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 نگهبان محیا  آقا و خانم بلک
 

 میالرحنالرحماهللمبس

 

 !ستین ما دست زایچیبعض وقتایگاه

 !دلمونیتودایمییهویهکیعشق مثل

 ...تویچشماندید مثل

 ...صدات مثل

 ...لبخندت مثل

 !نبودنم دستمچکدویه نایا

 !نبودنم دستمهمشدنهوانیدیحت

 

 !خوردیم چرخمگوشیتو شیصدا

 

 !یمن زیعز تو! یخونممخان تو -
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 شومیم ذوق غرق

 

 !منیایدن! یمن دلنجا -

 

 دهدیم رامجوابنمهربا همانطور ومزنیم شیصدا

 

 !دارم دوستیلیخنایدا -

 

 بوسدیم رامدست پشت

 

 عشقنشددنابو! باشنعشقمو مواظب! منیایدنمدار دوستممن -

 !بنده موهیهب
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**** 

 

 

. گهیدیاساسیبند شرطهی بامیاومد امشب. یگرامیها فالوورمسال -

 رویبطریتو آب باالنیهم از ومیبشنیکابهتلنیا سوارهقرار

 .هستننییپاهکیملت سر رومیکنیخال

 

 دهدیم تکانش باردچن ودریگیمنیدورب سمتهب رایبطر

 

 ازمسالمیبتونمدواریام. ستین توشیچیه وهزیتم آب -

 .نکنننپارمو ملت ونرویبمییایبمهنشرطمونیا
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 ازیکاف درقهبنیکابهتل. شودیمدبلن وددهیم نوا بدست رایگوشهخند با

 ازمآرامآرا رانآ آب ودکنیم باز رایبطر در. شده دور شنشیاست

  ودخندیمدبلن نوا. کندیمیخالنیزمیرو کوچکشیهپنجر

 ودهستننییپاناهکیمردم سمتهب رایگوشنیدورب

 حال در نفر هزار چهار. ردیگیمدشویمهختیر آبنسرشایرویناگهان

 .هستندنوشایالندید

 

 .مییماندینفهم تانیبشهگیدهبسدمهرا -

 

 کندیم پرتیصندلیرو رایخالیبطر ودکشیم عقبدمهرا

 

 اومد؟نخوشتو. امشبمونیبند شرط ازمنیا -
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 حفیگاه. خوانندیم اردیایم باالهکییها کامنت ودنینشیم نوا کنار

 زشتهکدینکنهکدانهکرد حتینصمهیگاه ودانهدیخندیگاه ودانهداد

 .فالن و است و

 

 ودریگیمدبوهدیپوشهکیهود سمتهب رایگوشنیدورب نوا

 کارش. کندیم شروع راددایممانجادیبا امشبهکیغیتبل

 اخلد رایگوش آن،نردک ویس ازدبع ودکنیم قطع را ویالدشویممتماهک

 رو وداندازیمنیکابهتلمدونشیاستهبینگاهدمهرا. اندازدیم فشیک

 دیگویم نواهب

 

 پسنکالمومیبود مانبفهم. نییپامیپریم داشتهنگهنکیا محضهب -

 .استهمعرک
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 ودکننیمهنگانیکابیهپنجرهب منتظرنجفتشا

. شوندیمهادیپهعجل و شتاب با تد،سیایمنشیاستیتونیکابهکنیهم

 خودش دنبال را او ودریگیمممحک را نوا دستدمهرا

 هاهلپنییپاهبدرونیمنییپا رانشیاستیهاهپل برد،یمنکشانکشا

 ستندیایمنخودشانکردمآرا ونگرفت نفسیکمیبرا رسند،یمهک

 

 .کردنیمنپارمویعنینگرفتنمویم -

 

 گذاردیم شکمشیرو را دستش اش،هخندنایم ودخندیم زورهب نوا

 

 ...هایولنگرفتیاساس دوشهی -

 

 تر،ورنآیکمیپسرک حرفهکدیبگویزیچ ودکن بازندهادخواهیمدمهرا

 ماسدیمنشایها لبیروهخند ودکنیم خشکنشایجا سر رانجفتشا

 

6 DONYAIEMAMNOE



 

 

 نگهبان محیا  آقا و خانم بلک
 

 شک ،کننیم بیعجیکارها اونور نوریانریمهکنهمونا نایا گاین -

 .مردم سر رونختیر نایامه رو آبمندار

 

 گرداندیبرمنشایپاهاهبنجا ورتر،نآیکمیمرددایفر

 

 .هارو پدریبناونیریبگ -

 

 بادمهرا. گذاردیم فرارهب پادمهرا از زودتر ودکشیمیغیج نوا

 زا سرعت. دودیم نوا سر پشت بلند،یها شیر بایکلیهیمردندید

 رانآ ودبرسان موتورشهب را خودشدتوانیم زودتر و است شتریب نوا

 پرش با شه،یهم مثل ودرسیم موتورهبنزنا نفس نفس نوا. کندنروش

 ردو تیجمع از ودکنیم حرکتهبالفاصلدمهرا. ندینشیم موتوریرو

 .شوندیم

 

 .مزخرفتیهایبند شرطنیا با دهنت نوایعنی -
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 کنار راهشد پخش صورتشیروهکییموها انگشتانش نوک با نوا

 دیگویم ودکشیم

 

 .نینب خودتویهمسخریها شرط. نهیهمهب فشیک -

 

 دیگویم حالنهما در وددهیم موتورهبیگازدمهرا

 

 رونحس مشیهایمصنوعندندونوایلیتو آبمکرد شرطهک بارهی -

 .گمیم بهتیبخور

 

 دیگویم ودکنیم جمع را صورتش نوا
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 توالتهکاس تویبرمکنیم شرطمایم عوضش در -

 .کهیمردیبخوریماکارون

 

 .کندیمیط سرعتهب راهخان تاهماندهرا ودخندیمدبلندمهرا
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 پرت چستریرونجایب وهخست را خودش نوا رسند،یمهکهخانهب

 نجایهمناالنیهمدتوانیمهک هستهخست انقدر. بنددیم پلک ودکنیم

 ازدیشد زند،یم سر او ازییخطاهلحظ هرهک پسرنیا ارکن اما بخوابد،

 .ترسدیم کارنیا

 سپس. گذاردیم زیمیرو ودداریبرم خچالییتو از ابیبطر دودمهرا

 دیگویم حالنهمایتو وداوریم در تنش از را شرتشیت

 

 .کنمیکارهی ایب نوا -
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 دیگویمیهومهبستمچش همانطور نوا

 

 .میببندهگید شرطهی ایب -

 

 کندیم باز را شیهامچش ازیکی شرط،مناندیشن با

 

 .بعدهبگذریباختهکیقبل شرط از روزهی بزار -

 

 .مطمئنممبریم نویا -

 

 ندکیم باتریز را صورتش اشهشد نتیلمهتازیهاندندا ودخندیم نوا

 

 .هیچ شرطتتیعنی ه؟یچ اتهنقشمنیبب بگو خب. باباهن -
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 تک مبلیرو. دیایمنسالهب ودداریبرم را هایبطر زایکیدمهرا

 شیپاهایزانویرو را شیها دستدساع. ندینشیم نوا مقابلیهنفر

 دیگویم ودگذاریم

 

 اسمش. ایمیکیمهمونیتو شیدید بارهی دارم، قیرفهینم ن،یبب -

 .شهریهگندهکل ،یحقیمصطف حاج پسر. یحقنایدا. انهیدا

 

 ندینشیم زانو چهار مبلیرو ودیایم در کش دراز حالت از نوا

 

 خب؟-

 

. اندیمتیقمهمشون. اسهقیعتیزهایم زیچ از پرنخونشو نایانیبب -

 راحت. طالس از جنسشهکنخونشویتو هستنگوزیهمجسمهی

 .پولشهداریلیمهس دوناالنیهم
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 کندیم زیرمچش نوا

 

 خب؟... خبرههچ -

 

 .هاریب وهبردار روهمجسمناوهبر باختیک هر ومیببند شرط ایب -

 

 سمتهب رانا ودداریبرم را مبلیرو بالشتک. شودیمیعصب نوا

 لمقاب ودیایمدفرو اشهنیس تختیرو بالشتک. کندیم پرتدمهرا

 افتدیمنیزمیرو ش،یپاها

 

 .خودتونک جمع پاشو. یدزدمبرهموندمنیهم -
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 ردیگیم را شیجلودمهراهکدبرو اتاقهب تادشویمدبلن

 

 چیههب شه، ستیننخونشو ازداریلیمهس دوهکنداردانق اونا بابا -

. میزنیم پا و دستیبدبخت تومیدارهکمیتوئ ونمنیا. ستیننکجاشو

 خل تانسیایتو. یچیههبیچیه بازمیزنیم دو سگمیدار شب تا صبح

 غیبلتنایبمههگید نفر دو کنن،نکمویال نفر دوهبلکمیاریم دریباز

 .شه جور زهرمار و کوفت وهخونهاجار پولدیشانبد

 

 فشاردیممهیرو لب نوا

 

 .سراغشمرفتیم اولشنهمو ازمکنیدزدمخواستیمهاگنم -

 

 پولداریلیمهس دو ارویهاخهحقنیا نوا؟یدزدمکدو -

 ؟میبمونیبدبخت تو نجایا تو ونم وهباش اشهخونیتویهمجسم
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 .ستیننم کاریدزد. نباشه ایهباش حق -

 

 مانع ودریگیم را دستش مچدمهراهکدشودردمهرا کنار ازدخواهیم

 .شودیم کارنیا

 

 .باختمنمدیشا. میببند رو شرط ایب تو حاال -

 

 شودیم براقدمهرایهامچشیتو نوا

 

 پولداریلیمهس دوهکیادم ن،یبب -

 مرزیکل ونیدوربمههمجسمنهموداش،قهخونیهمجسم

 .آدمناویهخونیتونرفت ستین راحت. دارهیتیامنیها
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 .رمبیجورهچمدونیممخودهکمریمنممببازنم. یدار نایاهب کاریچ تو -

 

 دیگویم ودکشیم اشیشانیپهبیدست. کشدیمیپوف نوا

 

 شرطت؟هیچ. خب -

 

 رایتوریهپرد. بردیمهپنجر کنار را او ودکشیم را نوا دست مچدمهرا

 .کندیمهاشارنشایروهروبیهکوچهب اشهسباب انگشت ای ودزنیم کنار

 

 تو. هیکمشنیماشهینرویبدایمهکوچنیایتو ازهکینیماشنیاولمگیمنم -

 ؟یچ

 

 فقطهکوچیتویهانیماش اکثر. اندازدیمهکوچهب قیدقینگاه نوا

 تظرمن ودکنیم انتخاب رادیسف ناچار. هستندیسف ویمشک نگرهب
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 بعد، ساعتمین. کند حرکت هانیماش ازیکی تادماننیم

 حرکت بانهمزما ودیایمنرویبهکوچیتو ازیمشکینیماشهباالخر

 هوایتویدست نوا. چدیپیمهخانیتودمهراندیکش هووویصدانآ

 .دهدیمنتکا

 

 انجامش. ندارم قبول اصال رو شرطنیانم -

 .یبد انجامشیبریباختهاگهکمیداد

 

 حق لک رشیزیبزن نرفته؟ ادتیهکناموهتبصر. ستین قبولهگید -

 .منهیبرا ماهتنیا
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 .مهراد نگو شر -
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 اندازدیم باالهشاندمهرا

 

 کلهرنوگ. یکن تیرعادیبا زم،یعزیباختهکهیشرط نگم، ایمبگ شر -

 تبصرمون، طبق ،یدارنم شیپهکیپونصد ونویلیم هشتناو

 .منهیبرا

 

 کوبدیمدمهرایبازویرو را مشتش نوا

 

 کجمدست بکنم،یدزدمنرهکمکردهپار خودمو عمرهینم. یاشغالیلیخ -

 پولناو. یدزد برو ایبیگیم حاال غم،ینت پولناو ونیا از نره،

 .کنمینم خرجهکمیخوشهسوا منه،نمامایداروها پولیلعنت

 

 م،یشبفرو ویاریب روهمجسمناوهکنک فکرنیاهب تویول. دونمیمممن -

 ونویلیمدص سال هرهنباشمالز تایکن عمل و خارجیببر مامانتویتونیم
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 پول. یباشهداشت راحتیزندگهییتونیم. یبود دارو پولیاهخرد

 از. میندهاجار پولنتوم ششهما رههگیدهکمیبددایز روهخوننیانره

 .نواهگیدنک شل برات؟مبگمبازنهامویبدبخت

 

 را شفکناستخوا شتریب کردنش قانعیبرادمهرا ودکنیم سکوت نوا

 کندیمهخست

 

 کار ازمخود همشونو نباش،یاهخونناویتیامنیها مرزننگراهاگ تو -

 ویالهن دوتا، مانیبهمونیم فقطمهیبند شرطنیا. ندازمیم

 پولنیا نوا...نیهم. تو ونم فقط. میکنیم پستشهنمیذاریم

 ونوخودم سرییبال هر شب، تا صبح ستینمالزهگیدندستمودایب

 دختریاقب مثلیتونیم. کنن کیال ونبخند نفر دودیشاهکمیاریب ملت

. ییایب شیقم و قرهنیآ جلو ویبپوش لباس ویبزندمو فیال گه،یدیها

 .یکن درو فالوورمهیکل
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 حرف. اندازدیمنرویبهبینگاههپنجر از ودکشیمیپوف نوا

 را مادرشدشویم پولنا با. است قتیحقدخو ست،ین دروغدمهرایها

 عذاب از را خودشدشویم. داد نجاتهشبانیهاددر از

. بدهد نجاتداوریمممرد سرهکییها بال و شیکارهانوجدا

 ودباشهداشتیکارهن کس چیههب ودکنیزندگمآدنیعدانتویم

 از را پدرش. دهدنساما و سرمه رادمهرایزندگدتوانیم. بزندیحرفهن

. دبفرستیعکاس هاس کالس سراغهب را خواهرش وداوریبنرویبنزندا

 پولنتوما ششنیا تادکننهخاننره خرجمه را اشهماندهت

 .اندبمنخودشا بیج در صاحبخانه،هت و سریب بیجیجاهبنزبایب
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 ودکنیمهنگانمقابلشا کاخهنهکهخان خانه،دیسف درهب ترس و استرس با

 .بردیم فرو دستش کف گوشت داخل شاریب را شیهانناخ

 

. ندازمیم کار ازمخود اوناروهکندارنیدورب تا 9ناطشویحیتونیبب -

 درهی ،ستینیچیهیانباریتو. یانباریریم اونجا ازیپشت اطیحیریم
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 سگ تا دو اونجا ن،ییپایهطبق اتاقهبهشیم بازهکهکوچولوع

 تاهسنخونشو تو. خونههبهدارهراهک درهی اتاقناویتو دارن،یمهنگ

 اتاقیتونتورشویمانهکمبهنوصل تاهسنیا اوله،یهطبقیتونیدورب

. یکننخاموششویتونیم نجایا از هستش، چپ سمتیاخر

 جاکهکمکن دایپمنتونستیولننیهم ومسو ومدویهطبقیهانیدورب

 خب؟... وصلن

 

 دهدیمنتکا سر ترس با نوا

 

 ست؟ینیکسیمطمئن. ترسمیم. مهرادمترسیم -

 

. تولد تاالرنرفتنهمشو. هیحاجیهبزرگهنودتول امشب -

 تو. یبکن کارتو و تویبر راحتیتونیم. ستینهخونیشکیه

 ؟یترسیمیچ از. نوایکردمنیا از تر سختیکارا
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. مدویممخود سرییبالهیمهدشیمیچ هر. نبود خالف کاراناویلعنت -

 اد؟یممسرییبالهچیدونیممرنیبگ...یدزدهیدزد کارنیا

 

 .فتمگ بهتمزیچههم. ستینهخونیتویشکیهمگیم رنت؟یبگ چرا -

 

 ببندد ترممحک را شیهانیپوتدبن تادشویممخ ودکنیمینچ نوا

 

 .رنمیبگهاگدمهرا حالتهبیوا -

 

 بکند نوا قیتزر ارامشیکم تادزنیمیلبخنددمهرا

 

 .شهیم روناوهب رونیا از تیزندگمدیم قولنم برو، تو. نباشننگرا -
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 کارنیا امشبدیبا ندارد،یاهچار. رودیم جلو ودکنیم راست کمر نوا

 وارید دوریهاهنردنیب از ودرویم باال الیو وارید از. کندمتما را

 وارید از. خورد بدردشییجا کی شیورزش و تیف کلیه. شودیمدر

 شتریبهلحظ هر استرسش. ستدیایمنزنا نفس نفس ودیایمنییپا

 طایح ددر تا دور. بزندنرویب حلقش ازدخواهیم انگار قلبش ودشویم

 جلوهمحتاطان وماراییهامقد با. ستینیزیچیکیتار جز. کندیمهنگا را

 شودیم کینزد الیویفندق درهب شتریبهلحظ هر ودرویم
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 انیدا

 

 وداندازیمنییپا راهپرد لبشیهگوشیطانیشیلبخند با

 دلشهک فرز و چموش دخترک. برسد زمانش تاددهیمملیصندلیرو

 .بودهکرد ریاسدب را
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 مغرور ونیتر سرسخت! یحقنایدانشد عاشق بود، بیعج

 .دیددشیمهکیپسرنیتر

 

. شد دخترکیهاهخند ریاس شب کیهنکیا تا نداد، ودندا دل او اما

 جدولیرو بدست،یگوش. یکسییطال قلب از فارغهکیدخترک

 ار احساساتشدنباش مجبور چوقتیه. نشود اشهعالق و عشقهمتوج

 دخترکنداد دست ازننگراهلحظ هر گر،یدنپسرا مثل ودده بروز

 .باشد

 

 انطور د،زنیمیلبخند. شودیمهخاندوار دخترکهکدنیبیم توریمانیتو از

 حساب خودش با گرید. ستین زرنگددهیمننشاهک

23

هایکنار خیابانراهمیرفت و میخندید. دیگر نمیدانست، همینیک 

لبخندش، زندگیاش را دگرگونکردهو در ایندنیا، کداممشکلیهست 

کهبا پول حل نشود؟ 

کنار زدنمهرادبا کمیپول و اسیر کردندخترک در چنگال خودش. 

انطور کهخودش دوست داشت. دخترک را داشتهباشداما هیچوقت 
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 ،هست متیقنگرا ایاش و جاتهقیعت از پرنا درهکیهخانهکدکنینم

 لب ریز ودزنیمهیتکیصندلهب شد؟ داخلشدبشونآسادانقدیبا چرا

 کندیمهزمزم

 

 .خانم نوایاومد خوشنمیقلمروهب -

 

 .شودیم تر قیدق توریمانیتو

 خودش،هکییهاهمجسم پشت از قایدق. اندازدیم اطرافهبینگاه نوا

. رودیم اقات سمتهبدنیایب نظرهب هانیدورب کورهنقطهکندتشایچیطور

. شوندیم خاموش اولهطبقیهانیدوربهکدکشینم طول شتریبهقیدقدچن

 رگ شتریبهلحظ هر تنش چراددانینم ودشویم تر ظیغل لبخندش

 .شودیمدایز قلبشنضربا. ردیگیم

 دریدور اند،هشدهیتعب هاهمجسمیتوهکییهانیدورب از غافل نوا

 .بودهداد را مشخصاتشدمهراهک استیاهمجسم بدنبال ودزنیمهخان
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 را شیپا رد،یگینم را دستشیزیچ ودگردیم خوبیوقت

 باالیهطبق سمتهبهخورد چیپیهاهپلهبینگاه ودکوبیمنیزم

 .اندازدیم
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 گفتدمهراهک انطور. بگرددمدوهطبقیهانیدورب بدنبالدیبا حاال

 پا. است لاوهطبقیهانیدورب مثلمهمدوهطبقیهانیدورب

 

 ازیکی پشت عیسر. بزرگترییهاهمجسم و تر مجللیدکور با

 درینیدوربدنکیمهنگا را دورش تا دور ودریگیمهپنا هاهمجسم

 گفت؟یم رایزیچهچدمهرا پس. ستینهطبقنیا

25

رویاولینپلهمیگذاردو نگاهش وجب بهوجب سقف خانهرا میکاود. 

پونزدهپلهیمقابلش را باال میرودو بهطبقهیدوممیرسد. 

طبقهیمشابهطبقهیپایین. 
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 .اندازدیمهرا رایتیامنیدوم مرز. ندیبیم را نوایپرت حواسهکنایدا

 حسگر،نشدنروش محضهب. طیمح درنوزهب حساسیها حسگر

 .شودیمنروش ها چراغیهیکل ودافتنیم بکارهخانیهامآالرامتما

 

 ترس و هول با. رودیم عقبیقدم عیسر ودکشیمیغیج نوا

 شیپا کند، فرار تادکنیم درازمقدهکنیهم. اندازدیم اطرافشهبینگاه

 .خوردیمنیزم ودشویمهمجسمیهیپا ریگ

 خاموش هاماالریصدا. شوددبلندخواهیمهکنیهم ودیگویمیاخ

 .شودیم باز اتاق در ودشویم

 

 مضحک سکوتیتودکنیم حس ودشویم حبس اشهنیس در نفس

 .شنودیم را شیها رگ درنخو گردشیصدا خانه،

 ستدیایم مقابلش ش،یابروهانیبیاخم ویجدیهچهر بانایدا
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 ؟!دهیرسنمیهخونهبنهاتو بازس شرطیهدامن دزده؟مخان احوال -

 

01 

 

 .سردمهدشویم داغ مهنهمزما بدنش

 .لرزدیم سرما ازمه ودکنیم عرقمه

 فراریبرایجان شیپاها دردکنیم حسمه ودرویم لیتحل بدنشمه

 .شودیمهدیدم

 از شیب استرس. بودنیهمهشیهم. شودیم شروع پلکش نبض

 .کندیم اشهکالفهکدزنیم نبضدانق چپشمچش داشت،هکدح

 بش،یج در دست ژسِتنهما بانایدا

 .دیایمنرویب اتاق از

 

 .نمیبب پاشو -
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 نه،هک کامشهب زبانشهکهشد جیگ انقدر. شودیمدبلن زورهب نوا

 .دیبگودتوانینم چیه وهدیچسب حلقشهب

 

 بودنت، نجایایبرایندار قطعاهکیحیتوض -

 سیپلیبراییها حرفمکن فکریول. یاومدیدزدیبراهکهواضحیلیخ

 .یباشهداشت

 

 وصل نواهبیواتدچن برق انگارهکدبرو اتاق سمتهبدداریبرممقد

 شودیمنایداهرادس ودشویمدبلن عیسر. کنندیم

 

 .تمسینددزنم. ستیننیکنیم فکرهک اونجوریچیه... توروخداهنهن -

 

 دهدیم باال را فرمش خوشیابروهایتا کینایدا
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 مردمویهخون خواب،یتو شبایدار عادت ؟یچ پس ؟یستینددز -

 ؟یبگرد

 

 دهدیمنکات سردتندتن نوا

 

 شرطمو اتمایبمبود مجبورنم ومیبودهبست شرطدمهرا ونم. نیبب نه، -

 .مهرادیبرا رفتیممداشت پولیچ هرهوگرن. کنمیعمل

 

 شیآالیب وهساد انقدر. رودیم دختریسادگیبرا دلشهلحظ کی

 .کندیم فیتعر شیبرا را ماجرایههمهک

 

 .یکشینمییتنها جرمتو. هخوب کارت؟یتویدارمه کیشر پس -
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 کندیمینچهکالف نوا

 

 .نبودیدزدمگیم بابا -

 

 فقطدبویبند شرط هدفتهاگ ؟یگشتیم روهخون چرا پس -

 .یبگرد روهخون کلهکهن. یرفتیم تویومدیمدیبا

 

 زندیم کنار را نوا

 

 .سمیلپ و لیوک دستمسپریم زویچههم. ارینددر سرمونیا از شتریب -
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 ردیگیم رانایدایعضالنیبازو ودکنیم دراز دست حواسیب نوا
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 فقطمبکنیکارمخواستینمنک باور. یدار دوستیک هرنجوهن -

 .خواست اونودمهرادبویکوفتهمجسمهی

 

. بکشدنرویب نوا دست از را شیبازوهکدندایلیتما چیه. ستدیایمنایدا

 ندک حس راهنشیپیرو ازدتوانیمیخوبهب را نواندستایداغ و لرزش

 

 ومد؟ین خودش چرادمهرا مهراد؟ -

 

 .رو شرطمباختنم -

 

 پرسدیم دقت بانایدا

 

 ن؟یدار وفا انقدرنهاتویبند شرطیههمیرو -

31 DONYAIEMAMNOE



 

 

 نگهبان محیا  آقا و خانم بلک
 

 

 .مجبورم -

 

. کندیم سکوتیاهقیدقدچن. اندازدیم باالییابرونایدا

 وبخ را منظورشدبشوهکدگردبدبتوان انقدر ذهنش،یتوهکیاهاندازهب

 .کندنایب

 

 ؟ینباش مجبورهگیدهکهفتیبیاتفاقهییخوایم -

 

 فکریبدشو خالص طیشرانیا ازهشد طور هر خواستیمهک نوا

 دیگویم

 

 .کنمتمویخوایمیچ بگو -
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 کندیمیجد را اشهچهرنایدا

 

 .شو کیشرنم با ایب ونبزمبهدمهرا با شراکتتو-

 

 ثروت،ههمنیا بادمرنیانشد کیشر. کندیم ستیا نوا

 دارد؟ شیبرایاهدیفاهچ

 

 چرا؟ -

 

 .اندازدیم باالهشاننایدا

 

 .زندان برو ای بزن،مبه شراکتتو. ادیز لیدالهب -
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 طرف از شراکت درخواست. دیایم جانشهبدیترد. کندیم مکث نوا

 از ار اشیگوش ند،یبیم را تاملشهکنایدا. است مشکوکیادیزدمرنیا

 دهدیمنتکا نوایهامچش مقابل ودداریبرم زیمیرو

 

 بزنم؟ زنگ -

 

 .شودیمهریخنایدایهامچشیتو نوا

 زیچههم از... اوردیم در سر. کندیم مرور را ماجرا و شبنیا اول از

 .اوردیم در سر ماجرانیا

 

 .قبوله -

 

 شتریب دشیترد. ندیبب رپسیهامچشیتودتوانیم رایخوشحال برق

 .شودیم سوال عالمت از پر تنش کل ترس،یجاهب نباریا ودشویم
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01 

 

 دیگویم نواهب رو ودگذاریم بشیجیتو را اشیگوشنایدا

 

 .بده تویگوش. خب -

 

 دیگویممارا نوا

 

 کار؟یچیخوایم -

 

 .منم کتیشرهگید. خودمهبمبد انتقالدمهرا از جتویپمخوایم -

 

 اندازدیم باالهشان نوا
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 .نزدم حرفدمهرا با هنوزنم -

 

 .ادیب بگونبز زنگ. باشه -

 

 رادمهرایهشمار ودداریبرم اشیهود بیج از را اشیگوش نوا

 از اول. ندارد خبر چیه از انگار وددهیم جوابدزودمهرا. ردیگیم

 نقش خوب د،یایم الیوهبهکمهدبع ودکنیم تعجب شدنش دعوت

 چکدبشوهک خوب انقدر. کندیمیباز رادیترد و ترس از پرماد کی

 مدتمتما نوا. برود مملکتنیا ازهشیهمیبرا ودبکن پاس را فردا

 .دهدیم رانایدایها سوال جواب سر با ودکنیم سکوتدمهرا حضور

 

 ازهک استهساد انقدردمهراهن. کرده تمرکز نفر دونیایرو شتریب

 شراکتهبیازین پسر،نیاهن ودباشهنداشت خبرهخاننیا دریکس حضور

 و ستین درستنداستانیایجا چیه نه،هک ماجرایجا کی. دارد او با
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 .کشدینم پس پا.. او اما. استمابها از پر ودلنگیم شیپا تا سر

 متیقهبدیشا باشد، خطرناک داد، پسر شرطهبهکیهبلنیادیشا

 .است قرارهچ از ماجراهکداوریم در سر اما. شودمتما زهایچیلیخ

 

 مهراد،یشینمایمگو بگو ازهخست و ساعتهس دو ازدبع

 امشبهکیاسترسمحج ازهن. کندیمددر سرش. رودیمدمهراهباالخر

 

 ندینشیم نوا کنار. مهرادنرفت ازدبعنایدا

 

 باشه؟یچنمویبند شرطنیاول. کیشر خب، -
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کشید. از کاریکهمهرادکرد. از اینکهسادهاز او ردشدو بازیش داد. از 

هیچ چیز ماجرا خبر ندارد، اما سادهاست کهمهرادپشت اینماجرا 

نشستهو قطعا سودیعظیمدست و پایش را گرفته. وگرنهمگر 

میشودمهراداز آنپیج با یک میلیونعضو و چندینتبلیغ در روز دست 

بکشدو برود! 
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 پسرهبمترح حسیرو از. محبت و مهریرو ازهن. زندیمیبخندل نوا

 معروفیابرونختیر. استهشدیآدمدب بایبازدوارددانینمهک

 ،استنیهمنشنبزرگا با شب روزهکیکس شهر،یحاج و تاجرنیتر

 درنجوا دختر کییپا اگر،هک خصوصا. ستین سخت

 .دباشنایم دریحاجنیا پسِریمجردیهخان

 

 .یبگ تویچ هر -
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 در ودداریبرم زیمیرو از را گارشیسیچوبیهجعبنایدا

 در حرکتهبهجعبیهایکارهکندیرو را انگشتشهکیحال

 دیگویمداوریم
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 هشب ارامشیتو رومشرطنیاولمدیم حیترج. وقته ریدناالنک ولش -

 .بهتمبگدبع ومکن فکر

 

 گذاردیم زیمیرو صدا با راهجعب ودشویمدبلن

 

 هر تو. نیخالنهمشو. یبخواب ها اتاقنیا ازیکییتویبریتونیم -

 .بخواب برویبود راحتمکدو

 

 دنبال رادرویمهنیطمان با ومآرانایداهکیراهمچش با نوا ودرویمنایدا

 همانجا. زندیمیپوزخند ها،هپل چیپ درنایدانشد محو با. کندیم

 .گذاردیم مبلمچر بالشتکیرو را سرش ودکشیم رازدهکاناپیرو

 بود؟هدش فرض خر ایدبو خر. ابدیمایالت دردش سریکم تادبندیم پلک

 ختس و سفتیبغض نهایایههم ودبوهشکست دلش... بودهخورد نارو

 ویزار وهیگر اهل نبود،نزد جا اهل او اما. بودهنشاند شیگلویتو را
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 اشهادام ودانهکرد شروعنخودشاهکیبازنیایپادمانیم. نبودهونالها

 .دادیم

 

 خطررا واریدهشدیحت ودیدودیمدانهکندنخودشاهکیگودنیایتو

 صبحدخو تا ودبندیم پلک. شدینمیبازیهبازند اما. کردیمدرمه

 از فرن کی صبح تاهکدکنیم حس. دهیخوابهکدکنیمدوانمو. خوابدینم

 درانق راملیفنیا. رودیمهدوبار ودمانیم همانجایکمدیایمنییپا هاهپل

 پیز ودشویمدبلن. شودیم شیم و گرگ هواهکدکنیمیباز

 مضحکهچ ودرویمیورود در سمتهب. کشدیم باال را اشیبادنکاپش

 .نکرده قفل را درنیا پسرکهک

 

 دو از. ندینشیم جانش در اذر، اواخریسرما ودشویم اطیحدوار

 دور ادورت. کندیمندیدوهب شروع همانجا از ودرویمنییپا مقابلشیهپل

 راهخان دور بارهس و ستیبهبلک بار،هدهن بار، کیهن. دودیم راهخان

 ریاس شیبازوهکدکن شروعدخواهیم را بارنیچهارم و ستیب. دودیم

 .شودیمنایدا دست
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 چخبرته؟ -

 

 نفس نفس سخت نوا. کندیم نگاهش نوانجنونیا ازهدیترسنایدا

 ودگذاریم شیها زانویرو را شیها دست کف ودشویممخ. زندیم

 رودیم عقبهبیقدم. دیایم جا حالشهکیکم. کشدیم نفس

 

 .شهممزاحمیکسمکنیم ورزشمندار دوست-

 

 کمرهب دستنایدا ودرویم اطیح سمتناهب عقبهب روییهامقد با

 دارد چموش دخترکنیا با کارهایلیخ انگار. کندیم هشنگا
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 حس. ندینشیم راکیصندلیرو پنجره، پشت ودگردیبرمهخانهب

 مهراد، و وایهرابطهب داستان،نیانبودیساختگهب. برده بو دختردکنیم

 شبیدهک ستیمظلوم دخترکنهمانیاهوگرن. کرده شک زیچههمهب

 حاال. کردیم التماس مقابلش درشت،ییاهمچش با انچنان،

 وهشددسر شده، ساکت ش،یها التماسنزایمنهماهب

 .ستینیحس چیه اشیمشکیهامچشیتو

 

. بودهختیرمبهنیچننیاهکدبو ناراحتدمهرا دست ازمهدیشا

 ولپیکم چشماشیجلودمهراهنکیا. نبودیخوب شب شب،یدهباالخر

 اسالهدمهرا و او کنار،هب شراکت. شدناشراکتش الیخیب و گرفت

 مقابلش طرفهبیحسماد دلهت باشد،هچ هر. بودندهکردیزندگمباه

 هر .سختیلیخ. است سختیادیز حسنانگرفتهدیناد. شودیمدجایا

 .اوردیم در سرنا از امشبدباشهکیزیچ
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 ازیوقت. کندیم ورزش ودکنیم ورزش صبح هشتیهایکینزد تا نوا

 نوا وهنشست همانجانایدا. گرددیبرمهخانهب افتد،یم نفس

 ارنکاپش ودکنیم باز را کاپشنش پیز. ستین حضورشهمتوج

 .کندیم پرت مبلیرو

 

 

 .دوم دِر باال،هطبق. هستهدخترون لباس -

 

 چرخدیم پایهپاشنیرو نوا

 

 .اریب در خودت ازییصداهیمادنیع -
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 خودشیتو را ذوقش اما. دخترکماخیبرادکنیم ضعف دلشهتنایدا

 .داردیمهنگ

 

 .باشهداشت ادب -

 

 .دیگویمییبابا برومچش با نوا

 

 .دارنبرشو برویکنمحمویخواست -

 

 خواهرته؟ مال -

 

 دیگویمهن سر بانایدا

 

 .تنهامهخوننیایتونم -
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 کندیم زیرمچش نوا

 

 .یینجایا باباتهنن با گفت ارویناو-

 

. بزند صدا را نامش ستین حاضریحتهک ستیعصب انقدر". اروی"

 .نکند شیعصب چوقتیه. کندیمنروش خودشیبرا را چراغنیاول

 

 .امتنه. گفته دروغ -

 

 دهدیمنتکا هوا دریدست نوا

 

 .خوادینم. هیخرمکدو براینممعلو پ -
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 .شودیمدبلنیصندلیرو ازنایدا

 

 نجایادایمهریمدایزمخواهر. هستند نو. ستین چکسیه مال -

 .دمیخرناویبرا

 

 است متاهل. است بزرگتر سال چهار او از خواهرش. بودهگفت دروغ

 تدارک نوایبرا خودش را اتاقنا. کندیمیزندگنرایا از خارج و

 .ها لباس انواع تا. ریبگ دکورش و خواب و تخت از. بودهدیچ

 

 دیگویمدنیبیم را نوا تعللهکنایدا

 

 .باش راحتمیکیشرمباه ما -
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 رت مشکوک زیچههم روزهب روز. شودیم زیت شیها گوش شتریب نوا

. رودیمدبوهگفتنایداهکیقاتا سمتهب ودداریبرم را کاپشنش. شودیم

 محو اتاق، دکورندید با ودشویم اتاقدوار. دومیهطبق دریاتاق

 .شودیم اتاقییبایز

 

 .اتاق وسط دریطوسیتخت رو باهنفر دو ودیسفیتخت

 در رنگدیسفیکمد. تخت مقابلیطوس رنگهب پشمالودگر فرش کی

 اتاقیها وارید. گرید سمت درهنییآ و شیارا زیم و اتاقیهگوش

 ،یفلز فانوسهس. بودیطوس اتاق زیچههم. بودندهشد رنگیطوسمه

 شتپ سمتهب اتاقیویو ودبوهگرفت قرارهپنجر کنارمه زیساهس در

 .بودهنشد کارنآ دریاهپرد چیه ودبو بازهخان
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. است بیعجدمجر پسر کییهخان دریاهدختران اتاقنیهمچ

 لباس انواع از. کندیم باز رانا در ودرویمییکشودکم تسمهب

 زقرمیپولکندام رویدست. یمجلس هاس لباس تا ریبگیراحتیها

 دیگویمیپوزخند با ودکشیم رنگ

 

 .یدیخر لباس خواهرتهواسمچقد -

 

. اندازدیممحما داخل را اشهخستنت ودداریبرمیراحت لباس ست کی

. بنددیم پسیکل با را سشیخیموها. دیایمنرویب ودریگیم دوش

 کند،یم حس وضوحهبهکیضعف و شکمشیصدا

 را هاهپل ودیایمنرویب اتاق از. بماند اتاقیتوددهینمهاجاز

 .رودیمنییپا

 

 ار گرید نفر کی حضوردینو د،یایمهاشپزخانیتو ازهکییها صدا

 .انیدا و او جزدباشدتوانیمیکسهچ. دهدیم
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 .کندیمیطمارا راهاشپزخان تاهپل ازهماندهرا

 

 ستیاهمسئل پز و پخت. است پخت مشغول وهستادیا گاز پشتنایدا

 .کوبدیم کانتریرو را دستشمارا. دیاینم او کلیه ودقهب اصالهک

 بشقابیتو را مروهاین ازیکی وداندازیمیچشم ریزهنگانایدا

 گذاردیم

 

 .کردم درستیورزشیهصبحون واست -

 

 ضعفهکدیفهم د،ید را نوایدگیپر رنگیوقت. نبود خودش دست

 از نوا تانیهمیبرا. داردنمایپ و پریهصبحان کیهب اجیاحت وهکرد

 کاملیمروین و گرفت پرتقال اب شیبرا. دیایبماستحما

 .کرد درستیجاتیسبز

 اندازدیم زیمهبینگاه نوا
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 .یخوب کیشرهچ -

 

 داشت دوست. اندازدیم نواهبییپا تا سرهنگانایدا

 دور باشند،هشدندف پسیلیک ریز سیخیموهاناهانکیجاهبناال

 .کردندیمیدلبر ودبودندازا نوایهاهشان

 

 .شودیمنخورد مشغول ودنینشیم زیم پشت پسرهنگا از غافل نوا

. شودیم رشیشنخورد مشغولمارامارا ودنینشیم مقابلشنایدا

 .بخوردهصبحانهکدندار عادتیلیخ

 

 الاص نواهنکیا. کندیمماخدافتیم نوانراهیپ بازیهقیهبهک نگاهش

. کندیم اشیعصب شتریب ستین الشیخنیع ودکنینم تیرعا

 شیپهنکیا فکر ودکن کنترل را خودشدتوانینمهکیطور

 اوردیم وشجهب را خونشدبو راحت همانقدرمهدمهرا
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 ؟یبود راحت نقدریهمماون شیپ -

 

 گنگ و جیگ نوا ودکنیم شوک را نوا سوالش

 .کندیمهنگانایدادالوماخیهچهرهب
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 دستانشنایم را چنگالش. دهدیم قورت را دهانشیتویهلقم نوا

.  رسدیم راهنشیپیهقیهب ودکنیم دنبال رانایداهنگادر ودفشاریم

 خرج رتیغ شیبرا شیکار کیشر داشتیلزومهچ. کندیمیاخم

 بپرسد سوال اشیقبل کیشر و اویزندگ از ودکن

 

 .بدم جوابمنیبینمیلزوم -
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 دخترنیا بانکردیط. گذاردیم زیمیرو را رشیشنوایلنایدا

 .خواهدیمیادیزیانرژ خودشهمسئلنیا و ستیقو اعصابدازمنین

 

 .ودبهگید زیچهیدمهرا تویشراکتیزندگ رانگامنیبیمهک نجوریا -

 

 کندیم کینزددمهرا صورتهب را چنگالیعصب نوا

 

 هرهکنیستینمهیگوهنیهمچ. یگیمیداریچ باش مواظب -

 شماهاهواس خودشونیکنیم فکر پوشه،یمیلباس مدل هریدختر

 .دهیمننشوهدار

 

 زندیمیپوزخندنایدا
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 .منهن رون،یبیانداختییتونیا فعال -

 

 .خنددیمدبلن نوا

 

 اینیپشمهگولهی اخه؟یداریچ تو رون،یبمانداختمداریزیچهینم اخ -

 ن؟یهستهکنیستینیاهگید زیچ. دمبههگولهی

 

 رودیم باالنایدا لبیهگوش

 

 بدم؟ نشونتهدمبیخوایم -

 

 کندیم نگاهش ریتحق با نوا

 

 .بدهننشونییپا بکش -
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 .یبخوابیتونینم شبهکمبکش -

 

 .اوردیبمکدخواهینمهک انگار نوا

 

 .نداره رو حرفانیاهکهزد کپک ارشوریخهی -

 

 ؟یدار دوستیساالد -

 

 شودیمدبلنیصندلیرو از نوا

 

 .نذارهیمامهاتهنداشت از. بزن حرف دهنتدق -
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 رد ودستیایم. زندیم شیصدانایداهکدرویمنرویبهاشپزخان از

 .بزند را حرفشنایدا تادمانیم حالتشنهما

 

 .یشیمیمشتر اتاقم، ایب سرهی شبیداشت دوست -

 

 زندیمیپوزخند نوا

 

 .خرمیممریممبخواینمک پفک -

 

 جواب از. رودیم هاهپل سمتهب ودمانینم جواب منتظر گرید

 لیتکمیزمان را لذتشنیا و است لذت غرقدبوهدادهکییها

 .دهدیم قر نه،یایجلو ودرویم اتاقشهبهکدکنیم
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 را اشیگوش اتاقنیایتوهت و سریبیکاریب ازهکالف وهخست

 فالووریسو از کامنت و کیالیکل. کندیم باز را شینستایا ودداریبرم

 الیخیب. اندهداد رانمحصوالتشا غیتبلهک رکتیدادچن وددار شیها

 .کنددآپلودیجد پست کیددهیم حیترج ودشویمنتکشا تک

 

 ستپ مناسب ویلخت لباس کی کامال و ستیبندمه پشتش. شده کار

 فالوور و کیالنهزارا ودکن پر را اکسپلور کالهکیپست. سینستاگرامیا

 .اوردیبنارمغاهب شیبرا

 

 .کندیم باز رایموها. رودیم شیارایهنیا مقابل ودپوشیم را لباس

 فر حالت شیموها بود،هنگرفت را شیموهایسیخنچو

 رد حرکتهب شیموها تارنایم را شیهانناخ. بودندهگرفتنخودشاهب

 .کندیمنمرتبشایکم وداوریم
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. ودشیم روهب رویشیآراملواز انواع با ودکشیمنرویب را زیمیکشو  

 شود،یمهک بیدلفر و بایز. کندیم شیارایکم وددهیم سریسوت

 شتپ عکسنیچند ودریگیمهنییا مقابل را اشیگوش. رودیمهنیایجلو

 .ردیگیم خودش ازمه سر

 

 ار شیها عکس ودنینشیم تختیروهگرفتهکییها عکس ازیراض

 ارنآ درنگنبدو ودکنیم راجلب توجهش عکسنیسوم. کندیمهنگا

 .کندیمدآپلو جشیپیتو

 

 ها کوئستیر و ها کیالمحج باییهوی تادیایمنرویب نستایا از

. شودیم ولو تختیرو ودکنیم عوض را شیها لباس. شود روهروب

 .اوردیم کش را لبخندش اشیگوش نگید و نگیدیصدا
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 باسلنا. شودیمهاشفت لباسنا با و حالتنا در نوا عکسندید بانایدا

 کشف. یگرید کسهن بپوشد، خودشیبرا نوا بعدا تادبوهدیخر را ها

 ودبرو ودشودبلندخواهیم. ردیگیم نبض اشیشانیپ رگ ودشویم قفل

 واکنش اما کند،دخر سرشیرو را دختریگوش

 .ستین درستناالیشکلنیایها

 

 ازیخوبیهخاطر. شود خراب زیچههم ودکن شک نوا استنممک

 شتالدتوانیم تانیهمیبرا ندارد، هست عاشقشدبفهمیدخترهنکیا

 .فتدینیزمان چیه اتفاقنیا تادکنیم

 

 شراکتنیایپا ودشو او عاشق دخترهکدکنیطور کیددار دوست

 .بماند

. ودریم شیها لباسدکم سمتهبیعصب ودکنیم خاموش را اشیگوش

 ماندنش با. شودیم خارجهخان از عیسر ودزنیمنت را شلوارش و کت

 .دهدمانجایعقالن ریغ کار داشت،نامکاهلحظ هریوارید چهارنا در
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 دست از. کندیممسرگر آنجا را خودش ودرویم رستورانش سمتهب

