زبونم و رسهینم

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲٨۰_پارت#
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 یزیچ نیهمچ که کنهیم من راجب یفکر چه

 رسهیم ذهنم به که یاکلمه تنها مشقت، با پرسه؟یم

 :گمیم

 ! چکسیه -

 مکث حال نیهم در هیچندثان و ذارهیم هم یرو پلک

 نیا در. نه ای کرده باور روحرفم دونمینم. کنهیم

 !باوره و اعتماد کنمینم دایپ که یزیچ تنها چهره

 

 مانیپ و من فقط دونه،ینم یزیچ خانمنیریش -

 .میدونستیم

 .رهیم اطیح داخل و کنهیم باز رو در یمعطل یب

 با بردار یدار الزم یزیچ اگر خونتون میریم شب -

 !؟یکرد صحبت که مامانت
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 چونه و چک و مامان با روزهسه جنگ از یحرف

 به فقط و زنمینم کردنش یراض یبرا سرور یهازدن

 . کنمیم بسنده بله گفتن

 

 نیماش از من به توجهیب و گهیم یا "خوبه" لب ریز

 سرش پشت آروم. رهیم خونه سمت و شهیم ادهیپ

 کردن باز از قبل.ستمیایم در یجلو و کنمیم حرکت

 .رهیگیم طرفم به رورخش مین در

. ستین چکسیه به یموضوع چیه حیتوض به یازین -

 !مربوطه خودمون به یبرگشت باز یلیدل هر به

 

. بشم وارد من تا ستهیایم کنار و کنهیم باز رو در

 من دنید از اومده آقاش استقبال به که خانم نیریش
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 یکم و دهینم صیتشخ اول درنگاه. کنهیم تعجب

 .ادیب خودش به تا برهیمزمان

 ؟یاومد یک تو! دهیسپ.سالم...س -

 .باشم یعاد کنمیم یسع و زنمیم لبخند زور به

 ؟ینشد خوشحال! گهید اومدم االن نمیریشسالم -

 شهیم جابهجا خونهصاحب و من نیب نامطمئنش نگاه

 .خبرهچه بفهمه تا

 !اتاق ایب یداشت کارم باال رمیم من -

 

 ضعفم نقطه به که هستم مهراب ممنون چقدر من و

 . دهینم بروز یزیچ خانمنیریش شیپ و ذارهیم احترام

 شدن بسته یصدا دنیشن تا من و رهیم باال هاپله از

 هیحکمت چه دونمینم. دارمیبرنم چشم ازش اتاق در
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 خونه نیا به رومن که چرخهیم یجور نیزم هربار که

 !رسونهیم

 ؟یاومد آقا با خبره؟چه هو؟ی تو یرفت کجا دهیسپ -

 !بله-

 ! نشناختمت اول شده؟ ینطوریا چرا چشمات- 

 آشپزخونه به خودم با و رمیگیم روخانمنیریش دست

 حسن کی باشه داشته یبیع هر بودن نجایا. برمیم

 مدتنیا یهاسوال جواب به دنیرس اون و داره بزرگ

 !منه

 

 برام دلش چقدر مهراب نمیبب بده جواب شما اول -

 .بگم زویچ همه برات من تا شد تنگ

 شد؟ تنگ دلش چقدر بدونم کجا از من وا -
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 که زنمیم زل بهش یجور و کنمیم زیر چشم

 .رهیگیم اشخنده خودش

 بچهنیا گریج به خون کم نکنه، کارتیچ بگم خدا -

 ؟یبشنو فشمیتعر یاومد حاال یکرد

 !مگه؟ شد گرمیج به خون -

 مهراب نبودن از یوقت و چرخونهیم هاپله سمت به سر

 .دهیم هیتک کانتر به شهیم مطمئن

 !کرد رونیب منو روزاون... آره -

  ؟!کرد رونیب -

 تا کنهیم اشارههم من به و ارهیم نییپا روصداش

 .باشمآروم

 اگه گفت من به نبود خوب حالش یرفت که تو آره -

 جمع لهیوس من تا. نمونم خونه شبو ستین سختم

 ! شد دعواش هممانیپ آقا با کنم
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 .گزهیم لب

 روز؟اون شد یچ!کرد بچهاون بار درشتم تا سه دو -

 

 یعنی شد؟ ناراحت یلیخ بود؟ ناراحت روز چند تا -

 بود؟ شده تنگ برام دلش مثال

 .خندهیم خانمنیریش

 !من دونمیچم. تورو رهینگ بال -

 !نایا نهیآ نشکوند؟ یچیه -

 !نه -

 

 موقع به تماس. استکننده دلگرم هم جانیهم تا

 نجات خانمنیریش یکنجکاو چنگ از رومن فیشر

 وصل روتماس و رمیگیم فاصله آشپزخونه از. دهیم

 .کنمیم
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 چطور زمان فهممینم که شمیم صحبتگرم انقدر

 عجله با خانم نیریش که امیم خودم به یوقت. گذرهیم

 چند با و ادیم نییپا باال طبقه به یمنته یهاپله از

 !رهیم باال دوباره قرص ورق

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲٨1_پارت#

 

 

 

 اومدن منتظر و کنمیم یخداحافظ فیشر از زود

 و کشهینم طول چندان انتظارم. مونمیم خانم نیریش

 .ادیم نییپا زود
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  خانم؟نیریش شدهیچ -

 با نعنا عرق یکم و رهیم آشپزخونه داخل هراسون

 .کنهیم یقاط نبات

 نمونده صورتش به رنگ ارهیم باال داره واال دونمینم -

 باشه؟ نساخته بهش دیخورد یزیچ رونیب! بچه

 رومهراب خوردم جوش و حرص فقط که من

 !دونمینم

 یداروها نیب از و رمیم کنارش دادن جواب یجا به

 بابونه دمنوش بودم دهیخر خونه یبرا قبال که یاهیگ

 آماده تا خوامیم خانمنیریش از و کنمیم درست

 .داره نگه دست شدنش

 نیا کمی کن صبر نمیریش بهش نده نعنا عرق -

 !لطفا براش یببر رودمنوش
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 که یاسرمه یروسر گره و کنهیم نگاهم جانب به حق

 و کنهیم باز رو ادیم دشیسف صورت به هم یلیخ

 .زنهیم باد روگردنش یکم

 

 بس از نموند برام پا من مادر؛ گهید ببر خودت خب -

 !نییپا اومدم باال رفتم

 که نطوریا. باشه یخوب نهیگز رفتنم باال دونمیم دیبع

 تا منه بودن دور خواستار شتریب دهیمنشون مهراب

 !یکینزد

 سمتش نرم من شد بحثمون باهم راه تو کمی ممم -

 ! بهتره

 ؟یچ بحث ومدهین وا -

 یرو رویپاکآب! خانمنیریش یهاکردن لهیپ از امان

 !ادیب کوتاه تا زمیریم دستش
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 خانمنیریش میندار باهم یارتباط گهید ما راستش -

 !نجامیا موقت منم جون؛

 از روینعلبک و فنجون که همونطور و نهیچیبرم لب

 :کنهیم نجوا لب ریز ارهیدرم نتیکاب

 ! فارغ فردا عاشقن امروز -

 

 یجلو شب تا ترسم از من و برهیم باال رودمنوش

 سوال تا پزمیمشام ناچار.  شمینم یآفتاب چشمش

 قبل تینها در و نشه جادیا خانم نیریش یبرا یدیجد

 یترراحت الیخ با تا رمیگیم تماس مامان با خواب از

 .نکنه الیخ و فکر صبح تا خودش قول به و بخوابه

 دمنوش فنجون کی و گمیم ریبخشب خانمنیریش به

 در یجلو اما برمیم باال طبقه به خودم با و زمیریم

 جلوتر به یلیم و ستنیایم حرکت از پاهام مهراب اتاق
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 و شمیم کینزد بهش آروم. دندینم نشون رفتن

 نیا که درک به خب و چسبونمیم گوش نامحسوس

 !کنندیم ضبط هانیدورب رورفتارم

 

 نییپا رورهیدستگ آروم شنومینم ییصدا چیه یوقت

 یخاص زیچ اما برمیم داخل روسرم و کشمیم

 به روامتنهمین و شم یم دوال شتریب یکم. نمیبینم

 نگاهم بینص که یزیچ یول دمیم هول اتاق داخل

 برگ چه من کجاست؟ یعنی! هیخال خوابتخت شهیم

 نبودم و بود به حواسش اصال که هستم یابرنده

 یتو باز روزاون مثل نکنه کنم؟ فرار گهینم ست؟ین

 شده؟ بد حالش حمام

 ! ؟یخوایم یزیچ -
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 بر. کشمیم یاخفه غیج ترس از و پرمیم درجا

 نییپا قصد و رفته باال که یقلب ضربان با و گردمیم

! کنمیم نگاه مقابلم حالیب چهره به نداره اومدن

 یحت. نداره رو به رنگ گفتیم راست خانم نیریش

 خشک کامل هنوز که یشونیپر یموها! نخورد هم شام

 هستن یندیناخوشا لحظات یبرا یخوب گواه همنشدن

 !کرده یسپر که

 

 ! نه-

 ؟یدار کار من با-

 !؟یکار چه نه -

 ماساژ که همونطور و ذارهیم گردنش پشت دست

 .شنیم بسته درد از هاشچشم دهیم

 .بخوابم برم خوامیم کنار برو پس -
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 !ن؟یهم -

 به باخودش یهیاندرسف عاقل نگاه کردنش باز چشم

 . داره همراه

 !بکنم؟ دیبا یاگهید کار -

 !نداره جواب حق حرف

 که یداریم نگه گرو منو یگفتیم آخه خب امممم-

 چخبره نمیبب اومدم!  انگار نه انگار یول یباش مطمئن

 !خونمونبرم منم که هینطوریا اگر

 خودم کنار تخت رو ببرمت بکنم؟ دیبا کاریچ -

 باشه؟ راحت المیخ یبخواب

 ! یمرس نه -

 اشمزه دارهیبرم تعارف یب رودستم یتو فنجون

 از که ینگاه کنمیم حس چرا دونمینم و کنهیم
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 از ترمهربون و ترنرم یکم داره صورتم به فنجون پشت

 .شده هاشروزنیا

 اتاق به و ذارهیم دستم ینعلبک یتو رویخال فنجون

 :کنهیم اشاره یکنار

 !ریبخشب پس -

 راحت بود یمشکل امیکنار اتاق نیهم من... باشه -

 !یکن دامیپ یتونیم

 هم یروپلک و رهیم باال لبش گوشه واقعا

 خنده کردن پنهان یرو یریتاث همگذاشتنش

 !نداره هاشچشم

 !بلدم روامخونه کنم فکر -

*** 

 

  نور_ضد#
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  یانصار_عاطفه#

 ۲٨۲_پارت#

 

 

 

 آماده و دهیپوش لباس و ذارمیم غذارو یهاظرف در

 تا کنمیم خدا خدا و شمیم مهراب اومدن منتظر

 اجابت دعام. ادیب نییپا برنگشته دیخر از خانمنیریش

 هاپله از یادیز چندان نه یانرژ با مهراب و شهیم

 .کنهیم اخم من دنید با و ادیم نییپا

 ؟یریم ییجا -

 !گهید امیم شما با. سالم -
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 با حرفیب و گذرونهیم نظر از غذارو یهاظرف

 .خوادیم حیتوض من از هاشچشم

 موقع شکمشون کردن ریس... گهید هاسبچه یبرا -

 میشگیهم فهیوظ به دیبا منه، عهده به شهیهم کار

 !کنم عمل

 دنیشن از بعد روواکنشش تا کنمیم دقت صورتش به

 روزشید سوال از بعد. کنم شکار گروه یتو من نقش

 دونستمینم اما کردیم بمیترغ حیتوض به یحس

 !چطور

 .کنهیم اخم که شهینم منظورم متوجه انگار

 

 !دادمیم سفارش غذا -

  کنم؟ کاریچ من پس -

 :زنهیم پوزخند
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  ؟یکردیم کاریچ شهیهم -

 ده،ینم جواب ونیآقا یبرا ییگو لفافه که گفتن راست

 .کنمیم پرخاش آگاهانه کامال نباریا

 یبرا!! یآشپز. کردمیم یآشپز فقط من  یآشپز -

 !کردمیم یآشپز هابچه

 از مبهوتش صورت به توجه یب و دارمیبرم هاروظرف

 تا دمیم هیتک نیماش به کردهبغ و رمیم رونیب در

 و حرف یب که گرفتم یزهرچشم خوب ایگو! برسه

 .شهیم سوار و زنهیم رو در مخالفت

 

 بدل و رد نمونیب یحرف چیه شرکت به دنیرس تا

 نگیپارک یتو دنشیچیپ محض به و شهینم

 از زودتر ناچار که کنمیم باز یجور رو در ساختمون

 ! نشه من دنید بیآس باعث تا کنهیم ترمز موعد
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 هابچه به روخودم زودتر هرچه و شمیم آسانسور سوار

 .رسونمیم

 مختلف یهاراه یبررس درحال سرور همراه یمجتب

 و زنهیم لبخند دنمید با و هاستنیدورب کردن هک

 با و داده لم هی مبل یرو هم رضا.  دهیم تکون دست

 ! زنهیم وارید به سشیتن توپ

 !اومد که هم جوجو بهبه -

 ! سالم -

 و ادیم غذا یهاظرف سمت و شهیم بلند جاش از

 :زنهیم غر مادرا هیشب

 برسه چه ذارنینم اجاق رو آبم نایا ینباش تو یعنی -

 ! ندارن تورو تیزن چکدومیه! غذا به

 .زنمیم دستش یرو که دارهیم بر روییرو ظرف

 !بردار هیبق از نه نیا -
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 نه؟ چرا اون اوهو -

 .خندمیم 

 !ارهیم بند روفضوال زبون چون -

 

 

. رسندیم هم با همزمان فیشر و مانیپ مهراب، 

 حس نفس یخال یجا دنید از که فیشر

 .کشهیم کنار رومن داره یندیناخوشا

 رفت؟ کرد؟ خودشو کار آخر -

 ناجور آدم دمید رو طرف روزید من نباش نگران -

 من بزن حرف نفس خود با کارا نیا یجا بعدم ستین

 ! داره دوست تورو مطمئنم

 .خندهیم یعصب

 !ادیز آره -
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 هی بزن حرف باهاش برو باش آدم گمیم یجد دارم -

 !گمیم که دمید یزیچ

 

 پشت واحد زنگ که میهست زدن حرف دار و ریگ در

 نگاه هم صورت به تعجب با همه. شهیم زده هم سر

 !خورهینم تکون جاش از چکسیه و میکنیم

 و کنهیم باز رو در و شهیم بلند جا از سرور نکهیا تا

 !شهیم دفتر وارد پر توپ با نفس تعجب، کمال در

 یرو زنان نفسنفس و کنهیم پرت زیم یرو روفشیک

 .شهیم ولو مبل

 پس؟ یبرگشت چرا -

 

 .شهیم منفجر نفس سوال کی نیهم با و
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 انقدر ومدهین هنوز کهیمرد ؟!یروان وونهید نیا هیک -

 خدا! کنه اخراجم دیبا دیرس جهینت نیا به گرفت رادیا

 !واقعا داده ایک به پولو

 اخراج؟ کنه؟چرا اخراج -

 :کنهیم مهراب به رو

 به. مونده کاراش کردم یقاط زویچ همه من گهیم -

 !داشته عادت یفتاح خانم ستمیس

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲٨3_پارت#
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 وقت و داره که یعادت طبق و رهیم سیسرو سمت

 چندبار روصورتش و دست شهیم دیتشد همتیعصبان

 . ادیم رونیب و شورهیم

 استکننده شوکه و ینیبشیپ رقابلیغ انقدر حضورش

 و نداره گفتن یبرا یزیچ چکسیه قهیدق چند تا که

 .دهیم یدیجد شنهادیپ که هست مانیپ درآخر

 !رهیم دخترا از گهید یکی خب -

 به سرور! چرخهیم سرور و من سمت به هانگاه همه

 یرو مشت با که کنمیم نگاه مهراب به من و یمجتب

 !کوبهیم زیم

 

 .دهیم فشار روداشت دستش که یپیها یقوط یمجتب

 !دارم اجیاحت دستم کنار سرور به من -
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 !میبکن دیبا گهید فکر هی رهینم ییجا هم باده -

 از یاثر چیه بره شیپ فرمون نیهم با اگر رضا

 !مونهینم یباق دلم یتو یناراحت

 به رویهرکس و کنهیم متفرق روجمع حلراه نداشتن

 .کشونهیم یاگوشه

 و مانیپ یمگو بگو یصدا کههستم چاره راه فکر به

 .رسهیم گوشم به مهراب

 !رهیم در قسر یجوری هربار! داره شانس کهیمرد -

 

 .هست یراه هی باالخره نداره یبیع -

 بر خش صداش و رهیگیماوج مهراب تیعصبان

 :دارهیم

 بیع یگیم تو زدم میزندگ و کار از چندوقته من-

 همه شیپ که بذارم دست رو دست نمیبش نداره؟
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 برو مانیپ داره بیع همش نایا ام؟لقمهحروم چهیبپ

 !ندارم حوصله رونیب

 

 به ابرو ک چشم با و ادیمرونیب گرفته صورت بامانیپ

 پر دم یبرا یمناسب زمان فعال که کنهیم یحال همه

 . ستین رفتن مهراب

 .باده -

 یمعطل یب. زنهیم صدام خودش که من جز به البته

 هم به تخته و در از کنمیم یسع و شمیم وارد

 .نترسم شیعصب یهادنیکوب

 بله؟ -

 

 اشمعده به  گهید دست با و دهیم فشار رو شیشونیپ

 .زنهیم چنگ
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 !بده من به مسکن هی -

 .چشم -

 از که یمسکن ورق و غذا ظرف با و امیم رونیب تند

 .گردمیبرم رمیگیم سرور

 رو غذا ظرف و ذارمیم جلوش رومسکن و آب وانیل

 . دمیم جا کنارشون آروم هم

 !شهیم بدتر اتمعده یبخور مسکن تنها -

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲٨۴_پارت#
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 روآب وانیل و ارهیم رونیب خشاب از قرص کی

 گوشه از زدهرونیب رگ بیترک. رهیم باال نفسکی

 ای و موندن اجازه صورتش سرخ نسبتا رنگ و یشونیپ

 که شم رد کنارش از خوامیم. دهینم بهم شتریب اصرار

 و زنهیم خشکم سرجا. رهیگیم رودستم کبارهی

 متمرکز نقطه اون در وجودم تمام انگار که یدرحال

 . کنمیم نگاه دهیچیپ مچم دور که یوصل حلقه به شده

 

 ! نجایهم نیبش...نرو -

 زیانگ جانیه انقدر. کنهیم سقوط دلم درون از یزیچ

 .شهیم مور مور پوستم که

 یبرا مانیپ من از قبل احتماال که یایصندل یرو

 چشم مهراب. نمیشیم کشونده زیم کنار تا گووگفت
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 روفکرش تا دهیم هیتک یصندل یپشت به و بندهیم

 یبرا ابروهاش نیب قیعم اخم اون دنید. کنه متمرکز

 تحمل که یایعصب فشار و درد عمق به بردنیپ

 به درلحظه که یفکر و تر زبون با رولبم. هیکاف کنهیم

 .کنمیم مطرح دهیرس ذهنم

 !کنم یراض رو سرور تونمیم من -

 

 شدن کمتر یبرا. شهیم رهیخ بهم و کنهیم باز چشم

 براش که یمرغلهیف و کنمیم باز روغذا ظرف استرسم

 .کنمیم تکهتکه رو کردم لیگر

 ...االن اما بوده یمجتب کمک شهیهم سرور -

 با مهراب و خورهیم زنگ همراهش تلفن حرفم نیب

 بندهیم نقش صفحه یرو که یاریاسفند اسم دنید

 . کنهیم وصل روتماس سرعت به و شهیم من الیخیب
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 اخراج موضوع از بعد که بفهمم تونمیم هاشحرف از

 باب قطعا که یشنهادیپ. داره یدیجد شنهادیپ نفس

 نیب ما و ارهیم نه شدت به چون. ستین مهراب لیم

 !کنهیم پرت زیم یرو رواون و قطع رویگوش صحب

 زبان تردیشد یهاواکنش و تنش هر از یریجلوگ یبرا

 خوب دختر کی مثل خودش قول به و رمیگیم کام به

 من و ندارم خوردن جم جرئت یحت. نمیشیم ساکت

 که دونستمیم زد دمنوشم ینیس ریز که یاول روز از

 !بترسم مرد نیا یهاتیعصبان از دیبا

 ! اتاق تو انیب همه بگو -

 

 به جلوش همه بعد لحظه چند و کنمیم امر اطاعت

 . هیچ هیقض میبفهم تا میستیایم صف
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 سهینویم کاغذ تکه کی یرو یزیچ گرفته، و بدخلق

 رو چک برگ کی و ارهیم در روچکش دسته بعد و

 که یدرحال و کنهیم جداش بادقت. کنهیم پر کامل

 رواون رسهیم همه گوش به قشیعم یهانفس یصدا

 نیا لیدل کشف یبرا همه. رهیگیم یمجتب طرف به

 تیمسئول و میکنیم نگاه هم به مقدمه یب سخاوت

 عهده به یمجتب رومشترکمون سوال دنیپرس

 :رهیگیم

 

 ه؟یچ یبرا نیا -

 یمناسب حلراه کنمینم فکر اما تالشتون از ممنون -

 یبرا تشکر عنوان به هم مبلغ نیا. بشه دایپ شما با

 !مدت نیا یهمکار

 :رهیگیم سرور طرف به  رو کاغذ تکه
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 آدرس نیا به گهید روز سه دو محفوظه هم شما کار -

 ! کننیم تییراهنما خودشون یهست یک بگو برو

 .دهیم هیتک شیصندل به و کنهیم اشاره در به یعصب

 !دیبر دیتونیم -

 از هم نفس یحت. خورهینم تکون جاش از چکسیه

 من به رتیح با و ادیمرونیب طلبکارش شهیهم موضع

 . کنهیم نگاه

 !کرده شوکه هم رومانیپ یحت میتصم نیا

 !باشم تنها خوامیم -

 ما و شهینم درخواستش از یچندان استقبال البته که

 یبرا و میستادیا مقابلش شده خکوبیم همچنان

 آرنج با. میخوایم جواب انتظار از دور هیرو رییتغنیا

 با و سرد کامال. بگه یزیچ تا زنمیم فیشر به یاضربه

 :کنهیم باز لب اکراه
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 !که مینکرد یفکر هنوز ما -

 .رسهینم ییجا به دیبکن فکرم -

 چطور؟ -

 حالت نیترکینزد در شدیم که یتیموقع تنها چون -

 همه تونمینم من. رفته دست از میباش آدم نیا به

 یروهاین جاشونبه و کنم کاریب کار از هاروکارمند

 نرمال زیچ همه تا کنم صبر مجبورم! بذارم خودمو

 ! بشه یط

 !رمیم من -

 

 که هست جذاب انقدر قاطعش لحن و سرور حرف

 جلب خودش به رومهراب نگاه یحت هانگاه همه حاال

 اردیلیم شش وسوسه از شنهادشیپنیا دونمینم! کنه

 .بذارمش یکار وجدان یپا به دیبا ای رهیگیم نشات
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 :کنهیم یمجتب به رو

 بدم، انجام ترراحت تونمیم کارارو یلیخ کینزد از -

 ! وفتهینم یبد اتفاق کاره طیمح اونجام

 !شهینم -

 

 ! ترهرمنتظرهیغ هم سرور حرف از مهراب جواب

 که ییجا راجب ییهاحدس  هی گهیم یاریاسفند -

 ! الزمه زهیم زهیر  دختر هی یول... زنهیم میدنبالش

 بشه که هستم یحد در جثه نظر از من بنظرم خب و

 !زهیم زهیر گفت بهم

 !بره تونهیم باده خب -

 ! نزنه گند اگر البته -

 ...ییجا باده -
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 ! رمیم من -

 نشده ینف رضا جمله با نفس طعنه و سرور شنهادیپ تا

 .کنمیم وجود اعالم

 ! نه-

 مخالفت نیا از شدن مرگذوق یبرا یکاف زمان

 .ندارم رومهراب

 .امیبرب خودم پس از تونمیم -

 !ستین الزم -

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲٨۵_پارت#
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 ! میمراقبش -

*** 

 دستور سیرئ جناب که یرنگ یاسرمه فرم لباس

 به هم رورنگ یعسل لنز و زنمیم تن دادن رواشهیته

 وارد به روز دو از بعد مهراب. کنمیم اضافه هامچشم

 از من که ینیریش تمام اگرچه. داد تیرضا من شدن

 گند خوامینم "که جمله نیا با روداشتم مخالفتش

 درحال من اما کرد لیتبد زهرمار به "ادیب در هیقض

 هامخالف نیا تمام که کنم تصور دارم دوست حاضر

 یحت. بوده من از محافظتش و من خود بخاطر

 روهاشندادن نشون خوش یرو و هایبدخلق احمقانه

 .دادم ربط خودم به

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 1750shahregoftegoo@ 

 

 خوب بیترک از و کشمیم هاملب یرو روکرم رژ

 لذت ندهیخوشا برام یلیخ که یچشم رنگ با شیآرا

 . برمیم

 !من اتاق تو ایب شد تموم کارت -

 چهارچوب یتو یک از دونمینم که مهراب یصدا با

 روال طبق اما گردمیبرم. امیم خودم به ستادهیا در

 دمیمتکون خودم یبرا تاسف به یسر. رفته مدت نیا

 وارد اشاجازه با و زنمیم در. رمیم اتاقش سمت و

 .شمیم

 .امآماده من -

 

 با. ادیم سمتم و ارهیم در زیم یکشو یتو از ییزهایچ

. کنمیم نگاه داره دستش یتو که یاجعبه به دقت
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. شهیم ترکینزد و ارهیدرم جعبه از رو یءکوچکیش

 و دهیم عقب اممقنعه گوشه و ارهیم جلو رودستس

 .ذارهیم گوشم یتو روکوچک یش تعجب درکمال

 ؟یراحت -

 .دمیم سرتکون هاشده مسخ مثل

 در گوشت از هیثان کی اندازه به یحت یالحظه -

 رومن جواب یطیشرا هر ،یطیشرا هر تحت. شیارینم

 !یدیم

 و ارهیدرم یهوشمند و دیجد ساعت یاگهید جعبه از

 .بندهیم مچم دور

 وجه چیه به ،یکنینم باز دستت از نویا وجهچیه به -

 !باده
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 داره هاشجمله یتو که یچیه و هر یرو دوبار هر

 امخنده که ظیغل انقدر. کنهیم دیتاک اندازه ازشیب

 .رهیگیم

 کنم یزندگ اونجا رمینم کاره ساعت نه هشت کال -

 !که

 .شهیم رهیخ هامچشم به یجد

 ینییپا کوچه نیماش ۵ ساعت راس! ساعت هشت -

 ادیم مانیپ قهیدق پنج و هشت بشه هشت منتظرته،

 !هست یچ همه به حواست پس اونجا

 

 تو کنارش و گوشه از روموهام و کشهیم جلو رومقنعه

 قلب و چرخونهیم صورتم یتو رونگاهش. دهیم

 .پرهیم نییپا و باال نهیس یتو ذوقش از من جنبهیب
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 کال ،یشینم یقاط دیبا که ییاونا از ریغ یکس با -

 چیه لطفا اونجاست جمعحواست فقط یشینم یقاط

 ! نکن خرج خودت از یتیخالق

 .باشه -

 یچجور یدونیم گهید شده هماهنگ باهات یمجتب -

  ؟یبد بهش ستمویس یدسترس

 !حرفا نیا با یکنیم هولم یدار -

 .دهیم جواب خونسرد کامال

 !ینر یتونیم هنوز -

 

 سرتکون هامچشم به رهیخ و رهیگیم روهامشونه

 :دهیم

 ؟ینر یخوایم هووم؟ -

 !رمیم -
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 نیآخر. ادیم رونیب من همراه و گهیم یآروم باشه

 با مهراب همراه و دمیم انجام هابچه با هارویهماهنگ

 که یشرکت سمت به بودم دهیند حاال تا که ینیماش

 .میریم برسونه یباز نیا انیپا به مارو قراره

 رویزیهرچ و شهینم ساکت یالحظه دنمونیرس تا

 نگه ترنییپا کوچه چندتا. کنهیم چک باهام صدبار

 یسوال رمیم کلنجار باخودم که یدرحال من و دارهیم

 کرده مشغول خودش به روذهنم مدت نیا تمام که

 .پرسمیم شدن ادهیپ از قبل

 بود؟ دروغ میبود باهم که یمدت اون همه -

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#
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 ۲٨۶_پارت#

 

 

 

 

 ! ادینم خوشم دروغ از -

 داشت هاملب یدگیکش از شهیم که یفیتعر تنها

 ییخودنما حالت نیترشاداب در که یگل! لبخندهگلِ

 رونیب دهنش از دوم جمله یوقت تا البته کنهیم

 .ومدهین

 !بشنوم چه بگم بخوام چه -

 حیترج. شهیم کور ذوقم و خشکهیم یآن به گل

 یتو که ییهایفانتز تا نپرسم یشتریب سوال دمیم
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 یبرا یزیچ و نشه خراب نیا از شیب دارم ذهنم

 .بمونه یباق مبادام یهاروز

 روحراست با الزم یهایهماهنگ و رمیم شرکت سمت

 .دمیم اطالع ورودم یبرا

 

 اهل ساله ۲۷ هستم شمس میمر من بعد به نجایا از 

 نیتر کارآمد قرار و دارم یخوب یکار سابقه! مشهد

 !باشم شرکت نیا یروین

 چهارم طبقه به دنیرس تا و شمیم آسانسور سوار

 با و کنمیم زمزمه خودم با بلدم دعا و ذکر یهرچ

 و امیم رونیب نیکاب از صدا،خوش خانم گفتن خوشامد

 . رمیم یمنش زیم سمت

 پیتا یزیچ ستمشیس پشت کار غرق یفتاح خانم

 و سفت همه نیا. زنهیم لبخند من دنید با و کنهیم
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 گهید روزه چند قراره یوقت هم اون کردن کار سخت

 !داره نیتحس یجا یبر کنار گاهیجا نیا از

 .هستم شمس. سالم-

 .نیبش نجایا ایب ،یاومد خوش زمیعز سالم -

 صفر معمول، بش و خوش یکم از بعد و رمیم کنارش

 با هم اون و پرسمیم ازش روهامتیمسئول صد تا

 کار غرق انقدر و کنهیم مییراهنما هاجواب نیترقیدق

 گذرهیم ساعت چطور دونمینم که میشیم صحبت و

 .رسهیم چهار به و

 

 ؟یندار یاگهید سوال -

 رواومده چشمم به االن تا که یزیچ نیتربیعج

 .کنمیم مطرح

 کال؟ ستنین برومند یآقا امروز -
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 .شرکت انینم روز هر زمیعز نه -

 از رورنگش یشراب فر یموها و زنهیم چشمک

 .زنهیم کنار صورتش

 هر یموظف شما باشه حواست یول یراحت نظر نیا از -

 انجام روگفتم که ییکارها نباشن چه باشن چه روز

 اگر و ادیم سرزده ینیبیم هوی ستین معلوم چون یبد

 .شهیم یعصب نباشه راه به رو زیچ همه

 سالن کنار ییرایپذ زیم از و شهیم بلند جاش از

 .ارهیم هردومون یبرا یچا وانیدول

 گهید خانم هی شما از قبل گه،ید امیب نبود قرار من -

 یآقا ادیبرب کار پس از خوب نتونسته انگار یول اومد

 تا کردن خواهش من از.  خواسته روعذرش برومند

 .امیب مجدد آموزشش و دیجد یروین اومدن

 ست؟ین خوب یکار طیمح یریم یدار چرا -
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 .ارهیم باال روچپش دست و زنهیم لبخند

 رشت برم دیبا کردم ازدواج من. خوبه یلیخ اتفاقا نه -

 فقط محفوظه کارم رشت شعبه تو البته. کنم یزندگ

 !گرفتم یانتقال

 .ذارمیم سرم یرو و رمیگیم رودستش یشوخ به

 منم کاش من سر رو راستت دست بحالتخوش یوا -

 !کنم شوهر

 ؟یمجرد... زمیعز -

 !متاسفانه آره -

 ادی تازه چهیپیم گوشم یتو که یاخنده یصدا با

 پشت وقت نهمهیا چرا! گزمیم لب و وفتمیم مهراب

 !بوده؟ خط
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 شده آب خوب خشی گهید حاال که هم یفتاح خانم

 .خندهیم هامیشوخ به هرهر

 کم یزیچ که زبونم و سر از ییرو و بر خوش ماشاال -

 .یندار

 خندهیم زیزریر که طورهمون و ارهیم جلو روسرش

 :زنهیم لب آروم

 ! کن خودت ریاس برومند یآقا نیهم باش زرنگ -

 :بذارم مهراب سر به سر یکم ادینم بدم

  مجرده؟ اااا -

 یفدا زمیعز خب که باالست کمی سنش فقط آره -

 !سرت

 هانیا که یفتاح خانم هم و دونمیم من هم

 اما ستین شیب یازنانه یهایشوخ
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 شده قطع حاال گوشم یتو خنده یصدا که نیهم

 .دهیم بهم یخوب یلیخ حس

 فیتکل باالتر سن یهرچ. نداره یبیع منم بنظر آره -

 دوننینم هنوز کم سال و سن تو ایلیخ ترمشخص

 !خوانیمیچ

 مانیپ کن جمع ساعت شد پنج به ربع کی -

 ! منتظرته

 

 با تا کنمیم کنترل روخودم سخته یلیخ که نیا با

 زوال به رویفتاح خانم و نزنم رخندهیز مهراب حرف

 . نکنم مشکوک عقلم

 که یتیموقع به و زنمیم رونیب شرکت از ساعت راس

 .رمیم خونهیم فرا رومن روشن یهافالشر با مانیپ

 .دمیم ییباال بلند سالم و شمیم سوار
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 بود؟ چطور کار دختر؟ یچطور -

 .دادن ادمی رویواقع یکارها فقط اصال نبود یخبر -

 .دهیم تکون سر

 یلیخ حواست دیبا میندار وقت یلیخ فقط...خوبه -

 .باشه جمع

 !راحت التونیخ هست -

 

 یجلو بعد چندلحظه و ارهیدرم بشیج از رویگوش

 برام چت صفحه یتو که یمتن من و رهیگیم صورتم

 .دمیم سرتکون فقط و خونمیم رونوشته

 !میبخور یزیچ به کاش گرسنمه یلیخ من -

 .کشهیم کنار و دهیم سرتکون خنده با مانیپ

 ؟یچ گهید رستوران نمیا -
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 نشستنمون محض به و میشیم رستوران وارد باهم

 .خندهیم مانیپ

 ؟یخوریم یچ! یزیت اومد خوشم نه -

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲٨۷_پارت#

 

 

 خم جلو به و زنمیم کنار رومختلف یهاسس ظرف

 .شمیم

 !بشنوه دینبا مهراب یبگ بهم یخواستیم یچ بگو -

 .امیم االن کن صبر -
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 به و نهیشیم جلوم بعد قهیدق چند و دهیم سفارش

 که یزیهرچ با روخودش من به میمستق نگاه یجا

 !کنهیم سرگرم هست زیم یرو

 !مانیپ -

 .کنهیم بلند سر

 شده؟ یچ. شنومیم -

 !ادیز یلیخ... باده یکن عجله دیبا -

 مگه؟ شده یچ... باشه... خب -

 

 به و کشهیم کوتاهش حد از شیب یموها یرو یدست

 .دهیم لمهی یصندل یپشت

 ! یگینم مهراب به یچیه امروزمون یهاحرف راجب -

 تیاذ بدجور قیتعل نیا و کنهیم عرق دستم کف

 . استکننده

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 1765shahregoftegoo@ 

 !یکرد سرم به جون گهید بگو چرا؟ -

 !یبر دهینم اجازه مهراب یبگ اگر چون -

 قالب هم یتو روهاشدست و شهیم خم جلو به

 .کنهیم

 یبرا مهراب که یسادگ نیا به موضوع باده، نیبب -

 دم یادیز میدنبالش که یآدم. ستین گفت شماها

 که نیهم به مشکالت نکن فکر. خطرناکه و کلفت

 ختم یعام زبون چهارتا سر وفتهیب حرف چهارتا

 جورهی شتریب کرده آدم نیا که یکار. شهیم

 به ساختنش پاپوش بعد بار ممکنه...بوده ماتومیاولت

 یچ یدونیم خودت اونوقت نشه محدود کلمه چندتا

 !ادیب شیپ ممکنه

 قورت روگلوم آب و رمیگیم ینفس غذا دنیرس با

 . دمیم
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 داره که نهیهم یبرا و دونهیم هم خودش مهراب -

 جمع انقدر حواسش چرا یکرد فکر! کنهیم یهرکار

 سروقتش؟ یایب قراره تو میدیفهم ما که بود

 !کنم کاریچ دیبا من وسط نیا... خب -

 محض به و یبفهم طرفو نیا ستمیس رمز دیبا -

  کنمیم هماهنگ باهات من که شب هی دنشیفهم

 !یکن یکپ هست یهرچ تا یبش دفتر وارد

 .استدهیچیپ موضوع ای خنگم من دونمینم

 شب؟ چرا شب؟ -

 !نتتیبب دینبا چکسیه چون -

 .ادیم چشمم یجلو حراست یهانگهبان چهره

 ؟یچ حراست -

 گفتیم یاریاسفند نیهم بخاطر! نجاستیهم نکته -

 !الزمه زهیم زهیر دختر
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 !جمیگ هم هنوز

  بدونه؟ زارویچ نیا دینبا مهراب چرا خب -

 تحت ستین ممکن که یمهم براش انقدر تو چون -

 !یدزد یبر علنا شب بذاره یطیشرا چیه

 .کنهیم مکث یکم

 یباش مجبور تو که ادیب شیپ یطیشرا ممکنه بعدم -

 لیم باب اصال که یبد نشون خودت از ییرفتارها

 که باشه جمعحواست یجور دیبا...ستین مهراب

 !باده نبره ازشون ییبو چیه مهراب

 یاهیثان یبرا یوقت خجالته و اضطراب آبستن نگاهش

 .شهیم رهیخ بهم

 !که یمتوجه -

 سرتکون فقط. دهیرس حداقل به انمیب قدرت انگار

 .دمیم

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 1768shahregoftegoo@ 

 

 یدسترس چطور یبدون دیبا یطیشرا نیهمچ یتو -

 !یکن قطع االن مثل رومهراب

 ؟ییماجرا ریگیپ انقدر چرا تو -

 دلخور من ینیبدب و شک از سبزش نگاه و کنهیم اخم

 .شهیم

 کلمه هی فقط حاال! قمهیرف مهمه، برام مهراب چون -

  ؟یهست بگو

 نسبت حاال اگرچه و مهمه هم من یبرا مهراب

 بدم اجازه تونمینم اما رهیپذینم رویاسم چیه نمونیب

 .برسه بهش یبیآس

 !هستم -

 راحت الیخ با و کنهیم باز روچشیساندو و خندهیم

 .شهیم خوردن مشغول
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 یخطر چیه نباش یچیه نگران...یمرس واقعا -

 !کنهینم دتیتهد

 معلوم؟ کجا از -

 

 خاموش و روشن به و رهیگیم سمتم روهمراهشتلفن

 .کنهیم اشاره مهراب اسم و صفحه شدن

 .نشدم ریس جونم از هنوز -

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲٨٨_پارت#
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 از یترواضح حرف تا کنمیم تالش و زنمیم پوزخند

 .بشه قرص دلم و بکشم رونیب مانیپ زبون ریز

 نیا روکلمات نیا ،یخواستن اومدن، خوش بودن، مهم

 روداشتن دوست یجا چکدومیه اما دمیشن ادیز مدت

 .کنهینم پر من یبرا

 کنهیم فکر ندونه یهرک یکنیم رفتار یجوری -

 !منه چاکنهیس عاشق مهراب

 دادنش فرو تا و زنهیم چشیساندو به یبزرگ گاز

 :کنهیم نگاهم رهیخرهیخ

 با قلبخوش مرد ای چاکهنهیس عاشق دونمینم من -

 تو به یبیآس چیه خوادینم دونمیم فقط تیمسئول

 !ست؟ین گه؟ید هیکاف نیهم. برسه
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 ارمیدرب روخونسردش سبز یهاچشم اون شدیم کاش

 فیتکل خوامیم من یوقت تا بذارم دستاش کف و

 به خونسرد و الیخیب حد نیا تا بدونم رواحساساتم

 !نزنه زل چشیساندو گوجه

 .هیکاف نیهم... چرا -

 باال یعذرخواه یبرا رودستش یگوش دوباره لرزش با

 .رهیگیم صورتم مقابل و ارهیم

 جانم؟ -

 . بخوره یزیچ هی میاومد بود اشگرسنه باده -

 خنده با مانیپ که گهیم یچ مهراب دونمینم

 .دهیم سرتکون

 باده. من برا یزیعز هم شما داداش یباش سالمت -

  ؟یدینم جواب چرا گهیم مهراب
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 ناچار من و ندم یسوت که کنهیم میحال ابرو چشم با

 .بافمیم هم به دروغ

 !نیماش تو گذاشتم جا ااا -

 خواست ازم مانیپ که ارمینم خودم یرو به اصال و

 هامونحرف از یزیچ مهراب تا ارمین خودم با روتلفنم

 !نفهمه

 !سرههی خونه برمشیم -

 .خندهیم دوباره

 

 ! برسون سالم هم تو...قربونت -

 .کنهیم قطع روتماس

 ؟یموافق اگه میبر زودتر -

 .باشه -
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 .کنهیم اشاره امنخورده دست چیساندو به

 !بخورم من یخورینم -

 حق.ندارم تعارف یکس با هامیخوراک سر چوقتیه من

 .کنمیم کج رومچم و زنمیم دستش یرو جانب به

 ! خورمیم راه تو... ستمین ینجوریا خودم رینخ -

 یکارچیه از و ذارهیم سرم به سر خونه به دنیرس تا

 در کردن جلوه یعیطب و ذهنم کردن منحرف یبرا

 رومن مکالمات همه سوم نفر عنوان به که مهراب برابر

 .کنهینم فروگذار شنوهیم

 هر من و میندار یادیز وقت باده، نرهادتی حرفام -

 یباز جیگ لطفا پس بدم تذکر بهت تونمینم روز

 !اریدرن

 :شهیم درشت هامچشم
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! گمینم یچیه من یه دیاریدرم شورشو دیدار گهید -

