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 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 آماده شده است. سایت یک رماناین کتاب در 

www.1roman.ir 

 مسئولیت محتوای رمان با نویسده می باشد

 

 نام رمان: نورا

 عاشقانه-ژانر:اجتماعی

 نویسنده: سویل راوی

 ۱۳۹۷سال انتشار: تیرماه

*** 

 مقدمه:

 کنی...احساس تنهایی میچقدرزندگی سخته وقتی 

 کسی نباشه ازت حمایت کنه... کشی و خیلی سخته وقتی درد می

ات ده حسِ نیازِ به عشق دیوونهدرست وقتی که زندگی شیرین بودنش رو خیلی زود از دست می

 مونی فقط خودت و خودت...ای برای ادامه دادن راهت نداری و میانگیزه کنه! می

 (دانلود رمان متاهل )جلد اول

 دانلود رمان کالیاسا چشمان نفرین شده

 دانلود رمان من دخترم
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 ولی خودم فراموشم شد که چقدر داغونم...  نگه دارمسعی کردم همه روشاد 

یافتن راهی برای  یادم رفت که چقدر این دردها بزرگ هستند و من هنوز خیلی کوچکیم! در پی  

ای هام یکباره تو سد راهم شدی و برای من  عشق رو طور دیگهرهایی از زندانِ سردرگمی و تنهایی

با رو شدن حقیقتی باور نکردنی، به  اما و زیبایی آفریدیهای بیاد موندنی معنا کردی... لحظه

ها بعد از سال اینکه  ترین پناهگاه تو شد تااحساسی تبدیل شدی. فاصله امنشخص بی

دادند باالخره رفتند و آزارم میجوابی که  توی ذهنم رژه میهای بیعذاِب سوال درموندگی، تحملِ 

 ای تلخ روایت کنیم...تا عاشقانه سرنوشت باز ما رو مقابل هم قرار داد

 باشد.(ی تخیلِ نویسنده میدیگر ساخته این رمان واقعیت دارد و بخشی ) قسمتی از

*** 

کنم که دستشان از این دنیا کوتاه است. خدایتان این کتاب را به روح پاک تمام مادرانی تقدیم می

 رحمت کناد! 

 سویل راوی

*** 

آسیب  کنه بهتایسته... وقتی لجبازی میین تو و آرزوهات میوقتی ب رحمهزندگی خیلی بی  

ازت  رونه... و تو رو از هر چیزی که  آرزوش رو داری می  کنهات میرسونه، زخمیمی

زندگی نیست و ارزش  سازه که همه ازش واهمه دارند... اینسرکشی با قلبی از سنگ می هیوالیِ 

 زندگی کردن نداره...

فایده هام رو باز کنم بیسرم پیچید. هر چقدر سعی کردم چشم توی درد سرسام آوری  

اما اثری نداشت که  روی هم فشار دادم. خواستم جیغ بزنم، کمک بخوام هام روبود،پلک

رو هر لحظه از   دیدم فقط درد بود که تمام طاقتمای نمیبه جز سیاهی هیچ چیز دیگه نداشت.

چیزی مثل   بیدار بشم. خوادشاید این یه کابوسه... دلم می بینم...خواب می گرفت. شایدمن می

شنیدن صدای آشنای مردی  در حال تقال کردن برای نفس کشیدن یهو با بختک به جونم افتاده!

 شدت گرفت: ایشد برای لحظهاز حرکت ایستادم. صدای تپش قلبم که به وضوح شنیده می

 طاقت بیار نورا! تو رو خدا طاقت بیار!-
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کنم و صورت قشنگش رو  رو باز هامتونم چشمان نداره... عجب رویای تاریکی! چرا نمیامک

اسمم از  مرد شنیده بودم و چقدر دلنشین بود شنیدنِ  زبون این ببینم؟ بارها اسم خودم رو از

 زبون اون!

ود، که برای من خیلی آشنا ب از هم جدا شدند و تصویر تاری از خانومی هامبا تکونِ خفیفی پلک

نگاهم روی شال  صدا فقط یک رویا بود. کم واضح شد. حاال دیگه مطمئن شدم که اون کم

ای براقش چرخید. حاال خبری از درد چند دقیقه پیش نبود های قهوهی مشکی و چشمساده

ناخودآگاه لبخندی روی  همینکه از چک کردن نبضم دست کشید نگاهی به من انداخت و

 هاش نشست:لب

 کر به هوش اومدی! خیلی نگرانت شده بودیم عزیزم.خداروش -

 انداخت ادامه داد:دور گردنش می در حالی که فشار سنج رو از

ها تسلیم که نشون میدی و به این زودی تر از اونی هستیمطمئن بودم که تو خیلی قوی-

 شی.نمی

حالی بلند رو با بی دست راستم  هاش رو نداشتم.بودم که حال فکر کردن به حرف  اونقدر تشنه

اومد لب ام کشیدم، با صدایی که از ته چاه میهای خشک شدهرو روی لب هامکردم و انگشت

 زدم:

 خوام.آب... آب می-

 سرش رو باال و پایین کرد بالفاصله پرستار روصدا زد:

 خانوم صادقی یه لیوان آب لطفا.-

سرگیجه  کرد و احساس سرم درد میاما هنوز هم  با کمک خانوم دکتر تونستم سرجام بشینم

ای رنگی رو به لبم نزدیک کرد توی اون لحظه بهم دست داده بود! پرستار لیوان استیل نقره

ی اون شدم...کل سرم با باند پانسمان شده بود و صورتم روی بدنه متوجه عکس کج و معوج

زده لیوان رو پس ده بود. وحشتریخته ش هامام از زیر باند اطراف شونهدار طالییموهای فر و موج

باال بردم تا سرم رو  هام رو! دستریخت صادقی شروی پیرهن آبی من و روپو که نصفش زدم

اومد که چه اتفاقی برام شدت تعجب گشاد شده بودند... اصال یادم نمی هام ازلمس کنم چشم

 افتاده...
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که تا روی  خونۀ سیاه و سفیدیپتوی مسافرتی چهار  زدم!نفس میزد! نفسقلبم به شدت می

زمین گذاشتم. خانوم دکتر هر  ام رو رویبود رو به سرعت کنار زدم و پاهای نحیف کشیده شکمم

هام چشم هاش رو کنار زدم. اشک تویچقدر سعی هم کرد مانع بلند شدنم بشه نشد. دست

تخت   رو روی هام. دستای به اطرافم نگاهی انداختمحلقه زده بود... به دنبال پیدا کردن آینه

گاه قرار دادم و با سختی از جا بلند شدم. راه رفتن با پایی که مادرزادی لنگ بود خیلی تکیه

که  ی کوچیکیخودم رو به آینه لنگانرسید اما بهش عادت کرده بودم. لنگانسخت به نظر می

جدیدم خیره  یزده به چهرهحیرت  درآوردم. و اون رو از جا روی دیوار اتاق نصب شده بود، رسوندم

زد. انگار که هام به طرز عجیبی کبود شده بودند و رنگ صورتم به زردی میشدم... زیرچشم

ی ریزش سقف روی هم گذاشتم صحنه هام رای محکمی به سرم خورده باشه... چشمضربه

تکه  دننقش بست. با فرود آم امهای خستهلرزش ممتد زمین مثل فیلمی پشت پلک با  اتاق 

 سنگ بزرگی که از سقف روی سرم ریزش کرده بود؛ با صدای بلند جیغ زدم:

 آخ!-

ی تخت چنگ زدم تا مانع افتادنم تعادلم رو از دست دادم و به میله دو دستی سرم رو چسبیدم،

بشم. آروم روی زمین نشستم. پاهام سست شده بودند... حاال دیگه یادم اومد کیم و خانوم دکتر 

 هق کنان گفتم:هق ست! دانشگاه م تویت صمیمیهمون دوس

 مهسا و علی، خواهر برادرهام کجان؟ چه بالیی سرمون اومده نرگس؟-

 ام روگرفت.زد و چونه روم زانوروبه با نگرانی به طرفم اومد

 نورا! من خیلی متاسفم ولی فقط تو جون سالم به در بردی...-

 توپیدم:کنار زدم و با حرص  هاش روبا گریه دست

 چرا گذاشتی زنده بمونم؟ چرا نذاشتی من هم بمیرم؟-

 با نگرانی و دلسوزی به زور بغلم کرد.

 آروم باش نورا! آروم باش! من توی حادثه نبودم... -

ام رو باال کشیدم. به عقب هام رو پاک کردم و بینیبغلش بیرون کشیدم. اشک عصبی خودم رو از

روی که روبه. همینکرد کمک بهم که نرگس ت از جا بلند شدمهای تخبرگشتم و با گرفتن میله
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 هم ایستادیم زمزمه کردم:

 پس کی؟ کی من رو به این جهنم برگردوند؟ -

 هنوز نرگس دهانش رو باز نکرده بود که صدایی از پشت سرش گفت:

 من نجاتت دادم نورا! من!-

***  

ی صاف و ته ریش بورِ شخصی که در ش، موهاهای آسمونینگاهم روی عینک طبی ساده و چشم

داد که چهار چوب در ایستاده بود، چرخید. روپوش سفید و استتسکوپ دور گردنش نشان می

 نگاهی انداخت. نرگس به عقب برگشت و به او حاال پزشک شده است.

رامی؟ با توام. بیا کمکم کن! خودت  جا دست تنها گذاشتیکجا بودی سه ساعته من رو این-

زدگان کسی به جز خانوم اسدی و تو دونی توی این بخش از روستا برای کمک به زلزلهمی

 پای من کار کنی.نفرستادن و تا وقتی که نیروهای کمکی سر برسن باید پابه

فرو برد.  موهایش ها را از دور گردنش کشید با دستپاچگی دستانش را در انبوهرامی گوشی

 های نرگس به ما نزدیک شد و رو به من گفت:دون توجه به حرفحرص بیرون داد، ب نفسش را با

 دونم از دست دادن خونواده خیلی سخته. بهت تسلیت می گم.نورا من خیلی متاسفم، می-

تر ام افتادم. خیلی کوچیکگناه خواهر و برادر دوقلوی یازده سالههای بیلرزید و یاد چشم امچانه

شناسد! حاال دیگر هیچ امیدی برای کوچک و بزرگ نمی که مرگ  بودند که بمیرند. حیف از آنی

که روی میز  گیردمی هایی رااندازم و چشمم سینی آمپولندارم. به اطرافم نگاهی می زنده ماندن

دهد و که رامی، زود واکنش نشان می آورمکنار تختم قرار دارند. ناخودآگاه به سمتشان هجوم می

 دهد.به عقب هول می مرا

 خوای خودت رو به کشتن بدی!کنی دیونه؟ میداری چی کار می -

 زنم:این بار ضجه می

 ولم کنید، بذارید بمیرم!-

 پیچد... می ام در کل خانههق گریهصدای هق

من  ای بودم.پزشکی تهران با نرگس و رامی هم دوره خوب یادم است. چند سال پیش در دانشگاه

ی تحصیل نتوانستم ادامه د از شش ترم کارشناسی دیگربع به خاطر ضعف مالی که داشتم،

ی پدرم تنها خواهر و برادرم را در خانه توانستمبدهم. چون جا و مکانی نداشتم. از طرفی نمی

نتوانستم تخصصم  ی کافی از زن بابام آزار و اذیت دیده بودند، ناچاربگذارم چون به اندازه
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توانست به وفی بود و با وضع مالیِ خوبی که داشت میکامل کنم. هر چند که پدرم آدم معر  را

پولی بدهد و من مجبور بودم  کرد که پدرم به مااما زنش هیچوقت قبول نمی کمک بزرگی کند من

نرسیده بودند را به دوش بکشم. آن هم با وضعیت پایی که  بار دو بچه که هنوز به سن قانونی

باز  هایم رامردم و هیچوقت دوباره چشمآوار می داشتم. ای کاش من هم مثل مهسا و علی زیر

ما هم به  خواست. از وقتی مادرم فوت شد،هایی بودیم که هیچکس ما را نمیکردم. ما بچهنمی

 فراموشی سپرده شدیم.  

*** 

ی رامی و این مدت به خواسته چهل روز از فوت خواهر و برادرام گذشت. در چه طور دانمنمی

زدند... و هر روز به من سر می کردند، بردندمی ا که در همان روستا زندگیوادهپیش خان نرگس مرا

زدم. فقط چند خوردم نه با کسی حرف میروح شده بودم. نه غذایی میمثل عروسک بی اما من

سر مزار مهسا و علی بردند و آن قدرگریه کردم تا از حال رفتم. برایم سوال بود که چرا پدرم  بار مرا

جا ببرد! دلم آغوش گرمش را از این من را آید،هیچ خبری ازمان نگرفته است؛ چرا نمیهنوز 

ها بهش نیاز وقتی که من و بچه نیاز داشتم اما او االن کجا بود؟! خواست. خیلی به اومی

شد قطع می کل خانه بارید، برقهایی که باران به شدت میبرد، شبداشتیم، گرسنه خوابمان می

خرج  محبتش را زنش! مردی که احساس و کجا بود؟! کنار آوردندبه آغوش من پناه می هابچه و

حتی  حتی سری به ما بزند یا آمدکرد اما زورش میآدمی که به اشتباه انتخابش کرده بود می

زنم... نه نورا نباید دیگر به خودم نهیب می احساس بود.موجودی کامال بی او  خبری بگیرد. آری

 تو هم باید او را غریبه بدانی. دانسترد فکر کنی! همان طوری که تو را غریبه میم به آن

اندازم. همه چیز خیلی ساده است. فرشی که زیر می ام نگاهیبه اطراف اتاقی که در آن نشسته 

های شادقرمز، سبز و نارنجی که پاهایم قرار داشت، دستبافت بود. با طرح سنتی، گل و رنگ

شد. دیوارها ساز چوبی دیده میاین اتاق فقط پنجره و کمد دست داد، درهم میآرامش خاصی ب

ای در چهارچوب در چوبی اتاق ی دوسالهبچه دختر و خبری از گچ نبود، ناگهان هم سیمانی بودند

ی چهارچوب در گذاشت. برای چند لحظه نگاهم روی روی لبه ظاهر شد. دست کوچکش را

صورت تپل، قد کوتاه و پیراهن  اش ثابت ماند.های درشت عسلیمموهای فر خرمایی رنگ وچش

با  نشست. هایمبامزه کرده بود. ناخودآگاه لبخندی روی لب گلی قرمزش او را خیلیمحلی گل

کند و انگشت شصتش را در کنم تا وارد شود. با تردید در را بازتر میدست بهش اشاره می

.  خندندکه همزمان چشمانش در چشمانم می گیردم میاحرکت خنده از این گذارد!دهانش می
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بغلش کردم و  نزدیک شد دستش را گرفتم  کنم چند قدم به سمتمبه طرفش دراز می دستانم را

 کشیدم: با مهربانی صدایم را

 عزیز... م.-

 از بغلم بیرون کشیدمش و پرسیدم:

 اسمت چیه خانوم خوشکله؟ -

 هل داد و داخل شد. زنی در نیمه باز را ناگهاننکرده بود که  را باز هنوز دهانش

 گشتم!جایی و من کل محله رو دنبالت مینورا، تو این-

*** 

های پف کرده و های درشت عسلی رنگ زن، چرخید. لبروی صورت سفید و چشم نگاهم 

اش زیباییکردند، اش که از زیر شالِ کرمی رنگی که پوشیده بود، خودنمایی میموهای بلند طالیی

 را دو برابر کرده بود. صدای زن مرا به خودم آورد:

 مگه با تو نیستم نورا! بیا دیگه! -

رد نگاهش را گرفتم و تازه متوجه شدم اسم این دختر کوچولوی خوشگل هم نوراست. نورا به 

 ای گفت:عقب برگشت و با زبان بچگانه

 خوام بازی کنم.سحل می -

 گرفته بود. رو به سحر گفتم:ام از طرز حرف زدنش خنده

 جا بمونه.لطفا بذارین این -

 بعد رو به نورا دست راستم راگرفتم و ادامه دادم:

 اسم من هم نوراست خانومی.-

نورا با خوشحالی دستش را میان دستم فشار داد که آن را تکان دادم. ناگهان سحر با عصبانیت 

 به طرف دخترک هجوم آورد و دستش را کشید:

 ها حرف بزنی یا بازی کنی هان؟بهت نگفتم که نباید با غریبه مگه-

هایم تا جایی که امکان داشت گشاد شدند، نورا را از روی زمین از واکنش عجیب این زن چشم

 بلند کرد و نگاهی به من انداخت و بعد رو به نورا که حاال بغض کرده بود، گفت:

 نی، فهمیدی؟شناسی حرف بز دیگه حق نداری با کسی که نمی-

 چرخید ادامه داد:بعد در حالی که نگاهش بین پای لنگم و نورا می



                 
 

 

 سویل راوی|  نورا رمان

 

 

 

 

 

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

 

9 

 

هایی خصوصاً اگه اون شخص ناقص باشه، هیچوقت سمتش نری ها! عزیزم همچین آدم-

 نحسند و هر جا برن نحسی رو با خودشون میارن.