 .کند پخشینذردیبا نشود،هوانید دخترنیا

 

. خنددیم دلهت از ش،یها کیالیباالدتعدا از خوشحال وداش نوا

 اتاق از ودشویمیگوش الیخیب ند،یبیمهک راهخان محض سکوت

 .کندینم دایپ رانایدا امادگردیم راهخان کل. رودیمنرویب

 کل ترس شود،یمهمواج نشیماشیخالیجا با ودرویمهک اطیحهب

 .ردیگیم فرا را  وجودش

 

 تنهاست؟ درندشتیهخاننیایتو حاال وایعنی

. بودهنکردهاجارهخانییتنها چوقتیهنیهمیبرا و داشتییتنهایایفوب

. ندینشیمنبالکیتو همانجا وددهیم قورت را دهانش بزاق
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 سیخ. بودهاورد را اشیگوش کاشیلعنت. برود داخلدندارنامکا

 ودشویم جمع دشخویتو. کندیمدیتشد را سرما شیموهانبود

 نجایامه را گریدیهایصندلیرو تشک. ندینشیمیریحصیصندلیرو

 .کند محافظت سرما ازیکم تادگذاریم بدنشیانجا و

 

 ...داندینمنایدادمور در چیه. گرددیبرمیک وهرفت کجاددانینم

 اشیتلعنیایفوب. دهدیم فحش را خودش ،یعصب وهکالف ودکنیمینچ

 .کشدیم فحشهب را

 

 وضوحهب اشهچان. کندیم حس شیهاناستخوایتو را سرمامکمک

 رپ را گوشش شیهاندندانخوردمبه کیلیچ کیلیچیصدا ودلرزیم

 .کندیم

 

 اورد؟یممدوایعنینایدانامد تا
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 تک تکیرو نگاهشنفرما پشت از. داردیمهنگ رانیماشنایدا

 کجاست؟ نوایعنی. گرددیمهخان برمحاکیکیتار وهخانیهاهپنجر

 دردبخواهیحتهنکیانبدو بود،هگذاشت تنها را اودزو. شودیمهادیپ عیسر

 .کند قفل را الیویها

 ودکشیمنرویب را در کارِتهمیسراس ودگذاریمنبالکیتو پا

 بازهمین در دراورد، حرکتهبهدستگایتو را کارتدخواهیمهکنیهم

 دخترکهبدخوریم سر نگاهش کند،یممدره ار شیهاماخ الیو

 .افتدیمیصندلیرو

 

. شده رها پشت سمتهب سرش وهشدهمچالیصندلیتوهکیدخترک

 لکپ باردچن ناباور نوا،ندید با. رودیم تر کینزد ودکنیم زیرمچش

 .زندیم صدا را دخترک ودرویم جلو عیسر. زندیم

 زندیم نوا صورتیروهضربدچن دستش کف با

61 DONYAIEMAMNOE



 

 

 نگهبان محیا  آقا و خانم بلک
 

 

 ...زمیعزمکنیم خواهش نوا... پاشو نوا... نوا -

 

 نجایا چرا دختر. ستین خودش دست کارش چیه وهشد هول

 از حاال اما است ذهنش در سوال هزار! نرفتههخان چرا نشسته؟

 .نواست حال ترممهههم

 

 خی دخترنت. کندیم بلندش وداندازیم دخترنگرد و پا ریز دست

 .ترسدیم کهوی بدنشدایزیسرد از وهزد

  فرش. رودیمهنیشوم کنارهب عیسر ودشویمهخاندوار شتاب با

 را ردخت ودکنیم کینزدهنیشومهب پا بادبو ورترنآیکمهکیکوچک

 دختر .اوردیم بالشت و پتو ودرویم اتاقشهب. کندیم کش دراز شیرو

 .کندیم رشتیب راهنیشوم حرارتهدرج. چدیپیم پتویال خوب را
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 دختر حالیکمیعنینیا ودیایمنرویب دخترندها ازمنامفهوییها اوا

. اندازدیم مبلیرو وداوریم در تنش از را کتش. شده بهتر

 تنش پوست وهبرداشت ترک شیها لب. ماندیمهریخ دخترهبیکم

 کند،یم چک را قلبش ضربا. شده هاهمردهیشب شتریبهکهشددیسفدانق

 .دارد نبض هنوز امادزنینم تبمر

 

 رستوران، از ودکنیممگر ریش. کندینم معطل ودشویمدبلن

 رنگیکم ند،ینشیمهک دختر کنار. دهدیم سفارش سوپیمقدار

 گذاردیم شیپا کنار رانوایل. برگشته صورتشهب

 

 ..نوا -

 

 شیصداهدوبار. دیاینمنرویبییصدا امادخوریممبه دختریها لب

 زندیم
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 نوا؟ -

 

 ودداریبرم رانوایل. شنودیم نباریا دخترنزبا ازینامفهوم کلمات

. بردیم دختریها لب کینزد رانوایل. کندیمدبلن را دختر سریکم

 رامولر ریش ازیکم ودگذاریم دختریها لبیرو رانوایلیهلب

 .زدیریم دخترندهایتو

 

 ردختهبمارامارا وان،یل نصف تا. خوردیمنتکاهکوتا دختریها پلک

 کینیع شیگلو. شودیم باز دخترنجاهمینیها پلک. خوراندیم

 .بزند حرفدتوانینم چیه وهشد خشک چوبهتک

 

 صورتیتو. شودیمهریخ اطرافشهب جیگ و گنگیکم

. دیایم ادشی زیچههممکمک. کندیم مکث مشیمالدولبخننایدا

 ودبوهرفتمحما. انیدایهخان جانیا و اوستیکار کیشرنایدا

. داشتییتنهایایفوب او ودرویمنایدا هو کی. بود سیخ شیموها

64 DONYAIEMAMNOE



 

 

 چیهمتما گرید ودشویم سردشمکمک ودنینشیمنبالکیتو

 .اوردینمدایهب

 

 ریت کمرشنییپایهمهر تا گردنش،هکددهنتکا را سرشدخواهیم

 .ابدیم شدت شیگلو سوزش ودیگویم آخ. کشدیم

 

 .دکترمیبردایب جا حالتمکی. نوا نخورنتکو -

 

 نگارا سرما. کشدیم ریت نوا مغز ودچیپیمهخانیتونفویا زنگیصدا

 نهات از باز قلبشهت. رودیم ودشویمدبلننایدا. اورده روزگارشهبدب

 را شیها پلکدیایبنایداهکیزمان تا ودلرزیمیلعنتیهخاننیا درنشد

 .دهدیم فشارمهیرو

 

 .دارد خوفییتنها ازهکدبده لودینبا
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 .دیایمهخانهبنایدادبعیکم

 ودگذاریم زیمیرو را ظرفنایدا. هست دستشیتو بزرگیظرف

 داخل را سوپ ازیمقدار ودداریبرم قاشق وهکاس. رودیمهاشپزخانهب

 .زدیریمهکاس

 .گذاردیم زیمیور راهکاس ودنینشیم نوا کنارهدوبار

 

 .خوبه برات. بخورنیا ازمکی پاشو -

 

 ار شیبازوها ریز ودکنیم دراز دستنایدا. اندازدیمهکاسهبینگاه نوا

 ردیگیم سمتشهب راهکاسنایدا. شودیمدبلنهشدیزحمت هرهب ودریگیم

 

 .بخور -
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 تاهکاسدنیخوشایگرما. ردیگیم راهکاس ودکنیم دراز دست

 صورتشهب راهکاس ودبندیممچش لذت از. رودیم شیهانوااستخ

 ریدیکمنایدا اگر. بخورد صورتشهب سوپ، بخار تادکنیم کینزد

. امدیم سرش بدتریبال قطعا بود،هامد

 .کندیم کمکشنیچننیاهکدمردباشنیانممنودیبا

 غردشیم ماریب موقع هر برعکس،. کردینمییکارهانیهمچدمهرا

 ان،یدا اما. امدهنسرشا گریدیبال هزار ودانهماند عقب کار ازهکدزیم

 .بودهنشست کنارش مادر کینیع

 

 ودندارن کامل حس هنوز شیها انگشت. داردیبرم را قاشق

 دستهب قاشقهشد طور هر اما. است سخت شیبرا برداشتنش

 رو و رنگ وهشد بهتریکم حالش. خوردیم راهکاس نصف تا ودریگیم

 .بازگشته صورتشهب
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 .رودیم نوا اتاقهب ودشویمدبلننایدا

 لباسهبینگاه نوا. دیایمنییپا ودداریبرمهکال و شال ومیضخیپالتو

 اندازدیم دستشیتویها

 

 .خوبهمحالنم -

 

 داردیبرم را خودش کت وداندازیم چستریرو را ها لباسنایدا

 

 .خوبه حالتهمشخص مورتیت عمویصدانیا ازهار-

 

 .شمیممخوبتر. االنمخوبنمنیبب -

 

 ردیگیم نوا سمتهب ودداریبرم را پالتونایدا
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 .بپوش پاشو. یش خوبترتردیبا -

 

 کخش تنشیهاناستخوا کل. زندیمنت ودریگیم را پالتوهکالف نوا

 .شودیمدبلننایدا کمک با ویسختهب وهشد

 چراددانینم ودشویم مور مور بدنش بانایدا دست تماس از بار هر

 حاال اما. امدینم سراغشهب حسنیادزیم اودستهبدمهرایوقت

 .ندشویمهکندهشیر از تنشیموها کلدکنیم حسدزنیم دستهکنایدا

 

 زارش، حالنا با. شودیم نشیماش سوار ودرویمهرانایدا کنار

 بردل و جذابدپونص سا. بردار دستنیماشنبود لوکس ازدتوانینم

 !یحقنایدا

 ستیعیطب پس! دارد متیقداریلیم شش پنجنیماشنیادخو

 .باشدهداشتمهیاهخاننیهمچهک
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 کنسولیرو را اشیگوش اول. شودیم سوار او سر پشتنایدا

 .دهدیم فشار رانیماش استارتیهدکم سپس، ودگذاریمنیماش

 

 بالکن؟ تویبودهنشست چرا -

 

 اندازدیمنرویبهبنیماشیهپنجر از را نگاهش نوا

 

 .بردمخوابدشیچمدونینمنبالکماومد رفت، سرمحوصل -

 

 شیبرا حرفنیانکرد باور. اندازدیم نواهبیچشم ریزهنگانایدا

 ودرسیهوانیا درنرفت سرهحوصل بخاطر صرفا نوا،هنکیا. نداردنامکا

 !آمادهنبالکهب سیخیموها و پوشش،نآ با
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 کنم؟ باورهکیندار دوست -

 

 باورهب نسبت را خودشدکنیمیسع وداندازیم باالهشان نوا

 .بزندیالیخیبهب ان،یداننکرد

 

 .ندارهیربطنمهبهگیدننکیدار دوستنک باوریدار دوست -

 

 رایمشابه تیوضعنیهمچ کیمه اشهخال دختر. دیگویمیاهباشنایدا

 از ترس را علتش بعدا ودبوهاورددوجوهب شیپ سال ود

 ودرونیمیاندرم کینیکلنیاولهب. دیگوینمیزیچ فعال. بودهگفتییتنها

 کینیلیک از پزشک، توسط آمپول و دارویسر کی زیتجو ازدبع

 حاالنیهمددار دوست ودندارنبرداشتمقدنجا نوا. ندیایمنرویب

 ...بخوابد ودبخواب تنها ودیآدفرو گرمش ومنر تختیرو
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 .ادیممخوابنم. لطفاهخونمیبر -

 

 ردیگیم نوا دست از را داروها پاکتنایدا

 

 .امیبمریبگ غذا نجایهم ازنم ن،یماش تونیبش تو -

 

 خودش ودکنیم باز رانیماش در

 و هاهویآبم انواع. رودیمهفروشگاهبیخوراکیمقدارندیخریبرا

 ودشو خوب زودترهچ هر نوا حالددار دوست. خردیم را ها کمپوت

 جز ودبوهکرد فکرنآهب روزهاهکیاهنقش. کند شروع را اشهنقشدبتوان

 .بودهکردیطراح خودش را جزشهب

 

 را سرش نوا. شودیمنیماش سواریوقت ودیایمنرویبهفروشگا از

. اندازدیم رخشمینهبیاهنگ. استهدیخواب وهدادهیتکیصندلیپشتهب

 اان. دهدیمهجلومآرا و ساکت رفته، خوابهبهکیزمان و حالتنیایتو
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 و چاقیهطعم انتظار درهک ستیچموشیهگرب شود،یم داریبیوقت

 کردهنیکمیهچل

 

10 

 

 نوادشویم متوقف اطیحیتوهکنیماش. رودیمهخانهب ودکنیم حرکت

 ودشونهبست بازهکددارن رغبتدیشد شیها پلک. کندیم بازمچش

 ازب رانیماش در حالیب. شودیمهادیپدیبا اما. دهندهادام خوش خوابهب

 با. استدسر شیبرایادیزنرویبیهوا. شودیمهادیپ ودکنیم

 ازدبعنایدا ودرویمیورود در سمتهب شل ومارایهامقد

 با ن،یماش عقب صندوق ازدیخریهاهسیکنبرداشت

 .دنمان هوانیایتو شتریب تادرسانیم نواهب را خودشدبلنییهامگا
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 ورودش محضهب نوا. شود داخل نوا تادرویم کنار ودکنیم باز را در

 ازنایدا. شودیم ولو تختیرو ودرویم اتاقش سمتهبهخانهب

 دیگویم هاهپلنییپا

 

 .باالماریم ناهارتو -

 

 کی ای است کیشر کی اوهکدکنیمهزمزم خودش با ودبندیم پلک نوا

 جبرن باههمرا کباب خوش عطرهکدکشینم طولیزیچ ماهر؟ پرستار

 ودشویمدبلننهمزمامه شکمشیصدا. کندیم پر را اشهشام ،یزعفران

 تتخیهگوشنایدا. ریبگ را اشیگرسنگیجلودتوانینمیعنینیا

 .گذاردیم نوا و خودشنیب راییغذادموایحاوینیس ودنینشیم

 

 .بخور پاشو -
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 را ابکب ازیاهتک چنگال، با ودکنیم دراز دست. شودیمدبلن ناچار نوا

 .گذاردیم دهانش داخل ودبریم

 

 .یشیم بهتر فردا ازیکن استراحت کامل رو امروز -

 

 پرسدیمنایدا حرفهبهتوجیب نوا

 

 ؟یاهکاریچ تو -

 

 .دارمنرستورا -

 

 اندازدیم باال ابرو نوا

 

 خودته؟نرستورایغذا -
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 دهدیمنتکا سرنایدا

 

 .برگردممنداشتم حال. ارمیب غذا رفتمادی. نه 

 

 رستورانت؟ کجاست -

 

 .آباد سعادت -

 

 دهدیمنتکایسر نوا

 

 نجا؟یاهجونیددیهخون... پسیهیماهبچ -

 

 کندیم زیرمچشنایدا
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 .بخور غذاتو. یوجبمین نپرس سوالدایز -

 

 ه؟یک مال کجاست؟مکنیمیزندگ توشهکیهخونمبدوندیبا -

 

 کندیم نگاهشهریخنایدا

 

 .بخور غذاتو. گفتمیممخود ،یبدوندبومالزهاگ -
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 سوالیجلودتوانینم. کندیم ترک را اتاقیحرف چیهیب ودشویمدبلن

 و کجاست نجایا و ستیک طرفشدبدانددار حق. ردیبگ را نوایها

 اگر. ستیننداد حیتوضنزماناکنو اما. استمالزهک را زیچههم
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 کی وان د،یبگو نواهب را پدرشمرس وماس ودکن بازنزبایکم فقطناال

 لواص درکهب زین رایحقنایداهشیهمیبرا چ،یهدمانینم نجایامههلحظ

 .کندیم

 

 کارش زیم پشت .کندیم عوض را شیها لباس ودشویم اتاقشدوار

 ودنکیم کار شب ازیپاس تا. کندیمنروش را تاپش لب ودنینشیم

 .دهدیمنساما و سر زین را پدرشیهماند عقبیکارها

 

. هست پدرش شیزندگیهمعادلنیتر مجهول! پدرش

 ودنبک اشیزندگ در نفر دوهبیکوچکیهاشار تنها توانستهکیپدر

 رد عمریباقنگذرا ونسکو و سکوتهب مجبور. کرد سکوتنآ ازدبع

 !شدنمارستایب وییسیآ
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 چیه. کردیمیباز را پدرش نقشهکدبو شیعمونیا سالها، ازدبع حاال

 حاجدفرزن را اوههم. نداشت خبر اویواقع پدر از کس

 .داشتمنایعلماو پدر! نههکیحال در دانستن،یمیمصطف

 اب مادرش ازدواجدبو مجبور. کندیمخف را قتیحقنیادبو مجبور او

 ودکن تحمل را ها زیچیلیخدبو مجبور. کند تحمل را شیعمو

. ندکیمخف توانستیممهدبعهبنیا از بود،هکردیمخف سالها. نزندمد

 !بس وددارهفاصل او با وارید کی تنهاهکیدخترک از خصوصا

 

 شودیم اکو سرشیتو پدرشیها حرف ودبندیممچش

 اشه،بمک سنشدیباناال کن، داشیپ. ینوریمرتض دختر ،ینور وان" 

 رومکرد لیتحم بهشنمهکیپدریبمطع نذار... کن داشیپ. کمیلیخ

 اونویزندگ من، غلط نذار،یول تو گرفتم،نم اونو پدر. کنه حس

 "بکشه شیآتهب

 

79 DONYAIEMAMNOE



 

 

 نگهبان محیا  آقا و خانم بلک
 

 شیپ خودش اما پدرش حرف ازدبع روزدچن. بودهکرد دایپ را نوا او

 حاال. ودبهرفت اشیزندگیپ وهسپردیمعتبریهموسسهب. بودهنرفت

. دهدینم دستش از نباریا. بودهشد ظاهر مقابلشینور نوا بعد، سالها

 باهکیدل بخاطر پدرش، کارنوجدا عذاب ازهن. خواهدیم را نوا او

 خواهدیمنیایبرا نوا او. ردیگیم نبض دنشید
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 ودکنیم رها تخت کنار را اشهماندهت .خوردیمهک را شیغذا

 و استهخست انقدر. کندیم رها تختیرو را اشهخست ونجایبنت

 شیهامچش ودبرو خوابهبدزودشویم باعث ها قرص و ها امپول اثر

 .شوند خوابمگر

 اما. دهش بهتر حالشیکم. شودیم داریب معمولدح از رتریدیلیخ صبح

 .اندهم شیجا سر بدنشیکوفتگ
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 حاال. چسباندیم خودش دورهب شتریب را پتو ودزنیمیغلت تختیرو

 .کندیبررس تر قیدق روزیدددار فرصت

 

 بازمچشینیریشیگرما حس با نه،یشوم کنارهکیهلحظ از

 خودش راهنیشوم کنار تانبالک از قطعا. کندیم شروعدبوهکرد

 وسطت شدنشهدیکش اغوش در ماند،یمهنیگز کی تنها پس بود،هامدین

 د،بوهنشست سرش باالنایدا. شودیم مور مور تنشهلحظ کی! انیدا

 طولمتما در. بودهداد سفارش سوپ ودبوهکردمگر ریش شیبرا

! مهراد برعکس کامال. بودهنشدیعصبهلحظ کیمه مدتنیا

 و صبر با کامالمه انجا ودبودنهرفت دکترهبمباه

 .بودهدکردبرخورهحوصل

 

 تفاوت ،یاجتماع تیشخص و ژیپرست لحاظ ازنایدادچن هر

 اوهب نسبتنایداهکییها محبت اما. دارددمهرا بایادیزیلیخ

 باز طاق ودکنیمینچ. است مشکوکیادیز نظرشهب دهد،یممانجا
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 خودش بامارا ودگذاریم اشیشانیپ رو را انگشت دو. کشدیم دراز

 دیگویم

 

 کمکت خواست بده، حالتدید فقطناو. نوایشد حساسیدایز تو -

 .نیهم. کنه

 

 پشت ودخوریمیاهتق اتاق درهکدبو افکارنیهمیتو

 خوردیم گوششهب دریسونآ ازنایدایصدانآدبن

 

 تو؟مایبمتونیم. نوا -

 

 شیموهایالندیکش دست با ودکشیم دراز تختیرو نوا

 ندک مرتب را آنهادکنیمیسع
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 .ایب -

 

 .شده بهتر شبیدهب نسبت نوایرو و رنگ. شودیم اتاقدوارنایدا

 

 ؟یخوب -

 

 زندیمیجانیبدلبخن نوا

 

 .خوبم -

 

 کندیم اشیراحت شلوار بیجیتو دستنایدا

 

 .حالتهچطورمنیببمگفت. سرکارمرفتیممداشت -
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 هاتنیعنی سرکارهب اونرفت. بودهزد را حرفنیا عمدا خودش

 د،باشهداشت وحشتییتنها از اگر نوا. خانهنیایتو نوایهدوبارنشد

 .داددخواهننشایواکنشناال قطعا

 

 زندیم لب ودشویم چنگیتخت رویرو نوایها دستهناخواست

 

 سرکار؟ -

 

 .ارنیمندار ایچمنیبب ومباشدیبا. رسهیمنرستورایدایخر امروز. اهوم -

 

 تنهاهخاننیایتوهدوباردندار دوست چیه. ردیگیمنادندهب را لبش نوا

 .باشد

 

 .بروهباش -
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 خوفمههخاننیا درنماند تنها ازهکدبده لودندار دوست متعاقبا اما

 !دارد
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 بشینص نواندوز دوهنگا جزیزیچ اما. کندیم معطلیکمنایدا

 دیگویم نواهکدبرو تادکنیمدگر عقب. شودینم

 

 .بکنم رستورانتو غیتبلمایب ام؟یبممنهشیم -

 

 نوا! دیشندبشنو خواستیمهک رایزیچهباالخر. دیایم کشنایدادلبخن

 کند،نپنهادخواهیمیلیدل هرهب راهمسئلنیا وددار خوفییتنها از

 .دهد آتو دستشدخواهینمدیشا
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 .ایبیخوایمهاگمدونینم -

 

 گریدهک است خوشحالیلیخ. دشویمدبلن تختیرو از عیسر نوا

 و دست عیسر. بماند تنهایبزرگنیاهبهخاننیایتو ست،ین مجبور

 پا را اسلشش شلوار ویهود معمول، طبق ودیشویم را صورتش

. کشدیم سر رایهودهکال ودکنیم جمع باال ازمه را شیموها. کندیم

 .ودشیمهامادنایدا از عتریسر ودزنیمنتمه را شیها کفش

 

 اب. دیایمنرویب اتاق ازدکنیم مرتب را کتشیهقیهکیدرحالنایدا

 دیگویم نواندید

 

 !رستورانییایبیدار دوستیلیخ انگار -

 

 شودیم بیجهب دست نوا
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 .نمیبب مویکار کیشرنرستورامدار دوستیلیخ -

 

 اندازدیم باال ابرونایدا

 

 .توهواسمماهنیادسو ،یکن غیتبل خوبنکیسع -

 

 شودیمدگر شیهامچشیخوشحال از نوا

 

 ناموسا؟ -

 

 کشدیمنرویب بشیج از رانیماش موتیرنایدا

 

 .ناموسا -
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 و بذلههمنیا حداقلدندامبهمه پولداریددهی خدا. فهیخل ولیا بابا -

 .کنم بخشش

 

 رامظلنآ پدرش، اگردیشا. کندیمماخ نوانزبا ازیددمناندیشن بانایدا

 کی نواناال. داشت فرق نوا روز و حال حاال بود،هنکرد نوا حق در

 .تالطم پریزندگنیا تادبوهدغدغیب ومارایزندگ در و مرفح دختر

 

 زا شتریبددار دوست. ندینشیم کنارش نوا ودشویمنیماش سوار

 بدانددمهرا با اشیشراکتیزندگ

 

 بهتهنیاممنظوریعنی د؟بویجورهچ تیزندگ ،یبوددمهرا با -

 ؟یشدیم ضیمریوقتدیرسیم

 

 اندازدیم باالهشان نوا
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 .میموند عقب کار ازمشد ضیمر چراهکدزیم غر... نه -

 

 داشت؟ کارتهبیربطهچ شدنت ضیمر عقب؟ چرا -

 

 سابق مثلمشدیم ضیمریوقت. داشتدایز تحرک ما کار خب -

 .هامون ویدیودشینم

 

 اندازدیم البا ابرونایدا

 

 .پسدبو سخت -

 

 .بودنیریشیلیخ خبیولهار -
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 شودیمهدیچیپمبهنفرما دورنایدانانگشتا

 

 بود؟نیریش شیچ -

 

 شیها لبیرویلبخند کردند،یمدمهرا باهکییکارهاهب فکر از نوا

 ردیگیم شکل

 

 سرهکدبو بال اندرزگو،میرفتیممیموندیمنرویب وقت رید تا شبا مثال -

 وت شبهس تا داشت، موتورهیدمهرا مثال ای. میاوردیم دوستاتنیا

 ترسناکملیفندیخواب وقت شبا. میکردیم دور دور باهاش شهر

 ...بودهیپایلیخ. میدیخوابیمدبعمدیدیم

 

 چرخدیمنایدا سمتهبیصندلیرو
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 حاج پسرهباالخر. یباش کارانیا اهلمنکن فکر تویول -

... یوشپیم شلوار کت... یدارنرستورا... نایا نایاهگید ویهستیمصطف

 بهتداینم. استهمحلیهاهمورچهیعروس اهنگ کفشات ریج ریج

 .نکارایا
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 زندیمیلبخندنایدا

 

 .باشم اهلشدیشا! یدونیم کجا از -

 

 .اونور نوریاهاخ دمتیند -

 

 کشدیمیقیعم نفسنایدا
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 و عشقیپ دنبالمبندازنابویخهکوچ وت جماعتو دخترمندار خوش -

 اندرزگودخویحتهکمدارنمکا انقدر کنم، حالیکی بامبخوانم. حالم

 .ستینمهاهنیگز تومه

 

 کندیمهغنچ را شیها لب نوا

 

. بود ملت پارک مانمکاهت. نداشتنمکا. نبود تو مثالدمهرا. دیببخش -

 هم، تومیرفتیمینفر دوهکدبو کیکوچهکمخونمون

 .من تونرفتیمههم انوقتمیکردیم دعوتنمهمودرسهچ

 

 دهدیم فشارمهیرو را شیها لبنایدا

 

 .ادینممخوش اصطالحاتتیسرهی از -
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 اندازدیم باال ابرو نوا

 

 کدوما؟ از -

 

 .یگفتناالهک نایهم-

 

 .نداشت جانخونموهکمنگفت دروغ خب. نایا ونم تونهمو. عا -

 

 زندیم هوا دریبشکننایدا

 

 .نایا ونم تو تایبگ نویهمیتونیم -

 

 زندیمیینماندندادلبخن نوا
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 اصطالحاتنیا ونداد فحش دوز زدن، حرف تویچ هرنک قبول -

 .چسبهیم شتریب باشه، شتریب

 

 ریپ او قطعا کند، ترک را عاداتش دخترنیا تا. کشدیمیپوفنایدا

. کندیم سکوتنرستوراهبندیرس تا ودیگوینمیزیچ گرید. شودیم

 بهخدم جز وهنشد شروعنرستورا کار ساعت هنوز

 برج ازیکییهطبقنیآخر درنرستورا. ستینیکسنرستورا

. ستیخاکستر ویمشک رنگهبنرستورامت. دارد قرار معروفیها

 از. اندهشدهدیچ رنگ دونیا از ها صندل و ها زیمنایم دریکی

 .استنزایآومهینارنج بزرگ المپ کیمه زیم رهیباال

 کاغذنرستورایها وارید. شدههدیچ کاکتوسیهانگلدامه زیمیرو

 .گرفته طرحیخاکستریوارید
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 رو ودکشیمنرویب را اشیگوش. داردیمدرن و کیش دکور کل در

 دیگویمنایداهب

 

 .کنم ضبط دئویومبرنم -

 

 تنها است خودش مالهکیرستوران در را نوا وددهیمنتکا سرنایدا

 حقی،نخاندا ثروت کل ونرستورانیا اصل در... یآر. گذاردیم

 .نواستهب متعلق
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 ودزنیم دورنرستورا در شود، شروعیکار ساعتهکیزمان تا نوا

 تاهفتگرنرستورایورود از. ردیگیمملیف جاههم از. کندیم ضبط دئویو

 غیتبلدماننمه غشیتبلنیادبونمطمئ. خانهآشپز ویاصلنسال

 .شددخواههدید گرشیدیها
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 ش،یرو تیریمدیهنوشت وییطالیتابلو باهکیاتاق. رودیمنایدا اتاقهب

 .شده زیمتما کنارش گرید اتاق دو از

 

 . شده قیدق توریمانیتو دقتهبنایدا

 دیگویمدرویم اشهشد ضبطیویدیونیاول سراغهبهکیحال در نوا

 

 . کارمدشمتمو. خب -

 

 کندیمدبلن توریمان از سرنایدا

 

 . نمیببممن اریب -

 

 ندیمبنش مبلیرو نوا
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 . زهیسوپراهگید. ینیبیم نستایامگذاشت -

 

 کل جمع کنار بزرگ،یکیتهکیحال در ودداریبرم را خودکارشنایدا

 دیگویمدزنیمهگذشتهمایها حساب

 

  خونه؟ برسوننتمبگیندار نجایایاهگید کار. هباش خب -

 

 را خترد مثال تادبوهگفتینطوریا خودش. اندیمیم نوایهریخدلبخن با

 دوست. نداشت را نکاریادقص ابدا اما. کند تیاذ

 . ندیببدبیتیوضع در را نوا ودبرگردهخانهبهدوباردندار

 

 پردیم باال نوایابروها جفت
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 .دارم کار نجایامکی هنوزهن ؟خونه ها؟ -

 

 فشاردیممهیرو را شیها لبنایدا

 

 .باشه -

 

 و ها ویدیونکرد مرتب مشغول نوا ودبندیم را ها کاتالوگ

 کارشدبعیهقیدق چهلدحدو. شودیم ویدیویبرایکپشنننوشت

 .کندیمدآپلو را پست ودشویممتما

 

 نگاهشهریخهدادهیتک اشیلصندهبهکیحال درنایدانزمانیا طول در

 طول در. نشده اشهمتوج هنوز نواهکینگاه. کندیم

 را نوایهرفت دست ازیزندگهنکیا. کندیم فکر ها زیچیلیخهبنزمانیا

 مشکوکهکدکنهچ ودکن شروع را نکاریا کحا از. برگرداند بهش

 .نباشد
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 جذب ونایمشتر امور بخش در کردنش مسؤل و نجایا اوردنشدیشا

 نکاریامخ ومچ وهکرد غیتبل مدتهاستدباشههرچ. باشد خوبیمشتر

 هست دستش
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 بگم؟یزیچهی نوا -

 

 کندیمهنگا منتظر ودیگویمیهوم نوا

 

 .کن کار نجایا ایب -
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 !رستوراننیایتو کاردشنهایپ. شودیمدگر شیهامچش نوا

 

 جدا؟ -

 

 اب ودرویمهپنجر کنار تانزنامدق. شودیمدبلن زشیم پشت ازنایدا

 ستدیایم کنارش واریدهبهیتک

 

 ترشیبنکیکارهی. دستت ریبگ رونایمشتر امور نجایا ایب. آره -

 .رسهیم ذهنتهبهکیچ هر تا و دکور از. شه جذبیمشتر

 

 شودیمدبلن ودکنیم رها زیمیرو را اشیگوش نوا

 

 نارو؟یایستیندبل خودت -
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 اندازدیم باال بروانایدا

 

 ونرستورا کار. بدممانجامباه کارهارویههممرسینم خب، اما. بلدم -

 .همزمانهکنیمماهخست بابا، شرکت

 

 

 لب .شودیمهدیکش سمتنآهبنایداهنگا ودریگیمندنداهب را لبش نوا

 !نوا کوچک ویصورتیها

 

 .بزنمدگنمترسیم اما ام،یبرم پسش از. کمیهسخت... خب -
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 هست،مهیمیرحمخانهتاز. هستمنم خب -

 شونیا شیپیبریتونیممستیننمهکیزمان

 

 دهدیمهادامدزنیمهاشاریدست کنار اتاقهب اشهچان باهکیحال ودر

 

 توهوقتیلیخ اما نجاستیا حسابدار. یبغل اتاقنیهم -

 تو ومیدار مطلقداعتما بهش. کنهیم کار مایهخانوادیشرکتا

 .یباشهداشت بهش روداعتمانیایتونیممه

 

 بردیم اشیهود بیج داخل دست نوا

 

. باشمهنداشتداعتمامچشامهبمگرفتداینم -

 .شدمنمطمئهگیدهکماواخرنیا
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 خبر. کردهکیکار و استدمهراهب نوا منظورهکددانیم خوبنایدا

 !بس ودبو نوا حق در لطفدمهرا کارهکدندار
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 دهدیم کارش زیمهب را اشهیتک نوا. ماندیم ساکتنایدا

 

 کار؟ سرمایبیک از -

 

 شیپهشیهم را دخترنیادتوانیمهنکیا از. زندیمیکمرنگدلبخننایدا

 ازهک ستینوا او از تر خوشحال. هست خوشحالدباشهداشت خودش

 کرده دایپ نجاتهخاننآ درنماند تنها

 

 .حال و عشق بروناال. فردا از -
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 از دلش او، چشمک بانهمزمادکنیم حسنایدا ودزنیمیچشمک نوا

 .شودیم پرتنییپاهبهطبق ستیبنساختمایباال

 

 دیگویم در قفلنکرد باز ابنهمزما ودرویم در سمتهب نوا

 

 .یبیترکنسلطا ک،یشر س،یرئ جناب خداحافظ -

 

 شدلهت. کند تر ظیغل را لبخندشدتوانیم حاالنایدا ودبندیم را در

 آغوش در سفت را دختر دارد، دوستهلحظ هر ودرویم دخترنیایبرا

 دوست ازمحجنیاهکدده فشارش شیبازوهانایم انقدر ودریبگ

 .کندهیتخلیکمدبتوان را دخترنداشت

 

. ازداندیم زیمیرویتابلوهبینگاه ودنینشیم اشیصندلیروهدوبار

 دوست را پدرش! پدرش و خودش ازیعکس
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 چیههب راهکردهکیکار اما. دارد دوستمهدایزیلیخددار

 .کند فراموشدتوانینمنعنوا

 

 خبرنایجریموهب مو از ادرشمهکددانیم اما ست،ینهآگا ماجرا ازیلیخ

 بهتر تادبزن حرفدمورنیا در مادرش با است بهتر پس. دارد

 زین را اشهماندیباقیها کارنیاخر. کند کمک نواهبدبتوان

 .شودیم خارجنرستورا از وددهیممانجا

 

 وهگذشت ظهرهدوازد از ساعت. اندازدیم ساعتهبینگاه

 رکتح عتریسر. اوردیب ریگ تنهاهخانیتو را مادرشدتوانیمیعنینیا

 .رساندیم مادرشیهخانهبدزو را خودش ودکنیم

 

 ابکت ازیکی وهنشست شکلشدگر زیم پشت. معمول طبق مادرش

 ودبندیم را کتابنایدادورو با. گرفته دستشهب راهکتابخانیتویها

 تادکنیم دعوتش ودکنیم استقبال او ازمگر. شودیمدبلن
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 از مادرشنچو. ستینیمیصم مادرش بایلیخ. بخورنییچامباها

. ودبر شیهاهبچیهصدقنقرباهکدنبویادم. بود خشکیزن ابتدانهما

 .نداشت مادرش بایتیمیصم چیهنیهمیبرا

 

. رودیم ودگذاریم زیمیرو را هاییچانفنجامخان کوکب

 پرسدیم وداندازیمنفنجا ازهشد خارجیبخارهاهبینگاهنایدا

 

 ادته؟ی روینوریمرتض تونماما -

 

 کندیم مکثیکممخاندمولو

 

 چطور؟. اره -

 

 آخر تا اول از. بدونممخوایم موشوهب مو -
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 مدتههمنیا ازدبعنایداهک است بیعج. فشاردیممهیرو پلکدمولو

 نشدینفهم ایندیفهم اصال. ماجراست قتیحقندیفهم دنبالهب

 !مگرددار حالشهبیفرقهچ

 

 شه؟یچیبدونیخوایم -

 

 .دهدیم قرار شیها زانویرو را، شیها دستدساع ودشویممخنایدا

 

 .بگومکنیم خواهشنماما -

 

 .یبدونهنداریتیاهم. شهیپ سالیلیخ مال ماجراناو -
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 دیگویمیعصب وداوریم باال را اشهاشار انگشتنایدا

 

 ریز دخترهییزندگهشد باعث نداره، تیاهمنیگیمهکییاماجرنیهم -

 ومبرگردون بهش دادشو دست ازیزندگمخوایمنم حاال. بشه رو و

 بدونممخوایمنیهمهواس

 

 خنددیمیعصبدمولو

 

 تویزندگ ندار و داردیقدیبا انوقت ؟یبرگردون. سرتهبهزد قطعا تو -

 !خودت بایکرد فکریچ. یبزن

 

 پدریخودخواه خاطرهواس دخترهیمدونیم حداقل. ستینممهمزنیم -

 .شیزندگ توهزنینمدگن روزهب روزنم
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 تحمل را پسرشیها حرف و جونیادتوانینم. شودیمدبلنمخاندمولو

 کند

 

 ویداستاننقهرماناال توهک خودت بایکنیم فکرناالمدونیم -

 اما.هیعیطبنسنیایتو ،یریبگ دشمناش از دختررومانتقاهقرار

! هاهبچ ومخود خودت،یزندگ تویبزندگن کارتنیا باهدینمهاجازنم

 !دمینمهاجاز ان؟یدامگیمیچیفهمیم هوم؟

 

 ستدیایم مادرش رخهب رخ ودشویمدبلننایدا

 

. زنمیمیارک هرهب دست دنشیفهمیبراهوگرننیبگمبههنفعتونهبنماما -

 هوی ودنباشن شما الهدیا و خوبیلیخهممکن انوقت

 پول بزرگ،یحق حاج ثروتهکنبدون شهر کی ،یحقنایدانمیجاهب

 .سالس شش پنج دخترهی
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 زندیمیشخندیندمولو

 

 .یلیخ. انیدایشد حیوقیلیخ -

 

. برگردونم بهش رو دخترهی حقمخوایمنمهک ستیننیا وقاحت-

 باز اما شه،یمدنابوهدار نفرهییزندگنیدونیم شماهکهنیا وقاحت

 .نیکن کمک بهشددرص کیهشدیحتنیخواینممه

 

 اوردیم باالمیتسلیمعناهب را دستانشمخاندمولو

 

 رویکارهیهبتونهکهبدیپولهی بده،نیماش بده،هخون بهش. باشه. باشه -

 .نزن ماجرا قتیحق از حرف اما. کن شروع
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 .شودیمدر مادرش کنار ازهعجل با وددهیمنتکا تاسفهبیسرنایدا

 امادزنیم شیصدا مادرش شود، خارج در ازدخواهیمهکیاهلحظ

 رفحهب ودباشهخاننیایتوهلحظ کیدخواهینم اصال. کندینمیتوجه

 دهد گوش مادرشیها
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 درهن اما است، دوست پول شدتهب مادرشهکدبوهدید بارها

 ای! شودممحرو خودش حق از نفر کیدشو باعثهکدحنیا

 باال ودنیچبمیتی مال با را اشیزندگیبنا د،یبگو ترهسادنزباهبدبخواه

 !ماندینم داریپا چوقتیه کج،یبنا. ببرد

 

. برودنرستورادتوانینم روز و حالنیا با. شودیم نشیماش سوار

 کار ،یخرد اعصاب و احساساتیرو از ودنیبب را نوا استنممک

 .دهدمانجایاشتباه
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 خلوت خودش بایکمنرفتنرستورایجادریگیممیتصمنیهمیبرا

 و شهریهنقطنیتریجنوب درهبلکنتهرا اطراف ونتهرامبایتوهن. کند

 !یمتر 01یهمغاز کی در دم، وددویکلنایم

 

 ودداریمهنگیشگیهمیجانهما رانیماشدرسیمهکهمحلهب

. باشد لشیاتومب مواظب تاددهیم پولیمقداریکپسرهب

. دخواهیم تاپیتیت ویاهشیشیهنوشاب دلش. شودیمهمغازنهمایراه

 حال دریعل نور شود،یمهکهمغازدوار. ارزدیمیزیچ هرهب اشهمز

 سریکسدورو حس با. است اشهمغاز صندوقنکرد مرتب

 .شکفدیم گلش از گل ان،یدانخندایهچهرندید با ودکنیمدبلن

 

 .پسرمیاومد خوش -

 

 ردیگیم اغوش در سفت رایعل نور ودرویم جلونایدا

 

112 DONYAIEMAMNOE



 

 

 نگهبان محیا  آقا و خانم بلک
 

 .عمومبش قربونت -

 

 زندیمنایدا کمرهبیدستیعل نور

 

 .پسرهنکن خدا -

 

 نور. دنینشیمیصندل تکیرویعل نور تعارف با ودکشیم عقبنایدا

 دست. ندینشیم ودکنیم برعکس راهنوشابیهاهجعب ازیکیمهیعل

 دستهب تاپیت کی وهنوشاب کی معمول، طبق ودکنیم دراز

 .دهدیمنایدا

 

 نور. زندیم زل تاپیتدجلهب هاهوانیدنیع ودریگیم را انهانایدا

 را کوتسنیانشکستدقصنایدادنیبیمیوقت ودکنیم صبریکمیعل

 پرسدیم رادندار
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 پسر؟هشدیچ -

 

 اوردیم باال سرنایدا

 

 .کنهیم تیاذهدار خارنیع هست،مگلو تویزیچهی -

 

 .بگو -

 

 را ماجرا آخر تا اول ازدکنیم شروعدبع ودکنیم مکثیکمنایدا

 حرفهب ودشویم گوش پا تا سر مدتنیامتما دریعل نور. دیگویم

 برادرشهوگرن داشت خبر نهایایههم از. دهدیم گوش شیها

 .کند کسب ثروتههمنآ اشتندهعرض

 

 دیگویمدشویممتماهک شیها حرف
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 .دونستمیم -

 

 شودیمدگر شیهامچشنایدا

 

 ن؟یدونستیم -

 

 !هیچهبیچمدیفهم سالهانهمو. اره-

 

 مدت؟ههمنیانیکرد سکوت -

 

 زندیمیتلخندیعل نور

 

 .نبودمشیپمزنناالهوگرن. گرفتمنخوهخف. نکردم سکوت -

115 DONYAIEMAMNOE



 

 

 نگهبان محیا  آقا و خانم بلک
 

 

 ؟یچیعنی! عمومدیمنفه -

 

 شیپ سالیلیخهوگرن ازادشده، بابات توسطهسالیلیخ عموتنز -

 !داریباال رفتیم

 

0 

 

! چیهدنشدازا بشود،دازا فکرشمکی تا نجایادبوهامد. شده تر جیگنایدا

 .شد بدتر

 

 .بگو تر واضح عمو -
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 ات راهمغازیهکر کر وهشددبلن ند،یبیمهک رانایدایتابیبیعل نور

 نشودنمزاحمشایکس تادکشیمنییپاهمین

 

 قتل. بودماعدا مجازاتشهکدکریکار شیپ سالدچن مایس -

 عموت تنها. دادمهمردون قولنچومبگمخواینم نه،دبوهنکرد

 روهپروندهتونیمهدوبارهکیدادن نجات. بده نجاتش تونستهکدبو

 جاشهب! اولشیهخون سرهنبرگردو رو مایس وهبندازنایجرهب

. تمگرفنخوهخفممن. مهیتی مال ثروت،نیاهکمکن فراموش خواستماز

 ...اسهبستمجونهب مایس

 

 کشدیم گردنش پشتیدست. شودیمدبلننایدا

 

 خورده؟مبه چقدرمیتیهبچنهمویزندگهک عمونیدونیم شما -

 

 اندازدیمنییپا سریعل نور
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 .شرمندمیلیخ. شرمندم -

 

. شهینم آب وننوناوهواس شهرنیایمردما کل و شمایشرمندگ -

 وت تونستیمهکییسالها. کرده تلف عمرشویسالها کل شده،نداغوناو

 !عمونیگیمیچ. کردهیزندگیپولیب تو. کنهیزندگیخوش

 

 .کنمیمدایبربمدست ازیکار هر حاال -

 

 خنددیم تلخنایدا

 

 ست؟ینممه تبرا مایس چرا؟ -
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 روز و شب هر منوهدارهکیعذابنیایجلومتونینمیول. هست -

 .تونمینم! کنم تحمل روهخوریم

 

 کشدیمیقیعم نفسنایدا

 

 رن؟یدرگ توشمادههمنیاهکهیچیکوفتیهگذشتنیایماجرا -

 