 ؟!من ارمیدرم یباز جیگ کجا

 

 .خورهیم زور به رولبخندش

 ذارمیم روزهی حتما هست خونه تو کارات یلمایف -

 !بود گذاشتن کار کروفونیم که شاهکارت! ینیبب

 اون شده امیبازجیگ و من ریگ خودت کار خوبه حاال -

 ...نفه سنگ که ستمیرئ

 که یگند متوجه شیشونیپ یرو مانیپ آروم ضربه با

 بهشون یکم خب و شمیم نداشتم زدنش تا یزیچ

 ! دمیم حق دارن که ییهاینگران بابت

. رمیم خونه سمت و شمیم ادهیپ نیماش از یعصبان

 باشم محتاج هم شبنون به اگر یحت ماجرا نیا از بعد
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 هست یانهیگز نیآخر کردن کار یدزدک و یجاسوس

 !رمیم سراغش که

 

 چهاردهم فصل

 رعاملیغ پدافند

 

 در یریپذبیآس کاهش باعث که یرنظامیغ یاقدامات

 جنگ یجابه که یاقدامات! شوندیم بحران دوران

 رکانهیز یهاراهکار و درست تیریمد با میمستق

 .شهیم حاصل

 بهتر درک یبرا مثال نیترساده و نیترکینزد دیشا 

 !باشه "دنیبر سر پنبه با "کلمه نیا

 :داره مهم اصل چند رعاملیغ پدافند
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 اعالم ،یابیمکان ب،یفر تفرقه، ،یپراکندگ پوشش،

 و بندهیفر ماکت اختفا، استحکامات، بقا، تیقابل خبر،

 !امن یهاسازه

 از یکی صاحب یمنش عنوان به من حضور حاال

 بارز مصداق قایدق دارو، دیتول یهاشرکت

 !هست سعادت مهراب یبرا رعاملیپدافندغ

 دادن؟ آموزش بهتون روکارها تمام یفتاح خانم -

 احسنت نحو به رو زیچهمه کنمیم تالش که یدرحال

 .زنمیم یحیمل لبخند و دمیمسرتکون رمیبگ رنظریز

 تا دارم الزم زمان کمی یول ادگرفتمی بایتقر بله، -

 .بشه ذهنم ملکه کامال

 مقابلش یچا وانیل از یکم و دهیم سرتکون -

 .نوشهیم
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 بذار جلسه قاتیتحق بخش ریمد با فردا یبرا. خوبه -

 .دو ساعت یبرا

 یفتاح خانم که یتبلت یتو و دمیمسرتکون تند تند

 .کنمیم ادداشتی داد بهم

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲٨9_پارت#

 

 

 

 یبرا داشتن مالقات درخواست فروش بخش ریمد -

 بدم؟ زمان بهشون یک
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 که یرمز یرچشمیز من و کنهیم باز رولپتاپش

 که هست یطوالن انقدر البته. رمیگیم رنظریز زنهیم

 مونهینم ادمی یاگهید زیچ ازدهی و هشت،صفر جز به

 !ستین بد شروع یبرا بنظرم اما

 ! بده وقت بهش هست یخال که یهرساعت کشنبهی -

 

 رونیب داشتن قرار باهاتون امروز یدیسع یآقا! چشم-

 ان؟یب بگم منتظرتونن

 دوباره من و دهیم سرتکون هاشلیمیا بازکردن نیح 

 به گهید رقم دو و نمیبیم رویقبل رمز همون تکرار

 !پنج و نُه. کنمیم اضافه هامداشته

 االن نیهم اونم بگو بزن زنگ هم سرمد به ادیب بگو -

 بود؟یچ اسمت یگفت! ادیب

 !هستم شمس -
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 !ارهیب قهوه بگو هم رئوف آقا به شمس خانم -

 یدیسع ییراهنما از بعد و امیم رونیب و گمیم چشم

 مهراب یبرا رودمید که یزیهرچ سرمد به زدن زنگ و

 .چهیپیم گوشم یتو صداش درجا. کنمیم ارسال

 

 ه؟یچ نایا -

 البته لشیمیا و لپتاپ رمز "کنمیم پیتا هم باز

  "استنصفه

 !خوب دختر نیآفر -

 دمیم انجام روکارهام که همونطور و زنمیم لبخند

 .کنمیم زمزمه رلبیز

 !گهید مینیا ما -

 ! هستم سرمد سالم -
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 عطرش یبو که یپوشخوش و جوان مرد دنیرس با

 زدن حرف از دست کنهیم وجود اظهار خودش از قبل

 چشم وجود با که کنم اعتراف دیبا. کشمیم مهراب با

 !جذابه واقعا اشسبزه صورت و یمشک ابرو و

 !لطفا دیباش داشته فیتشر سرمد جناب سالم -

 !خانم شماست امر امر حتما -

 ظاهر یرو از قضاوت قطعا!  زننده و جلف چه

 کی منتظر من. گرانهید با ارتباط در کار نیتراشتباه

 !یتیشخص نیهمچ نه بودم مغرور یاخمو مرد

 

 .رمیگیم رو برومند یداخل و زنمیم لبخند زور به

 !لطفا دیباش داشته فیتشر -

 د؟یهست دیجد یروین شما. بهتر نیا از یچ چشم -
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 شتریب روخودش حدود و حد تا دمیم جواب کوتاه

 هنوز و ستین شیب یباطل الیخ متاسفانه اما بدونه

 یبرا هاخانم با مخصوصا معاشرت آداب تا مونده یلیخ

 .وفتهیجاب ونیآقا از یلیخ

 !بله -

 شما؟ و هستم حامد من -

 

 من و چهیپیم گوشم یتو که یدار آبونون فحش با

 نداشتم دنشیشن یبرا یایآمادگ نیکوچکتر

 .شهیم خشک زبونم یرو امنگفته و گفته یهاحرف

 رهیگیم امخنده که اسرمنتظرهیغ مهراب لحن انقدر 

 .زنمیم رخندهیز و رممکنهیغ بایتقر کنترلش و

 با و ادیم ترجلو اومده خوشم کرده فکر که سرمد

 .دهیم هیتک زیم به یگشاد لبخند
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 شد؟یچ -

 ! باده بره کن ردش -

 !منتظرتونن برومند یآقا دیبفرمائ-

 ! ایبگ دیبا برگشتم -

 تمام و نگرفته شکل مهراب زبون یرو یبعد فحش تا

 عمل وارد ختهینر هم به داشتم که یایذهن ریتصاو

 .شمیم

 !لطفا دییبفرما -

 گوش به که یطور اما رلبیز شدنش دور محض به

 .زنمیم غر برسه مهراب

 

 ! ادبیب -
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 حروم چه دونمیم من یرینم شرفیب نیا پر دم -

 .نهیبیم یکی نده منو جواب االنم! هیالقمه

 .دمیم جواب سرمد مثل و کنمیم طنتیش

 !بهتر؟ نیا از یچ... شماست امر امر چشم -

 !باده -

 جابه رو بقا اصل تا شمیم مشغول و خندمیم زیرزیر

 روعذرم ریگسخت و یجد سیرئ یکی نیا و ارمیب

 !نخواد

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲9۰_پارت#
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 هم با همراه یدیسع و سرمد تا گذرهیم یادیز زمان

 فیتعر که مشخصه هاشونچهره از و انیم رونیب

 .نرفته شیپ خوب چندان جلسه و دنینشن یچندان

 کردن شیدرو در یریتاث هم نرفتن شیپ خوب نیا اما

 بهم خروج وقت تا یجور و نداره سرمد زیه یهاچشم

 میمستق نداشتن یدسترس بابت خدارو که کنهیم نگاه

 !کنمیم شکر هانیدورب به مهراب

 !اینگفت آخرشم -

 از شدم تنها کردمیم تصور که یالحظه درست

 اندام عرض یلودگ با و شهیم دوال در چهارچوب

 ! کنهیم
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 ادیمکارم به برومند موقع به اومدن رونیب خوشبختانه

 دور طیمح از ممکن شکل نیبهتر به رو سرمد و

 .کنهیم

 .دهیم قرار مقابلم حساب شماره کی و یبانک کارت 

 

 نیا به کن زیوار کارت نیا از پونصدونیلیم سه -

 شیپ کارت نیا! بفرست برام دشمیرس حساب

 آخر یداد انجام باهاش یانهیهز هر و مونهیمخودتون

 .خوامیم دیرس ماه

 .چشم -

 تیفیک کنترل واحد با فردا. رمیم دارم من -

 ! کنن ارسال خواستم که ییهاگزارش کن هماهنگ

 ! حتما بله-

 ! نده رو هم سرمد پسره نیا به -
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 صراحت نیا و رنیگیم فاصله هم از ابروم و چشم

 از که یکم زمان نیا در هماون میمستق اشاره و کالم

 دونمینم واقعا و کنهیم امشوکه گذرهیم مونییآشنا

 .بگم دیبا جواب در یچ

 

 و رهیمرونیب خودش خاص غرور و ژیپرست با برومند

 پول زیوار به رو کار ساعت یانیپا قهیدق چند من

 .دمیم اختصاص

 بهم یفتاح خانم که یانهیزمشیپ و ادداشتی کمک با

 کارها انجام مشغول بانک نترنتیا قیطر از داده

 با بهیعج برام مهراب بودن ساکت که یدرحال. شمیم

 .کنمیم باز لب اطراف و دور به ینگاه

 !یساکت عجب چه -
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 !دارم خودمو یکارها منم -

 

 یوقت که هست یاسم نیبهتر توجه درخواست سندرم

 شهیم باخبرم، سرمد به نسبت مهراب تیحساس از

 . گذاشت کارم نیا یرو

 رو از ریشمش براش همتون که چشه چارهیب سرمد -

 د؟یبست

 حواسش از یبخش مشخصه که یدرحال و مکث بدون

 .دهیم جواب شده یاگهید کار معطوف

 بسه؟ یکی نیهم ای بگم بازم! داره زن -

 یرو چشمم مقابل که یزیچ اما شهیم بسته دهنم

 وقاحت اوج به کردن فکر فرصت شهیم ظاهر صفحه

 .رهیگیم روسرمد

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 1788shahregoftegoo@ 

 ست؟ین مجرد مگه برومند -

 معطوف رومهراب حواس از یشتریب بخش خوبم سوال

 .کنهیم من

 ... چرا -

 هی یبرا حساب. زمیبر حساب هی به پول گفت من به -

 !کودک مهد

 ! اریب خودت با سیبنو اسمشو -

 کردن چک با و کنمیم ادداشتی روکودک مهد اسم

 و شمیم بلند جا از خروج وقت دنیسررس و ساعت

 .رمیم رونیب

 !ییباال کوچه ایب -

 

 یهمراه نیهمچ انتظار. کردم تعجب بگم اگر دروغه

 .داشتم رویجذاب
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 ! سیرئ چشم -

 یتبلت مهراب. شمیم سوار و رمیم نیماش سمت تند

 .کنهیم حرکت و ذارهیم کنار داره دستش یتو که

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲91_پارت#

 

 

 

  تو؟ یندار یزندگ و کار واقعا...سالم -

 و ادهیدرم تن از رورنگش یشتر پالتو و زنهیم لبخند

 .ذارهیم عقب یصندل یرو
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  پس؟ خورهیم یدرد چه به بودن اردریلیم -

 اسم نرفته ادمی تا و ندازمیم باال شونه! واقعا داره حق

 سرعت به. دمیم قرار ارشیاخت در روکودک مهد

 آدرس به تا کنهیم جستجو نترنتیا یتو رو اسمش

 شهیم موفق هم زود یلیخ و برسه

 ! کجاست مینیبب میبر -

 

 خداخواسته از هم من و رونهیم آدرس سمت به

 .شمیم همراهش

 و کنهیم توقف برق و زرق پر کودک مهد در یجلو

 اما بشه ادهیپ خوادیم. ندازهیم اطراف و دور به ینگاه

 یسوال. دمینم اجازه رسهیم ذهنم به که یفکر با

 .کنهیم نگاهم
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 داره ربط برومند به اگر. میبر دینبا تو نه من نه... نرو -

 چه بشه داشمیپ. بشه دایپ اشکله و سر ستین دیبع

 رو سرور فردا. جفتمونه ضرر به من چه نهیبب تورو

 !خبرهچه نهیبب ادیی بفرست

 

 در روخونه ریمس نباریا و کنهیم موافقت موث یکم با

 .کنمیم باز لب نشده رید تا من و رهیگیم شیپ

 زد زنگ امروز مامانم بزنم؟ خونه سر هی شهیم -

 ! کردیم هیگر داشت

 ینینشعقب چندلحظه یبرا من و دهینم یجواب

 درست اما. برم جلو یشتریب ذکاوت با بارنیا تا کنمیم

 راهنما مهراب مناسبم حلراه فکر در که یالحظه

 رییتغ کامال رورمونیمس که یدوربرگردون و زنهیم

 .رهیگیم شیپ مارو خونه ریمس و زنهیم دور دهیم
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 یحس یجلو تا ادیم باال جونم و شناسمینم پا از سر

 کنهیم بمیترغ اششده اصالح گونه کردن ماچ به که

 !ستمیبا

  

 !سیرئ یمرس -

 .زنهیم لبخند

 شش ساعت راس عصر فردا! سیرئ نگو من به انقدر -

 !یاخونه

  بپرسم؟ سوال هی حاال! چشم -

 .بپرس -

 با یباز دور چند از بعد با و کنمیم من و من یکم

 .ذارمیم کنار روترس دورگردنم ریزنج

 کدورتتون گمیم یعنی نه؟ یستین دشمن برومند با -

 ! بنظرم استازه
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 .ندازهیم سمتم ینگاهمین

 ! میبود هم قیرف قبال آره یول ستین تازه هم یلیخ -

 .زد حدس شدیم داد سرمد راجب که ینظر از

 

 کجاست؟ مشکلاالن پس خب -

 فضولم یهاچشم و منتظر صورت به یابَرنده نگاه

 خوب روپشتش طنتیش و نگاه نیا من و ندازهیم

 .شناسمیم

 !سوال هی یگفت -

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲9۲_پارت#
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 ن،یماش فروش انتخاب کنمیم حس وقتا یگاه

 وجود با سعادت مهراب که بود یظلم نیتربزرگ

 یهاحرف از استفاده و مذاکره در که ییباال استعداد

 خودش حق در داره خودشون با مقابله یبرا هاآدم

 بخش کنم،یم فکر درآمدش به یوقت البته! کرد

 !شهیم کم اشظالمانه بار از یاعمده

 ینینشعقب بشم شرمنده و ارمیب ابرو به خم کهنیا یب

 تهران دودگرفته منظره دنید به روخودم و کنمیم

 .کنمیم مشغول

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 1795shahregoftegoo@ 

 یلیخ ستین روزید و امروز کار شهاب و من ییآشنا -

 هم کیفابر قیرف میشناسیم روگهیهمد که وقته

 .میاینم حساب به بهیغر هم یلیخ خب اما مینبود

 

 به ینگاهمین و رهیگیم سبقت شیدست کنار نیماش از

 حرف و جایب سوال ترس از که ندازهیم کنجکاومن

 !گوشم سراپا و گرفتم کام به زبان اشتباه

 !کنهیم دارو قاچاق شهاب -

 ساده چقدر واقعا! شد آراسته زین سبزه به بود گل خب

 انجام ما که یکار کردمیم الیخ مدت نیا که بودم

 !بزگش نوع از اونم هیدزد اسمش میدیم

 یداروساز خودش مگه کنهیم قاچاق یچ یعنی -

 نداره؟
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 مردم دست به داروهاش همه اما داره ییدارو شرکت -

 رونیب یقاچاق خودش اطالع با اشیلیخ رسهینم

 وارد یقاچاق خودش اطالع با هم دارو یسرهی! رنیم

 هی. شنیم پخش خاص داروخانه یسر هی تو و شنیم

 ! خودش خاص فیکث بستونبده

 

 لیم که یمن یبرا نیا و میندار خونه تا یادیز فاصله

 !ستین ندیخوشا اصال دارم اتیجزئ دنیشن به یادیز

 !میبگ سیپل به دیبا خب -

 .کنهیم نگاهم یساختگ تعجب با 

  ؟!دینرس خودم ذهن به چرا یدرخشان فکر چه-

  ؟یکنیم مسخره -

 .کنهیم ترمز سرکوچه و خندهیم
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 ای بخنده دونهینم آدم یزنیم ییهاحرف هی آخه -

 تورو داشتم مدرک اگر یکنیم فکر. کنه هیگر

 برو سره هی هم فردا. نییپا بپر جلو؟؟ فرستادمیم

 !میدار مهمون. خونه بعدشم شرکت

 گفتن با و کنمینم عیضا روخودم نیا ازشیب

 رمیم خونه سمت و شمیم ادهیپ نیماش از خداحافظ

 نوع هر از و باشم داشته مامان کنار رویخوب شب تا

 .کنم یریجلوگ انفجار

 اون و مهراب یهاحرف به و دمیم فشار روخونه زنگ

 از و دارو قاچاق و برومند رفتار آخرش، میدار مهمون

 مورد نیا در و کنمیم فکر سرمد یکارها بدتر همه

 .شهیم خیس تنم به مو آخر

 ! کنار برو -
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 گهید بار سرم پشت درست هم اون مامان یصدا با

 از نباریا اما کنمیم احساس روتنم یموها شدن خیس

 بدونم هاشچشم به کردن نگاه با تا گردمیبرم. ترس

 دهید نگران دیبا کجا تا و بوده خونه از رونیب یک از

 .باشم مهراب با شدنم

 .سالم -

 .نهیسنگ دستم کنار برو سالم کیعل -

 .رمیگیم رودشیخر یهاسهیک و شمیم خم زود

 .من بده -

 حرف چیه یب و راحت یلیخ و کنهینم یمخالفت

 .رهیم داخل و کنهیم باز رو در یدار منظور

 ؟یبود کجا -

 .دهیم جواب برگرده نکهیا یب

 .کنم دیخر کمی بارتره رفتم -
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  ؟یاومد ادهیپ نجایا تا دونیم از -

 !ندارن اریدراخت راننده شما مثل همه بله -

 مامان که یزیچ بخاطر نه اما. بترسم دیبا یعنی نیا و

 من با آرامش با همچنان نکهیا بخاطر شتریب دهید

 !کنهیم برخورد

 

 لبخند با و رمیم باال مامان سر پشت یکییکی هاروپله

 .کنم پا و دست یزیچ تاارمیم فشار ذهنم به یزورک

 ...یگیم زویچ اممم -

 .ندازهیم دیکل و ستهیایم واحد در یجلو

 یایدهن تو تمام تا بباف هم به دروغ گهید کلمه کی -

 !یریبگ امروز نیهم و نزدم بهت که

 رودردشون تحمل من و ادهیز تعدادشون قطعا

 !نمیبینمدرخودم

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 1800shahregoftegoo@ 

 و ذارمیم آشپزخونه یتو رومامان یهادیخر

. کنمیم فکر نشد داده ادامه که یبحث به زدهرتیح

 با من یبرا نیا و ستین خودش یسرجا یزیچ کی

 حساب به یبزرگ ترس دارم مامان از که یشناخت

 !ادیم

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲93_پارت#

 

 

 

 .بمونم ساکت تونمینم

  ؟یدید منو -
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 گاز یرو رویکتر و ادیم آشپزخونه داخل خونسرد

 .ذارهیم

 ؟یدیند منو تو مگه آره -

 ! خب؟...نه -

 و زهیریم نکیس یتو دهیخر که ییهاپرتقال و بیس

 دیبا کنه دایپ ادامه گهید قهیدق پنج تا روند نیا اگر

 !دارشمیب خواب از تا بزنم ضربه خودم به انقدر

 یقربون دیبا گوسفند و گاو! گهید یاومد ؟یچ خب -

  کنم؟

  مامان؟ یخوب -

 نتیکاب به و رهیگیم طرفن به شسته که یبزرگ بیس

 .دهیم هیتک

 اصوالرو ادا نیا اگه خوبم من.مونده ادیز شام تا بخور -

 دونمیم! دمید بله...نه ای دمید روپسره یبدون که یایم
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 بخاطرش که هیهمون نیا دونمیم و نداره زن که هم

 !یکرد من و خودت گریج به خون چندوقت

 تعجب فرط از هامچشم بده ادامه گهید جمله کی اگر

 .پرهیم رونیب

 ! یدونیم کجا از -

 دروغ شما یهرچ زد حرف من با. گفت بهم خودش -

 !بهیغر به رحمت صد باز. گفت راستشو یبود گفته

 

 نیترمثبت تا بسته همت کمر سعادت مهراب قطعا

 اعتراف دیبا و بزنه سند خودش یبرا روقصه نیا نقش

 راستا نیا در دوارمیام فقط بوده هم موفق که کنم

 !باشه نگفتهمامان به هامونیدزد از یزیچ

 االن؟ یستین ناراحت تو خب -
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 و نر دوتا حتما یبود ترکیکوچ چهارسال اگر... چرا -

 راست ینجوریا گهید که زدمیم صورتت تو ماده

! یبگ دروغ و ینکن نگاه مادرت یچشما تخم به راست

 یهست خودمم رنج دست یشد بزرگ گهید خب اما

 تورو که بزنم خودم به چهارتا دیبا بزنم تو به دوتا اگه

 !کردم تیترب ینطوریا

 

 از حالت نیا و شهیم ترسرخ لحظه به لحظه مامان

 !الیخیب صورتاون تا ترهیعیطب من نظر

 بشه نیا که نبودم قیرف شماها با عمرم همه من -

 از من به بزنه زنگ دیبا مردم پسر! باده دستم مزد

 بده؟ یجمع خاطر شیزندگ خونه نیب تو کار تیامن

 زنگ. یگیم یچ خودت نمیبب نگفتم یچیه روزه دو

 باالخره یک نمیبب نزدم یحرف احوال و حال از ریغ زدم

 ؟یکنیم ایح

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 1804shahregoftegoo@ 

 ...سرور -

 ! بدتر تو از اون بد تو...اراین اونو اسم -

 هارووهیم هیبق حرص با و کنهیم باز روآب ریش

 .شورهیم

 !دستت مزد بشه نیا آخرش اوالد یبرا بکن جون-

 تو. کنمیم شکر مامان دنیبخش دوباره بابت خدارو

 بود مقابلم که یکس یاقهیدق چند مکالمه نیا

 زبونم واقعا من و نداشت مامان به یشباهت نیکوچکتر

 !بود اومده بند

 روزهیریم صورتم یرو مامان یشستشو از که یآب

 فمیتکل تا پرسمیم رویاصل سوال و کنمیم پاک

 .بشه روشن

 گفت؟ یچ بهت سعادت -

 .کنهیم نگاهم ضیغ با
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 اونجا از مهراب خونه دم ارتتیم تا! سعادت شد حاال -

 سعادت؟ بعدبه

 طیشرا از. زد حرفاشو آقا هی مثل بگه دیبا یچ یچیه

 هی زد، حرف خانمنیریش از گفت کردنش یزندگ تنها

. گفت آمداش و رفت تو کار از جانیا اومد پاشد روز

 نبود راحت المیخ هروقت گفت داد رواشخونه آدرس

 !اونجا امیب پاشم

 میقا من از و یدیترس خوبش پول بخاطر تو گفت

 ینگران فهمهیم داره مادر خودش اون یول یکرد

 !هیچ مادرانه

 

 موندنم به روزهسه جنگ از بعد مامان که یروز اون

 وگرنه. قراره چه از هیقض دمیفهمیم دیبا داد تیرضا
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 نیهمچ کردمیم تالش هم بعدش روز یس تا من اگر

 .ومدینم رمیگ یتیموقع

 نداره، یدوست انسان جنبه صرفا مهراب کار نیا البته

 جمع حواسم که هست من یبرا هم یخطر زنگ بلکه

 که یسیرئ نیهمچ به رویانتیخ هرنوع فکر و باشه

 داشته گفتوگپ مامان با و شده باز هم خونه تا پاش

 اعتراف اما چندم بار یبرا دونمینم. کنم رونیب سرم از

 کار اصال سعادت مهراب به زدن نارو که کنمیم

 !ستین یآسون

 

 خواد؟یم تورو حاال -

 به و کشمیم کردن فکر از دست مامان یباصدا

 کنار رودروغ. کنمیم نگاه اشکش از شده پر یهاچشم

 .شمیم وارد صداقت در از و ذارمیم
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 یلیخ یچهمه دونمینم یچیه مامان دونمینم -

 .استدهیچیپ

*** 

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲9۴_پارت#

 

 

 

 و گرفته رنظریز رومانیپ دقت با که مهتاب به توجهیب

 آبکش روبرنجم کشهیم هم یپرسوز آه یازگاه هر

 .کنمیم
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 شه؟یزندگ یتو یکس نظرتبه -

. نباشه سوال به یازین که هست واضح انقدر هاشرفتار

 و رمیم کنارش نکیس داخل یهاظرف شستن از بعد

 .نمیشیم کانترپشت یصندل یرو

 

 خواهر جز یچشم به تورو مطمئنم اما دونمینم -

 .نهیبینم دوستش

 .کنهیم دیتائ و دهیم سرتکون مغموم

 !خره بسکه -

 درکمال که برداره کانتر یرو یهاشکالت از خوادیم

 رودلخورش نگاه پاسخ و کشمیم عقب روظرف احترام

 .دمیم جانب به حق

 !یخورد دوتا بود حواسم -
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 یعنی شدنشنهیس به دست و دهیم باال روابروش یتا

 .گرفته درنظر برام یاردوستانهیغ جواب

 

 !یکردیم نگاه رومهراب یچجور دمید منم -

 .زنهیم زل هامچشم به و شهیم خم جلو به یکم

 نگاهت ته ندارم شک! که یکن میقا یتونینم من از -

 ! بود دهیخواب هم نفرت یکم نگار به

 .رهیم راست و چپ هاممردمک نیب نگاهش

 !نه؟ مگه -

 رهیگیم فاصله یوقت و خندهیم امیب خودم به تا

 چشمک و دهیم تکون هوا یتو روبرداشته که شکالت

 .زنهیم

 ! استخانواده نیا یاعضا تمام برازنده زرنگ صفت

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 1810shahregoftegoo@ 

 باعث مهتاب هشدار و کنمیم مشغول کار به روخودم

 که ییهرجا به کردن نگاه از امکان حد تا شهیم

 که یطیدرشرا مخصوصا. کنم یخوددار هست مهراب

 .داره حضور جمعشون در هم نگار

 میقا و مامان موضوع بخاطر برگشتم یوقت از اگرچه 

 به ایگو خب اما نرفتم پرشدم ادیز من از کردنش

 !اومده گرانید چشم به که نبودم عقب یکاف اندازه

 

 عجله با. شهیم دوبرابر کارها حجم شام سرو زمان تا

 کمک یگاه و رمیم گهید طرف به یطرف از

 کنمیم هم افتاده نفس از واقعا امشب که خانمنیریش

 دهید تدارک سعادت که یپاشوختیر نیا در تا

 ! نمونه تنهادست
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 مشغول یوقت و کنمیم آماده هارودسر شام از بعد

 یزیچ حرکت حس با هستم شونیآخر لحظه نیتزئ

 گونه نجوا و آهسته یصدا و پرمیم جا از موهام یرو

 .چهیپیم گوشم یتو کینزد فاصله از ییآشنا

 !بخرم برات روترشسخت و سفت هی دیبا -

 

 از باشه نمیتزئ از یبخش بود قرار که یانگور دونه

 ازم امیب خودم به تا و خورهیم و کشهیمرونیب دستم

 .ذارهیم تنها روشده سالحخلع من و رهیگیم فاصله

 که یسرگل موهام لمس با و کشمیم یقیعم نفس

 . دمیم صیتشخ روافتاده سرم از یک دونمینم

 به مهتاب یصدا با ادیم هاملب یرو که یلبخند

 .شهیم پاک سرعت

 !دمید هم رویکینیا -
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 رو دسر ظرف. بگم یزیچ تا گردمیبرم دستپاچه

 یتو هم یدست شهیم دور که همونطور و دارهیبرم

 .دهیمتکون هوا

 ستین الزم یکن درست دسرا نیا از یوقت تا -

 !یبد حیتوض من به رویزیچ

 

 ریبخشب و خونه شدن جمع و هامهمون رفتن از بعد

 آرامش و سکوت شدن حکمفرما و خانمنیریش گفتن

 مبل یرو و کنمیم پر خودم یبرا یچا یوانیل  دوباره،

. کنمیم در یخستگ آرامش با و دمیم لمهی منینش

 تمام عجله با یآشپز اون از بعد و شرکت یکارها

 .گرفت روتوانم
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 رفتن باال از قبل و ادیم رونیب یپشت اطیح از مهراب

 .شهیم کمینزد

  هست؟ یمشکل -

 .دمیم جواب تعارفیب

 موندهکم من! یزد حرف مامانم با یگفتیم بهم دیبا -

 .کنم سکته بود

 به ابروهاش ینسب بودن کینزد اما خندهیم هاشلب

 .کنهیم القا مخاطب به رواخم امیپ هم

 یادیز زیچ یگیم روراستش یدار یوقت ریادبگی -

 و مامانت راجب نبود الزم یحت. نداره وجود ترس یبرا

 بود یکاف...خونه یبر تا یبگ دروغ هاحرف نیا و هیگر

 !خوادیم دلت یبگ بهم

 

 .کنهیم مزه و رهیگیم من از رویچا وانیل
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 !بود یدهن -

 ظاهر هاشچشم کنار یداشتن دوست و زیر یهانیچ

 .شنیم

 ؟یچ گهید... دونستمینم واعجبا -

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲9۵_پارت#

 

 

 

 رومن ضینق و ضد یرفتارها نیا با که دونهیم خوب

 خودم از که یشناخت با من و برهیم راه غیت لبه یرو
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 فمیتکل دارم دوست. خطرناکه برام چقدر دونمیم دارم

 نیهمچ شدن خلق از راحت الیخ با تا باشه روشن

 دختر کی که ییاهایرو همه به و کنم فیک ییهالحظه

 که ییآرزوها یبرا و نمیبش ای بدم رنگ داره جوان

 .بخورم غصه رنیم برباد

 !یباش رفتارت مراقب شهیم -

 

 یجور گردهیبرم یوقت و ستهیایم چهارم پله یرو

 پر ذهنم از یبعد یهاجمله که رمیگیم اضطراب

 .ذارنیم تنها مهراب منتظر نگاه با رومن و کشندیم

 نظر؟ چه از -

 یدونیم. باشه بهتر بشه حفظ مونفاصله کنم فکر -

 !کنمیم باور من که
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 و زنهیم دامن اضطرابم به اومدنش نییپا پله کی

 قبل لحظه چند مرد به یشباهت اشگرفته صورت

 .نداره

 راحت التویخ اگر. شده حفظ مونفاصله شهیهم ما -

 دروغ اسم به یبزرگ شکاف هی  بگم دیبا کنهیم

 ! بوده نمونیب شهیهم

. کنمیم پر رومونفاصله و شمیم بلند جا از یعصبان

 یزخم تا گردمیم یاجمله دنبال و ستمیایم مقابلش

 .بدم امیالت روزد آخرش حرف با که

 ! یکرد یباز نقشتو خوب یلیخ تو چون...خب آره -

 .کنهیم نگاه روسرتاپام و زنهیم پوزخند

 ؟ینگفت راستشو چرا ینداشت یادیز استعداد که تو -

 .ستمیایم اشنهیسبهنهیس و رمیم باال پله دو

 !رفتم شهینم دمید یوقت اقال! بودم مجبور من -
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 .دهیم سرتکون

 

 یوقت یول گرفتم قرار ریتاث تحت راستش آره -

 !شد خراب یچ همه یبرگشت

 .بودم نکرده شروع رومزخرف بحث نیا کاش

 ه؟یچ کارات نیا یمعن شد خراب اگه -

 . شهیم ترظیغل اخمش

  ؟یناراحت -

 !آره -

 راحت سر شب کنهیم کار آدم یعنی... اهللاالالهال -

 به نذاره صدقه تا که نهیبیم ییخوابا هی بذاره نیزم

 .گردهیبرنم جا

 رو شتریب یدعوا یجلو خانمنیریش موقع به حضور

 مهم اومد جلو ناآگاه ای آگاه ستین مهم برام. رهیگیم
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 کنارشون از و گمیم ریبخشب! بود دیمف که نهیا

 و گرفته رو خرمخیب که یسرزنش وجود با و گذرمیم

 با بلکه تا ذارمیم هم یروچشم ستین بردار دست

 .بشم رها بد یهاحس شر از خواب حُقه

*** 

 

 به هاعقربه شدن کینزد با و کنمیم نگاه روساعت

 به تا شمیم لمیوسا کردن جمع مشغول پنج عدد

 دعوامون از بعد روزسه نیا در که مانیپ به موقع

 گاهمیوبگاه یهاریتاخ با و اومده دنبالم مهراب یجابه

 .برسم داره مشکل

 بخواد؟ خدا یحاضر -
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 واقعا  روزتمام یبرا هماون مانیپ یصدا دنیشن

 با هرلحظه یوقت مخصوصا! بره سرحوصله و بارکسالت

 .کنمیم اشسهیمقا مهراب

 پاشم که نرفته هنوز برومند یول... حاضرم من بله -

 !امیب

 !ینیهم تو هم نباشه اون -

 ! امیم رضا با فردا از یزنیم غر یلیخ -

 .خندهیم

 میمنتظر اونجا ادیم روز دو یکی نیا تو خودش رضا -

 ! کنه درست براش خوب سابقه هی فیشر

 

 از دنیپرس سوال اجازه برومند حضور و در شدن باز

 جلو. شمیم بلند جا از احترامش به. دهینم رومانیپ

 .ذارهیم زیم یرو رو یاجعبه و پاکت و ادیم
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 دست به برسون دوم طبقه ببر نارویا االن نیهم -

 !سرمد یآقا

 !چشم -

 .زنهیم جعبه یرو دومرتبه وار دیتاک اشاره انگشت با

 ! خودت... نه نایا و رئوف آقا ببره یدینم یکس به -

 

 نیهمچ با دیبا که هستن یمهم مدارک قطعا پس

 یحسابدار بخش ریمد دست به ینانیاطم و دقت

 ! برسه

 !چشم -

 .دینباش خسته -

 گوشم یتو مانیپ کالفه یصدا خروجش محض به

 !کنهیم ترمکالفه و چهیپیم

 ؟یایب دترید دیبا -
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 شهیم که ییتاجا روموهام و کنمیم مرتب رو اممقنعه

 یهاچشم به یتوجه قابل موضوع چیه تا دمیم تو

 .ندم سرمد زیه

 انقدر پس مونمینم شیکاراضافه پول بخاطر قطعا -

 !نزن غر

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲9۶_پارت#
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 از هانیدورب دست از فرار و کار به دادن سرعت یبرا

 یحسابدار واحد به روخودم تا رمیم نییپا هاپله

 .برسونم

 رودرش شهیم باعث نیهم و ستین موم و مهر پاکت

 جز یزیچ اما بندازم، اتشیمحتو به ینگاه و باز

 زود. ستین افتیدر و پرداخت دیرس و نامه یکسری

 یخال بایتقر  واحد وارد بعد و رمیگیم عکس ازشون

 .شمیم یحسابدار

 حراست و هانیدورب بودن کنترلتحت از اگرچه 

 نیهم در مانیپ حضور ترمهم همه از و یروزشبانه

 .ترسمیم همباز اما آگاهم یکینزد

 نیترامن در زن کی که هست هانگاه یبعض 

 باهاشدن مواجهه در و ترسهیم ازشون همطیشرا

 . نهیبیم بیآس
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 !نورایا از عجب چه...سالم -

 و گردمیبرم اومده کجا از دونمینم که سرمد سمت به

 .زنمیم یامهین و نصفه لبخند

 !بدم شما به نارویا گفتن برومند یآقا... سالم -

 گرفتن وقت من، لیم برخالف و کنهیم دراز دست-

 برقرار دستم  با کوتاه هرچند یارتباط پاکت و جعبه

 بودن جذاب ای بایز یجا به حاال که ینگاه و کنهیم

 اسم به یدیتائ مهر است،کننده منزجر کامال بنظرم

 !زنهیم واقعه نیا به یآگاه

 

 باعث انسان وجود در یزیچچه دمینفهم چوقتیه

 موجود واقعا انسان!  شهیم بیغر و بیعج یهالیم

 ! هیبیعج و دهیچیپ
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. هاستبیغروبیعج نیهم از یکی هم سرمد لیم

 ،یاجباربه و فیکث یهاارتباط نیهمچ و زن به لیم

 !برخورداره زن نعمت از خودش یوقت هماون

. باال ومدمیم خودم یگفتیم ،یخانم شد زحمتت -

 ! ممنون

 .شده مشکل همزدن لبخند گهید حاال

 .گهید برم من د،یباش سالمت -

 !باهم میبخورقهوه هی بمون... کجا -

 قائلم زنان حقوق و یآزاد یبرا که یاحترام تمام با -

 !کردمینم قبول بودم جات من اما

 .موافقم مخالفش نظر و مانیپ با کامال

 . دارم عجله برم دیبا ممنون -

 .خب رسونمتیم -

  شرکت؟ امیب الزمه -
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 ! نه -

 

 دور راه از که یمرد دو هر به یدوحرف کلمه نیهم با

 .دمیم قاطع جواب هستند من منتظر کینزد و

 و آسانسور منتظر هاپله یجا به بارنیا کنمیم عقبگرد

 .مونمیم داره نیکاب داخل که ینیدورب

 یتیموقع به روخودم و کنمیم یخداحافظ هانگهبان از

 .رسونمیم فرستاده مانیپ که

 زنهیم صورتم به یاگهید زمان هر از شتریب سرما سوز 

 احساس روهامگونه شدن سرخ د،یند تونمیم من و

 . کنم

 هم دست به دست امروز سرمد و سرما کار، یسخت

 .رندیبگ من از یاساس حال هی تا دادن
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 به مانیپ که کنمیم خداروشکر و شمیم نیماش سوار

 شرکت به دنیرس تا و معتقده زنان حقوق و یآزاد

 یلیخ نیا و پرسهینم سرمد و من مکالمه از یزیچ

 نق آسانسور داخل که ستین خودم دست. ندهیخوشا

 .زنمیم

 

 شرکت؟ میایب بودالزم حاال -

 آماده فردا یبرا که میبش جمع همه گفت مهراب -

 .میباش

 .دمیم تکون هوا یتو یدست حوصله یب

 !که خوادینم یآمادگ که آمد و رفت چهارتا -

 !گهیم یاگهید زیچ که تجربه -

 ...تجر کدوم -
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 به که یاطعنه متوجه اشفروخورده لبخند به ینگاه با

 .شمیم زد

 !ینمک یب یلیخ -

 و شمیم خارج شیبعد یهاحرف به تیاهم یب

 .رمیم داخل در بازشدن با و دمیم فشار رو واحدزنگ

  

 با دادن لمهی یصندل یرو که یدرحال رضا و فیشر

 سرگرم روخودشون زنندیم ضربه وارید به سیتن توپ

 و داشتم ییهاتیمسئول نیهمچ هم من کاش.  کردن

 .شدمینم مسخره هم انقدر

 بسته در و ستین یمجتب و سرور و مهراب از یخبر 

 .کنهیم تیتقو روبودنشون باهم احتمال مهراب اتاق

 

 .خانم باده سالم -
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 !اومده که هم طال جوجه ااا -

 رضا توپ تا رمیم جلو و دمیم روفیشر سالم جواب

 اما. بزنم ضدحال و رمیبگ وارید به برخوردش از قبل رو

 هست من سرعت و توان ازشیب ضربه شدت متاسفانه

 .خورهیم چشمم به بجنم خودم به تا و

 !آخ -

 هو؟ی وسط یاومد چرا ااا -

  ؟یخوب باده -

 میکن کار دیاومد ای نجایا کودک مهد! شده؟یچ -

 ؟!همبا

 

 اما دارهیم نگه سرجا رو رضا مهراب یعصب یصدا

 ریز که صورتم از یامهین به ینگاه تا ادیم جلو فیشر
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 تشر رضا به حال نیدرع و بندازه داشتم نگه دست

 .بزنه

 ؟یزنیم ینجوریا شهیم رد داره ینیبینم یکور -

 ! باده نمیبب دستتو بردار

 .ادیم جلوتر رضا

 کنم بوس خودم ایب شدهیچ نمیبب. نبود که یعمد -

 ! شه خوب

 با و شمیم دهیکش عقب بکنه یاقدام نکهیا از قبل

 .دمیم صیتشخ رومهراب سالم چشم کی همون

 خورد؟ کجا -

 ! چشمم تو -

 .کشهیم نییپا رودستم

 ...نمیبب -
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  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲9۷_پارت#

 

 

 !کن ول ستین یزیچ -

 .ستین کنول اما

 !نمیبب -

  باده؟ -

 به سرور گفتن "شدهیچ" اون از بعد و فیشر یصدا

 بود دعوا نخواستنم سر  کهاون به نه. ندازتمیم خنده

 ! حاال به نه

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 1831shahregoftegoo@ 

 هم سر پشت چندبار یسخت به و ارمیم نییپا رودستم

 چشمم اما نمیبب بتونم تا زمیریم اشک و زنمیم پلک

 لیم ناخودآگاه که شده ملتهب ضربه ریتاث تحت انقدر

 .دارم شدنش بسته به

 لیاستر قطره بره تونیکی دیشینم ناراحت اگه -

 ! رهیبگ یچشم

 من ایب بلرزه بادا نیا با که ستین یدیب باده بابا اووه -

 .بره بشهتموم کنم فوت دوتا

 

 . خندمیم

 ییطال مثلث کی به مانیپ وجود با رضا و فیشر زوج

 در مقاومت که شده لیتبد یباز مسخره و یشوخ از

 .خوادیم یادیز لیپتانس برابرشون

 !بکن گفتم که یکار ختنیر مزه یجا مانیپ -
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 کنهیم اشاره مهراب به دارمعنا فیشر و رهیم مانیپ

 جذاب اگرچه هاتیموقع نیا. ادیم ابرو و چشم برام و

 که ییهاحرف مرور با چون. آوره دلهره من یبرا اما

 شدنشون تموم یبرا دیبا قطعا دمیشن شیپ شب چند

 ! رمیبگ عزا دور چنداننه یزمان در

 نیا حیتوض و ندازمیم باال سر فقط درجوابش

 .کنمیم موکول یاگهید زمان به هارویدگیچیپ

 