ا بگذارم کف و بروم حقش ر  خواستم از جام بلند بشم از لحن کالمش بدجور گر گرفتم. می

 دستش که ناگهان رامی و نرگس با خنده وارد شدند و همزمان گفتند:

 سالم! -

 ام را بلند کردم که نرگس به دادم رسید:رمق عصای کمکیبی

  بذار کمکت کنم، خوبی نورا؟ داروهات رو خوردی؟ چرا رنگت پریده؟-

 تم رو روی دهنش گذاشتم:پرسید راحت شم، دسدرپی که میهای پیبرای این که از شر سوال

 ؟!زنی، مگه رادیو قورت دادینفس بگیر دختر، یه ریز حرف می -

ای کشید. تعادلم را نرگس با تعجب ابروانش را باال داد. بالفاصله مرا محکم بغلم کرد و جیغ خفه

 از دست دادم. نزدیک بود بیفتم که نرگس بازویم را گرفت:

 مون نورای شاد دوست داشتنی خودم شدی.از طرز حرف زدنت مشخص شد که ه  -

ام نشوند. رامی که تا آن لحظه فقط یه گوشه به دیوار تکیه داده بود و به درام ای روی گونهو بوسه

 کرد، لب باز کرد و تشر زد:من و نرگس نگاه می

 جام ها.ترکونید؟ من اینجا؟ الو میکنید شما دوتا اونخوبه، خوبه، چی کار می-

 هاشان زدم:به لوس بازیلبخندی 

 جا برم؟کنم بهم بگید که کی قراره از اینخواهش می -

هایش را با شنیدن این حرفم نرگس با نگرانی به رامی نگاه کرد که رامی ابروانش را باال داد و شانه

ی آبی رنگ نخی روی سرش را دانم باال انداخت. نرگس در حالی که شال چهارخانهبه عالمت نمی

 کرد رو به من گفت:می مرتب

خب چیزه عزیزم، باید صبر داشته باشی، الکی که نیست. باید جا برات ردیف کنیم. فعال که  -

 بریم.جا برای کمک هستیم. کارمون که تموم بشه حتما تو رو با خودمون میخودمون این

کنند ولی به رویشان نیاوردم و سرم را به احساس کردم نرگس و رامی چیزی را ازمن پنهان می

ی باشه تکون دادم از وقتی نورا را دیده بودم، انگار امیدم برای زندگی کردن بیشتر شده بود. نشانه

ل بازی نورا را در حا  زدم،سر می -از خانه زیاد دور نبود-روزها وقتی به زمین کشاورزی که 
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داد. انگار چیز خاصی در وجودش بود که مرا به او دیدم. این بچه همیشه تنهایی را ترجیح میمی

ها با هم بازی آمد و ساعتشد، نورا به طرفم میکرد. هر وقت که سحر از نورا دور میجذب می

ضای کرد. از اعکردم و اون هم با خوشحالی استقبال میکردیم. برایش قصه تعریف میمی

شناختم. عمه خانوم، کردم فقط نورا و سحر را میها زندگی میای که ظاهرا بین آنخانواده

دانستم که سحر و نورا خان و خانومش بانو مریم را فقط به چشم دیده بودم و اصال نمیحبیب

 دادند و همیشه با من مثل غریبه،ها دارند. هیچوقت مرا در جمعشان راه نمیچه نسبتی با آن

شان برایم محلی  دادند، زبانشد. حتی غذایم را تنها در اتاق بهم میگاهی هم بدتر رفتار می

شد بخندم و حال کردم. تنها نورا بود که باعث میکسی و تنهایی مینامفهوم بود. احساس بی

 بهتری داشته باشم. 

ون زدم. راه رفتن برای یک شب خیلی خواب زده شده بودم. رخت خوابم را رها کردم و از اتاق بیر 

کشیدم. از این بابت خیلی ناراحت بودم اما من من خیلی سخت بود، طوری که به زور پایم را می

ام با یک زلزله از بین ام را از دست داده بودم. مادرم، پدرم، خواهر و برادرم و حتی خانهتمام زندگی

دری من ساخته نشده بود و باعث دربهاش، ضد زلزله ای که به خاطر کم لطفی سازندهرفت. خانه

فکر و خیال غرق شده بودم که نفهمیدم کی   و از بین رفتن عزیزانم برای همیشه شد. آن قدر در

شد، نشستم. نفسم را با حرص بیرون دادم. عکس ای که از پشت خانه رد میکنار رودخونه

روی زمین برداشتم و با از   ی قرص ماه روی آب نظرم را جلب کرد. تکه سنگیمنعکس شده

ی زیبای ماه از هم پاشید اما بعد از چند لحظه با آرام حوصلگی به طرفش پرت کردم. چهرهبی

 دوباره به حالت اول برگشت. گرفتن حرکت آب 

به سختی از جا بلند شدم، نسیم خنکی موهایم را در هوا پریشان کرد. به طرف رودخانه خم 

ببینم. ناگهان لیز خوردم و زیر پام خالی شد. ناخودآگاه جیغ زدم و  شدم تا بتوانم خودم را در آب

 هایم را بستم:چشم

 وای، ن... ه!-

هایی که دور و دور شکمم حلقه شد! با ترس محکم دست دستی از پشت سر مرا به عقب کشاند

شنای شنیدم، صدای آکمرم هستند را چنگ زدم تا مانع افتادنم بشوم. تپش قلبم را به وضوح می

 هایم را با وحشت باز کردم:در گوشم پیچید. چشم  مردی
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 ای دیو.نه!-

هایش هایش را از دور کمرم باز کرد و از من فاصله گرفت. دستناباورانه به عقب برگشتم. دست

نگاهِ خاکستری رنگش قفل شد شوکه   نگاهم در  اش جمع کرد، و لبخند کجی زد.را روی سینه

 هایم حلقه زد با لکنت گفتم:شده بودم اشک در چشم

 کنی؟جا چی کار میتو... ت... و. این-

خواست فرار بدون توجه به سوالم به عقب برگشت. هیچ تغییری نکرده بود. همیشه وقتی می

هایم نباشد. بدون این که چیزی بگوید؛ ازم داد که چشمش در چشمکند این حرکت را انجام می

توانستم ببینمش. ازش متنفر بودم. از این که آن تاریکی نمی  دور شد. آنقدر دور که دیگر در

کرد برای آمد. بعد از رو شدن حقیقتی که از من پنهانش میگذاشت بدم میاینجور تنهایم می

همیشه تصمیم گرفته بودم فراموشش کنم. یادم آمد. پس آن صدایی که وقتی داشتم به هوش 

یعنی واقعا حِسام کنارم بود، نرگس و رامی هم حتما در آمدم شنیدم، رویا و واقعیت داشت! می

کردند، جا پافشاری میفهمم که چرا تا االن روی ماندم، آن هم اینجریان هستند! حاال می

 هایم را با حرص روی هم فشار دادم:دندان

  ذارم.مارمولک رو زنده نمی من اون دوتا  -

رفتم و چندتا دری وری نثار روح نرگس و رامی و یلنگان به طرف خانه مبا حرص در حالی که لنگ

 کردم، زیر لب غرولندکنان زمزمه کردم:هفت جد و آبادشون می

جا زیر یه خواد دیگه یه لحظه هم اینجا برم! آره! هیچ دلم نمینه، باید هر چه زودتر از این -

 سقف با حِسام باشم.

اما یادم آمد که من حتی چیزی از خودم ندارم.  بروم تا وسایلم راجمع کنم  داخل اتاق خواستممی

ها را نیاز نداشت و از روی اجبار از سمت بانو مریم های سحر بودند که آنها، پیراهنتمام لباس

اندازم و به چند سال پیش ی روستاییِ حسام نگاهی میبهم داده بود. با ناراحتی به خانه

دم. شوق و شور خاصی داشتم. آن قدر که فکر قبول شده بو گردم. وقتی تازه دانشگاهبرمی

ام در کرمانشاه بود و تا تهران با اتوبوس ی زمینم. خانهترین دختر روی کرهکردم خوشبختمی

کشید و برای اولین بار دقیق زمانش دستم نبود. خدا را شکر با تقریبا شش ساعت راه طول می

منشی به دست آورده بودم، توانستم از  پولی که از کار کردن در یک شرکت خصوصی به عنوان
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هایم بردارم، شنیده بودم که پس اندازی که داشتم مقداری برای مسافرت و حاضر شدن در کالس

ریزی نکرده بودم بعد از رسیدن جایی که اصال برنامهحضور در کالس اهمیت خاصی داشت. از آن

اکسی گرفتن تا دانشگاه باالخره وقتی به تهران، رفتن به خوابگاه، گذاشتن چمدانم درکمدم و ت

 رسیدم که دقیقا سکشن اول تمام شده بود.

پوشیدم وارد دانشگاه شدم به ی فرمی که برای کار میبا همان پای ناسور و مانتو شلوار کامال ساده

ی دوم ی انتخاب واحدی که در دستم بود. نگاهی انداختم و متوجه شدم که کالسم در طبقهبرگه

ارد قبال برای کنکور دوبار در دانشگاه آزاد امتحان داده بودم ولی این دانشگاهی که االن در قرار د

ترین آرزوهایم به حقیقت پیوست! تر بود. یکی از بزرگآن بودم خیلی زیباتر تمیز و رویایی

گذشتم از سالن می ی دوم رساندم وقتی خیال این فکرها شدم و با سختی خودم را به طبقهبی

هایی هم گذشتند را حس کردم حتی آننگینی نگاه بیشتر دانشجوها و افرادی که از کنارم میس

کردند تا به من نگاه کنند و چیزهایی در گوش که حواسشان به من نبود به دوستانشان اشاره می

زدم که اصال خوب نبودند، انگار که از توانستم بشنوم ولی حدس میگفتند که نمیهم دیگر می

ها حق تحصیل در چنین دانشگاهی را داشتند. آن موقع بود ی مریخ آمده بودم و فقط آنارهسی

کردم رویایی نیست و قرار ها منتظرش بودم آنطور که فکرش را میکه فهمیدم آرزویی که سال

است از این به بعد این وضعیت را تحمل کنم. سعی کردم خودم را کنترل کنم و هر چیزی را که 

فراموش کنم بدون توجه به اطرافیانم وارد کالس شدم. هنوز استاد نیامده   بینمیا می شنوممی

بود و کالس تقریبا خالی بود فقط دوتا دختر در ردیف اول نشسته بودند که با دیدنم از جا بلند 

رسید با دیدن وضعیتم به طرفم آمد و با لبخندی شدند. یکی از آن دو که الغرتر به نظر می

 را به طرفم دراز کرد...دستش 

 تو حتما نورا هستی درسته؟ من هم نرگس هستم. -

 کرد اشاره کرد و ادامه داد:چپ نگاهم میبه دوستش که پشت سرش ایستاده بود و چپ 

 اون هم اسمش فائزه است. -

با تعجب ابروهایم را باال دادم و نگاهم بین آن دو چرخید و روی نرگس که انگار دیدگاهش نسبت 

 را ریز کردم:  هایمبهم با همه فرق داشت ثابت موند. مشکوک چشم

 دونی؟از کجا اسمم رو می-
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هایی که به جایگاه استاد صندلی کرد تا بتوانم روی یکی از درحالی که مرا با خودش همراه می

 تر بود بنشینم جواب داد:نزدیک

که توی این ترم با ایشون کالس سکشن قبل که نبودی استادفرهادی اسامی تموم دانشجوهایی  -

های این فصل ما سه تا دختر باهم همکالسی دارند رو خوند که متوجه شدم توی بیشتر درس

 هستیم.

بعد از این که سر جای خودم نشستم نرگس کنارم روی صندلی نشست و با شیطنت 

 زد: چشمکی 

 های کالس همه پسر هستند.ی بچهدر ضمن بقیه -

نگاهم روی صورت   سرم را به سمت چپم که فائزه نشسته بود، برگردوندم. م،جونی زدلبخند بی

اش چرخید. صورتش به شدت با پنکیک سفید شده بود و لنز آبی های پروتز شدهکشیده و لب

اش را یک طرف صورتش ریخته بود. زد. موهای بلوند رنگ کردههایش فریاد میچشم رنگ در

ناقض عجیبی داشت. مانتوی تنگ کوتاهی پوشیده بود و هایش با صورتش ترنگ پوست دست

برعکس نرگس که در عین سادگی  کردند.ی ظریفش خیلی خودنمایی میهای الک زدهناخن

رسید. بعد از چند دقیقه استاد وارد شد که هر سه به احترامش از جا بلند شیک به نظر می

ی دانشجوها برسند خودمان را که بقیهاستاد سالم بلندی کرد و از ما خواست تا وقتی  شدیم. 

کرد. بعد از چند لحظه هم که از جایش بلند فائزه مدام با حالت بدی نگاهم می معرفی کنیم، 

شد و کنار نرگس نشست و در گوشش چیزهایی گفت که نرگس با اخم جوابش را داد. سعی 

ستاد درس را شروع نکرده بود که دادند. هنوز اکردم اهمیتی ندهم اما واقعا این رفتارها آزارم می

ها که از همه قد بلندتر بود در حالی ناگهان چهار پسر خوش قد و هیکل، سر رسیدند. یکی از آن

 زد، گفت:نفس میکه نفس

 سالم استاد، شرمنده دیر رسیدیم. -

ی جا کرد و با دقت به چهرهاش جابهاستاد از جا بلند شد. عینکش را روی بینی کشیده

هایش را پشتش گذاشت و ها را بررسی کرد دستجوها خیره شد. بعد از این که درست آندانش

شروع به قدم زدن کرد. همگی از واکنش عجیب استاد که مردی تقریبا مسن بود، تعجب کرده 

گرفته باشد رو به دانشجوهایی که در چهارچوب بودیم. بعد از چند لحظه مثل این که تصمیمی
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 د، گفت:ایستاده بودن  در

 خوب، اول خودتون رو معرفی کنید.-

 پسری که جلوتر از همه ایستاده بود، پوزخندی زد که اصال برام جالب نبود:

 حِسام-

 و بعد به دوستش نگاهی کردکه او هم به تبعیت از حسام کج خندید:

 رامی-

 کرد:حسام دستش را بلند کرد و با انگشت به دونفری که پشت سرش ایستاده بودند اشاره 

 اون دوتا کله پوک هم داود و طاها هستند.-

یک باره فائزه زد زیر خنده! همه به طرفش برگشتیم نرگس نیشگون محکمی از بازویش گرفت.  

 به زور جلوی خود را گرفت تا جیغ نزند.