 شودیمدبلنیعل نور

 

 .وادخیممارویجاهی. گفت نجایاهشینمهکهیطوالن انقدر. خونهمیبر -

 

. روندب اشهخانهبمباه ودبکن را شیکارهایعل نور تادمانیم منتظرنایدا

 .بود شیعمونکرد بازندها منتظر ودبو گوش پا تا سر
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 وهآمد جلو دستهبینیس ودبندیم را اتاق دریعل نور

. گذاردیمنایدا و خودشنیب را نقل وییچایحاوینیس

 دور،یسالهانآ ازنزد حرف. زندیمهیتکیپشتهب ودنینشیمنیزمیرو

 خودش،یخودخواه خاطرهبدیبگوهک استنآ تر سخت. است سخت

 کنارشهکیپسرنیا. بزند حرفدیبا اما. شده تلفیدختریهندیآ

 از ات شکند،یم را اتاق سکوت نش،یسنگیها نفسیصدا وهنشست

 .رودینمدنشو خبردار ماجرا کل

 

 

. رانیا ازمیبرمیکن جمع گفتهکدبو ما جمعیتو نفرنیاولیمرتض  -

 از. رفتنیمنداشتهکینفرنهزارا مثل. بمونه کشورنیایتوهتونینم گفت

 ونتهرایتو ملک وهخونیکل ودبو ترهراهب رو شیمال وضع مایههم

 ما! داشت اما بود،هدیرس ارث بهش باباش ازهدرست. داشت اطراف

 روزهی بابات. میکندیمنجو اونور نوریاممون تاهس. مینبودناو مثلیول
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 برومه تو کنم،یم شروع رو تو اموال فروشنم باشه،" گفت بهش

 امالک و ملکیهمعاملیتویدست بابات" اتهگیدیکارها سراغ

. دستش کارهارونسپرد ودنکر تعجب چکسیهنیهمهواس داشت،

 .ستینمیکنیم فکر ماهکیاونجوریچیهمیدید گذشت،هک مدتهی

. ودب کتریکوچمجفتشون ازمسننم. کنهیمهگیدیکارهاهیهدار بابات

 .بودیمصطفددراور سر بابات کار ازهکیکسنیاول

 

 وهشینممگفتیهعنم. فهمهینمناو چیه م،یبکننخودمو مال

 غتگ ومبهدزیدهن توهیدشدبلنمسر آخر. شهیمهکدکر اصراریمصطف

 ویرکیز ریزنکرد شروعیمصطف و بابات. گمینمیچیه ومشیمهخف

 دم،یفهمهکیروز زدن،ننامشوهب رویمرتض اموال کلمآرو

 وکالتیمرتضدبو قرارهکدبویروز. بکنمیکارهیمبرمخواستیم

 جلومو مامورا رون،یبمگذاشتهخون در از پاموهکنیهم. باباتهبهبد

 .گرفتن
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 کشدیمیقیعم ونفسدکنیم مکث

 

 نهات. رنیبگ رو عموتنزدبوهکردیکاریمصطفهکدبویروز قایدق -

. رهیبگ حالمو خواست. کنهمکمک تونستیمهکدبو خودشمه

 کی وددا دست از زشویچههمیمرتض... نشد محضر،مبر روزناودنش

 شده،یچدیفهمهکنیهم. اومده سرشییبالهچدیفهم بعدشههفت

 عموتنزیکارها ریدرگ هنوزنم. اوردین طاقت. مرد ودکرهسکت

 عمر تادیبا اماهکنیم حلش گفت. اومدیمصطف روزهی تامبود

 .بودهکییهمونجاهگردیبرمهدوبار زنت وگرنه،مببند دهنمومدار

 

 درنایدایها انگشت. دیبگودنداریزیچ گریدیعنی. دهدینمهادام

 رایکاخ هرهکیمشت. استهشدممحکیقویمشت وهشدهدیچیپمه

 فراتمس دردکنیم حسدیایمنرویبنیسنگ شیها نفس! کندیمنرایو

 راهنشیپیهقی وداوریم باال دست. ندارددوجونژیاکسیاهذر ط،یمح
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 ودشویمنییپا و باالیسختهب اشهنیسیهقفس. کندیم شل را

 .دادهمانجا نوا حق در را نکاریا پدرش چطورددانینم

 

 پدزش آن، ازدبع مدتدچن. داندیم خودش را اشهیبق

 حاالهکیاموال! اموالیکل ودمانیم شیعمو. ردیمیم ودریگیمنسرطا

! معروف و شناس سردفر کی را شیعمو ودانهشد برابرهد

 از خارج در شیها عمو دختر ازیکیمه اموالنهمایهواسطهب

 دایپیشوهر نجایایگرید ودداریلوکسیزندگنرایا

 .استهدیچرخههمنزباهبنزباهکهکرد

 

 

 

 شرکت وهخاننآ ونرستورا صاحب اموالنهمایهواسطهبمه خودش

 اما باشد، نوایبرادشیمهکیطیشرا و اموال! شدهیتجارت
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 حق روش از تنها..  نه اقتشان،یل بر بناهن. شده گریدنکسامسه

 .گریکدینکرد مالیپا ویخور

 

. اندبرس حقشهب را نواهشد طور هردیبا. کندینم درنگ ودشویمدبلن

 دیگویمنایدا تیوضع ازننگرایعل نور

 

 .ستیننآسویمصطف باندیجنگ. باش مواظب. پسرم -

 

 .زندیمیپوزخندنایدا

 

 .کنمیمهاستفادنخودشو روش از. انمیدانمهباشیمصطفناو -
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 آنقدر را شیهامقد. دیایمنرویبهخان از ودمانینمیحرف چیه منتظر

 ریزنیزمددارنامکاهلحظ هردکنیم حسهکدگذاریمنیزمیروممحک

 .بردارد ترک ودشوهل شیپاها

 

 ازددانینمهکدرسانیم شیعمو نگیهولد هب عیسر را خودش انقدر

 ودکشیمیقیعم نفس. دیرس نجایاهبهکدکر حرکتنابایخ وهکوچمکدا

 وهشددبلن دنشید محضهبننگهبا. میرود داخل ودشویمهادیپ

 کنارش از. ندارد را اشهحوصل اما. رودیم اشهصدق ونقربایکل

 انشتومتما با راههجدیهطبقیهدکم. شودیم اسانسور سوار ودشویمدر

 .ماندیم منتظر ودفشاریم

 

 نشدید بایمنش. ابدیم شدت قلبشنضربا. رسدیمهطبقهبیوقت

 چیهیب و خشکنایدا اما. کندیمیزیرنزباهب شروع ودشویمدبلن

 پرسدیم دختریها ضعف و غشهبیتوجه
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 هستند؟ پدر -

 

 .دییبفرما. شدهمتمونجلسشوهتاز. بله. بله -

 

 ودزنیم درهبیاهتق. رودیم شیعمو اتاق سمتهب وددهیمنتکا سر

 نگاهش وهستادیایاهشیش وارید مقابل شیعمو. شودیمدوار

 شود،یمنایدا حضورهمتوج. استنرویبهب

 دیگویمدکنهنگاهنکیانبدونچو

 

 بامخوایمیدیفهمهکدبویزمان شم،یپیاومدیرنجویاهکمههگید کباری -

 شده؟یچ باز. کنم ازدواج مادرت

 

 ندیبیم وضوحهبنایدایهامچش در رامخش. چرخدیم سمتشهب
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 ه؟یچ مشکلت -

 

 .دیایم جلونایدا

 

 بازیکن عیضا رایانرژ. گفتمبهناستادمو کباری. بودم دانشجویوقت -

 عیضا رو غذا. بارهیمنبارو جاش بازیکن عیضا رو آب اد،یم جاش

 نفس ،یکن عیضا حقهاگ اما. رسونهیم تویروز خدا جاش باز ،یکن

 .رسونهینم بهتمه

 

 پرسدیم ودکنیم مکث

 

 !یکشیم نفس چطورمموند -

 

 دیگویمهچ پسرنیادفهمینم چیه. کندیمماخیمصطف
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 ،یفتگریم دستتهبیخیم خیتسب ویبستیم اتوهقیهکیوقت -

 مه؟یتی مالیداریچ هریگفت. خودت رویذاشتیمیحاجماسیوقت

 

 نباشد درست حدسشدکنیم خدا خدا. شودیم داغیمصطفیها گوش

 

 .خوشبخت مثال خودمو ومکرد بدبخت رویکییگفت -

 

 دهدیمهادامیشتریب حرص بانایدا

 

 رو لاموانیایهگوشهیمنخواستیحتهکمبود کثافت آنقدریگفت -

 .دستشمبد

 

 ردیگیم رانایدا دست مچیمصطف

128 DONYAIEMAMNOE



 

 

 نگهبان محیا  آقا و خانم بلک
 

 

 .نییپا اریب صداتو -

 

 ای بهم؟هزیبر بودنتیحاجنشایترسیم چرا؟ -

 !گوششون تودکریم وزوز داشت مدتههمنیایآشغالهچنبفهم
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 فشاردیم شتریب رانایدا دست مچیمصطف

 

 نجایایداومهکیکرد فکریچ هان؟یبشیاغی آنقدرهشد باعثیچ -

 سرت؟ تویانداخت صداتو

 

 کشدیمنرویب انگشتانشنایم از ضرب با را دستشنایدا
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 چقدرمدیفهممه. دمیفهممهمکرد فکرمه... زایچیلیخ -

 فکرمه. بکننیکار هر براشنحاضر ونپرست پولمدوریادما

 وهگیدیکییزندگ تونبزنهگوهکنباش کثافتنتونیمدچقمدیدمکرد

 .قصرنبکن رونخودشویهاهرابخ

 

. نکن خراب رویچههم زدنت حرف با. انیداهبس -

 .یگفتیچ امروزهکمریگیمهدینشنممن

 

 !دیگویمهچمتما وقاحت بادمرنیا. کندیم زیر را چشمانشنایدا 

 

 

 خوبماخرم حرفنیا. رینگهدینشن اتفاقاهن ؟یریگیمهدینشن رویچ -

... ودمخ تا ریبگماهیسا از. بترسنم ازدبعهبنیا از. کن گوشتیهزیاو

 .یدیم پس رو سالدچننیانتاوا
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 از ودبو درست حدسش. زندیم خی تنشیمصطف

 .اومد سرشهباالخردیترسیمهکیزیچ

 

 حاج! منم ساعتنیا و امروز از کتیهشمارندشمهکنبدو -

 .کنمینم ولمنکن شهرتیرسوا ،یمصطف

 

 طرزهب بدنش حرارت. رودیمنرویب اتاق از ودمانینمیحرف منتظر

 چهل تبیتو بدنشدکنیم حس وهرفت باالیوارهوانید

 .سوزدیمددارهدرج

 

 را شخود انجا از ودرسانیمیصندلهب را دستشیمصطف رفتش ازدبع

 وهاورد باال دست ودبندیم پلک. کندیم پرت مبل روط

 .کندیم ازب را پلماتشیدنراهیپیهدکم
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. گذاردینم اما. شد اشیزندگ آتش پسرنیاهباالخر

. کنددنابو را اشیزندگ راحت پسرناددهینمهاجاز

. گذاشته را عمرش وهکندنجا سالها ساختنشیبراهکیزندگ

 ...گذاردینم

 

 چوقتیهیحق حاج. رساندیم اشهخانهب را خودش عیسرنایدا

 را فکرش

. ندشو اشیزندگیهانیمورهخاننیایتوداسناهکدسبریروزهکدکرینم

 .کند دورهخاننیا از راداسنانآ عیسردیبا

 

 .نظرشهبدیایمنتعفیبو. باشدهخاننیایتودخواهینم گرید اصال

 وددارهچ هر ودرسانیم صندوق گاوهب را خودش عیسر

 ودخویابرمه لباس دستدچن. مبگذارد سامسونتش فیکیتودندار

 .بگذاردهخاننیایتو پا عمرا گرید. داردیبرم نوایبرامه
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 و کت ویکلیهدمر دو کند،یم بازهک راهخان در ودیایمنرویبهخان از

 .شوندیم راهشدس پوش شلوار

 

 !یحق جنابمبنایهادگاریباد
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. فشاردیم دستانشنایم شتریب را سامسونتش فیکیهدست

 ارگیبادهوگرنددارن نما فقط تشن، غول دونیا. ترسدندکنیمیسع

 .ستندینیاهحرفیها

 

 ن؟یخوایمیچ -

 

 دیگویم ودکنیم بازنزبا نفر دونآ ازیکی
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 اتنیش خارجهخون ازمینذارهکددادن دستور. میاومدنپدرتو طرف از -

 .ارنیب فیتشرنخودشو

 

 زندیمیپوزخندنایدا

 

 ن؟یبکننیخوایم قایدقیغلطهچ ؟یچمبرمبخوانمهاگ انوقت -

 

 .شهینمیول. میمتاسف -

 

 اندازدیم خط را اشیشانیپهحوصلیبنایدا

 

 کاریکل. ستمین کاریبنتویحق جناب مثلنم. دارم کار کنار بکش -

 .سرمهختیر
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 بایقرت ودشویمیعصب. دیشنینم را شیها حرفنشایها گوش انگار اما

 کشدیمدایفر

 

 کنم؟یمعننواستودیبامنیا! کنارنیبکشمگیم ؟!گمیمیچنیفهمیم -

 

. دهدیم هل را هانآ ازیکی قدرتشمتما با وداوریم باال را دستش

. ستدیایم شیجا سرممحک باز امادرویم عقب عقبیقدمدچندمر

 

 امروز ازهکمداداشش پسِر. ستمین پسرشنمنیبگنتویحق جنابهب -

 .شمیمماون منکر
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 تحرکهب رانیماشدخواهیمهکنیهم ودنینشیم فرمانش پشت عیسر

 خوبنایدا اما. ستدیایم نشیماشیجلو آنها ازیکیددراور

 راهنقطنآ درنستادیا جرعتهک هست ترسو انقدردمرنیاهکددانیم

 خورد،یمنتکا شیجا ازیکمهکنیهم وددهیمنیماشهب گازیکم. ندارد

 .ودشیمدر کنارش از لب بریپوزخند بانایدا  ودرویم عقب عیسردمر

 

 !کنده خودشیبرایچاهدب شیعمو

 آب از پرهچانایتودکنیم فکر فقطهکیته و چیه از پریچاه 

 !گواراست

 دریزیچ نامرتبیها سنگ و خشکیخاک جزهک غیدر اما

 .شودینمهدیدنآ

 

 

 از. تجمالتههمنآ از. شودیم دورهمحلنآ از عیسر

 رانخودشاهکیمردمان از. دهیکش فلکهب سریهانساختماههمنا
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. کند دایپ را خودش گریددخواهیم. کندیم فرار انجا از. اندهکردمگ

 ودکن فرارهساخت خودشیبرا خودشهکیقفسنیا ازدخواهیم

 .بچشد رایزندگیمعنیکم

 

 .خط باالیزندگ و خط ریزیزندگ. داردیمعن دویزندگ او نظر از

 وهنهفت خطیباال دریزندگیمعندکننیم فکرنخط ریزهکییهانا

 اگرمه الاقل برسند،نآهب تادکننیم رانتالششا

 ازیزندگیمعن حسرت ودبزننمقد خطیباالیتویساعتدچنددنینرس

 .بخورند رانخودشاهدگاید

 

 حس. دارد  فرقدانهنشست خطیباالهکییهانآ نظر ازیزندگ اما

 درهن و خط ریز درهن. ستینهکدانهکردمگ رایزیچدکننیم

 و خط چیههک ستییجا درستیزندگیمعن. اندهنشستهکییجا

 .ندارددوجویخطوط
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 شود دورمهیزندگنیا از عیسردیبا. شودیم دورهمحلنیا از
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 او اما. نداردیکاریحاجیبرا کردنش دایپ برود، هتلهب اگر

 ه،نکرد دایپ فیکیتو مدارکیبرانمطمئییجاهکیزمان تادخواهینم

 تنها اگر. ستین تنها او گرید سمت از. دهد لو را مکانش و جا

. هست نوا. شود راحت ودشویمخفییجا دریروزدچندشیمدبو

 از ار اویکار اولنیهمدندار دوست وهداد کاردشنهایپ اوهبهتازهکیینوا

 .کند دور کارش طیمح

 

 کیدیبا را نهایا. اندازدیمهگذاشتیصندلیروهک فیکهبینگاهمین

 چیههکیهخان. مادربزرگشیهخان! کندنپنهانمطمئ و خوبیجا

 !زندینم سر انجاهبیکس
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. ردیگیم شیپ در را کرجهرا ودکنیم کج را رشیمس سرعتهب

 بنا پزشک، صیتشخ بر بنا و مرگش از قبل مادربزرگش

. کندیزندگ تر خلوتییجا در را عمرشیباقهکدش

 کرجهب را او ودکر انتخاب را جانیتر کینزد شیعمونیهمیبرا

 سک چیه وهماندهمتروکهانخنا مادربزرگش فوت ازدبع حاال. فرستاد

 .کندینمیزندگ انجا در

 

 زرنگدشونیمهدیدهکمه طورنا ،یحق جنابیگاردهایبادیعنینیا

 .ستندین

 

 ودداریمهنگ تر دورهکوچدچن رانیماش. برسدهخانهب تادکشیم طول

. ندکیم سخت را کاریکمنیا ودنداردیکل. رودیمهادیپ را ریمسیباق

 اطرافشهبینگاه. استنانبود بستنب کوچه،نیایخوب

 ودبرو باال وارید ازهکدداریکوتاهنزما و ستینیکسداندازیم
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 کی. کندیمنزایاو دوششیرو ندش،بلدبن از را فیک. شودهخاندوار

 زین را گرشیدیپا. شودیمدبلن ودکنیم اجر ریگ را شیپا

 انجا زا ودرسیم واریدیانتهاهبهباالخر تادکنیمدبلن بیترتنیهمهب

 .شودیمهخاندوار وهشدنزایاو

 

. ستینیشگیهم سابقیهخاننا گرید وهرفتهخانیجال و رنگ

 رشتیب رنگش باغچه، کنار حوض وهبرداشت ترک اطیحیهایکاش

 

 درنیا انقدر. رودیمیورود در سمتهب ودداریبرم را فیک

 هنوز.شودیم باز درشممحک هل کی باهکهماندنبارا ودبایتویفلز

 خاک ودگر را جاههم. هست اشهخانیتو مادربزرگشیهاهلیوس

 امشمشهبیبدیبو. استددو از پرهخانمکنیم حسهکیحدهب. گرفته

 .گذاردیم باز راهخان درنیهمیبرا ودخوریم
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 از. شودیمهزند ذهتش در خاطراتش. شودیمییرایپذدوار

 بانسالنیایتو چقدر. بردیمهپنا مادربزرگشهب رشمادیهایتوجهیب

 .بودندهدیخند ودبودنهگفت مادربزرگش
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 پاهخانیجا هر ودریگیم طرح شیها لبیرویلبخند

 شارفمارا را شیهامچش انگشت دو با. ندیبیم را مادربزرگشدگذاریم

 .زدیبر اشکدبخواه ودریبگ اشهیگر مبادا تاددهیم

 

 راهانخ کل. کند دایپیمناسب و خوبیجا فیکنیایبرا عتریرسدیبا

 وهالفک. بگذارد انجا را فیکنیادبتوانهک ستینییجا چیه امادگردیم

 داشتییجا کیهشیهم مادربزرگش. چرخدیم خودش دوریعصب
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 وبخ اما کجا،ددانینم قیدق. کردیمنپنها انجا را لشیوسا ازیبعضهک

 .رفتیمنیرزمیزهبهشیهمهک هست ادشی

 

 را اطرافش خوب. رودیمنیزم ریزهب ودریگیم شیپ در را همانجاهرا

 تادکنیمدگر عقب. کندینم جلب را توجهشیزیچ باز. کندیمهنگا

 .پردیم باال شیابروها جفت ش،یپا ریز لقیکاشیصداهکدبرو

 

 ات ورد انگشت با ودزنیمهچمباتم. شودیممخ ودرویم عقب را شیپا

 کارت بشیجیتو از ودکنیم دراز دست. کشدیم خط رایکش دور

 وددهیمنتکا شیجا از رایکاشنآ با ودکشیمنببرو را اشیبانک

 .کندیم بلندش سپس

 

 کی وهشدیخال کامالیکاش ریز! نجاستیهم

 مادربزرگشهکدبوییجانهما نجایایعنی! استنآیتویمشکیهسیک

. داردیبرم راهسیک ودکنیم دراز دست. کردیممیقا ار اشیمخف لیوسا
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 ودکنیم شل راهسیک دور کش. ستیزیچنآیتویعنی و استنیسنگ

 .کندیمهت و سر راهسیک

 

 .کاغذیاهتکههمرا شده،مگدگفتنیمهک مادربزرگشیطالها ازیمین

 !مهربانش مادربزرگ زند،یمیلبخند طالهاندید با

 !اشنایلیخمنا کی و آدرس کی. کندیم باز رانآ ودداریبرم را کاغذ

 

 !ینوریمرتض

 

 داشت؟ خبرنایجرنیا ازمه مادربزرگشیعنی

 .کندیم باز را کاغذ گریدیتا

 "هفتاد ودصیس و هزارهمادمردامهشت و ستیب" 

 

 !بس و خیتار کی
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 !نااشنا ادرس کی

 !اشنامنا کی

 !بیعج خیتار کی

 

 !توست هزاریبازهیشب ماجرانیا

 سر ترممحک رایکاش ودگذاریم گودالیتوهدوبار را طالها و فیک

 تادزیریمیکاش اطرافیها اریش داخل خاکمهیکم. گذاردیم شیجا

 .نشود مشخص بودنشیخال

 

 !دهدیمهادام رایبازنیا

 ....شیانتها تا
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 از قبل. شودیم خارجمه همانطوردبوهشدهخاندوارهک همانطور

 مرتب و زیتم زین رادبوهگذاشت جاهب خودش از ردپاههرچمهنآ

 .کندیم

 

 فرو شبیج داخل دست. کشدیم قیعم نفسدچندنینشیمهک رل پشت

 ست؟یچ خیتارنیا راز. کشدیمنرویب باز را کاغذهتک ودبریم

 ست؟یکهب متعلق کاغذنیا

 استیکسیرابمه کاغذیرو خزنیا! نداشتدسواهک او مادربزرگ

 .استدبل کامل راننوشت ونخوانددسواهک

 مادربزرگشیهعهدهب حفاظتشهک ستیگرید کسیبرا کاغذ پس

 .بود

 

 وقتیلیخ. بود او کار اگرنچو. ستینمه شیعمو کار

 و ستین را کاغذنیامه و طالهامه وهامد سراغشهبهکدبو
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. ندارد خبر وجودش ازیسک او، جز هستهچ هر کاغذ. بودهکرددنابو

. کندیم حرکتنتهرا سمتهب ودکنیمنروش رانیماش

 ترهخستیروح نظر ازهک ،یجسم نظر از تنهاهن. استهخستیلیخ

 .است

 

 کییبدبختیبرا برش و دوریهامآدیههمدبوهدیفهم روز کییتو

 طلب را بختننگومآدنآ حق آنها، ازهک حاال ودانهکرد تالشنانسا

 ثلم ای. شوندیمیحقوق و حق هر منکر ودرنیگیمدگارنشاههم کند،یم

 و پولیکم با کنند، پاش و ختیریلیخدبخواهن اگر مادرش

 .کنند جور و جمع راهیقضنیادخواهنیمهخان

 

. ردیگیم پس آنها از را نوا حق الیرنیاخر تا وداورینممک او! نه اما

 فردا اگرهنکیامه شود،مارا خودش دلدشویم باعث کارشنیامه

. کند حسابیحقنخاندا از جدا را او شد،هیقضهمتوج نوایروز

 سپ نوا سمت ازهکدکن فکر موضوعنیاهبدتوانینمهلحظ کییحت

 !شددخواههزد
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 تاهکیکس ،یحقنایدا. کردینم را تصورش چوقتیه. کشدیمیپوف

 حاال دند،یکشیم صفنشایبرا ودبودن دنبالش دختراهبود

 شاطرافندخترا باهکیدختر. شدهیدختریهدلباخت و عاشقنیچننیا

 شکلش و سرهبیانچنانیها شیاراهن وهکرد عملهن. دارد فرقیلیخ

 پسرنیانزایاو را خودشهن ودزنیم حرف اطوار و ادا باهن. دهیمال

 وددار تفاوتنرویبناندخترا باناسما تانیزم کال. کندیم پسرنا

 راغسدخو درهکیسخت سرمتما بادش باعث داشتنش تفاوتشنیهم

 .شود عاشقش ودبده دست از اریاخت دارد،

 

. دیایمنرویب الیخ و فکر از ن،یماشدداشبوریرو اشیگوشندیلرز با

. استنرستورایهشمار. داردیبرم رانتلف ودکنیم دراز دست

 جواب رانتلف آن، ازدبع وداندازیمنیماش سمت دویهاهنیاهبینگاه

 .دهدیم
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 بله؟ -

 

 انگارهزنیم حرفیجورهی. یمیرحیگفتهکهخانمنیا تو؟ییکجا -

 .باباشه مال نجایا

 

 

 ایبهدونی ریبگنیماش اونجارونک ول بچه؟ تویزنیم غریچ -

 .فرستمیم براتهکیادرسهب

 

 کجا؟ -
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دایانکهبا شنیدنصداینوا و غرغر هایش، روح و روانش آرامشده، 

لبخندیمیزندو میگوید 
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 .وقتهیینشمگهکمفرستیممشنیلوک دم،یم ادرسو -

 

 غردیم حرص با وهشدیعصب نوا

 

 .یخودت خنگ -

 

 درهکییجا ادرس. کندیم قطعیحرف چیهیب رانتلف ودخندیمنایدا

 .فرستدیم نوایگوشهب ودسینویم را هست ذهنش

 

 با ودنکیم باز رامایپ عیسر ناشناس،یهشمار سمت ازیامیپندید با نوا

 خدا ودخوانیم را ادرس. شودیمهمواجدفرستیمدبوهگفتنایداهکیادرس

 لب ریز ودکنیم قفل را اشیگوشیهصفح. استدبلهک شکر را

 دیگویم

149 DONYAIEMAMNOE



 

 

 نگهبان محیا  آقا و خانم بلک
 

 

 .برداشته شمارمویک ستینممعلویعوض -

 

 با ودکنیم رها اشیهود بیج داخل رایشگو

 اتاق ازدخواهیمهکوتایخداحافظ

 دیگویمیمیرحمخانهلحظنهماهکدبرونرویبیمیرحمخان

 

 

 اتاقنیا تیموقع. شودیم خارج وهکرد باز را در ودکنینمیتوجه

 راحتنیهمیبرا. ندارددوجویدیدنسالیتو ازهک ستینحوهب

 رایمیرحمخانیادا ودکنیم کج را دهنشهشدمه خودشیهیتخلیبرا

 اوردیم در
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- از فرداممانتو شلوار بپوش بیا. هودی و تیپ پسرونهدر شأنمحیط 

کاریاینجا نیست. 
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 باال حسابنیماش تا دو حاالهجمهور سیرئهکرد فکرهکیزن -

 .اه... کنهیم فیتکلنییتعنمهواسیکنیمنییپا

 

 را ادرسشهکیریمسهب ودشویم رجخانرستورا از

 عجبت. شهر مرکز در هتل کی ادرس. ردیگیم اسنپدبوهفرستادنایدا

 سرشهب است دواریام فقط. دارد او بایکارهچ انجانایداهکدکنیم

 تا. بدهدمانجا هتلیتو رانشایبند شرطنیاولهکدباشهنزد

 .دبو پوچنشاههم اامدخوریم چرخ سرشیتو فکر هزار هتلهبندیرس

 

 نوا !بودهکرد رزرو اتاق کی بود، دوستشهب متعلقهکیهتل ازنایدا

 کی قطفدشیمییراهنما اتاقش سمتهب پرسنل ازیکی توسطهکیوقت

 ازدیبا اویعنی هتل؟ در اتاق چراهکدبونیامهنا داشت سوال

 اقاتنیا درناندم تنها فکر از ؟ییتنهامهنآ بماند؟ هتل دردبعهبنیا

 .شودیم مور مور تنشیها مومتما
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 بار هادص ودکنیمیط را اتاق عرض و طول برسد،نایداهکیزمان تا

 نوا ودشویمدبلن دریصداهباالخر. برسد زودتر تادکنیم خداخدا

 .کندیم پرواز در سمتهب

 

 دیگویمنایدانخندایهچهرندید و درنکرد باز محضهب

 

 اتاقهی اتهخونناو تو هتل؟یاورد منویچهواس. ینامردیلیخ -

 .شدمیم دخترات دوستممزاح ای من؟یبددنبو

 

 پانایدا. بودهامد سراغشهبنشدهزد پس حس ودبو ناراحت دستش از

 رودیم کنار نوا ودگذاریم اتاقیتو
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 .بهتمدیم حیتوض تومایب بزار -

 

. بنددیم را در ودشویمدوارنایدا. رودیم خلدا ودکنیم رها را در نوا

 دکنیم باز را راهنشیپیباالیهدکم دو وداوریم در تنش از را کتش

 

 .میبمون هتل تومیمجبور مدتهی -

 

 دهد حیتوض شتریبنایدا تادمانیم منتظر وهکرد تعجب نوا

 

. میرینممکار سر... مدتهی. میمونیم هتلیتویعنی -

 .میکنینم تیفعالمهیمجازیتو

 

 شودیمدگر شیهامچش نوا
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 .میپوسیم جا وجبهینیایتو -

 

 اندازدیم مبلیرو را کتشنایدا

 

 حال و عشق مدتهی. گذرهیم خوشمهیلیخ اتفاقا. شهینمیچیه -

 .کن

 

 گه؟یدیجاهیمیبردنبو بهتر رو حال و عشق -

 

. شهکیم طول ففط روز چهارهس. میبرهکدشیم کاش -

 .میبرمیخواست جا هرمیتونیمناودبع

 

 باهاتهکیندار انتظار. مشترکهمتختش ،یگرفتهنفر دو اتاقدبع. اها -

 بخوابم؟ جاهی
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 اندازدیم باالهشاننایدا

 

 .خودته با انتخاب. یخوابیم مبل رویریمیخوابینم تخت رو -

 

 .بدنهتخت دو اتاقیبگهبهتریول. یاهبامزیلیخ -

 

 ندینشیم تختیرونایدا

 

 .بودیخالناتاقشونیا. چشمنبگمگیمیهرچنم ستینهکمبابا هتل -

 

 

 شیپ ساعتهس دو درست. دیگویم دروغددارهکددانیم خودش و

 جدانتختشاهکدکردیتاکدکریم رزرویتلفن را هتل داشتهکیزمان
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 تیاذ ازدستنه هتلهک روز چهارهسنیا درددار دوستیلیخ. نباشد

 ببرد لذت دخترنیانکرد
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 دویکیهکدکنیمهنگایانیداهب حرص با ودریگیمندنداهب را لبش نوا

 وهگذشت شبهدوازد از ساعت. دهیخواب تخت الیخ با هستیساعت

 اما. دارندندیخواب ونشدهبستهبیبیعج لیتما نوایهامچش

. بخوابد رپسنآ شیپ چطورهکدکنمهضدتوانینم

 راحتدشوینمیحتهک هست سخت و سفت انقدرمهیلعنتیهکاناپنیا

. اندازدیمنیزمهبینگاه ودکشیمیپوف. نشست شیرو

 د؟یخوابهشد موکتنیزمنیایرودشویمیعنی

 

 تختیرو از را بالشتش اول. شودیمدبلن مبلیهدستیرو از

. داردیبرم پتو کی ودکنیم باز رادکم در سپس ودداریبرم
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 عادتندیخوابنیزمیروهب تادکشیم طول. بنددیم پلک ودکشیم دراز

 از شیپاهانشد سیخ احساس با صبح. ردیگیم خوابشهباالخر امادکن

 .پردیم خواب

 

 سرش باال سیخیموها بانایدا وهزدنرویب پتونییپا از شیاپاه

 زین  سرشیجلویموها. استنزد حرفیتلفن مشغول وهستادیا

 اویپاهایرو ودکنیمهچکنازشا آب ودانهختیر اشیشانیپیرو سیخ

 کج انوز از را شیپا زند،یم حرفنتلف باددارهنکیاهبهتوجیب. زدیریم

 .کوبدیمنایدایپا ساقهب را شیپا کفممحک ودکنیم

 

 شیصدا در رشیتاثدکنیمیسع امادشویممخ کمرش شیپاددر ازنایدا

 دیمبگومخش با ودرسانیمماتماهب عیسر را تماس. نشود مشخص
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رویزمینمینشیند. حداقل اینجا بهلطف موکت کلفتیکهپهنشده، 

نرمتر است و راحت تر میشودرویش خوابید. 
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 .زنمیم حرفنتلف بامداریوحش -

 

 تیشونیپ رویانداخت هاتو کاکل. دمیخوابهباش تیحالهاگناورانگوتا -

 .یشد موش نهویع. سرم باالیسادیوا

 

 صبح هفت ساعت. کردم خوب. منهواسننک درست وحش باغ -

 .ازدهی ساعت ستینهک

 

. ودمب داریبنمنیدیکشیم خرناس لیف مثلنیداشت شماهکنزماناو -

 .یبرد ادتی از هارومخاننبودممقدنقانوهکیادبیبمانقد

 

 زندیمیپوزخندنایدا
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 .یبخوابیریبگییایبیخواستیم واست تخت رودوب جا -

 

 .رهیبگ وجودمو شپشمبخواب تو شیپهموندمنیهم -

 

 کندیم پرت نوا سمتهب را دستش تویهشاننایدا

 

 و ارک اتاق وسط از پاشو! محترممخان ادبتنیا باینکن زیچ وقتهی -

 .میبکشیگشنگ ناهار تادیباهگذشتمههصبحونمیتا. میداریزندگ

 

 پسرنیا بانکرد سر. شودیمدبلن ودکشیم کنار شیرو از را پتو نوا

 پسرنیا. کند تحملدیبا اما. خواهدیمیادیزیهحوصل

 .باشد پرتابشیهنقطدتوانیم
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 کل از. ردیگیم بدستش رایگوش ودیشویم را صورتش و دست

 .مانده عقب اشیزندگیهاهبرنام

 

 .ختهیرمبهمهاهبرنام کلنممکیشریشد تویوقت از -

 

 هست شیموهانکرد خشک مشغول سختهحول باهکیحال درنایدا

 دیگویم

 

 مگه؟مکرد کارتیچ بدبختنم -

 

 ورمنت روز چهارهس تایچهواسدیبانمناال. بکنم کارموهکیذارینم -

 شناسه؟یم منویک. دارمهنگ خاموش
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 اندازدیم اشهشانیرو راهحولنایدا

 

 ؟یکن تحملیتونینم روز چهارهس -

 

 شه،یم کنسلمغیتبلیکل. رسهیم ضررمبهدانقمنباش روز چهارهسنم -

 .کنمیم دایپ زشیرمهیکل

 

 اندازدیم باالهشاننایدا

 

 .یکن تحملدیبا روز چهارهس. شدههکهیکارهگید -

 

 کندیمینچ نوا
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 قبول رو تو شراکتدشنهایپمداشتهکیروزناونمهب لعنتیآ -

 ذاشتیم. نداشت هایبازهمسخرنیا ازدبویچ هردمهراناو. کردمیم

 دستت، روهختیرداریلیمداریلیمهک خودت.میبدمانجا کارمونو

 ایهطعق ایماون. گرمه نت و نستایاهیهبنچشمومینداریچیههکمییمانیا

 .کنهیم سیسرو نت ونمندههکنگوشمو بغل هستیکی وصله،هاگ

 

 

 ندینشیم زانو چهار مبلیرو نوا

 

 باشه؟یچنمویبند شرطنیاول -

 

 وهرفت جلو سپس. شود خشک تاداندازیم شوفاژیرو راهحولنایدا

 ندینشیم تختیرو نوا مقابل
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- اووف... چقدغر میزنی. دو سهروز هیشکیرو نکشته. نگهدار وصل 

شدیهکاریمیکنیمدوبارهاوندو سهکا کهریختیبرمیگرده. 
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 باشه؟یچیدار دوست تو -

 

 .دراره رو روزدچننیا عوضهباشیچهی -

 

 .رسدینم ذهنشهب زیچ چیه. کندیم فکریکمنایدا

 

 .رسهینممذهنهبیزیچنم -

 

 دیگویم ودشویمدبلن عیسر ده،یشنهکیحرف ازدخرسن نوا

 

 هر مقابلش طرفدیبامتماهما کی ببازه،یک هر. میبندیم شرط خب -

 .وجه چیههب. ندارهنگفتهن حق کنه، گوشهگیمیچ
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 ختردنیادحنیا تایعنی. اندازدیم باال ابرو شنود،یمهکیشرط ازنایدا

 اورد؟یمنزباهب رایشرطنیهمچهک استنمطمئ خودشهب

 

 ؟یبریم تویمطمئن انوقت -

 

 اندازدیم باالهشان نوا

 

 .باختمدیشا... بردمدیشا. دونمینم -

 

 .اوست رایاخت در دخترکمتماهما کی ببرد،دبتوان اگر. ستیخوب شرط

 کندیم فکرشهکهانچ از شتریب. باشد نفعشهبدتوانیمهما کینیا

 

 

 .میببند شرطیچ سر. قبوله -
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 هتلدوارهکیکسنیاولهگیدهساعت کیمیبندیم شرط. یالب تومیریمناال-

 !مرد ایهزن شه،یم

 

 ببندم؟ حاجتیالب تومنیبشدیبایعنی ساعت کی -

 

 دیگویم نوا

 

 .سخته. گهیدهشرط. خبهار -

 

 

 دهدیمنتکایسرنایدا
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 .نستایایذارینم لمشویف اما،یاوک -

 

 کندیمیاخم نوا

 

 .مجبورم. نذاشتم پیکلهوقتیلیخ. که نطوریاهشینم -

 

 .نتیب نت روز چهارهسمگفت... نه... نه -

 

 .فشاردیممهیرو را شیها لب نوا

 

. رونیبمریممشیم پاماالننیهم. خوامینمهینجوریا اصال -

 ورگ ومگ روز چهارهس خودتوهکهاومدییبالهچ تو سرهنداریربطنمهب

 .کندیم
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 و شناختیمیکسهن را نوا. نبود لیدلیب نوانشدیعصب

 و بودنش نجایا در. نواست دیجد کیشر اوهک دانستیمیکسهن

 زیچ اش،یعیطبیها حقیسر کی از شدنشممحرو

 ارضا. کندیقلدر مثال خواستیم خودشمعال درنایداهکدبوییها

 اعتراف اگرهک استهثانیخب و داشت دوست را غرورش حسنشد

 !شود؟یم ارضاهمسخریها زیچنیا با غرورشدکن

 

 مقابلش،دمرنعنواهبنایدا ودکنیم قهر نوانممک طیشرانیبدتر در

 زا معمول طبق. کندهادار را طیشرا ها موقعنیا چطور ستیندبل اصال

 کندیمهاستفاد شییزورگو روش

 

 .نوا جات سرنیبش -
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 و مانتودرویم ها لباسدکم سمتهب ودشویمدبلن اوهبهتوجیب نوا

 کشدیمنرویب را شلوارش

 

 .اباب برو -

 

 رسد،یم شلوارشهب نوبتیوقت ودزنیمنت را اش مانتو

 کندیمهنگانایداهبهدرماند

 

 ؟یکن عوضنم جلو شلوارتوهکیخواینم -

 

 غردیم ودریگیمندنداهب دهانش داخل از را لبش حرص، شدت از نوا

 

 .شد بازمیزندگ وسط پاتهک توهب لعنت اصال -
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 دهدیمهادام ودرویممحما سمتهب

 

 .یکردمجهننمهواس رویچههم -

 .یرینم رو ازهکیپرروئمانقد

 

 از. کندیم عوضهک شلوارش

 ستدیایم دریجلونایداهکدیایبنرویبدخواهیممحما

 

 مجبورهوگرنهگوشهیینیشیم خوبیدخترانیعیریم نوا -

 .ندارم دوست اصالهکمبکنیکارمشیم

 

 زندیمیپوزخند نوا
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. برامیریگیممیتصممبگهکیستینمبابا. یکن کاریچیخوایم مثال -

 کیرش فقط تو ،یحق اقاط. امیبهکوتایشوهرممبگهکیستینمشوهر

. کنهینم دخالت مقابلش طرفیشخصیزندگ تومه کیشر. یمن

 .یدرارنمهواس شوهرارویاداننکیسع و نباش فضولدانق

 

 باینسبتهکدبشنو نداشت ستدو. شودیمیعصب شیها حرف ازنایدا

 !قتیحق در اما ندارد،ینسبت نوا با لفظ در وهشناسنامیتو. ندارد نوا

 

 کیشرناال تو. دادم پولیکل تو سرنمهباش ادتی. دهنتودببن نوا -

 کل. دمیخر رو جیپناونم ،یمنیهبرد ،یمن کارگر ،یستیننم

 حاال. یبفهم تامبد نشونتیدیندهاگمداداش قرار. دادم جاهیمپولش

 خودتیولمهستمخودت صاحب کارتم، صاحبنم م؟یکنمیفهمیم

 .یندار خبر
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 تا اویول! دهیخر را جیپ کل. خوردیم جاهدیشنهکییها حرف از نوا

 پس! رفت و فروخت را خودشمسه فقطدمهرا دارد، خبرهکییآنجا

 !دیگویمهچدمرنیا
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 روینتلعدمهرامسه فقط تو. یبزن گول منویتونینم تو حرفانیا با -

 .نیهمیدیخر

 

 کتش بیج از ودرویم عقب. زندیمیپوزخندنایدا

. کشدیمنرویب رادبوهنوشتدمهرا با را جیپدیخرددا قرارنآیتوهکیکاغذ

 قرار وهنوشت چیهنکارشا شروع بدو در ودبوهکردیسادگ نوا

 وضوعمنیهم. بودهننوشتدمهرا با را جیپ ازنسهمشاددرص بریمبنیداد

 متیق با را جیپ کل وهکردهاستفاد سودمهرا تاهشد باعثمه

 .بودهفروختنایداهبیقزاف

171 DONYAIEMAMNOE



 

 

 نگهبان محیا  آقا و خانم بلک
 

 

 حس. زندیم خی شیپاها و دستددا قرار سطرهب سطرنخواند با نوا

 .شودیمهزد تنش دریبرق ودرعدکنیم

 

 دیگویممتمایرحمیب بانایدا

 

 تو. ستین تویبراهگیدمه جیپناویحت. ینداریچیهناال تو ؟ینیبیم -

 .یمنیهبردناال شما ،ینور نوامخان. یمن مالناال

 

 ش،یپهیثاندچننیهم تاهک ستییجاهبنهمچنا نواهنگا ودزنیم تا را کاغذ

 .بود شیجاددا قرار کاغذ

 

 ،ینکیقلدرنمهاسو و سرت تویبنداز صداتوهنکیایجاهبهتر پس -

 .گمیمیچنمینیببینیبش
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 بهشهک ستیبزرگ شکیتونهمچنا نوا ودشویمدر نوا کنار از

 حقش دریکارنیهمچدمهراهکدکرینم را فکرش اصال. شددوار

 او حاال وهرفت هدرهبنشاههمدبوهدیکشهکییها زحمت. باشدهکرد

 شیپ سال دویکیهکیهنقطنهما... صفر صفر. ندارد چیه

 .بودهستادیانآیرو

 

 ازدعب. ردیگیمدمهرا از را نکاریامانتقا. شودیم مشتهناخوداگا دستش

 .بودهکرد خطابهبرد را اوهکیپسرنیهم سراغهبدیایممهنا

 

 ار شیهاندندا. دیبگوهبرد اوهب فکول،نیاددهینمهاجازدبرومه سرش

 راهدخور چیپ شیگلویتوهکیبغضدکنیمیسع وددهیم فشارمهیرو

 .دهد قورت

 

 .بفهم دهنتو حرفهکیمردهعمتهبرد تو؟یگیمیچ -
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 زدیریم خودشیبرا آبیوانیل. ستدیایمنایدا

 

 .نره ادتی ادب -

 

 زندیمنایدا کمرهب مشتش باممحکیهضرب. رودیم شیپ حرص با نوا

 

... نیهماهنگمباهمدونینمیکرد فکر مهراد؟ بانیکردیغلطهچ -

 ازیچ... من سراغیاومدیچهواس... یداریاهنقشهچ

 دست چرا پره، توهواس دختر شهرنیایتود.... یخوایممیزندگنجو

 رومیزندگمداشتنییپامبودهانداخت سرموهکیمن... منیرویگذاشت

 .میزندگ ونمنجو ازیخوایمیچ. کردمیم
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. چرخدیم نوا سمتهب. گرداندیبرم شیاج سر رانوایلنایدا

 خاکسترهبهر جاههمهماندمک ودکشیمهشعل دختریهامچشیتومخش

 بکشد
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 زندیم شیموهاهبیچنگ. زندیمیپوزخند نوا