 حالت به طیشرا ل،یاستر قطره با مانیپ برگشتن تا

 تا میشیم جمع هم دور همه و گردهیبرم نرمال

 مهراب. میکن مرور روبشه اجرا فردا دیبا که یانقشه

 حیتوض به شروع دقت با و ستهیایم هممون مقابل

 .کنهیم

*** 
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 برهیم باال روقلبم ضربان زیم یرو تلفن خوردن زنگ

 زنگ هر با که دهیم شیافزا یجور روشدتش و

 !لرزهیم بدنم چهارستون

 ! بده جواب باده نترس -

 رومن حال یطیشرا هر در مهراب یصدا دنیشن

 یادآوری با و کشمیم یقیعم نفس. کنهیم مساعد

 .دمیم جواب روزید یهانکته

 

 دارید برومند با ژهیو مهمان عنوان به رضا فردا - "

 ! کنهیم

 قدرت یارمنتظرهیغ موضوع نیهمچ با شدن مواجه

 .دهیم کاهش رومن سکوت
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 ادیب دهینم اجازه حراست نداره قرار که رضا یول -

 !باال

 کی تنها و شهیم دهیکش سمتم به همه دواریام نگاه

 ذهنم به دارن من از که یدرخواست جواب در کلمه

 :رسهیم

 !نه -

 .دهیم ادامه مهراب

 حراست با یمنش توسط قرارها تمام باده... چرا -

 نیا حاال که زدم دوسگ یکل منم و شهیم هماهنگ

 بهت حراست از یوقت هیکاف فقط. باشم داشته ازویامت

 و ستین یمشکل که یبگ بهشون آرامش با زدن زنگ

... نه رضا البته!  کنند ییراهنما چهارم طبقه به رو رضا

 !خوانشرف یآقا
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 کوچکزبون همه مطمئنم که شهیم باز یجور دهنم

 ".نندیبیم روحلقم ته

 

 بله؟ -

 نیمسئول از یکی یبهمن یآقا یپرانرژ شهیهم یصدا

 .چهیپیم یگوش یتو حراست بخش

 اسم به ییآقا ینباش خسته شمس خانم سالم -

 قرار برومند یآقا با گنیم آوردن فیتشر خوانشرف

 ... شرکت ندهینما. داشتن مالقات

 !لطفا دیکن شونییراهنما ستین یمشکل بله -

 !خوب دختر نیآفر -

 .غرمیم آروم

 .خوامیم حقوق اضافه ادین شیپ یمشکل امروز اگر -

 شهاب؟ از -
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 !شما از رینخ -

 داره طیشرا نیا یتو مهراب بنظرم اما دارم شک

 !خندهیم

 ! نه که چرا... البته -

 .ندازمیم برم و دور به ینگاه

 .خورهینم آب چشمم ادیز من که البته -

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲9٨_پارت#
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 جواب یوقت کنهیم دادیب صداش یتو بنفس اعتماد

 .دهیم

 باخت احتمال یمن میت تو یوقت راحت، التیخ -

 ! کمه یلیخ

 .زنمیم طعنه قبل شب چند یهاحرف یتالف به 

. نهیهم طیشرا باشم هم برومند میت یتو اگر ایگو -

 !زده جلو تو از اون که فعال

 .کنهیم مکث یکم

 !درافتادم باهاش من که نیا بخاطر اونم... فعال -

 چرا؟ -

 و کت. ذارهیم جوابیب روذهنم یهاچرا رضا، دنیرس

 و ادیم جلو متفاوت نسبتا یظاهر با و دهیپوش شلوار

 .دهیم سالم

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 1838shahregoftegoo@ 

 ! داشتم قرار برومند یآقا با خانم سالم -

 

 ! ه؟یچ تونبرنامه بدونم شهیم - "

 دایپ از ریغ البته شهاب به یاساس ضربه هی زدن -

 شرکت وارد یجعل مدارک با رضا! اطالعاتش کردن

 پخش ازیامت دادن یبرا خوانشرف یجا به و شهیم

! کنهیم مذاکره شهاب با خاص یداروها یکسری

 مثل یکس یبرا اما ادیز شما یبرا شیشنهادیپ متیق

 ییجااون از و شهیم یراض هم تینها در کمه شهاب

 که یحساب شماره توئه با هادادقرار یتمام کردن پر که

 شیپ پول هم اون از بعد و شهیم نوشته میخوایم ما

 اضافه برسه بهتون قرار که یاردیلیم شش به پرداخت

 ! شهیم

 .خندمیم تمسخر با و دمیم تکون هوا یتو یدست
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 قرار دوباره خوانشرف خب... استمسخره که واقعا -

 هممونو پدر... برومند وقت سر ادیم...ذارهیم مالقات

 !دنیند گرویهمد حاال تا مگه اصال! اونوقت ارهیدرم

 تنها چون هستن حفظ از رودرسشون هیبق انگار

 .منم مهراب مخاطب

 لغو شما بذاره مالقات قرار همگهید بار هزار! دنیند  -

 که یزیچ و مینرس هم موقع به اگر یحت... یکنیم

 یمشکل تو تینها در میارین ریگ شهاب از میخوایم

 از و یبود دهیند چوقتیه روخوانشرف تو چون یندار

 !شده یکالهبردار شهاب

 باهم توننینم که هردوشون ؟یچ خوانشرف خب -

 !ان؟یب

 به پروژه یتو یبخور دردبه مهره روزها نیا که نفس

 .دهیم تکوندست برام ادینم حساب
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 .باشه برزمان یلیخ تونهیم خانم هی با تصادف -

 .ندازهیم باال شونه

 و خوانشرف به زدن زنگ من با بودنش بر زمان -

 !باتو ریتاخ لیدل به قرار کردن کنسل

 ! چاه تو رمیم نفرچند دهیپوس طناب با دارم رسما

 ! محضه هیوونگید کار نیا -

 ییزایچ همه به زود هیکاف! نه میبجنبون دست اگر -

 "!نمونه جا به ازمون یاثر چیه تا میبرس میخوایم که

 

 که یکار تنها و کنمیم ییراهنما اتاق طرف به رو رضا

 !ماجراست نیا رفتنشیپ خوب یبرا آرزو اد،یبرم ازم

 ! منتظرتونن لطفا دیبفرمائ -

 نیا طول در. شهیم وارد و زنهیم در بنفس اعتماد با

 رهیگیم قرار یصعود نمودار کی در قلبم ضربان مدت
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 هامگوش یتو نه،یس یجا به در شدن بسته با و

 !زنهیم

 

 مهد یآمدها و رفت آمار داره روزه چند سرور  -

 .ارهیم در روکودک

 !خوبه -

 ! بلده روکارش هم رضا -

 من به دنیبخش آرامش جنبه هاحرف نیا که فهممیم

 !داره روآشفته

 !دونمیم -

 !کن اعتماد بهم -

 !کنمیم -
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 تصادف هم با خوانشرف و نفس...خب! خوب دختر -

 شرف عذر و بزن زنگ گهید قهیدق ستیب... کردن

 !بخواه روخوان

 .خونمیم اسیهیآ نفس قول به و زنمیم لب دیام نا

 ! فهمهیم برومند یول -

 ! نه موقع به باش مطمئن -

 یطیشرا نیهمچ در رومهراب که ممنونم یتکنولوژ از

 با و رمیگیم روخوانشرف شماره !داده هیهد من به

 گوش به خط طرف اون از که نفس یصدا دنیشن

 .کشمیم یراحت نفس رسهیم

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 ۲99_پارت#
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 تمام در اما دمیم انجام خوادیم مهراب که یزیهرچ

 دید از یدستپاچگ نیا و لرزهیم پام و دست مدت

 .مونهینم دور  دارم خط پشت که یهمراه

 ؟یافتاد در برومند با چرا -

 که یامکالمه  و برومند اتاق از روحواسم سوال نیا با

 براش اندازه چه تا قمیرف دونمینم من و داره رضا با

 جواب یخونسرد با مهراب. کنمیم پرت استآماده

 .دهیم

 کرد دایپ ایدن یتو بشه یادیز یهاآدم کنمینم فکر -

 انجام تاحاال یحت ای ندن انجام یبد کار چیه که

 یول.  میدار ییهایبد هی شیب و کم همه. ندادن
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 یلیخ واژه فشونیتوص یبرا بد که هستن کارا یبعض

 .هیخوب

 

 ! کاراس نیهم از شهاب کار

 مصرف یوقت... داره خدارو نگاه حکم ضیمر یبرا دارو

 دیام داره دارو یوقت تا بنده،یم دل یزندگ به کنهیم

 دیناام... جنگهیم شیزندگ یبرا و داره شدن خوب به

 !فهیکث یلیخ هاآدم دیام کردن

 با مقابله یبرا یشتریب یانرژ هاشحرف دنیشن

 .دهیم بهم برومند

 نبود بازار تو نیانسول که یادوره اون یدونینم تو -

 . باده داشتن یحال چه من یهاخواهر

 کردنش جور طیشرا هم بود پولش هم گم،ینم دروغ

 دو دو مهتاب یچشما ته ترس بازم یول
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 کنهیم دنبال خبرهارو چطور مهرناز دمیدیم.زدیم

 ! ادیبرم حاال اما. ومدیبرنم دستم از یکارچیه من یول

 

 !امیب بر یخوایم که ییکارا پس از دوارمیام -

 !یایبرم که مطمئنم من... یایبرم -

 .هست یچهمه به حواست که خوب چه -

 ریز دست برومند یکارها الیخیب من و دهینم یجواب

 و کنمیم فکر قهرمانم یهاحرف به و زنمیم چونم

 .سازمیم قشنگ یهاریتصو ذهنم یتو

 ستمین ایب کوتاه اما! بذاره تلفن خوردن زنگ اگر البته

 رهیخ اتاق وارید به میفانتز یاهایرو غرق همچنان و

 :کنمیم باز لب ناخواسته و شمیم

 !یدار فرق تصوراتم با چقدر -
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 هم آدما گذاشتن منتظر... یبود گفته نویا هم قبال -

 !ستین یدرست کار

 

 یجا به که ییصدا و روم به رو منظره به واج و هاج

 .شمیم رهیخ شنومیم گوشم خیب از یگوش

 !خانم داشتم قرار برومند یآقا با -

 با سعادت مهراب! خودشه. زنمیم پلک چندبار

 دهیرس بهش یلیخ که یوضع و سر و یرسملباس

 !کنهیم نگاهم طنتیش با و ستادهیا جلوم

 کنمیم یسع و ذارمیم گوشم یرو دست نامحسوس 

 .کنم صدا رومهراب

 !خبرهچه -

 .ادیم جلوتر و خندهیم -
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 یآقا خوامیم کردم عرض خانم هستم سعادت -

 .نمیبب رو برومند

 ! دارن جلسه االن دیباش داشته فیتشر...بله...ب -

 به و ارهیم در روتلفنش. ندازهیم پا یرو پا و نهیشیم

 .زنهیم لب که نمیبیم و شهیم رهیخ اشصفحه

 یچهمه به حواسم که گفتم نکن، نگاه ینجوریا -

 !هست

 .نباشم شوکه تونمینم

 باال؟ یاومد یچجور -

 !بماند -

 

 با دارم حضورش بخاطر که یآرامش و تیرضا حس

 داره لبش یرو که یلبخند و رضا اومدن رونیب

 .شهیم لیتکم
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 و خورهیم زنگ میداخل شم بلند جا از نکهیا از قبل

 :چهیپیم یگوش داخل برومند یصدا

 یبد خوانشرف به مارو اقیاشت تصور نکهیا بدون -

 باهاششنبه یبرا گهید روز دو و ریبگ رو اششماره

 ! بذار قرار

 هم یروپلک آروم یوقت و زنهیم برق هامچشم

 مهراب و رضا نگاه در رویخوش برق تونمیم ذارمیم

 .بدم صیتشخ هم

 

 .آوردن فیتشر هم سعادت یآقا! چشم -

 !نکن معطلش چوقتمیه تو بفرستش -

 !چشم-

 یآقا از که یدرحال و شمیم بلند جا از ادب کمال در

 به باشه منتظر چندلحظه خوامیم خوانشرف مثال
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 با آخر لحظه و دمیم ورود اجازه سعادت جناب

 :زنمیم لبخند گوشم یتو صداش دنیشن

 است؟برنده شهاب میت یکنیم فکر هنوزم -

*** 

 

 دیبع که هست یبخش قدرت و نیدلنش حس یروزیپ

 حاال و نکنه استقبال اون از که باشه یآدم دونمیم

 داره سعادت، مهراب اسم به یسیرئ وجود با ما گروه

 از یکی سمت به نان،یازم با یحدود تا و قدم به قدم

 واقعا نیا و شهیم تیهدا هاشیروزیپ نیبزرگتر

 ! بخشه تیرضا
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 به حرف کی و رقم دو و ستمیا یم برومند سر یباال

 رمز کردن دایپ یبرا ورودم اول روز از که یاعداد قلک

 !کنمیم اضافه گذاشتم کنار ورودش

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 3۰۰_پارت#

 

 

 روخودم شیصندل از برومند شدن جدا محض به

 نت هاشگفته از ظاهر به و دمیم نشون تبلت مشغول

 . دارمیم بر

 و زنمیم لبخند. دارهیم بر زیم یرو از رویاپوشه

 رسهینم بهم یزیچ اما رمشیبگ تا کنمیم دراز دست
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 اتاق از من به توجه یب. کشمیم عقب یخالدست و

 و کنم تماشا رورفتنش تونمیم فقط من و رهیمرونیب

 .بدم انتقال مهراب به روهامدهید

 

 رفت کنه چک رو دو طبقه ینایدورب بگو یمجتب به -

 ! دو طبقه

 چرا؟ -

 یلیخ حتما پس نداد من به بود زشیم رو پاکت هی -

 !بکنه دل استشیر زیم از که ستین یآدم وگرنه مهمه

 رفته؟ دو طبقه یدونیم کجا از -

 !ستادهیا دو طبقه آسانسورش که اونجا از -

 ! خوبه هووم -

 !بودم شتریب ریتقد ؟منتظر!هووم ن؟یهم

 !تره کنخراب حال هم یقبل از شیبعد جمله
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 !ادیز نکن معطلش دنبالت ادیم مانیپ -

 و من چشم و سیتن توپ یماجرا از بعد کردمیم فکر 

 یبزرگ یدلگرم که اشکبارهی حضور و کار از ترس

 از قبل حالت به زیچهمه قراره بود من یبرا

 خوب یروزها داشتن به باز من و برگردهدعوامون

 !نبود شیب یالیخ انگار اما بشم دواریام

 

 دوباره یبرا یراه به و کنمیم پیتا رویادار یهانامه

 اون که یافاصله کردن پر و مهراب یهاتوجه داشتن

 نیا کردن حل جز اما کنمیم فکر زد حرف ازش شب

 !رسهینم ذهنم به یراه مانیپ با  یهمکار و ماجرا

*** 
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 از جاننوش گفتن با و ذارمیم زیم یرو غدارو ظرف

 یکم فقط غذا یجا به. رمیگیم فاصله مانیپ و مهراب

 و نمیشیم کانتر پشت و زمیریم خودم یبرا سوپ

 . شمیم خوردن مشغول

 یهاحرف نه فهممیم غذا طعم از یزیچ نه اما

 و مهراب روفکرم همه. خانمنیریش هم سرپشت

 پر ندارم حاال و داشتم کنارش که یخوب یهالحظه

 . کرده

 دنید خورهیم زنگ یگوش هامالیخ و فکر نیب

 کنمیم وصل روتماس. داره یخوب حس فیشر شماره

 یسع. شمیم صحبت مشغول سوپ کردن مزه نیح و

 اما باشم یانرژ پر و بخندم مکالمه طول در کنمیم

 خوب رومن و هاستحرف نیا از ترزرنگ فیشر

 .شناسهیم
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  است؟شازده بخاطر ؟یپکر روزه چند باده؟ چته -

 حسرت و نمیبب گهیم که یا شازده تا گردونمیم سر

 مواجه شازده میمستق و یجد نگاه با که بخورم

 و زدن لبخند قصد توجهش از خوشحال. شمیم

 !کنهیم صحبت مانیپ با و رهیگیم رو که دارم یدلبر

 . دهیم خراش روقلبم غم و زنهیم چنگ گلوم به بغض

 ! فیشر -

 جان؟ -

 منتظرش صد در صد یهاگوش و خانمنیریش از 

 به بارهیم که یبارون به تیاهم یب و رمیگیم فاصله

 .رمیم یپشت اطیح

 

 کنم؟ کاریچ من فیشر -

 ؟یکن کاریچ ویچ -
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 .زنمیم زل سیخ اطیح به و رمیگیم یدم

 !دارم دوسش یلیخ من -

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 3۰1_پارت#

 

 

 

 کنم؟ کاریچ خب -

. پرهیم بودم گذاشته کنار هیگر یبرا که یحس هر

 :خندمیم مبهوت

 !فیشر -
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 بخورن ندارن نون مردم هیچ ایباز لوس نیا! درد -

 !زننینم ناله ینطوریا

 .گهید کن ول باشه -

 .کنمیم بازدهان هم من کشهیم که یبلند ازهیخم با

  ؟یکن درهدهن یزد زنگ ن؟یهم -

 بهت دیبا کنمیم حس که هست یموضوع هی... نه -

 !بگم

 شده؟یچ -

 دارم ازش که یشناخت با و کنهیم سکوت یکم

 !ستین یخوب موضوع مطمئنم

 

 تا کنمیمجون من و کنهیم صحبت به شروع فیشر

 اما گهیم گمان و حدس از فیشر. بمونم پاهام یرو

 هست یاتیح انقدر گذاشته دست روش که یموضوع
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 و نیسنگ رواطراف یهوا هم بهش بردن گمان که

 .کنهیم سخت رودنیکش نفس

  ؟یدار صدامو باده باده؟ -

 .گمیم جمله کی فقط

 !زنمیم زنگ -

 

 یکاف توان و تاب که یتن با و کنمیم قطع روتماس

 . رمیم خونه داخل نداره

 معمول طبق مانیپ و مهراب و شده خورده شام

 با که یکجخند. هستند کمک درحال دست به بشقاب

 کشهیم پر یآن به نهیشیم مهراب لب یرو شدنم وارد

 .دهیم تعجب به روخودش یجا و

 !باده؟ -
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 نیا دیشا رهیم عقب دوباره و ذارهیم جلو یقدم

 .زنهیم دو دو داره که منه یهاچشم

 !ه؟یک باده چرا؟ نداره رو به رنگ شده چش مادر وا -

 زد؟ زنگ بود یک -

 

 به ناچار که  شهیم سست انقدر پام ریز نیزم

 ایدن و ستین یکاف اما زنمیم چنگ کانتر یهایصندل

 داد یصدا که ندارم سقوط تا یافاصله من و چرخهیم

 یرخوت اون از بعد و شنومیم گوشم کینزد رومهراب

 یااضافه تالش چیه و ببندم چشم شهیم باعث که

 !نکنم

*** 
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 اریهوش داره انیجر اطرافم که یپچپچ یصدا با

 .ندارم هامچشم کردن باز به یلیم اما شمیم

 بهش؟ زده زنگ یک یدینفهم -

 ! فیشر -

 صد به رو میاریهوش ادیدرم مهراب دهن از که ییناسزا

 .دهیم شیافزا صد در

 که دارن یحرف چه راهبهراه دونمینم من -

 ! شهینمتموم

 .نداره یادیز جون مانیپ خنده تک

 !گهید قنیرف ،یشب نصفه شو الیخیب -

 !خودیب -

 

 وگرنه دارم ادی به روشدنم هوشیب لیدل که فیح

 .ارمیدرب بال ساده کلمه نیهم دنیشن از تونستمیم
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 ؟یاینم تو شهینم باز چشمام بخوابم رمیم من -

 به یصدا بعد لحظه چند و شنومینم مهراب از یجواب

 خوامیم رفتنشون با. رسهیم گوشم به در خوردن هم

 یحضور که هستم یحال چه در نمیبب و کنم باز چشم

 تخت یرو کنارم. کنمیم حس خودم کنار رو

 هم بسته چشم که نهیسنگ انقدر نگاهش و نهیشیم

 .کنم احساسش تونمیم

 احساس پاهام یتو یفیخف لرز و زنهیم تند قلبم

 و کنندیم ریتسخ روبدنم تمام احساسات. کنمیم

 نیب هامدست که ندارم فاصله قلب ستیا تا یزیچ

 .شهیم نوازش یآروم به و رهیگیم قرار یگرم حجم
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 خوب یلیخ رونوازششون سبک و هادست نیا من

 روحم بلکه جسم نه که هستند ماهر انقدر. شناسمیم

 . دنیم نوازش رو

 از ینگرفت عبرت ؟یبزن حرف باهام یخوایم یک -

 سکوت؟ نهمهیا

 .ندارم دادن تاوان به یلیم گهید و گرفتم عبرت... چرا

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 3۰۲_پارت#

 

 

 خرده نه فهممیم کار از یزیچ نه روز تمام

 . دارن هابچه که ییهاشیفرما
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 هم برومند یحت که پلوغه شلوغ و ریدرگ فکرم انقدر

 یبرا و شهیم اوضاعم بودن یرعادیغ متوجه

 رفتنش با. شهیم قائل استثنا هاشیریگسخت

 توریمان ساعت به چشم و کنمیم جمع رولمیوسا

 طبق خوامیم. خورهیم زنگ شرکت تلفن که دوزمیم

 فردا به هست یهرموضوع تا ندم جواب یکارمند روال

 از شتریب خط پشت شخص یریگیپ اما بشه موکول

 رویگوش اکراه با و حوصله یب. هاستحرف نیا

 گوشم یتو یزن مضطرب یصدا که دارمیبرم

 :چهیپیم

 

 ...شرکت...الو...الو -

 .دیبفرمائ -
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 تلفن کنم صحبت برومند یآقا با دیبا من -

 .دنینم جواب روهمراهشون

 و خانم نیا بودن یک قطعا. شهیم گرد هامچشم

 !هیمهم موضوع داشتنش کاریچ

 از یکار هستم دفترشون یمنش من خانم ستنین -

  اد؟یم بر دستم

 

 زدن حرف یبرا که مشخصه و کنهیم مکث یکم زن

 .مونده یدوراه سر من با

 است؟ساخته من از یکمک! خانم؟ -

 دیبد اطالع و دیکن داشونیپ دیبا شده هرطور خانم -

 !برسونن خودشونو دیبا خورده یجزئ ضربه هی شاهان

 دستم جلو برگه یرو رو بیآس و شاهان یهاکلمه

 .سمینویم
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 ان؟یب کجا گرفت؟ تماس یک بگم -

 !دیبگ نویهم فقط شما -

 

 هرزمان از شتریب امروز که مهراب و شهیم قطع تماس

 .کنهیم باز لب بود ساکت یاگهید

 شده؟یچ -

 از همزمان و دمیم حیتوض رودمیشن که یزیهرچ

 دایپ رو برومند راننده شماره شرکت تلفن دفتر داخل

 اما کشهیم طول. رمیگیم تماس باهاش و کنمیم

 دست رویگوش من درخواست به و دهیم جواب

 . دهیم برومند

. دمیم حیتوض مو به مو رو زیچ همه مهراب دستور با

 یب که شهیم هول انقدر اما ه،یک شاهان دونمینم
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 دیبا که ییجا با و ندازهیم کنار رویگوش یخداحافظ

 .رهیگیم تماس

 مهراب دیشا کهنیا به دیام با و شمیم بلند جا از

 یخبر چیه اما رمیم رونیب شرکت از باشه منتظرم

 .منتظرمهمانیپ روز چند نیا روال طبق و ستین ازش

 با مانیپ یصندل یرو شدنم ریجاگ با و شمیم سوار

 یگووگفت یپا هم باز که کنهیم میحال اشاره و مایا

 رومهراب یدسترس نامحسوس دیبا و وسطه محرمانه

 .میکن حذف

 

 مان؟یپ شدهیچ -

 .دهیم راژیو و ذارهیم گاز یرو پا

 شده؟یچ توام با -
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 کارمونو که روزاس نیهم... باده یباش آماده دیبا -

 !میکن شروع

 .کنمیم نگاهش و زنمیم پلک باور نا

 ؟یچ یعنی -

 شب پسفردا تا که یباش یاچاره فکر دیبا یعنی -

 !یچونیبپ رومهراب

 .پرسمیم هن باز اما دونمیم رو چراش

  بشه؟ یچ که -

 .ندازهیم سمتم یمضطرب نگاه مین

 !یدزد میبر که -

 

 در که یدرحال و دمیم قورت یسخت به روگلوم آب

 باال به رو سرم مینباش یباز نیا بازنده کنمیم دعا دل

 .کنم اعالم روموافقتم تا دمیم حرکت نییپا و
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 ؟یدزد میریم واقعا -

 یباال سکیر یبرا یمحکم سند اش دهیپررنگ صورت

 .میبد انجام دیبا که هیکار

 !تو شتریب البته... یدزد میریم واقعا -

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 3۰3_پارت#

 

 

 پانزدهم فصل

 یدزد
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 در اما ساده ظاهر به کلمات دست اون از یدزد و دزد

 یمعنا یپ در یوقت تا که هستند یادهیچیپ قتیحق

 .میبرینم یپ قتیحق نیا به مینر هااون

 اموال یرقانونیغ گرفتن ،یفریک حقوق و قانون دید از

 !یدزد یعنی هاآن تیرضا بدون گرانید

 استفاده سرقت کلمه از یدزد فیتوص یبرا دهخدا

 سرقت درحال دائم که دونهیم دزد رویکس و کنهیم

 .باشه

 که هیبرسر کاله پوش اهیس مرد دزد هابچه دید از

 باال مردم وارید از و پوشونهیم رواشچهره هاشب

 کودکان تیاکثر ذهن در که نماند ناگفته البته و رهیم

 دزد تیشخص متعدد، یداستان یهاتیروا لیدل به

 !شهیم ادی آقادزده عنوان به او از و هست آقا غالبا
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 ادی ایدن گناه تنها عنوان به یدزد از* ینیحس خالد

 .دونهیم یدزد ینوع هم رویگرید گناه هر و کنهیم

 جهل از سواستفاده رویدزد یمتفاوت نگاه در ایپدیکیو

 اموال از یبخش آوردن دست به یبرا یشخص غفلت ای

 در و دونهیم گرانید ای خود نفع به یمعنو ای یماد

 ایدن یدزدهاتیجمع به یاگسترده فیط که نجاستیا

 !شهیم اضافه

 و کرد درک بهتر رویدزد شهیم ف،یتعار نیا باوجود

 وارید از هاشب که یپوشاهیس مرد از دنیترس یجابه

 فکر نیا به و میبترس خودمون از رهیم باال هاخونه

 دست تاحاال باال نظرات طبق ما از هرکدوم که میکن

 ! نه؟ ای میزد یدزد به
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 اموال گرانید تیرضا به تیاهم یب حال به تا ایآ

 یپا که بوده ما یشانسخوش از و میداشت هارواون

 نشده؟ باز ماجرا به قانون

 حق گفتن دروغ با ینیحس خالد قول به مثال ای

 م؟یدیدزد قتیحق دونستن از رویکس

 در یحت گرانید یپرت حواس از چندبار امروز تابه ای

 و میکرد استفاده خودمون نفع به افتاده پاشیپ مسائل

 م؟یگذاشت یزرنگ رواسمش

 درحال گفت دهخدا که همونطور ایآ مهمتر همه از و

 !نه ای دزده اسممون و میهست سرقت تکرار

*** 

 

 هالیمیا تمام ارسال از بعد و کنمیم مرتب هاروپرونده

 تا زنمیم ادداشتمی دفترچه به یسر یادار یهانامه و
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 دردم به ممکنه که یاطالعات هر مانیپ خواسته طبق

 .کنم مرور ازین درصورت و سمیبنو اون در بخوره

 تا کنمیم یسع و زنمیم ورق رومختلف یهاصفحه

 جناب ورود رمز بتونم و رمیبگ یاجهینت ازشون حداقل

 .بفهمم زودتر روسیرئ

 ییهاحساب و سرمد کودک، مهد ربط،یب عدد چندتا

 دو یتلفن تماس ده،یم قرار ارشیاخت در برومند که

 چه دونمینم که شاهان اسم به یمرد و گذشته روز

 که یهرکس یول داره برومند یآقا یزندگ در ینقش

 از بعد سیرئ جناب که ارزشمنده و مهم انقدر هست

 یرساناطالع در من قصور و شدنش ناخوش از اطالع

 اخراجم بود مونده کم که شد یعصب یجور موقع، به

 !کنه
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 !کنهیم پاره روافکارم رشته تلفن خوردن زنگ

 برومند؟ جناب بله -

  اد؟یم امروز خوانشرف -

 ! بله متاسفانه

 ! دادم وقت بهشون ازدهی ساعت یبرا بله -

 اتاق، انیب بگو یوسفی و سرمد به اومد یوقت! خوبه -

 آماده گرفته نتیپر نمیتام یقراردادها از نسخه هی

 !باشه

 .چشم -

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 3۰۴_پارت#

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 1873shahregoftegoo@ 

 

 

 

 :دهیم ادامه و کنهیم صاف ییگلو

 لهیوس هر و یکنترل نیماش و تفنگ چندتا لطفا -

 به تیاهم بدون یدید که یاگهید پسرونه یباز

 !بده سفارش متشیق

 چیپ در چیپ پروژه با رابطه در دیجد گره کی هم نیا

 مهراب مثل هم برومند آخرش ترسمیم! برومند

 قامیرف و من ایدن یهادزد تنها و ادیدرب آب از سوپرمن

 پول کودک مهد حساب به که االن تا! میباش

 کودکان به کمک قصد هم حاال ستین دیبع خت،یریم

 !باشه داشته روسرپرست یب
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 شرکت؟ ادیب بگم چشم، -

 از دور و نادر اتفاقات جزو زنهیم که یاخندهتک

 ! هست مدت نیا انتظار

 !میکن یباز تفنگ باهم ناهار میتا ادیب بگو آره -

 و باشم خوددار تونمینم که باالست انقدر ماجرا طنز

 .خندمیم آروم

 ! بشه ارسال کجا دینگفت آخه دیببخش -

 ...غربشهرک. کن ادداشتی گمیم که یآدرس -

 احتمال و پرهیم باال ابروهام آدرس نوشتن محض به

 دونمیم دیبع. کنهیم دایپ کاهش برومند بودن ریخ

 از یکی ساکن که باشه داشته وجود یازمندین

 !باشه منطقه اون یهاابانیخ نیترگرون
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 سفارش. ذارمیم مهراب اریدراخت روامدهیشن که هرچه

 پرداخت از بعد و دمیم یبازاسباب و عروسک یکل

 برومند یجلو رو دیرس ست،ین هم کم که مبلغ

 . ذارمیم

 .شهیم ارسال عصر تا گفتن دیبفرمائ -

 دنیخر زمان نیا و بشه ارسال ظهر تا قراره که البته

 یجا به و بره آدرس به فیشر که نهیا یبرا

 خودش تیدرنها و رهیبگ لیتحو روبسته خونهصاحب

 قایدق ما و بده آب یسرگوش ارسال مامور عنوان به

 !چخبره میبفهم

 !ممنون - 

 خودم نظربه که یمبلغ و دیرس به ینگاه یحت

 !ندازهینم هیولخرج
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 به توجه یب یکی! داره ییهایتیمز چه پول که واقعا 

 که یابچه یبرا هارویبازاسباب نیترگرون مت،یق

 تمام من مثل یکی خره،یم هست یک میدونینم

 داره باخواهرش که یمشترک یهاعروسک با شیبچگ

 جعبه از چوقتیه نشونیترقشنگ البته که گذرهیم

 از زدن دید به شهیم محدود داشتنش و ادینم در

 !اتاق کمد  شهیش پشت

 

 .اجازه با -

 ! کن صبر -

 رمز، کردن وارد نیح نباریا و کنهیم باز رو لپتاپش

 اضافه هامدانسته به هم یسیانگل اچ و اس حروف

 .شهیم
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 نویا نیتام قرارداد یجابه فرستادم، برات لیمیا هی -

 ! ریبگ نتیپر

 .امیم رونیب و گمیم چشم

 ! بفرست برام فرستادو برات که یانسخه -

 مرد نیا از هم مرگ سرحد تا اگر کنمیم فکر یگاه

 دوباره و دنیبخش یبرا صداش دنیشن باشم، ناراحت

 .کنهیم تیکفا قلبم تمیر خوش دنیتپ

 گه؟ید امر چشم، -

 ؟یکنیم درست... خوامیم ساالد شب -

 درخواست نوع از که یدرحال و نمیشیم زیم پشت

 که زنمیم یحرف شهیم آب دلم تو قند کردنش

 !ستین ندیخوشا

 دستور من یکن کمتر ساالدو به لتیم کن یسع -

 !دمینم چکسیه به روهام هیته
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 خوام؟یم دستورشو گفتم من مگه -

 

 .رهیگیم شکل هاملب یرو یثیخب لبخند

 !رمیم گهید چندوقت من که باالخره خب -

  ؟یسالمت به کجا -

 آمد و رفت شه تموم کار...ستین مهم که کجاش -

 !ست؟ین... گهید تمومه منم

! کنهیم سرخوشم هاشنفس یصدا و ممتد سکوت

 :دمیم ادامه

 برداشته کامال... یگفتیم که یبزرگ شکاف اون -

 !نبودم چوقتیه من انگار اصال...شهیم

 نهیس یتو یسرخوش از که من قلب و سکوت هم باز

 !انداخته راه یکوبیپا

 !بفرست قراردادو -
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 !سیرئ چشم -

 مانیپ امیپ دنیرس با شهیم همزمان قرارداد فرستادن

 .هامدست بستن خی و

 با مهراب چوندنیپ باش، آماده ازدهی ساعت فرداشب "

 "!من

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 3۰۵_پارت#
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 خورهیم زنگ تلفنم که ومدمیدرن امیپ شوک از هنوز

 رو رضا همون ای خوانشرف دنیرس یبهمن یآقا و

 .دهیم اطالع

 و رفته تند دور یرو یباور رقابلیغ طرز به زیچ همه 

 خودم در روسرعت نیا به دنیرس لیپتانس من

 !مجبورم اما نمیبینم

 با و شهیم خم زمیم یرو ورودش محض به رضا

 !زنهیم چشمک بهم داره که یذات یالیخیب

 هست؟ سیرئ یآقا یمنش خانم سالم -

 بازلب ناخودآگاه که خوشحالم حضورش از انقدر

 مخاطب نرسه یکس گوش به که یطور و کنمیم

 .دمیم قرارش

 سکته دارم! بغلت بپرم خوادیم دلم چقدر یدونینم -

 !کنمیم
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 ! بغلم بپر... هیکبه یک...ایدن یگوربابا -

 ! من به شه وصل بگو بهش بپر بِپر یجا -

 . دمیم انتقال روامشیپ و گزمیم لب مهراب تذکر با

 ترکینزد و دهیم لمیتحو یابرادرانه لبخند رضا

 .شهیم

 سر انقدر...ادینم یهرکس ریگ یخاطرخواه نیهمچ -

 ! نذار سرش به

 !نایدورب عقب برو -

 :خندهیم

 یکار هی بذار خوره،یم یدرد چه به یمجتب پس -

 !بکنه اون هم

 اتاق سمت استرس یاذره بدون و کشهیم عقب

. شهیم وارد یبخش نانیاطم لبخند با و رهیم برومند

 اتاق به هم یوسفی و سرمد که برهینم یادیز زمان
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 وارد دیبا که یالحظه انتظار در من و شنیم اضافه

 !مونمیم بشم عمل

 

 مهراب یصدا و خورهیم زنگ میداخل بعد ساعت کی

 .چهیپیم گوشم یتو

 رو قرارداد و بده جواب ینگران بدون خوبه زیچ همه -

 .ریبگ لیتحو

 ییصدا با سرمد بود، داده وعده که همونطور درست

 قرار تا خوادیم ازم دهیم نشون روبودنش خشنود که

 یآقا که یحساب شماره و رمیبگ لیتحو روداد

 !کنم ارسال یمال واحد یبرا دنیم خوانشرف

 هابچه زیتم کار و مهراب برنامه طبق... شهینم باورم

 نوبت بعد به نجایا از حاال و شده یط راه شتریب نصف

 !منه
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 و رضا اومدنرونیب از بعد و شهیم انجام زیچهمه

 .رسهیم من به نوبت یوسفی و سرمد

 به دست و دهیم لم هی مقابلم زیم به یلودگ با سرمد

 دور رضا چشم از کارش. کنهیم براندازم نهیس

 .ارهیم صورتش به اخم و مونهینم

 

 بدم؟ شما به روحساب شماره دیبا من -

 .بشه اسکن قرارداد تا دیباش داشته فیتشر کمی... بله -

 ! حتما -

 جان؟ میمر چخبر -

 یمیصم گفتن جان میمر از شهیم خیس تنم به مو

 من به متعلق لیفام و اسم نیا که خداروشکر. سرمد

 !بذارم کنارشون تونمیم ماجرا نیا از بعد و ستین
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 ...یب بدم جر تو از یدهن هی من -

 سکوت یبرا کنمیم که یهم سر پشت سرفه چندتا

 ! هیکاف مهراب کردن

 خوان؟شرف جناب دیفرمائیم روحساب شماره -

. کشهیم عقب رو سرمد دقت بهانه به و ادیم جلو رضا

 .رهیگیم امخنده که ناخواسته ظاهر به و یجد انقدر

 ...دیبفرمائ ادداشتی -

 و سرمد که نمیبیم و کنمیم وارد روحساب شماره

 و کننیم چک رو شماره همزمان هردو یوسفی

 به نانیاطم بودنش درست بابت از تا رندیگیم استعالم

 .ارنیب دست

 درست هم رولحظه نیا مهراب که خوشحالم 

 روفکرش هاآدم نیا که یزیچ اما. بود کرده ینیبشیپ
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 عنصر و خرابکار هی عنوان به من حضور کنندینم

 !هینفوذ

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 3۰۶_پارت#

 

 

 .دیکن ارسال هم من یبرا روقرارداد نمونه لطفا -

 شماره همون با رولیفا و گمیم چشم یوسفی به

 دینباش خسته همه. کنمیم لیمیا براش حساب

 .رنیم رونیب گنیم

 رضا که یکار بخاطر سرمد که هست اری باهام شانس

 راحت الیخ با من و مونهینم شتریب داره باهاش
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 مهراب که یاشماره و دمیم رییتغ روحساب شماره

 وارد رو خونهیم برام راحت الیخ با و شمرده شمرده

 ! افتی انیپا تیموفق با مرحله نیا! تمام و کنمیم

 

 اجازه مهراب جمله اما بکشم راحت نفس خوامیم

 .دهینم

 ! منتظرتم کوچه سر -

 !نشده تموم یکار ساعت که هنوز -

 !؟یعنی نداره یمرخص دوساعت شده خراب اون -

 ! لطفا مهراب -

 .هاستحرف نیا از تردنده کی

 !منتظرتم گهید ساعت کی -

 مانیپ با شبفردا که یقرار به توجه با دمیم حیترج

 قیدقا نیا و نکنم یپافشار موندن یرو ادیز دارم
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 احتمال و دقت از که یانقشه شروع تا موندهیباق

 .باشم مهراب کنار ندارم یچندان نانیاطم بردش

 

 که یساعت راس و رمیگیم یساعت یمرخص برومند از

 سوار و کنمیم باز رونیماش در خواستن بزرگ سیرئ

 .شمیم

... کنهیم اخراجم برومند بدم ادامه ینطوریهم -

 !سالم

 ! خانم سالم -

 خانم دوباره باعث شیپ یساعت برد یخوش اگر یحت

 مرخشین به. خوشحالم باشه شده دهنش از دنیشن

 تا رمیگیم کار به روتوانم تمام و شمیم رهیخ

 رهیذخ شمیم دلتنگ که ییروزها یبرا رواشچهره

 . کنم
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 که یشیر ته... یاقهوه یابرو و چشم اون و پر یموها

 یبرا که ییهالب و رهیگیم جا صورتش یرو یگاه

 یک من... زنندیم نقش ارویدن لبخند نیتربایز من

 دم؟یرس نجایا به حاال که باختمدل نهمهیا

 !باده -

 ؟!جونم -

 

 نیا انتظار هم خودم. کنهیم نگاهم متعجب یالحظه

 ادامه یجور و بازمینم روخودم اما. نداشتم روحرف

 دنیشن وقت ایدن یهاآدم همه یبرا انگار که دمیم

 .دمیمجون اسمم

 ؟یدار کاریچ گهید بگو -
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 یمونینم اونقدر گفتم... نبود حواست تو گفتم من -

 !کنه اخراجت بخواد اون که

 زود... شهیم تموم کارم زود... یگیم راس اوهوم -

 ...شهیم تموم یچ همه

 

 شیرانندگ به یشتریب سرعت و رهیگیم رو اخم با

 ! ستین مهم یول دهیم

 ...مهراب -

 بله؟ -

 ترسمیم اما بگم بهش فرداشب راجب دارمدوست

 ... کنه خراب رو زیچ همه گفت مانیپ که همونطور

 !شد انجام خوب امروز کار -

 ؟یبگ یخواستیم نویهم! بود خوب آره -

 !گهید آره -
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  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 3۰۷_پارت#

 

 

 

 کنه؟یم تتیاذ سرمد -

 .کنهیم مضطربم یکم ربطشیب سوال

 !نمشیبیم کم! نداره من با یکار... نه -

 .ندازهیم سمتم یادوستانه چندان نه نگاه مین

 یاگهید بار گفت برام مانیپ که یباراون از ریغ به -

 نبوده؟
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 حساب به مهراب نِیام ستین خودیب! نامرد مانِیپ

 کنه،ینم یمخف سشیرئ از رو یزیچ نیکوچکتر اد،یم

 هم اون که! میریبگ فاکتور روفرداشب یدزد اگر البته

 مهراب طیشرا کردن درست یبرا خودش کردن خطر

 .ادیم حساب به

 !نبوده... نه -

 !نمتیبب -

. شمیم رهیخ ابونیخ به و زنمیم دنینشن به روخودم

 سمت روصورتم و ذارهیم رچونمیز دست یآروم به

 .چرخونهیم خودش

 بوده؟ -

 مهمه؟ برات مگه یپرسیم چرا -

 !مهمه که معلومه -
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 یول. شهیم روشن دیام چهلچراغ دلم یتو... نه که نور