دکتر فرهادی به طرف صندلی چوبی که پشت تریبون قرار داشت رفت و روی آن نشست خیلی 

که روی میزش بودند را برداشت و بدون این که به پسرها نگاهی کند صدایش  هاییریلکس برگه

 را بلند کرد:

ی آینده رو خودتون برای این جلسه شما از کالس محرومید و تنبیه شما اینه که درس هفته -

 ها توضیح بدید و اولین نفر نوبت آقا حسام خوشمزه ست.بچه

سرازیر شده در درون دلم را گرفتم که از نگاه حسام دور  یام گرفته بود. به زور جلوی خندهخنده

نماند، سنگینی نگاهش را روی خودم حس کردم ولی بیخیالش شدم. به نظرم حقش بود چون 

 کرد که خیلی جذاب است!واقعا وقت کالس را گرفته بود و وانمود می

 صدای اعتراض آمیزحسام بلند شد:

 ولی من که کاری نکردم!-

ها هایش برداشت و محکم روی میز کوبید که ناگهان ما دختررا از روی چشم استاد عینکش

 ای کشیدیم:همزمان با ترس جیغ خفه

 همین که گفتم!-

رسید و تمام رفتارهایش غیر تازه فهمیده بودم که استاد فرهادی در ظاهر مرد آرامی به نظر می

دانشگاه دور هم چیزی بخوریم، من قابل پیش بینی هستند. نرگس پیشنهاد داد تا در رستوران 
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در شکم مبارکم نرفته بود از شدت خستگی راه و گرسنگی احساس   هم که تا آن لحظه هیچی

را می برد؛ از خدا خواسته قبول  پریده و صدای قار و قور شکمم دارد آبرویم کردم رنگ صورتم می

و شصت درجه عوض شدند، شاید دانم چرا رفتارهایش سیصد کردم. فائزه هم با ما آمد ولی نمی

بدجوری ناگهان مهربون شد! بعد از این که به رستوران رسیدیم  هم نرگس بهش توپیده بود!

جای مناسبی برای نشستن انتخاب کردیم، نرگس نظرمان را در مورد این که چی بخوریم  و

حرف زدیم فائزه  خواست. من و نرگس پیتزا سفارش دادیم و فائزه اسنک را ترجیح داد، از هر دری

 کرد:اش صحبت میی فوق الکچریپدرش و خونواده از 

بابام اونقدر دوستم داره که محاله روزی از سرکار بیاد و من رو نبوسه، حتی خواهر و برادرام بهم -

گه فائزه دخترم، تو جون بخواه پول کنند، کارت عابر بانکشم داده دستم، بهم میحسودی می

 مهم تویی فدای یه تار موهات. چرک کف دسته عزیزم

خورد اش نمیکنم از شدت تعجب دوتا شاخ باال سرم در آمده بودند. اصال به تیپ و چهرهفکر می

  که پولدار باشد. بیشتر به نظرم خز بود تا به قول خودش باکالس!

 کردم ولی همین که بهخندیدم و به ظاهر تاییدش میگفت میمن هم در جواب هر چی که می

سرش و سربه زدیم زیر خندهبندد. پقی میدانست خالی میکردم او هم انگار مینرگس نگاه می

ای از پیتزا بودم که بعد از چند لحظه گارسون غذایمان را آورد. مشغول خوردن تیکه گذاشتیم.می

 ای کشید:ناگهان فائزه در حالی که چشمش پشت سرم بود جیغ خفه

 وا... ی.-

 ولی مانعم شد:  چنین ذوق کرده است ه عقب برگشتم تا بفهمم چی دیده کهب با کنجکاوی 

 نورا! برنگرد ضایع بازی در نیار! -

کرد تا عادی رفتار کنیم اخم کردم و چیزی نگفتم که این بار در حالی که به من و نرگس اشاره می

 آروم گفت:

 !شه. جیغشن! باورم نمیحِسام و رفقاش دارن بهمون نزدیک می -

 من هم که تا آن لحظه هیچ از رفتارهایشان سر در نیاورده بودم از جا بلند شدم:

 ام.دونید که تازه رسیدم و خیلی خستهخب، دیگه دخترها من باید برم خوابگاه می-

 ناگهان صدایی از پشت سرم بلند شد که بال فاصله به عقب برگشتم:



                 
 

 

 سویل راوی|  نورا رمان

 

 

 

 

 

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

 

16 

 

 کجا؟ بودین حاال! -

دانست فکر داوود و طاها پشت سرش ایستاده بودند هر کسی نمیحسام جلوتر از همه، رامی، 

ام را از روی کرد بادیگاردهایش هستند. بدون این که چیزی بگویم با حرص کیف چرم مشکیمی

 صندلی کناری بلند کردم، بندش رو روی دوشم گذاشتم و روبه دخترا گفتم:

 بینمتون.بعدا می -

 صدای حِسام باعث شد سرجام میخکوب بشم:هنوز چند قدمی برنداشته بودم که 

کنه، تنبیه احترامیآهای دختر، عادت ندارم از کسی بی محلی ببینم، اونی که به حِسام بی-

 سختی در انتظارش خواهد بود!

هایش زل زده بودم با به عقب برگشتم و چند قدم به حسام نزدیک شدم در حالی که در چشم

  همه ی اونهایی که توی رستوران بودند به سمت ما نگاه کردند:بلند کردم که   جرأت صدایم را

 من از کسی واهمه ندارم. -

هایم را با عصبانیت ناگهان حسام زد زیر خنده! آنقدر بلند خندید که خونم به جوش آمد و دست

 مشت کردم:

 ی موذیِ شارالتان!گه بزنم فک مکش رو بیارم پایین، پسرهشیطونه می-

هاش رو روی زانوهاش گذاشت تا کمی نفس بگیرد همین که حالش جا آمد خم شد و دست

را با پشت دست پاک کرد و  ی چشمش پایین آمده بوداشکی که از شدت خنده از گوشه ایستاد.

 رو به گارسون گفت:

بندم از شدت عصبانیت مثل کوه آتشفشان هر برای خانوم یه لیوان آب خنک بیارید شرط می -

 وم منفجر بشه و فوران کنه.لحظه ممکنه ب

 رامی با حرص پوفی کشید رو به حسام تشر زد:

کنی؟ بنده خدا کاری بهت نداره، خودت داری بهش گیر بسه دیگه، چرا این جوری رفتار می -

 میدی.

ی کوال از روی چپ نگاه کرد که فائزه باعشوه صدایش را کشید، دوتا نوشابهحسام به رامی چپ

 پسرها گرفت: میز برداشت و سمت

 آقایون! آقایون! بیخیال دیگه! بشینید یه چیزی بخورید حال و هواتون عوض شه.-
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حسام نفسش را با حرص بیرون داد و خیره به من زل زد بدون این که نگاهش را ازم بردارد قوطی 

اش چهرهقلبم لرزید و ترسیدم نگاهم را از   ایدانم چرا برای لحظهنوشابه را گرفت و باز کرد نمی

به طرف در خروجی رستوران   گرفتم با تاسف سری تکون دادم، بدون این که چیزی بگم راهم را

 و بیرون رفتم نرگس کیفش را برداشت دنبالم آمد: کج کردم 

 نورا، نورا صبر کن من هم بیام!-

ش باالخره نرگس خودش را به من رساند، کیفم را از پشت کشید که ایستادم و با حرص به سمت

 برگشتم:

  بله؟-

 هایش را به کمر زد و با حالت حق به جانب اخم کرد:دست

دی چته تو زنم انگار نه انگار! هیچ واکنشی نشون نمیبله و بال، سه ساعته دارم صدات می-

 دختر؟

 پوفی کشیدم، به راهم ادامه دادم که این بار همراهیم کرد و همزمان با من راه رفت:

د خیلی حواست جمع باشه. حِسام آدم خطرناکیه! اگه با کسی لج کنه دیگه ول ببین نورا، تو بای -

کن نیست. هر چند که همه دخترهای دانشگاه عاشقشن و آرزوشون اینه که بهشون نگاه کنه 

 ی با اصل و نسبی هست.ترسند چون پدرش آدم بزرگ و با نفوذیه و از خونوادهولی همه ازش می

 پوزخندی زدم: به نرگس نگاهی انداختم و

 وای خیلی ترسیدم، خوب که چی حاال؟ -

آوردم از کنار کیوسک حراست دانشگاه گذشتم و برای در حالی که ادایش را با عصبانیت در می

هایی که دم در پارک کرده بود دست تکان دادم که صدای نرگس از پشت سرم بلند یکی از تاکسی

 شد:

 رسونمت.بیخیال تاکسی، من می-

ایم را با بی تفاوتی باال دادم و با نرگس همراه شدم، همین که سویچ دویست و شیش هشانه

هایش چشمک زدند بالفاصله جلو آلبالویی رنگش را زد با تیک خفیفی قفلش باز شد و المپ

سوار شدم و آن هم بعد از این که از پشت ماشین رد شد در راننده را باز کرد، سوار شد و روبه من 

 کرد:
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 جا بریم؟خب ک-

 با خستگی گفتم:

 خوابگاه دیگه. -

 اعتراض کرد:

دم ای بابا خوابگاه چی داره آخه؟ بیا خونۀ ما با پدر و مادرم آشنا شو! اونقدر مهربونن قول می -

 رسونمت خونه، باشه؟بهت خوش بگذره عصری هم می

 خواستم مخالفت کنم که وسط حرفم دوید:می

 اما و اگه نداره.-

 خندیدم:

 ن که هنوز چیزی نگفتم. دیوونه!م -

 کرد ادای قهر کردن رو در آورد. چپ نگاهم چپ

 خواستی بگی!ولی می -

 هایم را به حالت تسلیم باال آوردم:دست

 خیلی خب بابا، بزن بریم. -

نرگس پایش را روی پدال گاز فشار داد و حرکت کردیم و آهنگی را پلی کرد که با شنیدنش ناگهان 

 افکارم ناخودآگاه سمت پدرم و بعدش هم حِسام پرکشیدند:  تمام

 احساسی!شناسی بس که بیمنو نمی

 خواستی...تو رفتی من مردم همین و می

 دیگه کم آوردم، تنها و افسرده ام، تو اشتباه کردی من چوبش و خوردم.

 احساس! همه دار و ندارم و پای تو دادم.بی

 یادم.هامون مونده به احساس! خاطرهبی

 احساس.احساس! حاال تنها شدیم منو این دله سادم، بیبی

 حرفات یادت رفت! سرد شد،رفتارت! بگو که بعد من کی شد، هوادارت؟!

 تونم. ابری شده چشمام، بارونه بارونم!داغونِ داغونم! بی تو نمی

 علی عبدالمالکی



                 
 

 

 سویل راوی|  نورا رمان

 

 

 

 

 

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

 

19 

 

*** 

با شنیدن این   امانگیز زندگیهای غم هایم ریختند تمام صحنهدانم چطور شد که اشکنمی 

ای که پدرم هایم در عرض چند ثانیه به سرعت گذشتند... لحظهآهنگ مثل فیلمی جلوی چشم

به خاطر این که حاضر نشده بودم زن یه مردی که دوتا بچه داشت بشم با عصبانیت کپسول گاز 

یلی محکمی از زن بابام ی ما را به باد بدهد... وقتی که سخواست همهرا وارد خانه کرد و می

اش برای خواهر و برادرهایم غذا پخته بودم... وقتی پدرم تمام وسایل خانه خوردم چون بدون اجازه

بار زد و چیزی جز تلویزیون و چندتا قالی برایمان نگذاشت. برای زنش خانه گرفت و آن را به  را

ایستادم و گفتم من از کسی روی حسام نامش زد و برای همیشه از ما جدا شد... وقتی روبه

  های خیسم نقش بستند. واهمه ندارم و بهم خندید. همه و همه پشت پلک

ها احساس بودند، بعضی از آدمبی وجه مشترک بین پدرم و حسام این بود هردو 

احساس خیلی های بیتفاوت باشند و دیگران را نادیده بگیرند، آدمبی توانند اینقدر می چطور 

کنند ولی وقتش که برسد کنند دل دارند و دیگران را درک میهایشان ادعا می.. خیلیزیادند.

بینتشان به این روال کنند و به خیال این که کسی نمیمثل کبک سرشان را زیر خاک پنهان می

 دهند و زهی خیال باطل!ادامه می

 راحت نیستند ولی دانستم پیش زن پدرم اصالخیلی نگران خواهر و برادرهایم بودم چون می

هام نجات بدهم درس بخوانم و در مدتی که مجبور بودم برای این که خودم را از باتالق بدبختی

 ام نشست، با شنیدن صدای نرگس به خودم آمدم:جا هستم کار کنم. دستی روی شانهاین

 خوبی نورا؟ -

 اال پایین کردم:ی بله بهایم را پاک کردم و سرم را به نشانهلبخند تلخی زدم، اشک

 فقط یکم تحت تأثیر قرار گرفتم. چیزی نیست،  -

 نگاه مهربونی بهم کرد:

 خوای پیاده شی؟!شه که دم در خونه پارک کردم نمیای میعزیزم پنج دقیقه-

 با تعجب به در بزرگ خونۀ ویالیی نرگس نگاهی انداختم و به سمتش برگشتم.

 چقد زود رسیدیم! -
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 لبخندی زد:

 ی زیادی نداره.مون با دانشگاه فاصلهزم، چون خونهآره عزی

 کرد چشمکی زد و با مسخره بازی ادا در آورد:بعد در حالی که کمربند ایمنی خودش را باز می

 البته شما اونقدر مشغول عزاداری و گریه بودی که اصال حواست نبود کی رسیدیم. -

 پهلویش را زدم: 

 کوفت خیلی لوسی، نرگس! -

 ماشین پیاده شد، به طرف پایین خم شد و رو بهم ادامه داد:از 

 لوس من نیستم، فائزه است.-

 گذاشت لبش را به دندان گرفت:اش میبعد در حالی که دستش را روی چانه

کرد دوس دختر حسامه، خیلی دونست فکر میکرد؟! هر کی نمیاِ، اِ، اِ! دیدی چطور ناز می -

  ین اصال جالب نیست. بارها بهش تذکر داده بودم ولی کو گوش شنوا؟!کنه و اخودمونی رفتار می

از ماشین پیاده شدم و در را به هم کوبیدم که ناگهان نرگس بهم هجوم آورد و بازویم را چسبید 

 مثل این که چیزی یادش آمده باشد، لبخند پهنی زد:

 برید.ولی خودمونیم ها، خوشم اومد همچین تو روی حسام ایستادی کفم  -

 ریز خندیدم:

 ای بابا، چقدر درگیرشونی، بیخیال. -

 بازویم را رها کرد:  با اخمی ساختگی

 بندم، خوبه؟زیپ دهنم رو می -

کردم بدون توجه به حرفی که زد ای که پوشیده بودم را مرتب میی سورمهدر حالی که مقنعه

 پرسیدم:

 اینجوری خوبه؟ -

 ایین کرد:نرگس سرش را به عالمت مثبت باال پ

 پرفکت، عالیه. -

قفل درچرخاند.   جیب مانتوی مشکی ساده ای که پوشیده بود در آورد و آن را در  کلید را از

 ی بفرمایید دراز کرد:نرگس دستش را به نشانه
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 خونه، خونۀ خودته گلم! بفرما عزیزم! -

بهم هجوم آورد که خانه گذاشتم سگی   را در  زیر لب تشکری کردم و داخل شدم همین که پایم

کرد! نگاهی به ای کشیدم و به نرگس چسبیدم! بدون توقف پارس میاز جا پریدم جیغ خفه

خورد نرگس کردم صورتش از شدت خنده سرخ شده بود انگار که رو ویبره بود. فقط تکان می

 ناخودآگاه من هم خندیدم وقتی آرام شد، گفت:

 خورتت که!میبینی تو غل و زنجیره، ناسکل، مگه نمی -

 با حرص گفتم:

 واال این حیوونی که شما دارین سگ نیست هیوالست! -

 پقی زد زیر خنده:

آره واال هیوالست! یه بار بچه بودم سگمون هم کوچولو بود، داداشم ولش کرده بود تو باغ  -

پرید روم  خبر اومده بودم مثال تاب بازی کنم که یهو به طرفم اومد و بچرخه. من هم از همه جا بی

خوره! تو مرز کما و پاهام رو گرفت حاال یکی نبود من رو ساکت کنه جیغ، داد. این داره من رو می

 رسه.بودم که بابام به دادم می

 با خنده تشر زدم:

  خوای کل خاطراتت رو دم در برام تعریف کنی؟می -

 اش را زد:با کف دست پیشانی

 ای!ی تهران حتما خیلی خستهای وای شرمنده، تو هم که تازه رسید -

من وارد شدم  پشت سرش  ی تایید باال پایین کردم. این بار اول نرگس بعد هم سرم را به نشانه

ی که سگشان با دیدن نرگس آرام گرفت و دیگه کاری به ما نداشت. نفس راحتی کشیدم خانه

ولی برایم عجیب بود دار هستند. نرگس خیلی بزرگ بود از سر و وضعشان مشخص بود که مایه

که باوجود این همه ثروت، شخصیت نرگس برخالف فائزه خیلی خاکی و انسان دوست به نظر 

رسید. بعد از این که مرا به داخل دعوت کرد با مادرش آشنا شدم ازم خواست که می

آمد. از این که در صدایش کنم. خانم خیلی مهربان، موقر و محترمی به نظر می جانطلعت

خانه در حال پختن غذا بود، به وجد آمدم! چون اصال دور از ذهنِ زنی با اون وضع اجتماعی آشپز 

و پرستیژی که داشت بین قابلمه ها و موادغذایی آفتاب مهتاب برود! تازه فهمیدم که 
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های خوب وجود دارند. آدمهایی که در عین باالبودن هنوز هم انسانند و ماهیت آدم هنوز 

کنندیادشان می رود کجا ت ندادند. برخالف بعضی ها که تا یکم پیشرفت میخودشان را از دس

 شود.بودند ونهایت راه زندگی به کجا منتهی می

ی باال برویم و اتاقش را بهم نشان بدهد نرگس با کسب اجازه از مادرش ازم خواست تا به طبقه

هر طور بود خودم را رساندم  من هم قبول کردم باال رفتن از پله ها برای من یکم سخت بود اما

 وقتی وارد اتاقش شدم با حالت شوک زده زمزمه کردم:

 جا چه خبره؟ پلنگ صورتی!اوه این-

 نرگس خندید و در حالی که روی تخت صورتی رنگش می نشست گفت:

 رفتم دانشگاه.من عاشق رنگ صورتیم، اگه زشت نبود با مانتو صورتی می -

 ریز خندیدم:

ات نیست در نتیجه کنند یه ذره عقل تو کلهین کارها نکنی ها، و گرنه فکر میهیچوقت از ا -

 ترشی!اصال شوهر گیرت نمیاد و می

 همین که خواست جوابم را بدهد در اتاق زده شد...