 

 کنم؟ باور رویکنیم فیردمواسهکییها شر زیچنیایخوایمناال -

 انقدرهکیعوضیتو ؟یگیم راست توهارمبگیدار انتظار

 ناموس هواردبع ؟یگذاشتهکال دخترهی سرهکینبوددمر

 .دهیم جر روناسمونناموستو
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 .کندمارا را دختردکنیمیسعنایدا

 

 تانیبش برویعصبماالن. یندار خبر خودتمداد نجاتت رو تونم -

 م؟یبزن حرفمباه بعدا

 

 شودیم تریعصب نوا

 

 واشی واشیهدارهکمکرهییشد. میزندگ تویدیر ؟یدادمنجات -

 توماریبمنتونستمهیهزارتومنهینمیاومدیوقت از. خورهیم رویچههم

 .حسابم

 

 ردیگیم را نوایها بازو ودبریم باال را شیها دستنایدا
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. ینگ پول اصال پوالنیاهبهکمکنیمیکار وقتشهب ن،یبب -

 ...خب. چندتاست صفراشهبر ادتیهکهباشدایز حسابتمرقدانق

 

 کشدیمنرویبنایدا دست از را شیبازوها ضرب با نوا

 

 .ابابمنیبب برو ؟یکنیغلطهچیخوایم مثال. دهنتو بابادببن -

 

 ودیگوینمیزیچنایدا. رودیم اتاق در سمتهب ودکنیم سر ار شالش

 .ستین سختدبوهکرد

 

 را زیچههم ودبوهزد حرفدب. بودهکرد خراب. ندینشیم تختیرو

 و فشحر کی با تنهادبوهدیچممنظ و مرتبهکینویدوم. ودبهختیرمبه

 را دخترک دل چطور حاال. بودهشد خراب کردنش عملهدینسنج
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 هایراحتنیاهب بود،هشناخت روزدچننیایتو اوهکیینوا! اورد بدست

 .شدینمماراهدوبار

 

. زندیم چنگ را شیموها. دهدیم فحش را خودش. کندیمیبلندها

 از دخترمکدا. بودهشکست را دخترک دل! بودهدکرهچ

 سر! نوا مثلیدخترمانه! دیایم خوششهبردیهواژندیشن

 جاکی هتلیکینزدنیهمییجا نوا. داردیبرم را اشیگوش وددهیمنتکا

 .شده متوقف

 

 راحتیکم الشیخ. است خوب. نشسته وهکرد دایپییجایعنینیا

 .شودیم

 

 

 حرف از. دهدیمنتکا کیرستیه را شیپا نوا

 زیچ چیهناال او. کند باوردتوانینم رانچکدامشایهدبوهدیشنهکیها
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 ویمجازیهصفح کیهبدبو خوش دلش شیپ ربع کینیهم تا. ندارد

 او ودندارمه راهصفح تکنهما حاال. داردهکینجوم متیق

 .استیدنمادنیتر بدبختناال
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 ودردبرگ هتلهبهدوبار ایدکن تحمل را سرما همانطور ای ندارد،یانتخاب

 .کند قبول رادانهگذاشت شیروهکیاهبردنعنوا

 

 دارد؟ پول چقدر قایقد. خوردیم هتل کنار خودپردازهب چشمش

 شیمانتو بیج از را اشیبانک کارت ودشویمدبلن... نداردیخبر

 با ودریگیم را حسابشیموجود. کندیم خودپردازدوار ودکشیمنرویب
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. اوردیمدفروهدستگایرومارا را مشتشنتوما هزارهپانزدمرقندید

 .نمانده شیبرایپول گریدهکهکرد خرج انقدریلعنت

 

 را خودشنزدمقد بادکنیمیسع ودداریبرم را  کارت کند؟هچ پس

 شک اوهبنداراهمغازهباالخرهکدزنیممقد بر و دورنا انقدر. کندمگر

 راهشدسدشیمدر مقابلش از داشتهکیزمانندارهمغاز ازیکی. کنندیم

 شودیم

 

 ؟یداریکار نجایا شمامخان -

 

 کندیمیاخم نوا

 

 چطور؟ -
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 .رمیبگ تماس سیپل بامشیم ناچارنم. نیینجایا صبح از -

 

 شودیمیعصب نوا

 

 ،دارم خوش! چه شماهاهب ن؟یکنیم دخالتیچ هر تونیملت فضول -

 .برمهرا روشمخوایم خداستنیزم

 

 زندیمیپوزخنددمر

 

 تانیبر لطفا. ستیننابویخنیا فقط هست جاههم خدانیزم -

 .ومدهین شیپیمشکل

 

 اونیب. رسدیم پشت ازنایداهکدبده رادمر جواب تادکنیم بازندها وان

 دیگویمدمرهب رو ودستیایمدمر و
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 .نیهمهواسدبوهاومد شیپیمشکلنمن بامخاننیا. اقادیببخش -

 

 هست معقول انقدرنایدا ووضع سر. دیگوینمیزیچ گریددمر

 چرخدیم انو سمتهبنایدا .باشدهنداشت شتریب حاتیتوضهبیازینهک

 

 دترب بهتهزنیم سرما باز. یشد خوبهتاز تو. زشته. هتلمیبر ایب -

 .یشیم

 

 .ارین در روننگرایآدمایادایالک -

 

 . تو برو ایب. باشه -

 

 دکنیمینچ نوا
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. گهید جاهی خودتهواس برو. رمینم سقفهی ریزنمدنامریادما با -

 . خودتهواس بردارمجیپناو

 

 مانع ودریگیم را دستش مچنایداهکدشودرنایدا کنار ازدخواهیم

 شودیم

 

 . فتمگیزیچهیمبودیعصب. میبزن حرفمباه بذار. تو برو ایب نوا -

 

 زندیمیپوزخند نوا

 

 کردم،یندگزیپولیب ویبدبخت با عمرهینم... پسر آقنیبب ؟یزیچهی -

... یفروشنت سمتمنرفت ملت،ینز غیت سمتمنرفت بارهی اما

 سرپنیاول تویکرد فکر. ابروئه چشمت باالهبگمبهیکیمنذاشت

 منن، بر و دور تویصدتا... داداشمهن ؟یمن دورهکیهستیپولدار
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 هاشونو جیپنبتونهکمبزنیالک رلنباهاشونکنیم موس موسننصفشو

 سودن، سر دونمهواس ادمانیا باال،نبکش

. باالمبکش رومجیپمه کنم، حال ومبگردنباهاشومتونیممهنچو

 درمتخ از روز دورهیمدینمهاجازماالن. ندادم روماوناهبمبازیول

  ؟یدیفهم. بگههبردمبه تو مثلیهاومد

 

 کشدیمیقیعم نفسنایدا

 

 رقراهیمکنیمهپار روددا قرارناو... برو ایب. دیپرمدهن از... دیببخش -

 هوم؟میسینویمدیجد
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 روشنیبهتردیدادجد قرار. ستینیبد فکر. کندیم مکث نوا

 گرید او قطعا. است تیوضعنیا از افتنشی نجاتیبرا
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 را اعاوض کامال خودش. برگرددددارهکیتیموقعنیاهبهچگایهدتوانینم

 اگر. مهراد از شتریبیلیخ ست،یخوب کیشرنایدا. کندیم درک

 اگر بگذارد، کنار را پسرنیا با کارش شروعیهاهیحاشدبخواه

 پسرنیا با کند،هنگا موضوعنیاهبیاقتصاددید ازدبخواه

 .کند شرفتیپ راحتیلیخدتوانیم

 

 .متنشومگیمنم -

 

 بگردد، دخترنیا. دخترنیانبرگشت ازدشویممدلگر. زندیمیلبخندنایدا

 .کندیمهفاداست ماندنشیبرایگریدیها روش از

 

 ...بگو تو. باشه -

 

 کندیم مکثیکم
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 .دارمیشرطهیممن -

 

 کندیمیاخم نوا

 

 ؟یشرطهچ -

 

. ستینیسخت شرط. بهتمگیم باالمیبر -

 .میزنیم حرفمباههباشمهینخواستهاگ

 

 و هتلهب ورودش با. رودیم هتل سمتهبیگرید حرف چیهیب نوا

 لذت غرق. بنددیم را شیها پلکیالبیتونیدلنشیگرما حس

 .شوندیم سرخ طیمحیگرما از نباریا اش،هزد خییهاهگون ودشویم

 دیگویم گوشش کنارنایدا
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 .گرمه قدرنیهمماونجا. اتاقمیبر -

 

 نحونیاهب ستادنشیا گفتیم راست. کندیم بازمچشنایدا تلنگر با نوا

 ودشونیم انسوراس سوارمباه. بودنممک کارنیتر عیضا نجایا در

 داغیهقهو دو سفارشنایدا اتاق،هبندنشایرس محضهب. روندیم اتاقهب

 ازهکیکسیبرانمایپ و پر سفارش کی. دهدیم داغ شکالت و کیک و

 .ماندهمه سرمایتو وهنخوردیزیچ شبید

 

 با. شده کور دایشد شیاشتها اما ست،ین او از کمتر خودشدهرچن

 .دیایمنرویب تفکراتش از مقابلش دردیسف و فیظریدستندید

 

 .تیقبلددا قرار -

 

 .داردیبرمیعسلیرو از راددا قرار کاغذ ودکنیم دراز دستنایدا
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 .ایب -

 

 قسمتنیچندهبنایدانچشما مقابل رانآ ودریگیم را کاغذ نوا

 .کندیممیتقس

 

 .یدادیممخودکار و کاغذ سفارش کاش -

 

 چرخاندیم اشهکاسیوت رانچشمانایدا

 

 .رومرقهینیاهگیدممتاسف -

 

 دهدیم فشارمهیرو را شیها لب نوا

 

 رو؟ددا قرارمیسیبنویچ روناال پس -
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 کندیم دراز تختیرو را شیپاها الیخیبنایدا

 

 .ستیننم دستیچیهناالیعنی ،یکردهپار رویقبلددا قرار خب -

 .میسینویم م،یرفت هتلنیا ازیوقتهمونیم

 

 شیپ تشیموقعیروز کیهاگدشویم براقنایدایهامچشیتو نوا

 کندیم را پسر دار حالت و قشنگیموهانیا تک تکدیایب

 

 دهدیمنتکایسرنایدا

 

 بخرم؟ خودکار کاغذمبریداریانتظارهنکن ه؟یچ-

 و سرمایبمون صبح تامنخواستماومدمه تو دنبال. سردهیلیخنرویبناو

 .یبزن خی هاهگربنیانیع
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 کنم؟یم کاریچهبشنقانویب مملکت روزهیهاگیدونیم -

 

 زندیمهیتک تختیپشتهب را سرشنایدا

 

 ؟یکنیم کاریچ -

 

 شدتهلیگوشتادبع گوشت، چرخ تومندازیممجنازت. کشمیم تورو -

 کاریچیدیفهم حاال. بشه جماعت عبرت تا. شهر تومزیریم رو

 ؟کنمیم

 

 بدکویم شیپانرایرو بارنیچند را دستش کف ودخندیمدبلننایدا
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 چوقتیهنکیسعهندار بیع. هاتیفانتزنیا بامعاشقتیعنی -

 .رهیگیم رو مریآلزایجلونگیمیرینگ رو لتیتخیهقویجلو

 

 داصهب در زنگهلحظنهما اما. برودمحماهب تادشویمدبلن حرص با نوا

 ازدبع. دیایم داخلنایدایها سفارشینیس با شخدمتیپ ودیایم در

 غذا تژس ونایدا حضورهبهتوجیب ودکنیم باز را در شخدمتیپنرفت

 .شودیم ورهحملینیس سمتهب خوردن،

 

 انقدر. کرده مستشنفنجایتویهقهویبومه هست اشهگشنمه

 صیشخت گریدهکهرفت شاپیکافیکینا و شاپیکافنیا غیتبلیبرا

 کف باهقهونیا حاال و. ستین سخت شیبرادب از خوبیهقهو

 دایپ جانیا توانستیمهک ستیاهقهونیدلبرتر ش،یرویداشتن دوست

 فقطینیس اتیمحتومتمانیب از شود،یممتما خوردنش کاریوقت. کند

 فکرمهنا. بماندیباقهنخورد دستیهقهونفنجا کی

 .بودهنزد دستنآهب و استنایدایبرادبوهکرد
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. ودشیم روهروبدژکوندلبخن کی بانایدایهچهر با ودبریم باال سر

 زندیم لبنایدا

 

 کنم؟یم فکریچهبیدونیم -

 

 ؟یچ -

 

 نوم نجایهم ،یبکش منو وهشنقانویب مملکتهنکیا از قبلهنکیا -

 .برهیبخورهقهو و کیکیقاط

 

 کندیم کج را دهانش نوا

 

 .میوندیم رویتومن پنج ویتومنهپنجاهدیکوبنیب فرق ما. یحاجهن -
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 مگه؟ هستیتومن پنجهدیکوب -

 

 مالدیممبه را دستش دو کف نوا

 

 الاص ،یدیندهک ستینیبیعج زیچ... چند هر مگه؟یدیند... باباهار -

. هباشهرفت دوهمنطق از ترنییپا تو امثال و تونفرمومنکن فکر

 گوشته،ددرص کی و ازیپ و خشکننو بیترکیتومن پنجهدیکوبنیبب

 بارهینریگیم خر گوشت بارهی گوسفند، و گاو گوشتهنماون حاال

 مهرنمسک ازمه مقاومتش. شانستهبهداریبستگ حاال... سگ گوشت

 ...شهینم نصفمهییسامورا ریشمش با. شترهیبنخودمویها

 

 داندازیم باال ابرونایدا

 

 .نمیببمبریکرد کنجکاو -
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 زندیمیحیملدلبخن نوا

 

 .نیببهنیا جلو برو پاشوهک ستین سخت -

 

 بالشتهبالفاصل. شود نوا منظورهمتوج تادکشیم طولهیثانهس دونایدا

 ودافتیم نوا اغوشیتو بالشت. کندیم پرت نوا سمتهب ودداریبرم را

 کندیم پر را اتاق اشهقهقهیصدا

 

 .نشو پررومدیخند بهت -

 

 داردیمهنگ را اشهخند زورهب نوا

 

194 DONYAIEMAMNOE



 

 

 نگهبان محیا  آقا و خانم بلک
 

 تونمویکردهگید. باشهداشتیشوخیهجنب بابا خب -

 نجایهممیباشهنداشتمنیا. میبخندمیباشهداشتیچهی حداقلنزندونیا

 تاهشیمنندگایآ عبرتنهاموناستخو ومیپوسیم خراباتنیا کنج

 ....گهید

 

 دهدیمننشا رانایدایپا تا سر دستش با

 

 ...نشن کیشر -

 

 پرسدیم وهشدیشاکنایدا

 

 مگه؟هچم -

 

 شودیمدبلن ودکنیم پرت تختیرو را بالشت نوا
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 .گفتمیمیچ هردمهراهبنم.... یسوسولیادیزهنمهی ،یحاجیدونیم -

 ایمدیم وتهب... زدمیمیکوپتریهل فردا تادکریممبار روش ذاشتیم دوتا

... یکنیمماخ سودا کارا تو کمالهپسرنیانیع اییدیمملیتحودکونژ

 حرف تاهس دویاریب فشار خودتهبیبخواییییلیخهگید

 ...دونمیمیندارداستعدا... یگیمیدستمد

 

 .نکنمباریحاجدانق هنوز،منشدیحاج -

 

 کندیم نگاهشهمتفکرانیکم نوا

 

. ..پلماتیدهقی... یبذار لیبیس شیر... یشیحاج تونک فکر -

 در سر هات، کاکلناو وسطیبذارمدایسفهکالنیا ازهدونی

 ...هاهیجالب بیترک! یحقنایدا حاجنسیبنومه اتهخونناو
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 اتدیگوینمیزیچ. بدهد نواهب را شیجا امشب تادشویمدبلننایدا

 اب نوا. دیبگوهکددار حرف صبح تا نواهوگرندبشومتما بحثنیا

 کندیم پرت شیرو را اشهخستنت عیسریخال تختندید

 

 .بهت ولیایگرفتدای رونمقدم هامخاننقانو -

 

 اتاق چراغنشد خاموش با ودکشیم شیرو را تختیرویهملحف

 .شودیمهبست شیهامچشهکدکشینمیطول

 .شودیمهریخ نواهب. ندینشیم مبلیرونایدا

 کرد؟هچ وایزندگ با دخترنیا

 و سر را زیچههم شتریب برعکس، هنزدمبه را زیچ چیه قطعا

 .دادهنساما
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 .بودهرفت قتیحق دنبالهب وهشد داریبیزمستان خواب از

 

 بادکریمیسع ودکریم انکارش دلشیتو سالهاهکیقتیحق

 ...اما کند، هشیتوج مختلفنیعناو

 حاج. بودهرفتیمصطف حاج جنگهب ودبوهشد داریب او حاال

 طیشرانیبهتریتو وهشد مجلسیندگینمادیکاندهکیمصطف

 .بردیم سرهب او از حقوقش و حقنگرفتیبرا

 

 ودکنیمیکارههمدشویسپر ارامش درهمانیچندنیاهنکیایبرا اوناال

 طعاق شرکت، در بازارشهآشفتنآ ازدبع تیوضعنیا در اونشددیناپد

 .ختهیرمبه رایحاجنروا و حال

 

 لشخایببیمصطف جاجهکددانیمنچو چرا. کرده شروع رایسختیباز

 الشیخیبمه بازدبده را دخترنیا حق ومسه اگریحت. شودینم

 .کندیمیخال را زهرش ودشوینم
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 از ترنیآگ زهر ششین ده،یخواب وهخورد سالهاهکیافع مارنآ

 ...هست تفکراتشیتمام

 

49 

 

 و کاغذ حسابشیهماندهتنهما بادبوهرفت وهشد داریبدزو صبح

 ناهار زیمیرو را خودکار وهشد لول کاغذ. بودهدیخر خودکار

 رانآ ودکشیمنرویب را هایصندل ازیکی خودش ودگذاریمیخور

 قاتا دکور از اصال. گذاردیمهرفت خوابهب مبلیروهکیانیدا مقابل

 و مبل کی کنارش در وهنفر دو وچکک تخت کی. دیاینم خوشش

 قبالهکییها هتل... کوچکیلیخیهاشپزخان کی ویخور ناهار زیم

! کجا نجایا و کجادبوهکردنغشایتبل ودبوهرفت

 انتخابهروزهس دودچن هر اقامتشیبرا رایهتلنیهمچدیاینمنایداهب

 !نهفته کارشنیا پشتیگرید علت پس کند،
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 دقت با وددهیم قرار اشهچان ریز را دستش ودنینشیمیصندلیرو

 ...نداردمک چیه  تیجذاب لحاظ از. شودیمهریخنایداهب

 یمشکیابرو ومچش

 یاستخوانیصورت

 ...بلندیقد ویعضالننبد

 کامالیمرد متش،یقنگرا و کیشیها لباس پوشش در نهایایههم

 .سازدیم رانجنتلم

 

 هستنازم تادیبا پس. باشد خطرناک شیبرادتوانیمنجنتلمدمرنیا اما

 بچسبد سفت را کالهش انداخته، ریگیوارید چهارنیایتو را او و

 

 ندزیمنایداهیپا ساقهبهضربدچن شیپا شست انگشِت نوِک با
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 .صبحه هفت ساعتهگیدهبس پاشو -

 

 دیگویم باز نوا. کندیم باز را شیها پلکیال زورهبنایدا

 

 .کنما صداتیهعمندارهحوصل و حالنممگیم بهت پاشو -

 

 محضهب ودشو باز کامال شیهامچشهک هستدبلن انقدر نوایصدا

 تادبکش ریتهمهرنیاول از گردنش دهد،نتکا را گردنشدبخواههنکیا

 .شوددبلن آخشیصدا ونیاخر

 

 بلمهگوشهگرفت کواالست انگار. شهیمنیهمینخوابمآدنیع -

 .دهیخوابهدیخز

 

 دیگویمیعصب ودگذاریم گردنشیرو را دستش کفنایدا
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 ...یچهکهصبح هفت ساعت تو؟یگیمیچ -

 

 رفته؟ ادتی... داد قرار -

 

 کف اب گردنشندیمالهب شروع. ندینشیم صاف زورهبدیگویمینچنایدا

 دیگویم حالنهما در ودکنیم دستش

 

 آخه؟ناال -

 

 .اوردیم را خودکار و کاغذ ودشویمدبلن نوا

 

 ...ستیندیبعیچیه تو از. آره -
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 دیگویمهطعن بانایدا

 

 .یدارداعتما انقدرمبههکیمرس -
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 زندیمهقهقهدبلن نوا

 

 ...باشمهنداشتداعتمامخودمیچشماهبمگرفتدایهگیدنم -

 

 دختردیبگوهچ هرددانیمنچوددهینمهادام. مالدیم را شیهامچشنایدا

 بدهد را جوابشهکدداریزیچ باز

 

 ...برههشمتمومیسیبنو دادتو قرارناو اریب... باشه... باشه -
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 .کندیمننوشتهب شروع ودگذاریم شیزانویرو را کاغذ نوا

 با را جیپهکدکنیمدیق وددهیم حیتوض سطرهب سطر

 را جیپددارن حقنیطرف ازمچکدایه ونکیشرهپنجاهپنجاددرص

. دکنیم موافقت نهایایههم بانایدا. کند واگذار ایدبفروشهکطرفی

 شرطش کیدمانیم تنها. نداردیاهنقشنیهمچ اصالنچو

 است شیپایجانکرد سفتیبرامهنآهک

 

 .من شرطهمونیم... خب -

 

 .شرطتو بگو -

 

 دیگویم وددهیم فشارمهیرو را شیها لبنایدا
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 رو شراکت لغو وددا قرار فسخ حق ما ازمچکدویه الس پنج تا -

 ...نطوریهم. میندار

 

 دیگویمدیترد با ودکنیم مکث

 

 ....منهن توهن. میندارمه ازدواج حق -

 

 شروع خودکارهت با. شودیم متعجبنایدا حرفنیاخرندیشن با نوا

 دیگویم ودکنیم سرش کفنخاراندهب

 

 مهمه؟ استو شراکتنیادانقیعنی -

 

 .ردیگیم ژستنایدا
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 تو فعال و خانوادس لیتشک از ترممهدسو و تجارتمواس. اره -

 متاهلنزهیمکیشرمندار دوستمههگید طرفهی از. ستینمهاهبرنام

 .کنه گوش شوهرشیهاننکنبکهبیهعهمجبورهکهباش

 

 .والس ریزهبرماستقاللهدینمهاجاز چوقتیه کنمم، شوهرهاگیحتنم -

 

 .شودیم خیسنایدانتهب موهلحظ کی

 او شوهرش ودکن شوهر روز کی اگر ،"کنم شوهر روز کی اگر"

 رشفک گذر بامه حاالنیهم... کندمهضدتوانینم قطعا! شودیمهچدنباش

 سر روزنیادبدههاجازدندارنامکاهن. شده خیس جانشهب مو ذهنش از

 ...برسد

 

 ...سینوبینداریمشکل -
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... بودهنکرد فکر ازدواجهب چوقتیه اصال... اندازدیم باالهشان نوا

 ...نزند زیگر ازدواجهب فکرش اصالهکدداریبدبخت انقدر

 

 ...سمیبنو بزارهن -

 

 انگشت اثر ودکننیم امضانشایدو هر ودسینویممه رانایدا شرط

... شد راحت الشیخ... کشدیمیراحت نفس. زنندیم

 هشتهبیزیچهک هاهعقربندید با وداندازیم ساعتهبینگاهنایاد

 دیگویم عیسردانهنماند

 

 ...شهیممتمو باز... صبحونهمیبر شوهاماد پاشو... او -

 

 گذاردیم شیپالتو بیجیتو رانآ ودکنیم تا را کاغذ نوا
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 .میبردبع جان،نحس بشور نشستتو صورتناو برو -

 

 ساعت راس قایدق ودریگیمییپا سر دوش. رودیممحما سمتهبنایدا

. استمیگنکردیباز مشغول اشیگوشیتو نوا. دیایمنرویب هشت

 اندازدیمنایداهبینگاهمین

 

 ...بدو ها هشت ساعت -

 

 دیگویم ودکشیم شیموهایرو ترممحک راهحولنایدا
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 .اریبممن مال بخور برو تو... امیبمتونینمنم -

 

 شکیعیطب ریغ اوضاعنیاهبیکم. شودیم مشکوک گرید نوا

 رتیقو را شکش صبحانه،هب امدنش ازنایداناال اجتناب امادبوهکرد

 کرد

 

 مگه؟هچخبرنرویبناو چرا؟ خب -

 

 .نیهمهواسهکنیمددرمبدنمدیخواب مبل رونم... ستینیخاص خبر -

 

 اندازدیم باال ابرو نوا

 

 .کنمیم باورهباش -
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. ودبهکرد شک بهش شتریب چ،یههکدبوهنکرد باور قتیحق در اما

 ودپوشیم را شیها لباس. اوردیب در ماجرا از سردیبا

 .رودیم هتلیغذاخورنسالهب

 

 قایدق. ردیگیم دستانشنایم را سرش. ندینشیم تختیرونایدا

 شرو را زیچههم ایدبرس توافقهبیمصطف حاج با. بکندهچددانینم

 صفحاتیتودداریحاج ازهکیمدارک کل مثال. کند حلیگرید

 خبر دشمنانشدینبا. زندیم پس را فکرنیا عیسر... کند منتشریمجاز

 ونیاولیحاج با توافق. دارد مشکلیحاج با اوهکدشون دار

 و مرفحیزندگهکیحق. ردیبگ را نوا حقدبتواندیبا. هستهرانیاخر

 .ردیبگ رادبوهشد سلب نگار ازهک رایالهدیا کامال

 

 .شودیمدبلن نواستهنکیایهواهب ودیایم در صداهب در زنگ

 بازندهادخواهیمهکنیهم ودکنیم بازیچشم ازنکردهنگانبدو را در

 ...شودیم خشک ش،یگاردهایباد ویمصطف حاجندید بادکن
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 ترسناک انقدر. ترسناکیادیز است ترسناکیمصطف حاجدلبخن

 .زده خشکش شیجا سر وهکرد اوضاع وخامتهمتوج رانایداهک

 

 .فشاردیممبه را شیهاندندانایدا

 

 سخته؟یکرد فکرنمیبرا تونکرد دایپ -

 

 را رد گرشید دست با ودگذاریم اتاقیتو را شیپا کییمصطف حاج

 داردیمهنگ

 

 ...کنار بکش -
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 حاج حاال ودشویمهدیکش عقبهبنایدا دست... دهدیم هلممحک را در

 ستادهیا مقابلشدقمتمایمصطف

 

. ..شدنتمیقاهواسیکنیم انتخاب روییجانیهمچهکیاهبچ انقدر -

 .یکردهخون ازهکیدزدناودبعماون

 

 استدقدرتمن انقدر مشتش. کندیم مشت را شیها انگشتنایدا

 ...شودیمدخردمریهاندندا کل اورد،دفرودرمریپنیایرو اگرهک

 

 .گرفتن رو شهر کل هات مزدورمدونیم -

 

 ...هشد زیت ودتنیادیز پسرکنیانزبا. زندیمدپوزخنیمصطف حاج
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 تکارانیا بایدار... توئه تیحکاددهیمدباهب سبز سر سرخ،نزبا -

 ...یکنیم تردگو رویکنیم خودتهواسهکیقبر فقط

 

 ...اهیس عقرب شین از پر ودالو زهر... زندیمدپوزخن خودش ثلمنایدا

 

 !یحقیاقا حاج توشهریمهگیدیکی اما کنه،یمیکی رو قبر -

 

 توینداریچ ؟یشدیاغی انقدرهکیدارمکیچ پسر؟یخوایمیچ -

 چته؟... ساختهیوحشهی تو ازهک تیزندگ

 

 ترس ودانیمیم در پشتدگاریباد دو... بنددیم را درنایدا

 ...کندیم پر رایحاجدوجو

 

 .خوامیم رویشد بزرگ پولش باهکیادم حق. خوامینممخودهواس -
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 !نهیگیم بدم، کارمبدنیماشمبد پولمبدهخون بهش ایبمگیم بهتد -

 

 ...دهدیمنتکا سر نایدا

 

... واسشمخوایم خودتدق... گمینم نایا از... یحاجهن -

 هر ثروتتمرق... نهیبشماونینشست توهکییهمونجا

 ...باشه تونیع شیچههم... باشههداشتماونهیچ

 

 تا پسر کیهکدشویمهچ..  شودیم براقنایدایهامچشیتویحاج

 دلش...شودیم عاشقش... اهوم کند؟یمهپارهقی دختر کییبرادحنیا

 ... کند ریگ

 

 ؟یعاشقش -
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 ...نبازد را خودشدکنیمیسع اما.. خوردیم جانایدا

 

 داره؟یربطهچ! نه -

 

 اندازدیم باال ابرویحاج

 

... یکنیمهخست خودتویداردحنیا تاهکیعاشقشدیشامگفت -

 ...یخوایممانجا قابل ریغیزایچ

 

 دهدیم فشارمهیرو پلکنایدا

 

215 DONYAIEMAMNOE



 

 

 نگهبان محیا  آقا و خانم بلک
 

 مجلسه؟ انتخابات کینزدیدونیمیحاج -

 ازهشینم روتیحت... بدمننشو ،رو مدارکتیسرهیهاگیدونیمیحاج

 !یش مجلسهندینمایبخوادرسهچ! رونیبییایبهخون
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 ودنینشیم اشیشانیپ و کمریرو عرقهگولهگول. زندیم خییحاجنت

 .لرزدیمددار طیمحیسرمامحج از تنشدکنیم حس

 کنترل را خودشدکنیمیسع وددهیم فشارمهیرو را شیهاندندا

 .کند

 شد؟یاغی انقدرهشب کی ستاده،یا مقابلشهکیاهوانید پسرنیا

 شد؟یگرید کسهخوا حق ودبردای از را زیچههم شب کی

 .استیعل نورنآ سر ریز زیچههم

 خوب حاال وهکرددایز او را پسرکنیا آتش! دهان و چاکیب مردک

 .کندهچ او باددانیم
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 !یانیدانهمو توهشینممباور -

 

 .رودیم هتلیهپنجر سمتهبنایدا

 کندیمیدود و فیکثیهواهبیاهاشار ودزنیم کنار راهپرد انگشت دو با

 

 وددو م،یسادیوا تو ونمناالهکهیزاونیا از فه؟یکث چقدر هواینیبیم -

 رمضدموا ههمنیاهکمیمطمئنناال... مینیبیمنسرمویباال رو کثافت

 شیکی... ارهیمندرمو پا ازمکمک! سمهشیمنجونمو و هاهیر توهریم

 ...شهیم ضیمر قلبش یکی ره،یگیمهیرنسرطا

 ومیادسیمیوا تو ونم شیپههفتدچن و تو صبح روزیدهکییاونجا از اما

 تامیدونستیم. بودننپامو ریز. میکردیمهنگا کثافت وددوهب

 ایمادیبدبخواهاگ... کشهیم طولهکننخفمو و باالدایبدبخوا

 زیتم هوا تا و شمالمیریم ای م،یبندیم سفت رونخونمویهاهپنجر

 ....مییاینمهنشد
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 ...چرخدیمیحاج سمتهب

 

 وت فقط ایدن... نهمدید. رونیبماومدمبرایبودهساختهکیهلون از -

 ادمایههم نشده،هخالص اندرزگو

.. .ستین اروپا وت حال عشق... دونمیمنمهکنکنینمیزندگیاونجور

 ست،یننباالسرشو سقفیحتهکنهست ایلیخمدیفهم

 زگواندرنایم ایلیخمدیفهم... ببندنممحک هاشونوهپنجرنبخوادرسهچ

 لپونم امثال ونمنکرد حیتفر از تانایم اونجا ح،یتفرهواسهنیول

 ...درارن

 

 ...کندیم مکث

 

 اما... چخبرهمدورمدینفهم ودبو برف ریزمسر عمرهییحاج -

 از... کنم شروعمگوش بغلنیهم ازمخوایممدونیم.... دونمیمناال
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 امانشوم... یگرفت ازش باباشو... یگرفت ازش رویزندگهیدخترکنیهم

 .هیبق سراغمبر ومکن شروعنیا ازمخوایم... متحرکیهمردهییکرد

 

 ...تواندینم... کند درک را پسرنیادتوانینم... کشدیمیقیعم نفسیحاج

 

 ...یباش کوردیبا کورا شهر تو... انیدایگیمیچمدونینم -

 

... موندیم دهاتنهمو.. شدینم شهر نداشت، نایبهیهاگ کورا شهر -

 ...نهیبب نجایا رو تومندار خوش... ادیم نواناال... یحاج برو

 

 و خبط پسرنیا مبادا... اندازدیمهنفر دو تختهبینگاهیحاج

 .کندییخطا

 

 ...پسر پاتوینذار کج -
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 دیگویم حرص با... خنددیمدبلننایدا

 

 برو پاشو... یحاج برو پاشو... نخندونیحاج... منوننخندویحاج -

 .نزده زهرمزبوننیا از ببشتر تا

 

54 

 

... استنایدایصدا از پر شیها گوش فکرش، اما. رودیمیحاج

 درست. دیباریمنازشا نفرت. بودیگرید طور پسریهامچش

 زا پر ودبوهایس همانقدر. کرددعق مادرش باهکدبویموقعنهماهیشب

 پا اگرهک بود،یاهشدمطلس وهمخروبیهخانهیشب... خشم

 .دیایم سرتییبالهچددانیم خدا ،یبگذارهخانیتو
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 است، دستش درهکیمدارک... نهاده مشتشنایم در پسریطوفاندب

 انوقت. کندمعالیرسوا را دوستانش نصفهک او، تنهاهندتوانیم

... ندیبنشنابایخیهگوشدتوانینمیحت

 ...ندیبنش رنگ سبزمنر ومگریهایصندلنایرودبرودبخواهدرسهچ

 

 ...دیبا... دبکن تیوضعنیایبرایفکر عیسردیبا. شودیم نشیماش سوار

 

 .شودیمنواحدشایراهرودوار دستهبهصبحانینیس نوا

 

 ..ششیپمایم بدستینیسنممه روهانداخت لنگاشوهکیمرد-

 

 کفشش نوک بامارا است، پرمه شیها دست دونچودرسیمهکدواحهب

 .کندیم باز را در تر محتاطنایدا نباریا زند،یم درهبهضربدچن
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 ...نویامنیبب ریبگ ایب -

 

 در ار کفشش. شودیمدواحدوار نوا ودریگیم نوا دست از راینیسنایدا

 اوردیم

 

 ؟یکردیم ریاس منودیبا ای. نییپایومدیم خب -

 

 گذاردیمیغذاخور زیمیرو راینیسنایدا

 

 ... برویخواست جا هر... میراحتناال ازهگید -

 

 .کندیمدگشا را شیهامچش نوا

 

 ساعت؟مین تودشیچ هوی -
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 را پرتقالش آبنوایل. ندینشیم شیرو ودکشیم عقب رایصندلنایدا

 .نوشدیم رانآ ازیکم ودداریبرم

 

 .مشکلدش حل -

 

 ودیایم جلو. است مشکوکنایدایها رفتار کل. کندیم شک نوا

 ودکنیم قفلمدره را دستش دویها انگشت. ندینشیمنایدا مقابل

 دیگویم

 

 وبگ راستشو. زنهیم مشکوک کاراتیههمماومد تو شیپیوقت از -

 چخبره؟..  انیدا

 

 داردیبرم را تستننا ازیهتک ودگذاریم زیمیرو رانوایلنایدا
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 .یفهمیممکمک خودت. بگم بهت رویچههمهشینمناال -

 

 چخبره؟مکیشریزندگ تومبدوندینبانم -

 

 .کن صبرمکی. یدونیمهکمگفت -

 

 اندازدیم باال ابرو نوا

 

. میخوب رازممحر... امامدراردایزیبازهمسخردیشا -

 .یکنننایاطممبهیتونیم

 

 .زندیمیلبخندنایدا
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 موقعشهبدیبا رو زایچیسرهی. چونمتیبپمخواینمماالن. دونمیم -

. ذارهیم معکوس اثرینخور وقت سرهاگهک داروهینیع. یبدون

 تیدگزن رویبد اثردیشا ،یبشنمتوجهشودزو اگرمزاریچیسرهی

 .بذارن

 

54 

 

 از رامایپ ودگردیبرم باردص. شودیم زیخمین عیسرمایپنیانخواند با

 استنایدادخو اینیا ست،ین خارج حالت دو از. خواندیم اول

 زا واقعامایپنیاهنکیا ایدکننامتحا را او هادترفننیا بادخواخیمهک

 و کجاستنواکنهکددانیم ودشناسیم را اوهک استیکس سمت

 ادیپ ستین سخت طرافدارش، پر جیپدوجو بادچن هر. کندیمهچ

 .کردنش
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 پشت را شیموها. شودیمدبلن ودکنیم قفل را اشیگوشیهصفح

 شنگاه! چهیعنی. شودیمهریخ واریدهب هدفیب ودفرستیم گوشش

 ست؟یکنایدا ند،ینشیم اتاق دریرو ودیایم باال

 .نداردیجوابنچکدامشایهیبرا و است سوال از پر سرش

 

 اول اصال... نه! کندمیتنظمایپنیایهکنند ارسال بایقراردیبا

! دبزن است ذهنشیتوهکیکار هرهب دست سپس ودشونمطمئدیبا

 انجیا با. اوردیب درنایدا کار از سردیبا. ردیگیمندنداهب را لبش

 .شودینم تدرسیزیچ چیهنگذاشت دستیرو دست وننشست

 

 ازنایدا هنوزیعنی سالن، سکوت. دیایمنرویب اتاق از

 ان،یدا اتاقیروهب رو همانجا. استهامدیننرویبمحما

 پسر. دوزدیم اتاقش درهبمچش ودنینشیمیریحصیصندلیرو

 سال ونسمک. ندارددایهبیادیز زیچ پدرش از! پدرشندشم

 خاطرب پدرشهکدبوهدیشن مادرش از هادبع اما. رفت ودکر فوتهکدبو

 ازینشان ومناهکمه هرچقدر. مرد ودکرهسکت ش،یها قیرف انتیخ
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. بودهنگفت چیه وهکرد سکوت تنها مادرش بود،هدیپرس پدرشندوستا

 !بودهکرد سرگردانش و جیگ انقدرمایپ کی حاال

 

 لباس ست. دیایمنرویب اتاق ازنایداهکدکشینمیطول

 وهداد حالت عقبهب را دارشمنیموها ودبوهدیپوشیاهانمرد

 دیگویم نواندید با. بودهکردهشان

 

 ؟ینشستمراههبمچش -

 

 ادرس ؟یدیخر کجا از بنفستوداعتمانیا -

 .میشدیمشترمماهدیشاهبد

 

 زندیمیلبخندنایدا
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 .یندار تشویظرف. فروشنینم توهب -

 

 پرسدیمهبالفاصل

 

 ارن؟یبیزد زنگ رناها -

 

 !بودهرفت ادشی پاکهکدبوهشدیلعنت امکیپنامسرگر انقدر

 

 !اصالدنبومادی... نه -

 

 .ارنیممزنیم زنگناالهندار بیع -

 

 شودیمهروان سرش پشت نوا ودرویم هاهپل سمتهبنایدا
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 رو تو سراغنشویکی مدتههمنیا ؟یندار باباهنن تو،مگیمنایدا -

 !اخهنتنگرف
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 خاندچریم نوا سمتهبیکم را سرش تنها. ستدیایممدویهپلیرونایدا

 

 چطور؟ -

 

 اندازدیم باالهشان نوا

 

 .نیهمیبرامکیدبو بیعجمواسیچیه -

 

 پرسدیم حالنهما در ودرویمنییپا را هاهپلیباقنایدا
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 ؟یچ تونماما -

 

 الاص چرا! دیپرس را مادرش تنها چرا. ستدیایم سوالشندیشن با نوا

 .نگرفت پدرش ازیسراغ

 !ندک نگاهش ودستیبادرسیمهکنسالهبنایدادشویم باعث تعللش

 

 شد؟یچ -

 

 دهدیمنتکایسر نوا

 

 .بزنه حرفهتونینم... زهیریمنمنماما... یچیه... یچیه -
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 تریعصب انویها حرفیهواژهبهواژندیشن بادفشاریممهیرو لبنایدا

 ودبرو اتدزنیمهاشارمخانمکلثوهب سر با ودشویمهاشپزخاندوار. شودیم

 شودیمهاشپزخاندوار نوا. بگذاردنشایتنها

 

 .میکردیم کارامونونخودمو. ادیبیبگدنبویازین -

 

 .زدیریم نوایبرا پرتقال ابیوانیلنایدا

 

. دبوهرفتدنبو خوب حالش مدتهی. منه شیپهوقتیلیخمکلثو -

 پس ازیتونینممه تو. ستمیندوارهخون کارهبنم. یثان در. برگشتهماالن

 ؟یتونیم... ییایب برهخوننیایکارها

 

 .دکن قضاوتهک استدزو هنوز. کندیم تشکر ودریگیم رانوایل نوا
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 .یتونستیممه تومدادیم ادتییولهن -

 

 ادتیمکمک... رستورانمیبرماهب بخور صبحونتو... درصدهینک فکر-

 .هیچهبیچمبد

 

 ردیگیم خودشیبراهلقم نوا

 

 البایبذار رومخان عبوسناوهکهنخوا وهبدمادی خودت تو لطفا. اوم -

 .سرم

 

 زندیمیلبخندنایدا

 

 .هیجد کارش تومکی فقط. هیخوبمخان -
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 وش،بپ انتومهگیممبه. بودنیجد تاهشعوریب... هستهک هستیجد -

 داره؟ خاریهود چرا... ستیننرستورا تو جاشیهود

 

 شودیم تر قیعمنایدادلبخن

 

 مثلدیبا. رستورانناویتونمیهندینمایبش مثال قرار. گهیم راست-

 .یبپوش لباس رایمد

 

 ندینشیم صاف نوا

 

 اره؟یتق تق شکف با. راسته شلوار و مانتو -

 

 دهدیمنتکایسرنایدا
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 کفش و شلوار مانتومعمر تویحتنمیولهنش باورتدیشا -

 .دمینخرهپاشن

 

 کشدیمینفسنایدا

 

 خوبنمزوهی. میخریممیریمناال. ستینیمشکل -

 .هستنرستورایهایکینزد

 

 زندیمیچشمک نوا

 

 اصال حاال؟ تایکرددیخر نفردچنهواس... یدارهکمهارنمزو امار -

 ؟یداشت دختر وستد تادچنمنیبب بگو

 

 کشدیم شرتشیتهبیدست. شودیمدبلننایدا
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 دلت تا دختر دوستیگل... بودم سیخس... نکردمهکدیخر -

 .داشتمدبخوا

 

 کندیم کجیدهن نوا

 

 زدن؟یم رل توهیچ با -

 

 زندیمیچشمکنایدا

 

 .نداره مثلشویکس هرهکیچهی -

 

 شودیمهریخنایدا طنتیش از پریهامچشیتو نوا
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 ...کهین خودت دست. هیذات تیشعوریب -
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 ...پاشومخان ادبیب پاشو -

 

 .شودیمیراهنایداههمرا ودپوشیم لباس

 شتندایرفتار. کندیم فکرنایدایرفتارها تک تکهب ریمس طول در

 ای! تسینیخوبدمر ان،یداهکدکن ثابت خودشهب قیطرنآ ازدبتوانهک

 .باشد اوندشمدتوانیم

 سپس ودکنمخا را طرفیمهربان باهک. استنیا شگردشدیشا اصال

 .کندیعمل را اشهنقش
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 را روزگارشیلعنتمایپنآ. ترکدیمددار ها اگر و امامحج از سرش

 .خواندیم رامایپ گرید بار ودکنیم باز را اشیگوش. کرده مشغول

 رد؟یبگ تماسهشمارنیا بایعنی

 

 دستدچن تادکنیمیراض زورهب را نوا ودداریمهنگنومز مقابلنایدا

 .بخردنرستورا طیمحیبرا فقط لباس

 ها باسل نواهک بار هر ودکنیم انتخاب لباس شیبرا خودشیهقیسلهب

 .رفتیم قنچ شیبرا دلشهت د،یپوشیم را

 

 صورت و رفتیم جلوناالنیهم و داشت او بایگرید نسبت کاش

 اما. دیبوسیمهزدنرویب رشیحریبایز الش ازهک را گردش

 .کند موکولدبعهبدیبا را شیارزوهانیامتما

 

 ب؟خو ای استدبدمرنیاهک راستیتح در ودشویم جیگ شتریب نوا

 مثبت؟ تیشخص ای استنداستایمنف تیشخص
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 ست؟یکنایدا واقعاهکدبزن حدسدتوانینم اصال

 

 شیبرا هانیامتمادوجو با حاال ودبو مشکوک شیبرا اول از زیجههم

 !شده تر مشکوک

 

 رانرستورایهانسال و ها اتاق تک تکنایدا. روندیمنرستوراهب

 سپس. دیگویم رادهستن مشغولهکیافرادیتماممنا وددهیم نشانش

 شیاشناددهمانجادیباهکیهروزمریکارها با ودبریم خودش اتاقهب اورا

 .کندیم

 

 و روزیدنایمشتردتعدا تاهگرفتهآشپزخانیهادکمبوندکر چک از

. رسنلپ ونرستورا وضع و سرهبیدگیرس تا. گرفته صندوقیینهامرق

 ومنظینویدوم تا ست،یکافهاشتبانیکوچکتر امادیایمیراحت کار نظرهب

 .زدیبرمبهنرستورا بیترت
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 تر جذابدشویم و ستیتکراریادیزنرستورا طیمح نوا نظرهب

 زیم هر کنار گارسون،یجاهبدشویم مثال. کرد نشیزاید

 رادخویاه سفارشنآ ازیهاستفاد بانایمشتر تاددا قراریکوچکمستیس

 و زیم ودکر کاریآجر رانرستورایداخلیها واریددشویم ای. کنند ثبت

 .داد سفارش تر کیشیهایصندل

 

 یگرید رنگهب اه،یس ودیفسیتکرار رنگ ازمه را پرسنل لباس

 ازنایدا. ساختنرستورا مختصیلوگودشویمیحت وددراور

 ختردنیا اگرهکدشویمنمطمئ ببشتر ودکنیم استقبال نوایهاهدیا

 مخاطب پردفر کییجاهبناال قطعا داشت، را شرفتیپیهنیزم

 .بود نظرشدموریشغلیهنیزم در موفقنز کی ،ینستاگرامیا

 

 .دادمننشو خودمو چقدرهومدین... یدید -

 

 دهدیم قرار زیمیرو را خودکارنایدا
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 ملتنکرد تیاذ سریدارهک فیح. یداریخوبداستعدا. اهوم -

 .یکنیم فشیح

 

 دهدیم فشارمهیرو لب نوا

 

 سازم،یم ویدیونباهاشودبعمریگیمهاجازنخودشو از اولنم -

 کنم؟یمنتگشو پستا ریزیدیند. ردمنکهاشار  بهش چوقتیههکیزیچ

 قبولناشوهیلیخهالبت. باشن ها پیکلیتودکننیم قبول فالووریهواهب

 .دنیم فحشمهیکلنکنینم

 

 اندازدیم باالهشاننایدا
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 شغل سراغیبر بازهباشیازینمنکن فکر دتیجد شغل باهگید -

 رییتغ رو جیپناوییکارا ویکنیزندگ هستهکینیهم بایتونیم. تیقبل

 .یبد

 

 اندازدیم باالهشان نوا

 

 عدشب. دهیمدسومبهدچقهما درنرستورانیامنیببدیبا اول. دونمینم -

 کنم فکر موردش در
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 خودش ودگذاریم تنهانرستورا در را نوا. دیگوینمیزیچ گریدنایدا

. ودشیمیامالک مشاورنیاولیراه اشهنقش مراحلمانجایبرا

 در جستجو ازدبع مشاور ودیگویم رادخواهیمهکییجا مشخصات
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 با. کندیم دایپ رانایدا نظردمدمورهباالخر مختلف،یهاهپوشنیب

 .روندیمنسالهبدمرییراهنما

 

 مشاور. کامل زاتیتجه با خودش،نرستورا از بزرگترنسال کی

 با ار نجایادکن هاجرتمیبزوددخواهیمنچو ودبویکسیبراهکدیگویم

 و بروز امکانات. فروشدیم امکاناتشیههم

 ابحسنیا بامهنایدا کار. بودهکرددواردشینمیلیخهکیاهشرفتیپ

 در رییتغیکمدمانیم تنها. شودیم راحت

 .بردینمنزما شتریبهما چهارهسهکنرستورانویدکوراس

 

 را اولمگا. گذاردیم قرار فردایابرددا قراردعقیبرا ودپسندیم رانسال

 ونمطمئدفر کینکرد دایپ. دوممگادمانیم حاال ودبوهبرداشت

 از توانستیمینجوریا. یحاجهدستگا ومدهب اونکرددوار

 دایپ. باشد باخبر نگیهولد داخلیها اتفاقیهلحظهبهلحظ

 .است سختیلیخ ،یسختنیاهبیکاریبرادمعتمدفرنیانکرد
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 خودش کنار را نواهنکیایجاهکدبوهدیچرخ ذهنشیتو اشهنقش لیاوا

 کارمخ ومچهب نواهکیوقت و کند،هدستگا ومددوار را او دارد،هنگ

 خودشدنبریبرا راندایم ودکن پریحاجهیعل بر را اومکمک. شددوار

. فتدیبیاتفاق ره استنممکهکدبوهدیرسهجینتنیاهبدبع اما. کندهاماد

 رایگرید کسدخواهیم نوا،یجاهب وهکرد عوض را مشیتصم پس

 .کند کارنیادوار

 بعواقنیامتما پول،یمقدار قبال در وددار خبر کار عواقب ازهکیکس

 .خردیمنجاهب را

 

 ...هلن. کندیم فکریکم

 .باشد نکاریایبرایخوبیهنیگزدتوانیمنهل

 .شودیمنتهرا جنوب درنهلیهخانیراه ودشویم نشیماش سوار

 

 شیپ سالهانهل. داردیمهنگیاجرینما باهطبقمین دونساختما مقابل

 اشهغیصهکدبعیمدت. بودهدیخرنشدیحاجیهغیص پول با راهخاننیا
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 را نهایا. نرفت سراغش گریدیحاج شد،متما

 ودشویمهادیپنیماش از. کردیم کار نگیهلدیتوهکدبوهدیفهمیزمان

 .زندیم راهخان در زنگ

 

 سمتهب ودکنیم رها زیمیرو را دستشیتوییچانفنجانهل

 فون،یا واضحنچنداهن ریتصویتو ،ییاشنایهچهرندید با. رودیمنفویا

 ودده صیتشخ رانایدایهچهردبتوان تادکشیم طول. شودیم تر قیدق

 با ودکنیم باز رایورود درنهل ودشویمهنخادوارنایدا. کند باز را در

 .رودیمنایدا استقبالهب شلوارک و تابنهما

 

 ن؟یکردیادی... یحقیآقا جناب. بههب -

 

 گذاردیمهپلنیاولیرو پا وداوریم در را شیها کفشنایدا

 

 .امیم پر دست با کنم،یمدایهکمهیوقتیول کنم،یمدایمکنم -
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 شودیمهنیسهب دستنهل

 

 .یوردآیچمواس کجاتمنیبب تو ایب. ستینیچیههک دستاتیتو -

 

 

 ؟ییچا اییخوریمهقهو -

 

 .نیبش ایب. چکدومیه -
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دیزایناسپرت و ساده. همانجا رویکاناپهمینشیند.. 