 !هیچندثان یبرا فقط

 ! وفتهیب برات یبد اتفاق بذارم تونمینم! یامانت تو -

 !احمق باده 

 که یدوستانسان حس ونیمد روهاتوجه نیا همه پس

 احمق من یبرا صفت نیتربرازنده حتم به. هستم داره

 یمردها رفتار باره نیچندم نیا که یمن... هست

 و نگرفتم عبرت هنوز اما کنمیم برداشت بد رواطرافم

 .زنمیم یعاشق و محبت توهم هم هنوز

 با که حرفام نیا از ترکلفت پوست من... نباش نگران -

 مفت حرف کالم چهارتا و زیه نگاه و چشمک دوتا

 بشه که هست کوتاه انقدر مواردشم هیبق! بشه میطور

 چه من شهیم ثابت بهت وقتش به. گرفت فاکتور

 !ادیبرم ازم ییکارا
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 یهابوق دربرابر که یلطف تنها و کشهیم کنار یآن به

 ده،یم نشون خودش از یسر پشت یهانیماش ممتد

 . نهیماش یها فالشر کردن روشن

 .شهیم کینزد بهم و ذارهیم میصندل پشت دست

 داره؟ هم هیبق مگه کاراش! کارا کدوم کارا؟ هیبق -

 یمزخرف چه فهممیم تازه و کنمیم مرور روامجمله

 . کردم بلغور

 ...نداره -

 !باده -

 !کن باور گفتم ینطوریهم -

 اد؟یبرم ازت ییکارا چه تو -

 !یچیه زدن گند جز به صادقانه بخوام
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 !ترسمیم یکنیم ینجوریا چرا... یچیه -

 ؟یکنیم پنهان ویچ یدار باز باده -

 !زایچ یلیخ

 .خستم یلیخ من گهید میبر. یچیه -

 رهیخ هامچشم به چندلحظه و کنهیم جمع رولبش

 تا زنمیم لبخند اما یمصنوع و احمقانه هرچند. شهیم

 یتو دونمینم من و کنهیم اخم. بشه الیخیب دیشا

 بهشون قیعم نطوریا که گردهیم یچ دنبال هامچشم

 و کشهیم عقب هیچندثان از بعد باالخره! زده زل

 چیه خونه به دنیرس تا. ارهیدرم حرکت به رونیماش

 .رهیفروم فکر در ریمس به رهیخ و زنهینم یحرف
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 ادهیپ قصد نیماش کردن پارک و خونه به دنیرس با

 .رهیگیم دودستم مچ که دارم شدن

 .خوامیم لیدل ازش نگاهم با و گردمیم بر

 ؟یبگ بهم یبخوا که هست یزیچ -

 !نه...ن-

 !شو ادهیپ باشه -

 به و شهیم رهیخ ونیزیتلو به سکوت در روشب تمام

 باهام یاگهید ارتباط چیه گاهیب و گاه یهانگاه جز

 .کنهینم برقرار

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 3۰٨_پارت#
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 ؟یگذاشت سرش به سر تو باز هَمه توو امشب چشه -

 ساالد یدولپ که خانمنیریش سمت به متعجب

 .کنمیم نگاه خورهیم

 !چه؟ من به -

 یرو روسس شتریب نصف و کنهیم نازک چشم پشت

 .زهیریم ساالدش

 یچیپیم پاش و پر به تو یوقت فقط بچه نیا -

 .شهیم زهرمار برج مثل ینجوریا

 و کنمیم نگاه میداشتن دوست زهرمار برج به مغموم

 . کنم شادش یزود به دمیم قول بهش دلم یتو
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 خوردن حسرت  یجا به یداشت استیس کمی اگه -

 !یبود خونه نیا خانم االن

 ؟؟یمن با -

 نجاست؟یا تو و من ریغ یاگهید زن -

 

 بدم. نمیشیم کنارش و رمیم خانمنیریش سمت

 .کنم دل درد باهاش روامشب کی ادینم

 از زایچ یبعض ته و سر... نمیریش هاخوشه دلت -

 ! مشخصه اولش

 تهشو اما معلومه زایچ یلیخ سر... جوندختر نه - 

 کاریچ دونمینم من! یخواست هرجا به زدگره شهیم

 غلط راهت بدون یول یدیرس نجایا به حاال که یکرد

 !مردت نه بوده

 .شهیم گم مهراب یصدا در سوزمنهیس آه
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 .ریبخشب. ممنون -

 

 یبرا که فیح و کنمیم نگاه یناراحت با رورفتنش

 .کنم صبر فرداشب تا دیبا کردنش خوشحال

 .فعال حداقل نم،یریش ادیبرنم ازم یکار -

 .بشه درست زایچ یلیخ دیبا

 یبستیم ما و خودت کیخ به یچا راه به راه حاال -

 .یچیه به یچیه دیبا که االن هرشب

 از یچ بفهمم تا شمیم رهیخ خانمنیریش به سردرگم

 .خوادیم جونم

 نیبب برو پاشو ست،ین تیحال یچیه چرا تو دختر -

 !چشه بچه نیا

 من؟ -
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 غضه ینیبش گهید چهارصباح یخواینم اگه! من نه -

 . یبکن یکار هی دیبا یبخور روزاتونیا

 

 یرلبیز یغرغرها با و نهیچیم نکیس یتو هاروظرف

 برام غلطش و درست. شهیم کار مشغول معروفش

 آخر نیا تا کنمیم دم بابونه یچا فقط ست،ین مهم

 .ببرم لذت بودن مهراب کنار هرلحظه از یکار

 کردم که یکار از چوقتمیه داشتم نگه رومادرم من -

 .هیخال میزندگ تو زایچ یلیخ یجا اما ستم،ین مونیپش

 شده باز دلشدرد سر شستن ظرف نیح خانمنیریش

 گوش و نمیشیم ساکت! چرا بدونم دارم دوست و

 .نره در دستش از کالم رشته تا دمیم
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 اما بخوان خاطرمو که ییکسا نبودن کم وقتا اون -

 داشت، رو و بر. خواستمیم خاطرشو منم که بود یکی

 .خودش برا بود یمرد بود، خونه بزرگ پسر

 

 خشک دستمال با رونکیس کشه،یم آب هاروظرف

 .نهیشیم کنارم و کنهیم

 خوب مادرم حال و بود شده فوت بابام تازه وقتا اون -

 بدجور دلش داغ اما بود سرپا هنوز نبود،

 کتریکوچ و تربزرگ یبرادرا خواهر. سوزوندشیم

 هنوز ترهاکیکوچ بخت، خونه بودن رفته بزرگا. داشتم

 اومد یواشکی بار هی بهبوهه همون تو. داشتن وقت

 بهم اما ومدینم بدم ازش منم خوادیم منو گفت جلو،

 !؟یچ بابام حرمت گفتم خودم با برخورد؛

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 1901shahregoftegoo@ 

 خواهرم گفتم اومد، بعدش سال و رفت. موند پام

 ! کهیکوچ

. ضیمر مادرم و بود یباز الت سن تو داداشم بعد سال

 بارهی سوم سال. موند من یاطفارها ادا یپا سال سه

 دلم که منم ؟یشیم زنم یک گفت گرفت، جلومو

 از داداشم بدم، شوهر خواهرمو گفتم بود شده قرص

 بشه سرپا و رهیبگ آروم دلش مادرم اد،یدرب گل و آب

 ! بعد

 شد؟یچ بعد یوا -

 رواومده چشمش گوشه که یاشک نم شیروسر پر با

 .زنهیم دستم یرو آروم ضربه چند و رهیگیم

 ! رفت یول داشت دوسم! رفت که رفت... رفت -

 .شهیم زونیآو هاملب و کشمیم یبلند نیه
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 یبرا ایدن دمیفهم که بود اونوقت... دخترجون آره -

 .کنهینم صبر ما زیچ همه شدن سیر و راس

 یتو و زهیریم یچافنجون دو و شهیم بلند جا از

 .ذارهیم ینیس

 یول یکنینم یکار که کجاست دردت دونمینم من -

 شهیم زارویچ یلیخ! ینش ریپ تنها من مثل تو بپا

 !نه عشق اما...آورد دست به دوباره

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 3۰9_پارت#
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 ازش که هست اون از ترروشن و واضح هاشفحر

 گرفته طرفم به که یاینیس. بخوام یشتریب حیتوض

 . رمیم باال هاپله از و رمیگیم

 مهراب کردن دایپ یبرا مدت، نیا اتفاقات به توجه با

 کور و سوت و یخال یفضا با اما رمیم کاراتاق سراغ

 خواباتاق جز به یاگهید انتخاب. شمیم مواجه

 یول زنمیم آروم تقه چند و رمیم در پشت. مونهینم

 و کشمیم نییپا رورهیدستگ دیترد با. رمیگینم یجواب

 یروشن و کهیتار مهین اتاق. شمیم خم داخل به

 مهراب. هست اتاق کنج آباژور نور ونیمد روکمش

 که ییهاوقت تمام مثل و دهیکش دراز تخت یرو

 از. گذاشته هاشچشم یرو روآرنجش داره، سردرد

 اتاق به پا و کنمیم استفاده اومده شیپ فرصت

 دو یرو و کنمیم رها نیزم یرو روینیس. ذارمیم
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 رهیخ دنشیکش نفس منظم تمیر به و نمیشیم زانو

 . شمیم

 

 داریب از ترس اما دارم نوازشش به یدیشد لیم

 مطمئنم اما  چقدر دونمینم. شهیم مانع کردنش

 نگاهش ریسدل کی و نمیشیم کنارش یادیز زمان

 مونده برام که باشه یتیموقع تنها نیا دیشا. کنمیم

 .ستمین دادنش دست از به حاضر و من

 :کنهیم ینیسنگ دلم یرو یادیز یهاحرف

 ییهایدلخور تمام یبرا... مهراب متاسفم یلیخ من -

 اگر دونمیم. یدیشن ازم که ییدروغا یبرا ،یدار که

 دوست من اما یکن باور محاله بگم بهت یداریب تو

 ! دارم
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 فرداشب دمیم قول اما کردم، خراب یلیخ دونمیم

 !کنم جبران روهمه

 

 قورت یسخت به ببنده روگلومراه خوادیم که یبغض

 .دمیم

... دارم دیام شهیهم من اما است،احمقانه دونمیم 

 عوض زایچ یلیخ کارم نیا با دیشا دونهیم چه یکس

 ازم هم زایچ یلیخ نداد، بهم زایچ یلیخ ایدن... شد

 من! دینرس اهامیرو به دستش چوقتیه اما گرفت

 داشتهدوستم روز هی توهم دیشا کهنیا به دارم دوست

 روبودن تو با یایرو دارم دوست! باشم دوارمیام یباش

 یکن بغلم که یالحظه یایرو باشم، داشته ذهنم یتو

 قهرمان منم که یروز یایرو ،یداردوستم یبگ بهم و

 چوقتیه و یریبگ دستمو که یروز یایرو باشم، تو
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 من با که ییکارها چه دیام نیا یدونینم. ینکن ولش

 .کنهینم

 

 اشک به شروع و ارنینم طاقت نیا ازشیب هامچشم

 به پام هوایب که شمیم بلند جا از. کنندیم ختنیر

 . شهیم چپه داخلش فنجون و خورهیم ینیس

 و مهراب به فقط و شمیم خکوبیم سرجام ترس از

 .کنمیم نگاه واکنشش

 و چرخهیم پهلو به فقط و شهینم داریب خوشبختانه 

 کنمیم صبر لحظه چند. خوابهیم من به پشت نباریا

 حالت نیترصدا و سر یب در شهینم یخبر یوقت و

 اتاق از نیپاورچ نیپاورچ و دارمیبرم روینیس ممکن

 !رمیمرونیب
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 تا دمیم امیپ مانیپ به و ارمیم در بمیج از رویگوش

 !کنم مرور باهاش بار نیچندم یبرا روفرداشب برنامه

 

*** 

 

  "؟یاآماده"

 با. رسهیم دستم به 9 ساعت راس مانیپ امیپ

 .کنمیم پیتا بستهخی و کردهعرق ییهادست

 "امآماده "

 هزار یرو منقلب ضربان و ادیم در صدا به خونه زنگ

 انقدر قلبم یهاتپش بگم تونمیم جرئت به. رهیم

 !شنومینم روییصدا چیه چندلحظه که استکوبنده
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. ستهیایم مقابلم و ادیم نییپا هاپله از عجله با مهراب

 و هول انقدر اما شده جذاب و پیخوشت شدت به

 ست یچ با رویچ بفهمم تونمینم که امدستپاچه

 یزیچ تنها! درومده آب از خوب انقدر جهینت که کرده

 خوش یبو و شده اصالح کامال صورت فهممیم که

 .دهیم نواش روامشامه بدجور که هست عطرش

 لطفا؟ یدیم آب وانیل هی -

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 31۰_پارت#

 

 

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 1909shahregoftegoo@ 

 ! حتما بله -

 و یدستشیپ چیه یب و کنمیم پر آب یوانیل

 و دهیم باال روابروش یتا. رمیگیم سمتش یفاتیتشر

 انتقال، نیا وقت.  رهیگیم ازم رووانیل یحرف چیه یب

 تیواقع در اگرچه و خورهیم دستم به گرمشدست

 یتو اما کشهیم طول یاهیثان صدم اندازه به دیشا

 رووجودم کل و کشهیم طول هاقهیدق من یایدن

 رووانیل و کشهیم سر نفس کی روآب. دهیم رییتغ

 .دهیم پس

 

 !؟یخوب. ممنون -

 !خوبم -

 .کشهیم کرواتش گره به یدست
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 اطالع گفتم کال امین هم دیشا ام،یم رید شب من -

 !بگو همخانمنیریش به دیباش داشته

 نشون واکنش ومدنین نیا به بود یاگهید وقت اگر

 سر ریز زیچ همه که دونمیم خوب حاال اما دادمیم

 !ستین ینگران یبرا یزیچ و هست مانیپ

 خودت کنم فکر زنهیم حرف مانیپ با داره در دم -

 . لطفا بگو بهش

 

 .کنمیم کامل روامجمله بره نکهیا از قبل

 مامانم؟ شیپ خونه برم تونمیم -

 .کشهیم یقیعم نفس و بندهیم پلک یطوالن

 ! ینکن رید باش برومند شرکت زودصبح فردا یول برو -

 !ممنون... چشم -

 ! داره یلیدل هی شهیهم شدنات موش نیا -
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 یادآوری با اما بدم جواب تا کنمیم باز لب و خندمیم

. کنمیم سکوت شمارمیب یهایسوت راجب مانیپ تذکر

 .چرخهیم سمتم به و کنهیم باز رو در

 !رمیم خودم من برسونتت گمیم مانیپ به نرو تنها -

 .ممنون-

 

 هاپله از سرعت به من رفتنش با و رهیم رونیب در از

 .کنمیم آماده امشب یبرا روخودم و رمیم باال

 زنمیم تن کرده هیته برام مانیپ که یراحت یهالباس

 چیه که بندمیم و دمیم باال یجو روموهام یجلو و

 نیا که رومهراب یسرهاگل. زهینر صورتم یتوییمو

 پشت دوشدند وجودم ینشدن جدا جز به لیتبد روزها

  بعد و زنمیم سرم
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 با و کنمیم استفاده دارم الزم رییتغ یبرا که یزیهرچ

 .رمیمنییپا هاپله از مانیپ تماس

 

 اشعاشقانه الیسر یپا معمول طبق خانمنیریش

 بهم ادیز توجهش و شکونهیم یمحبوب تخمه و نشسته

 کی با آخر لحظه و رمیم در یجلو. شهینم جلب

 یادیز فرصت و ذارمیم تنهاش عیسر یخداحافظ

 .دمینم بهش وضعم و سر کردن زیآنال یبرا

 

 گاز پدال یرو پا مانیپ و شمیم نیماش سوار تند

 دیسف یرو و رنگ. رونهیم شرکت سمت به و ذارهیم

 از جلوتر یکم. نداره من از یکمدست هممانیپ

 :چرخهیم سمتم و کنهیم ترمز شرکت

 امشب؟ یبرا یاآماده یمطمئن باده -
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 هرقدر دونمیم اما ندارم نانیاطم یاذره یحت نه

 !بهتر نه شمیم بدتر بگذره

 .امآماده آره -

 

 فلش. شهیم رهیخ بهم و کنهیم تر زبون با رولبش

 .رهیگیم سمتم و ارهیدرم بشیج از رویبزرگ نسبتا

 ستمیس!چپ سمت در راهرو، نیآخر دوم، طبقه -

 کار آخر حتما که باشه حواست دیبا و ستین خاموش

 . یکن خاموشش

 .پرمیم کالمش نیب

 دوره باهام صدبار روبرنامه نیا مانیپ دونمیم -

 ! حفظم روهمش ،یکرد

 پر نگاهش و خورهیم تکون گلوش بکیس که نمیبیم

 .شهیم شیتشو از
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 هنوز... ذارهینم امزنده مهراب بشه تیزیچ اگر باده -

 !یبرگرد یتونیم ستین رید

 !امیم بر پسش از نباش نگران  -

 تیطور باده رون؟یب یایب دیبا چطور که یدونیم -

  نشه؟

 لرزش به شروع پاهام و ارهیم فشار بهم بدجور استرس

 .کنهیم

 

 چندبار روز چند نیا یتو! تونمیم... شهینم -

 .گرفتم نظر ریز رومحوطه

 باز رو در اوردهین درم پا از دلهره نیا از شتریب تا

 یسوال و کنمیم مکث یالحظه. بشم ادهیپ تا کنمیم

 .پرسمیم روداره کابوس حکم برام روزهانیا که

 !مان؟یپ گهیم راست فیشر -
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 رونیب کالفه رونفسش و کشهیم لبش دور یدست

 .دهیم

 زود نباش نگران! دارم شک یول ستمین مطمئن  -

 !شهیم معلوم

 که ییهاقدم با و ذارمیم سر رو کالهم ، شمیم ادهیپ

 .رمیم شرکت سمت به ستین استوار یاذره

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 311_پارت#

 

 

 یتو مانیپ یصدا یورود در به دنیرس محض به

 :چهیپیم گوشم
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 ! دارم رونایدورب تو، برو -

 داد رواتیعمل نیا شنهادیپ مانیپ که یبار نیاول

 صادق اگر و شدم انتخاب من فقط کردمیم الیخ

 یوقت اما بود کننده نگران یلیخ نیا بگم دیبا باشم

 یکم اومد ونیم به حرف هم فیشر و یمجتب راجب

 .زد جوونه دلم در برد به دیام

 

 شام بخاطر که ییهانگهبان کنار از و دمیم هل رو در

 .گذرمیم دارند فیتشر خواب خوردن که یخاص

 ینجوریا که یداد بدبختا نیا خورد به یچ -

 !دن؟یخواب

 لیتحو نگیکتر از غذارو اون یبپرس دیبا فیشر از -

 ! گرفت
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 یپرتحواس لطف به کباری فیشر یداروها صابون

 در که یحال وجود با و خورده من تن به خانمنیریش

 هانگهبان که ندارم شک کردم تجربه شمال مسافرت

 اگر البته خورند؛ینم هم تکون یحت صبح فردا تا

 !نکنه دارکردنشونیب یبرا یاقدام یزیچ ای یکس

 

 روانگشتم اثر ورود مخصوص تیگ از شدن رد یبرا

 .کنمیم وارد

 پاک ستمیس از روورودم نرهادشی بگو یمجتب به -

 !کنه

 ! نمتیبیم دارم باال برو. راحتالتیخ -

 یصدا دوم طبقه به دنیرس با و شمیم آسانسور سوار

 :زنهیم زنگ گوشم یتو مانیپ جانیپره

 ...راهرونیآخر -
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 !نکن هولم انقدر مانیپ دونمیم! چپ سمت -

 داده رواشوعده که یدر به و رمیم چپ سمت

 موضوع نیا و گذشته ریخ به نجایا تا. رسمیم

 و دمیم فشار رورهیدستگ. دهیم کاهش رواضطرابم

 اتاق در موجود ستمیس تنها سمت به. رمیم داخل

 یآقا لطف به بود گفته مانیپ که همونطور. رمیم

 تمام، یعنی نیا و روشنه ستمیس نفوذش، و اریاسفند

 !میبرد ما

 !نمتیبینم من نداره نیدورب اونجا باده؟ شدیچ -

 . ستمیس به دمیرس... مانیپ شد تموم -

 

 پوست در یخوشحال از که یدرحال و ارمیم در روفلش

 .کنمیم وصلش ستمیس به گنجمینم خودم
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 یباش رونیب دیبا گهید ربع کی تا باده، کنعجله -

 ! کنه داریب نگهبانارو ادآوری زنگ ممکنه وگرنه

 عمل موقع به اگر که یضعف نقطه همون ادآور،ی زنگ

 !بکنه یخطرناک و بزرگ فرار به وادار منو تونهیم نکنم

 به گردهیبرم شیمابق دادم انجام دیگفت یهرکار من -

 ! اطالعات کردن یکپ سرعت

 اتمام یبرا که ی"نگیب" یصدا بعد قهیدق سه حدود

 سوت دنیشن حکم برام ادیدرم صدا به اطالعات انتقال

 ! داره روبرنده میت یبرا یباز انیپا

 !مانیپ شد تموم -

 .دهیم جواب شعف و شور از پر

 ! باده یامعرکه تو -

 !گهید مینیا ما -
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 کردن خاموش از بعد و کشمیم رونیب روفلش

 وجود با تا دومیم در طرف به سرعت به ستم،یس

 زنگ با خروجم وقت موندهیباق برامون که یزمان

 دایپ یتالق ادیدرم صدا به هانگهبان یبرا که یادآوری

 . نکنه

 قبل فتیش نگهبان که یخروج در از دیبا نقشه، طبق

 مانیپ به روخودم و بشم خارج گذاشته باز برام

 .برسونم

 تا من. نداره روخوبم حال فیتوص قدرت یاواژه چیه 

 ! دارم فاصله چندمتر فقط شدن سعادت مهراب قهرمان

 

 تموم ضررم به معمول طبق عجله اما دومیم در سمت

 یرو و هیچ دونمینم که یزیچ بخاطر پام. شهیم

 رمیم یسکندر قدم چند.  خورهیم چیپ افتاده نیزم
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 برخورد چپم سمت وارید به شدت با به تینهادر و

 !کنمیم

 

. نداره یتیاهم چیه اما چهیپیم پام یتو یبد درد

 و وارید از یبخش خوردن تکون مهمه، که یزیچ

 !شنومیم که هیبیعج یصدا

  ؟یومدین رونیب چرا شده؟یچ -

 !دمید بیعج زیچ هی مانیپ... مانیپ -

 میخواستیم که یزیچ ما درک، به هست که یهرچ -

 !رونیب یبرگرد دیبا فقط االن میدار

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 31۲_پارت#
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 راجب فیشر ای رضا نفس، از انقدر! تونمینم من اما

 دمیشن مختلف یهاآدم خونه یمخف یهاگاوصندوق

 صد قطعا و هست وارید نیا پشت یزیچ مطمئنم که

 به ما که هیاطالعات و سند هر از ترارزشمند برابر

 ! میرفت کش ستمیس نیا از یراحت

 !باده -

 !مانیپ کن اعتماد بهم -

 

 محض به و رمیم ور یکم وارید لق و مرموز بخش با

 صفحه و شهیم لیتبد نیقی به حدسم برداشتنش،

 حتم به که یدیکل
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 مقابل خوادیم رمز ازم وارید نیا از گذشتن یبرا

 ! رهیگیم قرار هامچشم

 باده! مونده وقت قهیدق شش فقط... رونیب یایب دیبا -

 ؟یشنویم

 هست تالیجید قفل هی نجایا یول... مانیپ شنومیم -

 یلیخ دارهیم نگه وارید نیا پشت که یزیچ قطعا پس

 !مهمه

 به خودتو سر... دخترجون یندار رمز تو...ستین مهم -

 ! رونیب ایب یدیم باد

 فقط. هیکی برومند یهارمز همه کردم دقت من -

 !بده زمان بهم و باش ساکت چندلحظه
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 گه فهممیم خوب من و شهینم ساکت یالحظه یحت

 اما است کالفه و یعصب من یباز سررهیخ از حد چه تا

 !ندارم اومدن کوتاه قصد من

 که یاعداد. برگردم یخالدست محاله و اومدم نجایا تا

 سر پشت روکردمدقت بهشون یحساب مدت نیا در

 . باشم متمرکز کنمیم یسع و کنمیم فیرد هم

 . دمید رویسیانگل اچ و اس حرف بار نیآخر

 به شهاب کلمه رسهیم ذهنم به که یاحتمال نیاول

 که یحال در و کنمیم وارد ادامه در.  هست یسیانگل

 رودیتائ دکمه باشه حیصح کنمیم آرزو دل ته از

 صفحه یرو رنگ قرمز بزرگ اِرور و ستین اما زنمیم

 !بندهیم نقش

 

 ! خورهیم یکوفت زنگ اون گهید قهیدق دو رونیب ایب -
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 من دنیکش رونیب یجا به خدا یرضا محض مانیپ -

 !باش نگهبانا نشدن داریب یبرا حل راه هی فکر

 !خرکله -

 یزیهرچ تا ارمیم فشار ذهنم به و کنمیم فکر هم باز

 نمیبچ هم کنار دمیشن ای دمید برومند از مدت نیا که

 !کنم امتحان روشانسم بارنیآخر یبرا و

 ! خورهیم زنگ داره... لعنت -

 ضربان و ذارهینم مانیپ از جمله نیا دنیشن البته که

 خیب رو خطر و رهیم باال یوحشتناک طرز به قلبم

 .کنمیم حس گوشم

 خیتار به یشباهت یحت که رمز ربطیب اعداد برومند،

 و شاهان نشد، شهاب که اچ و اس حرف نداره، تولدش

 گفتیم فیشر که ییهایباز اسباب شدن، ناخوش

 !گرفت لیتحو یجوون نسبتا خانم

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 1926shahregoftegoo@ 

 !خدا ای -

 داد بایتقر مانیپ  و کنهیم دنیلرز به شروع هامدست

 !زنهیم

 !باده ببند آروم رواتاق در بدو -

 رون؟یب امیب دیبا چرا؟...چ -

 !شد داریب نگهبانا از یکی...نه فعال -

 ! ندارم دمیشن که یزیچ کردن باور به یاعالقه

 ؟یکنیم یشوخ -

 

 :زنهیم نعره

 ساکت و ببند دهنتو باده؟ دارم یشوخ االن من -

 روهمه داره شده داریب که ینیا نیبش یهست که ییجا

 سرم تو دیبا یخاک چه دونمینم من و کنهیم داریب

 !کنم
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 :زنهیم حرف زیکری که هیعصب انقدر

 همه نیا! دیهست مختلف مادر دوتا از سرور و تو بنظرم

 به یهیتوج چیه عقل از حجم اون برابر در تو حماقت

 !نداره بابات بودن زنه دو جز

 همه که شهیم زده ذهنم در یاجرقه حرفش با

 نشیتوه به دادن جواب یجا به. کنهیم باز هاروگره

 کودن االن تا بنظرم که یدرحال و شمیم بلند جا از

 که یرمز م،ینبرد یپ ساده موضوع نیا به که میبود

 حدس که همونطور و کنمیم وارد روزنمیم حدس

 تق یصدا وارید و ادیدرم آب از درست رمز زدم،یم

 !رهیم کنار اون از بعد و دهیم یمانند

 

 و ندارم  برام یتیاهم جیه مانیپ استرس گهید حاال

 !کنمیم باز لب
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 !شد باز -

 !یچ -

 روتلفنم قوهچراغ و شمیم وارد! نکنه باور داره حق

 دونمینم که یستمیس و قفسه چندتا. کنمیم روشن

 . اونجاست چرا

 هست؟یچ -

 !مانیپ نجاستیا یکار اصل -

 

 تازه که یرمز و کنمیم روشنش. رمیم ستمیس سمت

 از پر.  کنمیم وارد روکردم کشف استقهیدق کی

 روفلش یمعطل یب! نزنم لبخند تونمینم اما استرسم

 .کنمیم وصل

 !باده -

 !رونمیب گهید قهیدق پنج -
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 !کنمینم فکر ینطوریا من -
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 ! شدهیچ -

 :لرزهیم دادن جواب وقت صداش

 باش همونجا فعال! ساختمون تو ادیم داره شونیکی -

 !بگم بهت که یوقت تا نکن ییصدا و سرچیه باده
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 دو یرو که نمونده یزیچ و شهیم یخال رسما زانوهام

 وجود با هم اون موندن نجایا. امیب فرود پام

 شدن داریب بیعج خواب کی از بعد که ییهانگهبان

 !بکشه دکی روفاجعه اسم تونهیم یراحت به

 که ییهاحرف به فقط خب؟ یبترس دینبا اصال... باده -

 !کن اجراش مو به مو و بده گوش دقت با زنمیم

 !منه تصور از شتریب فاجعه عمق یعنی جمالت نیا و

 !بگو -

 

 باعث ممکنه یکنیم فکر که یزیچ هر -

 .کن درست روبشه بودنت یپاچلفتودست

 که یایکمر فیک کنم،یم سفت روهامیکتون بند

 یقیعم نفس  و کنمیم محکم دارم داخلش روفلش

 .دمیم جواب آروم و کشمیم
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 بعد؟ -

 .باش آماده و شو در کینزد یتونیم که ییجا تا-

 چرا؟ -

 !بُرهنفس من یبرا اما کوتاه مکثش

 !تو طبقه تو... ساختمونن یتو نگهبانا -

 !رهیم تنم از جون

 

 یدار نفس که ییجا تا و کن باز رو در گفتم یوقت -

 !بدو یخروج در سمت

 !مانیپ -

 .نداره من از یکم دست هم اون حال

 با اونم... بدو گفتم یوقت کن باز رو در گفتم یوقت -

 !قوا تمام
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 دیبا شدم مارپل خانم یوقت. ندارم رشیپذ جز یاچاره

 !حاال نه کردمیم نجارویا فکر

 ؟یاآماده -

 مثبت جواب و شنومیم رویکس شدن رد یپا یصدا

 !محضه دروغ طیشرا نیا در دادن

 دایپ جواب یبرا یفرصت من و شهیم تردور پا یصدا

 .کنمیم

 ! مجبورم یول... نه آماده -

 !کن باز درو آروم -

 .شهیم باز در و کشمیم نییپا رورهیدستگ

 !بدو باده بدو...دو...کی... من شمارش با -

 .رمیم مقصد طرف به و دومیم رونیب یمعطل یب
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 !باده یکنار راهرو تو برو -

 ؟یینجایا وسفی -

 کنار که ییراهرو به روخودم کنمیم فرصت فقط

 . نشم دهید باشم دواریام و کنم پرت هست دستم

 لعنت خودم شانس به یوقت و دمیم ادامه رورمیمس

 ختم یدیجد ریمس به راهرو نیا یانتها که فرستمیم

 .نالمیم اتفاق همه نیا از خسته! بسته بن و شهینم

 !رافتادمیگ بدجور! مانیپ -

 !رونیب بزن پنجره از... باده -

 !رمیبم من نبود قرار -

 !هاپله سمت ایب طره رو از باده یریمینم -

 

 سد شنومیم که ییصدا اما دارم مقاومت قصد

 .شکنهیم رومقاومتم
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 وسف؟ی اونجاست؟ یکس -

 کنمیم باز رو راهرو یانتها بزرگ پنحره... ندارم یوقت

 مقابل طره یرو پا خونمیم رواشهدم که یدرحال و

 دو اما ستمین خراشآسمان لبه! ذارمیم پنجره

 باشه یبزرگ ترس تونهیم من حال وجود با همطبقه

 انقدرهام گفتیم مانیپ که ییهاپله نکهیا اضافه به

 !ستین کینزد

 اندازه به که یقلب با و چسبونمیم شهیش به روخودم

 لرزونهیم روپام تا سر هرکوبش با و شده بدنم تمام

 رفتن راه به شروع شدم رهیخ آسمون به که یدرحال

 .کنمیم
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 31۴_پارت#

 

 

 

 

 گهید االن نکن عجله اصال باده بردار قدم آروم آروم -

 !یرونیب

 پر هامچشم و زنهیم صورتم یتو بدجور یزمستون باد

 دمید شدن تار بخاطر تا زنمیم پلک.شده اشک از

 و دهیچیپ پاهام یتو ترس از یبد لرز! نکنم سقوط

 .کنهیم ترسخت روکارم سرما سوز با شدنش توام

 با. نمونده یادیز ریمس نمتیبیم دارم نیآفر -

 !نکن نگاه نوییپا هم اصال و شهیش به بچسب اطیاحت
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 کی حدود و کنمیم عمل اشهیتوص به موبهمو نباریا

 .رمیم جلو گهید متر

... یلعنت...مونده گهید متر چهار سه فقط باده نیآفر -

 !باده نخور تکون جات از

 چرا؟ مان؟یپ -

 

 یب. دهیم روجوابم گشت ریآژ یصدا مانیپ یجا به

 با یول خبرهچه نمیبب تا کنمیم نگاه رو نییپا حواس

 دو. شمیم مونیپش کردم که یغلط از نگاه نیاول

 قد با یوقت اما نباشه یادیز یلیخ ارتفاع دیشا طبقه

 نگرفتم جهیسرگ تا. آوره دلهره قطعا بشه جمع خودم

 قطعا یاریاسفند اون. شمیم کردن نگاه الیخیب

 یتقاضا که کردهیم ینیبشیپ روییهالحظه نیهمچ
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 ورود تیگ از شدن رد وگرنه داشت زهیمزهیر یروین

 !نداره وزن اضافه با یمنافات چیه

 نجا؟یا دیدار یکار آقا ریبخ شبتون -

 به رونیب اومدم بود زده سرم به یخوابیب نه... من -

 !بزنم یچرخ

 !دیکنیم لطف رونیماش کارت و نامهیگواه -

 !حتما بله-

 و چسبونمیم شهیش به روکردم عرق یهادست کف

 توجهش و بره زودتر سیپل مامور کنمیم خدا خدا

 کنارش که یساختمون دوم طبقه به مانیپ بر عالوه

 !نشه جلب ستادهیا

 ! دینباش نجایا لطفا دیکن حرکت -

 .چشم -
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 اما یشناسستاره علم راجب امنداشته علم تمام با

 !درعقربه قمر امشب که بخورم قسم حاضر

 یکیرک فحش اون از بعد و مانیپ نیماش موتور یصدا

 با. کنهیم بدتر روحالم دهیم طیشرا نیا به که

 :نالمیم دارم سراغ خودم از که یحال نیتردرمانده

 ...!بکن یکارهی... مانیپ -

 امیم زنمیم دور هی برن نایا تا نخور تکون جات از -

 .سمتت

 سر از روحرکت هم من سیپل نیماش حرکت با

 خروج یهاپله به روخودم کنمیم تالش و رمیگیم

 . برسونم یاضطرار

  خوبه؟ حالت... باده -

 ؟ییکجا. رسمیم هاپله به دارم خوبم -

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 1939shahregoftegoo@ 

 یجوری شده مشکوک بهم گشت باده -

 اومدنت نییپا محض به دورشم کمی مجبورم...دنبالمه

 .یکن کاریچ گمیم بهت

 !مانیپ بکن یکارهی فقط -

 

 به دادن انیپا یبرا. کنهیم کم رواسترسم هاپله دنید

 اطیاحت با و کنم دراز دست دیبا فقط کابوس، نیا

 نییپا هاپلهگهید سمت از و بپرم هانرده یرو از کامل

 یکاف جرئت اما رمیگیم هارونرده ادیز تمرکز با. برم

 یپا و کشمیم یقیعم نفس. ندارم پرش یبرا

 یپاها از ترادیز نرده ارتفاع اما برمیم باال روراستم

 . منه

 به که همونطور و گمیم اهللبسم رلبیز ندارم، یاچاره

 تا و کشمیم باال روخودم زیخ کی با زدم چنگ نرده
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 ریغ کامال و دمیم ریگ نرده به روپام نکردم سقوط

 .کشمیم غیج یاراد

 شد؟یچ باده خدا ای -

 یپا هست یکندن جون هر به و کشمیم باال روخودم

! امیم فرود پاگرد یرو درد با و کنمیم رد هم روچپم

 رومانیپ جواب خوامیم و شمیم بلند جا از سخت

 دهنم یتو نگهبان،حرف شوکه نگاه دنید با که بدم

 !بندهیم خی هامرگ یتو خون و ماسهیم

 !باده -

 لحظه نیا در که هیزیچ همون قایدق مانیپ ادیفر

 هم گهید یدوپا و دارم لنگ یپا دو. محتاجم بهش

 هاپله از دو با یحرف هر یجا به و کنمیم قرض

 خودش به تازه انگار که همنگهبان. شمیم ریسراز

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 1941shahregoftegoo@ 

 رو در ستین درست وسط نیا یزیچ دهیفهم و اومده

 !دوئهیم سرم پشت سرعت با و کنهیم باز

 

 !نجایا ایب وسفی وسفی -

. ادیم سرم پشت داره دمید یکی... شدم بدبخت -

 ؟ییکجا

 .نندازه رتیگ ابونیخ سمت بدو فقط بدو خدا ای -

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 31۵_پارت#
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 نییپا هاروپله سرعت تینها با اما چطور، دونمینم

 به نداره باهام یادیز فاصله نگهبان که یدرحال و امیم

 وسفی از که هاشادیفر یصدا. دومیمابونیخ سمت

. کنهیم تنگ رونفسم رهیبگ روراهمیجلو خوادیم

 . برسه زودتر مانیپ کاش و نمونده رافتادنمیگ تا یزیچ

 ندارند دادن ادامه یبرا یتوان پاهام که یالحظه درست

. کنهیم ترمزپام یجلو ییآشنا رنگاهیس نیماش

 جون بلندش ادیفر و راننده در شدن باز اما امشوکه

 به و رسونمیم نیماش به روخودم. دهیم بهم یادوباره

 جا از یآورسرسام سرعت با نیماش شدنم، سوار محض

 ! دهیم نجات مهلکه نیا از رومن و شهیم کنده

 

 ! بود مهراب نیماش اون که نگو -
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 هم ساده کلمه کی یبرا که اومده بند یجور زبانم

 یهازدن نفسنفس شدت از امنهیس. چرخهینم

 باور رونجات نیا تونمینم هنوز و سوزهیم یپدریپ

 .کنم

 !باده -

 !هست -

 !اخدای -

 

 نیا تونهیم که یکس تنها حاال. موافقم حرفش با کامال

 ! است خدا فقط کنه ریخبه ختم رواتفاق

 سر چطور دونمینم که یمرد به و چرخونمیم سر

 .کنمیم نگاه کنارشم من حاال و دیرس

 ییهادکمه و شونیپر یموها کرده، عرق صورت و سر

 بهم االن از موندن باز نهیس تا سرما سوز نیا در که
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 یباق مهراب به حیتوض یبرا ییجا  که دن یم هشدار

 ! نمونده

 

 که رمیگیم رورهیدستگ یجور و چسبمیم در به 

 .نشم پرت رونیب نیماش دنیچیپ وقت

 و شهیم زده خونه در موتیر یوقت بعد ربع کی

 مونده حبس ترس از که ینفس کنهیم ترمز نیماش

 به یبعد نفس یبرا یفرصت اما. کنمیم آزاد رو بود

 یهادست شهیم باز من سمت در چون ارمینم دست

 چیه یب و زنهیم چنگ بازوم به قوا تمام با یقدرتمند

 !کشهیم رونیب رومن یانعطاف

 .مهراب -

 ! شو خفه -
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 دنیرس یبرا که کشهیم خودش دنبال رومن یجور

 . رمیبگ سر از رودنیدو دوباره دیبا هاشقدم به

 .باده نذار سرش به سر -

 .مانیپ سساخته کارمون -

 گوشم از یهندزفر که نکردم کامل رو امجمله هنوز

 باز رو در. شهیم پرت یاگهید سمت و ادیم رونیب

 قدم چند. دهیم هول خونه داخل رومن و کنهیم

 یبد یصدا یصندل با برخوردم از و خورمیم تلوتلو

 اتاقش از روخانمنیریش که بلند انقدر. شهیم جادیا

 .کشهیم رونیب

 

  شده؟یچ زهرا فاطمه ای -

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 1946shahregoftegoo@ 

 روربازومیز مهراب که نمونده خوردنمنیزم تا یزیچ

 سمت به نباریا خانمنیریش به توجه یب و رهیگیم

 .برهیم هاپله

 شده؟یچ ش؟یبریم کجا آقا -

 :دهیم روخانمنیریش جواب احترام تینها در

 !ستین یزیچ دینکن دخالت شما -

 !یاریم خودتون سر ییبال هی یهست یعصبان پسرم -

 .خانمنیریش ریبخ شما شب -

 

 پرت محض به و میریم باال طبقه به کشون کشون

 تا کنمیم باز زبان و شمیم بلند جا از اتاق یتو شدنم

 .باشم داشته بدش حال شدن کم در یاثر دیشا

 !مهراب -
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 فاز سه برق خوره،یم صورتم یتو که یمحکم یلیس با

 امشب حیتوض یبرا که یحرف هر و پرهیم سرم از

 در یحرف چیه. کشهیم پر ذهنم از بودم کرده آماده

 به رهیخ فقط و رسهینم ذهنم به واکنش نیا برابر

 یکم دست هم خودش حال که یابرافروخته صورت

 . دوزمیم چشم نداره من از

 راهنشی رنگ نیب که شده سرخ یجور صورتش رنگ

 و باال قیعم و تند اشنهیس قفسه.  زنهیم ذوق یتو

 معوج و کج معروفش قدرت گردنبند و رهیم نییپا

 .کردند جاخوش اون یرو یعرق یهالکه و شده

 به مزد که یلیس نیا یبرا دیبا... بگم یزیچ دیبا 

 دهیکش اما کنم اعتراض نبود زحمتم مقابل یحق

 مثل که ییهادست و بدنش زدهخی حجم نیب شدنم

 روهامبرنامه همه ندیچیپیم دورم به محکم حصار کی

 .زهیریم هم به
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 که دهیچسب رومن یجور و کشهیم قیعم یهانفس

 باور رولحظات اون از کردن گذر هم خودش انگار

 .چهیپیم گوشم یتو شیعصب و لرزون یصدا. نداره

 ...احمق...احمق -

 و ارهیم من به که یفشار اما ستین یاعاشقانه جمله

 به یتیاهم که هست احساس پر انقدر دنشینکش عقب

 از بعد و ندم ادیم رونیب دهنش از که ییهاواژه

 از میگذاشت سر پشت چطور دونمینم که یاتفاقات

 آروم و ببرم رواستفاده تینها مرز بدون یکینزدنیا

 .بشم

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#
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 31۶_پارت#

 

 

 