به عقب برگشتم و نگاهم با نگاه مردی مسن برخورد کرد. عصایی در دستش بود در حالی که 

 چند قدم به ما نزدیک شد: زدهای آرامی به در میضربه

 جایی؟نرگس ! دخترم، این -

خواستم جوابش را بدهم که نرگس مانعم شد! از دیدن آن مرد با وضعیتی که داشت هیچ چیزی 

های زیبای نرگس چون چشم زدم پدرش باشدتوانست ببیند قلبم فشرده شد. حدس میرا نمی

ریز خندید که پدرش لبخندی زد دستش را های این مرد داشتند. نرگس شباهت زیادی به چشم

پر از   هایمچشم ام کشید و بعد روی سرم گذاشتبلند کرد و اشتباهی با مهربانی روی گونه

کشید و احساس امنیت خواست پدر من هم دستش را روی سرم میاشک شدند. چقدر دلم می

خواست من هم م میداد. برای اولین بار در عمرم به نرگس حسودیم شد. خیلی دلبهم می

خانواده داشته باشم و دورم کسانی باشند که برایشان مهم باشم. با دیدن این صحنه به خودم 

ها غافلیم هایی داریم که از آنها ما نعمتامیدوار شدم و در دلم از خدا تشکر کردم گاهی وقت
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د که زندگی من هیچ توانستم ببینم. هر چندرسته که در راه رفتن مشکل داشتم ولی به خوبی می

دادم، لبخند آوردم و ادامه میچیز دیدنی نداشت اما به خاطر برادر و خواهر کوچکم باید دوام می

 مهربانی زدم:

 ذاره.عمو جان! نرگس من نیستم، داره سر به سرتون می-

 فوری دستش را از روی سرم برداشت و معذرت خواهی کرد:

بینم و نه حتی حس شیشمم بینی نه میهمونطور که می عذر خواهی منِ پیرمرد رو قبول کن، -

 کنه.برای حدس زدن مثل قبل کار می

 در هوا تکون دادم و دلجویانه انکار کردم:  هایم رادست

 ای بابا، نه اصال اینطور نیست، من کی باشم که بخواین معذرت بخواین.-

فورا پهلویش را با دو  بود، گرفتم  با حرص نشگونی از پهلوی نرگس که حاال دقیقا کنارم ایستاده

 دست چسبید و خم شد:

 آ... ی، من این پهلو رو نیاز دارم. -

 پیرمرد به طرف صدا عصایش را تکان داد:

 نرگس دخترم چی شد؟ -

همین که نرگس خواست راست بایستد تا بگوید که چیزی نیست ناخودآگاه سرش با عصایی که 

 هوا رفت: دست پدرش بود، برخورد کرد و جیغش

 آخ باب... ا، شما هم؟!-

ی پایین ببرد که قبل یکباره همه پقی زدیم زیر خنده! نرگس پدرش را همراهی کرد تا او را به طبقه

 از بیرون رفتن از اتاق بهم گفت:

 تونی روی تختم بخوابی و استراحت کنی تا وقتی که نهار آماده شه.می-

ی صورتی رنگ بزرگ که دقیقا وسط اتاق خت دونفرههایم ازش تشکر کردم و به طرف تبا چشم

بود رفتم. کیفم را روی عسلی کنار تخت گذاشتم و خودم را روی تخت پرت کردم آن قدر خسته 

 بودم که نفهمیدم چطوری خوابم برد.

با شنیدن صدای شکسته شدن چیزی وحشت زده از خواب پریدم و با همان پای لنگم به طرف 

آمد هجوم آوردم. با دیدن زن بابام که در حال شکاندن یرون اتاق میجیغ و دادی که از ب
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  ها و بیرون ریختن تمام وسایلی که یادگار مادر خدا بیامرزم بودند، شوکه شدم!ها و ظرفبشقاب

 مهسا با دیدنم به سرعت به طرفم آمد و دستم را چسبید:

 ترسم نورا!من می -

 ا روی صورت تپل و کوچولوی مهسا کشیدم:همان طور که ایستاده بودم دست چپم ر 

 گیرم!های خودم مینترس عزیزم، حقمون رو خودم با دست -

ی زن بابام در حالی که ادای دادم که صدای نکرههایم را با عصبانیت روی هم فشار میدندان

 بلند شد و مرا بیشتر عصبانی کرد:  آوردلرزیدن رو در می

 وا... ی. خیلی ترسیدم! -

 شت اشاره اش را با حالت تهدید آمیزی به سمتم گرفت:انگ

جا باشه، جا خونۀ منه و اصال دوست ندارم چیزی که مال خودم نباشه اینخوب گوش کن، این -

 خصوصا اگه اون چیز مال مادرتون باشه.

داشت ادامه کارتن وسایل دور ریختنی برمی ی مادرم را از دلبعد در حالی که عکس قاب شده

 داد:

در ضمن تخت مادرتون و تمام وسایل اتاقش رو فروختم. یه وقت فکر نکنید، آدم خیلی  -

 جا نگهتون داشتم.کنم و اینام، نه! من فقط دارم در حقتون لطف میبدجنسی

 نگاهش بین من و قاب عکسی که در دستش بود چرخید و روی صورتم ثابت ماند:

 راستی خیلی شبیه مادرت هستی. -

 ای آن را رها کرد:تانش قاب را نگه داشت و با گفتن جملهبا سرانگش

 مامانت رو فراموش کن.-

خواستم مانع افتادن قاب عکس بشم که ناگهان پایم به قالی که روی زمین جمع شده بود، گیر 

هایم را به هم فشار دادم تا آخم راکسی نشنود و ضعیف بودنم را با صورت زمین خوردم. لب کرد. 

 :نشان ندهم. صدای شکسته شدن قاب عکس مادرم و جیغ مهسا در گوشم اکو شدبه کسی 

 نورا! -

کوبیدم! از  دیگر تحمل شنیدن چرندیاتش را نداشتم. دستم را مشت کردم و محکم روی زمین 

هایش را رسیدم... از دختر بودنم متنفر بودم... از این که باید حرفاین که ضعیف به نظر می
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خاطر احترام به پدرم باید سکوت کنم بیزار بودم آن لحظه دعا کردم که ای خدا!  تحمل کنم و به

یا مارو بکش یا یه کاری کن نگذار عذاب بکشیم. حسرت خوردم که ای کاش پسر به دنیا 

شدم. هایش دور میگرفتم و برای همیشه از این خانه و آدمآمدم و دست خواهر و برادرم را میمی

  زندگی کردم.  این زندان  آبرویی یک عمر درنم ضعف داشتم. از ترس بیبه خاطر دختر بود

هایم باز شدند... نرگس لبخندی در صورتم زد که باعث شد تلخ بخندم تازه با تکان دستی چشم 

گرفتم استراحت هایی بود که هر وقت تصمیم میمتوجه شدم این خواب هم یکی از همان کابوس

آورد. با کمک نرگس یزهایی را که فراموش کرده بودم، به یادم میآمد و چکنم به سراغم می

ی پایین رفتیم و نهار را دور هم خوردیم. نشستم و بدون این که چیزی بگم به همراهش به طبقه

ای نداشت. کردند مرا بخندانند فایدههر چه قدر طلعت، شوهرش عمو فرزاد و نرگس سعی می

ها نیستم بالیی سر مهسا و علی بیاید. که نکند وقتی پیش بچه درگیر بودم و دلم هزار راه رفت

ترسیدم که امانتدار خوبی نباشم. تکه پیتزایی که در دانشگاه ها امانت مادرم بودند و میآن

خورده بودم با دیدن حسام و رفتارش زهرمارم شده بود و پاک اشتهایم را از دست داده بودم. برای 

نشود دوقاشق از زرشک پلوی خوش آب و رنگی که پخته بود را با  این که خاله طلعت ناراحت

 کردم زودتر این بساط تمام بشود و به خوابگاه برگردم. میلی خوردم. خدا خدا میبی

طولی نکشید که همه غذایشان را خوردند و بعد از کلی تعارف تصمیم گرفتم ماشین بگیرم. وقتی 

ام وصلش ا از توی کیفم در آوردم و به گوشی هواوی لمسیهام ر راهی خوابگاه شدم در راه هدفون

 کردم آهنگ مورد عالقه ام را گذاشتم که ناخودآگاه به گذشته برگشتم:

 ی خالی کف خونهاین زندگیمونه، یه سفره

 مونهاین زنگیمونه، با ما کسی جز ما نمی

 بینههر روزمون اینه، آینمون حتی مارو نمی

 بعض و حسرت و کینه هر روزمون اینه،تشویش و

 چاقوی تو مشتم، جا مونده تو پشتم

 من بچمو کشتم، هر شب تو این خونه

 رحمیفهمی، تقدیر اگه اینه دنیا چه بیتو حس زخمای مارو نمی

 رحمی،با این همه بغض و تو این همه سختیدنیا چه بی
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 هر جا بگی گشتم دنبال خوشبختی، دنبال خوشبختی

 شهنیشه،جای نوازشم خون مردگی میدور گلوی ما از پس پره 

 ریزهشه، دست غرورم نیست اشکی که میخون مردگی می

 ریزهموقع میلعنت به اشکی که بی موقع می ریزه، بی

  روزبه بمانی

*** 

برای برادر مجردش خواستگاری کند کلی  وقتی که بهترین دوستم به خاطر این که زن پدرم او را

زد و عفتم را زیر سوال برد، باعث شد پدرم دیگر به صورتم نگاه  بهم تهمت  دروغ سر هم کرد،

 ها باهام رفتار شد را به یاد آوردم. هم نکند و مثل غربیه

شدند خیره شدم و هایی که به سرعت از کنارم رد میها و خانهاز پنجره بیرون را نگاه کردم به آدم

شناسم در رفاه زندگی هایی که میا همه آنچر  به این فکر کردم که انگار خدا هم دوستم ندارد! 

کنند و فقط سرنوشت من اینجور بود. خیلی ناامید شده بودم. آنقدر که دم به دقیقه آرزوی می

ها را به فرستادم که چطور این اشتباه را کردم و کرمانشاه و بچهکردم و به خودم لعنت میمرگ می

ی پدرم زنگ بزنم و حالشان را رفتم به خانهتصمیم گ خاطر درس رها کردم... یک هفته بعد

ی ثابت خانه پایین بود و مشغول گرفتن شماره  بپرسم. در راهِ رفتن به داخل دانشگاه بودم سرم

 سبز شده بود، برخورد کردم:  ناگهان و به یک ستون سنگی که درست جلویم بودم که

 آ...ی!-

 رم بلند شد:ام را چسبیدم که صدایی از پشت سدو دستی پیشانی

 چالق که هستی، کور هم شدی به سالمتی! -

بزنم لهش کنم اما ناگهان با دیدن  با عصبانیت به عقب برگشتم و دستم را مشت کردم تا 

 رویم ایستاده بود، شاخ در آوردم:شخصی که روبه

 باز هم تو؟! -

تفاوتی از و با بیای که پوشیده بود فرو کرد هایش را در جیب شلوار مشکی پارچهحِسام دست

 کنارم رد شد.
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هایم مسیر رفتنش را دنبال کردم... خیلی دور شد. اخم مبهوتانه دستم را پایین آوردم با چشم

شدم بیش از حد خودش رو دانستم چرا با دیدنش اینجوری میغلیظی روی صورتم نشست. نمی

جا من را آدم نرگس این داد. انگار هیچکس به جزدید و این رفتار بهم حس بدی میباال می

ام را قفل کردم و وارد دانشگاه شدم امروز دقیقا روزی بود که کرد! با ناراحتی گوشیحساب نمی

باید حسام و دوستانش تنبیهی که دکتر فرهادی برایشان در نظر گرفته بود را عملی کنند. بعد از 

استاد فرهادی هم با آن خان دیر رسیدند. این که وارد کالس شدم طبق معمول اکیپ حسام

ماژیکش را  اش به صندلی حسام که آخر کالس نشسته بود، نزدیک شد و حالت آرام همشیگی

 به طرفش گرفت:

 خوب آقای خوشمزه! نوبت شماست. -

ی وایت بردی که درست وسط دیوار نصب شده بود، میلی از جا بلند شد و به تختهبا بی حسام 

من از کسی واهمه »ای روی تخته نوشت:کرد و با خط کشیدهنزدیک شد. سر ماژیک را باز 

 «ندارم!

زل زد و لبخند کجی تحویلم داد که فائزه داوود و طاهایی که در   هایمبرگشت، مستقیم در چشم

ها کل کالس رفت روی هوا! زمزمه جریان این قضیه بودند پقی زدند زیر خنده و به تبعیت از آن

 کردم:

 ی پرروی هیوالی دوسر! کنه. پسرهه میدقیقاً من رو مسخر -

از جایم بلند شدم که از استاد اجازه بگیرم تا بیرون بروم چون بدجوری تمام سرم از شدت 

عصبانیت داغ کرده بود. نرگس با خواهش دستم رو کشید که بنشینم ولی من بهش محل ندادم 

های حسام و کل کردنیخیال کلو بعد از این که برای استاد دست تکان دادم و اجازه گرفتم. ب

استاد شدم و از کنارشان گذشتم هنوز به در کالس نرسیده بودم که ناگهان پای سالمم پیچ خورد 

و زمین خوردم کل کالس با دیدن اتفاقی که برایم افتاد از شدت خنده منفجر شد! و من بی صدا 

و چطوری خودم را از  دانستم چطوری از جا بلند شدمشکستم... خیلی خجالت کشیدم نمی

ی تمسخر آمیز طوری گریه کردم. هیچ صدایی به جز خندهکالس بیرون پرت کردم، نفهمیدم چه

شنیدم. نیم ساعت در دستشویی ایستاده بودم و دوتا دستانم را جلوی دهنم دانشجوها نمی

مین و زمان دلگیر ام بیرون از در نرود. خیلی دلم گرفته بود از ز هق گریهگرفته بودم تا صدای هق
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دانم چقدر گذشت و هوایم را ندارد... نمی شنوندکردم صدایم را نمیبودم... از خدایی که فک می

ام که از شدت گریه خیلی ولی وقتی در فلزی دستشویی را کشیدم و بیرون آمدم با دیدن چهره

مشت آب به سرخ شده بود، شوکه شدم! به طرف روشویی رفتم شیر آب را باز کردم و چند 

ای رنگی که به جز آن مانتویی نداشتم را تکاندم چون پر از خاک صورتم زدم. لباس فرم سورمه

  شده بود. از کیفم دستمالی بیرون آوردم و با آن صورتم را خشک کردم و به خودم نهیب زدم:

شی و بجنگی، ها باتر از این حرفکنه. تو باید قوینه نورا، گریه کردن هیچ مشکلی رو حل نمی -

ی ها و رفتارش داغونت کنه، بچه که نیستی، بیست سالته. به اندازهنذار کسی دیگه با حرف

 کافی بالغ هستی از پس خودت و مشکالتت برمیای.