DONYAIEMAMNOE



 

 

 نگهبان محیا  آقا و خانم بلک
 

 واجب و ترممه کارشیعنینایدایهعجلنیا. شودیم تر کنجکاونهل

 .است تر

 

 شده؟یچ. بگو -

 

 چرخدیم سمتشهب مبلیرونایدا

 

 سراغت؟هگیددومین چرایحاج -

 

 .کرد دایپ بهتریکینچو -

 

 .نداشتیاهغیصهگید تودبعیول -

 

 اندازدیم باالهشاننهل
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 علت تامرفتهکمهیبارنیاخر. نگفت چوقتیهمدونینم -

 .نمشیببیحتننذاشت شیعوضیهادگاریبادناو. بپرسم نکردنشودیتمد

 

 

 ...رنیگیم دستور خودش ازمهاشدگاریباد -

 

 دهدیمنتکایسرنهل

 

 بگو. نجایایومدین هاهگذشت مروریبراهک تومنیبب. دونمیم -

 ؟یدار کاریچمنیبب

 

 پرسدیم را سوالشنایدا
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 نه؟ اییریبگمانتقا ازشیخوایم -

 

 ونیتر نفوذ با جز! یحقیمصطف حاجمانتقا. زندیم خشکشنهل

 لیاوانا. است سختهنیگزنیاهبنکرد فکر! شهرنمردانیترینام

 اما دهد،مانجا را نکاریا گرفتمیتصمیباردچن

 !خوردیم شکستهکدبونمطمئهندادمانجا

 

 .یبدون خوبدیبایپسرشهک تو ه؟یاسون کاریحاج ازمانتقا -

 

 کندیم مکثیکم

 

 وهدارهغیص باباتیدیفهمنزماناو... یمشکوک خودت تو اصال -

 راغسنم شیپیاومدماالن... ینگفتیزیچهکنیم انتیخ مامانتهبهدار

 آره؟ سرتهبهزد جدا ؟یریگیم منوننگرفت اینگرفتمانتقا
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 کشدیمیقیعم نفسنایدا

 

 گوش ومچش انقدرممامانیول. بگمممامانهبمرفت روزناو -

 دونستیمنمنگفت از تر قبلهنکیادوجو باهکهشدهبست

 چراهکدکر خیتوب شتریب منوهکدنکریکار تنهاهن... دارههغیصیحاج

 برات بعداهک جداست داستانشهانتقامنیاماالن. هیحاج کار تومسر

 نه؟یخوایممنیبب بگو. گمیم

 

 .زدنیزم رویحاجهشینم -

 

 

 کندیم فکریکمنهل
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 رسه؟یممبهیچ -

 

 کشدیمنرویب بشیج از را گارشیس پاکتنایدا

 

 اووسه پنتیبکن رونیمترهپنجایهخوننیاهکیانقدر -

 خوبه؟... اورانین تویمتردپونص

 

 کار کار،نیاهکددانیم اما. بودیعال خوب؟... کشدیمیسوتنهل

 .دباش ایدن کارنیتر سخت معدن، در کار ازدبعدیشا... ستینیآسان

 

 یحاج پسرهقبول -
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 .کشدیم شیپاهانرایرو را شیها دست کفنایدا

 

 محض نویا اما ،یستیننکردنییپا باال وندیکش رو و ریز اهلمدونیم -

 از خبریبمقد کی. هلنیکن جمع حواستو خوب تامگیم اطیاحت

 .یداریبرنمنم

 

 ست،ینیبند ودیقیبنز. اندازدیم گرشیدیپایرو را شیپانهل

. خواهدیم دلشهک انطوردکنیزندگ راحتددار دوست فقط... اصال

 اشیزندگ سبک از ،یقاضهشیمه جماعتنیاهکدکنینممههتوج

 ازیخوبهب اگرهکیعمر و استممه خودش. کنندیمییها برداشتهچ

 .رودیم ودگذریمدبا و برقنیع نبرد، لذتنآ

 

 ؟یداریاهبرنامهچمنیبب بگو خب -

 

 شودیمهریخیهنقطهب هدفیبنایدا
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. هشدیترفند هر با حاال. یش کینزدیحاجهبدیبا باز فعال -

 استخدامت شرکتش تو. نکرد اتهغیصمههبار دوهاگهکیجورهی

 .یحاجهب شو کینزدیلیخهخالصهکن

 

 زندیمهیتک مبلهبنهل

 

 ده؟ینخر انتویماهیحاج. رمیبگمانتقایکنمکمکیخوایمهکدشیچ -

 

 شودیمدبلننایدا

 

 ...چرایفهمیم -

 

 دیگویم ودرویم در سمتهب
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 .نگرد دردسر دنبال. مونهیمنخودمونیبنوامروزمیحرفا -

 

. دشویمهریخ واریدهب لب، بریطانیشیلبخند بانهل ودرویمنایدا

 قیدق ودستیایمهنیایجلو. شودیمدبلن د،یایمهک درنشدهبستیصدا

 !دلبر و بایز همانفدر. استنهما هنوز. کندیمهنگا را صورتش

 .نرفتیکس سراغیحاج ازدبع

 ...ندادیکسهب لد

 

 ونخشدمرنآ پشت... منالش و مال بخاطرهن. داشت دوست رایحاج

 .بودهدیخوابنمهربا ومارایمردمرحیب

 

 .امدین سراغش ودکر ولشیحاجیوقت
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 شکلنیبدترهب رفت سراغشهب باز ودشمشقدیپ خودشیوقت

 شدهزدیپنممک

 

 .خواهدشینمهکدیبگو خودشنزبا با ودیایب نخواستیحاجیحت

 شیرویروسپ لقبهگستاخان ودزدن پس را او شیهادگاریباد

 .گذاشتند

 

 ار انتقامش وددهنایدایها حرف وهنقشهب دل تادبو اشهزیانگههمنیا

 .ردیبگیحاج از
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 واقعا... بودهشدیعال. کشدیم شیها لبیرو را پررنگش لب رژ

 پوشیهودینوا باناسما تانیزم ودامیم بهشیادیزیرسم کار لباس
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 ود،ب اشیگوشیتو سرشهکنایدا ودیایمنرویب اتاق از. کردیم فرق

 دیگویومداوریم باال سر اودبلنهپاشنیها کفشیصدا با

 

 ...نمتیبب ها لباسنیا با خوبمنتونست روزید -

 

 اندازدیم نواهبییپا تا سرهنگا

 

 ...یشد خوشگلیادیز. ..ادیم بهتیادیز -

 

 ریاسیها لب قفلنایداهنگا ودریگیمندنداهب را لبش نوا

... توانستیم کاش... یلعنت. شودیم نوایهاندندانیب

 لبنآدبع ودکن بغل را جذابیادیز دخترنیا ودشودبلنناالنیهم

 حق" دیبگو گوشش در ودبکشنرویب شیهاندندانیب از را شیها

 "کندیزخم ودبفشارنیچننیا را هانیادندار
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 را اشیگوش. زندیمنت را کتش ودشویمدبلن... شدینمناالهک فیح اما

 دیگویم وداندازیم کتشیداخل بیجیتو

 

 .خودت بایچههممستیننرستورا کالنم امروز. شهیم ریدمیبر -

 

 ازدریگیم استرسیکم. داردیم برمقد کنارش نوا

 .دهدمانجا رانرستورایکارهادیباییهاتنهنکیا

 

 .میسیبنو رو انباریهایکسر ومکدیبا امروز اما -

 

 کشدیمنرویب بشیج از رانیماش موتیر. اندازدیم باالهشاننایدا
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 چارتیتوهباش چقدرهنکیامهدموا هر از. که بهتمداددای -

 چارتنوا طبق و بردار. هست زیمیکشویتومینوشت مخصوصش

 ...یدارمکدچقنیبب

 

 .زندیم استارتنایدادشویمنیماش سوار نوا

 

 هستییکارها از تر راحت. نوا رینگ سخت خودتهب -

 .یدادمانجاهک

 

 ومیکنیخرابکارمترسیم. رمیگینم سخت -

 چیههگرنوهنیهم از فقطمترس... میاریبمکییزایچهینرستورایتوهمانیا

 ...ندارهیاهگید لیدل

 

 اصالیبردارمقدیشغلهییتوهنکیا ازمهستنمیوقت تا... شتمیپنم -

 باشه؟.. نترس
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 هست؟ اشیکار کیشر فقطدمرنیا واقعا. زندیمیلبخند نوا
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 ار ریمس سکوت درنماینر. شده ظاهر اشیزندگ درهفرشت کی مثل

 گرید سمت از اما بگذارد، تنها را نوادیاینم دلش. کندیمیط

 .دیایب دستش کارملمکمک نوادخواهیم

 رانیماش درهنکیا از قبل مظلومانه، ودشویمهادیپنیماش از نوا

 دیگویم ودشویممخدبند

 

 .برودبع ا،یب ساعتمینهی ناموسا -

 

 زندیمیلبخندنایدا
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 .شهیممرید. یحاج شرکتمبردیبا. شهینم -

 

 رویمیرحناو فک. خودتنگردهمانیامبکنیخرابکار هرنم خب -

 .خودتیپا اشهید ن،ییپاماوردمه

 

 خنددیم نباریانایدا

 

 .دهیبع ریمدهی از خشونتههمنیا. برو -

 

 .شودیمنیماش سوارهدوبار. کندیم مکثیکم نوا

 

 .نم دستیسپرد نجارویا تو،هکدشیچمکن درکمنتونست هنوزنم -
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 .شودیم اقبر شیهامچشیتونایدا

 دخترکنا. داد اوهب را دلشهکدشهچددانینمیحتدیبگوددار دوست

 اب بارهاهکیدخترنهما. دیخندیم و رفتیمهرا ها جدولیروهکیتخس

 هر ودبوهکرد امتحانش باال مدلیهانیماش و پیخوشتنپسرا

 .دارد فرق گریدیها دختریههم با دخترنیا بود،هشدنمطمئیسر

 

 فقطیفیحمدیدنچو. ییایبرم پسش ازمدیدنچو -

 .یمجازیهصفحهیهبیشدمحدو

 

 سوخته؟ دلتیعنی -

 

 کشف عاشقنمیول. یمنش کردمتیم سوختیممدل... نه -

 ...استعدادم
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 ودشویمهادیپ... است مشکوکمه هنوز. اندازدیم باالهشان نوا

 را او گرید نجایاههم اروزهنیا. شودیم برجدوار. کندیمیخداحافظ

. گرید قاتطبنکارکنا تا ریبگنساختمانمیالب تاننگهبا از. شناسندیم

 حسنیا ودداریخوب حس. دارد فرق شیهوا و حال روزهانیا

 .بدهد دست ازدندار دوست را خوبش

 

 د؟یایم بدشنشد ریمد ازیکسهچ

 اباد؟ سعادت در معروفنرستورا کیمهنا

 د؟یایم بدشناوراین درینینش الیو ازیکسهچ

 !یسوارداریلیم شش بنز از

 شعاریالک. رایزندگ سبکنیاددارن دوست هامادیههم... کس چیه

 ...استنفال و است خوبیستیزهسادهکددهنیم

 

 تکرار بایحت. کندینم عوض چیه با را حالشنیا

 !یلعنتمایپنآیهدوبارنشد
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 نشانشنایداهکیچارت. ندینشیم زیم پشت ودگذاریمدکمیرو را فشیک

 اول. اندازدیم چارت کلهبینگاه ودکنیم دایپدبوهگفت را

 اینبوددموجودبع و مقداردبع ودبوهشدهنوشت ازیندمورماقالمنا

 حاصلننایاطم ودکریم چک را انبار اولدیبا. آنننبود

 مقدارهب فقط و است لیمتک انبار دردموایههمهکدکریم

 .ستیراحت کار نظرهب. دارنددکمبوهشدهاستفاد

 

 تالش ودداریبرممقد نوا کنار انبار،ننگهبا. رودیم انبارهب ودشویمدبلن

 رانبا. کندیم لیتکم را ستیلماقال تک تک. کند کمکشدکنیم

 تجوقیهیموجودهک استنیانایدا عادت اما ندارد،مکیموجودیلیخ

 .نشود صفر
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 ار جاههم. رودیمهاشپزخانهب شود،یممتما انبار در کارشهنکیا ازدبع

 زیچههم. اندازدیمنکارگرا احوال و اوضاعهبینگاه ودکنیمیسرکش

 .خواهدیمهک همانطور قایدق است مرتب

 رییغتدمور در ودیایب فرداهشد قرار وهکرد صحبتنم نریزاید کی با

 طیمح کی نوا حیترج. کند صحبت گریکدی بانرستورا دکور

 .است کامل فاتیتشر با ترهتیمدرن

 

. نداردیکار چیه امروزیبرا وهدادمانجا را شیکارهامتما بایتقر

 درنستورار دفتر ازهکوتایاستور انتشار با روزید. گرددیبرم دفترشهب

 پول بادگفتنیمههم. بودهانداختهرا بحثیکل ، جشیپ

. ندک جور خودشیبرا راهدستگا ومدنیاهتوانست ،یمجازیهصفحنیا

 را تردف ازیعکس فقط است،یکارهچ مشغولهکدبوهنداد حیتوض کامل

 .بودهکرددآپلو

 

 ودربگذا ویال است کاریبهکیزمان مدت در بود،هگرفتمیتصم حاال

 .دهدیممانجادداریکارهچهکدیبگو
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 اول ودکنیم باز را نستایا ویال. کندیم مرتب را وضعش و سر

 شروع محضهب. کندیم شروع را ویال سپس ودکنیم انتخابیکریاست

 باالدهستن وشیالندید مشغولهکیافرادمرقیفور وش،یالنشد

 .رودیم

 

 ودیگویم را گفتیم شیها ویال اولهشیهمهکیسخنان وددهیممسال

 دیگویمدبع

 

 رکتیدا و کامنت حرفایلیخ حاال تا روزید از. گلندوستا خب -

. کجاستیکردیاستورهکیعکس ویستین وییکجاهکنیکرد

 رویرستوران کی خوبم، ودیجد کیشر باهک هستیروزدچننم

 خوشحال. ذارمیمنبراتو رو ادرسشیبزود ومیکرد افتتاح

 ...نمتونیبب کینزد از ودیاریب فیتشرمشیم

 

 .رودیم ویالیها کامنتنخواند سراغدشویممتماهک شیحرفا
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 ویالیتو اولیهلحظنهما از. کندیم جابجا دستشیتو رایگوشنایدا

 بهشیادیز تیریمد. بودهدیشن را نوایها حرف و داشت حضور

 انها از ها تیسا و هاهمجلیتوهکهشدیزنانهیشب. دیایم

 دور امکانات اگرهکددانیم خوب. شدهدایهنمونیهانیکارافرنعنواهب

 موفقنزنانا جز زین نواهکیروزنا ستین دور کند، شتریب را نوا

 .شودیم
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 حس را نشیماشیهشیشهبمارایهاهضربیصداهکدبو افکارشیتو

 مرتبیظاهر بانهل. دیایم باال نگاهش ودشویم خارج ویال از. کندیم

 باز را لیاتومب قفل ودکنیم دراز دست. کندیم نگاهش منتظرهآراست و

 ندینشیم ودکنیم باز را درنهل. کندیم
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 شه؟یش رومکوبیممدارهساعت چهار کجاست حواست -

 

 اوردیم در حرکتهب رانیماش شدنش، سوار محضهبنایدا

 

 ه؟یچ اتهنقش. خب -

 

 .کشدیمیقیعم نفسنهل

 

 .دمبویحاجیهمعشوقینزماهیهباشیچ هر. گهیدهسرم توییزایچهی -

 

 زندیمیپوزخندنایدا

 

 .باشههداشتمههمعشوقهکهدار دلهمگناو -
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 نقابناومتما پشتهداریمهربون دلهییحاج. ینجوریا نگو -

 .بودن سخت و سفتهبهکنیم تظاهر و صورتش روهزنیمهکییها

 .آب ریزدبوهکرد رو تو سرناال تا داد،یمننشوهکدبویاونهاگیحاج

 

 دهدیمهادامنهل وداندازیم اوهبیمتعجبهنگامیننایدا

 

 ویکرد بپا خاک ودگرهیوقتدچنمدونیم. ندارمیخبریکرد فکر -

 بگو. یذاریمیحاج سرهب سریداریلیخ

 !شدههدهند آزار براتیحاجدانقهکهشدیچمنیبب

 

 دیگویم ودکنیم ترنزبا با را لبشنایدا

 

 .گمیمدشمتمو ماجرایوقت بهت رویچههم -
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 بدم؟ لوتیترسیم -

 

 .ستیندیبعیدار دوسش هنوزهکییتو از -

 

 بود؟ تابلودحنیا تایعنی. زندیم خشکشنهل

 

 انتقامتهواس چرایکنیم فکرینجوریاهاگ عاشقشم؟... من.. من -

 !من سراغیاومد

 

 داردیمهنگیفلزیهاهنرد پشت رانیماشنایدا

 

 ور هاهنقشنیبدتر برسن،نمعشوقشوهبننتون اگر ها عاشقنچو -

 .ننیبچ کردنشدنابوهواسنتونیم
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. معشوقشیهپاشن توهبر خارهشینمیراضیواقع عاشق-

 ...بکشههنقشدرسهچ

 

 زندیمیظیغلدپوزخننایدا

 

 خوب چوقتیهیعاشق و عشقنایپا. هاستملیف توهواس نایا -

 ،یباشهداشت دوست طرفتو فقطدیبایباش موفقیبخوا اگر. ستین

 ااا،ینیبیم ویکنیم تشیاذهناخواست ،یشیمهخودخوا. یبش عاشقش

 و! بره وهبزن پرهدارنامکاهلحظ هر وهشدیعاص دستت از طرفت

 دست داشتنشهنگیبرایشیم مجبور انوقت

 .یبزنمکارهانیترهمسخریحتهب
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 زندیمیلبخندنهل
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 ؟یدیرسهجینتنیاهبهکیخوردیعشق شکست چقدر -

 

 وسراغدکنیم عوض را بحث. چرخدیمنهل سمتهبیصندلیرونایدا

 رودیمیاصل موضوع

 

 عیسرهکیجور هر. یشیممبابا کینزدیجورهی اول ن،یبب. خب -

 ورد،خ شکست قبلیهایسرهکیزیچ هریگرهعشو باهنال وها با... تره

 ای ،یشیم اشهغیص ای. جلویریمیکنیم تیتقوهندفعیا

 ؟خب. یباش ششیپهلحظ هر تایریگیم ازش شرکتیتویکارهی

 

 .کندیم جابجا شیپاهایرو را فشیکنهل

 

 .بگو نارویادبع هواس پلنت. دونستمیممخودهک نارویا -
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 .گمیم بهت بعدا شویباق برو نجاشویا تا تو -

 

 .دکنیم زیرمچشنهل

 

 زیزعهکمنکن فکرنیاهبمدائ ومکن کنترل رومیکنجکاومتونینم -

 !نهیچیمهنقش کردنشدنابویبراهدارناال چرا ،یحاجیهدردون

 

 زدنشنیزمهواسیدارناالیبود عاشقش چطور تو -

 .یهمونجورییایمنمیپامه

 

. نیخوبیهاهرندیگمانتقا خورده، شکست یها عاشقیگفت خودت -

 اره؟. گرفته دستت از رو معشوقتیحاجهنکن
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 کشدیمیپوفنایدا

 

 اومدنتنرویبدبعهممکن. رمیمنم. میبرسنکارموهبنییپا برونهل. نه -

 رویسک تلفت جوابهنیزنیم زنگیکسهبهن. سراغتهبفرستمادیحاج

 توهک اواخرنیا. خونتونیریممیمستق ،یریمییجاهنیدیم

 ؟ینکردیکارهخونناو

 

 .پاکههپاکهخونناو. باباهن -

 

 و بزرگ ساختمایرو نگاهش. دهدیمنتکا سرنایدا

 متسهب ودزنیم استارت. رودیم ودشویمهادیپنهل ودمانیمیحاجمیعظ

 .دهیدیخوبیلیخیها خواب ،یحاجیبرا. زندیمنرستورا

 

 از. کندیم زپروا برج،یهطبقنیاخر تا. رسدیمهکنرستوراهب

 ودزنیم تیریمد اتاق درهبیاهتق. نداردیخبر نوا ویالمسرانجا
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 با. است مشغول ،یگوش با وهدادملیصندلیرو نوا. شودیمدوار

 دیگویم ودنینشیم صافنایداندید

 

 ...بکشیگاریبیاقامسال -

 

 زندیمیلبخندنایدا

 

 .ریمدمخانمسال -

 

 .ندیبیم ریمدنعنواهب و زیم پشت را نواهک استیوقت عاشق

 

 .بخوابممریبگمکن دایپ جاهیناالمدار دوست -

 

 .زندیم واریدیرو ساعتهبیاهاشارنایدا
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 .انیمندارهتازهتاز هایمشتر وهدوازده ساعت هنوز -
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 نوایقدم دو در. رودیم نوا زیم پشت ودشویم بیجهب دست

 زندیمهیتک زیمهب ودستیایم

 

 بره؟ در تیخستگیخوایم -

 

 کندیم نگاهش منتظر نوا

 

 ...ایبمدنبال -
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 سوار. رودیم دنبالشهبیکوتاه مکث با نوا ودرویم در سمتهب

 است برجمبا پشتهب متعلقهک راهدکمنیاخرنایدا ودشونیم اسانسور

 .دهدیم فشار

 

 چرا؟مبو پشت -

 

 کندیم نگاهشهریخنایدا

 

 ...ینیبیممیریم -

 

 در ریز از وهشدمخدرویم جلونایدا رسند،یمهکمبا پشتهب

 اانج خودشهکیدیکل داشت،نیزم باهفاصل سانتدچنیهاندازهبهک

 ودبوهدیخرمه را نجایا رستوران، باههمرا. داردیبرم رادبوهگذاشت

 و رفت نجایایکس چیه خودشیهاجاز بدوتهکدبو راحت الشیخ

 .کندینمدام
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 دیایم کنار ودکنیم باز را در

 

 ..برو -

 

 دیگویم ودکنیمهنگامبا پشتهب شک با نوا

 

 ؟یندارمشویهنقشیمطمئن -

 

 خنددیمنایدا

 

 ...دختر برو -
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 .نجایا قشنگ چقدر -

 

 کندیمهنگا نواهب لذت بانایدا

 

 ...منه مال -

 

 شودیمدگر شیهامچش نوا

 

 توئه؟هواس کالیعنی -
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 دهدیمنتکا سرنایدا

 

 ؟یکنینمنگارد روف نجارویا چراهخر خب -

 

 اندازدیم باالهشاننایدا

 

 .نداشتم واسشیاهدیا چیه -

 

 کندیمهنگا اطرافشهبهدوبار نوا

 

 ...دارم باحالیلیخیهدیاهی. دارمنمیول -

 

 رودیممبا پشتیهکنار سمتهب شتاب با
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 شهر کل ومکنهنگا شهرهبیبلندهی ازمداشت دوستمبودهبچ -

 .باشهنمیبرا

 

 کینزدیطور. خوردیم اشهپردهب گوششیکیدنز ازنایدایصدا

 کندیم حس اشهمقنعیرو از رانایدا نفسیگرماهک

 

 ...شهیم توهواس شهر کل -
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 ودگردیبرمنایدایکینزدههمنیا از متعجب. شودیم مشت نوایدستها

 باردیمنایدا صورت ازیکالفگ. کندیم نگاهش فقطهیثاندچن
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 شده؟یزیچ -

 

 دستش از احساساتش کنترلیازگاه هر. ردیگیمهفاصلیکمنایدا

 .دهدیممانجاهدینسنجیکارها وددهیم خارج

 

 .نه -

 

 !یاهکالفیادیزیول -

 

 دیگویمی" هوم"نایدا

 

 .شهیم درستدزویلیخ -

 

 ...بهم بگو... ساختسمدست ازیکارهاگ -
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 سیر و راست راموکامکینم تاهباشنرستوراهب حواستهکنیهم. نه -

 .هیکافمکن

 

 کندیم چفت بدنش دور را شیها دست نوا

 

 .شدمسردنم. نییپامیبر -

 

 روزنایکار ساعاتنایپا تانایدا. گردندیبرمنرستوراهب مباه

 اعتس کینزد. بدهدمانجاهکدنداریکاریعنی. کندینم ترک رانرستورا

 .رفتماهخون ازناال" دکنیم افتیدرنهل ازیامیپهکدبو شب هشت

 "شده باز هوسدرمریپنیا بدجور
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. کمرددبوهداد لشیتحوهبست دست را خودش.  زندیمیتلخدپوزخن

 بازنهلددههاجاز ودشومیتسل هایزودنیاهبدکرینم فکر

 .دبوهافتیننهل از بهتر سال،دچننیا انگار اما. شود اشیزندگدوارمه

 

 دهدننشا واکنش ودبشوهمتوج نواهکدبو ظیغل آنقدر لبخندش

 

 شده؟ باز انقدر شتینهکهشدیخالنخونشو دخترت دوست -

 

 کندیم باز را اشیگوشیهصفحنایدا

 

 .تنهاستهوقتیلیخناو -

 

 اندازدیم باال ابرو نوا
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 ردخت پسرا، شماهواس... اخهمگیم... دختر دوستیدار پس... باباهن -

 .شبهننو از واجبتر

 

 باز بدنش سمت دو در را شیها دست ودزنیمهیتک مبلیپشتهبنایدا

 کندیم

 

 .باشه باالترمه شبننو از ارزشش که،یدخترهواس. یدختر هرهن -

 

 ازش؟یدینمننشو رخ حاال؟ کجاست. یطرافدارش چقدر. ولیا -

 

 ...یبکن فکرشوهاونچ از زودتریلیخ... نشیبیم -
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 .جنابمیدارشید مشتاق-

 

 .گذاردیم دهانشیجلو دست نوا

 

 .گهیدمیبر پاشو -

 

 لحاظ ازهن. بودهشدهخستیلیخ امروز. کندیمدییتا را حرفشنایدا

 با داشت. شدیمهخستدزو روزهانیایروح لحاظ ازهبلک ،یجسم

 سریکال بود، خودش با حق... دیجنگیمدبوهکرد بزرگش سالهاهکیکس

 اوهبدبع و گرفتیم را دخترنیا حقدیبا. بودهنکرددبلن را ریشمش

 روز هر را است تر واجب شبننا ازهکیدختر دوستنا گفتیم

 .ندیبیمهنییآیتو

 

 از ودکن استراحت سالها توانستیم ودشیم راحت الشیخ انوقت

 تادنکیم قیتشو را نوا ودنداریرانندگنجایحت. ببرد لذت نوانداشت
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 در ودکنیم تعجب شتریب بار هر نوا. ردیبگمه را اشهنامیگواه زودتر

 .ماندیم امهایپنبود غلط و درست

 

... کردیم حقش دریخوب انقدر پس چرا! بوددب پسرنیا اگر

! کندنجبرا گرید طور کی بعدا ودبزن گول را او خواستیممهدیشا

 ...خوردینم پسرنیاهب هاهوصلنیا... نه

 .کندیم افتیدر را هامایپنا پس چرا بود،یخوبمادمه اگر

 

 .کندمینظتیقراردفرستیم شیبرا هارامایپنیاهکیکس بادزنیم سرشهب

... سدریم بدستش چرا ویکسهچ توسط هامایپنیادبداندیباهباالخر

 .بدهد سرنداستا کی روز هر ذهنشیتو ودبمان نطوریهمهکدشوینم

 

 روزهانیاهکیهشمارهبیامیپ عیسر ودداریبرم را اشیگوش

 فرستدیم سوالش عالمتدبوهشد
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 "نمتیببمخوایم فردا" 

 

 شیپدکنیمیسع ودگذاریم فشیکیتو عیسر رایگوش

 .نکند تابلو را زیچههمیلیخنایدا

 

. ودریم اشیگوش سراغ باز نوا ودرویممحماهبنایدادرسنیمهکهخانهب

 دهیسر امشیپ جواب

 

 "ییایب کجامگیمهد ساعت فردا" 

 

 .کند تحملدیبا صبحهد فردا تا. دیگوینمیزیچ چیه
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 ازیشخص کاریهبهانهب. نمانده قرارهب شتریبهقیدقدچن

 نجایا ات. گذاشته تنها را پرسشگرشهنگا ونایدا وهزدنرویبنرستورا

 .دنکن بشیتعق ودیاین سراغشهبیکسدبو مراقبمه

 ازدوب پرهک شلوغ پارک  کی. بود شهر مرکز پارک کییتونقرارشا

 .بودندهزدنرویبهخان ازیروهادیپیبراهکیکسان ونعابرا

 

 رایزن دور از. کندیم رسوخ جانشهب سرما وهنشست مکتینیرو

 ،یشکم پا تا سر لباس. ستین تصوراتشهب شباهتیبهکدنیبیم

 راستش و چپهب. نبود او پس. شودیمدر کنارش از سرعتهب

. بودیکار سردیشا اصال ای. کندیم شکددارههمهب راستش. کندیمهنگا

 خی جانش فکرنیا ازهلحظ کی. شدیمنامتحانایدا توسط داشتدیشا

 !یوا... باشد نطوریا اگر. زندیم

 

 ندینشیم کنارشیکس شانشیپر افکارنایم درست
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 .سالم -

 

 چیه. کشدیم ریت گردنشهکیطور. اندچرخیم سر زیت

 با. پیخوشت و بایزیادیزدمرنیا. ندارد تصوراتشهبیشباهت

 و دار زاپ شلوار ویمشک بافت وریپل ویخاکستریپالتو

 هر و ستینهگربیهامچشهب شباهتیب شیهامچش. تونیویلوئنیپوت

 !ستا ببر و پلنگ و ریشننشا باییها انگشتر از پر انگشتشهد

 

 ؟ینورمخان -

 

 ادشیدندارنامکاهکیطور. راستیگ و واضحیلیخ! شیصدا

 .گفتهچ صدانیادبرو

 

 .دییبفرما -
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 .کندیم کینزدمبه را شیپالتو سمت دو پسر

 

 .بودمنمنتظرتویلیخ -

 

 .کندیم سکوت تنها نوا

 

 باشه،نزد حرفیبرایمناسبیجا نجایامنکن فکر -

 .بهتریجامیبرمیتونیم

 

 مثال؟ کجا -

 

 اساحس تا. نیبگ شماهکیرستوران شاپیکاف هر ای. نیماشیتو -

 .شه کاملنتتویامن
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 کشدیمیقیعم نفس نوا

 

 .میبر -

 

 

 ست؟یک پسرنیا پس

. است مناسبنزد حرفیبرانیماشنیهم. شوندیمنیماش سوار

 تاددهیم رانامکانیا درصد،نیاخر با اشهشدیدودیهاهشیش

 .بزنند حرف شدن،هدیدنبدو
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بلندمیشودو بهدنبالش مردنیز بلندمیشود. باهمبهسمت 

ماشینمردمیروند. لندکروز سفیدو فیس لیفت شدهایکهچشمهر 

کسیرا از دور، بهخودش جلب میکرد. پس اینپسر جز قشر 

مرفهجامعهاست! کسیکهاو را میشناسدو از کارهایش خبر دارد! 

شایدیکیاز دوستاندایاناست! نه... هیچکداماز دوستاندایاناز 

همخانگیاو با دخترکیجوانخبر ندارند. 
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 .ندینشیم صاف پسر

 

 رویهمخونگنایدا با شما سراغتون،مایبمخواستیمهکیروز قایدق -

 .نیکرد قبول
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 ن؟یهستیک شما -

 

 .دمیم جوابنهاتو سوالهبینوبت -

 

 دهدیمهادام ودکنیم ثمکیکم
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 قبول رویهمخونگنیاهکدبویچ لشیدل و چرامدونستینم اول، -

 .نیکرد

 پدرشهبیزرنگیتونایدامدیفهمهکدبو انموقع! شدمهمتوجهک بعدا

 !دهیکش

 

 شودیمهکالف نوا

 

 !نیبزن حرف تر واضح -

 

 .ستینهدیمننشوهکیاون. یحقنایدا -

 

 زندیمیپوزخند نوا
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 حرفاتویدار انتظار. ینشونهن  ،یدادمناهن ؟یهستیک خودت شما -

 کنم؟ باور

 

 کندیم سکوت پسر

 

 !هستمیحقنایدایناتن برادر من، -

 

 برادر. شنودینمیزیجدکنیم حس. شودیم داغ نوایها گوش

 .کنهیمهاستفاد فرصت از پسر ودشویم خیم! انیدایناتن

 

 کیشر. براش ستیندسونبدو شما،هبیحقنایدانشد کینزد -

 بایمجاز جیپ کینکرد درست. استهبهان فقطمه جیپناونشد

 از ثروت انقدر. ستیننایدایبرایسخت کار اصال فالوور هزارنیچند

 باالتریلیخ جیپهی غیتبل چندتا باهبتون که،هگرفت خودشمناهبمپدر

 !باالهبکش
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 .زده خشکشنهمچنا نوا

 

. نیاشبمآدنیا مواظبمبگنبهتو ق،یرف و دوستهینعنواهبمتخواس -

 .ستین خطریبمهیلیخ

 

 شواکنهبالفاصل. دیایبنرویب ها حرف شوک از نوا تادکشیم طول

 دهدیمننشا

 

 ؟یتسین دشمنش تومبدون کحا از اصال کنم؟ باورهکنیندار انتظار -

 ونیبیدونیم کجا از اصال ؟یبرادرشمبدون کجا از

 پیتنیا با. یکننامتحا منو تا فرستادتتنایداهنکن! افتادهیاتفاقهچنایدا

 و. کنمیم قبول حرفتوهباش! اسهبدمادنایدایبگیاومدنیماشنیا و

 پررو؟هبچهسنن تورو. کنمیزندگدبمادهی بامدار دوستممن

 ؟یزنیم آبشو ریزیداریداداشش
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 خنددیممارادمر

 

 

 زندیمدپوزخن نوا

 

 .کردم تلف وقتمویالک -

 

 دیگویم پسرهکدکن باز رانیماش در تادکنیم دراز دست
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- نفس بگیرین. خانممحترم. اینماشینو اینتیپ 

کمترینحقیبودکهمیتونستماز زندگیکهدایانازمگرفتهبگیرم. اینکهاز 

کجامفهمیدهاماگر قرار بودهمهبفهمناینموضوع رو، میشدنیکیمثل 

من! 
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 اگرهک. نیندارننایاطممادناوهبمخودتونیعنینیاومد نجایا تایوقت-

 وزهنمبگمنیا ونیکن فکرمحرفاهب. نیاومدینم چوقتیه! نیداشت

 قتو هر رو اشهادام. کنمنشوکتو ومبگ جاهیهکهبد. نشدهمتمومحرفا

 !ریمدمخان. بگمنبهتو تانیبگنیخواست

 

 حاج. کندیم رها تعجب و سوال ازیایدن با را نوا ودزنیم را اخر ریت

 زودتر ات ستیکاف پیخوشتدیایزدمرنیا! ستیننباختندایمدمر! یحق

 .دهدمانجا را اشهنقشنایدا از
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 طرزهب سرشهک ریدرگ انقدر. است ریدرگ ذهنشیکل

 وداوریمهسادیهبهان کی ودزنیم زنگنایداهب. کندیمددریبارهفاجع
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 پسرنآیها حرفهب ودباش تنهاددار دوست. رودیمهخانهب

 .کند فکر نگفتمه را اسمشیحتهک

 ودوب سوال کینیاهافتادننشایبیاتفاقهچ دانستیم کجا از اوهنکیا

 .باشد توانستیمهچ اوهبنشد کینزد ازنایدا هدف نکه،یامدو

 

 شخص خودشهن و داشتیثروتمند پدرهن .نداشتیزیچهک او

 ازهگذشت. شدند کیشرمباهمراهناهکددار جیپ کی تنها. استیخاص

 تساع کییحت! رفتیم ودسپریم اوهب کامل رانرستورانایدا. هانیا

 کار چیه گفتنایدامهناهک امروز و روزید جز. امدینمنرستوراهبمه

 .نداردیگرید

 

 ذهنشیتوهکییهاهمعادل ازمچکدایه وهکرد قفلیواقعیمعناهب ذهنش

 چقدر هر ومسردرگ کالفدانهشدنشاههم. کند حلدتوانینم را است

 .کندینم دایپ را نخ سر گردد،یم
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 خانه،نیاهب ورودش. کندیم مرور اول ازنایدا با را شدنش آشنا

 شکمه خودش نجایا تا. داد قرارنبست ودمهرانآمد ان،یدا حضور

 دخترنیا با جیپ کییبرا تنهانایدادهماننیپسر چراهنکیاهب. بودهکرد

 .شودههمخوان

 

 حس ودکنیمیط راهخان عرض و طولمهزار باریبرا

 سمتشهبددارنهلحظ هرهخانیتو درشت و زیریهاهمجسمدکنیم

 .دارند را جانشدقص ودنیایم

 

 گوششهب اطیحیدرهانشد بازیصداهلحظنهما ودکشیمیپوف

. کشدیم کنار راهپرد رایکم انگشت دو با ودرویمهپنجر مقابل. رسدیم

 نفس. باشد تنهایکمدبوهخواست مثال. کندیمینچ. است خودش
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اما کمیکهگذشتهبودخودش را با اینجواب کهخب، حتما دوست 

داشت او همدر مجازیدیدهشوداینسوال را خیلیتویذهنش بزرگ 

نکردهبود. اما اینمردهمخیریبیراهنمیگفت. برایآدمیمثل دایان، 

درست کردنپیج سخت نیست! 
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 مشخص اشهچهر ازیلیخ اشیکالفگدکنیمیسع ودکشیمیقیعم

 .نباشد

 

 دیگویم ودشویمهخاندوارنایدادبعیکم

 

 .رستورانمبمونمنتونست. شدم نگرانت -

 

 بد؟ ای است خوبدمرنیا. کندیم گاهشنهریخ نوا

 

 .کنهیمددرمسرمکی فقط. نه -

 

 دیایم جلو وددهیمنتکا سرنایدا

 

 دکتر؟میبریخوایم -
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 .کنم استراحتمکیهشیم خوب. نه -

 

 .آخههدیپرمرنگت -

 

 ندینشیم مبلیرو ودچرخیم عیسر نوا

 

 .شم خوبمبخوابدیشا. کمیماهخستمکن فکر -

 

 اوردیم در تنش از را کتشنایدا

 