 محالم یآرزوها به روزها نیا که ییهامحبت یالبهال

 تا مامان قول به و دمیم خرج به جرئت بودند وستهیپ

 .چسبونمیم رونون داغه تنور

 !اونجا؟ یاومد یچجور تو -

 بهم که هست قیعم انقدر رهیگیم هوا از که یدم

 منتظر دیبا بازدمش خروج محض به بفهمونه

 .باشم هاجواب نیتر سختوسفت

 یهرکار ته تا نگاههی با من یکن باور یخوایم یک -

 ارم؟یدرب تونمیم رویبکن یخواینم و یخوایم که

 . کنمیم نگاه هاشچشم به و کنمیم بلند سر
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 .دهیم ادامه

 حرفات تو ،یلرزیم ونیدرم خطهی روزه پنج چهار -

. پرهیم روترنگ یرسیم که من به ،یزنیم تپق

 ! یکنیم پچپچ مانیپ با یواشکی

 :کنهیم نگاهم هیسف اندر عاقل

 با یوقت قایدق اونم کروفونیم شدن قطع بار سه -

 !باشه یاتفاق تونهینم خونه یگردیبرم یدار مانیپ

 

 

 !هست؟ من به حواسش حد نیا تا یعنی

 قدر هر. مانیپ نه کنهیم کار من یبرا یاریاسفند -

! کنه باز لب تا بخوام من هیکاف بره جلو یواشکی هم

 یبگ آخ تو. شهیم پاس من حساب از یمجتب چک

 نیا با ره؛یدا رو زهیریم روگروه کل بم و ریز فیشر
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 ازم یزیچ نخوام من اگر یکرد فکر طیشرا

 سیرئ بعد به نیا از گفتم بهت اول روز مونه؟یمپنهان

 !منم

 رگ و شهیم ولو اتاق مبل یرو و رهیگیم فاصله ازم

 .دهیم فشار رواشقهیشق زده رونیب

. ختمیر بهم روهاشبرنامه کنهیم الیخ البد و هیعصبان

 چندتا بخاطر که ستین یارزشمند برد نیهمچ حق

 بخاطر من معمول طبق که حاال. بشه فیح انگارسهل

 از دیبا افتادم ریگ و کردم درست دردسر کارهام

 . کنم دفاع هیبق و خودم زحمت

 هم رودارش زور و ضرب یلیس و زد که روهاشحرف

 به روقدرتم که منه نوبت حاال. داد هیهد صورتم به که

 عذاب اونهمه من. بشم قهرمان براش و بکشم رخ

 .باشم محکوم تهش که دمینکش
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 ارمیدرم رو اعتمادبنفس با یهاآدم یادا که یدرحال 

 .کنمیم سپر نهیس و رمیگیم باال سر

 ...فق مانیپ -

 !دهینم امان

 یباز صریق من یبرا گهید که کنمیم درستش اونم -

 باال اون از اگر ینگفت خودت با فهممینم! ارهیدرن

 شه؟یمیچ نییپا یوفتیب

 خدا ؟یچ یخوردیم سُر ییکذا یهانرده اون از اگر

 هی و نکرد بلند سر گشت مامور اون که بود باهات

 ساختمون اون دوم طبقه از زونیآو اهویس جوجه

 !دیند
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 از که یکار تنها و رهیم باالتر گام به گام صداش تن

 یرو هامپلک دادن فشار ادیبرم من دست

 !استگهیهمد

 ...باده... باده -

 .بگم بذار -

 .کشهیم گردنش پشت یدست و شهیم بلند

 

 که یآورد یشانس چه یدیفهم اصال ؟یبگ ویچ -

 یوقت که بود چپونده دارو نگهبانا شام تو انقدر فیشر

 به کنن؟ روشن برقارو دینرس مغزشون به شدن داریب

 به دارو فقط یانقشه هر از ای اصال یکرد فکر نایا

 ؟یبلد رودادن گرانید و خودت خورد

 چطور مهراب از یاصل سوال کنم،یم فکر که حاال

 درست پرسشیبود اونجا یکِ از ست؟ین یبود اونجا
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 منم اگر... باشه یعصب داره حق! ادیم نظر به یتر

 نقدریهم دمیدیم دور از رویبرنامگ یب نیا مدت تمان

 نشده نیسنگ نیا از شیب امپرونده تا. شدمیم یشاک

 .کنمیم باز لب

 

 کارت یحت یباش نگران ستین الزم شدم، موفق من -

 !وفتهیم راه زودتر

 مداوم یها خوردن تاب بخاطر یایکمر فیک یتو از

 یهادست نیب خوردن تلو تلو اون از بعد و هوا در

 و ارمیمرونیب رو امبرنده برگ شده شل یحساب مهراب

 آتش یرو باشه یآب تا رمیگیم صورتش یجلو

 !خشمش
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 اتاق تو که یاصل وتریکامپ. کردم دایپ زیچ یکل -

 یزیچ هی. برومند ورود رمز مهم، اطالعات بود، یمخف

 !یاریدرم شاخ بگم بهت اگه که دمیفهم برومند از

 

 که یفلش و رسونهیم من به روخودش بلند گام دو با

 پرت اتاق گوشه و زنهیم چنگ روگرفتم صورتم یجلو

 .کنهیم

 من یکنیم الیخ که یاحمق هم یلیخ... یاحمق -

 !خودمم کار نگران

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 31۷_پارت#
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 ...من -

 !کوفت و من -

 من از رویحیتوض هر فرصت اتاق از رفتنش رونیب با

 خودشون از یخوب مقاومت االن تا که پاهام. رهیگیم

 فرود تخت یرو من و ارندیم کم باالخره دادن نشون

 چشم نیزم به یسردرگم همه نیا از خسته. امیم

 . دوزمیم

 ندارم؟ گفتن یبرا یحرف چیه که منم هربار چرا

 به و کشمیم دراز پشت به نشسته حالت همون در

 سرم یباال لوستر درخشان و شفاف یزهایآو و سقف

 دوباره و دوباره رو مهراب آخر جمله. شمیم رهیخ

 با وگرنه احمقم واقعا من گه؛ینم راهیب. کنمیم مرور
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 و مهراب ادیفر یصدا و مانیپ دنیرس سر وجود

 جو شدن آروم قصد به خانمنیریش که ییهاغیج

 لبخند مهراب دلچسب ینگران یادآوری با کشه،یم

 . زدمینم

 

 یب نشناسموقت ذهن و انیم فرود هم یرو هامپلک

 آخر جمله مرور با زیچ همه و کس همه به تیاهم

 . دهیم استراحت خودش به مهراب،

*** 

 

. زنمیم غلت و چمیپیم خودم دور محکم رو پتو

 به لیم انقدر اما ستین راحت خواب یبرا هاملباس

 .ندم بها یناراحت نیا به که دارم خواب

 سردته؟ -
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 نیا من! برنداشته یالپردازیخ از دست هنوز ذهنم

 هاملب. دمیم صیتشخ هم اهامیرو یتو یحت صدارو

 پلکم پشت یرنگ یهاستاره و انیم کش دوطرف به

 یپتو. کنند تردرخشنده ارویرو نیا تا رندیگیم شکل

. دمیم جواب آروم و زنمیم چنگ شتریب رو نرم و گرم

 .نشم داریب خوش خواب نیا از که آروم انقدر

 !خوبه...نه -

 به رومن خواب و کنمیم حس ترکینزد روحضورش

 و ادیم قلقلک پوستم.  برهیم یتردلچسب سمت

 انگار. شهیم منتقل بدنم تمام به یبخش لذت انیجر

 هیشب یزیچ. هستم ایدن نوازش نیترعاشقانه تحت که

 و دور یرنگ یهاستاره و شهیم خارج هاملب از هووم

 . ارنیم ذوقم سر اطراف
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 مهراب؟ -

  جونم؟ -

  ؟یدار دوستم -

 به که انگار و رهیگیم گر صورتم اما دهینم یجواب

 خنده یصدا و خندمیم. شمیم وصل یانرژ منبع

 نهمهیا و بوسه کی یایرو. شنومیم هم رومهراب آروم

  ؟یخوش

 !یپرسیم هنوز که یاحمق -

 هاخواب همه کاش. رهیگیم یشتریب عمق لبخندم

 و قشنگ نطوریا آرزوها همه کاش. بودن نیریش انقدر

 به ایرو کمکم. شدنیم تجربه خواب عالم در دلچسب

 به رومن یخبریب و یاهیس دوباره و رسهیم انیپا

 .ارهیدرم خودش احاطه

*** 
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 ! ظهره دختر پاشو دهیسپ... دهیسپ -

 کش هاملب خوبم خواب ادی با و کنمیم باز چشم

 . ادیم

 !ریبخصبح -

 اشخنده داره که مشخصه اما زنهیم غر خانم نیریش

 !نداره گِله ازم ادیز و خورهیم رو

 شبتونید دادیب و داد به نه...  انگار تره ریبخ تو صبح -

 !االنت راحت خواب نیا به نه

 .دمیم تنم به یقوس و کش و نمیشیم جا تو

 

 ! نمیریش دمیدیم یخوب خواب هی -

 کمویکش صبحم تا شب بخوابم یاتاق نیهمچ تو منم -

 !نمیبیم یخوب یخوابا نگم آخ و نشم بدخواب که بدن
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 اطراف و دور به یقیدق نگاه خانمنیریش حرف با

 که یتصور از مهراب تخت و اتاق دنید با و ندازمیم

 لب و رمیگیم گر باشه داشته خانمنیریش ممکنه

 .گزمیم

 

 امروز! برد خوابم یک دمینفهم اصال برسرم خاک -

 است؟چندشنبه

 امیب دینبا من کن ایح کمی نییپا ایب پاشو... جمعه -

 ! کنم دارتیب

 .کنم هیتوج رو حضورم تا پرمیم حرفش وسط زود

 یچجور دمینفهم من نییپا اومد مهراب خدا به -

 .دمیخواب

 .دهیم تکون سر و رهیم در سمت
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 من از بار ده حاال تا شبید از بچه نیا نییپا ایب -

 تو که اتاق تو کشونده منو هربار.  خواسته قهوه و یچا

 ! یبخور قسم ینخوا صبح

 .دهیم ادامه رفتن رونیب نیح

 .دمیند عمرم به من پسر نیا از تر آقا -

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 31٨_پارت#
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 برنداشته سرم از دست هنوز که یرخوت و یسست با

 لبخند با و کنمیم پرت تخت یرو روخودم دوباره

 :دمیم جواب یینمادندان و جلف

 !شیدیند من یخوابا تو -

 خانمنیریش یحت که گمیم ذوق با و دل ته از انقدر

 . دهیم سرتکون یظاهر تاسف با و وفتهیم خنده به هم

 !دهیورپر -

 سمتم به رفتم رونیب از قبل و کنهیم باز رو در

 :چرخهیم

 !ده؟یسپ ای اسباده اسمت -

 

 حاد اصال طیشرا نکهیا با و نمیشیم جام سر خیس

 .بگم دیبا یچ دونمینم اما ستین

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 1964shahregoftegoo@ 

 خانمنیریش ذهن به ساده که ستین یسوال نیا قطعا

 در یمهم آدم زبان از رواسم نیا دیبا. باشه دهیرس

 .باشه دهیشن یترمهم طیشرا

 یرو بارشون که یادیز یهاماسک و انکار از خسته

 خود و زنمیم ایدر به دل کنهیم ینیسنگ صورتم

 فقط تا کنمیم یمعرف هم خانمنیریش به رومیواقع

 دونندینم که یکسان ستیل در یرازیش حافظخواجه

 !بمونه یباق دهیسپ نه امباده من

 تره؟قشنگ کدوم شما نظر به -

 :کنهیم کج لب تفاوت یب

 !ادیم شتریب بهت باده -

 

 :دمیم تاب گردن و سر و کنمیم ذوق زیآم اغراق

 کردم؟ خودم مست هم رو شما چون -
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 :خندهیم

 !گمیم یملنگ بس از... مادر نه -

 رهیم ادمی هم باز اما کنمیم کتهید خودم به بار هر

 هدف برجک و زدن ضدحال استاد خانمنیریش که

 به یشباهت چیه که یحال با من و رهیم رونیب! گرفتنه

 از و دمیم یتکون خودم به نداره، قبلم شب شیتشو

 از دارم هامدت از بعد که خوشحالم. کنمیم دل تخت

 که ینام تنها و رمیگیم فاصله داشتم که ییهانقش

 !استباده مونده برام

 یب نطوریا و خانمنیریش دفتنیپذ راحت انقدر البته

 از دور و بیعج انقدر دادنشسرتکون جواب و سوال

 نیا زحمت بزرگ سیرئ بدونم که هست ذهن

 .باشم ممنون ازش دیبا و دهیکش من از قبل رومعارفه
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 صورت و دست خوابم شدن ریرِخیتعب به دیام با

 چپم یپا. رمیم نییپا لباس ضیتعو از بعد و شورمیم

 هم یباز یحت یوقت ست؛ین مهم اما کنهیم درد

 !داشت شهیم یتوقع چه یدزد از داره سرشکستنک

 خشم از یعار و آروم چهره آشپزخونه، به دنیرس با

 و رمیم جلو. سازهیم روروزم لبخند نیاول مهراب،

. دمیم سالم مظلومانه طیشرا نیا کردن یگارانت یبرا

 :دهیم جواب یعاد و رهیگیم روشبهرو لپتاپ از نگاه

 .سالم -

 ایگو. چلونمیم روهامانگشت و ستمیایم فیبالتکل

 خواب، کی که بوده بزرگ انقدر قبل شب یگندکار

 کردن نیریش پس از ر،یتعبخوش و خوب هرچند

 .ادیبرن بعدش روز اوضاع

 !میدار کار بعدش بخور رو اتصبحونه نیبش -
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 خانمنیریش به رو ناخودآگاه و ذارمیم جلو یقدم

 درصد چند و خطرناکه چقدر اوضاع بفهمم تا کنمیم

 از خودم مثل هم اون اما! دارم خوردنکتک احتمال

 ابرو و چشم با و ندازهیم باال شونه  خبریب جاهمه

 !نکنم باز روش یحساب که کنهیم میحال

 

 یخال یصندل یرو و زمیریم خودم یبرا یچا یوانیل

 .نمیشیم مهراب دست کنار

 شده وصل ستمشیس به قبل شب یآشنا فلش

 !شهیم تریجد هرلحظه اتیمحتو دنید با اشچهره

 بهانه به نهیبیم پس رو هوا کمکم که هم خانمنیریش

 رونیب فصل نیا در باغچه نداشته یهاگل به زدن سر

 .ذارهیم تنهامون و رهیم
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 .میبزن حرف باهم دیبا بخور-

 گلوم از یزیچ ینجوریا م؟یبزن حرف اول شهیم -

 !رهینم نییپا

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 319_پارت#

 

 

 

 یصندل و نهیشیم نهیس به دست و کنهینم یاصرار

 .چرخونهیم من سمت به رو کانتر چرخان

 ه؟یچ هیقض گفتیم ییزایچ هی شبید مانیپ -

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 1969shahregoftegoo@ 

 :زنمیم طعنه قبل شب یتالف به

 که من بزنه، حرف کالم دو تونست مانیپ خوبه باز -

 !خوردم کتک فقط

 .دهیم تکون سر جانب به حق

 

 یبخور هم گهید دوتا بود حقت... بود هم کم که اون -

 در رشیز از هم گنده مرد که یغلط نیهمچ گهید تا

 !ینکن رورهیم

 !بود انتظارم از دور واقعا جوابش

 !یبود جنتلمن قبال -

 !یشدینم زونیآو دوم طبقه از قبال چون دیشا -

 باز زبون زده کم چک دوتا که دهینرس جهینت نیا به تا

 !دارمیبرم بزرگم کشف از پرده و کنمیم
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 من حاال... که زن داره، یمکیقا بچه و زن برومند -

 !شورمینم مردمو گناه

 !رهیگیم یناباور رنگ صورتش

 !یگیم یچ -

 و کردم یجاگذار شبید معادله در که یزیچ هر

 .دمیم شرح براش روگرفتم جواب

 ستنین ربطیب اصال رمزش یعددها -

 هشت. اندساله پنج چهار بچه هی قیدق تولد خیتار

 !پنج و نود بهمن

 جلوتر. کنهیم امزدهجانیه لیدال دنیشن یبرا دقتش

 !نمیشیم یصندل لبه و امیم
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 زه،یریم پول حسابش به که یکودک مهد اون -

 هی که یروز اون از بعد اونم دیخر که ییایبازاسباب

 ! دهید بیآس شاهان گهیم زنهیم زنگ نفر

 .کوبمیم کانتر یرو و شمیم زیخمین زدهذوق

 همه منم! شاهانه ستین شهاب یسیانگل اچ و اس-

 !شد باز در و زدم نارویا

 دست  اما رهیم در پام ریز از یصندل فرود وقت

 چنگ بهش و شهیم دراز کمک یبرا موقع به مهراب

 .زنمیم

 !نیبش... آروم باشه -

 بخور درد به یزایچ فلش حاال کارم؟ نبود خوب -

 داره؟

 .خورهیم لبخندشو اما زنهیم برق هاشچشم

 .ممنون!داره یدردبخور به یزایچ یلیخ... داره  -
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 .شد بهتر حاال خب

 . دهیم فشار رو شینیب غهیت و بندهیم چشم

 باش مطمئن یول بودم یعصب متاسفم شبید بابت -

 که زنمیم دوتا یکی یجا قبل شب به میبرگرد اگر

 !نزنه سرت به ییکارها نیهمچ فکر گهید

 ؟یزنیم یبش یعصب شهیهم -

 .رهیگیم باال روسرش و خندهیم بسته چشم

 

 !نترس نه -

 میدار مانیپ و من یدیفهم یکرد نگاه فقط واقعا -

  م؟یریم یرآبیز

 از لپتاپ از فلش کردن جدا از بعد و کنهیم باز چشم

 .شهیم بلند جا
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 از قبل یکس باالسر یریم شب یوقت...خانم نه -

 ! باشه خواب شو مطمئن زدن حرف

 با. دهیپر رخم از رنگ که مطمئنم و زهیریم قلبم

 .دوزمیم چشم بهش باز دهن

 مونمیم من. شهیم دور ازم و زنهیم یامزه با چشمک

 نیا از تندتر ای کنه ستیا دیبا دونهینم که یقلب و

 !بزنه هاحرف

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 3۲۰_پارت#
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 !یراست -

 یسرحال صورت به و کشمیم باال روگمم در سر نگاه

 .کشهیم روانتظارم و ستادهیا هاپله یباال که دوزمیم

. ییجا میبر دیبا بپوش ینرفت برومند شرکت که حاال -

 !میدار کار یلیخ امروز

 برام هم باز زنمیم که ییهاحرف وجود با که بهیعج

 کارم از سر شهیهم چطور مهراب که هست سوال یجا

 .دارهیبرم قدم من از جلوتر قدم کی و ارهیدرم

 

 کردم فراموش یحت که بودم دستپاچه یجور شبید

 راجب مهراب زدن یدستهی متوجه و استجمعه امروز

 .نشدم برومند شرکت در موقع به حضور
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 سر از بعد و کنمیم جمع رو زیم. دمینم یجواب چیه

 تا رمیم اتاقم به ورلستی آشپزخونه، به دادن سامون و

 چه دونهیم که یسیرئ کنار در کار پر روز کی یبرا

 .کنم آماده دارم بهش یقیعم حس

 

 شانزدهم فصل

 برنده برگ

 

 مجاب روکنیباز کی که هست یدیام تنها برنده، برگ

 خیتار طول در. کنهیم هایباز از یلیخ دادن ادامه به

 شدن رو با رقابت کی جهینت که ییهالحظه نبودند کم

 یاگهید طور زیچ همه و کرده رییتغ کل به برنده برگ

 . خورده رقم

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 1976shahregoftegoo@ 

 و شهینم محدود هاکارت با یباز به تنها اصطالح نیا

 .داره یتر گسترده یهاکاربرد

 

 عنوان به هاواژه نیا دادن جا با! زیآودست بهانه، آتو، 

 ریسا به شهیم تدراحت برنده،برگ یبرا یمعادل

 .برد یپ اون یهاکاربرد

 میبود یابرندهبرگ همون قایدق هامیگروههم و من

 که یدرحال کارهاش و برومند با مبارزه در مهراب که

 زیدستاو نیآخر عنوان به نداشت باخت تا یافاصله

 وجود با و کرد استفاده ازش و زد چنگ بهش

 بود هم موفق م،یکرد کشف یتازگ به که یاطالعات

 فاصله داره دست در برنده یهابرگ انقدر گهیر حاال

 نفع به جهینت زدن رقم و فیحر شکست تا یچندان

 !نداره خودش
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 اوضاع بودن برنامهیب از خانمنیریش یهاهیگال نیب

 و پرمیم من وجود با فشیوظا نبودن مشخص و خونه

 .زنمیم اشگونه یرو یمحکم بوسه

 یشیم راحت یکن تحمل گهید وقت چند هی -

 .نمیریش

 .شمیم نیماش سوار و رمیم رونیب خونه از تند

 

 !یومدیم فردا یذاشتیم -

 زن داره حق البته. نبود کن ول خانمنیریش خدا به -

 یآشپز ونیم در خطهی یول نجامیا من. چارهیب

 وگرنه یباش یآشپز یبرا نفر هی فکر به کاش. کنمیم

 ! السیواو برم من که گهید روز چهار

 .زنهیم راهنما و کنهیم نگاهم یچشم ریز
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 روخانمنیریش خوشمزه یاپلوهایلوب دیبا اونوقت -

 !ایبخور

 اما داشتم بودن بامزه یبرا یادیز یسع کهنیا با

 انگار که یجور مهراب و شهینم دمیعا یمطلوب جهینت

 خودش ریمس به دهینشن من رفتن راجب یحرف چیه

 بدونم که شناختمش انقدر مدت نیا در و دهیم ادامه

 از که نجاستیا نکته اما ومدهین خوشش حرفم از

 حرفم؟ بخش کدوم

 

 م؟یریم کجا...ام -

 .هابچه شیپ -

 دهیفا نزدن حرف یعنی یاکلمه تک یهاجواب نیا

 روکافه به دنمونیرس تا ریمس یمابق. داره یشتریب

 .زنمیم صداش شدن ادهیپ از قبل اما کنمیم سکوت
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  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 3۲1_پارت#

 

 

 مهراب؟-

 .دمیم ادامه من و چرخونهیم سر سمتم به

 خواستمیم دنیفهم ییزایچ هی مانیپ و فیشر -

 .بزنم حرف باهات راجبشون

 .دوزهیم چشم بهم تیجد با و دهیم هیتک در به

 با یزیچ هی راجب یدید صالح باالخره... عجب چه -

 !یبزن حرف من
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 تا کنمیم متمرکز روذهنم و دمیم قورت روگلوم آب

 .نشم دور ماجرا اصل از

 تا رومانیپ و فیشر احتماالت و هاحرف ازیپ تا ریس از

 و ذارمیم دستش کف دهیم اجازه بغض که یوقت

 چشمم مقابل مهراب ریتصو که شمیم ساکت یوقت

. نمونده اشک یهاقطره ختنیر تا یزیچ و شهیم تار

 مهار یبرا یکمک همزدن پلک تند و قیعم یها نفس

 سد قطره، نیاول دنیچک محض به و نداره هیگر

 . کنمیم هیگر به شروع و شکنهیم مقاومتم

 شبه کی که هیباور و اعتماد بحث... ستین یزیچ کم

 قدرت هم هنوز اشماندهیباق یهاتکه و شکسته

 .دارن جراحت
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 اگر دونمینم یعنی...شهینم باورم من...من... مهراب -

 !کنم کاریچ دیبا باشه داشته قتیحق

 دارهیبرم که یدستمال برگ با و ادیم جلو یکم

 .کنهیم پاک روصورتم

 ... ستین معلوم یزیچ که هنوز... نکن هیگر... باشه -

 .کنمیم نگاهش مبهوت و کشمیم کنار رو سرم

 ؟یدونستیم نمیا -

 .تلخ اما زنهیم لبخند

 .گفت ییزایچ هی مانیپ شبید فقط زم،یعز نه -

 م؟یکن کاریچ دیبا -

 نگاه رواطراف و دور درمونده و کشهیم یاکالفه پووف

 .کنهیم
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 خب؟ بده وقت بهم کمی... یچیه فعال -

 کردم دایپ نانیاطم مردنیا به انقدر یک از دونمینم

 و رهیگیمآروم دلم جمله کی نیهم با که

 .دمیمسرتکون

  ؟یبشآروم بزنم دور هی یخوایم... نکن هیگر -

 !میبر خوبم نه -

 باز بهانه به. ندارم شکستن نیا از شیب به یاعالقه

 .ذارهیم مچونه ریز دست که رمیگیم رو کمربندکردن

  نمت؟ییب -

 تار دوباره دمید و سوزهیم هامچشم. ارهیم باال روسرم

 چقدر که بزنم داد و برم ییجا شدیم کاش. شهیم

 صف هم سر پشت که یبدبخت همه نیا از. امخسته

 .ندارند همشدن تموم قصد و دنیکش
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 سرخود خودت باز نمینب  خب؟ کنمیم حلش من -

 !ایختیر برنامه و طرح

 .خندمیم هیگر با همزمان

 .باشه -

  االن؟ هیچ یبرا هیگر-

 ینیسنگ دلم یرو بدجور حرف نیا اما ستمین لوس

 .کنهیم

 !امخسته واقعا من -

 روهامچشم ناباور جذابش و یاقهوه یهامردمک

 قول به آدم بودن خسته چون دیشا. کاوهیم

 .ذهنه دور من مثل یملنگ خانمنیریش

  باشه؟ من به بسپارش -
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 نیا ازشیب تا و دمیم تکون موافقت نشانه به یسر

 .شمیم ادهیپ و کشمیم عقب نشدم سست دربرابرش

 روانتظارمون که یجمع به و میذاریم کافه به پا هم با

 زود و چرخونمیم چشم. میشیم اضافه کشندیم

 و کنمیم اشغال رومانیپ و سرور نیب یخال یصندل

 مانیپ سمت به سرور دنیبوس یاساس دور کی از بعد

 .زنمیم پچ گوشش یتو آروم و شمیم خم

 

  باهات؟ کرده قهر -

 .خندهیم و فهمهیم خوب رومنظورم

 کرده؟ قهر تو با مگه ه؟یچ قهر بابا نه -

 ؟یومدین صبح چرا پس...نه -

 .بهتره نباشم پرش دم فعال -

 !خانم باده یریگینم لیتحو -

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 1985shahregoftegoo@ 

 یدرحال و زنمیم لبخند فیشر دیجد و حسود یرو به

 باشم یشگیهم باده همون تا کنمیم روتالشم تمام که

 یشگیهم شاد ظاهر با نبرند بدم حال به یم گرانید و

 .کنمیم نازک چشم پشت براش

 

 ! دردسر هزار و تهیمحبوب گهید -

 یاطالعات و رهیم مطلب اصل سراغ زود یلیخ مهراب

 ونیدرم هیبق با رومیآورد متیغن شبید اتیعمل از که

 نفس و رضا و سرور یکنجکاو درجواب و ذارهیم

 "گفتن به اطالعات نیا اومدن دست به چطور راجب

 .زنهینم اتیجزئ از یحرف و کنهیم اکتفا "باده زحمت

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#
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 3۲۲_پارت#

 

 

 

 و شهیم یزیربرنامه یینها حمله یبرا زیچ همه

 یمنو گارسون که رسهیم انیپا به یوقت هاحرف

 یزبونیب زبون با و ذارهیم زیم یرو روکافه یغذا

 .میکن ثبت یدیجد سفارش ای میبر ای خوادیم ازمون

 اوضاع ناهار دنیرس تا و دهیم سفارش یزیچ هرکس

 . رهیگیم خودش به یتردوستانه حالت

 

 از و رمیگیم نظر ریز روفیشر و نفس نامحسوس

 یهاحرف برابر در نفس گاهیبوگاه یهالبخند دنید

 دختر کی عنوان به من که ییهانگاه و فیشر بامزه
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 یخوب حس شناسمیم یخوب به روجنسشون عاشق

 آخر دیشا دونهیم چه یکس. زنهیم جوونه دلم یتو

 .موند یخوش و ینیریش ماها تکتک قصه

 

 و کنهیم زمزمه یمجتب گوش یتو رویزیچ سرور

 ازش کمتر من که یطنتیش برق کشهیم عقب یوقت

 چند خوب حس. کنهیم روشن روهاشچشم دمید

 یعنی. دهیم غم به روجاش و کشهیپرم قبل لحظه

 !ممکنه؟ واقعا

 هرکس و زنهیم بهم رویمنف افکار رشته غذا دنیرس

 شهیهم برعکس و ندارم یادیز لیم. شهیم مشغول

 .کنمیم یباز بشقابم اتیمحتو با فقط

 

  م؟یکن عوض یخوایم -
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 و زنمیم فیشر یشگیهم محبت به یبزرگ لبخند

 مهراب یجد نگاه دنید که کنم موافقت خوامیم

 .کنهیم منصرفم

 !رمیس کال... نکنه درد دستت...نه -

 هاشچشم از و دهیم باال رو ابروش یتا فیشر

 .داده یشنهادیپ نیهمچ عمد به که مشخصه

 . دهیم سرتکون معنادار و خندهیم هم رضا

 به رویشتریب توجه تا شمیم مشغول زدهخجالت

 .نکنم جلب خودم

 

 م؟یبزن یچرخ هی میبر غذا از بعد -

 ...آ -

 باز لب مهراب که ندادم فیشر شنهادیپ به یجواب هنوز

 .کنهیم
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 خونه؟ یبر یخواستینم مگه -

 دیبا یعنی مهراب گفتن نطوریا یول ادینمادمی یزیچ

 .خونه برم

 ! خونه برم خواستمیم... چرا -

 به هم سر هی خودم برمتیم بهتر چع پس خب -

 .دمینپرس روحالش وقته یلیخ بزنم مادرت

 

 رفتار نطوریا امروز چرا و مرگشه چه فیشر دونمینم

 زودتر هرچه رولشیدل تا کنمیم موافقت اما کنهیم

 !بفهمم

 با مهراب نفر نیاول و شهیم پراکنده جمع غذا از بعد

 و کنهیم یخداحافظ همه از خوش، چندان نه یرو

 من به یزیچ نکهیا بدون هم اون ره،یم مانیپ همراه

 ! بده موقع به برگشت یبرا یتذکر ای بگه
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 زدنقدم به شروع و امیمرونیب کافه از فیشر همراه

 .کنمیم

 

 بار حاال که یزد من مادر به سر چندبار تاحاال تو -

 باشه؟ دومت

 .خندهیم بلند یصدا با

 ای... بده خودش به یتکون هی دیبا شازده نیا باالخره -

 !کنه روشن دیبا فویتکل... نه ای خوادیم تورو

 

 �🌺�ریبخ یهمگ روز

 �🌺🌺�ه؟یچ باده مشکل بزنن حدس توننیم ایک

 

  نور_ضد#
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  یانصار_عاطفه#

 3۲3_پارت#

 

 

 

 فیشر با روامنگفته یهاحرف تمام خونه به دنیرس تا

 تا کنمیم سبک روخودم یحساب و ذارمیم ونیم در

 شده سبک دلم بار مهراب نقشه یینها یهاقدم یبرا

 .باشم داشته رویکاف مثبت یانرژ و باشه

*** 

 

 یرچشمیز و شمیم رد ینگهبان از لرز و ترس با

 امروز مهم نکته. رمیگیم نظر ریز روحراست یمامورها

 سکیر اما. منه حضور به شبپنحشنبه فتیش واکنش
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 بدونند هابچه تا رفتمیپذ رودوباره حضور یباال

 کنم تموم روخودم ناتموم کار البته صد و میچندچند

 کرده آشوب رودلم وقت چند نیا که یشک جواب به و

 .برسم

 

 به که من به تنها نه چکسیه تعجب درکمال

 برخالف. دهینم نشون یواکنش پرسنل از چکدومیه

 نه و شهیم قیدق افراد چهره به یکس نه ما تصور

 یزیچ تنها.  هست یخاص جواب سوال از یخبر یحت

 مطمئنم که هیچندنفر اضطراب ادیم چشمم به که

 انقدر. رفتند خواب اتاقک نیا داخل شبپنجشنبه

 طیمخ به یتیاهم نیکوچکتر که دارند استرس

 تونهیم من نظربه موضوع نیا و دنینم اطرافشون

 . باشه یخوب طیشرا بخش دینو
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 شمس؟ خانم احوال -

 یکار تنها و فرستمیم لعنت سرمد موقعیب حضور به

 ذهنم به مزخرفش یهاحرف ریز از فرار یبرا که

 .هاستنگهبان کنار یورود یفضا در ستادنیا رسهیم

 ! ریبخ صبحتون سالم -

 !خانم ییدایپ کم -

 ؟یرفتکثافت نیا شیپ قبال تو مگه -

 کردن جابهجا نه تیمامور نیا بخش نیترسخت

 طبقه از شدن زونیآو یحت نه و بود حساب شماره

 وقت تمرکز حفظ یاصل یسخت. شرکت ساختمون دوم

 !بودگهید مخاطب هر و مهراب با همزمان صحبت

 

 !گهید سرکارم... هستم...نه -
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 یخردکناعصاب من نظر از اما جذاب ظاهر به لبخند

 .کنهیم اشاره در به و زنهیم

 ؟یهست یکس منتظر -

 یصحبت هی خوامیم امیکاظم خانم منتظر بله -

 .باشم داشته باهاش

 !نمتیبیمرستوران تو ناهار وقت باشه -

 غذا من با روز هر انگار زنهیم حرف جوری مردک

 ناچار و زنمیم جوابش در یزورک لبخند! خورده

 خانم تا نمیشیم یورود یهامبل یرو رویمدت

 .میبش وارد باهم و برسه راه از یکاظم

 کجاست؟ رستوران-

 !گفت چرند -

 ؟یکرد چک انبارو -

 .کنهیم زیت روهامگوش هانگهبان پچپچ دنیشن
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 و خواب... بود بسته درا کردم چک پنجشنبه همون -

 !یزد توهم یبود داریب

 !دمید رویکی مطمئنم من -

 !زهیریم قلبم

 نایدورب تو ما دنیخواب جز به یلمیف چیه که یدید -

 !نبود

 

 !یمجتب لطف به البته

 ارین در صداشو نبود چکسیه دیرس یوقت که وسفمی -

 !کنم یم پاک ماه آخر شبم اون یلمایف

 وضعم و سر نکهیا با! بود دهید رومن رئوف یآقا پس

 و لرزونهیم رودلم ته یحس اما نبود ییشناسا قابل

 ازشون و بکشم جلو رواممقنعه ناخودآگاه شهیم باعث

 .رمیبگ رو امکان حد تا
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 هاشونحرف از که یزیچ اگر هاترس نیا همه با

 یمژدگان مهراب از دیبا باشه داشته قتیحق دمیفهم

 !رمیبگ

 جمعشون به همیمحمد یآقا بگم بهتره ای وسفی

 .شهیم اضافه

 

 ! چخبره گهیم کرده شک یمیکر دینزن حرف انقدر -

 !دمید رویکس مطمئنم من -

 تورو... ومدهین تو بوده هرکس... یباش دهید اصال -

 از هممون میبود خواب ما بفهمن نایا... رفته در دهید

 چرب رویسهراب لیبیس من. میوفتیم خوردننون

. نشده کم قرصم دونه هی کردم چک انبارارو کل کردم

 !ستین دزد که نبره یزیچ که یدزد

 !ریبخ صبح سالم -
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 حال یکاظم خانم به گفتن ریبخ صبح یبرا حاال

 به نداره یمعن چیه دمیشن که یامکالمه. دارم یبهتر

 و مشت با هماون زده رو امخونه در شانس نکهیا جز

 !لگد

 .دمیم جواب یانرژ پر و زنمیم یبزرگ لبخند  

 !میبر هم با بودم منتظرت... زمیعز سالم -

 ؟یداشت یکار -

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 3۲۴_پارت#
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 دیتاک با که یدرحال و کنمیم حلقه بازوش دور دست

 بااعتمادبنفس نزنم،لنگ که رمیم راه یجور مهراب

 یابهانه و شمیم آسانسور سوار یکاظمخانم همراه

 .تراشمیم انتظارم یبرا

 

 

 و سوال جواب در و کنمیم کار یسرخوش با روز تمام

 جواب هانگهبان واکنش راجب مهراب یهاجواب

 چند با که ستین بزرگ یروزیپ نیا حق. دمیم سرباال

 !بشه تموم کلمه

 کار انیپا ساعت به شدن کینزد و برومند رفتن با

 صدا رو خط پشت همراه و کنمیم جمع رولمیوسا

 .زنمیم
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 دنبالم؟ ادیم مانیپ -

 !شلوغم یلیخ لطفا برو خودت امروز...نه -

 تا یزیچ که حاال. شهیم کور داشتم که یذوق تمام

 شتریب لحظه به لحظه ماجرا تیحساس و نمونده انیپا

 !بمونم؟ تنها دیبا شهیم

 ! باشه -

 !بده خبر یدیرس -

 .باشه -

 

 و کنمیم یآشپز به شروع خونه به دنیرس محض به

 چشم خانمنیریش یهاشیفرما خرده تمام جواب در

 .برداره سرم از دست فقط تا گمیم

 گفت زد زنگ خانمنیمیس کن شتریب غذارو دهیسپ -

 !نجایا ادیم شب
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 !امباده من -

 !کشهیم طول کنم عادت من تا دیببخش آخ -

 جون به رویسخت اما ستین یآسون کار اصال نکهیا با

 فکرم دیشا تا کنمیم چندبرابر غذارو حجم و خرمیم

 یخال یمهم روز نیهمچ در شیتوجهیب و مهراب از

 . بشه

 

 باده؟ -

 نگاه ستادهیا مقابلم دست به تلفن که خانمنیریش به

 .کنمیم

 جان؟ -

 صحبت باهات خوادیم خطه پشت آقا دختر، ییکجا -

 !کنه
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 رگبار که نزدم یحرف هنوز اما رمیگیم رویگوش

 .شهیم روانه سمتم به مهراب جمالت

 ...الو -

 دیشا یگینم بده؟ خبر یدیرس نگفتم شما به من -

 تویگوش چرا منتظره؟ مشغله ویبدبخت یکل با یکی

  ؟یدینم جواب

 رونیب فمیک داخل از رویگوش یحت دمیرس یوقت از

 !اوردمین

 ! مونده فیک تو دیببخش -

 

 و مات من و کنهیم قطع رویگوش یجواب چیه یب

 و خانمنیریش به فقط تیعصبان و یآشفتگ نیا مبهوت

 .شمیم رهیخ متفکرش نگاه
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 به خودت یچشما روز؟ هر یذاریم لنز چرا تو مادر -

 !یقشنگ نیا

 که یامهین و نصفه مکالمه از تمیعصبان یدل دق

 .کنمیم یخال خانمنیریش جایب سوال سر روداشتم

 !شمیم کور دارم آخه -

 

 خودش به زود یلیخ اما رهیم وا یالحظه چارهیب زن

 تنهام و دهیم میگستاخ به یشکن دندان جواب و ادیم

 .ذارهیم

 !بده باهات که اخالقته نیهم بخاطر دیشا -

 رمیگیم هامدست نیب روسرم نمیشیم یصندل یرو

 مهراب دمیفهمیم کاش. بشم آروم یکم دیشا تا

 !چشه
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  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 3۲۵_پارت#

 

 

 

 

 عالقه و مهراب خانواده وجود با! عاجزم که افسوس اما

 مدل چند کنم،یم درست که ییدسرها به مهتاب ادیز

 شدن آماده از بعد و نمیبیم تدارک هم ساده دسر

 تا کنمیم یهرکار و زنمیم یدر هر به زیچ همه

 یبداخالق سیرئ انتظار چشم و وفتهین ساعت به نگاهم

 تنها. نباشم هیناراض و یشاک یچ از دونمینم که

 شدنش اخالق خوش یبرا هالحظه نیا در که یدیام

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 2004shahregoftegoo@ 

 از زودتر یروزیپ دینو و صبح اتفاقات حیتوض دارم،

 .انتظاره

 امزدهذوق نیماش ورود و اطیح در شدن باز یصدا

 و رمیگیم خودم به رومشغول یهاآدم ژست.  کنهیم

 .کشمیم دستمال روسالن وسط زیم شهیش دقت با

 مثال که یمن به ورودش محض به و کنهیم باز رو در

 دینباشخسته از بعد و گهیم سالم ستین حواسم

 من و رهیم هاپله سمت کراستی خانمنیریش به گفتن

 . کنم تماشا روشدنش دور تونمیم فقط

 

 که هست واضح انقدر شیحوصلگیب و آشفته حال

 سوال یجا به و شهیم متوجه هم مادرش شب، یحت

 سوال خانمنیریش از یرکیرزیز خودش کردن جواب و

 .رهیگینم یاطالع یب جز یجواب اما پرسهیم
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 که خودشه تو انقدر اما رمیگیم نظرش ریز مدت تمام

 یاعاشقانه صحنه چیه و رهیگینم رونگاهم مچ یحت

 ! خورهینم رقم

  شده؟ دعواتون -

 

 کامل طور به روفکرم مهرناز و مهتاب همزمان حضور

 مهتاب به مندگله و ناباور. کنهیم منحرف مهراب از

 مهرناز حضور در دیبا یجواب چه دونمینم و زنمیم زل

 .بدم

 چکسیه به تونستمینم خب نکن، نگاه ینجوریا -

 ! که نگم

. مونهیم باز تعجب از دهنم و شهیم گرد هامچشم

 نیا در روصداقت عنصر یطیشرا چیه تحت دینبا

 .گرفت کم دست خانواده
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 صحبت به شروع جانیه با و نهیشیم کنارم مهرناز

 .کنهیم

 

 به مهراب وگرنه اد،یم خوشش تو از بود تابلو ییخدا -

 که مامانم! دهینم راه خونه تو جوون دختر یراحت نیا

 االن! اومده دهیسپ دست خوب مهراب لم گهیم

  شده؟ دعواتون

 رتیگ آشپزخونه تو شیپ دفعه گفتیم مهتاب

 ... و بود انداخته

 که زنهیم لبخند یجور و ندازهیم باال ابرو بار چند

 یخوب به ششده تینیلم و کدستی یهادندان فیرد

 .کنند جلوه

 !که هم با دیباش خوب دیبا -
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 یبرا یقدرت و شده لمس زبانم کنمیم احساس

 !دونه؟یم هم خانم نیمیس. نداره حرکت

 به تا کشمیم یقیعم نفس و دمیم قورت رودهنم آب

 .بشم مسلط خودم

  د؟یزنیم حرف یچ راجب دیبگ من به شهیم -

 