عزمم را جزم کردم و از قسمت سرویس بیرون آمدم و راهم را به سمت خروجی دانشگاه کج کردم. 

 ایی از پشت سرم بلند شد و مرا وادار به ایستادن کرد:هنوز از در بیرون نرفته بودم که صد

 خوبی؟ -

ی بله باال پایین به عقب برگشتم نگاهم با نگاه آبی آسمونی رامی برخورد کرد. سرم را به نشانه

 کردم و خواستم به راهم ادامه بدم که گفت:

 رسونمت.شه یه لحظه صبر کنی خودم میمی-

 :دستم رو به عالمت نه تکان دادم

 رم.نه نیازی نیست با خط واحد می -

روی دانشگاه بدون این که منتظر جواب دادنش بشوم به طرف ایستگاه اتوبوسی که دقیقا روبه 

ای که توی ورودی بود را گرفتم و سوار بود رفتم. از شانس خوبم خط واحد تازه رسیده بود. میله

شستن انتخاب کردم. به طرف پنجره خم ی خالی را برای ناتوبوس شدم و اولین صندلی دونفره

دوید و با شدم و سرم رو بهش تکیه دادم. اتوبوس حرکت کرد که ناگهان شخصی در حالی می

زد تا بایستد نظرم را جلب کرد. باالخره سوار شد و نفس زنان ی اتوبوس میکف دست روی بدنه

دی زد و سی و دوتا دقیقا کنارم روی صندلی نشست با تعجب به طرفش برگشتم که لبخن

 دندانش را نشانم داد:

 خیلی خیلی خوش اومدم! -
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 تشر زدم: ام گرفته بود با اخمی ساختگی اش خندههم تعجب کرده بودم، هم از رفتار بچگانه

 این کارها یعنی چی آقا رامی؟ -

 کردم با لحن کنایه آمیزی ادامه دادم:ام را درست میدر حالی که مقنعه

 دستور دادند، تا بیاین کار ناتمومشون رو تموم کنید. نکنه شاهزاده-

 خندید و نگاهش را از من دزدید:

کنم. در ضمن فقط اومدم نه بابا، من و حِسام درسته دوستیم اما من که زیر دستش کار نمی-

 تون که نشد؟از شما به خاطر رفتار زشتش معذرت خواهی کنم، چیزی

 تفاوتی باال دادم: هایم را با بیپوزخندی زدم و شانه

 کنید؟ شما که کاری نکردید.نه، ولی چرا شما به جای اون معذرت خواهی می -

 موهای صاف و بورش فرو کرد و به طرفم برگشت:  با کالفگی در  دستانش را

ما قراره پزشک های آینده ی این جامعه بشیم و الگویی برای بقیه ی مردم باشیم، با خودم  -

  بیام و باشما صحبت کنم شاید بتونم یکم از دردی که دارید رو کم کنم.فکر کردم اگه 

 با بی تفاوتی از پنجره ی اتوبوس به بیرون زل زدم:

ها هستند، هر تون اون آدمهای صمیمیدونید باید الگویی برای بقیه باشید و دوستخوبه می -

 ی شما آقا حِسامه.دستهکنه یه باند مافیایی هستید که سر کی شما رو نشناسه فکر می

 باشنیدن این حرف ناگهان زد زیر خنده:

 ای بابا، چه فکرهایی که نکردید در مورد ما. -

 ام گرفت:از طرز خندیدنش ناخودآگاه من هم خنده

 واال به خدا.-

 اش روا قورت داد و رو بهم گفت:خندهرامی

 امیدوارم که از رفتار حسام ناراحت نشین، کال مدلشه.-

ی تایید تکان دادم از جا بلند شدم و میله ای که درست رو به رویم بودراگرفتم تا را به نشانه سرم

 پیاده شوم که رامی همزمان با من ایستاد:

 جا پیاده می شید؟این -

 بله.-
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 خودش را کنار کشید:

 بفرمایید. -

 دوست نداشتم بدون این که خداحافظی کنم چند ایستگاه جلوتر از خوابگاه پیاده شدم. اصال

فرستاده باشد تا بیشتر اذیتم کنند.   زدم حسام او رامحل زندگی کردنم را بشناسد. حدس می

سوار خط واحد شد ذهنم را  فکر این که چرا رامی با وجود داشتن ماشین مدل باال به خاطر من 

 مشغول کرد.

ی زیادی با من بگاه که فاصلههای مانتویم فرو کردم و آرام آرام به طرف خواهایم را در جیبدست

بلند شد.  نداشت حرکت کردم که ناگهان صدای بوق ماشین شاستی بلند مشکی از سمت چپم 

همین که به عقب برگشتم خانمی که سر جاده پشت سر من ایستاده بود به ماشینی که مدام 

وضع او آن قدر زد نزدیک شد و بعد از خوش و بش کردن با راننده، جلو سوار شد! سر و بوق می

ای را از نزدیک همچین صحنه  روزی  عمرم  کردم درطولفجیع بود که شوکه شدم! فکر نمی

تواند ارزش خودش را به خاطر پول پایین بیاورد. زنی که قرار است در ببینم. چقدر یک زن می

که نگاهم آینده مادر بشود و بچه بزرگ کند. سرم را از روی تاسف تکان دادم و به عقب برگشتم 

 با نگاه پیرزنی برخورد کرد. انگار متوجه نگاه تعجب آورم شده بود که گفت:

َّت آباده.تعجب نکن دختر جون، این -  جا جَن

دوید  ی پیرزن با شنیدن صدای آشنای نورا در حالی که از دور به سمتم میی چروکیدهچهره

دم تا این افکار را از ذهنم فراری بدهم و دا  به خودم برگرداند. سرم را تکان کم محو شد و مراکم

سعی کردم لبخند بزنم. به محض این که نورا بهم رسید به طرفش خم شدم و او را محکم بغل 

 هایم را روی هم فشار دادم و بعد از چند لحظه از خودم جدایش کردم:کردم. پلک

  شه؟گی مامانت نگران میکنی؟ نمیجا چی کار میاین وقت شب، این-

 بلند شدم دستش را گرفتم و با خودم همراه کردم که گفت:

 از توی پنجره دیدمت، اومدم بازی کنیم. -

 لبخند تلخی زدم:

شند، بیا بریم برسونمت دم در اتاقتون امشب رو آخه این وقت شب، مامان و بابات نگران می -

 کنیم عزیزدلم.بخواب فردا بازی می



                 
 

 

 سویل راوی|  نورا رمان

 

 

 

 

 

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

 

31 

 

خواست مانعم بشود خواهم بروم و با این کار میبود که می دلم فشرده شد انگار نورا فهمیده

 روی موهایش کشیدم و زمزمه کردم: دستم را با مهربانی 

کنه. امیدوارم خدا حفظت کنه، تو همون نوری هستی که زندگی این خونواده رو روشن می -

 سرنوشتت مثل من تاریک نباشه.

بعد از چند ثانیه سحر در را باز کرد  بار کوبیدم، به در بزرگ چوبی خونه نزدیک شدم و آن را چند

برای چند لحظه مبهوتانه به من و نورا نگاه کرد. نگاهش روی دست من در حالی که دست 

کوچک نورا را گرفته بودم چرخید. اخم کرد و به زبان محلی با سرزنش چیزهایی گفت که متوجه 

ی صدای جیغ و گریه از من جدایش کردنشدم. بعد با عصبانیت دست دختر کوچولو راکشید و 

نورا فضا را پرکرد. سحر محکم مرا به عقب هل داد و در را به هم زد. به شدت زمین خوردم 

 هایم گِلی شدند.لباس

 شود...ی خودِ آدم نمیهیچ جا مثل خانه

 شود...هیچ آغوشی مثل آغوش پدر و مادر واقعی آدم نمی

خواهد دیگر گریه کنم دهد اما دلم نمیکی گلویم را فشار میکشم. بغض سوزناآهی از ته دل می

 شود...که ناگهان دستی به طرفم دراز می  کنم از جا بلند شومسعی می

ی تاریک و روشن نور فانوس نفتی که روی ستون چوبی نمای خانه آویزان شده بود چهره  در 

در دستش   د انداختم. دستم راغمگین رامی ظاهر شد! نگاهی به دستش که به سمتم گرفته بو

نیمی از صورتم را  گذاشتم و با کمک او بلند شدم. دستش را به طرف صورتم بلند کرد و گِلی که 

 هایش جمع کرد:اش را در چشمگرفته بود کنار زد. تموم مهربانی

 حالت خوبه، نورا؟ -

 ام را گرفت و باال برد:سرم را پایین انداختم که چانه

 اندازه.قت سرش رو پایین نمینورا هیچو -

 اش نزدیک کرد:هایم باریدند. دستش را پشت سرم گذاشت و به سینهناخودآگاه اشک

 به هیچ چیزی فکر نکن آروم باش! -

ای که حِسام را کنار رودخانه دیدم به سرعت خودم را عقب کشیدم با پشت با یاد آوری لحظه

 مشکوک ریز کردم:هایم را هایم را پاک کردم و چشمدست اشک
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تونم آروم باشم وقتی تو و نرگس جفتتون برای من نقشه کشیدید تا من رو به این چطوری می-

 روستا بیارین.

 صدایم را بلند کردم:  ام را به طرف پایین گرفتم وانگشت اشاره

 کنه!دقیقا جایی که حِسام زندگی می  -

جا کردن عینکش روی بینی د. با جابهرامی باشنیدن حرفم جا خورد خودش را جمع و جور کر 

 تر شد:اش در صورتم دقیقکشیده

 جاست؟فهمم. حِسام اینچی می گی نورا؟ نمی-

 پوزخندی زدم:

 تون از یه قماشید.تو هم هیچ فرقی باهاش نداری، همه-

 داد:  هایش را با انکار تکاندست

ی این روستا خونه داره، باور کن من نه، نه نورا، گوش کن من روحم هم خبر نداره که حِسام تو -

 جا باشی تا...خواستم یه مدت ایناصال در جریان نیستم. فقط می

 دستم را به عالمت سکوت باال آوردم:

 ها پره.بسه دیگه، گوشم از این حرف-

ی حِسام بود و ای که کنار خانهکرد راهم را به طرف خانهبدون توجه به رامی که اسمم را صدا می

های بلند به سرعت خودش کردند، کج کردم. رامی با قدممردم را معالجه می س و رامی در آننرگ

 دستم را با حرص کشید: را به من رساند و 

 باورم داشته باش!-

هایی پر از اشک روی قلبش گذاشت با چشم زد دستم را بلند کرد و نفس میدر حالی که نفس

 اتر شده بودند بهم خیره شد و زمزمه کرد:که حاال مثل اقیانوسی پر از موج زیب

 من بهت نارو نزدم نورا! -

زد حس کردم. و همزمان ناگهان چیزی ته دلم فرو ریخت! گر گرفتم، تپش قلبش را که تندتند می

دیدم. یاد  های رامیضربان قلبم شدت گرفت. محبتی را که تمام عمرم در انتظارش بودم در چشم

تی در یک کالس خالی در حال تمرین برای کنفرانس دادن بودم و حِسام با وق ای افتادم که لحظه

دانستم چون یکی از استادهای عصبانیت وارد شد و در را بست! دلیل عصبانیتش را خوب می
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ام از من خواستگاری کرده بود و خبرش در کل دانشگاه پیچید. به من نزدیک شد و جوان رشته

 :محکم دستش را روی میزم کوبید

 ای بشی، فهمیدی؟ذارم مال کسِ دیگهمن نمی -

 انگشتم را به سمتش گرفتم: با حرص از جا بلند شدم و 

ت رو به رخ یه دختر نکش. من کنی. مردونگیآخرین بارت باشه صدات رو برای من بلند می -

 ترسم!ازت نمی

شید سعی کرد هایش رو روی هم فشار داد پوفی کسابید پلکروی هم می  هایش رادندان

 عصبانیتش را کنترل کند:

 فهمی؟من دوستت دارم می -

 کرد ادامه داد:اش فرو میهایش را میان موهای صاف مشکیدر حالی که انگشت

خواستم برم وقتی شنیدم یه استاد بهت نظر داره، دیونه شدم. عقلم رو از دست دادم! می -

 ها جلوم رو گرفتند.حالش رو بگیرم که بچه

هایش قند در درون دلم آب شد. عاشق همین غیرتی بودنش بودم. دلم نیدن حرفبا ش

خواست بیشتر درگیرم باشد و به من اهمیت دهد. با شیطنت چشمکی زدم که باعث شد می

 هایش بنشیند:لبخندی روی لب

 عاشق همین کاراتم حِسام. -

خودم برگرداند و باعث  صدای آشنای مردی در حالی که از پشت سرم بلند شده بود مرا به 

 وحشت زده به عقب برگردم: شد 

 نورا و رامی باهم! چشمم روشن! -

ای و شلوار خانگی شرت مشکی آستین حلقهاش جمع کرد تیهایش را روی سینهطاها دست

رسید کند! برایم عجیب به نظر میجا زندگی میدادند او هم اینراحتی که پوشیده بود نشان می

ن مدت چهل روزه همه کنار هم بودیم ولی هیچوقت طاها و حِسام را ندیده بود! چطوری در ای

دادند و بیشتر اوقات ی روستایی مرا در جمعشان راه نمیالبته منطقی بود. چون اصال آن خانواده

 گذراندم. طاها به من و رامی زل زد و باحالت تهدید آمیزی سرش را تکان داد:را تنهایی می

 کنید؟دونه دارید بهش خیانت میمیحسام  -
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دانست! پوزخندی زدم ی خیانت رانمیخیانت! حرف خنده داری زد، شاید هم معنی واقعی کلمه

 به طرفش نزدیک شدم: که حرصش گرفت یک قدم 

 اش کرد، چیه؟اگه این خیانته، پس کاری که حِسام با خونواده-

 رنگ از روی طاها پرید:

 منظورت چیه؟-

 امی برگشتم، صدام لرزید:به سمت ر 

بهش بگو، بگو شب تولدم چه اتفاقی افتاد؟ بگو وقتی قرار بود چهار نفری دور هم توی رستوران  - 

جمع بشیم؛ حِسام نیومد! تو بهش زنگ زدی تا ببینی چرا دیر کرده، داشتی باهاش تلفنی حرف 

تی گوشی رو چسبیدم تا زدی. یهو گوشیت رو کشیدم تا به خاطر دیر کردنش دعواش کنم وقمی

تعریف کرد توی بیمارستانه و هر لحظه ممکنه زنش زایمان کنه! ای خدا چه  خواستم چیزی بگم 

 حالی شدم!