. یبخورهکن درستیزیچ  براتمگیمناالممن. بخواب برو پاشو -

 .دیشایکرد ضعف
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 حرفهب امانایدا. رودیم اتاقشهبهخواست خدا از ودشویمدبلن نوا

 ودسردر کی تنها تشیحکا دختر، وضع و سر. نشده قانع شیها

 .نبودهسادیخستگ

 

70 

 

 اتاق داخل در، بازهمینیال ازینگاه. کندیم عوض را  شیها لباس

 .شدههمچالدخو در در،هب پشت وهدیکش دراز تختیرو نوا. اندازدیم

 کاش. ماندیم دختریرو نگاهش ودکنیم دریهیتک را دستشدساع

 در. دهدیم جرعت خودشهب. کند بغلش ودبروناال توانستیم

 ودرویم جلو شیپا کی. شودیم اتاقدوار ودکنیم باز شتریرابب

 .کندیشرویپدندار دوست ودشویمنیزم خیم گرشیدیپا
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 ودستیبا دور از خرابش حالنیهمیتوهکددهینمناما دلش... دلش اما

 قلبشنضربا. ستادهیا نوا تخت کنار کند،یم بازهکمچش. کند نگاهش

 .کند حسدتوانیممههفاصلنیهم از را دخترنتیبو وهشد تندتر

 

 شتریبهلحظ هر تنش ودرویم جر گرشید دست. شودیم مشت دستش

 کی تنهاهکیهلحظنهما درست. اخریهلحظ درست. شودیممخ

 ودکنیم باز پلک نوا. داشتهفاصل دختر سریرویهامشیابر با سانت

 .دشویم زیخمین تختیرو ودکشیمینیه ،یکس حضور احساس با

 

 درهسخاوتمندان ش،یپانرا ودرویم باالتردبوهدیپوشهکینخ شورتک

 دشویم شتریب بدنش حرارتنایدا. ردیگیم قرار پسردید معرض

 

 او .شودیم اکو ذهنشیتو پسر حرف. کندیم نگاهشهدیترس دختر

 ...قصددنکن. کردیمهچ نجایا
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 ...انیدا -

 

 .ترسدیم دختردب فکر از. ترسدیمنایدا

 

 ...من نوا -

 

 .بشورد رادگننیا ودیبگویزیچدواهخیم

 

.. .خوا... نمیبب... خواستم... بخواب... یچیه. نوا... راستشنم.. نوا -

 ...یچ ای... ای... یخواب

 

 را خودش نتوانستهک اشیلعنتیهزیغر و خودشهب. ختهیرمبه

 .فرستدیم لعنتدکن کنترل
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 تراش خوشیپاها شیهامچش مقابل اما. رودیمنرویب اتاق از عیسر

 .ردیگیم رنگ شتریبهلحظ هر دختر

 

 .دهدیم قورت را دهانش اب نوا

 سرخیهامچش. افتادیم داشتیاتفاقهچ. ماندیمهریخ پسریخالیجاهب

. رفتهگ بغضش. کندیم ول را پتو... ختنشیرمبه... گفتیمهچ پسر

 .دیایم سرشددارییبالهچ. ردیگیم بغضشدشویمهکهکالف

 

 از را ستین و هستهچ هر ودبرو پسرنآ سراغهدوباردیبا انگار

 ...دیبا. بشنود زبانش
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 سراغهبهک استنیادکنیمهکیکارنیاول. شودیمدبلن ودزنیم کنار را پتو

 ؟است درستناال رفتنش. زندیمنت رانآهدوبار ودرویم شیها لباس

 است؟هخاننایداهکیطیشرانیا در

 اوهب رفتنشنرویبیبرا ستین مجبور او. ندارد درست و تراس

 .بدهد حیتوض

 انجا تاهک جانش از خواستیمهچ. کردیمهچ سرش باال اصال

 داشتنامکا. امدیم سرشییبالهچدشینم داریب اگر. بودهکردیشرویپ

 و غیج تختیرو دن،یپوش لباسیجاهب حاال ودافتیبیاتفاق هر

 .رودیمنرویب اتاق در از ودداریبرم زین را اشیگوش و فیک. کردیمددا

 

. رودیمنییپا را هاهپل عیسر. است اتاقشیتودیشا. ستین نجایانایدا

 الاص! زد بشیغ هوی. ستینمه اطیحیتو. ستینمهنییپانسال در

 احتمال زد، موردش در پسرهکییها حرف! وانهید مردک بهترنهما

 دروغ ودکن دایپ را اودیبا چرا پسرنآ اصال! باشد راستهکددار

 ستینمهنایدادنامز اینز. کهدندار مرض. دهد لشیتحو

 .تاسنایدایهشیپ عاشقندخترا ازیکییزیرمکر د،یبگودبخواههک
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 هر. استنایدایناتن برادر گفت او

 از اونشد جدا با. استنخودشانیبدباشنهداشتهکیدشمن

 !کهدافتینمیفاقاتنایدا

 

 رایتاکسنیاول. کندیمهنگا را سرش پشتیهع ودرویمهکوچ سر تا

 در را اشیگوش. کشدیمیراحت نفس. شودیم سوار ودنیبیمهک

 .ردیگیم رادمرنهمایهشمارهدوبار وداوریم

 

 جانم؟ -

 

 چدیپیم گوششیتو مرد،یرایگیصدا

 

 ...سالم -

306 DONYAIEMAMNOE



 

 

 نگهبان محیا  آقا و خانم بلک
 

 

 .نیریبگ تماسدزو نقدرآمکردینم فکر ن؟یخوب -

 

 فشاردیم را فشیکیهدست نوا

 

 .بدونم رو زیچههم امروزنیهممخوایم -

 

 بپرسددیترد با پسرهک است واضح انقدر شیصدا لرزش

 

 ن؟یمطمئن -

 

 .لطفا. آره -

 

 .اونجانییایبمفرستیم ادرسهی. باشه -
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 الاصهک است خراب حالش انقدر. کندیم قطع رانتلفیخداحافظیب

. دهدیمهیتک لیاتومبیهشیشهب را سرش. کندینم فکر زیچ چیههب

 باهرانند. شودیمهشیشیرو برف زیریهاهدانهمتوجهتاز

 پرسدیمیحوصلگیب

 

 نکنم؟ سوار مسافر ن؟یدربست خونم؟مبر کجا -

 

 دهدیم را جوابش حالتنهما در نوا

 

 .بهتونمگیمنبفرست ادرس -

 

 قشنهصفحیروهکیادرس ودیایم امشیپ فینوتیداصدبعهلحظدچن

 ادرس،هکدندار تیاهم شیبرا اصال وددهیمهرانندهب را ادرش. بسته

 .استهخان کی ادرسهیشب
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 حالتنیتر مزخرفهب سرش. بنددیم پلک ریمسهبندیرس تا

 .ابدینم دردشنیایبرایدرمان چیه ودکنیمددرنممک

 از. مختلفیها دمنوشهن و تاس دردشیدوا قرصهن

 ارچهنساختماهبینگاه. کندیم حساب راهیکرا ودشویمهادیپنیماش

. شدههنوشتییطال رنگ با شیرونتویزمنا. اندازدیم مقابلشیهطبق

 .سومیهطبقنتویزنساختما

 

 باز درهنزد راهدکم اما. ستدیایمنفویا زنگ مقابل ودرویم جلوتر

 وددهیم هلیارامهب را در! بود منتظرش پسر چقدر. شودیم

 .شودیمدوار
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 وراسانس. یمنیالبهن ویانچنانیالبنبدوهن. ساده ویمعمولنساختما

 شیروهکیدرنآ ازدبع وددار قراریورود در مقابل درست

 نگیپارک شیروهکیگرید بزرگ نسبتا در وهشدهنوشتهپلهرا

 سوار ازدبع ودرویم سانسورا سمتهب. شدههنوشت

 .زندیم رامسویهطبقیهدکمنشد

 

 با پسر،نهما ودواح باز کامال در ومسویهطبقهبندیرس محضهب

 شرتیت و اسلش شلوار. بود تنشیراحت لباس نباریاهنکیا تفاوت

 رودیم کنار نوا زار حالندید با. رنگیطوس جذب

 

 .تونییایب -

 

. اندازدیمدواحهبینگاه و پسرهبیهنگادیترد با نوا

 .بنددیم را در پسر ودشویمدوار. برود داخلدیبادنداریاهچار
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 و رنگ. کنم درستنیریش زیچهینبراتونمنینیبش شما تا -

 .دهیسفنروتو

 

 شودیم مانعش نوادبروهاشپزخان سمتهبدخواهیمهکنیهم

 

 ...نییایب. خوامینم...نه -

 

 کندیمهگان منتظر

 

 ام؟یب کجا -

 

 !برهنیکن تمومش ونیبگ رویچههم ونییایب-

 

 شودیم بیجهب دست پسر
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 .نیدارهعجل چقدر -

 

 ن؟یبگنیخواینم -

 

 ...یول. گمیم -

 

 کندیم مکثیکم

 

 .گمیمهاریب در حالنیا از شماروهکییجا تا. بگم همشومتونینم -

 !تونمینم رو شیباق

 

 کشدیمیپوفهکالف نوا
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 ونیاددملیتحو صبحهکییحرفانهمو بامخواستیمهمین و نصفهاگ -

. سراغتونماومدینمهدوبار ومکردیم سرنیانداخت روز و حالنیاهب منو

.... یچههم. بدونم رویچههممخوایمیعنی نجا،یاماومدیوفت

 !سانسورنبدو

 

 هستمزایچیسرهی. مگیم هاموهدونستنهمو ومدونیمییجاهی تاممن -

 !نیبپرسنیبریک ازمگیمماونهک. هستمدونیم اما ،یچمدونینمنمهک

 

 در،هبییها مشتنشدهدیکوبیصداهکدیبگویزیچ تادکنیم بازندها نوا

 !کندیم خکوبشیم شیجا سر

 

 ...نشکستمشمخود تانبازک. عطا رویکوفتنیانک باز -

 

 !بودنایدایصدا
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 تا. کندیمهچ نجایا او. شودیمنچندا دو وجودش در راباضط

 اشهدیترسهنگا! او حاال. امدین سرش پشتیکسدبو حواسشهکییجا

 مترک عطا. ندیتشیم عطاست نامش حتملیهدیفهم حاالهکیپسریرو

 ودشویمهدیکوب در گرید بار. کندیمهنگا درهبهزد شوک و ستین او از

 رپ رانساختما کلهبلک را کوچکدواحنیا تنهاهن ان،یدادایفریصدا

 کندیم

 

 زامکنیم ستتین عطا. کنمیم نابودتیبر خطایعلیوالهب عطا -

 ...رویکوفتنیانک باز عطا. نیزمیرو

 

 عطا. کندهچددانینم وددار استرس. جلومقد دو ودرویم عقبمقد دو

 پرسدیم نواهب رو
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 ؟بود دنبالتیکسیاومدن -

 

 دهدیمنتکا سر نوا

 

 !پسهکرد داتیپیجورهچ -

 

 کشدیم لبش دوریدست

 

 .کردم خراب. اه -

 

 نهات را افتضاحنیا. رودیم در سمتهب عیسر نوا! بودهکرد خراب راهچ

 دیگویم سر پشت از عیسر عطا. کند جمعدتوانیم خودش
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 .رو درننک باز -

 

. ندارد شیپ و پسهرا .کند باز است مجبورددانیم خوب اویول

 باز محضهب ودکنیم باز را در. کند بازدیبا. هستهک استنیهم

 .ندیبیم رانایدا تیعصبان از سرخ صورت در،نشد

 

 .فشاردیممهیرو لبنایدا

 

 نوا؟یکنیم کاریچ نجایا -

 

 دیگویمنمنم با نوا

 

 ..اومدم.. اومد -
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 نوا دست از درهکدنزیم درهبیمحکم مشت. دهدینم فرصتنایدا

 ها کفشنهما با. شودیمهدیکوب واریدهبممحک ودشوین خارج

 اما. خواندیم نمازهخاننیایتومخان حاجهکددانیم ودشویمدوار

 اما! نبودیرسمدچن هر! بود ناموسش. کردیم فرق موضوعناکنو

 .بود ناموسش

 

 چرخدیم نوا سمتهب

 

 نوا؟یخوریمیگوههچ نجایا -

 

. چسبدیم واریدهبهدیترس نوا. شدههبرجست اشیشانیپیرو رگ

 از را اوهتاز. نداردیخوبیهسابق عطا. شودیمهوانیدنایدا

 شمشتنایم را اشهقی ودبریم ورشی سمتشهب. دهیکشنرویبنلج

 ردیگیم
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 ناموس رو دستیشد پست انقدر شرفیب ؟یداز کارشیچ عطا -

 ؟یذاریم برادرت

 

 زندیم پس را او عطا

 

 ته؟دختر دوست... نه زنته؟ ن؟یاهمگهتیچ ناموس؟مکدو. کنار بکش -

 !کیشرهی جز ستیننیچیه... نه

 

 ؟خونهنیا شیاوردیچهواس. من با نسبتشهنداریربط چیه توهب -

 

 روهک بهشمبگ تا اوردمش. یهستیک فطرت پستیتومبگ تاماورد -

 سر رو تیقبلنزمبگ تا اوردمش. نکنه باز حساب تو

 هاتو تیحما قولمبگ تا اوردمش. یداد دقش مزخرفتیماریبناو

 .ذارهیمیجهنمهچ پاتوهکهبدون ومبگ تا اوردمش. نخوره
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 وانیرو نگاهش. ندیشیمدینبا نوا را حرفانیا. زندیم خشکشنایدا

 .دهیپر شیرو و رنگ. ندینشیم

 

 .نوانییپا برو -

 

 دهدینمهاجاز عطا

 

 .یهستیگوههچ توهبدون وهباش بذار بره؟ چرا -

 

 چرخدیم نوا سمتهب

 

 سالهیهب. گرفتنز شیپ سال چهار... آرههیحقنایدا. جلوتههکینیا -

 باباشهنن. شد ضیمر. کرد دق ازدستشهزندکریکارهیهدینکش

 از. یاشیع تودافتاناودبع. رونیبندیکشنیایهخون از رو لششداوم
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 عاشقشهکنیکارهیدخوایم. رفتههنقش تو رومحاال. دخترنیاهب دخترنیا

 ...نواااایروانهیرواننیا! کنه کشت زجر بعدش. یش

 

 کنار حرص با. فشاردیم عطاندهایرو دست سر پشت ازنایدا

 دیمبگو گوشش

 

 .کنمیم خاکسترت. عطامزنیم شتیآت -
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 و تحمل از خارجییحرفا! بودهدیشنهچ. دیاینم باال نفسش نوا

 زیچیگر تیحما ویکینزدههمنیا از هدفشدمرنیا پس! باورش

. شودیمهریخنایدایهامچشهب! بودیگرید

 از سرخ صورت اما ست،یچ شیهامچشیتوهکدبخواندتوانینم
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 اصالدافتاهکیاتفاقات و نجایا جو ازهکددهیمننشا تشیعصبان

 .ستیندخشنو

 

 خودشهبممحک را فشیک. کندیم جور و جمع را خودش زورهب

 سنف. رودیمنییپا ودکنیمهاستفادنساختمایهاهپل از ودچسبانیم

 ایدننیایهاندازیزیچدکنیم حس وهشد حبس اشهنیسیتو

 رس تا مغزش. استددر از پر اشهنیس. کندیمینیسنگ وجودشیتو

 .کندیمددرنجنودح

 

 درهکوچ. دهدیم صدا شیپا ریز برف. گذاردیمهکنابایخیوت پا

 شحال اصالیدختر نجایاهدیفهممه او انگار. رفته فرو مطلق سکوت

 وهشدیبخار بازدمش، ودکشیمیقیعم نفس. ستین خوب

 حس کنارش رانایدا رود،یم کنارهک بخار. ردیگیم را دشیدیجلو

 "نوااایروانهیرواننیا" دشویم اکو مغزشیتو عطایصدا. کندیم

! گریدیماریب کیدیشا د؟یپارانوئ سم؟یمازوخ سم؟یساد

 !ستیرواندمرنیا
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 طرفیروانماد با حاال تا. شودیم خیس تنشیموها ودترسیم

 .رودیم عقبمقد کی. کند رفتارهچگون او بادبداتهکدنبو

 

 !دور بندازیدیشنیچ هر -

 

 !کردهمزخ را اشهحنجر انگارهدیکشهکییهادایفر. دارد خش شیصدا

 

 !نکن باور تو گه،یم شر زنه،یمدموا -

 

 .رودیم عقب گریدمقد کی

 

 !یخوریم زیل برِف، -
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 دستش ازدیبا فقط ستینممه خورد؟یم زیل. رودیم عقب وارهوانید

 ! کند فرار

 

 

 . سایوا نوا -

 

 ارفر تادچرخیم پاهپنجیروهکنیهم. دهد شتاب شیهامقدهبدخواهیم

 ار اوهکدشویمییها دست ریاس دستش کی و کمرش! شودینم. کند

 فشارندیم خودشهب

 

  ؟ینک کاریچیبریخوایم اصال ؟یریمیدار کجا! سایوایلعنت سایوا -

 

 خترد ودرویمنیماش سمتهب کاغذ مثل درست. کندیم بلندشنیزم از

 نالدیم بغلشیتو
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 ! توروخدا! کنمولیدار تدوسیک هرنجو تورو -

 

 ازب رانیماش عقبیصندل در. شودیمهادیپنیماش از کلیهیقویمرد

. هددیم قرارنیماشیتو را اوهشدیزحمت هرهب ودشویممخنایدا. کندیم

 نالدیمنهمچنا نوا

 

. خوامینمیچیه. کنمولنایدا دوستیک هرنجا -

 . خوامینممجمیپیحت

 

 کندیمینچنایدا

 

 !باش ساکت. نوا نخورمقس خودتونجو انقدر -
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 !دیگویمهچ پسرنیا. زندیم خشکش دختر
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. کندیمیتوجهیبنایدا دکنیم التماس ودنالیمهچ هرهخاندخو تا

 .روندیمهخانهبنایدا زورهب زین نباریادرسنیمهکهخانهب

 

 ؟یخوایممجون ازیچنایدا -

 

 شیزانوهایروهک نوا مقابل ودیایم جلو. کندیم قفل را اتاق درنایدا

 ودیایم باال شیها دست. ندینشیمدزیریم اشک وهافتادنیزمیرو

 خی نوا تماسشان، ویناگهانیکینزد از.ردیگیم قاب را دختر صورت

 .زندیم
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 .ردیگیم را نوا اشک شصتش انگشت سر بانایدا

 

 .نکنهیگر -

 

 شیهامچشهکاس از لیسنچو شیها اشک. دهدینم گوش اما نوا

 زدیریم اشهبرجستیهاهگونیرو ودزنیمنرویب

 

 ؟یدارمکاریج... کایچ... یچ -

 

 تنهانایدا اما... کشدیمینیه نوا. بردیم کینزد را سرشنایدا

 زندیمهیتک دختریشانیپهب را اشیشانیپ

 

 با ایمانمام! هیچهبیچمدیفهم ومکرد باز رومچش تایبچگ از -

 فترممامان ودمرمباباماوندبع. بودهخون قرائتیتو ای بود، دوستاش
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 شوهِر شده،ناال عموتهنکیانکرد قبولددر ومموندنم ودشمعمونز

 !مامانت

 

 کشدیمیقیعم نفس

 

 پر بمویج ومشکمهکمداشت رویموجودهیمحک فقطهخونناو تو -

 تامعمو. نداشتن وقتشو اصالنچودنبوهتوج ازیخبر. کردنیم

 جانفالنساخت فکرهبممامان ودبو ثروت و پول مشغولدبو

 !هیریخنفالهواس

 

 .ندینشیم زانو چهار ودکشیم عقب

 

 گذشتهکمکی. کردیممتیاذنبودمخودنیامخود ومبودمخود -

 ومکردیممگر رومسرینجوریا. مشروب ویمهمون و دخترهبماوردهپنا

 !ستمینممهیشکیههواسهبرمادی... هیچهبیچهبرمادیمخواستیم
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 لرزدیممکمک شیصدا

 

 زنم، ازمخواستیمهتوج خودش،نیعیکی گرفت،نزمبرا زورهب -

 کردم؟یمدب

 

 زندیم موج شیهامچشیهلیتیتوددر ودکنیم نگاهش

 

 باش! دارهمدوستهبگمبهمخواستیم! کنه محبتمبهمزنمخواستیم -

 شب ازنم رفتیم کرد؟یم کاریچناویول! بخوابهمشیپ! کنهمبغلدایب

 بودم، محبتیهتشننم! کردیم بازنقراهخون تو شب تا صبح! خوندیم

 !خواستمیم محبتمیزندگمادنیترممحر از خواستم،یم محبت

 

 دیگویممارا ودکنیم سکوتیکم
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 اشبریکسنم جزهکهباشیکیمدار دوست فقط. ستمینهوونیدنم -

 !نباشهممه

 

 و زنش دو دویهامچش مرد،یصدایتوددر. امدهدبن اشهیگرناال نوا

 را خودشددردبوهشد باعت بودند، اشهگونیروهکییها اشک

 .کند فراموش

 

 م،دیم بهتیچههم ،یباشهداشتمدوست ،یکنهتوجمبهمخوایم ازت -

 .نیهم... نوانیهم! باشهداشتمدوست فقط

 

 

 باشد؟هداشت دوست رادمرنیادتوانیم

 را اویپا تادیگویم دروغ. دیگویم دروغدیشا اصال

 !داردهنگهخاننیایتو
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 کی او هاست ساعتهک منگ و جیگ انقدر! است منگ و جیگ

 چیهنچکدامشایه. اتاق گرید سمتنایدا وهنشست اتاقیهگوش

! ندشکیم را اتاق سکوت قشان،یعمیها نفسیصدا گاها ودنیگوینم

 باز. خورده سرما باز. کندیمددرمه شیگلو. کندیمددر سرش

 .شودیم شروع شیهایحالدب

 

. رودیمنرویب اتاق از. شدههخست نجایا درننشست از. شودیمدبلننایدا

 را خودشیکمدیبا ففط! داندینمدکن خوب چطور را خرابش حال

 .اوردینممدوانچندا خراب، حالنیا باهوگرندبخشمایالت
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 تاهکیپسر فکرهبمه هست خودش فکرهبمه. او از ترهخست نوا

 پسرک! خواندیم چشمانشیتو را عجز ش،یپهلحظدچننیهم

 رادنبخوا را اوهکیکس. بودهدیند عشق. بودهدیند محبت. نبودهوانید

 پسرکنیا ودبوهشد جمع نهایایههم باشد،دبل را اوهکیکس. نداشت

 اختصاص پسرکنیاهب را زمانشیکم اگردشیمهچ. بود ساخت را

 .کردیمهتوج اوهبیکم. دادیم

 

 حرفهب پخت،یم را اشهعالقدموریغذا گذاشت،یمنزما شیبرا مثال

 شیهامچش از را شیهایناراحت. کردیم بغلش کرد،یم گوش شیها

 ...اویول! کردیم حذف دوششیرو از رایخستگ خواند،یم

 

 

 !است متنفرهن وددار دوستشهن! ندارد پسرنیاهبیحس چیهیول

 لیتبد عشقهبنزما مدت طول درددهینم احتمالهکیخنث حالت کی

 !خواهدیم عشقدمرنیا. کردیمدمرنیا خرجمترح اگردبو فیح! شود
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 کند؟یباز را عاشق کی نقشدتوانیم

 اوهب دل ودشویم مردش عاشقنزما طول درهکیدختر کی نقش

 !مسپارد

 

 دردتوانینمیمرد چیه. دارد را خودشیهایسختنشد عاشقنیا اما

 ودنز دست اوهب! کند کنترل را اشهزیغر اوست،ممحرهکیزن مقابل

 وجودشمتماهکیمردنیا خصوصا! بخوابد فقط کنار ها شب

 و عشق ازیادیزنزایم مردها ودکننیم طلب را عشقدکمبو

 !کنندیم افتیدر قیطرنیهم از رانشاهعالق

 

 و تیمالک حسدباش شورتر پر و تر کاملنشایجنسیهرابطهچ هر

 کلهپادشادکننیم فکرهلحظنا ودشویم شتریبنعشقشا

 !هستندیخاکیهکر

 !کند قبولمه هارا زیچنیادتوانیم او
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 وددارناالهکیتیموقع مقابل در کند، فکریعقالن دوستش قولهب

 هانیانکرد تحمل بسازد، خودشیبرادتوانیمهندیا درهکییها تیموقع

 !ستینیسخت کار

 

 !کند تحملدتوانینم کند، فکردبخواهیاحساس اگر اما

 اش،یزندگ وضعنیا با باشد، راست رو خودش بادیبا

 دایپ صورت در ونبودنشا ابیکم و مادرشیداروهانیسنگیهنیهز

 !دارد ازین شتریبیعقالنمیتصمهب آن،دایز متیق شدنش،

 

 !ترحمهن کند،هتوج پسرکهبهکددهیم قول فقط
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 گرشیدیپا ودرویم جلو شیپا کی. رودیم کلنجار خودش بایلیخ

 جور را شیکارها تاهامد او. بکشد عقبهامدین او اما. کشدیم عقب

 .کند

 

. دیایمنرویب اتاق از. گذشته شبهدوازد از تساع

. دیایمن خوششییتنها ویکیتار از. زندیم ذوقش درنسالیتویکیتار

 رسدیم گوششهبیکیتاریتو ازنایدایصداهکدبرگرد اتاقشهبدخواهیم

 

 !نجامیا -

 

 کنترل. شودیم روشتنسال وسط لوستر حرفش،ماتما بانهمزما

 بلمیپشتهب را سرش باز ودکنیم پرت زیمیور را لوستر کوچک

 .زندیمهیتک
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 کت از شیها لباس رییتغ ش،یپ ساعتدچننیهم با پسرک رییتغ تنها

 ره پسرنیا انگار. بود سشیخیموها ومحمادیسفیهحولهب شلوار و

 !رودیممحماهب است مشغول ذهنش وقت

 

 از. چدیپیممه در را شیها انگشت نوا. کندیم نگاهشنایدا

 پسرنیاهب معامله، جور کی. استنمطمئدخومیتصم

 بهتریزندگ در را خودش تیموقع آن،یازا در وددهیمننشاهتوج

 از بهتریلیخ ،یواقعیایدن دریحساب و درست شغل کی. کندیم

 !استدبنیهیثانهب شدنش قطعهک ستیمجازیایدن

 

 وداندازیمنایدا سیخیموهایور راهکالمارا رود،یمنایدا سر پشتهب

 دیگویم

 

 .یخوریم سرماهسرد -
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 و صدانیا صاحبدکنینم باور. شودیم باز عیسرنایدایها پلک

 استیدخترنهما چرخد،یم شیموهانایمهکییها انگشتنیا صاحب

 .بکند فرار خواستیم شیپ ساعتدچننیهمهک

 

 .بپوشملباسات -

 

 کنارننشستدقصهب خودش ودداریمهگن پسریموهایرو راهحول

 انگشت ریاس دستش مچ. شوددرنایدا ازکناردخواهیمهکنیهم. رودیم

 شودیمنایدایها

 

 ؟یکرد فکراتو -

 

 اندازدیمنشایها دستهبینگاه ونایداهبینگاه نوا
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 .بگمنکمول -

 

 ندینشیمنایدا کنار مبلیرو نوا. کندیم رها را دستشنایدا

 

 توجه؟ اییخوایم عشق -

 

 کندیم متمرکزینامعلومیهنقطهب را نگاهشنایدا

 

 !کنهمارضاهبتونهکیزیچهی. دونمینم -

 

 هتبینیتضم چیه ،یبخوا عشقهاگیول هستم،هاریبخواهتوجهاگ -

 !دمینم
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 ازدکنیم حسهکیطور. رودیم باالیصیتشخ قابل طورهبنایدانبدیدما

 شیبرا اما. بشود خارج است قرار داغ بخارناالنیمه شیها گوش

 باشد عشقنبدو اگریحت! دختر حضور! بود بسنیهم
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 ازنم تلخیهخنددیگویم شاعرهکییهاهخندنا از. خنددیم

 شرف کند،هیگر شیجاهبهکییهاهخندنا از! است تر زیانگمغهیگر

 !دارد

 !بودنهمین وهنصفنیهمهب. استیراض اویول

 

 .باشه -
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 .رونیبمیبر بپوش پاشو -

 

 پسریهاهخواستهبهتوج جزمه کارشنیا. دهدیمنتکایسر نوا

 درهکیوقت از. پوشدیمیمرتب و کیش لباس! گریددامیم حسابهب

 چیه گرید رفته، فرونرستورا ریمد کی قالب

 رنگ تادکنیممهیشیارا. ندارد رنگارنگشیهایهودناهبیهعالق

 اتاق ازهاماد و حاضر. نباشد مشخص صورتشیخستگ ویدگیپر

 .اوردیمنرویب

 

 زندیمیلبخند دنشید بانایدا

 

 .میبر -
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 رجقد هر. ردیبگ سخت خودشهبدینبا. زندیمدلبخن تقابالممه او

 سوار. کشدیم زجر شتریب همانقدر رد،یبگ سخت شتریب

 کی .ندیگوینم چیهنکدامشا چیهدمقصهبندیرس تا. شوندیمنیماش

 !کیشنرستورا

 

 .کاریچمیخوایمنرستورا م،یدارنرستوراهک ما -

 

 !میدعوت. شهیافتتاح نجایا امشب -

 

 پرسدیم متعجب انو

 

 منم؟ -
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 دهدیمنتکایسرنایدا

 

 دعوتییجا هر قطعا. یشیمیحسابنم کیشر گه،یدناال تو. اهوم -

 .یهستمه تومبش

 

 اندازدیم باالییابرو نوا

 

 .دمینپوشیهوددش خوب -

 

 درمدهکهلحظنهما. شوندیمهادیپنیماش ازیگرید حرف چیهیب

 گل تاج. ستدیایمنایداهرا ابلمقیمرددرسنیمنرستورا

 دهدیم قرار گریدیها گل تاج کنارهب رادبو دستشهکیبزرگ

 

 .آقانگلتو تاجمنیا -
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 ردیگیمدمر سمتهب تراول دو ودکنیم بیجهب دستنایدا

 

 .نکنهددر دستت -

 

 تا رستوران، درمد از. رودیم ودریگیم هارا پولیلبخند بادمر

 مختلفیها رنگ در بزرگییها گل تاجنابایخیانتهایکینزد

! شود افتتاحیاهگلخان نجایا است قرارهک انگار! اندهشدهدیچ

 دستهب صبح فردانیهم ست؟یچ ها گلنیا سرنوشت

 بصورت اگر را گل تاج هر! تمام ودشویمهدادیشهردارنمامورا

 نجایاناکنو رد،یبگ نظر درنتوما هزاردپانصنیانگیم

 توانستیمهکیرقم! دارددوجو گل تاج فقطنتومانویلیمدصیاالب

 خوردیممبهنایدایصدا با افکارش! باشددافرا ازیلیخددریدوا

 

 م؟یبر ایب نوا،ییکجا -
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 دستیرو ودرویمنییپا نواهنگا. کندیم دراز نوا سمتهب را دستش

 !بله بدهد؟ دست او بادیباناالیعنی. ندینشیم پسر

 هردیبا. داردمه را عواقبنیادبوهگرفتهکیعقالنمیتصمنهما

 دراز را دستش ناچار. شودینم نطوریا. بزند حرف او با عتریسرهچ

 .کندیم

 

 نسج کی باهکدنبو بارشنیاول. شودیم مور مور بدنشنایدا لمس با

. کندیم فرق زیچههمناالنایدادمور در اما. دادیم دست مخالف

 سپس. کنندیم استقبالیگرمهبدمر دو. شوندیمنرستورادوار

 حرفنایدا بایگرمهب اول. دیایم جلو زیتم و پوش کیشیمرد

 اشهشد نتیلمیهاندندانا با. چرخدیم نوا سمتهب سپس ودزنیم

 زندیمیلبخند

 

 درسته؟ شمادیباشدیباینورمخان سرکار -
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 زندیمینیمتدلبخن

 

 .تونییآشنا ازمخوشبخت. بله -

 

 کشدیم کراواتهبیدستدمر

 

 .تندهسنمنتظرتو گریدیهانمهما و پدر. دییبفرما. نیفرمودهرنجمقد-

 

 ستتوانیمیراحتهب. بودهگرفت را چشمش بدجورنرستورا تجمالت

 !بود تر کیشنایدانرستورا از بار هزارنیچندهکدکن اعتراف

 ارشلو و کت و ساعت با هادمر. بودندهنشستمه کنارهکییهادمر ونز

 دوختیمانتو و جانفال جواهرات با هانز ونمتشایقنگرایها

 مردها  جمع باز. دادندیمهادام رانشایها صحبت معروف، طراحنفال
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 حرفمه هامیتحر تیوضع و تجارت و کار از و داشت تنوعیکم

 ودرسیممشانزماهخرباال. بودهکنند کسل کامالنزنا جمع اما. زدندیم

 او، اصرار با. نندینشیمنشایها زیم پشت هانمهمایههم

 شتپ ودرنیگیمهفاصلهکنند کسل جمعنیا ازهشدهکمههلحظدچنیبرا

 .نندینشیمهنفر دویها زیم

 

 .زنندیم زر چقدر. اه -

 

 کندیمینچنایدا

 

 .شنونیم نگو -

 

 دیگویممارا اما ،یعصب نوا
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 دوخته، طراحنفال روممانتویهع. خبمگیم راست! شنونب بابا -

. اههاها اوردن،هگید کشورهی از رو سنگش کشوره،نفال مال جواهر

 .ندارنیزندگ و کار انگار نکبتا

 

 خنددیمنایدا

 

 !تجمالت فقطهنیهمنشویزندگ سبک -

 

 گردنش از رویاردیلیمهی جواهرناوناال مثال. هایکنیم باز دهنموها -

 خرجنویلیمدهشتصدهفتصیسال ای شده؟یچهکردنزویاو

 ریغ افتاده؟یاتفاقهچ سالشهیهواسهاریم لباسهفرانسهریمهکنیم

 و باالترهریمنوزنشو روزهب روز چاق، و ریسمشکمادهیهنیا

 .رنیمیمهیتغذ سو بخاطر روزهب روز گرسنه،مادهعدهی

 

 کوبدیممبه را شیها دست کفمارانایدا
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 .بودیعال -

 

. گفتمیم راست. کهمگینم چرت -

 شون؟یدست بغلهواسنداریبرممقدهینشویکیمکدو

 

 دارند،هیریخنچندتاشو! هستمهیخوبیادماننشویب -

 از خارجنبردنشو ونگرفتیسرپرستهب روهبچ چندتامههگیدیچندتا

 !رانیا

 

 .گرمندمشو -

 

 !شودیم سکوت از پرنسالمتما بایتقر گرید غذاهانامد با
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 وان شوند،یمهکنیماش سوار. کنندیم ترک را جمعناهباالخر شما ازدبع

 دیگویم ودشماریم متیغن را فرصت

 

 !بگمیزیچهیمخواستیم راستش -

 

 .بگو -

 

 !دارمیشرطهینم -

 

 کندیمماخنایدا

 

 ؟یشرطهچ -
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 کندیم مکثیکم نوا

 

 .میباشهنداشت... رابطه -

 

 زندیمیهخند تکنایدا

 

 ؟یاهرابطهچ -

 

 ! یجنس -

 

 اندازدیم باال را شیابروها

 

 م؟یخونیمیچهواس رودعق وهغیص پس -
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 شودیمدگر شیهامچش نوا

 

 .میبخونهغیص قرارهمگ-

 

 یسنت و انکاح. بله -

 

 ؟یکنیمیشوخ -

 

 .امیجدمه کامال -

 

 !بهمینگفت نویا -
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 بغل ویکی خواستمدل ها شبهیدیشا. خوامیم محبتمگفتنم -

 کنم؟ کاریچ انوقت کنم، بوسشمکن

 

 .کندیمینچ نوا

 

 !زناناو از پرنابویخ -

 

 !ادیم دلت رم؟یبگ دزیامبرهک -

 

 !نبودنیا ما قرار! ارین دریبازهمسخرنایدا -

 

 چرخدیم سمتشهب ودکنیم ترمز قرمز چراغ پشتنایدا

 

 .کننامتحا بارهی. ستینیسخت کارنشدنم عاشق -
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 .خوامینم -

 

. خوامیمنم! یبخوا تو رویچههم ستین قرار -

 .یقانون ،یرسم ،یشرع. یبشمزن توهکمخوایمیحقنایدانم

 

 !بودیروان ماریبدمرنیا واقعا. کندیم نگاهش فقط نوا

 

 و نصف! تهش تاینعییدادهبل. منه مال کاملهمن مالهکیزیچ -

 .خوامینمهمین

 

 .رمیگیم پس روماهبل -

 

 زندیمیپوزخندنایدا
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 !ریدیلیخ. کوچولومخانهشد رید-

 

 راهریدستگدخواهیمهکنیهم. بردیم دریهریدستگ سمتهب را دستش

 دیگویمنایدا بکشد،

 

 .هیمرکز قفل. نکش زحمت  -

 

 کشدیمددا نوا

 

 !همراههنیخوایمهبرد بگو. یعوض دررونک باز -

 

 !بذاریبذاریخوایم اسمشویچ هر -
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 .ازتممتنفر. انیدانک باز -

 

 !شودیمهخف رسما دهانشیرونایدا دست پشتننشست با

 

 

 شودیمنخویسیخهمتوجهتاز ودگذاریم دهانشیرو را دستش نوا

 

 ...متنفرررنایداممتنفر ازت -

 

 کندیم نگاهش زیتنایدا
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- خفهشو هعیبهت هیچینمیگم. هر کاریدلمبخوادمیکنم! هر 

کاریدلمبخواد! تو هممجبوریمیفهمی! مجبووور... 
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 ...عاشق. عاشقتمنم اما-

 

 !ددار کاریلیخ دخترنیا با امشب. فشاردیم گاز پدالیرو را شیپا
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 چیه پسر، صورت و سرهب شیهانزد چنگ ش،یها تقال

 زا راحتیلیخدانهامد نجایا امروزهکیتشن غول دونیا! نداردیاهجینت

 پس. ندرییمییباال اتاقهب را اونایدایهخواست طبق ودنیآیبرم پسش

 گفتیم راست. استیروان پسر،نیاهک گفتیم راست عطا

 ها حرفنیایههم. اندهکرد خارج اشهخان از را دختریهالشهک

 .بودهشد سرپیها حرف خر او ودبو راست
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 قفلیتودیکل چرخشیصدا. روندیم ودکننیم پرتش تختیرو

 فحش زند،یم صدا رانایدا کند،یمهیمو زند،یمهزج شود،یمدبلنهک

 .شودینم دشیعا چیهمبازه اما دهد،یم

 

. کشدب نفسدندار نایحت. ندینشیم اتاقیهگوشنجایب وهخست اخرسر

 !ردیبم ودبشوهخف بگذار! بهترهچ

 اتاقدوار دست درینیس بانایدا ودشویم باز درهکدبو افکارنیهمیتو

 حس شیپ ساعتدچننیهم تا! است متنفردمرنیا از چقدر. شودیم

 اوناالنیهمدخواهیمهک متنفریطور! است متنفرناکنو اما داشتمترح

 !دهد نجات را تیبشر ودبکش را

 

 .ندینشیم مقابلش ودیایم جلونایدا

 گذاردیم مقابلش ن،یزمیرو راینیس

 

 .بخور -
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 .کندیم نگاهش چپ

 

 .برممخوایم -

 

 .یمونیمیگفت -

 

 .یادممکرد فکنچو -

 

 کشدیم شیموهایالیدستهکالفنایدا

 

 ام؟یچ پس اره،مادم! یادممکردیم فکر! گفتیم نویهمماون -

 

 دهنم؟ تویزنیمهکیادم -
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 کندیم مکثیکمنایدا

 

 !دیببخش -

 

 

 .کشدیم کنار راینیسنایدا

 .شودیم نوا کینزد شیزانوهایرو

 را اودخواهیمنایدا بازهنکیا الیخهب ودکنیم جمع را خودش عیسر نوا

! وردخیم جا وضوحهبنایاد.ردیگیم صورتش مقابل را دستانش بزند،

 !یلیس کی با فقط! بودهدیترس ازشدزو انقدریعنی دخترنیا
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- هر کاریبا یهببخشیدحل نمیشه. برو کنار و بهاونغول تشنهات 

بگو برن، میخوامبرم! 
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 زندیم شیصدا ناباور

 

 نوا؟ -

 

 را شیها دستمارادندار او بایکار چیهنایدادنیبیمیوقت نوا

 ندیبیم رانایدایهزد بهت صورت. اوردیمنییپا

 

 م؟اعتبار تومدیرینطوریایعنییلیسهی با -

 

 شکندیم نوا بغض

 

 حرفاتمخا خرنم گفتیم راست! !  اره گفتیم راست داداشت -

 !شدم
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 ویکییعوضنم بابا! خووووردیمهگو... زرررردزیم زر عطا -

 تدوسنچو! یباش تومخوایمناالمهیکیناو! باشههداشتمدوسمخوایم

! رمدا دوست دمتیدهک انموقع از! دارم دوستیلیخ خرنم! دارم

 دارم، دوستشهکیاونمخوایم فقط! ستمینهوونیدنم... نوا

 ...نیهم! باشههداشتمدوست
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 !دیشنیم داشتهچ

 ؟!داشت دوستشنایدا

 مگر؟دبوهدید را اویک

 حرفمخاهکیوقت ودکنیینماممظلودخوایم بازدنکن. دیگویم دروغ

 !کند اشهحوال مشت ،یدهن تویجاهب نباریا شد، شیها

 

 ؟یدارمنگههکیگیم نارویا -
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 خنددیمنایدا

 

 خودتهکمخوایم فقطنم! استهرا تا هزار داشتنتهنگ واست -

 .یبمون

 

 !بمونممخواینم -

 

 کندیم را تالششنیاخرنایدا

 

 ... !دیشا! کننامتحا مدتهی -

 

 .شهیم عوضمنظرمههگید چوقتیههن حاالهن! خوامینم -
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 نبض! دافتیمنییپاهطبقهد برج کییباال از. کندیم قوطس رسمانایدا

 .زندیم اشیشانیپ نبض ودشویم تار شیهامچش. شودیم کندتر قلبش،

 

 ...نوا -

 

 دیگویمهرحمانیب نوا. زندیم شیصدانجایب

 

 بهتمهینانیاطم چیه. ستین بهتیاعتبار چیه. ترسمیم ازت -

 شت؟یپمبموندیبا چرا. ندارم

 

 .یازاد! برویبریخوایمییجا هر! بروهاشب -

 

 !نداردنامکا امد؟هکوتا هایزودنیاهبیعنی پسر. شودینم باورش نوا

 دیگویمنایداهکدکنیم مکثیکم
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 !برو پاشو تو؟یچ منتظر. گهید برو پاشو -

 

 شودیم زیخمین نوا

 

 ویکنیمهل نجایا رویدلهییداریبرمهکیقدم هرنبدویول برو -

 .شدنمرحیبهبیکنیم قشیتشو

 

 شودیمدبلن کامل

 

 اعثبیخاکهکرنیا کلهبدز شیات روزهیهاگیحقنایدانبدویول برو -

 .ییتو شیبان و

 

 !گرفتیجددیبا را شیهادیتهد و پسرنیا. ترسدیم
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 ترفتننیانبدویول برو! یسنگدل ومرحیبیادیزنبدویول برو -

 .بدجور. رهدانتاوا بدجور

 

 درمد تا. کندینمیتوجه اما نوا

 را شیپاها اتاق، کفیها کیسرامیرویزیچنافتادیصداهکدرویم

 .گرددیبرم استرس با ومارا کند؟یم خیم

 !افتاده ها کیسرامیرو شکم،هب رونایدا

 .کندیمیبازملیفددار. زندیمیپوزخند

 .دارد نگهش کارهانیا بادخواهیم

 خودش با لب ریز ودرویمنرویب. کندیم باز را در ودکنیمنیتوجه

 کندیمهزمزم

 

 .خرم انگارهراناوهبهزد خودشو -
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 و ردو چه؟دباشهافتادیاتفاق واقعا اگر. زندیم شور دلش هاهپل وسط

! ستین هانتش غولنا ازیخبر چیهدکنیمهنگا خوب را برش

 اند؟هرفتیعنی

 لعنت ونایداهب لعنت. کندیمهنگا قاتا درهب ودگردیبرم

 !باشدهداشتمرحدتوانینمهکیدلهب

 

 در هنوزنایدا. شودیم اتاقدوار. رودیم باال را هاهپل عیسر ودکنیمینچ

.. .دوبار... کباری. زندیم شیصدا ودرویم سرش باال. مانده حالتنهما

 .شنودینمیجواب اما... بارهس

 

 شتکان ودگذاریمنایدا کمریرو را انگشتش دو .زندیمهچمباتم ناچار

 .شودینم حاصلیهجینت باز. زندیم شیصدا وددهیم
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 خودش سمتهب ودگذاریمنایدایهشانیرو را دستش دو نباریا