 خچالی سمت و دهیم تکون هوا یتو یدست مهتاب

 .رهیم

 رابطه راجب. کننیم انکار که نایا از ادیم بدم انقدر -

  ه؟یچ نیا جون آخ! گهید مهراب و تو

 . زنهیم قاشق و ارهیم رونیب رو دسر ظرف

 ! ما میندار یارابطه -

 ییبابا برو قاشق با مهتاب و دهیم تکون سر مهرناز

 .کنهیم نثارم
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 !دیندار باشه -

 

 کنه؟یم یفکر نیهمچ مادرتونم االن -

 !کننیم فکرو نیهم همه االن -

 و کنهیم بلند رومهتاب خنده یصدا مهرناز جواب

 دونمینم. شه یم ما معطوف مهراب جمله از همه نگاه

 و دهیم نشون یواکنش چه شدهیچ بفهمه یوقت

 فاجعه نیا در که کنه باور دوارمیام. ترسناکه نیهم

 یخواهرها سر ریز زیچ همه و رمیتقص یب من استثنائا

 .خودشه

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 3۲۶_پارت#
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 در رو از امکان حد تا کنمیم یسع و کشمیم رو شام

 نیا از شتریب و کنم زیپره خانمنیمیس با شدن رو

 .نکشم خجالت

 مهرناز و مهتاب جمع به شدنش اضافه و مانیپ اومدن

 من از یطرفدار یجا به. داره روامشب رخالصیت حکم

 زیر زیر و شهیم مچ باهاشون یجور زیچ همه انکار و

 ضرر به ماجرا نیا رفتن لو انگار که خندونتشونیم

 !ستین گلستانش و گرمابه قیرف

 

 آرامش یکم من و رسهیم یخداحافظ وقت باالخره

 و ختیر کردن جمع سرگرم خانمنیریش. رمیگیم

 با زدن حرف یبرا که یفرصت از من و شهیم هاپاش
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 پشت و برمیم رواستفاده تینها شهیم بمینص شازده

 .کنم صحبت یکم تا رمیم باال هاپله از سرش

 روورودم در به تقه چند با و ستمیایم اتاقش در پشت

 و کنمیم گردعقب نرفته تو هنوز اما کنمیم اعالم

 .رمیگیم چشم

 ! دمیند یچیه... دیببخش... دیببخش -

 رنگ از یکم هنوز که یادهیورز تنهمین جز به البته

 !داره روتابستون برنزه

 !تو ایب میشد ری به ری تازه نداره یبیع -

 اتاق به شدنش وارد هوایب و شمال سفر به اشاشاره

 !منه

 وارد یارافتادهیز نگاه با و کنمیم باز رو در آروم

 .شمیم

 شده؟یچ -
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 یبرا چرا دونمینم و رمیگیم یباز به روگردنبندم

 .کنمیم منمِن انقدر ساده حرف کی گفتن

 یخوب خبر هی یعنی... دمیفهم یزیچ هی امروز... زیچ -

 .دارم

 :زنهیم داد جاهمون از و رهیم اتاق سیسرو داخل

 ؟یچ -

 ؟یریبگ دوش یخوایم -

 :کنهیم نگاهم و ارهیم رونیب روسشیخ صورت و سر

  تو؟ یایب گفتمیم تو به رمیبگ دوش خواستمیم -

 !نه -

 .نهیشیم تختش کنار مبل یرو و ادیم رونیب

 .شنومیم زمیعز بگو -

 .بشم ترراحت تا کنمیم شروع موضوع نیترربط یب از
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 یعنی! میدار رابطه هم با ما کننیم فکر نایا مامانت -

 ادیز دارن رو ماجرا ازداغیپ یلیخ مهرناز و مهتاب

 .کننیم

 .کنهیم نگاه فقط

 !دوخته دهیبر خودش مهتاب... نگفتما من -

 .دهیم فشار رو شینیب غهیت و بندهیم چشم

 بود؟ نیهم خوبت خبر! ستین یمشکل -

 فاصله ابروم و چشم نیب یخونسرد همه نیا از

 .شهیم جادیا یفاحش

 من گهید وقت چند خب! نبود خوب اصال نیا... نه -

 شه؟ینم بد برات برم

 ؟یبگ یخواستیم نارویهم -

 .نداره بحث نیا ادامه به یاعالقه یعنی نیا و
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 که نکردن رو اصال نگهبانا. ترهمهم یکی نیا... نه-

 خوانیم شدن کاریب ترس از خودشون تازه شدهیچ

 ! کنن پاک شبم اون یلمایف

 و نداره یزدگشگفت از یاثر چیه اشچهره حالت

 از ترگرفته خبر نیا دنیشن از بعد بگم تونمیم یحت

 .شهیم هم قبل

 ؟ینشد خوشحال -

 یاریاسفند هم یمجتب هم. دونستمیم خودم -

 .یگفت هم تو که ممنون.  بودن گفته بهم جفتشون

 .دمیم ادامه و امینم کوتاه اما خوابهیم بادم تمام

  ؟ینشد خوشحال چرا پس -

 صورتش به یخوشحال با و کوبمیم هم به روهامدست

 .بشه بهتر حالش یکم دیشا تا کنمیم نگاه
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 منم و شهیم تموم کارمون زود خوبه، یلیخ که نیا-

 تونمیم اومد ایپرداخت ستیل که گهید روز دو یکی

 !تمام و رونیب امیب

 

 :�🌺�نور ضد

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 3۲۷_پارت#

 

 

 چند زبان. ذارهیم حمام به پا و رهیگیم امدهیناد کامال

 وفقط شهیم کوتاه یالحظه نیهمچ عدل میمتر

 کوبهیم رو در یجور. کنم دنبالش چشم با تونمیم

 و ارهیم خودم به رومن شهیش شدن خرد از ترس که
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 لیم گوشمیباز قلب اگرچه. دهیم خروج فرمان مغزم

 خارج اتاق از و ستمیایم جلوش اما داره موندن به

  منطق؛ و عقل گرفتنشیپ بخاطر نه البته. شمیم

 حمام از مهراب اگر مطمئنم که لیدل نیا به فقط

 و ذارمیم کنار و بوسمیم روعقل کل به ادیب رونیب

 چون شمیم قدمشیپ جذاب عاشقانه کی خلق یبرا

 ریمسهم عقل با یاباده کدوم و امباده حال هر در من

 باشم؟ شیدوم من که بوده

 

 که هیک و شهیم رنگ از پر برام شیاهیس تمام با شب

 آدم وجود به ییرو و رنگ چنان تونهیم عشق ندونه

 هارنگ دنید از هم یاهیس دل در یحت که بده

 .بشه زدهجانیه
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 یکنار اتاق در که یمرد به و زنمیم غلت تخت یرو

 یقیحق رومن یروزها نیا یایرو ممکنه و دهیخواب

 . کنمیم فکر کنه

 کی شهیم رد و رسهیم ذهنم به مختلف میتصم هزار

 به تیاهم یب و بزنم آخرمیس به رمیگیم میتصم آن

 رواحساسم فیتکل و برم اتاقش در پشت یزیهرچ

 برداشت از ترس و ادیمادمی به رضا اما کنم کسرهی

. شهیم مانع بعدش یسرشکستگ و یشگیهم اشتباه

 .گردمیم یاگهید راه دنبال

 که اونطور روراهش بخوام فیشر از نباشه بد دیشا

 بشه راحت المیخ من تا بده ادامه انقدر دونهیم صالح

 مرد نخواستن فکر یحت اما نه ای خوادیم رومن مهراب

 کنهیم منصرفم و لرزونهیم رو پام و دست یکنار اتاق

 .بندمینم اهامیرو به رو ها در تمام چوقتیه من
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 تونمیم که یچت صفحه به و دارمیبرم رویگوش

 نیا همه یجابه. کنمیم نگاه باشم داشته باهاش

 و سمیبنو براش یاپردهیب و کامل امیپ تونمیم کارها

 .کنم سبک دل بار خوامیم که کلمه هرچند با

 لمس به شروع و مونهینم یدیجد فکر منتظر دستم

 واژه هزار هزاران که یحروف. کنهیم مختلف حروف

 انگار اما انیم بر زهایچ یلیخ انیب پس از و سازندیم

 !قاصرند من حال فیتوص از

 هاقهیدق! جاذبه ،یشاد غم، فاصله، ،یدلبستگ ترس، 

 چکدومیه چون کنمیم پاک تینها در اما سمینویم

 باشه ایدن در واژه کی تنها دیشا ستین من دل حرف

 به همزمان طوربه روکلمات نیا تمام بار بتونه که

 !عشق جز ستین یاواژه اون و بکشه دوش

 چتش صفحه از و کنمیم پاک روهامنوشته تمام

 هایراحت نیا به گفتن عشق از چون ام،یم رونیب
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 من و گفت عاشق آدم با دیبا فقط عشق از. ستین

 .باشه عاشق مهراب ستمین مطمئن هنوز

 

 هرشب مثل خوامیم و ذارمیم کنار رویگوش

 گوشم به امیپ اعالم یصدا که رمیبگ بغل رواهامیرو

 مخاطب اسم دنید با و کنمیم باز روصفحه. رسهیم

 .زنمیم لبخند

 "؟یکنیم کاریچ من از بعد "

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 3۲٨_پارت#
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 و منه یایدن در یعطف نقطه که دونهیم هم خودش

 از بعد و قبل به تونهیم یراحت به من یاحساس یزندگ

 .بشه میتقس اون

 :سمینویم کلمه کی 

  "یزندگ "

 ارسال رو یبعد امیپ اممیپ شدن دهید محض به

 .کنمیم

 قبل مثل دوباره تا بخواد یشتریب تالش ممکنه البته "

  "!بشه

 نیا تمام مثل من و دهینم یجواب چیه اما نهیبیم

 تنها هاعاشق دیشا. رمیم خواب به انتظار چشم مدت

 و دونندیم رو انتظار ارزش که باشند ییهاآدم
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 یبرا دنیکش انتظار. شنینم خسته ازش چوقتیه

 !برسونه معشوق به رو هااون و برسه راه از که ییفردا

*** 

 

 هارولیفا و اسناد همه و کنمیم مرتب رو هاپرونده 

 دردسر یبعد یمنش که کنمیم یبنددسته یجور

 . باشه نداشته کردنشون دایپ یبرا یادیز

 اما داده انجام که یزشت و بد یکارها تمام با برومند

 کی اگر من و شده ظاهر خوب سیرئ کی نقش در

 هاشب که نبود دیبع چیه بودم یمعمول و ساده کارمند

 براش خدا از و کنم دعا شیسالمت یبرا خواب از قبل

 مو یکارمند حقوق و حق تمام به که بخوام عمر طول

 عیضا اهل گهید یهایلیخ مثل و کنهیم عمل مو به

 !ستین ردستیز حق کردن
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 و بد. تربیعج اون از هاشآدم و هیبیعج یجا ایدن

 تونندیم روعالم نیا اتفاقات از یاگسترده دامنه خوب

 که یاتجربه با من اما بدن جا خودشون در یراحت به

 دادن جا که مطمئنم آوردم دست به مدت نیا در

 و ستین یراحت کار اصال دسته دو نیا در هاآدم

 ترمهم همه از و رگذارهیتاث هااون بر یادیز طیشرا

 .است ما دید هیزاو

 ازشون نفرت با که یبد اصطالح به یهاآدم بسا چه

 میشیم کینزد بهشون قدم کی یوقت اما میکنیم ادی

 میدیم حق بهشون یحت و میبریم اشتباهمون به یپ

 و خوب ما نظر از یهاآدم ستندین کم برعکس؛ و

 رازهاشون از یکی شدن برمال با که یتموم زیچهمه

 !شنیم والیه به لیتبد ما یبرا
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 رسه؟یم دستت به هایزیوار لیفا فردا -

 نیا که  مهراب به اضافه یهالیفا کردن حذف نیح

 جواب شده حوصلهیب و حرف کم بیعج روز چند

 .دمیم

 گه؟ید هست اونور به حواست تو...آره-

 !راحت التیخ -

 التیخ یطیشرا نیهمچ یتو یبود تو... ستین-

 ای حاال! میداد باخت بشه یهرچ جهینت بود؟ راحت

 یاعتماد یبرا ای وقت نهمهیا از بعد جایب فکر بخاطر

 !شده استفاده سو ازش وقت نهمهیا که

  

 یعصب یاچهره با برومند و شهیم باز سیرئ اتاق در

 .رهیگیم قرار مقابلم

 هنوز؟ نگرفته تماس خوانشرف نیا -
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 . ارمینم سرباال یول ستمیایم پا سر

 !هنوز نه -

 .بکن یادآوری هی رو فردا بزن زنگ هی بهش -

 .چشم -

 و کنمیم آزاد روامشده حبس نفس در شدن بسته با

 .امیم فرود میصندل یرو

 چطور اشیدن بعد به فردا از دونستیم اگر برومند

 !نداشت شیادآوری یبرا یاصرار چیه رهیم شیپ

 

 !بشه فردا خوادینم دلم واقعا هووف -

 :رسهیم من گوش به اما آروم اگرچه خط پشت زمزمه

 !نطوریهم منم -
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  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 3۲9_پارت#

 

 

 

 نا یبرا یخوب گواه که ییهانفس یصدا و مکث یکم

 . هستند بودنش آروم

 ...باده -

  بله؟ -

 !دنبالت امیم امروز -

 روز چند از بعد برداشتنش جلو به یقدم از نکهیا با

 . نزد رو بود قرار که یحرف مطمئنم اما خوشحالم،
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 !نمتیبیم... ممنون -

 

 روز تمام. رمیپذیم ناچار  من و شهیم سکوت دوباره

 قهیدق هر شدن یسپر با و کنمیم دنبال هاروعقربه

 انیپا لحظه نیا از قبل تا. شهیم ترنیسنگ دلم بار

 و دیرسیم نظر به دور یلیخ مهراب و من قصه

 یپا که یوقت یحت. بود اون ادامه یبرا یدیام شهیهم

 دارید به یدیام هم دمیکش رونیب قصه از روخودم

 نه؛ روزها نیا اما داشتم ماجرا شدن دار کش و دوباره

 که طورنیا و شده کینزد انیپا یجد یجد انگار

 یهرچ من چون هست همیتلخ انیپا ادیم بوش

 شدن قدمهم یبرا یمشترک راه چرخونمیم چشم

 .نمیبینم مهراب با دوباره
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 و شمیم بلند جا از یکارساعت شدن تموم محض به

 یانیپا یهالحظه نیا از حداقل تا دارمیم بر رولمیوسا

 .ببرم رواستفاده تینها موندهیباق یهافرصت و

 ام؟یب کوچه کدوم -

 !دومویس -

 در کنمیم آرزو که یدرحال و شمیم آسانسور سوار 

 مجبور و نشه سوار یدیجد شخص خروج ساعت نیا

 دوم طبقه در آسانسور نشم، یاحوالپرس و سالم به

 اتاقک، یدرها شدن باز با و شهیم متوقف

 روکنم تصور تونستمیم که یاصحنه نیترمزخرف

 !رهیگیم قرار هامچشم مقابل

 

 ! خانممیمر احوال بهبه -
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 کنم رونیب اتاقک از رو سرمد لگد با االن نیهم اگر

 با خشونت اعمال بخاطر دیبا فردا تشینها شه؟یم یچ

 بدم؟ استعفا همکاران ریسا

 ! دینباش خسته سالم، -

 وارد یادار بخش یهاکارمند از گهید یکی همراه

 هاشدست و گردن به که یقوس و کش با و شهیم

 .ذارهیم شینما به رواشدهیورز یهاعضله دهیم

 !میاخسته یلیخ که ما. ینباش مونده -

 من که یطنز به خودش از ترمزهیب همکار با هرهر و

 طبقه دو فقط خوشبختانه! خندهیم هیچ دمینفهم

 ندهیگو زبان از نجاتم فرشته و کنم تحملش دیبا

 نیا به همکف طبقه به دنیرس اعالم با آسانسور

 بهشون توجه یب و گمیم بااجازه. دهیم انیپا طیشرا

 !امیم رونیب
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  م؟یمر گهیم تو به چرا نیا -

 !پووف -

 ساختمان از! داشتم کم رومهراب تیحساس فقط

 مهراب که یاکوچه سمت به و شمیمخارج شرکت

 .رمیم هست منتظرم

 ! ضهیمر چون -

 !جان میمر -

 تا کنمیم عقبگرد و دمیم فشار هم یرو روهامپلک

 !خوادیم جونم از یچ گهید سرمد نمیبب

  بله؟ -

 .رسونهیم من به روخودش عیسر گام چند با

 برسونمت؟ یریم کجا -

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 2029shahregoftegoo@ 

 

 .ادیم من از زودتر مهراب جواب

 !قبرستون-

 .رمیم خودم میستین ریمسهم ممنون -

 اشاره ریمس به دست با و هاستحرف نیا از ترسمج

 .کنهیم

 منم ریمس باشه هرجا شما ریمس شه؟یم مگه -

 نگیپارک امروز تره نییپاکمی نیماش! همونجاست

 !نذاشتم

 .کنمیم اشاره اطراف و دور به و ستمیایم کالفه

 با کنهیم فکر هزارتا نهیبیم یکی سرمد یآقا زشته -

 !کار طیمح تو بده خودش،

 حرف باهات میبر! هیعاد زایچ نیا نجایا... الیخیب -

 !دارم
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 قدم یکم از بعد که دیام نیا با و دمیمسرتکون ناچار

 .شمیم قدم هم باهاش کنمیم سرش به دست زدن

 سکوت مهراب که نجاستیا بخش نیتربیعج اما

 .زنهینم یحرفچیه و کرده

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 33۰_پارت#

 

 

 

 

  ؟یشلوغ روزا نیا بود؟ چطور کار -
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 شهیهم من کار حجم بله خداروشکر، بود خوب -

 !باالست

 . جانیا -

 نگاه رواطراف و دور ترس از شده گرد یهاچشم با

 اما گردمیم مهراب از ینشون و رد دنبال و کنمیم

 .نمیبینم یزیچ

 م؟یبزن حرف دیخواستیم یچ راجب سرمد یآقا -

 اما ستین من لیم باب اگرچه زنهیم که یاخندهتک

 .جذابه واقعا

 شهیم یرسم یلیخ سرمد... لطفا باش راحت باهام -

 !حامدم من گهید

 اشاره ابونیخ به و کشهیم موهاش یتو یدست

 .کنهیم

 .میبر دیبا طرفنیا از -
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 پشت رودستش خوادیم و دارهیبرم جلو به یقدم

 نکهیا از قبل. کنه تمیهدا ریمس طرف به و بذاره کمرم

 یجد یصدا که دارمیبرم گام خودم کنه یاقدام

 .چهیپیم گوشم تو مهراب

 !جات سر سایوا -

 شدیچ بفهمم امیب تا و شمیم خکوبیم سرجام

 هیثان چند عرض در و رسهیم گوشم به ییآشنا یصدا

 یزیچ و گذرهیم مقابلم از سرعت با یآشناتر نیماش

 اشموقع به یاریهوش با که نمونده سرمد رگرفتنیز تا

 خوب من که یاراننده به و پرهیم عقب من غیج و

 !گهیم ناسزا شناسمشیم

 فراموش رو سرمد حضور یالحظه که امشوکه انقدر

 !توپمیم مهراب به و کنمیم
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 !وونهید -

 نشد؟ تیزیچ که تو...  وونهید واقعا -

 !خوبم من... نه... نه-

 .منتظرم ینییپاابونیخ سر ایب زود-

 ادامه نداده نشون خودش از دیجد یباز وونهید تا

 .دمیم

 !اجازه با... شدم شوکه کمی... باشم تنها خوامیم فقط -

 !که نشد یزیچ ایب رسونمتیم کجا؟ -

 .کنمیم مشخص رورمیمس و رمیگیم فاصله

 .اجازه با گه،ید وقت هی باشه -
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 نیماش به زود یلیخ که دارمیم بر قدم تند انقدر

 سوار و رسم یم زنش چشمک یهاچراغ با مهراب

 . شمیم

 .سالم -

 

 رونیماش و دهینم یجواب یخال و خشک سالم کی جز

 . ارهیدرم حرکت به

 یهاابونیخ داخل رهیبگ شیپ روخونه ریمس اونکه یب

 یواکنش هر به روسکوت من و زنهیم چرخ مختلف

 دو از بعد. بشه آروم تا مونمیم منتظر و دمیم حیترج

 به و ستهیایم قرمز چراغ پشت یرانندگ ساعت

 :چرخهیمطرفم

 م؟یبخور یزیچ هی میبر -

 !بس آتش شروع یعنی جمله نیا و
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 !میبر  -

 باز روصحبت سر و رمیگیم جرئت یکم شنهادشیپ با

 .بشه عوض جفتمون یهوا و حال تا کنمیم

 بودم؟ خطرناک من فقط -

 .کنهیم نگاهم گُنگ

 بدون. ستین برت و دور مانیپ روزانیا گهید آخه -

 !ییاطفارها و ادا نیا و محافظ

 

 .کنهیم طرفم به ینگاهمین و رهیم باال لبش گوشه

 دارم؟ اطفار ادا من -

 هنوز شمال یالیو اوه محافظ، س،یپل گشت ؟یندار -

 !نرفتهادمی

 چشمک گذراش نگاه جواب در و دمیم هیتک در به

 .زنمیم
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 ادیب دستم کار حساب یکردیم کارارو نیا من جلو -

 بال؟

 .کنهیم ترمز یکیش رستوران یجلو و خندهیم

 ست؟ین مراقبم یکس االن یدونیم کجا از -

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 331_پارت#

 

 

 

 

 .کنمیم نگاه اطراف به و دمیم باال شونه
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 ! دمیند یزیچ که من هست؟ -

 زل هامچشم به میمستق و کنهیم باز روکمربندش

 .زنهیم

 .ینیبینم زارویچ یلیخ تو متاسفانه -

 .کنهیم اشاره در به ابرو با

 !گرسنمه نییپا بپر -

 از. شمیم ادهیپ و کشمیم هاملباس و مقنعه به یدست

 یبهتر حس تا زنمیم خودم به عطر یکم فیک یتو

 .کنم دایپ

 اشآراسته ظاهر دنید و کنمیم نگاه مهراب به

 زونیآو لوچه و لب با. ارهیم ترنییپا رواعتمادبنفسم

 .دمیمنشون روخودم

 ست؟ین بد لباسام -

 .زنهیم لبخند و ادیم کنارم
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 !نمیبینم یبد زیچ که من -

 تا کشهیم پر یآن به ادیم هاملب یرو که یلبخند

 .بده بهت به روخودش یجا

 اما سخته هاشچشم نیریش قهوه از کندن دل اگرچه

 دستم دور که یدست به و کشمیم نییپا رونگاهم

 قلبم تا کنمیم التماس مغزم به و کنمیم نگاه دهیچیپ

 کاربه دست نگرفته، دست روکنترلم یااحمقانه طرز به

 !باشه داشته طیشرا از یدرست ریتعب و بشه

 

 در به یک فهممینم که متعجبم و زدهجانیه انقدر

 زهایمنیتردنج از یکی چطور و میرسیمرستوران

 یکل نیب از یاریمع چه با من و شهیم آماده برامون

 !دمیم سفارش یماه با پلو یسبز غذا،

 ؟یباده؟خوب -
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 !بشورم دستمو برم... خوبم -

 صورتم و سر به آب یکم تا رمیم سیسرو سمت زود

 از کم من. بدم نجات روخودم حس همه نیا از و بزنم

 با طورنیا حاال که دمیند محبت اطرافم و دور یمردها

 !بشم خودیب خود از ساده تماس کی

 خوددار دختر کنمیم یسع و گردمیبرم زیم پشت

 خود مثل و باشم قبل قهیدق چند به نسبت یتر

 صفت یعاد اگرچه. کنم رفتار یعاد مهراب

 احمق دیبا من و ستین رفتارهاش یبرا یامنصفانه

 وسط یحس یپا هم اون جانب از نفهمم که باشم

 از مهراب تعلل باعث یچ فهممینم فقط من. هست

 همه از و شهیم رمونیمس به دادن جهت و حیصر ابراز

 یتالش چیه نباریا من باشه که یهرچ لیدل تر،مهم

 خودم شرمنده یبرا ییجا چیه روحم چون کنمینم

 .نداره شدن
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 کنم؟ کاریچ دیبا فردا -

 خودخواهانه و زهیریمهردومون یبرا نوشابه یکم

 .دهیم جواب

 ؟یبر فردا که ستمین مطمئن هنوز -

 !مطمئنم من یول -

 موهاش یتو یدست و دهیم هیتک یصندل یپشت به

 ستمین ایب کوتاه که دونهیم خوب هم خودش. کشهیم

 !استدهیفایب مقاومتش و

 

 از اول یهرکار از قبل و یریم صبح فردا... هووف -

 .یخوایم یساعت یمرخص برومند

 تکون صورتم یجلو وار دیتهد رواشاشاره انگشت

 .دهیم
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 !باده یریگیم یجد حرفمو -

 !باشه -

 من یوقت و یریگیم نتیپر یکرد چک که ارویزیوار-

 !یایم رونیب گفتم

 ست؟ین تریعیطب بمونم -

 !دهیم جواب محکم و یجد کنهیم یبد اخم

 یهانهیگز نیا بعد بگذره حرفم از قهیدق دو بذار! نه -

 تو جورهچیه خوامینم ادیم سیپل! کن رو روخاصت

 !یباش اونجا

 .نهیشیم نهیس به دست و دهیم هیتک

 

 فهمهیم تیدرنها... نداره یعیرطبیغ و یعیطب بعدم -

 !خورده یک از
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 یبو و ندازهیم صحبت نیب یاوقفه غذا دنیرس

 یماه دنید با اما. کنهیم کیتحر رواشتهام خوبشون

 کردم که یغلط عمق به تازه مقابلم درسته و بزرگ

 آرزو  که یدرحال. شهیم بلند نهادم از آه و برمیم

 به شروع تعارف یب باشه، نداشته غیت یلیخ کنمیم

 !چنگال قاشق با اونم کنم؛یم کردن پاک

 و دیسف گوشت جون به و کنمیم جدا رویماه پوست

 شتریب دیتاک مهراب تا و وفتمیم زشیبرانگ وسوسه

 روبحث نکرده شروع رو هاشگفته به عمل راجب

 .برمیم یاگهید سمت

 

 بپرسم؟ سوال هی -

 .کنهیم خوردن به شروع و جدا رو کیشلیش از تکه

 .بپرس -

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 2043shahregoftegoo@ 

 چرا نکنه خاموش وترویکامپ تونست که یاریاسفند -

 یزیچ ما مثل که هم اون نکرد؟ یکپ اطالعاتو خودش

 !دونستینم گهید ستمیس و یمخف اتاق از

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 33۲_پارت#

 

 

 

 ! نداره باد تو مثلاشونکله همه چون -

 ؟یچ یعنی -
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 کیتحر رواشتهام انقدر مختلف یغذاها یبو و رنگ

 شتریب الیخیب. کنم ضعف احساس بدجور که کرده

 پر روقاشق نیاول خوامیم و شمیم یماهکردن پاک

 به شروع مهراب و شهیم دهیکش عقب بشقابم که کنم

 من و کنهیم مونده یهاغیت یمابق کردن جدا

 .باشم یعاقل دختر تا کنمیمجون

 

 اون داشتن نگه روشن و اتاق اون به شدن وارد یعنی -

 که هست یخطر پر کار انقدر روشن روز تو ستمیس

 !نشه یاگهید قدم چیه برداشتن به حاضر یاریاسفند

 ! کرد سکیر یلیخ هم همونجا تا

 زل امشده گرد یهاچشم به و ذارهیم جلوم رو بشقاب

 .زنهیم

 ! یکرد روکارا اون شب اون شهینم باورم هنوز -
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 .کنهیم اشاره بشقابم به

 .شهیم سرد بخور-

 ؟یبود اونجا یک از تو -

 حدس اصال مانیپ وجود با! تو یرفت یوقت از -

 !میبگذر... خب  یول بکشه اونجا به کار که زدمینم

 

 یرو سرور اسم بستن نقش و خورهیم زنگ تلفنم

 وصل روتماس. ذارهینم یتوجهیب یبرا ییجا صفحه

 .باشم شهیهم مثل تا زنمیم بینه خودم به و کنمیم

 بله؟ سالم، -

 ؟ییکجا ؟یخوب سالم، -

 پاس و مهراب با قرارمون راجب خوادیم که مطمئنم

 .بپرسه چک شدن

  شده؟ یزیچ رونمیب -
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 شهیم زیوار پول فردا بپرسم خواستم فقط... نه -

 تمومه؟ کارمون ما گه؟ید

 صدام تا کشمیم یقیعم نفس و دمیم قورت روبغضم

 .نلرزه

 

 ! مونهیم پاشم زده حرف... زمیعز آره -

 !شهینم باورم هنوز... باده دارم ذوق چقدر یدونینم-

 . بندهیم روگلوم راه یزیچ و رهیگیم آتش دلم

 !خوشحالم یلیخ منم... زمیعز شهینمباورم منم -

 از کمی باده؟من کردمیم فکر یچ به داشتم یدونیم -

 یزندگ ترراحت مامان با که دمیم تو به خودمم سهم

 کمکم. داره هوامو اون امیمجتب با من باالخره... دیکن

 ! اونور دیایم کنمیم درست هم شمارو کار
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 حرف اشندهیآ و آرزوها راجب سرور که باره نیاول

 و یخنث شهیهم یصدا که خوشحاله انقدر و زنهیم

 ینذر هر زدنش حرف نیح! لرزهیم جانیه از سردش

 تمام با و ذارمیم گرو خدا شیپ رسهیم ذهنم به که

 .باشه اشتباه حدسمون خوامیم ازش وجودم

 برات فردا که دارم برنامه یکل منم... هیعال یلیخ -

 .برم دیبا فعال گمیم

 . نهیبیم تار رو ریتصاو من یهاچشم و خندهیم اون

 !ریبخ شب... باشه -

 .ریبخ شب -

 

 هامدست نیب رو دردناکم سرم و کنمیم قطع

 .بشم مسلط خودم به یکم تا رمیگیم
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 و کنندیم یرویپ یستگیپا قانون از من مشکالت انگار

 گهید شکل به یشکل از تنها ندارند، یتموم چوقتیه

 !کنندیم رییتغ

 نگاه. ندارم شب نیا ادامه و غذا به یلیم چیه گهید

 و منتظر یهاچشم به و کشمیم باال رو امشرمزده

 .دوزمیم مهراب نگران

  م؟یبر شهیم -

 .میبر...حتما آره -

 تا یااضافه حرف چیه یب و کنهیم درک که خوبه

 تنها هامدلهره و فکرها با رومن خونه به دنیرس

 !کنهینم یدخالت چیه و ذارهیم

 

  نور_ضد#

 یانصار_عاطفه#
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 333_پارت#

 

 

 

 یرو یزندگ کردمیم الیخ سرور تماس از قبل تا

 درست وقت در تا کرده صبر که داره ییهاخوش

. بپوشونه عمل جامه اهامیرو تمام به و بده نشونم

 رابطه کی شروع و مهراب کردن باز لب مثل ییاهایرو

 یخوب تلنگر خواهرم تماس اما. دونفر ما نیب یقیحق

 اهایرو نیا از قبل من یزندگ قتیحق بمونه ادمی تا بود

 . رهیبگ سامون و سر تا داره ازین گهید اتفاقات یلیخ به

 فکر از دست اطیح در شدن باز و خونه به دنیرس با

 .کشمیم کردن
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 .یدیکش زحمت ممنون -

 .بشم ادهیپ تا کشمیم رورهیدستگ و چرخمیم

 ...باده -

 انیجر سردم دست در خون زدنش صدا با همزمان

 تینها در امشب که یاتصال به نگاهم و کنهیم دایپ

 .خورهیم گره شده جادیا نمونیب یچندبار سخاوت

 

 ! یبش تیاذ ذارمینم من -

 نانیاطم با یجور و گردهیم هامچشم نیب نگاهش

 یهاچوله چاله یالحظه یبرا که کنهیم نگاهم

 .برمیم ادی از رو میزندگ

 انتخاب جواب یبرا رو ممکن کلمه نیتریدست دم 

 .کنمیم

 .  یمرس -
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 ! ینباش ینطوریا کنم کاریچ -

 

 امیم رونیب برومند شرکت از دارم یوقت فردا دونمینم

 یحت. دارم یحال چه کنمیمتموم رو ماجرا نیا و

 شهیم دایپ درندشت یایدن نیا در یارشته دونمینم

 زیچ کی از اما نه؛ ای بزنه گره مهراب به باز و من تا

 مهراب به احساسم بابت چوقتیه من مطمئنم،

 که یمردعنوان به ازش شهیهم تا و شمینممونیپش

 .کنمیم ادی بود هاشدغدغه جزو حالم بد و خوب

 زنمیم یکمرنگ لبخند محبتش جواب در

 

 خوامیمزمان کمی فقط شمیم ترمخوب خوبم، -

 نه،یسنگ هامشونه یبرا یادیز هاتیمسئول یبعض

 .کنم عادتبهشون تا برهیم زمان
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 به نباریا. شهیهم مثل نه اما زنهیم برق هاشچشم

 جال هاشیاقهوه  به اشک حلقه شور و یشاد یجا

 !دهیم

 

 دایپ ادامه فرصت مان،یپ دنیرس سر و در شدن باز

 روفکرم تا شمیم ادهیپ. رهیگیم لحظه نیا از روکردن

 یبرا که یمشکالت به دراز و دور یاهایرو یجا به

 .بدم هستند دیخورش طلوع منتظر صبرانهیب ییرونما

 !تنها تنها اونم دیبود دودور و ددر که نمیبیم بهبه -

 دمیم یورود در سمت و دمیم تکون هوا یتویدست

 .زنمیم در و

 وقت امشب یول مانیپ میباز خوشمزه ته خودم من -

 . ستین یخوب
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 سرمپشت مهراب همراه و کنهیم خاموش رونیماش

 . ادیم خونه سمت

 ؟یدیپر بهش تو باز؟ چشه -

 شنومیم رومانیپ دهیکش آهان و مهراب آروم پچپچ

 .دمینم نشون یواکنش یول

 سالم اومده آقاش استقبال یبرا که یخانم نیریش به 

 شیپ روخواباتاق راه و گمیم کجای رو ریبخشب و

 .رمیگیم

*** 

 

 یهالنز بار نیآخر یبرا و کنمیم سر رو اممقنعه

 نیآخر یبرا رونقابم و ذارمیم هامچشم یتو رویعسل

 .کنمیم لیتکم قصه نیا پرده
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 کردم جمع قبل شب که ییهالباس ساک به ینگاه

 هشدار سرم به رمیگیم لبم از که یگاز با و ندازمیم

 اجازه و باشه قرارمیب یهاچشم به حواسش که دمیم

 .زنیبر اشک نده

 

 پشت مخاطب که مطمئنم دیند و خورهیم زنگ تلفنم

 و کنمیم وصل روتماس. ستین فیشر جز یکس خط

 .رمیگیم یخوب حال صداش دنیشن با

 ؟یخوب سالم -

 تیواقع اگه... فیشر ترسمیم یچ مثل... نه سالم-

  م؟یکن کاریچ باشه

 :چهیپیم گوشم یتو اشکالفه نفس یصدا

 دهیبع گهیم که رضا... ندارم یادهیا چیه... دونمینم -

 ! داره یحیتوض حتما و
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! باشه رضا با حق خوادیم دلم چقدر یدونینم -

  گه؟ید هست حواستون شماها

 . باهامون هماهنگه هم مهراب آره، -

 روحواسم هم سرپشت و کوتاه یها بوق بوق یصدا

 .کنهیم خطمپشت مخاطب جمع

 

 .خطمه پشت رضا کنم قطع دیبا فیشر -

 رضا؟ -

 !آره -

 یصدا اما دهیم فاصله گوشش از رویگوش نکهیا با

 .دهیم آزار روگوشم بازهم بلندش ادیفر

 حرف باهاش دارم که ینیبیم خب ؟یضیمر مردک -

 .زنمیم

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 2056shahregoftegoo@ 

 که مشخصه. شنومیم دور فاصله از رو رضا یصدا

 تا کنهیم یسع داره اما ستین یانرژ پر شهیهم مثل

  همه یبرا رو جو

 .کنه ترفیلط ما

! باشم داشته ماجرا تو یرنگ پر نقش منم خواستم -

 !دیدینم راه جاچیه منو چندوقته

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 33۴_پارت#
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 قطع روتماس من و شهیم بلند اشونخنده هرهر

 .کنمیم

 از شدن رد وقت و رمیم رونیب اتاق از لباسم ساک با

 اتاقش بسته در به و کنمیم مکث مهراب اتاق یجلو

 یجلو یادیز یهاصحنه آن کی در. شمیم رهیخ

 که ییغذا و برخوردمون نیاول. رهیگیمجون هامچشم

 هامدت تا که یحالل لقمه کردم، درست اشتباه عمد به

 اشاره بهش هاشصحبت تو راهیب و راه و کردیم سوژه

 ینیس کردن چپه و بار خشونت برخورد نیاول کرد،یم

 ! من یرو

 

 تا کشمیم یقیعم نفس و شهیم نیسنگ امنهیس

 کدستی اتاق دلتنگ که مطمئنم. کنم سبکش دیشا

 سرم به یخوابیب که شب کی حتما و شمیم دشیسف
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 مهراب با دنید لمیف وقت که یراحت خواب ادی بزنه

 !وفتمیم داشتم

 به دنینپاش زخمم به نمک نیا از ترشیب هاخاطره تا

 .رمیم نییپا هاپله از و دمیم حرکت فرمان پاهام

 سر روشون از فیشر یظاهر یدزد وقت که ییهاپله

 دلتنگ یحت وونهید من دونمیم اما هیوونگید! خوردم

 مهراب نگران نگاه درمانش که یدرد شم،یم هم درد

 !باشه

 صبحانه زیم پشت که نمیبیم رومانیپ نفر نیاول

 حال به. رهیگیم لقمه خودش یبرا لذت با و نشسته

 .خورمیم غبطه خوبش

 

 .ریبخصبح سالم، -
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 تکون سر و کنهیم مشت پرش دهان یجلو رودستش

 .دهیم

 قورت دهینجو خوادینم باش راحت... باشه...باشه -

 ! یبد

 مونمیم منتظر و زمیریم خودم یبرا یچا وانیل کی

 .بشه باز گلوش راه تا

 برسم هاعضله نیا به دیبا باالخره نزن زل یاونجور -

 !داره زحمت تیجذاب نه؟ ای

 .دمیمسرتکون و خندمیم آروم

 ،یکار خسته که ظهرم ه،یاصل وعده که هم هاصبح -

 .رتتیگیم ضعف شب یبخور کم اگه همشام

 گه؟یم یچ ساک.  زرنگ دختر قربون یآ -

 !هاشده الوداع وقته گهید ستین حواست -

 !خداروشکر من؟ جان -
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 ست؟ین داشیپ چرا خانمنیریش... پرروبچه -

 باهاش شده آشنا پارک تو یخانم هی با گفت صبح - 

 . یرورادهیپ رهیم

 

 حکم تونهیم دارید نیا و شده تموم کارم که حاال

 پرده دارم خبر که یزیچ از باشه داشته رونیآخر

 مانیپ یزندگ یرو یریتاث تونهیم اگر تا دارمیبرم

 و بود یخوب قیرف مدتنیا تمام مانیپ. باشه داشته

 از که هست نیا قیال داره، مهتاب به یحس اگر

 .بشه مطمئن بودنش دوطرفه

 .ندازمیم مانیپ به یقیدق نگاه و دمیم هیتک کانتر به

 

 نهمهیا با یبکن چه قراره حاال نمیبب بگو خب -

 ت؟یجذاب
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 .ستمین قمیرف به انتیخ اهل من شرمنده -

 .کشهیم کانتر یرو یفرض یخط اشاره انگشت با

 !قرمزمه خط -

 .زنمیم شیصندل هیپا به یآروم لگد

 !زنمیم حرف مهتاب راجب دارم نمکیب -

 باور رقابلیغ ای تعجب از یانشانه که یواکنش چیه یب

 و خورهیم یچا خونسرد و آروم باشه من حرف بودن

 یمعن کی نیا و رهیگیم خودش یبرا یاتازه لقمه

 احساس از یهرکس از بهتر خودش نداره، شتریب

 !داره خبر مهتاب

 

 ؟یدونستیم -

 ستم؟ین که کور ندونم؟ شهیم مگه -

 ؟یچ پس خب -
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 بعدم! شتریب نه زیعز فقط اما زهیعز من یبرا مهتاب -

 خودشو یواقع احساس تا برهیم زمان اسبچه هنوز

  کجا؟ اون و کجا من تر،مهم هانیا همه از. کنه دایپ

 .کنهیم اشاره اطرافش طیمح به ابرو و چشم با

 ! داداشش یبرا کنم؟یم کار کجا که ینیبیم -

 

 بنظرم و ندارم حرفش بودن غلط ای درست بر یاصرار

 .کردم دخالت یکاف اندازه به نجایهم تا

 ؟یبگ خودش به نارویهم ستین بهتر خب -

 شکست احساس ای بشکنه غرورش خوامینم... نه -

 و حس وقتش به. بکنه پرتا و چرت نیا از و یعشق

 کهنیا به روز هی و وفتهیم سرش از داره که یحال

 !خندهیم بوده من عاشق

 :دهیم تکون صورتم یجلو رو چاقو
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 !گمایم که دمید -

 

 آروم. زنمینم یاگهید حرف و دمیم سرتکون خنده با

 خودم یبرا رواشتوجه و ذارمیم دستش یرو دست

 .خرمیم

 راحت تونمینم که میدیخند و میگفت هم با انقدر -

 تنگ برات دلم مطمئنم یول کنم یخداحافظ باهات

 .شهیم

 .کشهیم خوردن از دست و خندهیم

 کن جمع! حاال یهست. بعد یبر بذار حاال اووو -

 !خودتو
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 کردن چک نیح شهیهم مثل  که مهراب یپا یصدا

 هر سر ادیم نییپا هاپله از آماده و حاضر ساعتش

 . چرخونهیم هاپله سمت به رودومون

 .ریبخصبح -

 .ریبخ صبح سالم -

 

 صورتش زود یلیخ و دارهیم بر سمتمون به قدم چند

 یزیچ چه صبح سر دونمینم من و شهیم هم در

 .شده هاشاخم خوردن گره باعث

 ه؟یچ نیا -

 . رسمیم میدست ساک به و رمیگیم رونگاهش رد

 تونمیم منم.. .گهید تمومه امروز کارمون... خب -

 .خونه برگردم
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  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 33۵_پارت#