 کردم ادامه دادم:هایم را پاک میدر حالی که اشک

هام سیاه شد و دیگه هیچی نفهمیدم. دانشگاه و کل تهران رو همون لحظه تموم دنیا جلو چشم-

تو هم همه  ا دیگه نبینمش. من رو با خودش توی یه بازی کثیف شریک کرده بود. رامیرها کردم ت

 ذاره!گه، داره سرم کاله میدونستی ولی هیچوقت نگفتی داره بهم دروغ میچی رو می

 هایش را باال برد و داد زد:رامی با بیچارگی دست

، یادته یه بار اومده بودم دم در کردیخواستم بگم ولی تو بهم توجه نمیبه خدا چند بار می -

خوابگاه تا بهت جزوه بدم. اون روز من اومده بودم همه چیز رو بهت بگم ولی تو اونقدر ذوق و 

کردم واقعا دیدی، از طرفی من فکر میشوق بیرون رفتن با حِسام رو داشتی که اصال من رو نمی

 دوستت داره نورا.

 ام را به طرفش گرفتم:انگشت اشاره

  تونه دو تا زن رو همزمان دوست داشته باشه.این رو بدون هیچ مردی نمی -

کرد من از هیچ چی خبر ندارم و هنوز همان طاها با شرمندگی سرش را پایین انداخت. فکر می

طاها  دادند رو به خواستند فریبم میای هستم که هر طور مییِ آفتاب مهتاب ندیدهنورایِ ساده

 ادامه دادم:



                 
 

 

 سویل راوی|  نورا رمان

 

 

 

 

 

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

 

35 

 

. هیچ کس من رو نفهمید و درکم نکرد. حاال اومدی از ذاب کشیدم و هزار دفعه مُردممن ع-

زنی؟ بزرگترین خیانتکار حِسامه و مطمئنم تقاص کاری که با من کرد رو دیر یا خیانت حرف می

 ده.زود می

 به طرف رامی برگشتم:

رم. برام مهم نیست کجا ولی خوام بجا بمونم. میاینرامی من دیگه تحمل ندارم یه لحظه دیگه  -

 جا دور شم.باید از این

 لبخند رضایتمندی زد:

 هر چی تو بگی. -

*** 

 هایی که احساس داشته باشند خیلی کمند...آدم

ای هستند که خدا برای هر کسی خلق کرده است کنند همان فرشتهفهمند و درک میآنان که می

شود و به شان پیدا میکنیم سروکلهیاز پیدا میتا مراقبش باشد... همانانی که وقتی بهشان ن

 آیند...کمکمان می

 ی نجاتی دارد و من فرشته ی نجاتم را باالخره پیدا کردم...فرشته  هرکسی در زندگی برای خودش

به   ی رامی ثابت ماند. سرش راهایم را باز کردم و به اطرافم نگاه کردم که نگاهم روی چهرهچشم

کردم در حالی که هایش را روی هم گذاشته بود. ناخودآگاه تبسمی بود و چشم صندلی تکیه داده

دانم داد. نمیاش حس خوبی بهم میدستم را بلند کرده بودم، ته ریش بورش را لمس کردم. زبری

آمد به ته ریشش دست بزنم! در حال کشیدن دستم روی ته ریشش بودم که چرا خوشم می

 نگاهش کردم: زده ی فوری دستم را برداشتم و شوکناگهان با شنیدن صدای رام

 دوست داری؟ -

 بهت زده جواب دادم: 

 ها؟-

هایش را باز کرد به طرفم برگشت در حالی که به زور فکر کردم شاید خیاالتی شدم که چشم 

 جلوی لبخندش را گرفته بود گفت:
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 می گم ته ریش دوست داری؟ -

 که از جواب دادن فرار کنم پرسیدم:خودم را جمع و جور کردم و برای این 

 تو بیداری! -

 باخوشحالی سرش را به عالمت مثبت باال پایین کرد. بالفاصله مشتی به بازویش زدم:

 خیلی لوسی رامی. -

 فوری دستم را گرفت روی یم طرف صورتش گذاشت و پرسید:

 کنی؟با من ازدواج می-

دانستم به من عالقه سوی رامی نداشتم. می شد... انتظار چنین درخواستی ازاصال باورم نمی

کند ولی با این وضعیتی که دانستم دوستم دارد و همیشه مثل نگهبان ازم حمایت میدارد... می

ای بدهم. به آرامی دستم را از داخل دستش بیرون توانستم جواب قاطعانهداشتم نمی

 د و با ناراحتی گفت:نگاهم را از او دزدیدم و سکوت کردم طاقت نیاور   کشیدم...

کنم ولی من دیگه وقتش نیست، عزادار خواهر برادرت هستی، خوب درک می دونم می -

خواد ای و هیچ جایی برای زندگی کردن نداری! دلم میتونم ببینم آوارهتونم صبر کنم، نمینمی

دیدمت بهت عالقه ی عمرم رو با تو بگذرونم، باور کن من از همون روز اولی که توی دانشگاه بقیه

کردم واقعا دوستت داره این حس رو توی دلم نگه پیدا کردم اما به خاطر حِسام که فکر می

ها ی اونکم وقتی متوجه شدم که به جز تو با دخترهای زیادی در ارتباطه و به همهداشتم، ولی کم

 هاست.کنه، دیوونه شدم! تو ارزشت خیلی بیشتر از اینهم ابراز عالقه می

های مزاحم روی صورتم که دم به دقیقه فرو با حرص پوفی کشید و دستش را دراز کرد تا اشک

 ریزند را پاک کند که با شنیدن حرفم شوک زده دستش در هوا ثابت ماند:می

گم ازش متنفرم ولی متنفر نیستم! وقتی ولی من هنوز هم که هنوزه دوستش دارم رامی، می -

رفت اون حسرت نداشتن پدر و مادر و لم براش ضعف میگفت جونم بابایی دبهم می

فهمید که چمه و شدم زود میکرد، وقتی ناراحت میهایی که ندیده بودم رو جبران میمحبت

 دردم چیه.

 کوبید و داد زد:  با حرص دستش را روی فرمان

ستت دارم، عشق گم من دوکنی. دارم میای که هنوز هم بهش فکر میای نورا، دیوونهتو دیوونه -

 من به تو فقط پاکه، بفهم!
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خواست تا حِسام را در یک شبه شدم. چطوری ازم میبغض گلویم را فشرد. داشتم خفه می

بهترین رفیقِ عشقم! با ناراحتی در ماشین را باز کردم و پیاده شدم  فراموش کنم و زنش بشوم! زن

هایی که از آمد با وجود تمام دروغمیها را نداشتم. از خودم بدم اصال تحمل شنیدن این حرف

ام شده بودم. عشقش حسام شنیده بودم؛ هنوز هم دوستش داشتم عاشق بزرگترین دروغ زندگی

 ی محبت بودم...واقعی نبود ولی برای من اهمیتی نداشت من فقط تشنه

 لنگ لنگان به طرف جاده رفتم رامی با نگرانی از ماشین پیاده شد و به طرفم دوید:

 کجا میری دیوونه؟!-

شد نتوانم درست جلویم را ببینم. در حالی که شالم را روی تابید و باعث میآفتاب به شدت می

رامی بازویم را   کردم، دستم را به طرف جاده دراز کردم تا ماشین بگیرم که ناگهانجا میسرم جابه

 کشید:

 دم دیگه بهت فشار نیارم.می نورا، از خر شیطون بیا پایین و بیا برگرد سوار شو! قول -

 از دستش بیرون کشیدم:  اخم کردم و با عصبانیت بازویم را

 دست از سرم بردار رامی! -

گذشتند که ناگهان ماشین پلیس با دیدنمان کنار ها به سرعت از کنارمان میها و کامیونماشین

 ن داشت رو به رامی پرسید:ها که لباس نظامی به تما متوقف شد. دو نفر پیاده شدند یکی از آن

  با خانوم چه نسبتی داری؟ -

زد و نفسم بند آمده بود فکر این که اگه بالیی سر رامی به خاطر من بیاید قلبم به شدت می

هایش را میان موهای صاف و بورش فرو کرد و با ناراحتی نگاهم داد. رامی کالفه دستعذابم می

 نسبتی با هم نداریم وسط حرفش دویدم: کرد. همین که دهانش باز شد تا بگوید

 ما نامزدیم جناب سروان! -

 هایم که از شدت گریه سرخ بودند انداخت و با شک پرسید:نگاهی به سر و وضع ژولیده و چشم

 چیزی شده؟ اگه شکایتی از این آقا داری به ما بگو. -

 لبخندی زدم:

 نه آقا چه شکایتی این چه حرفیه؟ من فقط... -

 تا آن لحظه ساکت بود وسط حرفم پرید: رامی که

 ایشون عزادار خواهر برادرشون هستند. -

 سروان سرش را با حالتی که یعنی باورش نشده باال پایین کرد:
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 گم، غم آخرتون باشه خانوم.آها. تسلیت می -

 بعد در حالی که بیسیمی میان دستانش را می چرخاند ادامه داد:

جا همه بیاید پاسگاه، تا از صحت و سقم این قضیه باخبر بشیم. اون به هر حال شما باید با ما -

 شه!چیز مشخص می

 من و رامی هر دو شوک زده به هم نگاه کردیم و همزمان داد زدیم:

 چی؟! پاسگاه!-

هر چه قدر سعی کردیم جناب سروان را قانع کنیم تا از تصمیمش صرف نظر کند و  

 اشت. برویم فایده نداشت که ند  بگذارد

مرا سوار ماشین پلیس کردند و یکی از افراد نظامی هم با رامی سوار شد. تمام راه را به این فکر 

کردم که چطوری از این مخمصه خودمان را نجات بدهیم... خیلی استرس داشتم و تمام تنم می

با  از ترس می لرزید. فکر این که من مسبب بدبختی رامی بشوم عصبیم کرد. ای کاش نرگس هم

جا نبود و به خاطر کرد. ولی حیف اینما بود او همیشه در چنین مواقعی راه حل مناسبی پیدا می

های من بود. اگه کاریخبر بدحال شدن پدرش یه شب قبل به تهران برگشت. تقصیر ندانم

م خواستخواستم از روستا بیرون بزنیم االن گیر نمی افتادیم. حاال چطوری میدیشب از رامی نمی

دانم چقدر در راه بودیم ناگهان ماشین هویتم را ثابت کنم و من هیچ مدرکی با خودم نداشتم نمی

کنار پاسگاهی که میان راه بود توقف کرد! سرباز پیاده شد و در ماشین را برای من باز کرد. وقتی 

بر شد! پیاده شدم با دیدن ماشین رامی که پشت ماشین پلیس پارک کرده بود استرسم هزار برا

توانستم از کابوس باشد و تمام شود ولی حیف واقعیت بود و نمی  خواست اینخیلی دلم می

رفت چیزی ته دلم سرازیر شد و فرار کنم. با دیدن رامی که همراه سرباز به طرف پاسگاه می  آن

لنگان راه فرو ریخت. به دستور جناب سروان من هم وارد پاسگاه شدم و پشت سر رامی لنگ

کرد انگار از دستم عصبانی بود... بعد از حدود نیم ساعت انتظار فتم. رامی دیگر نگاهم هم نمیر 

های زیاد تصمیم نهایی گرفته کشیدن ما را صدا زدند وارد اتاقی شدیم بعد از سین و جیم کردن

کردیم! برای من فرقی نداشت کجا باشم چون نه شدیم یا عقد میشد یا باید زندانی می

ام به خاطر رامی بود اگر زندانی ای داشتم و نه حتی عشقی که نگرانم باشد. تمام ناراحتیادهخانو

بخشیدم. به رامی که حاال با رفت و من هیچوقت خودم را نمیاش به باد میشد تمام آیندهمی
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 فاصله کنارم نشسته بود نگاهی انداختم و به طرف جناب سروان برگشتم:

 ام!من راضی -

هایش از ه تا اون لحظه از جوابم نا امید بود ناگهان با خوشحالی به طرفم برگشت! چشمرامی ک

 زدند همین که به خودش آمد به طرف جناب سروان هجوم برد تا او را بغل کند:فرط ذوق برق می

 قربونتون برم جناب سروان. -

 صدای تشر زدن مامور بلند شد: 

  بشین سر جات آقا! -

 روی صندلی نشست و سرش را به طرفم برگرداند و آروم زمزمه کرد: رامی با شرمندگی

  مبارکه حاجیه خانوم! -

کردم اینجوری ازدواج خواست گریه کنم. هیچوقت فکرش را نمیام گرفته بود هم دلم میهم خنده

ام جور دیگری بود... خیلی سخت است وقتی یک دختر، تنهایی کنم. تصورم از روز عروسی

ت برود... نه مادر نه پدری و نه حتی فامیلی پشت سرش نقل و نبات بریزند... کِل ی بخخانه

های حِسام، رامی آپارتمانی را در کرمانشاه بزنند و برای او آرزوی خوشبختی کنند. از ترس آدم

خرید... چون در این مدتی که از روستا رفته بودیم چندبار تلفنی تهدید کرده بود که ما را پیدا 

 کشد.ند و میکمی

ی کرد. از وقتی رسماً زنش شده بودم، حتی یک بار هم اجازهمهربانی رامی مرا بیشتر شرمنده می

کردم. گناهی نداشت ولی فکر من جای دیگری گرفتن دستم را به او نداده بودم. مدام فرار می

 دانست کجا!بود... انگار رامی هم می

کردند خبر ازدواجمان را نداد! هنوز هم فکر دگی میتهران زن  اش که دراو حتی به خانواده

زدگان کرمانشاه در یکی از روستاهای شهرهای اطراف کردند در ماموریِت کمک به زلزلهمی

مشغولِ طبابت است. از وقتی به شهر خودم برگشتم حتی یک بار هم سراغ پدرم را نگرفتم. 

م وقتی زلزله تمام خانه را خراب کرد پدرم و دانستم زنده است یا مرده! هر چند که خبر داشتنمی

ها رسیده باشد... دانستم آسیبی به آنزنش برای خوشگذرانی به دبی سفر کرده بودند. بعید می

کردم، به نحوی موضوع را عوض از نرگس هم خبری نداشتم. هر وقت از رامی در مورد او سوال می

در حال سرخ کردن سیب زمینی بودم شام کرد! من هم بیخیالش شده بودم. یک شب وقتی می
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ام را گوش های مورد عالقهکردم و یکی از آهنگآماده می  وقت آمدن رامی از سر کار برایش را تا 

 دادم ناخودآگاه همراه با خواننده با صدای بلند خواندم:می

 شه با تونگو نگو نه نگو نمی

 برای من یه رویاست هنوزم عشق با تو

 م عشقت افتادبه دلم به دل

 دو دفعه فال گرفتم دو دفعه اسمت افتاد

 دل من برای تو می کوبه حال دلم کنارت همیشه خوبه

 تو بمون منم از خدا خواسته قسم من به جونت قسم راسته

 مهدی احمدوند

*** 

کردم که چرخیدم چرخیدنِ من و با آهنگ زمزمه می دادم می رقصیدم ها و تنم را تکان میشانه

 ی خندانِ رامی همان!و دیدن چهرههمان 

هایم داغ شدند و رنگ صورتم عوض شد، آنقدر خجالت کشیدم که با دیدنش کپ کردم، گوش 

 خواست زمین باز شود و خودم را چال کنم!دلم می

 با خنده گفت:

  دی؟ هم بلدی برقصی هم آواز بخونی!این همه هنر داری و بروز نمی -

چند قدم بهم نزدیک شد. حاال دیگر دقیقا رو به رویم ایستاد و با  لبم را با خجالت گزیدم که

انگشت  کرد. دستش را یک طرف صورتم گذاشت و در حالی که  نگاهش مرا بیشتر شرمنده 

 وار تکرار کرد:کشید زمزمهام میشصتش را به آرامی روی گونه

 خیلی دوستت دارم نورا. -

ام را گرفت و باال دزدیدم و سرم را پایین انداختم که چانهضربان قلبم شدت گرفت. نگاهم را ازش 

 برد:

 از من خجالت نکش دختر! ناسالمتی شوهرتم ها!-

چند ماهه رامی آنقدر هوایم را داشت و بهم محبت کرده بود که ناخودآگاه به او  در این مدت  
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دیدم و حالت نمی کردم. دیگر مثل قبل کابوسمند شده بودم و با او احساس امنیت میعالقه

وقتش بود تا طعم خوشبختی را بچشم، خیال رامی را راحت کنم و   افسردگی نداشتم. حاال

احساساتم را با او در میان بگذارم. همین که دهانم را باز کردم تا چیزی بگویم صدای زنگ آیفون 

نداشتیم چون تصویری آپارتمان به صدا در آمد. لبخند رامی ماسید. اصال سابقه مهمان آمدن 

ی ما با خبر نبود. رامی به طرف آیفون رفت تا ببیند چه کسی خلوت ما را هیچکس از آدرس خانه

به هم زده است. من هم که تا آن لحظه هنوز محو چشمان آسمانی رامی بودم با دیدن دودی که 

م در شد به خودم آمدها بود، از پشت سرم در هوا متصاعد میناشی از سوختگی سیب زمینی

 سر خودم زدم:

  خاک تو سرت نورا که آبروت رفت! -

تابه را بلند کردم که ی فر آویزون بود را برداشتم و با آن ماهیای که روی دستهبه سرعت دستگیره

به خاطر حرارت زیادی که داشت دستم سوخت و فورا آن را در ظرفشویی پرت کردم. به طرف 

های آشپزخانه را باز کردم تا ا بوق کوتاهی روشن شد و پنجرهی هود را زدم باجاق گاز رفتم، دکمه

 هوا عوض شود.