 شیرو و رنگ وهشدهپارنیزم بادبرخور اثر بر لبش کنار. چرخاندیم

 قلبشنضربایرو را گوشش ودگردانیم برش کامل. استدزر

 عیسر. شودیمننگرا. فیضع و مکث با اما. زندیم قلبش. گذاردیم

 داخلیقندها کل ودداریبرم ابیوانیل. رودیمهاشپزخانهب ودشویمدبلن

 سمتهبنهمزما ودزنیم همش قاشق با. کندیمیخالنوایلیتو را ظرف

 .رودیم اتاق

 

 

 ودکنیمدبلن رانایاد سر. کندیم دراز را شیپا کی ودنینشیم سرش باال

 ودگذاریم دهانشیتو رادقن آب ازیمقدار. گذاردیم شیپایرو

 شروع ودگذاریم کنار رانوایلدبع. زندیم شیصدا

 !زندیم صورتشهبمارایلیسدچندکنیم

 

 ...فتدیبیاتفاق اگر
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 نگر خصوصا. شود بهتر پسرنیا حال تادبکنهچددانینم. استنهراسا

 شتریب بود، وارید گچهیشب شتریب وهدرامدیزرد از گریدهکییرو و

 پسرنیاینعی. ببخشد را خودشدتوانینمدفتیبیاتفاق. کردین نگرانش

 وددار دوست را او انقدر افتاده؟یروز و حالنیچنهب او بخاطر

 تیموقع و ثروتههمنیا با پسر،نیا اصال خواهدش؟یم

 چرا شود، ریسف و ریوز دختر عاشقدتوانیمهکیحال در ،یاجتماعیعال

 تداشهچ باشد؟دتوانیمهچ انتخابنیا لیدل کند؟ انتخاب اورادیبا

 معروف زیسانآ شیهاهنیسهن ودبویشن ساعت مدل بدنشهن مگر؟

 جیپ کی نداشت،یخاص زیچهکیجنس لحاظ از! بود

 لیدلنشد عاشق مگر اصالها. باشدنا لشیدلهک ستینیزیچمههساد

 ...خواهدیم

 

367 DONYAIEMAMNOE



 

 

 نگهبان محیا  آقا و خانم بلک
 

 .زدیریم دهانش داخل رادقن اب از گریدیکم

 

 ...انیدا -

 

 نوریتو. شودیم بازمارامارا شیهامچشهباالخر تادکشیم طولهیثاندچن

 حتما ای! بودهنرفت پس.دهد صیتشخ را دختر صورتدتوانیم اتاقمک

 .بروددبع ودکن کمکشدبوهاماددبوهسوخت دلش

 

 ...انیدا -

 

 زندیمیجانیبدلبخن

 

 ...یکنیممصداینجوریا -
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 ...کندیم مکثیکم

 

 !منمدینممه لیعزرائهبنجو -

 

 پرسدیمهتوجیب نوا

 

 ؟یخوب -

 

 نباشم؟ خوبیخوایم. توئهیپاهایرومسر -

 

 .خودتوننک لوس -

 

 اما. رودیم جیگیکم سرش. ندینشیم ودکنیمهگاهیتک را دستشنایدا

 .است خوب کل در شحال
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 ؟یبریخوایم -

 

 .ماندهیدوراه سر قایدق! برود

 .ماندن ونرفتنیب

 .باورنکردنش و پسرنیایهعاشقانیادیزیها حرفنکرد باورنیب

 .شیپ ساعتدچننیآتشیهامچشنا وممظلویهامچشنیانیب

 کند؟ انتخاب رامکدا

 رپسنیا با ودکن کسیر ایدشو غرق خودشییتنهایتو باز ودبرو

 بماند؟

 

 

 طرفشهیمجهنهنوشت طرفشهیهکیدوراههی وسطیگذاشت منو -

 .مرگ احتمالهنوشت
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 !جهنم سمتشهی. بهشته سمتشهی. یخونیمهاشتبا تو -

 

 کنم؟ باوردیبا چرا -

 

 کندیم را تالششنیاخرنایدا

 

 امضا ومسینویم. بده وقتمبه ومیبخونهغیص سالهی. سالهی -

 خوبه؟. بروینبودیراض سال کیدبعمکنیم

 

 .شودیمهریخ پسریهامچشیتو نوا

 !دیبگو دروغدتوانینم قطعا عجز، از پریصدانیا وممظلویهامچشنیا
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. مکنیم بهشت برات رو ایدننیبب. امتحان رونبودنم با سالهی -

 ایند کلدقهکینهمومشیمنیبب. سازمیم براتیبخوایچ هرمنیبب

 !نوا سالهی فقط. کنمیمهتوج بهت وهدار دوست

 

 کی د،کن قبولدیگویم عقلش کند؟ قبول. اندازدیمنییپا را سرش نوا

. ردیبگنیسنگیهیمهردتوانیم قبالش در! ستین سختهکهغیص سال

 .نباشدیخال دستش سال، کی ازدبع حداقل

 

 !شرطهیهبمکنیم قبول -

 

 .کندیم قبولهندانست را شرطش. درخشدیمنایدایهامچش
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 .قبوله -

 

 !بعدمبگ سایوا -

 

 !قبولههخوننیا کل بگو. ستینممهمواس -

 

 !منمناهبهخوریم رستورانت. رستورانت! خوامینمهن روهخون -

 

 کل و خودشیزندگ کلهکدندار خبر دخترنیا. خنددیمنایدا

 اصال ثروتههمنا قبال درنرستورانا! است اویبرایحق حاجیزندگ

 وارده،نیسنگیها جواهر نفت،یتانکرهانا مقابل در. ستینیزیچ

 انقدر. یصنعتیهانیزم ،یتجار مراکز. اپارتماندواحنهزار

 !بشمرددنتوانیحتهکدایز
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 .قبوله -

 

 .استهشیپ عاشق پسرنیایادیز انگار. اندازدیم باال ابرو نوا

 

 نامم،هبهخوریمنرستورا محضر،میریم اول فردا -

 !غهیصدبع ،یکنیم امضاهشیممیتنظیگفتهکمهیمتنناو

 

 ه؟یاوک بدم، نایایرومجونم -

 

 دارد، کلیه دارد، رو برو. ستیخوب پسرنایدا. خنددیم نوا

 قشعاشدبتوان اوهک ستینیپسران جز اما دارد، ثروت دارد،یبلنددق

 .بشود
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 ستین قرارهکیکسالیدبع حداقل. خودتهواس جونت -

 .باشهمدستهتیزیچهی گذره،یمیجورهچمبدون

 

 .گهید سالهییگیم خودتهکهگذریمیجورهی سالتهی -

 

 زندیمیپوزخند نوا

 

 !خوامینمیمتیق هرهب پولو اما. نباشم پولدارهبچدیشا -

 

 .یریبگ رارقهکیتوجه و عشقممنظور. نبود پولممنظور -

 

 .نکرده جلب نظرمو چوقتیه عشق -

 

 .است سرسختیادیز دخترنیا
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 خب؟هکنیمیمعن برات رو عشقهکیکسنیاولمشیمنم -

 

 ؟یشدنمیچ عاشق -

 

 کشدیمیقیعم نفسنایدا

 

 .خوادینم لیدلنشدیکی عاشق -

 

 رو ایندنسانشویفنچساهکیکن ازدواجییدخترا با یتونستیم تو -

 .برداشته
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 فکرشمخواستیم ویکینم فالنن، ونچسا فکرهبنهمو اونا -

. نباشه جواهر و شیارا و لباس اشهدغدغ. کنه کارمههگیدیزایچهب

 .بخوادیزندگ ازمههگیدیزایچهی

 

 اندازدیم باالهشان نوا

 

 .دونمینمیچیه. دونمینم -

 

 پرسدیمهمظلوماندبع ودکنیم مکثیکمنایدا

 

 کنم؟ بغلتمتونیم -
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 با را دختر ودکشیم جلو را خودش. ماندینم جواب منتظر

 حس نواهک سفت، وممحکیطور. کندیم بغلش وجودشمتما

 .دیایبدبدردخواهیم شیهاناستخوادکنیم

 بدنش. کشدیم نفس را عطرش! دشیبویم ودکنیم بغلش

. بودهردنک احساس جا چیهنتاکنوهکییبو. دهدیمیخوبیبو

 رد،یگیم نوانبد ازهکییگرما. کند رها اغوشش از را اودخواهینم

 .دیایم خوش مزاجشهبیادیز

 

 !کنم ولتمندار دوست -

 

 کنارشمهنهمزماهکیحس. است بیعج حس کی ریدرگ...! اما نوا

 .کندیم قشیتشو آغوشنیایهادامهبمهدزنیم

 

 !واشترینایدا -
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 قابلم ودبریم عقب را صورتش. شودیم تر شلیکم دستانشیهحلق

 داردیمهنگ نوا صورت

 

! زالل آبیهچشمهیهبهدیرس سراب،یکل ازدبع عطش،هی انگار -

 واش؟ییگیم تو انوقت

 

 .دیترکمهاناستخو -

 

 زندیمدلبخننایدا

 

 !یمرس -
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 کیهب فعال بداندودخواهینممهناکنو وددانینم را تشکرنیا علت نوا

 خودشیبرا راهامد شیپ تیموقعنیا تاددار اجیاحتییتنها

 .کندیحالج

 .شودیمدبلن ودکنیم شیرهانایدا

 

 

 .کشدیم شیموهاهبیدست نوا

 اشیزندگ کهوی. رودیمهپنجر کنار ودکنیم عوض را شیها لباس

 .دباش سختنا بانامد کنار شیبرادیشاهکهشدیرییتغ دستخوش
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برایفردا کلیکار دارد. یک صیغهیسادهنمیخواهد. میخواهدیک 

مراسمبگیرد. یک مراسمدو نفرس اما باشکوه! بهاتاقش میرودو با یک 

تشریفاتیتماس میگیردو همهچیز هاییکهبرایفردا میخواهدرا بهآنها 

میگوید. یکسال فرصت زیادیاست تا ایندختر چموش را عاشق 

خودش کند. 
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 بغلش کباری. دهدیمننشا متناقصیها رفتارهکیمرد با ازدواج

 باز ودزنیم گرید بار ودکنیم نثارشهعاشقان کلمات ودکنیم

 !زندیم حرفهعاشقان

 !است خطرناکدکنیم حسهکدبمانیمرد با است قرار کسالی

 

 او بانبودیبرا! مقام وهجا و ثروتههمنا با معروف،یحق حاج پسر

 شتپییماجرا کی قطعا! باشدهساددتوانینمنیا کند،یم را التماسش

 الکسینیایتو. اوردیب در سرنآ ازدیباهکییماجرا! نهفته نهایایههم

. شودیم رسوا ببازد، دل ودکن خطا اگر. باشد مواظبدیبایلیخ

 کمکیارای را کس چیههکدشویم منجالب در غرقنآنچنا

 !ستین اوهبنرساند

 

 احساس کمرش در رانایداندستادرمه هنوز. باشد جمع شحواسدیبا

 نفس. کندیم حس را کردنش بغل سفتنامه هنوز. کندیم

 مسائلنیهم گریدیسو از. بودننشایبهکیسکوت ودبوهشدممنظهکییها
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 چیه. شود کمرنگ ذهنش درنایدا عشقنبود دروغهکدشویم باعث

 .کس چیه! باشد عاشقنیدروغدتوانینم کس چیه کس،

 

 را او ودبو عاشقش واقعادیشا بدهد، فرصت پسرهبدیبایکم

 !کرد خوشبخت
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 !دهیپوشیکرمیمانتو

 را مانتو وهامد سرش باالنایدا هفت، ساعت راس درستدزو صبح

 .بپوشد را مانتونیادبوهکردمهدیتاک. بودهگذاشتنشزلویرو

 .بوددقع مخصوصاهکهساد و کیشیمانتو

 زین شیهاهشانیرو وهشد کاریپفیتور شیهانیآست سر

 و ستا باز زین شیجلو. استنزایاو مانتو از تر پررنگیکمییهاهلیمل
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 کفش ودیسف زیشوم و اشهپارچدبلن فاق شلوار با

 .شودیمهدید خوبیمشکدبلنهپاشنیها

 !استهدادمانجا زینیلیتکم شیارا

 و سفت را زیچههم انقدر! راندبگذ خوشیکم بگذار

 !چههکدریبگممحک

 ودبخور نامشهب است قرار شهریهانرستورانیبزرگتر ازیکی امروز

 !بشود معروفیهزاد آقا کینز سپس

 

 .شودیمهزد اتاق درهبیاهتق

 

 .ایبیشدهآمادممنتظرتنییپا نوا -

 

 شودیمیکم شیصدامولویکمدبع
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 .نمتیبب مانتوناو وتهزنیم پرمدل -

 

 ار فکرش عمرش در چوقتیه! پسرنیایهاهعاشقانهبدزنیمیلبخند

 !باشد او همسرنایدا مثلیادمهکدکرینم

 

. رودیمنرویب اتاق از وداندازیم خودشهبهنیآیتو راهنگانیاخر

 ودچیپیم بزرگیالیونیا سکوت در شیها کفشیهپاشنیصدا

 درهشوردلنیاهک استیعیطبیلیخ. افتدیم جانشهبیبیعجیهدلشور

 راهپلنیاخر. دیایب سراغشهب اشیزندگیهصحننیترممه

 از رشتیبیلیخ. شودیمدبلنیصندلنآیرو ازنایدا رود،یمنییپاهک

 .امدیم اوهب ها لباسنیادکریم را فکرشهکیزیچ

 ودشویم ترنپه لبخندش !پوشاندهدیجد لباس اوهبهکدبویعروسکهیشب

 اتنه دخترنیا با او ودشومتما بساطنیا عتریسرهچ هرددار دوست

 !باشد
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 تدسیایمنایدایهستار از پر و مشتاقیهامچش مقابل ودیایم جلو نوا

 

 !یشد خوشگلیلیخ -

 

 کی. دیسفنراهیپ وهدیپوشیمشک شلوار کت. بودهشد بایزمهنایدا

. بودهکردهشان عقبهب را شیموها ودبوهبستمه کیسکالیآب کراوات

 .بود کاملدداما کینعنواهب زشیچههم

 

 !یمرس -

 

 رایدفتر وهنشستنآ پشتدمرهیهکدکنیمیزیمهبهاشار  دستش بانایدا

 .گذاشته مقابلش زین

 

 !متناهبمبزندسن نجایاداوم دار محضر. مینر محضر تاهگیدمگفت -
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 .دراورده حدش از رانبود رویالکچر! اندازدیم باال ابرو نوا

 

 .هایتنبل. باشه -

 

 دیگویم گوشش ریزمارانایدا

 

 !مونمب جدا تو از ومبرنرویبمههیثانهی امروزمخواینم. ستمین تنبل -

 

. کندیم نگاهش عشق بانایدا. دهدیم لشیتحویلبخند باز نوا

 ار دختر دلدتوانیم استنمطمئ وهکرد پر را وجودشدشو پریعشق

 !ببرد
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 دفتر را کارهایباق ودشویممتمانرستورادسنیامضا کاردزویلیخ

 ودمانیم عاشقیمرد ودرویم او! دهدیممانجا خودشدیگویم

 !کندیم خوشنرستوراناهب را دلش فعالهکیزن

 

 کندیم جابجا را خودش مبلیرونایدا

 

 .مرحلهنیاخر سراغمیبر خب، -

 

 دیایم نوا سراغهب باز استرس و ترس

 

 .میبر -
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.. دتوانینم! نهدیبگودتوانیم. زندیم حرف اشیدرون حاالت خالف بر

 نباریا استنممک ودکنیم دایپ را اونخورد ابنیع پسرددانیمنچو

 .اوردیب سرشییبال

 

 شودیمدبلن عیسرنایدا

 

 .پسمیبر -

 

 امادکنیم تعللیکم نوا. کندیم رازد نوا سمتهب را دستش

 .شوندیمنیماش سوار ودرونیمنرویبمباه ودریگیم را پسر دستهباالخر
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 م؟یریم کجا -

388 DONYAIEMAMNOE



 

 

 نگهبان محیا  آقا و خانم بلک
 

 

 .میبخون روهغیص -

 

 روهغیصیولنزنیممبناهخونیاریم رودسن خبهنیاممنظور! دونمیم -

 محضر؟میریم

 

 !شه تلف وقتمنخواست -

 

 کشه؟یم طول چقدرهمگهغیص -

 

 اندازدیم باالهشاننایدا

 

 !نکردمهغیص حاال تا. دونمینم -
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 زندیمیپوزخند نوا

 

 کنم؟ باوریخوایم -

 

 دوست نکردم،هغیصمگیم. نکردمهگید کارمگینم. خبهن -

 تراح. نداشتن مسائلنیاهبیاعتقاد اصالماونا خبهک! بودنمدخترا

 !رفتنیم ومتخت روناومدیم

 

 چرخاندیمهکاس در را شیهامچش نوا

 

 !انیدایپرروئیلیخ -

 

 خنددیمنایدا
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 .ننیهم پسرا اکثرناال! گفتم رو قتیحق بابا خب -

 

 پسرنیاهنزددگنیهتپ انگار معروف قولهب. دیگوینمیزیچ گرید نوا

 از جامع و کاملیهرزوم کی وهکرد فتح کباری هاراهقلیههم! ندارد

 !دارد شیهایکار گل

 

 دیگویم تعجب بادنیبیمهک رانرستورایاشنا ریمس

 

 رستوران؟میریم -

 

 .اره -

 

 چرا؟ اونجا -
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 پرسدیمهخند بانایدا

 

 ؟ینیبشیتونینم ساکتهقید دو -

 

 چرا؟؟نرستورا آخ -

 

 داردیمهنگانرستورانساختما مقابلنایدا

 

 !تو سایوا -

 

 ابت و چیپ پسرنیا مغز درهچددانیم خدا فقط. دیگوینمیزیچ گرید

 .خوردیم
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 مربوطدواحیجاهب نباریا اما. روندیم باالمه با ودشویمهادیپ

 ودبومبا پشتهکییهمانجا! روندیمهطبقنیاخرهبنرستوراهب

 .داشت دوستشیلیخ

 

 در بشیج ازدیسفیهپارچنایدا. ستدیایمهطبق درهک آسانسور

 دیگویم وداوریم

 

 .ببندمدیبا چشاتو -

 

 ترسدیمیکم نوا

 

 چرا؟ -

 

 ؟!زهیسوپرا -
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 منو؟نییپایبندازیخوایم -

 

 .خنددیمدبلننایدا

 

 .نمیببدبرگر! تویمن مغز زیر -

 

. بنددیم شیهامچشیرو رادیسف دستمالنایدا ودگردیبرمیدودل با نوا

 .کندیمییراهنمادبخو را او ودریگیم را نوایبازو سپس

 

 گل بامبا دور تا دور. شدهمانجایعال زیچههم

 از وهرفتگ قرارمبا پشت وسطیگاهیجا. شدههدیپوشدیسفیپوریشیها

 وسط در زینهطبقهس کیک کی. استنزایاو ایاقاقیها گل طرف هر

 !اماده و کامل زیچههم. گرفته قرار زیمیروهگایجا
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 ودکنیم بشیج داخل دست. داردیمهنگهماندهگایجاهبیکم را نوا

 شیزانو کی ودستیایم نوا مقابل. اوردیم در را مخمل قرمزیهجعب

 .گذاردیمنیزمیرو را

 

 .چشاتونک باز -

 

88 

 

 اطرافشنیزاید ونایدا ژستندید بادکنیم بازهک را چشمانش

 با ،یداشتن دوستمبا پشتنیا. ماندیم ماتهلحظدچنیبرا

 گل ودوزیمیمیمالدبا. شده بهشت ازهتکهیشب اییز تینهایبنیزایدنیا

 را ها گلیبو رود،یمیسمتهب کی هرهگایجا ازهشدنزایاویها

. باشدیدختر هریارزودتوانیمهمنظرنیا. کند حسیخوبهبدتوانیم

 بار هر ودبوهدیدیوودیهالیهاملیف در بارها رانایدا ژستنیا
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 شیبایز شانس و خودش نثار آبدار فحشدچن وهزدیپوزخند

 .بودهکرد

 

 بل ریز ودبندیم نقش شیها لبیرو لبش کنترلنبدو لبخندش

 .دیگویمهوانید

 کشدیمنرویبهجعبیتو از راهحلق ودشویمدبلننایدا

 

 .یدادهک روهبل -

 

 از ای استرس از ای. بسته خی. ردیگیم را نوا دست ودکنیم دراز دست

 بردیم فرو انگشتشیتو را انگشتر. او با ازدواج ترس

 

 !ینش موتیپشهحلقنیانانداخت از چوقتیهمدیم قول -
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 پسرکنیا عاشقدتوانیمیعنی. زندیمهحلق نوایهامچشیتو اشک

 شود؟

 

 را نشیدورب. کشدیمنرویب را اشیگوش ودکنیم بشیج در دستنایدا

 .کندیمملیف ضبطهب شروع ودداریمهنگهفاصل بایکم رانا ودکنیمنروش

 اب نوا. خواندیم رادبوهبرداشت نترنتیا از روزیدهکیعرب کلمات

 .خوب حس ازدشویم پرنایدا ودیگویم را قبلتو ترس ودیترد

 

 .وصالهبندیرس خوب حس

 .بهشتیتو معروف نهرنآندیچش حس

 .یانزمستدسر روز کی در مادریپاهایروندیخواب حس

 .تابستانیهچل دریفیقیبستن کینخورد حس

 .گذاردیم بشیجیتو رایگوش ودکنیم قطع راملیف
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. ردیگیم قاب را نوا صورت ودبریم باال را دستش دو

 شودیمهریخ دختریهامچشیتو

 

 !دمیم قول. نوامکنیم خوشبختت -

 

 لبنا از ودکنمخ سرناالددار دوستنایدا. دیگوینمیزیچ نوا

 ریاس را دختردندار دوست اما بردار،یهبوس  لرزان،یها

 .کنددخویهاهخواست

 

 اجبارش سر از. نبود کارنیاهبیراض دلش دختر،نیاهکددانیم خوب

 .شودیاحساس مسائلدوارهکدبودزویلیخ پس. کرد قبولهکدبو

 

 .کشدیم عقب

398 DONYAIEMAMNOE



 

 

 نگهبان محیا  آقا و خانم بلک
 

 

 .کننهاماد غذامگفت. نییپامیبر -

 

 .کندیم مکثیمک نوا

 

 ان؟یدا -

 

 جانم؟ -

 

. ستیندبنشد عاشق. مینشنمویپشنچکدوممویهمدواریام -

 هست بهت حواششیکی. ستیندب اصالهدار دوستیکییبتونهنکیا

. نشدم عاشق حاال تا. ترسمیمنم اما. ستیندب اصال

. نرم سمتشمکنیمیسع ومترسیمنیهمهواس. ندارم عشقیتویاهتجرب

 .دارم باهاتیاهگید مشکلهن ،یبد توهنهوگرن
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 زندیمیلبخندنایدا

 

 .نه اییشب عاشقیتونیمینیببیکننامتحا تاهیخوب فرصت کسالی -
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 .خورندیم غذا اتاقیتو ودرونیمنییپا. دیگوینمیزیچ گرید نوا

 تا وانهنکیا. داردهنگمگر رانشاهانیمدکنیمیسع ناهار طول درنایدا

 .ضررشهبمهدبو نفعشهبمه نداشتیعاشق و عشقی سابقنکنو

 

 تتوانسیم و نداشتهرابط و عشقهبیدگاهید چیهنچودبو نفعشهب

 .کند فیتعر را عشق شیبرامکمک خودش
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 اضطراب و ترسنچو داشت ضرر

 استدایز انقدردندار رایزیچنیچنیهسابقهکیادمدوجوندرو

 .نشود متحملشیبیآس تادبکش عقب عیسردتوانیمهک

 

 از ودکن تیریمد راهرابط کی تا داشت را قدرتش. توانستیم او اما

 .توانستیم امادیکشیم طول. کندیخوددار دنشیپاشمه

 

 سفر؟میبریخوایم -

 

 .دیجد سالیبرامبدنیزاید رییتغ رونرستورامخوایم چرا؟ -

 

 .هش عوضنهوامو و حال. کمی سفرمیبر. کنهیاوک هاهبچمگیم اونو -

 

 خنددیم نوا
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 مشکلنهامو قطار. امنن نانهاموهجاد. کننیم سقوطنهامو مایهواپ -

 وضع؟نیا بامیبر کجا. کننیم دایپ

 

 زندیمیلبخندنایدا

 

 !من با اشهیبق بگو شوهن ایهآر. یدار کاریچ تو -

 

 م؟یبر کجا. آرههکمیریگ -

 

 فرانسه؟ اییدار تدوس ایتالیا -

 

 زندیم برش کیاستیهتک وداندازیمنییپا را سرش نوا
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 .بود اونجامیبازیالکچر تینها. انیرومرفت بارنیاخر -

 

 خوبه؟مکنیم جابجامخود هاتو تینها -

 

 دردوانتینم زند؟یم حرفینطوریا چرا پسرنیا. کندیم نگاهش تنها نوا

 .کند مقاومت ودبمان سنگدل مقابلش

 کنارش را حضورش تادکنیم اصرار ودشکنیم را دورش الک اشههم

 .داردهنگ ثابت

 

 دیگویمدنیبیم را سکوتشهکنایدا

 

 تبهمدیم حق. نوایشینمنمویپش انتخابت ازمدیمننایاطم بهت -

 کرف. بودهناخوداگامشبمید رفتار. ستمینیرواننمیول. یبترسماز

... نیهمیبرا. مشیم تیاذمنیبیم رفتنتو کابوس. کنهیمماهونید نبودنتهب

. یبترس ازشیبخوا توهکیزیچهنمداریعصب مشکلهنهوگرن
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 حالتنیربهتیتو رومزن ومبد لیتشکیزندگهیمبتونهکمهستدمرمانقدر

 از قطعا. بدهمدلهب دل ونکننایاطممبه نوا. دارم نگهش

 .نوایبریم لذتیزندگنیا
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 شیرویخطهن. ماندیمیدیسف کاغذدهمانن دلش. نشده عاشقهکیآدم

 آب خوشمقل منتظر. دیسفدیسف. یهلکهن وهنشست

 حال. سدیبنویخط ودبزنیطرح شیرودیایبهکیرنگ

 ای ،کندیرنگ خطش و طرح با را کاغذ روزگارهکددارمقلناهبیبستگ

 !کند لیتبدهباطل اغذکهب را او وددرار روزگارش از دمار

 

 رپسنیاهب دل خواستینم سو کی از. بود کاغذنهما مثلناکنومه نوا

 اشیزندگ در خواستیم دلش گریدیسو از ودببن جذابیادیز

 اگرهک. ستین تنهاهکدکنمحک شیبراهکدباشیکس
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 د،یبر نفسش اگرهک. داردنزدهیتکیبرایهشاندشهخست

 .دیایم اشیاریهبینفس

 

 نامشهبهکیرستوراننیا ازدکنیم سعس ودنینشیم زیم پشت

 ذهنش در اول. بکند راهاستفاد تینهاهخورد

. ترنک پرنده و تر لوکسینیزاید. ندیچیمنرستورایبرادیجدینیزاید

 از رپ سبکنامه هنوز. نهدنیبیم حاال اما. ندیبچنمدر خواستیم قبال

 .داردیترشیب طرافدار تجمالت

 

 را کاردص تا صفرددار دوست. کند دعوت نریزایددندار دوست

 وعشر تاهندیایههفت اول از رانرستورا ودشویمدبلن. دهدمانجا خودش

 زین را انباریتویهیاولدموا. کندیم لیتعطدیجد سال

 .کندیممیتقسنکارگرانیب
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 خرج. کشدیم کاغذیرو رانرستورانیزاید ازهیاول ویفرضیطرح

 درانق رستورانشهکددانیم خوب اما بشود، متحمل است قرار رایادیز

 برنزمانیکوتاهتر در خرجنیاهکدبودخواه زاددرام دکور، رییتغ ازدبع

 .گشتدخواه

 

 و نصف شیاسکهب دور از ودزنیمهیتکیصندلهب

 اقات درهلحظنهما! است لیتکم زیچههم. کندیمهنگاهدیکشهکیهمین

 .شودیمدوار دستش درینیس کی بانایدا ودشویم باز

 

 .ینباشهخست -

 

 زیمیرو ارینیس ودیایم کترینزدنایدا. کندیم تشکر ودنینشیم صاف

 .کیکیمقدار باهقهونفنجا دو. دهدیم قرار

 

 

406 DONYAIEMAMNOE



 

 

 نگهبان محیا  آقا و خانم بلک
 

 .شده اتهگرسن حاال تا حتمامگفت ،یمشغول نجایاهساعتهس -

 

 دیگویمدبوهشد اشهگرسن وهکردماستشما راهقهویبوهک نوا

 

 .گرسنهمهماهخستمه. اره -

 

 دستیوت انگشترهبینگاه.ندینشیم نوا زیمیروهب رویصندلیرونایدا

 او مالهشیهمیبرا دخترناهک است خوب چقدر. اندازدیم دختر

 را کسالینیا استنمطمئ اویول کسال،ی فعالهالبت! شده

 .کرددخواه لیتبدهشیهمهب

 

 رون؟یبمیبرینداریاهگید کار -

 

 گذاردیم هاهپروند ازیکییال را کاغذ نوا
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 م؟یبر کجا. نه -

 

 .گمیم بهت ایب حاال. ییجاهیمیبر -

 

 ؟یکن زیسوپرایخوایممباز -

 

 اد؟یم بدت -

 

 مثل تزیسوپرامترسیممکی فقط! ادیب بدش زیسوپرا ازهکیک. نه -

 .نباشه صبح زیوپراس

 

 دیگویم ارامش بانایدا
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 سرم؟ توینکوبیهع رو شبناویماجراهشیم -

. بعدشمکردمهیخواه معذرت کردم،یکارهیمشدیعصبهلحظهی

 !نواهند کششهگید

 

 باهاتنبوددایز از. باشم صادق باهاتمخوایم. دمینم کشش -

 .ترسمیم

 

 انوقت. یکرد باور رو عطا مزخرف حرف مشتهی -

 هر داشتمچشیب ،یبود سقفهی ریزمباها مدتههمنیاهکیمن

 .کارتنیا ازممتعجب! یکنینم باور رویدادمانجا خواستسیکار

 

 تاررف چیه شب،نا جزدبونایدا باهک مدتنیا طول در. گفتیم راست

 .بودهدیند او ازیگریددب
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 .هیبزرگ ترس خودشنیا! میزندگهبهگیدیکیدورو ترس

 

 ودرویم نوا زیم پشتهب بیجهب دست. شودیمدبلنیصندلیرو ازنایدا

 زندیمهیتک زیمهب نوا، کنار

 

 !خوامینم
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 .اندازدیم جانشهب را ترسهک استیلعنت فرصتنیهم! فرصت
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-ارهبهت حق میدم. اما در کنار اینحق دادنازت فرصت 

میخوامکهخودمو بیشتر بهت ثابت کنم. همین! چیز زیادیقطعا ازت 

- آرهراست میگی. اما منمحق دارمکمیبترسم. حاال نهبهخاطر حرف 

ِ هایعطا. 
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 ؟ینکنممونیپشهبد قول -

 

 دو ودچرخانیم سمتشهب را اشیصندل. زندیمهچمباتم نوا مقابلنایدا

 گذاردیم شیهاهدستیرویصندل سمت دو را دستش

 

 بهتیتوجه ومبزن بیآس بهتمخواستیمهاگنم. نوانیبب -

 ارم،د بهت نسبتهکیتابیبههمنیا با چوقتیه قطعا باشم،هنداشت

. یرسب کاراتهب و نجایاینیبشییایبنموهغیصدبعمبدهاجازماومدینم

 دوست ویمهممبرایعنی دارم، دوستیعنیمدادهاجاز بهتیوقت

 .من سمت از اجبارهنهباش خودت تیرضا بانموهبوسنیاولمدار

 

 شیهاهگون و ها گوش! بودهکرد داغ رسمادبوهدیشنهکییها زیچ با نوا

 .شده سرخ وهشد داغهکدکریم حس را

 

 دهدیمهادامنایدا
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 .نشودیسف و سرخمانقدر. میبر بپوش لباساتو پاشو حاال -

 

. بودهدکر خراب. فشاردیممهیرو پلک ودریگیم گاز را لبش

. کردیممگ را شیپا و دست پسرنیا مقابلدزو انقدردینبا

 ازمه را نوایباران. زندیمنت را کتش ودشویمدبلننایدا

 .دهدیم دستشهب ودداریبرمدکمیتو

 

 ازنایدا کنار ودپوشیم را شیها لباس ودخوریم ابیکم نوا

 چیه. ببرد کجاداهخویم را اونایداددانینم. شوندیم خارجنمارستایب

 وداعتما حس ودبده فرصتنایداهبددهیمهاجاز. پرسدینممهیسوال

 عطایها حرف و ستیندب پسرنیا واقعادیشا. بدهد پسرهب راننایاطم

 کی فقط شب،نا درنایدا واکنشنا وهنبود شیبیمزخرف

 .بودهیعصبناکشیر
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 دیگویم تعجب با نوا. رسندیمنتهرامباهبیوقت

 

 نجا؟یایاریبیخواستیم -

 

 دوستیلیخ که،مکن فیتعر برات رویزیچهی نجایامخوایم -

 .یبدونمدار

 

 ؟یچ -

 

 .گمیم بهتنییپامیبر -

 

 ودنینشیمیصندلیرو نوا. شوندیمهادیپنیماش از

 .رودیمهبوف سمتهبییچانفنجادیخریبرانایدا
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 استنایدایها حرف کنجکاودیشد
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 و داغ ابیکاغذنوایل دویحاویکیپالستینیس ودنینشیم کنارشنایدا

 سکوت در. دهدیم قرارننشایب ما را شکالت تادچن و بگیت دو

 داغنوایل لداخ رانا وهکرد باز هارا بگیت ازیکی ودکنیم دراز دست

 .کندیم را نکاریهممه بگیتنیدوم با. گذاردیم

 

 ومخونیاومدهک اولشنهمو از!داره بزرگ لیدلهی تو، بانمییآشنا -

 چیهنمیهخون تو مجسمه،ناونایجر

  .هیونیلیم چهلیسهمجسمهی تهشهتهنداردوجویاردیلیمیهمجسم

414

دو طرف بارانیاش را بهممیچسباندتا بیشتر از اینسرما بهجانش نفوذ 

نکند. 
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 شودیم گوش پا تا سر نوا

 

! بدم بهت رودشیم تو مالدیباهکیزندگمخوایم خوام،یم -

 اما. دمیکشمسر تو هاهنقشیلیخ! یدار اقتشویلهکیزندگ

 از تر زرنگمدونستیم ونبودهمسخرنهمشو

 .کردم عمل روماهنقشنیاخرنیهمهواس. ینفهمیبخواهکییحرفانیا

 

 پرسدیم شک با نوا

 

 ؟یشد زورو ای ؟؟یبد تنجا منویخوایمهکیشدنتارزا چرا؟ -

 !هیخوبیهنیگزممن بت ونم سوپر

 

 .خنددیمنایدا
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 .میمعمولمآدهی. نه -

 

 تابلویلیخ! بودهنقشنکارتونیامدیفهمماولشنهمو از -

 .نیکردیبازملیف

 

 .داشتهعجل پولنگرفتهواسدمهرا -

 

 زندیمیپوزخند نوا

 

 .یعوض فروشمآد -

 

 ازین پولهبدیشدهک داشت بزرگ مشکلهیدمهرا. ینجوریا نگو -

 خودشنممک فرصتنیاول در ومنگ بهتهخواستمازدچن هر. داشت
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 رو نکاریا تو بادشینمیراض اصالدمهرانبدو نویا اما.گهیم بهتدایم

 .کرد قبول مشکلنیایهواسطهب و زورهب. بکنه

 

! الزمم لپو گفتیممادنیع داره؟مه لیدلهمگیفروشماد -

 .کردمیم جور پول براشمرفتیمممن

 

 .یبود مامانتیداروها پول لنگ انموقع خودت تو نوا -

 

 . یولمکردیم دایپ -

 

  ؟یناراض وضعت ازناال تو -

 

 . چرخدیمنایدا سمتهبیصندلیرو نوا
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 و تو ازمیتینارضا ای تیرضاهبیربط چیهنمیها حرفنایدا -

 ! دراوردمبد. دراوردیباز شرفیبدمهرا .ندارهماالن تیموقع

 

 .نداشتینقش چیهدمهرا. نوا ازشمخواستنم -

 

 .بدهدهادام را زدنش حرفنایداددهیمهاجاز ودکنیم سکوت گرید نوا

 

 لیدلماز لطفامدیممانجا برات مدتنیا طول درهکییکارهامتماهواس -

 .خوامیم نویهم ازت. نپرس

 

 ویدینم بیترت خودتهواس رویزندگنیا اچرمنپرسیحت -

 ؟؟ینیچیمهنقشنمیبرا
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 ؟یچ ایما ذورویدیپرسهکهاولت سوالمیمستق ریغنهمونیا -

 

 خنددیم نوا

 

 تومکن پولدارتمخوایمهبگ روتهبذار دستدایب پولدارمادهی -

 ؟؟یچطور و چرایگینم

 

 .دارم دوستنچو. گفتمهوقتیلیخ چراشو -

 

 ودردایبرم را هانوایل ازیکینایدا. کندیممگ را شیپا و دست باز نوا

 .ردیگیم نوا سمتهب رانا
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 تک تک بذارهبدمدلهب دل. نکن لجمباها مدتنیا فقط تو -

 .کنمیعمل رو هستشمسر توهکییهاهنقش

 

 ودخورنیمییچا. دهدیمنتکا سر تنها ودکنیم سکوت نوا

 و استیعادیادیز زیچههم. شوندیمنتفکراتشا در غرقنجفتشا

. دارد سرش دریادیزیهاهنقشنایدا. کندیم تیاذ را نوانیا

 شپدر ثروت کل شیعمو و پدرشدبفهمهکیزمان نوا واکنشددانینم

 ودنک فکر موضوعناهبدندار دوستمهناکنو. ستیچدانهدیکش باال را

 و نوانبود ازددار تدوس فعال. کند خراب را روزگارش

 اسمش نهات نسبتنیادچن هر. ببرد لذتهگرفت شکلننشایبهکینسبت

 .ندارند شوهر ونزهبیشباهت چیه و استنشایرو

 

 دشخو اتاقهب نوا. کننیمنبرگشتمعز ودشویم سردش نوادزویلیخ

 ازیهع. ردیینم خوابش اصالنایدا وار،ید نوریا اما. خوابدیم ودرویم

. استیفرار چشمانش از خواب امادکنیم پهلونآهب پهلونیا

 را خودش ودبرودریبگمیتصم تا استدایز انقدر اشیکالفگ
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 تهسمه وقتیلیخ. است حلهرانیبهتر باکسش کسیا. کندهخست

 اتاقش از. شده تنگ شیبرا دلشدیشد وهنرفت سراغشهبهک

 .رودیمنییپایهطبقهب ودرویمنرویب

 

 با. رودیم در دستش ازنزما گذر ودشویمیباز مشغول

 کشدیمیباز از دست نوادالویخوایصدا

 

 ان؟یدا تویکشینم خجالت -

 

 چرخاندیم سر نوا سمتهبنایدا

 

 .نبردمخواب. بود کجا خجالت باباهن -

 

 دیایمنییپا راهپلهسنهما نوا
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 .صبحه پنج ساعت -

 

 شودیم کش دراز مبلیرو ودکنیم خاموش را کنسولنایدا

 

 ؟یشد داریب چرا تو -

 

 .بخورم آبماومد -

 

 ؟یدیخواب راحت -

 

 .کردمتیاذنیا. کمیمبوددسردر -

 

 .خوابمیمناالممن. یاوک -
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 .بخواب اتاقت تو برو -

 

 .برهینممخواب اونجا -

 

 شودیم کشینزد نوا

 

 بگم؟یالال براتمایبیخوایم -

 

 زندیمیلبخندنایدا

 

 مگه؟یبلد -

 

 ؟یکرد فکریچهار -
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 ندینشیمیمبل جلو زیمیرونایدا کنار

 

 مدلیبریکرد جمع عطرتومباز -

 هاهفیح براتهشیم تنگ

  توهبر ادتیهکینبود عاشقمک

 هاهفیح خاطراتههمنیا با

  شب وقتنیاییتنهایریم کجا

 راههفیح پاتهب پامایبمنتون

 نبموییالالییالالییالال

 هاهفیح چشاتمعشقیخوابینم

 

 " رستاک_خواب وقت"
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 کندیم مکثدرسیمهک نجایاهب

 

 ؟یشیم پررومبدهادام شتریبمکنیم حس-

 

 عرشنیا کاش. دیگویمیهوم حواسیب. بود غرق افکارشیتوهکنایدا

 خواند،یم اشییالالنبوددبلندادننشایبرا صرفاهن دخترکنیا را

 .کردیمهزمزم شیبرا دلش اعماق از و واقعاهک
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 شیپ خواستیمهک همانطور زیچههم. بودهگذشتنشاهغیص ازهما دو

 ودشخدبوهتوانست. بودهدیرسیخوبیجاهاهب  شرکت درنهل. رفتیم

.  گرفتیم را قبل شکلنشاهرابط بایتقر ودکن کینزدیحقهب را

 قولهب و لعاب و رنگ خوشنزهکیکم. نبودیخودداردمریلیخ
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 کجای را مانشیا ونید و خودش د،یدیم دارنجا و توپر خودش

 .بودهکردناسانهلیبرا را کارنیهم. باختیم

 

 کینزد ترشیب نواهبدبوهتوانست. بودهدیرسیخوبیجاهاهب نوا بامهنایدا

 کی در بادبوهتوانستیحت. شود شتریبننشایب تیمیصم حس ودشو

 او و تختیرو نواهبلک تخت، کییروهن. بخوابد اتاق

 راهبتجرنیادچن هر. بودیکاف شیبرامهنیهم.. بودهدیخوابنشزلویرو

 .بودیگرید زیچ کی اشهمزناکنو اما داشت، هتل در قبال

 

. بودهردکیاساس رییتغ ظاهرش و شکل ودبوهگرفت رونقنرستورانشا

. بود بایز زیچههم. یسلطنت و کیش کامالنرستورا کی

 ازیخبر گرید وهداد رییتغ راهخاننویدکوراسمهدیعیبرا

 تابلودکریم کارمچش تا. آنیجاهب ودنبو بزرگ ونیسنگیهاهمجسمنآ

 دریپوریشیها گل وینقاشیها

 .کردیمییخودنماهخانیهگوشهبهگوش
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 نوا. دهدیم گوشهخان باغنپرندگایصداهب وهنشستیصندلیرو

 دوستانش بانزد حرف مشغول بدستنتلفهشیهم معمول طبقمه

 رامنستاگرایایها دافیههم وهداد بیترتیمهمان کی. است

 برگزاردبوهدید تدارکهکیمهمان. بودهکرد دعوتیمهماننیاهب

 .است خوب چقدرهکدبو مشخصهنشد

 

 شودیمنایدا کینزدنکنا رغرغ ودکنیم قطع رایگوش نوا

 

 !زنهیم زر بازنباش بزرگیلیخمخواینم هاینیریشمگیمهکیمردهب -

 

 دیگویمدلبخن بانایدا

 

 نخور حرص انقدر -
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 دیگویم طنتیش با ودکنیم مکثیکم

 

 !بخور نویا ایب -

 

 کندیم نگاهش زیت نوا

 

 .بخور خودت -

 

 .نشدم خودکفامانقدرا هنوز -

 

 .یریبگداینکنیتمر -

 

 دیگویمیمصنوعیاخم بانایدا
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 !کنمنیتمرمبخوا رونبود خودکفاهکمنگرفتنز -

 

 تو ونمهن. رهیمهشناسنام تو رسما اسمشهکهیاوننز زن؟ -

 .میاهغیصهک

 

 .اسمتومسینویممشناسنام تویبخوا -

 

 دیگویمدپوزخن با نوا

 

 بشم؟ زنتهمگمخر. یکرد فکر -

 

 شودیمیشاکنایدا
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 !بخوادمدلت مگه؟هچم -

 

 ربخا بدم، بهت آب وهسرک قاشقهسیروزدیبانیهم. یچیه چته؟ -

 !یبخواب راحت ها شبهبلکهکن کش فرو بدنتیها

 

 شودینم نوا حرفهمتوجنایدا

 

 .دمینفهم -

 

 اوردیم کینزد را سرش نوا

 

 درهکییصداها مثال. شهیمیعاد ریغ زایچیسرهییخوابیمهک شبا -

 !یدونیم شلوارت خشتکیهاندازنزایم ای. یاریم
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 خنددیمدبلندافتیم شیدوزارهکنایدا

 

 بگو ایب خب ؟!منه شلوار خشتکهب چشمت ها شب تو -

 .بشمیجزئ مسائلدوارمخودهب

 

 .یندار اتیجزئ. باباهن -

 