 

 

 یحرف چیه من گداز و سوز پر حیتوض جواب در

 کنهیم باز رو در. رهیم در سمت به میمستق و زنهینم

 .کنم عجله تا خوادیم من از موندنش بامنتظر و

 منم گفتن با و شهیم کار به دست مانیپ من از قبل

 از و کنهیم صبحانه زیم از دل ف،یشر شیپ رمیم

 میج کلمه یواقع یمعنا به و گذرهیم مهراب مقابل

 .زنهیم
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 به آروم و زنمیم چنگ ساکم به مغموم و سرخورده 

 از رفتن رونیب تا امفاصله گهید حاال. رمیم سمتش

 چندساعت تا که ییایدن به گذاشتن پا و در چهارچوب

 چند فقط کنهیم حذف من یزندگ از رو مهراب گهید

 یبرا فرصت هنوز دارم، دیام همچنان من اما قدمه

 .هست اسمم زدن صدا

 

 خوامیم ازش دلم یتو اما دوزمیم نیزم به رونگاهم 

 جز به اما وقتشه، حاال و رسمیم بهش. بگه یزیچ تا

 انیجر لحظه نیا در یصوت چیه باد یهوهو یصدا

 . کنهینم دایپ

 شکسته یصدا که یقلب و مونمیم من تینها در

 که یدیام خونه و مونمیم من. شنومیم روشدنش

 ، بدتر همه از و شهیم خراب سرم یرو آجرش به آجر

 !یشگیهم تلخ تکرار مونمیم من
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 نداشتم بر رو یینها قدم هنوز اما گذرمیم باز درِ از 

 .کشتمیم عقب ییروین که

 مهراب دست رو ساک گهید سر و گردونمیم سر

 :دهینم اجازه اما بگم یزیچ خوامیم. نمیبیم

 !میزنیم حرف میبرگشت -

 

 تینها فرصت نیا از مهراب و شهیم شل دستم

 در خونه داخل به ساک پرتاب با و برهیم رو استفاده

 به رو رانیح و سرگشته شهیهم مثل منِ و بندهیم رو

 . کشهیم نیماش طرف

 میذاریم مرحله نیآخر به پا هم همراه و میشیم سوار

 مرحله یهاغول بگم بهتره ای غول با مبارزه یبرا و

 .میریم جلو آخر
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  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 33۶_پارت#

 

 

 

 

 آخر فصل

 یخوشبخت

 

 هست یکلمات دست اون از یخوشبخت ای و خوشبخت

 هالغت فرهنگ به معناشون کردن دایپ یبرا اگر که
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 کلمه یسرکی جز به یحیتوض چیه دیکن مراجعه

 : مثل یکلمات. دینیبینم تردیجد

 ...و یاریبخت ،یبهروز ،یبخت کین

 شمارو دیبخواه گوگل گرجووجست موتور از اگر

 به جواب در کنه، ییراهنما یخوشبخت یمعنا درباره

 و یحضور یها کالس و ترفند و مقاله کی و هزار

 نظرات و یخوشبخت احساس یبرا یرحضوریغ

 . دیش یم داده ارجاع یروانشناس

 نیا یمعنا به دنیرس یبرا هم یدانیم یجو و جست

 و دیمونیم شما تینها در و استدهیفایب واژه

 !دارند تفاوت هم با شباهت، از شتریب که ییهاپاسخ

 

 .ستین یکاف کلمه نیا درک یبرا هانیا چکدومیه 
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 یاکلمه شتریب و نداره یقیدق یمعنا یخوشبخت انگار

 و هاستآدم یزندگ به دادن جهت و معنا یبرا کوتاه

 یمعنا به تا میکنیم یهرکار مونیزندگ تمام در ما

 .میبرس کلمه نیا

 .نهیبیم یزیچ در رویخوشبخت هرکس

 معشوق، به عاشق دنیرس ،یسالمت ثروت، و پول

 ....و آرام یطیمح در یزندگ فرزند، تیموفق

 

 معنا نیزم یرو یهاآدم تمام اندازه به که نهیا قتیحق

 ییهااون حال به خوش و داره وجود یخوشبخت یبرا

 رویزندگ از بردن لذت راه و رسندیم معنا نیا به که

 .کنندیم دایپ

*** 
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 در از گهید ساعت پنج قایدق رم،یگیم زمان االن از - 

  باشه؟ یزنیم رونیب شرکت

 قفل با که شم ادهیپ خوامیم و دمیم سرتکون فقط

 نمیبب تا گردمیم بر کالفه. دهینم اجازه در کردن

 .بگه خوادیم یچ گهید

 !رونیب یایم باز هم نداد یمرخص بهت اگر یحت -

 نگاه جواب در و کنمیم اکتفا سر دادن تکون به بازهم

 یتو دونمینم. ندارم گفتن یبرا یحرف چیه منتظرش

 زدن زل از دست که گردهیم یچ دنبال هامچشم

 به رواشجمله نیآخر هیثان چند از بعد و کشهینم

 .ارهیم زبان

 

 !نشده تموم هنوز نکن، نگاهم ینطوریا-
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 نیسوم یبرا اما فهممینم حرفش از یزیچ نکهیا با

 انیپا به رو ماجرا نیا زودتر تا دمیم سرتکون مرتبه

 .بشم خالص و برسونم

 !خورده موش که زبونتم -

 تونهیم ییهالحظه نیهمچ یتو چطور دونمینم من و

 . باشه راحت و خوشحال انقدر

 از یبد خاطره یآخر دم نیا ندارم دوست اگرچه

 زیت و تند یجلو تونمینم اما بذارم ذهنش در خودم

 .رمیبگ روزبانم شدن

  ؟ییماجرا نیا رو همش یندار یزندگ و کار تو -

 مثل دهیم که یجواب با و ارهینم کم اما خورهیم جا

 .کنهیم ماتم و شیک شهیهم

 !یدید منم جا هی... عجب چه -
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 اشاره در به ابرو و چشم با و کنهیم باز رو قفل

 . کنهیم

*** 

 یمرخص راجب برومند دنیرس با یهرکار از قبل  

 .رمیگیم بله اما اکراه با اگرچه و کنمیم صحبت

 صفحه به رهیخ و کنمینم یکار چیه اون از بعد

 قبل ماه یهایزیوار لیمیا دنیرس منتظر توریمان

 .بزنم پلک کنمیم فراموش یگاه یحت و مونمیم

 

 نامه پاکت شکل یوقت اما گذرهیم چقدر دونمینم 

 . رهیم باال قلبم ضربان شهیم انینما صفحه یرو

 !اومد زایوار لیمیا -

 .کن بازش...باش آروم -
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 ها یزیوار تمام ستیل و کنمیم کیکل کونیآ یرو

 . رهیگیم قرار چشمم یجلو

 کی اسم هر کردن رد با و کنمیم چک کی به کی

 .کشمیم مهین و نصفه نفس

  هست؟ -

 !دمینرس یزیچ به هنوز -

 خورمیم جا هم خودم یحت که لرزهیم یجور صدام

 .مهراب به برسه چه

 !بکش نفس... باشه -

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 33۷_پارت#
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 فیشر زنگ اون از بعد و  امیپ دنیرس اما خوامیم

 که گهیم بهم یمبهم حس. کنهیم شتریب رو اضطرابم

 !ستین خبر خوش

 ...زنگ داره فیشر -

 و شهیم بسته گلوم راه نطر مورد یزیوار دنید با

 . برمیم ادی از کل به رو دنیکش نفس

 فیشر و مانیپ شک و گفتینم دروغ مبهم حس

 ! نبود راهیب

 

 شده؟یچ -

 !رهیگیم گُر صورتم و زنهیم حلقه چشمم یتو اشک
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 باده؟ -

 !شده زیوار -

 

 اتفاقات یبعض چون دیشا...سکوت و سکوت و سکوت

 یبرا یا واژه هنوز که انتظاره از دور و دردآور انقدر

 .نشده دایپ نشونیتسک

 نتیپر رو نمیبیم تا اشک پرده پشت از که یا صفحه

 . نمونه یباق انکار یبرا ییجا تا رمیگیم

 

 ؟یگرفت نتیپر -

 !آره -

 !منتظرم در دم -
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 در پشت. ذارمیم فمیک داخل و دارمیم بر رو نتیپر

 اشاجازه با. زنمیم در به تقه چند و رمیم برومند اتاق

 .شمیم وارد کنان فن فن

 

 !برومند یآقا رمیم توناجازه با من -

 ییبال چه نهیبب تا کنهیم سربلند لحن، نیا از متعجب

 .اومده سرم

 شمس؟ خانم شده یزیچ -

 ... بله -

 اد؟یبرم دستم از یکمک -

 .برم زودتر بشه اگر فقط ممنون نه -

 

 .کنهینم یکنجکاو نیا از شیب و دهیم تکون سر
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 .نمتونیبیم وقت اول صبح فردا سالمت، به باشه -

 داره هاشلحظه از که ینانیاطم و تصور به دلم یتو

 .امیم رونیب اتاق از چشم  گفتن با و زنمیم پوزخند

 !باال ادیم داره -

 !کنه ریبخ خدا -

 داد یصدا که گذرهینم جمله نیا از شتریب هیثان چند

 . رسهیم گوش به نییپا طبقه از یزن ادیفر و

 .رمیم آسانسور سمت و کنمیم جمع رولمیوسا تند 

 تموم؟ -

 در شدن باز و چهارم طبقه به آسانسور دنیرس با

 :دمیم جواب نیکاب

 ! تموم -
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 همش و افتاده راه به توش که ییبشو بل و ینگهبان از

 یپنهان معشوقه بگم بهتر ای همسر حضور بخاطر

 در سیرئ یآقا بنظرم و گذرمیم هست برومند

 و نداشته یاریبدب امروز اندازه به یروز چیه شیزندگ

 !داشت نخواهد

 فقط ایدن مشکالت تمام نکهیا از اما ستمین رحمیب

 .شمیم خوشحال ستین انمیاطراف و من یبرا

 :چهیپیم گوشم یتو مهراب رتیح از پر یصدا

 

 زنه؟یم غیج داره -

... کرده ادیز رو ماجرا ازداغیپ نفس کنم فکر... آره -

 !نجایا اومده راست هی... نزده زنگم برومند به یحت

 .چهیپیم گوشم یتو اشخنده تک یصدا

 !راهه تو مادرشم تازه حقشه، -
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 !نه -

 !نهیبب اشونوه دیبا که باالخره -

 

 تند پا کرده پارک مهراب که یاکوچه طرف به

 بمیج یتو یگوش شدنم سوار با همزمان. کنمیم

 دونمیم. رسهیم بهم فیشر از یاگهید امیپ و لرزهیم

 خوادینم دلم اما باشه تونهیم یچ امیپ مضمون که

 دمید هایزیوار از که یزیچ وجود با. کنم بازش

 حس اما شده رانیو درون از زیچهمه که دونمیم

 تونهیم که ییمحتوا و فیشر امیپ دنید با کنمیم

 یهایزخم قطعا و شهیم آوار زیچ همه باشه داشته

 نیا به که ییهازخم. مونهیم یباق حادثه نیا از یادیز

 !ستین یشدن خوب هایراحت
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 !خانم سالم -

 کنم نگاهش اونکه یب و دمیم رونیب مانند آه رو نفسم

 .دمیم جواب یرلبیز

 !سالم -

 !نمتیبب باده؟ -

 .چرخونمیم سر

 !ستین یدنید واقعا حالم -

 .رهیگیم غم رنگ هاشچشم

 .یزیبر هم به دینبا االن... باده یداشت روانتظارش -

 .دهیم نوازش رو امزدهخی پوست و رهیگیم رودستم

 !دمیم قول بهت شه،یم درست زیچ همه -

 !ستین یشدن درست شکسته دل  -

 .دلت یبرا رمیبم -
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 ،یشگیهم ریمس یجا به اما کنهیم روشن نیماش

 درست تعجب کمال در و رهیم شرکت سمت به نباریا

 .کنهیم پارک یورود در یروروبه

 نجا؟یا یاومد چرا -

 اشاره ابونیخ گهید سمت به و زنهیم یروزیپ لبخند 

 .کنهیم

 دمش دیبا نداره؛ دهیفا که خورده یک از نفهمه -

 ! بشه دهیچ

 شرکت در یجلو که ینیماش دنید با و گردونمیم سر

 ادهیپ اون از گهید مرد دو و یاسد و کنهیم پارک

 . کشمیم یبلند نیه شنیم
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 در به دادن هیتک با و شهیم ادهیپ نیماش از هم مهراب

 .نهیشیم نظاره به کینزد از رومنظره نیا من سمت

 برومند بعد قهیدق ده و رهیم تند دور یرو زیچ همه

 سرش، پشت. ادیم رونیب همراهاش و یاسد همراه

 سرش یرو رو ینگهبان قبل قهیدق چند تا که یزن

 مونده باز دهان و دهیپر یرو و رنگ با بود گذاشته

 که دهیرس جهینت نیا به االن احتماال. شهیم ظاهر

 روتشیمالک یادعا یاگهید زن که یپنهان شوهر وجود

 شوهر تا داشت یخوشبخت یبرا یشتریب نیتضم کرده

 !یزندان
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 به یجور و نداره زن از یکم دست هم برومند صورت

 هاآشوب نیا بخاطر که ییهاکارمند و اطراف و دور

 کنهیم نگاه هستند اتفاق نیا گر نظاره و اومدن رونیب

 .سوزهیم براش دلم یالحظه که

 یتالق مهراب با نگاهش که هست یزمان بدتر همه از

 !خورده کجا از رو زیچهمه که فهمهیم و کنهیم

 

 به مهراب یبرا کردن درست پاپوش با بود قرار 

 با اما داره برش راه سر از و رهیبگ زهرچشم اصطالح
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 شانس، هم یکم صدالبته و فیحر موقع به یزهوشیت

 !خورد یباز خودش

 و دادن لم هی نوع از اما نمیبینم رومهراب صورت

 نیا از داره  که مشخصه هاشدست آروم حرکت

 . برهیم لذت یینماقدرت

 

 مهراب ت،یجمع شدن متفرق و برومند رفتن از بعد

 حالش  و کنهیم صحبت تلفنش با یاقهیدق چند

 لذت اشجانانه برد از که یوقت با آسمون تا نیزم

 یحت و زنهیم چنگ موهاش به. شهیم متفاوت بردیم

 ادیفر و داد نیب از من و رهیگیم فاصله قدم چند

 .شنومیم رو چطور کلمه فقط هاش

 تا و دهینم اجازه دارم که یضعف اما بشم ادهیپ دیبا

 .کنهیم دنیلرز به شروع پاهام و دست مهراب برگشت
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 یرو یدست و شهیم سوار و زنهیم دور رو نیماش

 ! کشهیم صورتش

 

  شده؟ یچ -

 فشار رو شینیب غهیت و ذارهیم هم یرو پلک هیچندثان

 .دهیم

 جواب روهاشامیپ و زنگ گفت زد زنگ فیشر -

 .ینداد

 .زنهیم نهیس یتو محکم قلبم

 خب؟ -

 :دهیم جواب بسته چشم

 ! فرودگاهن تو هابچه -

 .رمیگیم دهنم یجلو دست و گزمیم لب
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 !رفته یعنی! بره خواستهیم -

 ! تمام و

 !ادیم فرود سرم یرو دمیترسیم ازش که یآوار

 !نه -

 پر نگاه و مهراب کردن باز چشم اما شهینم باورم

 .ذارهینم یباق یشک چیه یجا من به ترحمش

  کنم؟ باور تونمینم چرا

 !هست حواست ینگفت مگه -

 

  نبود؟  -

 و کوبهیم فرمون یرو. کنهیم شیعصب ندادنم جواب

 .زنهیم استارت

 !کنهیم دق سرور... سرور -
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 .کنمیم داشیپ -

 !یتونینم که نزن یحرف -

 سمتم یشاک و زنهیم ترمز یرو وفتادهین راه هنوز

 .چرخهیم

 هم تونمینم!  باده ادیبرم ازم ییجا هی تا منم -

 که بپام روهیبق هم ،ینگ آخ که بپام تورو یچهارچشم

 هم کنم، اداره خودمو یکاسب و کار هم ان،ین کتینزد

 ! برسم آدما هیبق به

 عذاب یب دارم ادیفر یهرچ تا نبود باهاش حق کاش

 .کنم یخال سرش وجدان
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 به و رمیگیم رو. بسته رودستم داشتنش حق اما

 .ادین کش نیا از شیب بحث نیا تا زنمیم زل ابانیخ

 مدت تمام میشناختیم که یکس نیترقیرف نکهیا

 تیهو با ما نکهیا. ستین مهراب ریتقص زده نارو بهمون

 رکب یخود از تهش و میزد رکب هاآدم به یقالب

 نیرتریتقصیب یحت! نداره مهراب به یربط میخورد

 نشسته دستم کنار که هیمرد نیهم ماجرا نیا در آدم

 رواوضاع شدن درست قول بودنش ریتقصیب تمام با و

 .دهیم من به

 مشت دست و دمیم فشار هم یرو رو هامدندون

 .رمیبگ روخودم یجلو تا کنمیم
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 حرکت به شروع دوباره و گهیم رلبیز یزیچ مهراب

 . کنهیم

 رویمجتب ذهنم یتو مهراب، با کردن یتُند یجا به

 بهم کارش از که یفشار همه و دمیم قرار مخاطب

 اما کنمیم یخال هاحرف نیترکیرک با روداده دست

 .شهینم اما بشم آروم خوامیم. ستین یکاف

 

 با المیخ یتو یوقت اما گذرهیم زمان چقدر دونمینم 

 هاشیمعرفتیب یبرا و افتادم یمجتبجون به لگد

 به و خودم به یکم نیماش توقف با زنمیم کتکش

 و کنمیم نگاه رواطراف و دور.  دمیم مهلت یمجتب

 .میستادیا اتوبان کنار چرا فهممینم

 !شو ادهیپ -
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 .چرا بفهمم تا کنمیم مهراب سمت به رو

 ؟یچ یبرا -

 .گمیم شو ادهیپ -

 ادهیپ هم مهراب. رمیم رونیب و کشمیم رورهیدستگ

 و رهیم لیگاردر یجلو. زنهیم دور رونیماش و شهیم

 .برم کنارش تا کنهیم اشاره

 ستین مهم برام که پلوغه شلوغ و درهم انقدر ذهنم

 قرار کنارش و دارمیبرم قدم فقط خوادیمیچ

. ستهیایم سرم پشت و دارهیم بر یقدم. رمیگیم

 .کنهیم زمزمه گوشم کنار آروم و رهیگیم روبازوهام

 .یکن یخودخور انقدر خوامینم شده، سرخ صورتت -

 !شهینم باورم -

 تونهیم باور نیا! ممکنه زیچهمه ایدن نیا تو کن باور-

 ! کنه ترراحت برات زهارویچ یلیخ رشیپذ
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  ؟یچ سرور کنم، باور من -

 .یکن کمکش دیبا -

 گر و یعصب انقدر من اما زنهیم صورتم به سرما سوز

 . کنمیم استقبال ازش و بندمیم چشم که امگرفته

 بودم، هیحاش تو شهیهم من تونم؟یم مگه من؟ -

 یکارچیه پس از ییتنها من پام، و دست یب یادیز

 !یدید که خودت! امیبرنم

 .ارهیم بازوهام به یآروم فشار

 چه یدونینم هنوز ،ییماجرا اصل وقته یلیخ تو -

 !ادیبرم ازت ییکارا

 کنم؟ کاریچ دیبا -

 !بزن داد -
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. کنم نگاهش تا چرخونمیم سر و کنمیم باز چشم

 بهم یکم که یزیچ. دارن یاتازه نگاه هاشچشم

 . دهیم یدلگرم

 شدیم بود رفته شیپ یاگهید جور طیشرا اگر حتم به

 یعکاس یبرا یجذاب سوژه مونناخواسته ژست نیا از

 . کرد جذب یادیز یهامخاطب و ساخت

  

! شهینم که ینطوریا ،یبزن حرف سرور با قرار تو -

 .ذهنتو کن یخال

 .زنمیم لب هاشچشم به رهیخ

 !تونمینم -

 موهام ختنیر بهم با تا وزهیم یشتریب شدت با باد

 .کنه ترعاشقانه روصحنه نیا

 .دهیم نوازش روپوستم و کشهیم موهام به یدست
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 !بزن داد و کن فکر یمجتب به ؛یتونیم -

 !تونمینم -

 یرد ازش ییجاچیه تا ومدین جلو خودش سال دو -

 !کرد طعمه شماهارو نباشه،

 با مهراب و ادیم فرود هم یرو درد با هامپلک

 .کنهیم صحبت به شروع یرحمیب

 به پوال تهش اما د،یکرد خطر د،یکرد کار شماها -

 زیوار داشت یدسترس بهش یمجتب که یحساب

 گفتیم شما به که یزیچ از شتریب یلیخ شد،یم

 !گرفتیم

 

 هم مبسته یهاچشم یحت و شهیم بسته گلوم راه

 !سوزهیم

 !کن فکر هیبق به -
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 یبده پول کردن جور یبرا که ییکارها و نفس 

 یحس و فیشر اد،یم ذهنم یتو دادیم انجام پدرش

 ییهاپول و رضا داشته، ماجراها نیا کردن دنبال با که

 کم که یبار نیآخر بدتر، همه از و کردیم خرج که

 !وفتهیب ریگ سرور بود مونده

 یمجتب اما بشه تموم زودتر تونستیم هانیا همه

 کرد استفاده ماها از و داد طول هارو ماجرا نیا دوسال

 دونهیم خدا و کنه جمع خودش یبرا یشتریب پول تا

 کجا تا ماجرا نیا شدینم دایپ مهراب مثل یکس اگر

 .باشه داشته تونستیم یتاوان چه و رفتیم شیپ
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  یانصار_عاطفه#
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  33٨_پارت#

 

 

 

 

 !کن فکر برومند با قرارداد پول به -

 .شهیم تنگ نفسم و چکهیم اشک قطره نیاول

 تونیشگیهم حساب همون به که یپول اردیلیم سه -

 هم فکر سرور به یحت رفت، و برداشت یمجتب و اومد

 ! نکرد

 ختنیر از بعد و شکنمیم. دهیم جواب هاشحرف

 کمکم و کنمیم هقهق به شروع اشک قطره چند

 .شهیم باز زبانم
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 کرده فرار سرور با کاش! مهراب کنهیم دق سرور -

 !نه ینجوریا یول زدنیم دورمون ییدوتا کاش بود،

 زمیریم که ییهااشک کنترل و رهیم باال پلهپله صدام

 زدن داد به شروع یک دونمینم و رهیم در دستم از

 .کنمیم

 

 بود، سرور خواستگار م،یداشت اعتماد بهش ما -

 داره، دوسش گفت من به. کنن ازدواج خواستنیم

 ای بود دروغ! کنهیم رو کارا نیا سرور بخاطر گفت

 پوله؟ بخاطر همش

 !شدیم نگرانش خدا به

 نیا تهش بخواد که یپول به بزنن گند پول، به لعنت 

 !یمجتب بهت لعنت باشه،
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 بد زمان و نیزم به. زنمیم غیج قوا تمام با نه که داد

 و جایب اعتماد یبرا روخودمون گم،یم راهیب و

 یوقت تا و کنمیم سرزنش هم سرپشت یهاحماقت

 .کنمینم بس رتمیگینم بغل تو مهراب که

 

 درستش شه،یم درست...آروم... بسه...شییه -

 !کنمیم

 خودش به رومن یجور و کنهیم نوازش روموهام یرو

 و رمیگیم فاصله التهاب اون از کمکم که چسبونهیم

 .کنمیم لرز لحظه چند از بعد

 . نیماش یتو میبر -

 و میشیم سوارم. ندارم جواب و سوال ای مخالفت ینا

 . میریم خونه طرف به
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 رهام یالحطه افتاده که یاتفاق فکر اما شدم یخال

 .کنهینم

 !خونه ببر منو -

  حال؟ نیا با -

 . بزنم حرف سرور با دیبا خوبم، -

 .یبزن حرف سرور با شهیم نه یخوب نه -

 .دمیم هیتک یصندل یپشت به روسرم

 . شدتموم بد زیچهمه -

 

 :رسهیم گوشم به شیرلبیز جواب

 !نشدهتموم هنوز -

 هابچه با من یجا به یچندبار خونه به دنیرس تا

 که امحوصله و حالیب انقدر من یول زنهیم حرف
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 یبرا روخودم فقط و ندارم هاشحرف به یتوجه

 .کنمیم آماده سرور با صحبت

 سالم خانمنیریش به یسرسر خونه به ورودمون با

 دهیناد روآشفته منِ دنید از مبهوتش نگاه و دمیم

 تا نمیشیمسالن یهامبل یرو مهمون مثل. رمیگیم

 .داره یابرنامه چه مهراب نمیبب

 

  د؟یکنیم گرم ریش کمی لطفاخانمنیریش -

 .چشم آقا بله -

 بلند سر. ستهیایم مقابلم ریش وانیل با بعد قهیدق چند

 .نمشیبب بهتر تا کنمیم

 .کن استراحت کمی برو پاشو بعدم بخور نویا -

  نجا؟یا میاومد چرا -
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 تکون صورتم یجلو رووانیل و نهیشیم پا پنجه یرو

 .دهیم

 .میزنیم حرف راجبش بخور -

 کامم به هارولحظه تیا ینیریش که یمجتب به لعنت

 .کنمیم مزه یکم و رمیگیم رووانیل. کرد تلخ

 .خوب دختر نیآفر -

 شوکه یجور من و بوسهیم روآزادم دست یرو

 . وفتمیم سرفه به و پرهیم گلوم یتو ریش که شمیم

 ... واشی -

 بلند جا از یمهربون لبخند مچهین با و بوسهیم دوباره

 .ذارهیم تنها روشده مسخ من و شهیم
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 سر گذشت که یالحظه شتریب باور و بهتر هضم یبرا

 خانمنیریش زیزریر یهاخنده دنید با و چرخونمیم

 .مونهینمبرام یشک یجا

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 339_پارت#

 

 

 

 یعاد حالت در یحت اس،دلبرانه قشنگه، رفتارش

 و پروانه و برهیم یصورت و زرد یاهایرو عمق به رومن

 حاال من اما ارهیم در پرواز به دلم دشت یتو قاصدک
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 یب و کوتاه یهاینیریش نیا تحمل تاب گهید

 . ندارم رومناسبت

 تاب رویدیجد یفیبالتکل که هستم اون از ترخسته

 .ارمیب

 

 کردم جمع صبح که یساک به و ذارمیم کنار رووانیل

 بلند جا از. کنمیم نگاه مونده یورود در کنار حاال و

 اشدسته به و رمیم سمتش یحرف چیه یب و شمیم

 .زنمیم چنگ

 

  کجا؟ -

 

 طرف به و دمیم خانم نیریش به روجواب نیترکوتاه

 .رمیم دوم طبقه به یمنته یهاپله
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 !برم خوامیم -

 وارد زدن در بدون و رمیم موردنظر اتاق در پشت

 .شمیم

 خونسرد و گردهیبرم سمتم برهنه تنهمین با مهراب

 . کنهیم نگاهم

 شده؟یچ -

 :دمیم جواب یمعطل یب

 ! رمیم دارم من -

 

 .ادیم سمتم و زنهیم تن یراحت شرتیت

  کجا؟ -

 .خودم یزندگ یپ رمیم شده تموم کارم -
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 اما رهیگیم دستم از رو ساک و ستهیایمروم یجلو

 محکم دسته دور رو هامپنجه و امینم کوتاه من

 .کنمیم

 .ذارهیم هم یرو پلک کالفه

 باده؟ -

 !شدهتموم نجایا کارم -

 ؟یکن کاریچ یخوایم رویمجت -

 .دونمینم -

 .کنم حلش من بذار پس -

 و کشمیم نییپا رورهیدستگ و ذارمیم عقب یقدم

 به روکنهیم ینیسنگ دلم یرو هاستمدت که یحرف

 .ارمیمزبان

 ؟یکن حل منو مشکالت همه که یریخ مگه تو -

 یبرا قدم دو یکی ریخ کار همه نیا یجا کاش
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 خودت و من فیتکل شدن روشن و رابطمون

 !بودم تریراض من واال... یداشتیبرم

 

 کی با رومن رفته عقب قدم. رهیم نگاهش از آرامش

 محکم رو باز مهین در و کنهیم پر جلو به روگام

 .بندهیم

 به. وفتمیم ریگ هاشدست و در محدود یفضا نیب

 روخودش و دهیم نشون واکنش قلبم یعضو هر یجا

 از خوادیم انگار که کوبهیم وارید و در به یجور

 . ادیب رونیب کرده اشاحاطه که یحصار

 

  م؟یدار مگه تر روشن نیا از ست؟ین روشن -

 .منه حرف کردن مسخره یبرا زنهیم که یاخنده تک
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 نیع اما میزندگ تو یاومد یچ یبرا دونسنمیم -

 یکرد فکر بنظرت؟ چرا برف؛ ریز کردم سرمو کبک

  ؟یبر ییجا نذارم وقت نهمهیا بود الزم

 با و کشهیمرونیب شدم باز یهاپنجه از رو ساک

 .کنهیم پرت اتاق گهید سمت خشونت

 تو با حواسم دنگشش تا زدم یکار هر از وقته چند -

 باشه؟

 .زنهیم امقهیشق به اشاره انگشت با

 ! دنگ شش-

 یبرا که مشخصه و گردهیم هاممردمک نیب نگاهش

 .ستین راحت یلیخ یبعد حرف زدن

 فهمش عاشقتم؛ بخواد دلت تا یول ستمین ریخَ من -

 سخته؟ برات انقدر
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 به که یریتصو تنها و شهیم تاربرام اتاق یفضا تمام

 داره که هیمرد یجد و مصمم صورت نمیبیم وضوح

 .کنهیم احساسات ابراز بهم

 ؟ینیبب یخواینم ای ینیبینم -

 باال قبل از ترراحت نفسم و شهیم آروم قلبم تمیر

 از یکی عنوان به روواکنش نیا بشه دیشا. ادیم

 .کرد ثبت عشق خیتار در هانیترمتفاوت

 ...من -

 .بگم دیبا یچ دونمینم اما کنمیم تر زبون با رولبم

 ضعف نقطه تو دنیفهم آدم و عالم همه ؟یچ تو -

 بگو تو کنم؟ روشن فیتکل یگیم تو اونوقت یمن

 .کنم روشن یچجور

 

  نور_ضد#
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  نور_ضد#

 3۴۰_پارت#

 

 

 

 خجالت از من سر و رسونهیم حداقل به روفاصله

 .وفتهیم نییپا

 که دهیم ادامه ییجا تا و ذارهیم امچونه ریز دست

 .خورهیم گره هم به نگاهمون

 تا یکن صبر کمی یتونستینم نبود؟ روشن ما فیتکل-

 نیا تو دیبا حتما نه؟ بگم بهت نارویا یبهتر وقت

 ؟یشد راحت االن گفتم؟یم اوضاع

 

 .دمیم تکون نییپا و باال به روسرم صادقانه
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 به رو خنده زحمت هاشچشم رهیم باال لبش گوشه 

 .کشندیم دوش

 ...مهراب -

 .کنهیم نوازش رو لبم کنار انگشتش نوک با یآروم به

  مهراب؟جون -

 .رهیم ادمی حرفم

 و اضطراب هامدت از بعد باالخره و ادیم کش لبم 

 . زنمیم لبخند شیتشو

 در و انیم فرود هم یرو هامپلک شدنش کینزد با

 پشت درشت و زیر زن چشمک یهاستاره لحظه کی

 .زنندیم چشمک هامپلک

 

*** 
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 و کنمیم دنبال رو مختلف یها عابر و هانیماش

 شنهادیپ سرور کردن آماده یبرا مهراب که ییهاحرف

 شدت از خودش قول به تا ارمیم خاطر به رو داد

 به دائم و ستین بند جا کی ذهنم اما کنم کم فاجعه

 .کنهیم ییهوا رومن و کشهیم سرک قبل ساعت چند

 

 با ذهنم لیم باب لحظه و کشمیم دست لبم یرو 

 .رهیگیم شکل اتیجزئ

 رونشیریش طعم اما بود کوتاه اگرچه که یالحظه

 "یبر ذارمینم گهید" یادآوری و کنمیم حس هنوز

 تمام شد زمزمه گوشم کنار اون از بعد که یاحساس پر

 .کنهیم یخوش غرق رووجودم
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 رو لبم مهراب خندان مرخین دنید با و چرخونمیم سر

 لبخند نکهیا یبرا فقط خجالت، از نه اما. رمیگیم گاز

 .نزنم یتربزرگ

 یبزن دیبا که ییهاحرف به کردن یطونیش یجا به -

 .کن فکر

 !کنمیم یسع دارم -

 . دهیم هیتک در به. کنهیم پارک دفتر یجلو رونیماش

 نیا از تر یقو سرور... نترس یچیه از... میدیرس -

 !هاستحرف

 هول یکم دفتر ساختمان دنید با و چرخونمیم سر

 .کنمیم

 م؟یدیرس یک یوا -

 !زمیعز گهید میدیرس االن! فردا-
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 خوب هم خودش و کنهیم هم قفل روهامون پنجه

 هالحظه نیا در حضورش به چقدر من که دونهیم

 .دلگرمم

 ...مهراب -

 .خورهیم نیچ هاشچشم کنار

 !مهراب جون بگم یچجور االن -

 یکم بار نیاول یبرا و رمیگیم روحرفش یمعن درجا

 .کنمیم عوض روحرف زود. کشمیم خجالت

  نه؟ مگه شهیم خوب روز هی هم سرور -

 یروزها همنیا از بعد مطمئنم اما... دونمینم من -

 .کنهیم دایپ تجربه یبرا رویخوب

 م؟یبر

 .میشیم ادهیپ هم همراه و دمیمسرتکون
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 چقدر و میریم ساختمان سمت به دست در دست

 دارمیم بر حاال که ییهاقدم یاستوار نیب هست تفات

 !داشتمیم بر صبح که ییهاقدم و

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 3۴1_پارت#

 

 

 

 یخاص لبخند با و دهیم هیتک نهیآ به آسانسور داخل

 و شمیم چشم تو چشم باهاش چندبار. کنهیم نگاهم

 کمکم نگاهش، برنداشتن اما زنمیم لبخند

 .کنهیم امزدهخجالت
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 ؟ینکن نگاه ینجوریا شهیم -

 که یطنتیش از پر یرو و ندازهیم باال ابرو خنده با

 شینما به برام هامدت از بعد روبودم دلتنگش یحساب

 .ذارهیم

 !دارم نگه روشن فمونویتکل خوامیم -

 ...هر هرهر -

 

 جواب در. میریم رونیب و شهیم متوقف آسانسور 

 یتا. کنمیم مکث یکم مهراب شده دراز دست

 حیتوض ازم حرکت کی نیهم با و دهیم باال رو ابروش

 .خوادیم

 منو ینجوریا هوی شه؟ینم بد حالش سرور گمیم -

 ره؟یگینم دلش نهیبب تورو
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 و چفت هم به محکم روهاموندست و شهیم ترکینزد

 .کنهیم بست

 ریادبگی اما. خوبه یلیخ...یخواهرت فکر به که خوبه -

 قدر هر زیچ چیه و چکسیه!یبذار مرز تیزندگ یبرا

 یدار که یریمس از تورو دینبا مهم ای زیعز هم

 .کنه منحرف

 .شهیم منتقل هم من به جزمش عزم

 باشه؟ -

 !باشه -

 تمام مثل. میزنیم در و میریم واحد سمت هم همراه

 کَنه،یم پام جلوم چوله چاله یزندگ که ییهالحظه

 یکاف صبر خوامیم ازش و شمیم خدا دامن به دست

 .بده خواهرم به رو اتفاقات نیا تحمل یبرا
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 و مهراب و من دمید با و کنهیم باز رو در مانیپ

 ابرو برقراره هاموندست نیب که یسخت و سفت اتصال

 .زنهیم یینمادندون لبخند و دهیم باال

 که؟ یبر بود قرار -

 

 باز ورودمون یبرا روراه و دهیم هلش عقب به مهراب

 . کنهیم

 !مانیپ تو برو -

. ستین سرور از یخبر اما شدن جمع هم دور همه

 فقط من و کنهیم سالم بلند یصدا با مهراب

 .باشم کرده فیتکل رفع تا دمیم تکون روهاملب

 دهن تو سالم جواب "نیس" دنمون،ید محض به

 ثابت مهراب و من یرو هاشونچشم و ماسهیم هابچه

 .مونهیم
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 هیبق از گرفتن رو یجا به ناخودآگاه اما امزدهخجالت

 .زنمیم زل تکشونتک صورت به

 یجون کم لبخند یحوصلگیب و یخستگ تمام با رضا

 و کنهیم یخال و پر باد از روهاشلپ فیشر. زنهیم

 دهیپاش هم از جمع نیا در حاضر شخص تنها نفس

 روفیشر واکنش من، به کردن نگاه یجا به که است

 !چرا دونمیم که منم فقط و کنهیم دنبال

 

 ! شاالیا رهیخ ...خب -

 و سرد نگاه خنده، یجا به و رهیگینم مانیپ یشوخ

 .کنهیم افتیدر هیبق از ییگذرا

 کجاست؟ سرور -

 باز یکنار اتاق در بده یجواب یکس نکهیا از قبل

 که یسر و معروفش یچا پر ماگ با سرور و شهیم
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 از. ذارهیم جمعبه پا شه،ینم جدا یگوش از یالحظه

 خونجگرم منتظرش، یهاچشم دنید با حاال نیهم

 موها بستن باال با هم امروزش درد یبرا کاش! شهیم

 .کنه دایپ یدرمان شیچا بخار به شدن رهیخ و

 بار ریز از و کنهیم مشغول یزیچ به روخودش هرکس

 .رهیم در سرور با شدن چشم تو چشم
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 3۴۲_پارت#

 

 

 

 ...س-

 د؟یاومد یک... سالم

 نه اما شهیم متعجب ما یهمراه دنید از هم سرور

 با شدن مواجه انتظار مدت نیاتمام همه، انگار. ادیز

 اصرار مهراب چرا فهممیم حاال! داشتند روصحنه نیا

 !شهینم ترروشن نیا از فمونیتکل داشت

 !االن نیهم....سالم-

 کنار و دهیم تکون کله چندبار یخاص منظور بدون

 .دهیم قرارش مخاطب و نهیشیم نفس

 !رهیگینم یمجتب یگوش چرا دونمینم -
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 اشزده الک یهاناخن با فقط و گهینم یزیچ نفس

 .کنهیم یباز

 نگاه ادیم بنظر ماهمه از ترمحکم که مهراب به عجز با

 .رمیبگ یکمک تا کنمیم

 ییگلو مکث، یالحظه از بعد و ذارهیم هم یرو پلک

 .کنهیم صاف

 قرارسرمون پشت که یزیم به و رهیگیم فاصله من از

 رونیب لباسش بیج از پاکت پنج. زنهیم هیتک داره

 .شهیم رهیخ بهشون و کشهیم

 

 بابت من و شد تموم کارمون امروز دوستان خب -

 .ممنونم یلیخ دیدیکش مدت نیا که ییهازحمت
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 ستین دهیپوش چکسیه بر و کنهیم صاف گلو دوباره

 مسلط به یکمک هم هاحرف نیا و شده هول که

 شدنش

 .دهیم تکون هوا یتو هاروپاکت. کنندینم 

 

 روز چک هرکدومتون سهم یبرا صحبتامون طبق -

 !نوشتم

 به هاروپاکت یکی یکی و دارهیم بر جلو به یقدم

 .دهیم هابچه دست

 در هرکدومتون با هم باز شمیم خوشحال البته -

 ادیب بر دستم از یکار هر دیباش مطمئن! باشم ارتباط

 ! دمیم انجام هرکدومتون یبرا

 دست کنار و رهیگیم روپاکتش حوصلهیب هرکس

 . کنهیم پرت خودش
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 نیا به دنیرس یبرا که ها راه چه. رهیگیم شتریب دلم

 یصفرها شدن ادتریز و نگار و نقش خوش کاغذ تکه

 کنار راحت یلیخ حاال و مینرفت اعدادش مقابل

 وضوح به روارهینم یخوشبخت پول! مشیندازیم

 ! دید ما جمع در شهیم

 

. رهیگیم سمتش به پاکت دو و ستهیایم سرور یجلو

. شهیم رهیخ نقطه اون به هممون اضطراب پر نگاه

 یکم هم مهراب یهادست که بخورم قسم حاضرم

 .لرزهیم

 یبرا دیشا که ییهاچشم با و رهیگیم روپاکت سرور

 .کنهیم تشکر زنندیم برق نمیبیم که باره نیاول

 ...ممنون -
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 مونهمه و رهیگیم عکس هاپاکت از یمعطل یب

 !فرستهیم یکس چه یبرا که میدونیم

 قلب و یمجتب به دلم یتو و کنمیم مشت رودستم

 .فرستمیم لعنت شیسنگ

 عضو نیتراحساسیب نفس کردمیم الیخ شهیهم

 اشک به یهاچشم دنید از حاال اما ماست گروه

 !امشرمنده بده، قورت داره یسع که یبغض و نشسته

 لب دونهیم بیعج رویسرد و سکوت نهمهیا که سرور

 :کنهیم باز

  د؟یخوب هاشما -

 .ستین خوب چکسیه...نه

 ...سرور -

 من به هم گهید نفر پنج منتظر نگاه سرور، بر عالوه

 .بگم یزیچ زودتر تا شهیم دوخته
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 ... سرور -

 خواهرم یاهایرو به تونمیم چطور. کنهیم قفل زبونم

 کنم؟ شونپاره پاره و بکشم چنگ

 . نمیشیم کنارش و رمیم جلو مستاصل

 .خوادیم حیتوض ازم و کنهیم نگاهم رهیخ

 

 ... یعنی... شده یزیچ هی -

 و شهیم خم جلو به که نمیبیم رو رضا چشم گوشه از

 .کنهیم مشت هاشلب یجلو رودستش یعصب

  شده؟ شیطور مامان شده؟ یچ -

 ...نداره مامان به یربط... نه... نه-

 ؟یچ پس -
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 روعضالتم تمام و دمیم فشار دستم کف روهامناخن

 .کنمیم منقبض استرس شدت از و ناخواسته

 