هایم نشست. چقدر دنیا قشنگ است وقتی کسی با یادآوری چند لحظه پیش لبخندی روی لب

کند. از خدا ای پیدا میت معنای دیگهکنی و زندگیرا داری که هوایت را دارد احساس پوچی نمی

هست رامی را کنارم نگه دارد و عشق بینمان بیشتر شود. صدای حرف زدن خواستم تا دنیا، دنیا 

هایشان زیاد واضح نبودند برای همین به ی افکارم را از هم پاشید حرفرامی با شخصی رشته

کمد روسری برداشتم آن را روی سرم گذاشتم و به سمت اتاق پذیرایی   طرف اتاق خوابم رفتم و از

ی زیادی با اتاقم نداشت حرکت کردم. هر چه قدر به شد و فاصلهباز می  جاکه در خروجی از آن

شد! صدای آشنای آن مرد مرا تا مرز سکته شدم، بیشتر ته دلم خالی میتر میها نزدیکآن

 کردن برد:

 گوش کن رامی من با تو کاری ندارم حرف حسابم با نوراست.-

 خونۀ من برو بیرون نفهم!کنی اسم نورا رو به زبونت میاری از تو غلط می-

شنیدم با دیدن رامی که با او دست به یقه شده بود شوکه حاال دیگه همه چیز را به خوبی می

به طرف میزی که وسط نشیمن قرار داشت   زد و او را شدم! یهو مشت محکمی به صورت رامی
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از شوک خارج   بود مرا  ای که روی آنای و ظرف میوههل داد! صدای شکسته شدن میز شیشه

 کرد ته دلم خالی شد! وحشت زده به طرف رامی هجوم بردم و با گریه کنارش زانو زدم:

 رامی! رامی، حالت خوبه؟ ببینمت!-

هایم را دو طرف ریخت دستاش میبه او کمک کردم تا سر جا بنشیند که با دیدن خونی که بینی

 صورتش گذاشتم:

 وای خدا رامی داره ازت خون میاد! -

کرد و دستم را گرفت بعد با کینه به شخصی که پشت سرم ایستاده بود خیره اخودآگاه تبسمین

 شد:

 چیزی نیست عزیزم. -

 با صدایی که از پشت سرم بلند شد بالفاصله نفسم را با حرص بیرون دادم:

 اینقدر دوستش داری؟!-

 دم از ته دلم گفتم:از جا بلند شدم و به عقب برگشتم و در حالی که در چشمانش زل زده بو

 خیلی دوستش دارم.-

 حِسام با عصبانیت فریاد زد:

 کنی دوستش داری!تو بیجا می -

 به من حمله کرد که رامی فوراً جلویش را گرفت:

 کشیدی!ت رو به رخ یه خانوم نمیتو اگه واقعا مردی مردونگی -

 او را به عقب هل داد:

 از خونۀ من برو بیرون، گورت رو گم کن! -

 بازوی رامی را با نگرانی چسبیدم:

 آروم باش! -

موهایش فرو کرد، به عقب برگشت مشت محکمی به دیوار   هایش رادرحِسام با کالفگی دست

اتش خواست تمام عصبانیی بلندی کشید که تموم تنم از شدت ترس لرزید! انگار میزد و عربده

شنیدیم همین که کمی آروم شد به نفس زدنش را میرا این طوری بیرون بریزد. صدای نفس

عقب برگشت و بهم نزدیک شد با نزدیک شدنش بیشتر به رامی می چسبیدم، رو به روی ما 
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 ایستاد:

 به اینجا دعوا نبود ولی رامی عصبیم کرد. ببین نورا من هدفم از اومدن  -

 مکثی کرد بعد ادامه داد:

 من بهت نیاز دارم.-

 هایش را روی هم فشار داد:رگ غیرت رامی باد کرد و دندان

دی. دهنت رو کنی و به خانومم تحویل میخفه خون بگیر! چی داری واسه ی خودت بلغور می-

 بندی یا بیام کاه گِلش بگیرم؟!می

 به زور جلویش را گرفتم:

 تو رو خدا آروم باش! بذار حرفش رو بزنه و بره.-

 مه داد:نفسش را با حرص بیرون داد وسکوت کرد که حِسام ادا

دخترم سرطان داره و چند ماهه که بی قراره. از وقتی تو از دخترم دور شدی حاضر نیست  -

دونم چی کار کنم! عقلم شم. نمیگیره! دارم دیوونه میداروهاش رو بخوره و مدام سراغت رو می

 !ام توی این دنیا فقط نورا کوچولوهرو از دست دادم تو رو خدا کمکم کنید! تنها دارایی

حِسام بودند و من خبر   یچیزی ته دلم فرو ریخت! یعنی سحر و آن دختر کوچولو زن و بچه

ها را کرد؟! حاال دلیل آن همه بد رفتاریپس چرا نورا هیچوقت سحر را مامان صدا نمی نداشتم! 

ار تر بیماری نورا بود که کمرم را شکست! چندبار اسم نورا در دلم تکر فهمم. از همه دردناکمی

کنم اگه واقعا دوستم نداشت پس چرا اسم من را روی دخترش گذاشت؟! درمانده از می

نای ایستادن هم نداشتم.  دادند روی زمین نشستم. دیگر حتی هایی که ذهنم را به فنا میسوال

 اش چسباند:به سینه رامی با ناراحتی کنارم نشست و دستش را پشت سرم گذاشت و 

 ن تا تهش باهاتم.هر تصمیمی بگیری م -

توانستم با کمک نکردن، از حِسام بابت تمام کارهایی که باهام کرد، انتقام بگیرم. نمی

احساس باشم و بیماری آن دختر بچه را نادیده بگیرم. درسته دختر توانستم آن قدر بینمی

ی ای کوچک بود که حتبدترین دشمنم بود اما گناهی نداشت. فقط دوسال داشت به اندازه

 هایم حلقه زد...توانست درست کلمات را تلفظ کند... اشک در چشمنمی
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بینی کند. تا به خودت بجنبی میشناسد. ناگهان آدم را غافلگیر میمرگ کوچک و بزرگ نمی

شود اگر هایی که کردی هست اما چقدر خوب میوقتی نمانده و باید بروی! وقت برای جبران بدی

وقتمان تمام شود از فرصت استفاده کنیم. صدای حِسام مرا به خودم زودتر قبل از این که 

 برگرداند:

  به خاطر خدا کمکم کنید! -

کرد خیره شدم. با وجود حاال زانو زده بود و گریه می با کمک رامی از جا بلند شدم به حِسامی که

هم  و فکرش را باشم اش بدبختی خواست شاهدهیچوقت دلم نمی تمام بالهایی که سرمان آورد

کردم روزی کنار پاهای من زانو بزند! هیچ حسی نسبت بهش نداشتم فقط دلم به حال نورا نمی

گناه بود که دونست و آنقدر معصوم و بینورایی که چیزی از این دنیای بی رحم نمی می سوخت، 

زده بود  زل رامی که با نگرانی به من رفت. آه سوزناکی کشیدم و نگاهی بهدلم برایش ضعف می

کرد، دوباره به طرف   هایش رضایتش را از تصمیمم نشان داد و خیالم را راحتانداختم. با چشم

 حِسام برگشتم:

 دیم.برای نجات دادن جون یه انسان، هر کاری که از دستمون بر بیاد انجام می -

امیدوار شده، فورا  حِسام ناباورانه سرش را باال برد و به ما خیره شد، از برق نگاهش مشخص بود

 از جا بلند شد، از شدت خوشحالی صدایش لرزید:

 رم سحر و نورا رو از توی ماشین بیارم.پس... پس من می-

ی تایید باال پایین کردم، بازوی رامی را به آغوش کشیدم و نشانه  با عجله از در بیرون رفت. سرم را

 روی شانه اش گذاشتم. سرم را

 خیلی نگرانم رامی -

 ام کشید.ا دست دیگرش را روی گونهب

 نگران نباش عزیزم. خدا بزرگه. -

یک ماه تمام در کنار ما زندگی کردند، رفتارهای سحر   روزها از پی هم گذشتند و این خانواده

ی خوبی شد. حِسام با رامی اصال میانههمچنان بد بودند و نورا هر روز بیشتر از دیروز الغر می

ی کرد تا رابطهفتنه درست می شد. آنقدردید دیوانه میشوهرم را با هم می نداشت و وقتی من و

ای با هم خوب بودیم که دلخوری بین ما پنج دقیقه من و او خراب شود اما خوشبختانه به اندازه
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کرد، دلم دخالت می کشید ولی دیگه خسته شده بودم. حسام خیلی بین مابیشتر طول نمی

بچشم. روزی از سحر پرسیدم چرا نورا  را تا دوباره طعم شیرین  برود خواست هر چه زودترمی

 کند جوابم خندید:مامان صدایش نمی

  ش نیستم.چون من مادر واقعی -

 تعریف کرد: گیج شدم که خودش

وقتی مادر نورا زایمان کرد به خاطر بیماری دیابت دو روز توی کما رفت، روز سوم قلبش ایستاد و -

 فوت کرد.

ها ناخودآگاه قلبم فشرده شد، دستم را با مهربانی روی دست ظریف سحر شنیدن این حرفبا 

 گذاشتم:

 واقعا متاسفم. امیدوارم غم آخرتون باشه. ولی شما چه نسبتی با نورا دارین؟ -

 ی چشمش چکید؛اشکی از گوشه

رو برای  ی نورا هستم، من و مادرش شباهت خاصی به هم داریم. مادربزرگ نورا منخاله -

دونم پسرش خواستگاری کرد تا این بچه درد بی مادری رو نچشه و فکر کنه من مادرشم اما نمی

 کنه.کنم من رو مامان صدا نمیچرا هر کاری می

و زیر لب تشکر  ای که روی میز بود، برداشتم و به طرف سحر گرفتم آن را گرفتدستمالی از جعبه

 کرد:

 سام باخبرم!ممنون، من از جریان تو و حِ -

 ضربان قلبم شدت گرفت که ادامه داد:

دونستم چطور آدمی هستی ولی امروز ترسیدم نورا عذاب بکشه، از تو مطمئن نبودم و نمیمی -

وقتی از دستپختم جلوی حسام تعریف کردی شوکه شدم و فهمیدم دلت پاکه، هدفت اینه که ما 

 رو به هم نزدیک کنی.

 لبخندی زدم:

 دوستش داری؟ -

 گونه هاش گل انداختند:

قبل از این که با خواهرم ازدواج کنه، بهش عالقه داشتم ولی هیچوقت حسم رو باهاش در میون -
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 نذاشتم. وقتی به خواستگاری خواهرم اومدند خیلی دلم شکست و افسرده شدم.

به نظر غیر ممکن هستند را داریم  ها آرزوهای چیزهایی کهگاهی وقت خیلی عجیب نیست!

افتند. ای میبینی نشدهشود و اتفاقات پیشفل از این که بعد از مدتی ورق سرنوشت زده میغا

دادم، اللی را به عشق ترجیح می داستان زندگی حِسام از این قرار است کوری و دانستممی اگر

تم اش را داشکردم، مهربان بود. مردونگیچیزی که فکرش را می بیشتر از آنرامی  خدا رو شاکرم 

پای گذشت و من پابهآمد... دوماهی از شیمی درمانی نورا میو از غیرت بیش از حدش خوشم می

ای از من داد لحظهای وابسته شده بود که به خودش اجازه نمیاو در بیمارستان بودم. به اندازه

... توجه کنم انداخت تا بیشتر به اومی کرد و تیکهها رامی حسودی میجدا شود. بعضی وقت

نشد. غلطی زدم بعد سر جایم  یک شب تلفن رامی که روی ویبره بود لرزید خسته بود و بیدار

نشستم و به گوشی سامسونگ سفید رامی که روی پاتختی در حال لرزش بود خیره شدم دلم 

بلند شدم تخت  جلوی پاهام، آمد بیدارش کنم با کنار زدن روتختی جگری رنگ ساتن ازنمی

ی آشنای شماره های بلند به پاتختی نزدیک شدم. گوشی را برداشتم و بهبا قدمدور زدم و  را

اومد که مال چه کسی است خیره شدم بعد از ی گوشی بود ولی یادم نمیروی صفحه شخصی که

 پیچید: راچسبیدم که صدای ظریف خانومی درگوشم گوشی ی اتصال دکمه لمس کردن

 چطوری عشقم؟!-

زد و از پیدن را از یاد برد. صدای خانمی که از پشت تلفن تندتند حرف میای قلبم تبرای لحظه

 ای دو سه بار درِ گوشم اکو شد:گفت مثلِ صدای ضبط شدههایش میدلتنگی

دونی چقدر دلم برات تنگ شده رامی! ات رو جواب دادی، نمیخداروشکر که بالخره گوشی -

دی نکنه اون گیره! چرا جواب نمیگی نباشی نرگست دلش میگرفتی نمیحداقل یه سراغی می

 تونی حرف بزنی...عجوزه پیشته؟ نمی

ترین رفیقم! دختری یکنم یا درست شنیدم؟ این صدا صدای نرگس بود! صمیممن اشتباه می  

تر بود. باور کردنش خیلی که در بدترین شرایط کنارم بود، دختری که از خواهر به من نزدیک

کرد و من خبر نداشتم! پس این هم یکی از سخت است رامی این همه مدت خیانت می

حِسام  های حِسام بود تا از من انتقام بگیرد. چون یک بار از دختری که قربانی دوستی بانقشه

ی شده بود شنیدم که او عاشق بود، به اولین عشقش نرسید ازدواجش سنتی و بنا به خواسته
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ی بدخیمی در قلبش رشد کرد و حاال اش صورت گرفت. این حِس نیاز به عشق مثل غدهخانواده

ار کند. انگار با این کآید خودش را خالی میبا ابراز عالقه کردن به هر جنس مؤنثی که گیرش می

است از تمام دخترها انتقام بگیرد. پاهایم سست شدند. قدرت ایستادن را از دست دادم. خومی

هایش را بسته آنقدر شوکه شده بودم که نفهمیدم چطوری روی زمین نشستم و به رامی که چشم

هام شل شدند با ُسرخوردن گوشی از دستم و برخورد آن با زمین صدایی بود خیره شدم، انگشت

 شد که ناگهان رامی از خواب پرید و با دیدنم در آن حالت جا خورد: بلند

  عزیزم، حالت خوبه؟ -

چرخید انگار الل شده بودم. رامی شنیدند. زبانم نمینرگس را نمی هایم صدایی جز صدای گوش

 هایش را دو طرف صورتم قرار داد:به سرعت رو تختی را کنار زد، بلند شد کنارم زانو زد و دست

 چی شده نورا؟ چرا رنگت پریده؟-

های رامی را کنار زدم و او را به عقب هل دادم که تعادلش را از داد فورا دستصدایش آزارم می  

  دست داد و افتاد:

 معلوم هست چته؟-

لنگان هایم لنگهمین که به خودم آمدم با کمک پاتختی از جا بلند شدم و به طرف کمد لباس

ی پایین کمد بیرون کشیدم کرد ساکی از طبقهای رامی که اسمم را صدا میتوجه به صدرفتم. بی

ها را از جایشان در آوردم و سعی و روی تخت پرت کردم، آن را باز کردم با عصبانیت چوب لباسی

کردم به زور چند دست لباسی را که برده بودم در ساک جا بدهم. رامی گیج شده بود. وقتی ساک 

 جا بلند شد. به طرفم هجوم آورد و بازویم را کشید: ها را دید ازلباس

 خوای بری؟دیوونه شدی؟ نصف شب کجا می -

 ترکیدم:

خوام برم جایی که از تو و نرگس و حسام دور باشم، ای خدا من و بکش دست از سرم بردار! می -

 راحتم کن!

 جلوی دهنم را گرفت:

 گی چی شده یا نه؟کنی. بهم میم میزنی؟ داری دیووندور از جون این چه حرفیه که می-

 هایم را پاک کردم:اشک دستش را پس زدم و با پشت دست 
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  تو که اینقدر دوستش داری چرا با من ازدواج کردی؟-

ها مثل این که چیزی یادش آمده باشد مسخ شده بهم خیره شد صدایش با شنیدن این حرف

 لرزید:

  نرگس! نرگس چی بهت گفته؟ -

آمد در را دوست داشتم که حتی با وجود خیانتی که به من کرده بود دلم نمی آن قدر نرگس

ی گوشی رامی سکوت حاکم در موردش چیز بدی بگویم. ناچار سکوت کردم ناگهان صدای ویبره

اتاق را شکست هر دو به طرف گوشی برگشتیم. رامی به خودش آمد و به سمت موبایل که آن 

اش بود ای که روی صفحهدوید از روی زمین بلندش کرد و به شمارهتر روی زمین افتاده بود طرف

 زل زد:

 نرگسه! -

آور و آزار ی خیانت عذابلنگان به طرفش رفتم و مقابلش ایستادم. هیچ چیز برایم به اندازهلنگ

 خواست حرفی بزند که وسط حرفش دویدم:دهنده نبود می

 خیلی نامردی! -

  شد بغضی گیر کرده در گلویم را به سختی قورت دادم و گفتم:ی چشمم سرازیر اشکی از گوشه

 طالقم بده رامی!-

هایش تا جایی که امکان داشت گشاد شدند. اخم غلیظی روی صورتش نشست. به گوشی چشم

ای بعد نگاهش را از آن گرفت و به سامسونگی که در دستش در حال لرزش بود خیره شد لحظه

هایم را با عصبانيت روی هم سايیدم. به تر حرصم گرفت. دندانمن دوخت. از این رفتارش بیش

 عقب برگشتم تا بروم که ناگهان دستم را کشید:

  دونی، قضاوت نکن نورا!وقتی چیزی نمی -

 روی حالت آیفون قرارداد که صدای نرگس در اتاق پیچید: ی اتصال را لمس کرد و فورا دکمه

ی قبلم رو فراموش کردی. گفته های دفعهمثل این که حرفدی ها؟ حاال دیگه جوابم رو نمی -

 ریزم.ت رو به هم میبودم که اگه جوابم رو ندی زندگی

های ی رامی که هر لحظه ممکن بود بترکد و جواب زبان درازیبا تعجب به صورت بر افروخته

  نرگس را بدهد، زل زدم.
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ین همه سال واقعا من رو ندیدی؟ منی که دونم عاشق چیِ اون گاوِ چالق شدی. یعنی امن نمی -

هایی که دوستشون داری نزدیک بشم تا به برای به دست آوردنت حاضر شدم حتی به آدم

دونستم دوستی تو با اون بز بیشتر از اونی هست که فکرش رو چشمت بیام. هر چند که نمی

کنم تا اتون مشکل درست میدی یا اونقدر بر کردم. حاال هم دو راه بیشتر نداری یا طالقش میمی

 این که زنت شخصاً ازت جدایی بخواد...

هایش شد. رامی گوشی را روی تخت پرت کرد و با نگرانی دستکم ضعیف تر میصدای نرگس کم

هام سنگین شدند، سرم گیج رفت شنیدم، پلکرا دور کمرم حلقه کرد. صدایش را دیگر نمی

 بستم. هایم راتعادلم را از دست دادم و چشم

*** 

لرزید. لباس سفیدی پوشیده بودم ولی اونقدر نازک بود که تاریک بود. تنم از شدت سرما می

کرد. پاهای نحیفم را در دلم قفل کردم دلم برای مادرم تنگ شده آرزوی بودنش در گرمم نمی

سفید نزدیکم کنارم تمام وجودم شد. ناگهان نوری از دور تاریکی مکان را روشن کرد زنی با لباس 

ی زیبا و نورانیش کرد. نگاهم روی چهرهی طالیی رنگی خودنمایی میشد. در دستانش جعبه

اش شبیه مادرم بود! تپش قلبم شدت گرفت با خوشحالی از جا بلند شدم و چرخید چقدر چهره

 لنگان به طرفش هجوم بردم او را به آغوش کشیدم و از ته دل اشک ریختم:لنگ

جا ترسم مامان. اینجا بمونم. من خیلی میتونم اینمن رو با خودت ببر! دیگه نمیتو رو خدا  -

 خیلی تاریکه!

 هایم را پاک کرد:من را از آغوشش بیرون کشید و اشک

 نگران نباش نورا خدا همیشه کنارته. -

 دستش را یک طرف صورتم کشید و با مهربانی گفت:

 ای آوردم. مواظبش باش!دیههنوز وقت برای رفتن زیاد هست. برات ه -

ای به طرفم گرفت بهت زده نگاهش کردم. همین که جعبه را باز کردم نوری تمام مکان را در جعبه

 هایم از شدت نوری که مانند برق آزار دهنده بود، بسته شدند.بر گرفت چشم

*** 

دست داشت ای در جدا شدند. شخصی در حالی که چراغ قوه هایم از هم با تکان دستی پلک
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زد. اذیت شدم. صورتم جمع شد و ناخودآگاه به سمت چپ هایم میمدام نورش را در چشم

ی نگران رامی ثابت ماند. او کنارم بود با دیدنم گل از مخالف دکتر برگشتم که نگاهم روی چهره

گلش شکفت و لبخندی زد. با فشار دادن دستم تازه متوجه شدم دستم را میان دستانش گرفته 

  ام کرد:ست. صدایی که از سمت راستم بلند شد شوک زدها

 خوب خداروشکر حالِ مادرو جنین خوبه. -

 ناباورانه به سمت دکتر چرخیدم. سعی کردم سر جا بنشینم که رامی جلویم را گرفت:

 باید استراحت کنی عزیزم.-

شکمم کشیدم  های رامی که روی بازوانم بودند را پس زدم و نشستم شوک زده دستی رویدست

کردم. دانه ریختند. با یادآوری خوابی که دیده بودم تبسمیهایم پر از اشک شدند و دانهچشم

کوبید. هیجان زده به طرف رامی برگشتم. انگار تمام ی مادرم بود. قلبم به شدت در سینه میهدیه

 ای کشیدم:هایم را فراموش کردم. با خوشحالی جیغ خفهبدبختی

  ام رام... ی.من حاملهب... بچه!  -

 ام کاشت:ای روی پیشانیدستانش را دو طرف صورتم قرار داد و با مهربانی بوسه

 ام سه ماهه که بارداری قربونت برم من.آره زندگی-

خواست پرواز کنم. از خدا خواستم کمکم کند تا بتوانم به سالمتی از شدت هیجان دلم می

م باشم و رامی همیشه کنارم باشد. بودنش برای من حکم ازایمان کنم. مادر خوبی برای بچه

ها گذشتند. اکنون هشت ماهه شده بودم. طبق معمول در ی نجات را داشت روزها و ماهفرشته

 ی رامی بودم که ناگهان صدایی از تراس بلند شد. حال پختن غذای مورد عالقه

ه در کشویی تراس را کشیدم شخصی لنگان به طرف آن رفتم. همین کزیر پلو را کم کردم و لنگ

ی سیاهی پوشیده شده بود به طرفم حمله کرد. جیغ زدم و به عقب در حالی که صورتش با پارچه

ام با وحشت به سیم دور گردنم که داشت خفه برگشتم که ناگهان سیمی را دور گردنم انداخت 

دنم را گرفت. هر چه تقال زدم. راه نفس کشینفس میفایده بود نفسکرد چنگ زدم ولی بیمی

فایده بود. در حال جان دادن بودم که ناگهان با کردم تا از زیر دستانش نجات پیدا کنم بیمی

شنیدن صدای آخ و شکستن چیزی که از پشت سرم بلند شده بود، سیم دور گردنم شل شد و 

دم، چهار کشیکردم و وحشت زده با صدای بلند نفس میدر حالی که پشت سر هم سرفه می
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لرزیدند و جنین تندتند در شکمم دست و پا روی زمین خم شدم. دست و پاهایم به شدت می

خواست با این کار ترسش را نشانم دهد. همین که به خودم آمدم با ترس به زد. انگار میلگد می

 ای ایستاد و نفسم در سینه حبس شد:عقب برگشتم که با دیدن دو نفر قلبم برای لحظه

 کنی حِسام؟جا چی کار می... تو اینتو -

  نگاهم را از او گرفتم و به نرگس که روی زمین بیهوش شده بود ناباورانه خیره شدم:

  نر... نرگس! -

 ای پر از خون که در دستش گرفته بود انداخت:حسام نگاهی به گلدان شیشه

 آره نرگس اگه به موقع نرسیده بودم االن مرده بودی نورا. -

 در چشمانم حلقه زد:اشک 

 چرا؟ چرا این کار رو باهام کرد؟! -

 حسام گلدان را گوشه ای پرت کرد:

ام و ازم خواست برای کشتنت کمکش کنم. وقتی قبول نکردم عصبانی امروز اومده بود خونه -

ریزه. از وقتی فهمیده بود بارداری دیوونه شد. شد و تهدیدم کرد که زندگی من رو هم به هم می

تر نگران تو بودم. برای همین تعقیبش کردم. چندتا قرص توهم زا استفاده کرد بعدش هم بیش

 توی ماشین کلی الکل و مواد مخدر مصرف کرد. اگه به موقع نرسیده بودم االن کارت تموم بود.

شد و دلگیر بودم از رفیقی که بعد از آن همه سال اینجوری جوابم را هق افتادم. باورم نمیبه هق

ام. منی که حتی از کرد عشقش را ازش دزدیدهکشید. فکر میداد و برای کشتنم نقشه میمی

زدم با نگرانی از جا بلند شدم. زنگ میاحساسش نسبت به رامی خبر هم نداشتم. باید به رامی 

ام که روی میز وسط نشیمن دردی در شکمم پیچید ولی به آن اهمیتی ندادم و به طرف گوشی

ی ناشناسی روی صفحه ام به صدا در آمد. شمارهلنگان رفتم که ناگهان گوشیلنگقرار داشت 

 ی وصل شدن را لمس کردم که صدای مردی در گوشم پیچید:بود. بدون معطلی دکمه

  شما همسر آقای رامی سلطانی هستید؟-

 با نگرانی جواب دادم:

 بله بله بفرمایید. -

 کردند و االن ایشون رو بردند بیمارستان...همسر شما با کامیون توی جاده تصادف  -
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 شنیدم انگشتهایم شل شدند، گوشی از دستم افتاد. حسام به طرفم دوید:دیگه صدایی نمی

 نورا... -

شد تا آید. احساس خواب آلودگی تمام وجودم را در برگرفته است ای کاش میخیلی خوابم می

دید! جا وجود داشت و گل پسرش را میرامی این ابد بخوابم... ای کاش مادرم کنارم بود! ای کاش

خندند. شباهت کشم. چشمانش در چشمانم میدستم را روی صورت تپل رامی کوچولو می

کشم و با روی هم گذاشتن چشمانم کند. آهی میتر میعجیب این بچه به رامی او را خواستنی

ای برافروخته و چشمانی چون هرهای می افتم که تازه زایمان کرده بودم حِسام با چیاد لحظه

 ی پلید نرگس گفت:ای از خون به مالقاتم آمد و از نقشهکاسه

زنگ زد و کلی کنم برای این که من و تو رو گیر بنداره به رامی دونست من تعقیبش میاون می -

رامی  ذاریم. وقتیدروغ سر هم کرد که من و تو پنهونی وقتی اون توی خونه نیست با هم قرار می

های بین من و تو که ی مکالمهها رو شنید اول باور نکرد ولی وقتی صدای ضبط شدهاین حرف

قبل از ازدواج باهم داشته بودیم رو برای رامی پلی کرد، دیوونه شد و با سرعت به طرف خونه 

  رانندگی کرد... اتفاقی که نباید بیفته افتاد متاسفم نورا.

ده شدم. تمام امیدم را برای زندگی از دست داده بودم. حتی دلم بعد از فوت رامی خیلی افسر 

کم ام، شیر بدهم تا این که توسط پزشکان معالجه شدم و کمام، جگرگوشهخواست به بچهنمی

ام کرده بود. یک روز ظن نسبت بهم از دنیا رفت دیوانهحالم بهتر شد. فکر این که رامی با سوء

ه روی آن اسم من و رامی حک شده بود. اعتراف کرد که قبل از حسام برایم گردنبندی آورد ک

ای بود که رامی برای من بعد مرگش همه چیز را برای رامی تعریف کرده است و این گردنبند هدیه

دانستم باید خوشحال باشم یا گریه کنم حداقلش خیالم از فارغ شدن در نظر گرفته بود نمی

  راحت شده بود...

ها حاللش کنم. من تنها برای گذشتن ست تا قبل از رفتنش به خاطر تمام بدیهمچنین ازم خوا

ام دور شود... بعد تواند از من و زندگیاز او یک چیز را خواستم آن هم این بود که تا جایی که می

از آن اتفاق هیچوقت نرگس را نبخشیدم و از خون شوهرم و کاری که با ما کرده بود نگذشتم. بعد 

دن دادگاه سرانجام به حبس ابد محکوم شد. حسام باالخره به سحر عالقه پیدا کرد. بعد از گذران
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از مرگ دلخراش نورا کوچولو، نورای دیگری متولد شد. من هم ادامه تحصیل دادم و تخصص 

ام آمد چون جایی برای زندگی ها دوری به خانهام را گرفتم... باالخره پدرم بعد از سالمامایی

ای که توسط پدرم به نامش زده شده بود را فروخت و با معشوقش به خارج ش خانهنداشت. زن

ای خیره زد و فقط به گوشهی روحی که خورده بود دیگر حرف نمیسفر کرد. پدرم به خاطر ضربه

  شد.می

ام که سرش را با شنیدن صدای رامی به خودم آمدم چشمانم را باز کردم با دیدن پسر ده ساله

 وی بالشت گذاشته بود، لبخندی روی لبانم نشست:کنارم ر 

 جونم مامانی! -

 دستان کوچکش را روی صورتم کشید:

 شه برام قصه بگی؟مامان! می -

 کردم:تبسمی

 تو جون بخواه عزیز دلم! یکی بود یکی نبود... -

زندگی خیلی زیباست. وقتی کسی کنارت باشد و احساس تنهایی نکنی وقتی دلت به بودنش 

ی ست. من حتی به آن جعبه هدیهن که باشد کافیاش مهم نیست. همیباشد، بقیه خوش

دهد و حِس وجودش را در طالیی رنگی قانعم که مادرم به من داد. همان که بویِ عشقم را می

 ترین مردِ دنیا، رامیِ من!پروراند تا ابد عاشقت هستم. ای با احساستمام اجزای وجودم می

  چشات نقاشی خداست

 خواستمت ببینمی

 خدا همین رو خواست

  هوا هوای عاشقاست

 زمین از این به بعد

 بهشت ما دو تاست 

 بهشت ما دوتاست...
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 پایان

 یک رمان مرجع رمان

درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می خواهید که رمان ها و شعر 

ساخته و منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و هایتان در قالب نرم افزار موبایل 

 با ما تماس بگیرید.

 پیشنهاد می شود
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