 !میکرد اشتباه ما سرور -

. شهیم بلند جا از و زنهیم چنگ موهاش به فیشر

 .کنهیم نگاه ما به متعجب و جیگ سرور

 !گهید بگو شدهیچ -

 هم یرو پلک یناراحت با کنم،یم نگاه مهراب به

 .کنهیم دمیتائ و ذارهیم

 ...ستین پاکتا نیا تو میگرفت برومند  از که یپول -

 !یمجتب حساب به ادیب دیبا... خب آره -

 !رسهینم ما به گهید یول... اومده -

 .دهینفهم یزیچ که مشخصه و کنهیم اخم 
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 !گهید دهیم ادیم یمجتب خب چرا؟...یچ یعنی -

 نییپا یجور فشارم و زنهیم حلقه چشمم یتو اشک

 یاهیس از یادرهاله رو سرور یالحظه که ادیم

 .نمیبیم

 ...!دهینم... نه -
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 3۴3_پارت#

 

 

 در همه و رسهینم گوش به یکس از ییصدا چیه 

 . میشیم رهیخ خاص نفر کی و نقطه کی به واحد نیع

 :زنهیم تشر یسردرگم همه نیا از کالفه سرور

 یدونیم کجا از اصال داره؟ مرض مگه... یگیم یچ -

 اومده؟ حسابش به

 

 به و ارمیدرم فمیک از روگرفتم صبح که ینتیپر

 .رمیگیم سمتش

 ...برومند شرکت قبل ماه یهایزیوار نتیپر نیا -

 .کنمیم اشاره دمیکش خط کیماژ با که ییجا به
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 ...  شده زیوار حساب نیا به پونصد و اردیلیم سه -

 دنید. رهیگیم دستم از روکاغذ و پرهیم روش از رنگ

 به ناباورانه تا هیکاف حساب صاحب نام و حسابشماره

 .کنه نگاه همه

 !داره یلیدل هی حتما! بده حیتوض ادیب دیبذار -

 

 .خواهرم اعتماد و عالقه یبرا رمیمیم که آخ

... وجب صد چه وجب کی چه گذشت سر از که آب

 یباق یایناگفتن تا گمیم هم رو بخش نیتردردناک

 .نمونه

 

 دنبالش فرودگاه تا هابچه امروز! ادینم... سرور ادینم -

 !رفته... رنشیبگ نتونستن یول... کردن
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 که یبلند عربده با و دهیم دست از روطاقتش فیشر

 لگد اطرافش و دور به و شهیم جدا مبل از کشهیم

 گوش به هاشحرف از که یاکلمه تنها و زنهیم

 تکرار ضربه هر با که هست یا "یلعنت " رسهیم

 .کنهیم

 و کنهیم حلقه سرور یهاشونه دور دست نفس

 با مهراب و زنهیم قدم اتاق یتو رضا. گهیم ییزهایچ

 کردن نگاه از و شهیم رهیخ پاش ریز نیزم به یناراحت

 یخوددار وجودش شده شکسته یها تکه و سرور به

 .کنهیم

 

 سر. رهیگیم قرار جلوم که یقند آب وانیل 

 .کنمیم نگاه مانیپ به و چرخونمیم

 !بخوره بده... وفتهیم پس داره -
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 یدختر. نمیبیم رویواقع سرور و امیم خودم به تازه 

 بدون هاشچشم و نداره یتفاوت وارید گچ با رنگش که

 !شهینم کنده دستش یهاپاکت از یالحظه زدن پلک

 .برم قربونت بخور... یآبج بخور نویا ایب سرور -

 رد هم رومن هاشمردمک اما... کشهیم باال رو نگاهش

 هوشیب لحظه کی عرض در و رندیم باالتر و کنندیم

 !شهیم

 اما زنمیم ضربه صورتش به و کشمیم ادیفر دستپاچه

 درست رفتار چکسیه و کردن هول همه. اسدهیفایب

 سرد یچا ماگ. دهینم نشون خودش از یمنطق و

 یبرا یکمک چیه و شکنهیم پا و دست ریز شده

 .ادیبرنم ازش وضع نیا کردن درست

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


@shahregoftegooshahregoftegoo/https://t.me https://t.me/shahregoftegoo 

. pg 2132shahregoftegoo@ 

 کنار رو نفس و من و ادیم کمک به مانیپ بازهم

 و کنهیم بلند جا از حرکت کی با رو سرور و زنهیم

 . رهیم در سمت

 

 دارهیبرم روچیسوئ اومده خودش به تازه که هم مهراب

 جا یزیچ از دارم که یحال با تا کشهیم رومن دست و

 !نمونم
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 3۴۴_پارت#

 

 

 

 

 که یسفت مکتین و هوا سخت یسرما به تیاهم یب

 و کنمیم جمع شکمم یتو روپاهام نشستم روش

 .رمیگیم بغل غم یزانو هاآدم آمد و رفت به رهیخ

 سوزونهیم بدجور روهامگونه هوا سوز و داره لرز بدنم 

 ساختمون به رفتن و خوردن تکون به یلیم اما

 . ندارم مارستانیب

 طرز از و شهیم کینزد بهم عیسر ییهاقدم با یکس

 . هیک زد حدس شهیم نیزم به پاهاش کوبش
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 میبر پاشو اومده، هوش به سرور ؟ینشست نجایا تو -

 !فهیکث نمال جاها نیا به خودتو انقدر باال

 هم هنوز.  کنمیم نگاه نفس به و چرخونمیم سر

 ناراحت گهید اما نداره من با یزیآم مسالمت رفتار

. دونمیم شتریب روبودنش قدر حاال. شمینم

 رفتارهامون با کم و میداشت هم با یادیز یهایریدرگ

 نیا و مونده آخرش تا اما میومدین در هم خجالت از

 !ارزشمنده

 !نمشیبب ندارم دوست -

 .دمیم حیتوض شتریب براش من و کنهیم اخم

 آرومش دیبا یچطور. بگم بهش یچ دیبا دونمینم -

  بگم؟ دیبا یچ اصال شوکم؟ تو هنوز خودم یوقت کنم

 نخور؟ غصه نداشت؟ اقتیل رفت؟ که سرت یفدا

  گذره؟یم
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 !نداره اثر و ترهمسخره یکی از یکی یوقت بگم دیبا یچ

 

 کینزد.ارهیم نییپا رواشیشگیهم گارد اما بهیعج

 مکت،ین نبودن زیتم از ترس و اکراه با اگرچه و ادیم

 . نهیشیم کنارم اما

 اما مینداشت سیرئ چوقتیه ما م،یشوک تو همه -

 ! بود یمجتب دهن به هممون چشم وقتا یلیخ

 ادامه تاسف از پر ییصدا با و رهیگیم یقیعم دم

 :دهیم

 ! گفتیم بله یمجتب به بسته چشم که سرور -

 :مهمه اما ربطیب حرفم

 یعنی...خوب از بهتر یلیخ... خوبه واقعا سرور -

 !د؟یارزینم اردیلیم سه اشیخوب
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 شتریب روهردومون غم که یسوز نهیس آه جز جوابش

 .ستین کنهیم

 .ایب زودتر هم تو... باال رمیم -

 

 داشتم حوصله و حال و بود یاگهید طور اوضاع اگر

 نیب بعدها و کردمیم حساب دقت با روزمان حتما

 مکالمه نیتریطوالن عنوان به هاقهیدق نیا از خاطراتم

 !کردمیم ادی ازش نفس و من نیب مشکل و تنش یب

 

 :زنمیم صداش که بشه بلند خوادیم

 !نفس -

 .دهیم تکون سر
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 که هیقیرف نیبهتر... دارم دوست یلیخ روفیشر من -

 از چوقتیه نکن شک... دارم و داشتم میزندگ یتو

 !دمینم دستش

 یواکنش یحت که ادیز انقدر! خورهیم جا وضوح به

 .دهینم نشون

 اگه! نیهم قمیرف اون یبرا منم... قمهیرف فقط اما -

 باش مطمئن بگم اسم هی فقط دلم یبرا باشه قرار

 ! ستین مهراب جز یاسم

 .زنمیم اشگرفتهآروم نگاه به یرمقیب لبخند

 بهت باشه الزم نکنم فکر ،یهست یباهوش دختر تو -

 یزیچ خوادیم دلش یبرا فیشر که یاسم راجب

 !بگم

 شدن آروم من اما ادین یهرکس چشم به دیشا

 .نمیبیم روهاشنفس
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 نه؟ ومد،یم بدت ازم شهیهم نیهم بخاطر -

 ! ستین نیهم فقط -

 یهالب به. زنهیم ذوقم یتو اما خوبه اگرچه صداقتش

 :دهیم ادامه و کنهیم نگاه امدهیبرچ

 ! ینیشیم همه دل به که ادیز انقدر... یاساده یادیز -

 ادینم دلش چکسیه ،یمجتب یحت سرور رضا، ف،یشر

 یلیخ هم تو یول قبول حسودم من! باشه بد باهات

 !هستن باهات تهش تا همه اما باده یزنیم گند وقتا

 :کنهیم نگاه سر پشت به و زنهیم یاخنده تک

 هی اما کرد رو کارا همه تند تند مهراب میاومد یوقت -

 دهیچسب تورو یجور... نکرد ول تورو دست هم هیثان

 ! داره که یهست یکس تنها انگار بود

 لطافت سختم و سفت یهالحظه نیا به یکم حرفش

 .دهیم
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 ازت چشم و ستادهیا پا لنگههی نجایا یاومد یوقت از-

 !نداشته بر

 میمتر چند فاصله در مهراب دنید با و گردمیم بر

 یلیخ حتما. رمیگیم وجدان عذاب تعجب، بر عالوه

 !شده خسته

 :زنهیم پوزخند نفس

 برسه چه نموند باهام ینطوریا هم مادرم یحت من -

 !گرانید به

 

 

 

 یانیپا#

 

  نور_ضد#
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  یانصار_عاطفه#

 3۴۵_پارت#

 

 

 

 که قرمز انقدر. شهیزندگ قرمز خط نفس مادر

 !دونهینم ازش یزیچ چکسیه

 !باال ایب خودتو کن جمع گه،ید بسه -

 بلند یهاگام با و ذارهیم تنهام نشده یاحساسات تا 

 کنمیم جور و جمع روخودم. رهیم ساختمون سمت

 صورت به یشرمندگ با. رمیم مهراب طرف به

 .دوزمیم چشم اشخسته

 ؟یموند نجایا چرا -
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 انقدر. رهیگیم هاشدست نیب رو امزدهخی یها دست

 پوستم به ییگرما هاشدست که ستادهیا سرما یتو

 !اندکننده دلگرم تینهایب اما دنینم

 ن؟یماش تو میبر یخوایم... یکرد خی چقدر نیبب -

 .سرور شیپ باال میبر... خوبم -

 سراغ هم با و شهیم همراهم مخالفت بدون

 .میریم ماجرا نیا آدم نیتردهیدبیآس

 هابچه یمابق برابر در که دلشکسته تنها نه سرور

 !هست هم سرشکسته

 .ستهیایم اتاق یجلو و کنهیم میهمراه در پشت تا

 .بهتره امین تو من -

 تمام. خورمیم غبطه مهراب یباال شعور و درک به

 هامچشم یتو روشیهمراه و حضور از میقدردان

 . کنمیم نگاهش و زمیریم
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 به یآروم ضربه و کنهیم مرتب سرم یرو روشالم

 :زنهیم بازوم

 گه؟ید یخوب -

 . بمونه شهیهم کاش خوبه؛ بودنش چقدر

 .خوبم -

 .باش کنارش... تو برو پس -

 

 با و ستادنیا تخت کنار رضا و فیشر. رمیم داخل

. دارند سرور به دادن یتسل در یسع گرفته یهاصورت

 !مشغوله تلفنش با و ستادهیا گهید گوشه مانیپ

 یکم فاصله با نفس روقاب نیا در قشنگ ریتصو تنها

 .زده رقم داره فیشر با که

 و دهیپررنگ صورت. ستمیایم تخت کنار و رمیم جلو

. ارهیم درد به رودلم سرور شهیهم از ترسرد یهاچشم
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 داخلشون که یاشک برق بخاطر شون،یسرد بخاطر نه

 دمیم دست از طاقت نگاهمون خوردن گره با. نمیبیم

 تنها محض به و شهیم خلوت اتاق. کنمیم بغض و

 سر سرور چشم گوشه از یاشک قطره شدنمون

 .ادیم فرود بالشت یرو و خورهیم

 دایپ گفتن یبرا یاکلمه اما رمیگیم رودستش

 . کنمینم

 ن؟یدیفهم چطور -

 .رسهیم زدن حرف وقت باالخره

 به شرکت از پول که یروز... کرد شک فیشر -

 زیوار هی امیپ. بوده فیشر شیپ شهیم زیوار حسابش

 و نهیبیم شیگوش صفحه یرو رو ادیز و درشت

 پول راجب یحرف چیه یمجتب اما. کنهیم تعجب

 .زنهینم
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 یاگهید اشک قطره و انیم فرود هم یرو هاشپلک

 .رهیگیم راه اشگونه یرو

 تو رهیم اونم... گهیم رضا به... کنهیم شک بهش -

 .ننیبینم یبیعج زیچ یول نخش

 یادیز تا شمیم ساکت. ندازهیم دلم به ترس سکوتش

 .نگم

 خب؟ -

 بعد؟ یبرا باشه اشهیبق یخوایم -

 خب؟ -

 یمجتب آخه همه، میکرد شک خالصه... گفت من به -

 تخم نبود بند جاچیه به دستمون. برامون نبود کم

 دیفهم که مانیپ. دلمون تو بود افتاده هم شک

 . داد شنهادویپ نیبهتر
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 گفت؟ یچ-

 باشه کرده یکار نیا اگر ای دیکنیم اشتباه ای گفت -

 !ستین بارش نیاول

 هنوز سرور. شهیم رهیخ بهم ناباور و کنهیم باز چشم

 .دونهینم یمجتب یقبل یکارها راجب یزیچ

 .نمتیبیم ینجوریا ترسمیم من سرور؟ یخوب -

 !بگو -

 کارمون یتو و ته ییجوراهی مهراب قیطر از... هووف -

 ادته؟ی رو زادملک... آوردن در روزادهملک عطا با

 .دهیم سرتکون فقط

 بود یرقم از شتریب بود شده گرفته عطا از که یمبلغ -

 ...میکردیم فکر ما که
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 نیا از شیب صحبت از سرور صورت شدن سرخ

 همه تا داره اصرار و ستین کن ول اما کنهیم منصرفم

 .بفهمه روزیچ

 و ته هم رضا قیطر از ختهیگر و جسته مدت نیا تو -

 مطمئن و میدرآورد هم روگهید نفر دو یکی یتو

 .میخورد رکب ازش بدجور که میشد

  د؟ینکرد یکار زودتر چرا پس -

 و ماست متفکر مغز هم حالت نیا در یحت سرور

 .ذارهیم اشتباهمون نیبزرگتر یرو دست

 میکردیم الیخ!بره بذاره میکردینم فکر! تیخر -

 میبر مدرک با میخواستیم. بخواد مهرابم پول

 هایزیوار تمام لیمیا ماه سر تا میکرد صبر. سراغش

 گهید اومد یوقت. سروقتش میبر بعد و ادیب من یبرا
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 چقدر وقت همه نیا که میکن باور میبود مجبور همه

 .میبود احمق

 هابچه فرودگاه تو. بوده شده رید یول سراغش میرفت

 به کرده دیتهد  اما بندازن رشیگ تونستنیم بایتقر

 !دهیم لومون سیپل

 

 

 

 

 یانیپا#

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#
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 3۴۶_پارت#

 

 

 

 از ای باشم خوشحال سرور کردن هیگر از دیبا دونمینم

 کی حداقل  کاش. برسونه روخودش بخوام پرستار

  عادتش طبق تا داشتم یچا از پر رنگ قرمز ماگ

 اثر هم طیشرا نیا در که باشم دواریام و بدم بهش

 .زنمیم صداش یدرموندگ با. کنه

 سرور؟ - 

 نگفت؟ یچیه من از -

 من به لعنت.زنمیم گند واقعا من...دمیم حق نفس به

 !نذاشتم دروغ یبرا ییجا هامحرف یالالبه که

 ...گفته...چرا -
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 .کنهیم نگاهم منتظر

 ...کنم ول رو سرور نداشتم دوست... بود گفته... گفت -

. کنهیم یمخف ساعدش ریز رو اششده پر یهاچشم

 !نبودم یخوب یدروغگو چوقتیه من

 !رونیب برو -

 .بمونم بذار...دیببخش... سرور-

 ! رونیب برو...رمیمینم...دمیند کم یبدبخت من -

 ازش یدرد موندنم مطمئنم که شناسمشیم انقدر

 . کنهینم دوا

 یوقت و گردمیم مهراب دنبال چشم با و امیم رونیب

 . کنمیم پرواز طرفش به نمشیبیم راهرو یانتها
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 یانیپا#

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 3۴۷_پارت#

 

 

 تا دارهیبرم گام طرفم به روزم و حال دنید با 

 .بشه برداشته زوتر مونفاصله

  شد؟ یچ -
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. ندارم وجودش پرآرامش مامن به بردن پناه جز یجواب

 چیه لحظه چند که انتظارشه از دور یقدر به حرکتم

 و ادیم خودش به کمکم اما. دهینم نشون یواکنش

 . کنهیم محکم دورم روهاشدست

  باده؟ یخوب -

 .دمیم تکون سر فقط

 نمت؟یبب -

 وجود با اما نهیبب بهتر رومن تا کشهیم عقب یکم

 خندهیم آروم. ستین موفق زدم لباسش به که یچنگ

 :کنهیم خم گوشم کنار تا رو سرش و

  ؟یکردینم رو و یبود لوس انقدر تو -

 !االن بودن زونیآو به نه صبح برم برم به نه -
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 دایپ مکان و زمان از یبهتر درک مانیپ حرف با

 اتاق تا مانیپ رفتن و شمیم جدا مهراب از. کنمیم

 . کنمیم دنبال رو سرور

 .کنمیم نگاه مهراب به نادم و گزمیم لب خجالت از

 !دیببخش -

 :خندهیم

  ؟یگفت زویچ همه.سرت یفدا -

 .دمیم سرتکون فقط

 بود؟ چطور- 

 !باشه تنها خوادیم گفت -

 استراحت کمی نیماش تو میبر ایب. بذاره مانیپ اگه -

 .ستین نرمال روت و رنگ. بشه مرخص سرور تا کن
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 خودش با رومن و کنهیم هامدست قفل روهاشدست

 نیا در که ییآرزو تنها و شمیم همراهش. برهیم

 .اتصاله نیا بودن یشگیهم دارم لحظه

 

*** 

 نیماش سوار تا کنمیم کمک سرور به ادیز وسواس با

 یجواب سرور اما باشم یانرژ خوش کنمیم یسع. بشه

 دارم صورتم یرو یلیدل یب و مضحک لبخند به

 من محترمانه کامال گذاشتن، هم یروپلک با و دهینم

 . کنهیم حذف هاشچشم مقابل از رو

 به آروم تقه چند و رسونهیم ما به روخودش نفس

 نفس و دهیم نییپا روشهیش مهراب. زنهیم شهیش

 جلب رو توجهش تا کشهیم سرور صورت به یدست

 :کنه
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 ها،نداره یکارچیه بابا ما؟ خونه یایب یخواینم  -

 ! شینیبینم اصال

 .ترمراحت خودمون خونه نه، -

 .نذار خبریب منو پس -

 

 و من به رو سرور به الزم یهاسفارش لیتکم از بعد

 :ستمین من شیاصل مخاطب اما کنهیم مهراب

 آشنا که خوشحالم اما مینشد آشنا باهم خوب  -

 بازهم دارمدوست ممنون، زیچ همه بابت. میشد

 .گرویهمد مینیبب

 :رهیگیم نشونه رومن مهراب مهربون نگاه مین

 ! مینیبیم حتما.خوشحالم منم -

 فیشر. زنهیم بوق چندبار و ادیم کنارمون رضا نیماش

 بابت اگرچه و کشهیم نییپا روشاگرد سمت شهیش
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 مثل اما نهیغمگ قشیرف از خوردن نارو و سرور

 زیچ همه تا کنهیم رفتار یانرژ و شور پر شهیهم

 .بگذره ترراحت

 .باهاتون دارم حرف اونجا کافه دیایب همه شب -

 :کنهیم سرور به رو

 خودت چشم از یدید یهرچ نمتینب شب اگه -

 !بدو نفس. یدید

 تا و زنهیم سرور گونه به یمحبت از پر بوسه نفس

 نییپا زده حلقه هاشچشم یتو که یاشک قطره

 .شهیم رضا نیماش سوار و کنهیم یخداحافظ ومدهین

 .خوادیم من از رومقصد و زنهیم استارت مهراب

 ؟ شما خونه برم -
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 اما بخوام سرور از روجواب تا چرخمیم عقب سمت به

 به یلیم طیشرا نیا در مطمئنم که بسته چشم یجور

 .نداره یموضوع چیه راجب کردن صحبت

 .خودمون خونه میبر... آره -

 بعد سرور. کنهیم ترمز خونه در یجلو بعد ساعت کی

 هروقت از شتریب که یدل با من و شهیم ادهیپ تشکر از

.  کنمیم نگاهش تپهیم مهراب یبرا یاگهید

 باشم شیهمراه و حضور ممنون دیبا چطور دونمینم

 . کنهیم امدستپاچه نیا و

 

 بند زبونم بزنم حرف دیبا که یوقت شهیهم من -

 ...بگم یچ دیبا دونمینم... ادیم

 نگاهم شهیهم از تر مهر پر و زنهیم هیتک نیماش در به

 .کنهیم
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 ؟یچ راجب -

 با رولبم و کنمیم کسیف موهام یرو دوباره روسرمگل

 .کنمیم تر زبون

 موج تا زنمیم زل شیاقهوه یهامردمک به میمستق

 .ببره آرامش ساحل سمت به رومن محبتشون

 هول هرجا. کردم نگاه تو به آوردم کم هرجا امروز -

 پشتم تو دمیترس جا هر. گرفتم تورو دست شدم

 فراموش چوقتیه هارونیا من... یبود

 . چوقتیه...کنمینم

 دهیم هیهد صورتم به دست پشت با که ینوازش

 . هیداشتندوست و آرامبخش

 

 ازت. داشتم آرزوشونو شهیهم من که نییزهایچ نایا -

 . ممنونم یلیخ بخاطرشون
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 .زنمیم روهاحرف نیا یوقت بارونهستاره هاشچشم

 .خوامیم ازت یزیچ هی فقط -

  جونم؟ -

 ...نرو یمجتب مثل چوقتیه -

 قبل. کنهیم نگاهم مبهوت و کشهیم نوازش از دست

 .کنمیم کامل روحرفم بگه یزیچ کهنیا از

 یبر ینجوریا روز هی اگر...  ستمین سرور مثل من -

 . کنم جمع خودمو چطور دیبا دونمینم

 یب اما نمونن نصفه هامحرف تا خورمیم روبغضم

 .استدهیفا

 ...من -

  ؟یگیم یچ... باده... ششیه -
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 من اجازهیب که یگوشیباز اشک قطره سرانگشت با

 تر جلو روخودش. رهیگیم کرده دایپ راه امگونه یرو

 .زنهیم زل هامچشم به و کشهیم

 .برم تو بدون بخوام که باشه ییجا دونمیم دیبع -

 پلک تند تند.کنهیم فروکش قلبم شده تند ضربان

 بهتر و بره کنار مقابلم از اشک پرده تا زنمیم

 .نمشیبب

 

 

 

 یانیپا#

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#
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 3۴٨_پارت#

 

 

 

 به شهیم نگرفت؟ آروم و دیشن یزیچ نیهمچ شهیم

 جواب نشد؟ خوشدل و زد زل یمطمئن نگاه نیهمچ

 .دادم دنیشن شتریب به لیم من اما واضحه

  ؟یکن ازدواج باهام یخوایم یعنی؟یدونیم کجا از -

 دو به هاشلب و خورهیم نیچ هاشچشم گوشه

 که یلبخند نیترجذاب سخاوت با و انیم کش طرف

 .ذارنیم شینما به رودمید حالبه تا

 زوده که ازدواج ؟یریم جلوتر پله هی شهیهم تو چرا-

 .دارم دوست دونمیم یول

 .دهیم گوش پشت روموهام
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 که وقته یلیخ کردنت ول! دارم دوست هم یلیخ -

 !ستین من کار

 !نطوریهم منم -

*** 

 ...بعد دوسال

 

 یسرهاگل جفت جفت نیب از تا چرخونمیم چشم

 مهراب روهمه. باشم داشته یخوب انتخاب زیم یرو

 جهینت به هنوز. هستن زیعز کجوری هرکدوم و دهیخر

 داخل یچا ماگ با سرور و شهیم باز در که دمینرس

 .دهیم لم هی تختم یرو و ادیم

 پس؟ یستین حاضر چرا تو بزنم؟ کدومو سرور  -
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 باشه داشته هانهیگز به یتوجه نیکوچکتر اونکه یب

 دونمینم که یمخاطب درجواب و نوشهیم یچا یکم

 .کنهیم پیتا یزیچ هیک

 گهید یزنیم روایشگیهم همون آخرش که تو -

 ه؟یچ انتخاب

 روانتخاب و دهیم روجواب نیتردرست معمول طبق

 .کنهیم آسون برام

 ازم هم روزکی یحت سال دو نیا در که ییسرهاگل

 سر یرو روشالم و زنمیم موهام کنار رونبودن جدا

 .ندازمیم

  ؟یاینم مگه تو -

 :دهیم سرتکون یگوش به رهیخ

 ! امیم چرا -

 .راهه تو گفت مهراب گهید بدو خب -
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 و نداره من حرف به یارتباط چیه لبش یرو لبخند

 !هیک خط پشت مخاطب بدونم خوادیم دلم یلیخ

 ؟!سرور -

 .امیم خودم من -

 راجب نفس حرف یمعن بهتر حاال و پرهیم باال ابروهام

 .کنمیم درک رو سرور بودن مشکوک

 و بود درخودش هامدت سرور ،یمجتب یماجرا از بعد

 همون به یشباهت دوباره تا دیکش طول یادیز زمان

 شده وارد بهش که یشوک با و کنه دایپ گذشته سرور

 .ادیب کنار بود

 یبرا و بود سخت تکمونتک یبرا ماجرا هضم 

 .ترسخت ما همه از خواهرم

 مدال دائم که بود مامان اتفاق نیا از یراض فرد تنها 

 کردیم یادآوری راهیب و راه و گرفتیم باال روشیروزیپ
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 و ستین بشو شوهر یمجتب دونستیم هم اول از که

 ! میبد گوش حرفش به شتریب دیبا بعد به نیا از ما

 و رفت چطور یمجتب که دینفهم چوقتیه مامان البته

 دل رابطه اون از خودش سرور کنهیم الیخ شهیهم

 .اومد رونیب و کند

 دیجد کار ، خونه کردن عوض ،یزندگ گرفتن رونق

 رفتن جهینت هم روبالمون و دست شدن باز و سرور

 تنها یوقت البته دونهیم سرور اومدن سرعقل و یمجتب

 معتقده و رهیگینم دهیناد هم رومهراب حضور میهست

 به یکس انتخاب یزندگ در من درست انتخاب تنها

 !بوده سعادت مهراب اسم

 تنها؟ -

 !نه -
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 سوال یبرا ییجا که دهیم جواب سربسته انقدر

 نادرش یهالبخند از شتریب یحت نیا و ذارهینم

 !مشکوکه

 .بزن هم یزرشک رژ! کن سرت رو زرد شال اون -

 ؟یمن با -

 دیتاک سر با رفتن رونیب نیح و شهیم بلند جا از

 .کنهیم

 کنمیم عوض سرن یرد شال با رو گفتیم که یشال

 رونیب اتاق از یگوش یرو مهراب اسم بستن نقش با و

 . رمیم

 ؟یندار یکار رمیم دارم من اومده مهراب مامان -

 دسته و ذارهیم کنار کرده پاک که یایسبز دسته

 .دارهیبرم یدیجد

 !خدا دیام به دیباش خوش دیبر مادر نه -
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 با چوقتیه مامان. دارم کم شاخ دوتا فقط سرم یرو

 میمستق شهیهم اما نداشته یمشکل ما ارتباط و مهراب

 زده غر جهینت یب یهاآمد و رفت نیا به میرمستقیغ و

 و عتریسر هرچه ازدواج یجا به که باره نیاول نیا و

 دعوت بودن خوش به مارو گرفتن، سامون و سر

 .کنهیم

 ...ممنون -

 باز سرور یگوش امیپ یصدا برم، رونیب نکهیا از قبل

 لیم با و کنمیم استفاده نبودنش از. شهیم بلند

 تا شمیم خم یگوش یرو دارم یفضول به که یادیز

 ارهیم لبش به لبخند نطوریا که یخاص مخاطب نمیبب

 .هیک
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 یانیپا#

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 3۴9_پارت#

 

 

 

 نفس به و پرهیم باال ابروهام جفت مانیپ اسم دنید با

 نیآفر درستشون یهاحدس تمام بابت فیشر و

 .گمیم
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 کرد شتریب هم رومانیپ با هابچه ارتباط مهراب وجود

 که ییها پچپچ هم با مانیپ و سرور یروز نکهیا اما

 . بود ذهن از دور واقعا باشن داشته بشه لبخند به منجر

 من از رو شتریب کنکاش اجازه مهراب دوباره تماس

 .شمیم نیماش سوار و رمیم رونیب عیسر. رهیگیم

 .سالم -

  چرا؟ یکرد رید... خانم سالم -

 به توجهم بزنم دمیجد کشف از یحرف نکهیا از قبل

 جلب بسته که یرنگ زرد کروات و یرسم یهالباس

 از بعد هم هنوز. رهیم کنار ذهنم از زیچ همه و شهیم

 بهم ایدن که شهینم باورم یگاه دوسال گذشت

 من سهم مرد نیا و داده نشون یخوش یرو نیهمچ

 .شده

 !یشد پیخوشت چقدر -
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 .بوسهیم رودستم پشت 

 !بودم شهیهم -

 !فتهیخودش -

 صبحت به شروع. دهیم حرکت رونیماش و خندهیم

 که شمیم غرق انقدر و کنمیم سرور و مانیپ راجب

 هابچه که یرستوران به رفتن یجا به یک فهممینم

 خونه سمت به کشنیم روانتظارمون رضا تولد یبرا

 . دهیم ریمس رییتغ

  خونه؟ یاومد چرا -

 .زنهیم رو در موتیر و خندهیم

 ؟یندار دوست روخونه گهید -

 !منتظرن هابچه یول چرا -

 .هست وقت هنوز نداره یبیع -
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 و رفته فرو مطلق یکیتار در اطیح اما میشیم وارد 

 . نداره وجود ینور چیه

 ست؟ین خانمنیریش خاموشه؟ چرا برقا -

 !دیشا -

. نداره شدنم جیگ جز یاجهینت بشیعج یهاجواب

 دایپ رویخاموش نیا علت نکهیا از قبل و شمیم ادهیپ

 رواطیح یفضا تمام قرمز و زرد کیکوچ ینورها کنم،

 .کنهیم شوکه رومن و روشن

 و دهیچیپ هاشاخه دور تا دور که یزیر یهاسهیر

 صحنه هادرخت شده باز تازه یهاشکوفه با بشونیترک

 . کرده خلق یرینظیب

 !قشنگه چه مهراب، -

 !شهیم ترمقشنگ -
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 رو در. برهیم ساختمون طرف به و رهیگیم رودستم

 یهاشوک انگار. شم وارد تا رهیم کنار و کنهیم باز

 شروع یگرید از بعد یکی و نداره یتموم امشب

 . شهیم

 رز گل یهاغنچه و شمع بیترک با که یریمس نیب از

 و بزرگ یفضا به و میکنیم حرکت شده درست

 . میریم داره قرار خونه سالن وسط که یپرنور

 که هیداشتندوست و نوازچشم انقدر طیمح ییبایز

 .کنم فکر یزیچ به و بردارم چشم ازش تونمینم

 مهراب؟ چخبره؟...مهراب -

  جونم؟ -

 پشت که یحالت در هم اون دنشید با و گردمیبرم

 که یرنگ قرمز مخمل جعبه داخل از و زده زانو سرم
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 بهم رویفیظر نینگ تک حلقه داره دست یتو

 .زنمیم یاخفه غیج دهیم شنهادیپ

  ؟یکنیم ازدواج من با -

 اشک کنمیم فراموش یحت که شمیم زده ذوق انقدر

 دهنم مقابل رودستم باکالس یهاخانم مثل ای زمیبر

 یخوشحال با. بگم بله سر دادن تکون با و دارم نگه

 .کوبمیم هم به روهامدست و خندمیم

 !حتما آره...آره -

 بر روحلقه. دمینم شدن بلند فرصت مهراب به یحت

 .ندازمیم انگشتم یتو و دارمیم

 !هیعال یوااا -

 :کنهیم بغلم احساس پر و خندهیم بلند یصدا با

 ! وونهید -
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 کم. منتظرم ساله دو... میندار که تعارف... خب هیچ -

 .ستین یزیچ

 :زنهیم پچ گوشم کنار

 !نطوریهم منم -

 .کنمیم نگاهش برمیم عقب روسرم تعجب با

 .یکنینم فکر ازدواج به اصال کردمیم فکر -

 ابهت از شتریب بندهیم نقش صورتش یرو که یاخم

 .داره تیجذاب

 . تو مثل نه یول کردمیم فکر -

 .خواستیمزمان زایچ یبعض

 مثال؟ یچ-

 رهیخ انگشتم یتو حلقه به و کشهیم عقب یکم

 .شهیم
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 شدنت باده هیراحت به امخانواده یبرا شدنت باده -

 با خوب تا خواستیم زمان. نبود خانمنیریش یبرا

 .انیب کنار زیچ همه

 بدونم من اونکه یب دخترا و خانمنیمیس. داره حق

 امروز تا و رفتنیپذ یخوب به روبودنم باده اما چطور

 تمام من و دهینپرس گذشته از یزیچ چکسیه

. هستم اشیشگیهم تیدرا و مهراب ونیمد هارونیا

 یول ستین مهرناز و مهتاب مثل هم هنوز مهرو البته

 و شدم رفتهیپذ که نیهم و رمیگینم سخت من

 .هیکاف برام دارن دوستم

 بابت از دیبا. کردمیم درست روییزایچ هی دیبا -

 مونیزندگ از پاش و دست شدن کوتاه و شهاب

 رو خودم ندهیآ یوقت خواستمینم. شدمیم مطمئن

 .کنم ریدرگ هم رو تو هواست
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 حق خانمنیریش! رهیم بودنش آقا نهمهیا یبرا دلم

 !دهیند مهراب از آقاتر گفتیم که داشت

 .شدیم روشن کارش و بابا فیتکل دیبا-

 یروز که ییسرهاگل یرو و کنهیم نوازش روموهام

 دست کردن خوش جا سرم یرو مونییجدا وقت

 . کشهیم

 امونندهیآ یرو گذشته از یزیچچیه خواستمینم -

 با... میخودمون گهید بعد به نیا از یول... بندازه خط

 .خودمون یهادغدغه

 

 به اونکه یب و ارهیم در یاگهید جعبه کتش بیج از

 دیجد سرگل جفت کی. کنهیم بازش خودش بده من

 و زنهیم موهام یرو تمام دقت با و ارهیم رونیب

 . کنهیم هایقبل نیگزیجا
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 اما... داشتم دوسِت... یرفت دادم بهت نارویا که یروز -

 !امیب دنبالت که ستمین رتیدرگ اونقدر دونستمیم

 

 

 

 یانیپا#

 

  نور_ضد#

  یانصار_عاطفه#

 3۵۰_پارت#
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 به رومونفاصله و رهیگیم قاب هاشدست با روصورتم

 .رسونهیم حداقل

 ذارمینم که دارم دوست اونقدر دونمیم امروز اما -

 دنبالت بخوام برسه چه یش دور ازم یالحظه یبرا

 ییزهایچ تمام سر هی که رتمیدرگ یجور. بگردم

 !خوامیم که یهست

 

 یهاقاصدک با زرد یهاگل دشت کی  دلم...دلم

 . کنندیم پرواز هواش تو که یخبرخوش

 یم دینو روخوش طالع هاشستاره که یآسمون دلم

 .دن

 یهایتلخ یحت که یجور... شکر و شهد دلم... دلم

 !ادینم ادشی ارویدن
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 زنهیم هاملب یرو که یابوسه با رومونعاشقانه وندیپ

 . کنهیم کامل

 از زبانم و کنهیم یکوبیپا نهیس یتو یخوش از قلبم

 همراه باهاش فقط. شهیم قاصر یاعاشقانه جواب هر

 .شمیم

 اما میندار لحظه نیا شدن تموم به یلیم چکدومیه

 مهراب. کنهیم مجبورمون در زنگ یصدا شدن بلند

 دنید با. رهیم فونیآ سمت و کشهیم عقب متعجب

 بر رویگوش و زنهیم غر رلبیز در پشت شخص

 .دارهیم

 

  د؟یکنیم یغلط چه نجایا -

 بهتره ای یکس چه زد حدس شهیم اشجمله فعل از

 و کنه یم باز رو در. هستن در پشت ییکسا چه بگم
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 موقعیب حضور نیا از ای بخنده دونهینم که یدرحال

 .ادیم طرفم به و کنهیم روشن هارو چراغ باشه، یعصب

 !انیب نبود قرار. هانبچه -

 .ندازمیم باال شونه خنده با

 !که سونیشناسیم -

 . رسهیم گوشم به هاشونیشوخ و کلکل یصدا

 دنید با و ادیم داخل مرتب و آراسته ظاهر با نفس

 .دهیم باال ابرو طیمح

 رو؟اتحلقه نمیبب! بوده خبر چه اوو -

 .کنهیم نگاه روحلقه دقت با و رهیگیم رو دستم

 ! قشنگه -

 دنید با و شنیم وارد همزمان مانیپ و رضا ف،یشر

 کشنیم یبلند یهوو هم با هماهنگ ها گل و شمع

 . کننیم نگاه مهراب به شده زیر یهاچشم با و
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 و ادیم جلو خودش خاص متانت و محبت با سرور

 .بوسهیم روصورتم

 .خوشحالم براتون یلیخ...مبارکه -

 !خوشحالم برات منم -

 که مانیپ به ابرو و چشم با. کنهیم نگاهم گنگ

 .کنمیم اشاره رفته خچالی سراغ ومدهین

 .ندارم شک معرفتش به -

 روحرفم اما کشهیم خجالت مهراب از که مشخصه

 .ذارهینم جوابیب

 !دوسته فقط اما زد، حرف شهیم مانیپ با -

 غلط ای درست بر یاصرار و دمینم کش روصحبتم

 شهیهم یهاچشم ته که نیهم. کنمینم حرفش بودن

 مطمئنم. هیکاف برام نمیبیم روعشق یگرما سرور سرد
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 و کنهیم روخودش کار عشق یجادو برسه که زمانش

 .دهیم انکارهانیا تمام به روخودش یجا باور

 ! شهیپ عاشق بابا -

 بهش فیشر یشوخ به دنیخند یجا به نفس

 .توپهیم

 !ریبگ ادی -

 و ذارهیم کانتر یرو داره دست یتو که یکیک فیشر

 و ندازهیم هاششونه دور دست. ادیم نفس کنار

 .بوسهیم رواشقهیشق

 گذشته تو و من از ایباز نچسب نیا گهید زمیعز -

 . هامونبچه یبرا شاالیا

 .کنهینم بغلم سابق مثل وقته یلیخ اما ادیم جلو رضا

 !زشت اردک جوجه یبش خوشبخت... مبارکه -
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 کرد دایپ رییتغ یمشک به موهام ییطال رنگ یوقت از

 تنزل زشت اردکجوجه به طال جوجه از رضا یبرا

 .کردم دایپ مقام

 ... مبارک تولدت... یمرس -

 .کنهیم اشاره فیشر به آروم و خندهیم

 .رستوران دیایب شما بود قرار... که مینیبش نذاشت -

 .کنهیم مهراب به رو

 .دیبش خوشبخت -

 و ادیم رونیب آشپزخونه از پرتقالآب وانیل با مانیپ

 .شهیم ملحق بهمون

 م؟یشد مزاحم -

 از و بده روشیلودگ جواب مهراب نکهیا از قبل

 .کنهیم مداخله فیشر ادیب در خجالتش
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 نیا گهید م؟خبیدار هم با حرفارو نیا ما مگه بابانه -

 میبخور کیک هم دور مینیبش دیایب بسه ایباز لوس

 !استبچه نیا تولده یناسالمت

 نگاه به نگاهم. رنیم سالن سمت تعارفیب همه

 هردو هیچندثان از بعد و خورهیم گره مهراب

 .میخندیم

 !میریگیم حالشو نفس تولد -

 باال هامونخنده یشوخ و میشیم هابچه همراه

! هیعال یحت ای خوب از بهتر یزیچ حالم. رهیگیم

 چشم با رویخوشبخت و گردونمیم جمع نیب رونگاهم

 .نمیبیم

 خودش قول به و خندهیم هامدت از بعد سرور

 . بزنه حرف باهاش که داره رویکس
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 نگاهش و زنهیم حرف یزندگ از راحت الیخ با فیشر

 .شهیم آرامش و عشق از مملو رسهیم نفس به هربار

 یهمراه روجمع یانرژ بمب مثل رضا و مانیپ 

 . کنندیم

 دلم شیقینارف یادآوری و هیخال هم هنوز یمجتب یجا

 میخورد گره هم به انقدر اما ارهیم درد به روهممون

 کنار درد نیا با و میشیم مرهم هم یبرا هربار که

 .میایم

 شب سر آرامش و کنمیم نگاه دستم یتو حلقه به

 شتریب مامان که مطمئنم. کنمیم درک بهتر رومامان

 . شده راحت الشیخ حاال و خوشحاله همه از

 بدون هالحظه نیا چکدومیه که دونمیم من...  من و

 . نبود ریپذ امکان مهراب
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 .کنمیم نگاهش عشقم تمام با و رمیگیم رودستش

 و بوسهیم رو میشونیپ. فهمهیم خوب رونگاهم حرف 

 .دهیم جا خودش بغل تو رومن

 یبد و خوب یهالحظه چه ایدن ستین مهم گهید

 ندهیآ در چندبار ستین مهم... گذاشته کنار برامون

 مهم. خندمیم دل ته از کجا تا ای شکنهیم غم از دلم

 از وجودش با و خوردم گره مهراب به دونمیم که نهیا

 هیاتصال مهم. ندارم هراس یمشکل چیه از کردن گذر

 .شده یشگیهم هاموندست نیب که

 انیپا

 1۴۰۰ بهمن 9
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