 !نکنه تتیاذمدیم قول. ینیببیخوایم. دارم اتیکل -
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 شودیمدبلنیصندلیرو از نوا

 

 .گرسنمهمیبخور ناهار ایب پاشو! تومریمنم! ییپرروهبچیلیخ -
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 کلکل کییبراددهیمنجا دخترنیا. دهدیمنتکا سرهخند بانایدا

 !یحساب و درست

 

 با نوا. اندهگذاشتیسبزهقرم ناهاریبرا. رودیمهخانهب زین او ودشویمدبلن

 دیگویمیشاک دنشید

 

 .یکنیم فس فس. گهید ایب -

 

 .برمهراهذارینمهافتی شیافزامحج -

 

 .گرسنمه فعالنک جمع افتتوی شیافزامحج -

 

 داردیبرم را نوا بشقاب وهشدمخ اول. ندینشیم زیم پشتنایدا
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 !بابا ولیا! جنتلمنهچ ا -

 

 دهدیم قرار مقابل را بشقابهدوبار ودکشیم برنج شیبرا

 

 وروجک؟ممورد دریکرد فکریچ -

 

 .بهتمکنینم فکر اصال -

 

 ودشویمهخف اشهخند و ذوق کل. خوردیبرمنایداهب حرفشنیا

 پس نواهکیطور. ردیگیم خودشهب ناراحت و پوکر حالت اشهچهر

 دیگویم کردنش جمعیبرا ودشویمهمتوجهقیدقدچن از

 

 .نداشتمیمنظورنایدا -
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 دهدیمنتکا و سرنایدا

 

 .ستینممه -

 

 کندیم رها بشقابش کنار را قاشق نوا

 

 !خب نشو ناراحت -

 

 !ستینممه! کهمگفت -

 

 .شدهگرفت حالت انقدر ستینممه -

 

 کندیم نگاهش دلخورنایدا
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 اماهبفهم عالقتو و عشق تایدادیم جر نفرهییبرا خودتومه تو -

 !یشدیمنم حال از بدتر چپ،یعلیهکوچهبدزیم خودشوناو

 

 .خوامیم فرصت فقطنمنایدا -

 

 !ماه دو از شتریب -

 

 شودیمدبلنهکالفنایدا

 

 و عشق. ندارم طاقتهگیدنم نوا؟هگیدمکن صبر چقدر -

. ننکیزندگمباه شوهر ونزنیع نفر دوهکهریگیم شکل موقعناوهعالق

 !دوست تا دوهیشبهن
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 ان؟یدامازیخوایمیچ -

 

 شودیم کشینزدنایدا

 

 .نیهممیباش شوهرا ونزهیشبمکی -

 

 کندیم داغ نوانت

 

 .ترسمیم -

 

 !نداره  ترس انقدر بغل و بوسهی -

 

 !شهینممخت بغل و بوسهب فقط شوهرا ونزهت -
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 .اسهمرحلنیاخرهواسیگیم توهکینیا -

 

 خوردیم آبیکم نوا

 

 !یبرس رآخیهمرحلهبدزومخواینم... اما. باشه -

 

 زندیمیلبخندنایدا

 

 !میراضمبغل و بوسنهموهب! ندارم تیکار. یباشهنداشت شویامادگ تا -
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 اچر ای. است انتظارش درهچددانینم قایدق. شودیممآرادیترد با نوا

 !دهدینمهادام ودیایمهکوتا پسریها حرف و هاهخواست مقابل انقدر
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 شیاشتهایههم امادبو اشهگرسندایزیلیخ. شودیمدبلن زیم پشت از

 ودرویم اتاقش سمتهی. ندارد غذاهبیلیم چیه حاال ودیپر

 تا ودشویم اتاقشدوار. ردیگیمهدیناد رانایدایهریخهنگا

 رانایدادیبایعنی شود؟یمهچیبازنیانیاخر. رودیمهپنجرمد

 کسالیدتوانیم! ستین رکا دریدیبا... نه کند؟ قبول همسرشنعنواهب

 مجبور را اویکسهوگرندکنن ازدواجمباهدیپسند اگر ودباش او با

 زند،یم کنار را اشهنانیخوشب افکار ودکنیم فکرهک تر قیدق اما. نکرده

 گرید کسالی قطعا دارد، دوست را او وارهوانیدنیچننیاهکنایدانیا

 زین خودشدبع کسالی اگرهالبت. دهدینمنرفتیهاجاز اوهب

 .باشدهداشتنرفتهبیلیم

 

 را او. باشدهداشت دوست را اویمردهک استیدختر هریارزو

 شعر گوشش ریز. کند نوازش را شیموها تار هر ودبپرست

 هاتن را شیبازوهایهانیم. بگذارد وقت شیبرا ودبخوانهعاشقانیها

 وجودشمتما باهک شیها گوش باهن را شیها حرف ودکن باز اویبرا
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 وجودش در را تیامن احساس ودکن عاشق را او دلهکیمرد. بشنود

 .داشت را نهایایههمنایدا کند، قیتزر

 

 حقنیترممسل ازیمردمکدا. دیپرستیمهعاشقان و داشت دوست را او

 دوستانشنایم دریحت. بودهدینشن حاال تاهک او گذرد؟یمدخو

 شکلنانشیبینسبت چیه ونشدیم دوست فقطیفرد کی باهکییانها

! کردیمهرابط درخواست او ازیکار اولنهما پسر گرفت،ینم

 سرپیهخواست مقابل راحتهک دوستانشدبودن راحت و فکرنروشهچ

 .کندیم تیاذ را خودش انقدر او حاال چرا ودامدنیمهکوتا

 

 ودکن بغل را او واستخ تنها! نخواست کاملیهرابط او ازهکنایدا

 درهکیراه دونیا و اسهمسخر حالنیا و خودش از..! نیهم. ببوسد

 !دیایم بدش بشدتهکرد ریگنآ
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 را او توانستیم. باشد برزخ توانستیمدخویخودهبهکیراه دو

 زا و قیعم را نفسش...! حاال اما! بکشاندشمجهن قعر تا ودکندنابو

 امروز. دوزدیممچش اطیحهب ودکشیم کنار راهپرد. کندیم رها دلهت

 هرنپرندگا وهشد سبز کامال باغ وندرختا. استهما بهشتیارد اواسط

 ودکنیم دراز دست. اندهداد سر اواز  وهنشست باغیسو کی ک،ی

 .کندیمدبرخور صورتشهب خنکدبا. کندیم باز را اتاقیهپنجر

 

 نگاهش. چسبدیم جانشهب بیعج خنکدبانیا وهشد داغ صورتش

. دهیرس و زیریها سبزهگوج. افتدیم باغیهگوش سبزهگوج درختهب

 حس دندانش ریز را خودشهب مخصوصیصدانا ویترشهلحظ کی

 .کندیم

 نشیماش ست،ینهخان درنایدا. رودیم باغهبمیمستق ودکنیمدگر عقب

 درختهب را خودش. استهخانیتویعنینیا و است اطیحیهگوشمه

. کندیم هارا سبزهگوج ازیکی ودشویمدبلن شیپایهپنجیرو. رساندیم

 زسبهگوج خرچ خرچهب را توجهشدکنیمیسع ودبندیم را چشمانش
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 بخاطر بهار فصلیبایز کل اصال! استهمعرک. بدهد شیعالمطع و

 !بس و است سبزشهگوجنیهم

 

 ربزرگت سبزهگوجهب چشمشهکدبکندخواهیم را سبزهگوجنیدوم

. سدرینم سبزهگوجهب قدش امادکنیم دراز دست. افتدیمهشاخیباال

. تواندینممه باز اماددهیم کش را خودش شتریب

 را او ودشویمهحلق کمر دوریدست کهویهکدبپریکمدخواهیم

 غلبییهوینیا از. استنایدا کند، فکر ایدبترس ستینیازین. کندیمدبلن

. درویم ادشی سبزهگوجناندیچهکهشد پرت حواسش آنقدر کردنش

 گذاردیمنایداندستایرو وداوریمنییپا را دستش

 

 .نییپا بذار منو -

 

 نوا. گذاردیمنیزمیرو را نوا ودکنیم شلیکم را دستشنایدا

 چرخدیمنایدا سمتهب ودکشیم راهنشیپهبیدست
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 .خوشمزس-

 

 اندازدیم نوایها لبهبینگاهنایدا.کشدیمندنداهب را نشیریز لب

 

 .یلیخ -

 

 .بود ترش -

 

 داردیبرم نوا سمتهبمقد کی

 

 .دارم دوست ترش -

 

 .دهیم حال شتریب نمک با -
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 .دهیم حال جورشههم -

 

 عقب. خوردیم درخت فینحیهتنهب کمرشیوقت ودرویم عقب نوا

 ندیبیمهدیفایب راینینش

 

 خترد صورتیرو شیها نفسهکیطور. شودیم کشینزد شتریبنایدا

 ندینشیم

 

 ادم،داریلیم هشت هفتنیب ازهکهشیمیچهکمکنیم فکرنیاهبمدار -

 !براتهشیم متفاوت بدجور نفرهی

 :بلکیاقا ومخان
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 !دهیم رخهگید مسائلیسرهی... نه ای داره، فرقهیبق با خاکش -

 

 ماادکشیم خجالت مرگدح سر تا. شودیمهریخنایادیهامچشیتو نوا

 اوردین خودشیروهبدکنیمیسع

 

 .یدار نگهش متفاوتهشیهمهنیاممه -

 

 زندیمهیتک دختریشانیپهب را اشیشانیپ ودکنیممخ را سرشنایدا

 

 ؟یباشمآدداریلیم هشت هفتنیب نفرهیناویبلدمدارهنگ متفاوت -

 

 پسردید ازدتوانینم را سرخشیهاهگون. اندازدیمنییپا سر نوا

 خنددیمهمرداننایدا. داردهنگیمخف
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 ؟یچ حسابهبمبزار رو دنتیکش خجالت -

 

 دیگویم نوا

 

 .یبپرس رو سوالنیاهندار لیدل. میمحرمناالهگید تو ونم -

 

 دیگویممآرانایدا

 

 کمتر اما. شوهرن ونزمباه ایلیخ! محرمنمههب ایلیخ شهرنیا تو -

 اونا! باشن متفاوتهگیهمدیبراهکهشیم دایپننشویب

 تا دومخواینمنم! روشونه شوهر ونزماس فقط. نیعادهگیهمدهواس

 .میباشیعاد شوهر ونز

 

 کشدیمیقیعم نفس نوا
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 .بده فرصتمبه. قبالمگفت -

 

 رودیم عقبیکمنایدا

 

 ...فقط... دمیم. بهتمدیم فرصت -

 

 متشسهبدبلنمگا کی بادشویم پرتهک نوا حواس. کندیم مکثیکم

 نوا. فشاردیم خودشهب را او ودچسبیم کمرش از ودرویم

 .کندیمهنگانایدا صورتهبنزنا نفس نفس ودکشیمینیه

 

 لب بزند،یحرفدخواهیم نواهکنیهم ودرویمنییپا را سرشنایدا

 و قیعم ودبندیم را شیهامچش. کندیم شکار را شیها

 ذتل غرق تنشیها سلول کل ودریگیممکاممحک. بوسدشیمیطوالن

 .شودیم
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 کی با را دختر کمر. کندیم حس بدنش در رانخونایجردیتشد

 ار نوا سر پشت، از وداوریم باال را گرید دست ودداریمهنگ دستش

 نوا. دکشیم عقبدبریمهک نفسش. بخوردنتکادنگذار تا ودداریمهنگ

 .کندیمدبلن را سرش ودکشیمیقیعم نفس

 

 .کندیم نگاهش لذت بانایدا

 

 !یدادیم سبزهگوجهمز -

 

 گذاردینمنایداهکدبکش عقبدخواهیم. کندیمیاهسرف نوا

 

 .کنم بغلتمخوایم -
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 قیتزر وجودشهب آرامش چقدر. فشاردیم اشهنیسهب را دختر سر

 !شودیم
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. ستینهآشفت و تابیب قبلیهاهلحظ مثل گریددشویم داجهک نوا از

. شدهمراآ حاال. کندینم گزگز سرشهت ودزنینمدتن قلبشنضربا گرید

 ازیدور ونکردهیگر ساعتدچن ازدبعهکیکودک مثل. آرامیلیخ

 فرو قشنگیاهایرو از پر خوابهب وهدیآرام آغوششیتو مادرش،

 نوا. زندیمهیتک سرش پشت درختهبدرویم عقب عقب. رفته

 را فکرش چوقتیه. نخوردهیتکان چیه وهزد خشکش همانطور

 .فتدیب سبزهگوج درختنیا ریز اشیزندگ اتفاقنیبهترهکدکرینم

 

 .کشدیم شیها لبیرو را زبانش ودکشیمیقیعم نفس

 

448 DONYAIEMAMNOE
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 .بود خوبیلیخ -

 

 وهکرد داغ شیها دست کف. کرده عرق تنش کل. کندیم بازمچش نوا

 را پسریها لب حرکتدتوانیممه هنوز. شده جمع شیپاها انگشت

 چیه و نشستیم دلشهبهکیرطوبتنا. کند حس شیها لبیرو

 باهن بود،هدیبوس را اوهنیطمان با ومارا پسر. نداشتندیکش عقبهبیلیم

 و بخش ارامش! منظم ومارا. هوس و هوا سر از و حرص

 طور وجودش اما. نداشتیاسترس چیه. درونش قعشیهدهنددینو

 اغوشهبهکدبو اولش بار. شدیمهدیبوسهکدبو اولش بار. بودیگرید

 را حالش و حسیکل ها اول بارنیهم ودبوهرفت مخالف جنس کی

 .بودهکرد عوض

 

. نداشت دوست را بغلنآ وهبوسنآهکدبشونیا منکردتوانینم

 شیپ خوبیلیخ زیچههم. بشود پسریگرهمالحض منکردتوانینم

 .بودهرفت
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 نوا؟-

 

 نگاهش نوا. زندیم صدا را اودنیبیم را نوا دارهدنبال سکوتهکنایدا

 .دارد خنک آبنوایل کیهبیدیشد ازین وهشد خشک دهانش. کندیم

 

 ؟یخوب نوا -

 

. کندیم پر را وجودش استرس حاال. کشدیم اشیشانیپهبیدست نوا

 .دیایم جلونایدا. بزند حرف پسرنیا با چطورهکدکن تصوردانتوینم

 

 نوا؟یخوریمیزیچ -

 

 .ردیگیم را نوایها بازو ودکنیم دراز دست
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 آره؟یکرد ضعفمکن فکر -

 

 خنددیمنایدا

 

 .خونه تومیبر ایب. زمیعز -

 

 دختر کمر پشت دستنایدا. دهدیمهادام را سکوتش همانطور نوا

 ازین. کندیم تشیاذمه وداوریمدوجهب را نوامهیکینزدنیا. گذاردیم

 .داردییتنهاهقیدقدچنهب

 

 ودنینشیم مبلیرو. شوندیمهخاندوارمه با

 جیهو تادکشیم طولیکم. رودیمهاشپزخانهبهویابمناوردیبرانایدا

 نوا مدتنیا در. بکشد رانآبشا ودکندخر راهتازیها

 .کندمهض را شیپهقیدقدچندتوانیم
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 .بودهدادهادامهبوسنیاهب وهدینکش عقب او. بودهدیبوس را اونایدا

 را اونایدایوقت. بودهندادننشا زینیلیمیب امادبوهنکردیهمراه رانایدا

. بودهدش مشت شیها دست وهافتی شیافزا قلبشنضربا د،یبوسیم

 نهایایههم بود،هکردمارا را دشوجو وهشد رها دلش اعماق دریزیچ

 اوهبیترغب لیم و ستین لیمیبنایداهب نسبت زین اویعنیمه کنار در

 ودکنمنر را دلشیکمدبوهتوانستیزندگهما دونیا. دارد

 .کند فکر پسر باهشیهمیزندگهب

 

 رانوایل وهشدمخ. شودیمنسالدوار جیهو آب بزرگنوایل بانایدا

 گذاردیم زیمیرو

 

 .بخور -

 

 ابنایدا. کشدیم سرهالجرع رانوایل نصف تا ودکنیمیتشکر نوا

 کندیم نگاهشدلبخن
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 ؟یندارمالزیزیچ. رونیبمریمنم -

 

 دهدیمنتکایسرمارا نوا

 

 .نه -

 

 گوشمد وهشدمخ برود،دخواهیمهک آخریهلحظ. دهدیمنتکا سرنایدا

 دیگویم نوا

 

 پسدوز ،یفتیب تاب و تبهبینطوریانمندیبوس هردبعهباش قرار -

 .خوب دخترهکیافتیم
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 .کندیم اشیهمراههنگا با نوا. ردیگیمهفاصل نوا ازهمردانیهخند با

 رفتار هایرستانیدب دخترنیعددار قایدق گفت،ینممههرایب! پررو پسرک

 !اندهشدهدیبوسنشایها پسر دوست توسطهکدکنیم
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 !کندیم دعوتمحما کیهب را خودش ودخوریم راهویابمیهماندیباق

 

. دارد قرارنهل با امروز. شودیم خارجهخان از لبخندشنهما بانایدا

 در اشیاردیلیمنیماشنیا. نرود خودشنیماش باددهیم حیترج

 تادکنیمیسع ودریگیم اسنپ. بودمچشیتویادیز کوچه،نا

 داصنیماش کل. نکندهتوجدیپرانیایهانآپشهب د،مقصهبندیرس

 کی کدام، هر وهشدمیقانیماشیها سوراخیتو نفردچن انگار. دهدیم

 ریش و موز اگرهکدخوریمنتکانیماشیتویطور. کنندیمدیتول صدا نوع

 .کند درست موز ریش کی اشهمعدیتو توانستیممهدخوریم جدا را
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 ختس و سفتیصندلنیایرو ونامدنییپامنر ومگریصندلنا از قطعا

 .نداردیگریدیهچار چیه اما. ستین راحت شیبراننشست

 

 راهشدنییتعیهیکرا از شتریبیلیخ ودشویمهادیپ عیسردرسیمهکدمقصهب

 .شودیم بازدزویلیخ در ودزنیم را در زنگ. دهدیمهرانندهب

 

 مشخص سشیخیموها از. ندیبیم رانهل دم،نهما وهرفت داخل

 رد ودکنیم باز انتها تا رایورود درنهل. امدهنرویبمحما ازهتازهکدبو

 دیگویم کند،یمدگر عقب اشهحولنبرداشتیبرا خودشهکیحال

 

 در پشت ساعتمینهییبود مجبور ،یبودهکرد ریدمهنیم پنج -

 .یسیوا

 

 .اوردیم در پا از را شیها کفش ودشویمهخاندوارنایدا
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 ساعت؟مینهچخبر -

 

 چدیپیممبه را شیموها ودستیایمهنیا مقابلهخند بانهل

 

 !کردان تو الشیومیریمهکرد سفارش امروز  -

 

 زندیممارایسوتنایدا

 

 !یمیقدنهلیشیمیدارمنیبیم -

 

 سرش دور راهحول ودکنیم سنجاق سرش باال را شیموهانهل

 چدیپیم
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 .سی -

 

 دیگویم ودنینشیم کنارشنهل. ندینشیم مبلیرونایدا

 

 هر مردا شما چرامدونینمنم! زد مخشوهشیم قبل از تر راحتیلیخ -

 !شهیم کمتر شه، شتریبنعقلتوهنکیایجا باالترهریمنسنتو چقدر

 

 اندازدیم باالیهشاننایدا

 

 حواسشو و هوشهکهدینکشیسخت چیه براشهدارهکیزندگنچو -

 .کنه جمع

 

 کندیم کج لبنهل

 

457 DONYAIEMAMNOE



 

 

 نگهبان محیا  آقا و خانم بلک
 

 .ممکنههار -

 

 ؟یکرد کاریچهگید خب -

 

 و ستین خوبیلیخ تشیوضعهکمدونیم فقط. یچیه -

 .شهیم کینزدیلیخنشدهسوختیهمهرهبهداریانگار

 

 پرسدیم تعجب بانایدا

 

 ؟یچیعنی -

 

. کردیم واره وددا دفترشیتو داشتدبویعصبیلیخ شیپ روزدچن -

 تیوضعهکمبفهم حرفاش ازمتونست اما. دمینشن کاملیلیخنم

 .ندارهیجالب
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 .میبجنبون دستدیبا پس -

 

 دیگویمیدیناام بانهل

 

 !نهک نابودتمتورهتونیم قطعا ن،یزمهبزن رویحقهتونیمهکیاون -

 

 زندیمیپوزخندنایدا

 

 .تونهینم قطعا افته،یب صاحبش دست -
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 اندازدیم باال ابرونهل
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 خودت؟ حاال؟هیک صاحبش -

 

 کشدیمیقیعم نفسنایدا

 

 ثروت و مالنیاهنکیاهخالص ،یاهگید کس هر ایمخود-

 .دستشهبهبرسدیبا

 

 خور،محرو ویشهوت مردکنازاویچطورمموند -

 بارها! رونیبهاومد هستیچههمهب حواسشهکیپسرنیهمچهی

 !یداشتیدرخواستهنیکردهبدنگاهنیول ،یبودهونخهی تومباها

 

. کنن کسب رونمادرشو و پدریها اخالق هاهبچیههم ستین قرار -

 .کننیم دایپ رونشویواقعدخو ونگردیمنهاشویبعضیگاه
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 !بودن خودتنیعمدوستات کاش -

 

 پرسدیم تعجب بانایدا

 

 دوستام؟ -

 

 و هشتیآنکنیم شونویمازراتهک تخوبنژیدوستاناو. گهیدهآر -

 کنن،یم ست سال رنگ با هاشونودبلنیشاس

 انقدر وهکنیم دوا روهگیدیکیددرنیبزرگترنخرجشونیکمتر

 بالدن ونبود تودقهذرهی! چالشنکنیم رونحسابشو شاتهکنکاریب

 .رفتنیمهدستشونهکیثروت و مالیاصلیصاحبا

 

 اونا! هننباشهداشتمک اینباشهنداشتهکهن! لنپودمعتا هامآدیبعض -

 نکشن،یخمارددرهنکیاهواس نایا. کمهننظرشوهبمباز امانداردایز
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. باالنکشیم ونکنیم لول رو ملت پولدموایجا باال،نکشیمیهع

. شنینم درست چوقتیه نایا خورن،یم رو ملتنخو غذا،یجا

 .شونیبساز اول از ویکنننابودشوهاگیحت

 

 شودیمدبلن شیجا ازنایدا. دهدینمهادام ودزنیمیپوزخندنهل

 

 از قبلهباشهسوختیهمهرهقرار هاگ! چخبرهیبفهمنکیسع -

 !میکنمتمو کارامونودیباهبد بگا رو زیچههمهنکیا

 

 .کارش تومریم فردا از. آره -

 

 نپاس عیسر. دیایمنرویب ودکنیمیخداحافظ وددهیمنتکایسرنایدا

 نواهکددهیمننشاهخان سکوت. رساندیمهخانهب را خودش ودریگیم

 از وداوریم در تنش از را کتش. کردهمگرییجا را سرش

 نوا اتاقهب را خودش ودرویم هاهپل سمتهب. کندیمنزایاو دستشدساع
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 ستا دنشید مشغول نواهکیلمیفیصدادتوانیم در پشت از. رساندیم

 تخت،یروهبالفاصل نوا. شودیم اتاقدوار ودزنیم درهبیاهتق. ندیبب را

 شودیمنایدایناگهان حضور مات ودنینشیم شیها زانویرو

 

 زندیمیلبخندنایدا

 

 ؟ینیبیمیچ -

 

 مشغول سختهکدنیبیم را ودختر پسر ریتصو. شودیم کینزد

 .هستند گریکدیندیبوس

 

 اندازدیم باال ابرو

 

 .نوایدار ازین بهشدیشد ؟یگذرونیمیاموزش کالسیدار -
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 .اورد بارهبیاهفاجعهچ. دهدیم قورت را دهانش بزاق نوا

 

! دهیمننشو تحرک خودش از چقدرهدختر گاین مثال -

 .ستینهمجسمنیع

 

 ار تاپلب ودکنیم دراز دست. ندینشیم تختیرو ودزنیمیچشمک

 کشدیم خودش سمتهب

 

 !ینیببییتنهاهدینم حالهداردایزهصحنملیفنیا -

 

 .کشدیم عقب تختیرو را خودش ودکنیم پرتنیزمیرو را کتش

 اپت لب اول ودشویممخ. زندیمهیتک تخت تاجهب را کمرشهکیطور

 سمتشهب را نوا ودکن دراز دستدخوایم سپس ودداریبرم را

 دیگویم نواهکدبکش
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 !رهداهصحنمدونستینم -

 

 .یکنیم عادتهندار بیع. زدهیقفلمنیبیم -

 

 پسر با ودنیبنشهکدکن تصوردتوانینم. کندیم جوریاهبهان عیسر

 .ندیبب راملیفنیا

 

 !بخورمیزیچهیمبر. گشنمه -

 

 سمتهب دنشیکشممحک و دستش مچنگرفت با ودخندیمنایدا

 دهدینم را فراریهاجاز خودش،

 

 .بدم شرحیعمل براتمخوایم نجایانیبش -
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 کندیم نگاهش نوا

 

 !میکنیممماهنکرد اونایکار هر! جلومیریمملیف بانهمزما -

 

 کشدیمینیه نوا

 

 .انیدا پاشو -

 

 .مطلب اصلهرسیمهدارهتاز -

 

 کندیم تاپلبیهصفحهبیهاشار

 

 !کنهیم بازنیسوت قفلهدارهتاز -
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 شودیمهریخ دختریهامچشیتو

 

 گردونم؟ برت اییگردیبرم -
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 و تنداش او بایکار چیه. کشدیمیقیعم نفس پسر باهمجادل ازهخست

 را او تنها. بوددبعهماهن فکرهبدیباناالهوگرن بود،هنرفت شیپملیف مطابق

 وان. ببوسد را اودبوهخواست دختر ازهمنتظران ریغ ودبوهدیبوس

 پرنایدا. دببوس را پسرکدبوهتوانستهباالخر امادبوهماند ماتیهیثاندچن

 بغلشممحک و سفتیطورهلحظنا ودبوهشد شوق و ذوق از

 .دیاینمنرویب نفسشدکر حسهکدکر
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 اعدشس. ندیبب را صورتش توانستیم. بودهدیخواب کنارشنایدا حاال

 رامشامهنجفتشا. بودهدیخوابمارا وهگذاشت اشیشانیپیرو را

 تتدوسیکسهنکیادکریم حس داشتمکمک. دختر خصوصا. داشتند

 بایز قتیحقنیاهب داشتمکمک. داردیخوبمطعهچدباشهداشت

 گرید ودبومارا وجودش. شودیم کاملمهمد و اری بایادمهکدبریمیپ

 از. دیترد و شکمتالط در. نبودمتالط در سابق مثل

 خوب را عاشق نقشدحنیا تادتوانیمن کس چیهدبونمطمئنایدا

 .کندیباز

 

 و رفتارش و اخالق. داشت دوستش اما. بودهنشدنایدا عاشق هنوز او

 کی درخواستناال توانستیم. داشت دوست را شیباال درک

 اما. رودب شیپ نوایهخواستهبهتوجنبدو ودباشهداشت را کاملیهرابط

 ودبرو شیپ اشهعالق و لیم بادبوهداد حیترج وهنکردنیچننیا

 .شود تیاذیلیخ نوادندههاجاز
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 خوابیانگار اما. شوددبلن شیجا سر ازمارادخواهیم نوا

 کندیم بازمچشماراهک است سبکیادیزنایدا

 

 کجا؟ -

 

 زندیم کنار را پتو نوا

 

 .میبخورمکن درستیزیچهیمبر -

 

 ؟یریم خودت چراهگید. کنن درستت برات هاهبچ بگو -

 

 !دهیم حال شتریبینجوریا. نه -
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 سر تپش ودکشیم شیموهاهبیدست. شودیمدبلن او سر پشتمهنایدا

 .افتدیمهرا نوا

 

 خودش. بروندددهیم دستورهخدمهب ودشونیمهاشپزخاندوارمباه

 تدرسیشکالت کیپنک کی ودشویم کارهب دست نوا. نوا ودمانیم

 کیپنک بشقابیرو وداوریم در گل شکلهب رایرنگف توت. کندیم

 .دهدیم قرار

 

 کشدیمیسوتنایدا گذارد،یم زیمیرو را بشقابهکنیهم

 

 هم؟؟ تویبلد اوووو، -

 

. دریگیم را کیپنک عکس ودکشیمنرویب بشیج از را اشیگوش

 دیگویم نواهلحظنهما ودرویم نستاگرامشیایهصفحهب
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 .کننینم رو جاهی رو زیچههم -

 

 کی تنهانکپش ودکنیمداپلو اشهصفح داخل را عکس ودخندیمنایدا

 .یداشتن دوست قرمز قلب با" دلبر"دسینویمهکلم
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 .بودهترکاند را نستاگرامشیایهصفح قرمزش، قلبنآ با دلبر

 شیبرایاهعد. دیترکیم داشتهک رکتشیدا

 دلبرمحرادبودنهگفتیاهعد ودبودنهکردیخوشبختیآرزو

 روز وددبودنهگفتمه گریدیهعد شده، بشینصیپسرنیچنهکدباش

 !انفالو پس ندارند، را شیهاهنال چس حال ودکننیم کات گرید

 

 داشت زیچههم. بودهکرددر ودبوهدیخند ودبوهخواند

 زرگ،بیحق شرکت در شیهاهنقش. رفتیم شیپ خواستیمهکهانگون
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 بود،هداد دلشهب دل نواهکمه نجایا ودشیممانجا موهب مونله توسط

 خواست؟یمهچ خدا از پس

 

 .بنددیممچش ودکنیمیپلیاهنگ وددهیممل مبلیرو

 

 "امهانیآشیب تویب نشانم،یب دلبر" 

 

 پلک پشت معصومشیهامچش و هخندنآ با نوا د،یگویمهک دلبر

 .ردیگیمنجا شیها

 

 یاهرفت همسفریانمیب" 

 "خانمانمیب تویب خبریب 

 

 ؟رنگیب ؟یاهقهو اه؟یس شود؟یمیرنگهچ شیایدندبرو نوا رفته؟
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 رنگدبخواههکدمانیمیزندگ مگر برود، نوا اصال! شودیمیرنگهچ

 عشقدفهمیمهتاز رود،یم دندانش ریزیزندگیهمزهتاز! ردیبگمه

 !مچسبد انشجهب نوایهاهتوجهتاز چه،یعنی

 

. کند تلخ را شیهایخوشدندار دوست اصال. کندیم قطع را اهنگ

. رددگیمنجایهیکم بدنبال. ندیبنش کجایدندار دوست. شودیمدبلن

 کی چرخد،یم زیچ کی فکر سرش در. نشاط و شوریکم

 پریهایمهماننا از است وقتیلیخ. شیالیو در بزرگیمهمان

 اشیزندگهب نوادورو. نگرفته طرافدارش

 .استنجشنیایبراهبهاننیبهترمه

 

 رایمهمانیکارهایههم معمول، طبق ودشویم بکار دست عیسر

 کارهایههمهک است راحت الشیخ ودسپاریم اشیشگیهمهگروهب

. زندیم الیویتویچرخمه خودش. رفتدخواه شیپ لشیم مطابق

 دویبرا و است بزرگیادیز. ندارد دوست گرید راهخاننیایفضا

. تاس اندازهفاصلیادیز رن،یبگدای رانکردیعاشقدخواهنیمهکیجوان
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. ردیبگیحوالنیهم در کیش اما کوچکترییجا. کند عوض راهخاندیبا

 اوهبیگریدیهکوچ چیهیهوا و حال. ندارد عادتناوراین جزییجاهب

 .سازدینم

 

 را شیهانمهما تک تک ودکنیمهاستفاد نواننبود فرصت از

 چطورهکدبکنیفکردیبا حاال. کندیم دعوت شب فردایمهمانیبرا

 زیاسوپر را اویحساب شب ودکن مشغول را نوا شب، تا صبح از فردا

 موضوع کی ای کند،هبهان رانرستورادایزیها کاردتوانیم. کند

 اصال دخترنیا. رسدینم ذهنشهبیزیچ چیه! کند دایپیگرید

 سپ. رفتننرویب و پاش و ختیر اهلهن و استدیخر عاشقنانچناهن

 را وا عصر تا صبح ازدایز کاریهبهانهب است، بهتر اولیهنیگزنهما

 .کند مشغول

 

 او از ودکنیم دعوتمه را هست ستیارت کاپیمهک دوستانش ازیکی

 سرهمهب علقمتهکمهیمزون از. اورندیب شیبرا زین را لوازمشدخواهیم

 آنها از وددهیم سفارش کیشیادیز لباس کی است، دوستش
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 خارجهخان از آنهاهآنک ازدبع صبح، فردا رانکارشا خواهد،یم

 .کند شروعدشدن

 

**** 

 

 

 .کشدیمیقیعم نفس

 زندیم غر نوا

 

 ؟یکشونیم کجایدار منو قایدقیهجمع روز -

 

 .نوامیداردایز کار -
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 چیه. کردممتمو روزیدنم رو اونجایها کاریههم کار؟مکدو -

 .رستورانیکشونیمیدار منو صبح هشتهکهنموندیکار

 

 کندیم متوقفیپزهپاچهکل کی مقابلنایدا

 

 پاچه؟ اییزنیمهکل -

 

 اندازدیم مقابلش زیتم و تریهمغازهبینگاه نوا

 

 .کرده مغز هوسمدل -
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 پرسدیمهخند بانایدا
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 ؟یاهحاملهنکن -

 

 ته،خیرمبه را روانش و اعصابیخوابیب وهشد داریبدزو صبحهک نوا

 زندیمیلبخند حرص با

 

 !حتماهحامل اتمسفر ازهار -

 

 !بغلتمبذار قلوهسهگیدهماهننمنکهاشار تو -

 

 حس رو قوانیا بدنتیکجا قایدق! وقتهیینترک -

 ؟یکندیتول قلوهسیتونیمهکیکرد

 

 .کنمیم حس توش رو قواهشیهمهکمهمونجا -
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 رودیم دریهریدستگ سمتهب دستش نوا

 

 .گشنمهنمنییپا ایب. نزنمتوههباش -

 

 نوا کنار ودکنیم قفل رانیماش در. شودیمهادیپ ودخندیمنایدا

 و زیم پشت وددهنیم را شیها سفارش. شوندیمهمغازدوار

 تساع اندازد،یم ساعتشهبینگاهنایدا. نندینشیم لیاستیصندل

 .اندهکرد شروع رانشایها کارمیت حاالهک استنمطمئ و است صبحهن

 

 زا. کندیم صحبت نوا با مدتنیا طول در ودخورنیم رانشاهصبحان

 قورت رانلقمشانیاخریوقتهباالخر. دیگویم درنآ و درنیا

 او از وددهیم نوا دستهب رانیماش موتیر. شوندیمدبلنددهنیم

 سمتهبمه خودش. بماند منتظرشنیماش داخل ودبرودخواهیم

 .کندیم پرداخت رانحسابشا صورت ودرویم صندوق
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 بود،هگذاشت جانیماشیتوهک را اشیگوش نوا. ندینشیمهکنیماشیتو

 ردیگیم سمتشهب

 

 .زنهیم زنگ بهتهدار جونت رها -

 

 .ردیگیم رایگوش تعجب ازیناشیاخم با

 

 رها؟ -

 

 سمتهب را سرش وداندازیم شیپاهایرو رایگوش حرص با نوا

 اکنشو تماسنیاهب نسبت نواهنکیا ازنایدا. چرخاندیمنیماشیهپنجر

 .دیگوینمیزیچ اما. شودیمیشاد غرق دلشهتهدادننشا
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 رادنداریذهن حضور چیه اماهکرد ویسمه اشیگوشیتوهکیهشمار

 طولیزیچ. ماندیم تماسیبرقرار منتظر ودکنیم لمس

 چدیپیم گوشش در دختریهعشو و ناز پریصداهکدکشینم

 

 ...ااااانیدا -

 

 شما؟ -

 

 را شیپا و دست عیسر دخترهکدکنیم صحبتیخال و خشک انقدر

 کندیم جمع

 

 ؟ینشناخت منو -

 

 شناختم؟یمدیبا -
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 !حدنیا تاهن اامیزهرمارنیعمبودهدیشن -

 

 خداحافظ ؟یدید حدشو حاال خب -

 

 .دارم کارت سایوا خب -

 

 دیگویمهکالفنایدا

 

 ؟یدارنم بایکارهچ. شناسمینم شمارونممخان -

 

. یبودنم شیپ شبهس شدنت متاهل از قبلهکیهمون. رهامنم بابا -

 .کردم جورت و جمعنم. یداشت تبیبود ضیمر
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 اخریها روز درهکیهمان. عمل از پردبلندق ختردنهما. امد ادشی

 درنایدادچن هر! بودهدیرس دادشهب او ودبوهشد ضیمر اشیوانگید

 .فرستاد شیبرا بهانگرا ساعت کی روز،هسنآ قبال

 

 االن؟یشناخت -

 

 شودیمیاصلنابایخدوار ودچیپیم راهکوچ چیپنایدا

 

 ؟یداشتیکار خب. ارههار -

 

 .بپرسم حالتومگفت. نه -

 

 کنم؟ قطعمخوایممدار کارنم. ممنونم -
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. ندکیم قطع را تماسیناراحت باهشدهگرفت حالشیحسابهک دختر

 ازدواجیدخترک با رفتنتایپ ونشایتههمنا با! عنق پسرک

 شیاالیب وهسادهدختر کی. کردینم را فکرشیاهذر چکسیههکدکر

 ازدبع داشت توقع ودبوهخورد جایحساب... نیهم! متوسطیهطبق از

 !ودبهنشدنیچن اما. دیایب سراغشهبنایدا بهانگرایهیهدنا و روزهسنا

 

 اشهچهر ازیکالفگهک نواهبینگاه. اندازدیمدداشبوریرو رایگوش

 اندازدیمدباریم

 

 .بود هامیقد مال -

 

 اندازدیم باالهشان نوا

 

 .ندارهیربطنمهب -
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 کاریچ داشت ربط ؟یکردماخینطوریاهکهنداریربط بهت -

 ؟یکردیم

 

 چرخدیم سمتشهبیعصبان نوا

 

 بامههدارنزمهنهمزماهکهباشییمردانیا ازممقابل طرفداینممخوش -

 .زنهیم کیت نفر هزار

 

 .بود مایقدهواسمگفت نوا -
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 .داردیمهنگنابایخیهگوش رانیماش
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 قرار شیپاهایروهک را نوادسر دست ودکنیم دراز را دستش

 .ردیگیمددار

 

 ...نوا -

 

 دهدینم اوهب راهاجازنیانایدا امادبکشنرویب را دستشدکنیمیسع نوا

 

. ردمک انتخابیزندگ عمر کییبرا وهشیهمهواس رو تونم! منونیبب -

. شهیهمیبرا نه، روز دویبرا و هوس و هوا سر از ویالک انتخاب

 سریزور رو تو شیپ وقتیلیخناالدنبوینجوریاهاگهک

 کارا ازیلیخهب مجبور رو تو ومبودهنشونددعقیهسفر

 .نکردم نکارویا اما. یدادمدست بهانشوهکیدونیممخودتمبودهکرد

 اب منو وییایب کنارهمسئلنیا بامبذار ومبدمیتا خودتهبمداد حیترج

 ازیجدامواس تو نوا! جبر و زور باهنیکن انتخاب قلبت

 فکر. بودنهختیرمدورهکیهست رنگارنگیدخترانیا
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! نه سراغم؟هاومد رهانیهم فقط مدتههمنیایکرد

 رویکینمهکمفهموندنهمشوهب اماناومدنهاشویلیخ

 .باشنمطمئنم از نوا! ندارمهیبقهبیازینهکمدار

 

 حرفنیایکی است خوب. کندیم نگاهش اشک از پریهامچش با نوا

 اب را تویحوالنیایکییباشنمطمئ تو ودکنهزمزم گوشت ریز را ها

 بایزار دو ویالکیهانداشت دوستنا ازهن. دارد دوستش جانش عنق

 خداهک ابیکم و نابیهانداشت دوستنا از. کینزدیانقضا خیتار

 !دهیند قشیال رایهبند هر

 

 .زندیمیلبخندنایدا

 

 .چوقتیه. نکن شک عشقنیاهب چوقتیه -

 

 کندیمهزمزممارا نوا
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. ندارم رو  کشمکشیهحوصل. امهخست. انیداماهخستنم -

 ارامشنمنایدا. ندارم بدونم بدو تو اعصاب. ندارم انتیخیهحوصل

 !نیهممخوایم

 

 .کند قیتزر دختردوجوهب راننایطما لبخندش با تادزنیمیلبخندنایدا

 

 .دمیم بهت ارامشونیاممن -

 

 رودیم عقبنایدا. دهدیمنتکا سر نوا

 

 .ارهیم در ادمو پدر. نکن بغضمچوقتیه -

 

016 

487 DONYAIEMAMNOE



 

 

 نگهبان محیا  آقا و خانم بلک
 

 

 

 رو ملتنکرد تیاذ مرضهکمادینعنواهب رو توماسدیبا خیتاریتو -

 .کنن ثبت داشت

 

 وان سمتهبمنریلبخند با ودگذاریمدکمیتو را کاتالوگنیاخرنایدا

 چرخدیم

 

 ملت سر بال ش،یپهمادچننیهم تاهکنیبود شمانیا فعال -

 .نیاوردیم در پول باهاش ونیاوردیم

 

 .کندیم قفلمه در را شیها دست نوا

 

 .یطونیشمکیهواسهشد تنگمدل چقدر -

488 DONYAIEMAMNOE



 

 

 نگهبان محیا  آقا و خانم بلک
 

 

 پرسدیمنایداهب رو ودزنیمیچشمک

 

 حال؟ و عشقمکیمیبر امشبیاهیپا -

 

 .دیایم کشینزدنایدا

 

 .پرهمجفتمونمیتا امشب -

 

 چخبره؟ چرا؟ -

 

 و است ظهر ازدبع چهار ساعت. اندازدیم ساعتهبینگاهنایدا

 .ببردهخانهب را نواهک است موقعنیبهتر
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 .گمیم بهتمیبر پاشو -

 

 شودیمدبلندیترد با نوا

 

 .بگذرونه ریخهب خدا -

 

 کندیمهزمزم گوشش کنار ودشویممخنایدا

 

 باشه؟! شدیچیندون اصالهکمیکن حال و عشقیجورهی امشب -

 

 ...بفهممممننبز حرفیجورهینایدا -

 

 دن؟یم لویچطور رو زیسوپرا -
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 اندازدیم باال ابرو نوا

 

 !یکنیم زیسوپرا! یشد کیرمانت... اووو -

 

 کشدیم را نوا لپمارا انگشت دو بانایدا

 

 .شوهاماد ز،ینرنزبودانق -

 

 داردیبرم را اشیگوش و فیک نوا

 

 .امهامادنم -

 

 قطفناال تا صبحدخو از قایدق. شوندیم خارجنرستورا از گریباهمد

 را ها کاریههمنچو. بودندهندادمانجایکار چیه وهنشست دفتریتو
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 استراحت را روزامدبتوان مثال تادبوهدادمانجا قبل روز کی

 تا قیعم خواب ازیخبر وهشد خرابمه امروزشنایدا لطفهبهکدکن

 مشنر ومگر تختیتوناال داشت دوست ودبوهخست. نبود ظهر لنگ

. ندبکیانرژیهیتخلیکم داشت دوست نهایا از شتریب اما. بخوابد

 با ومارا. افتدیم حرکتهبنایدا ودشونیمنیماش سوار

 .ستین وارنجنو سرعت ازیخبر ودکنیمیرانندگیخونسرد

 

 .میکن بپا خاک ودگرمکی ایب -

 

 مثال؟میکن کاریچ -

 

 کندیم رها ودریگیمندنداهبهکوتا را لبش نوا

 

 !کندایز سرعتتو مثال، -
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 !شلوغهناتوبا -

 

 کندیم جمع را شیها لب نوا

 

 سرعتوهتونیمممنیهعم خلوتیجا تو. نهیهمهب فشیک خب -

 .باالهببر

 

 !نواهخطرناک -

 

 شه؟یمیزیچندیم راژیومادههمنیا -

 

 کندیم نگاهشهکوتانایدا

 

 .افتهیبیاتفاقمندار دوست -
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 افته؟یمهمگیاتفاقنیماشنیایتو باباهشینمیچیههبد گازشو تو -
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 .برسندهخانهب زودتر کاش. کندیمینچنایدا

 

 .کنمینم رو نکاریایدونیمهنددخویب ریگ نوا -

 

 دیگویم حرص با ودکنیمماخ نوا

 

 .یکنیم رفتار رمردایپهیشب. نکن -

 

 باشه؟مییایمهچی با شب اخر -
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 ودزنیمیلبخندنایدا. ستیراض دلشهت امادکنیم سکوت نوا

 رس رانیماش. برسندهخانهب عتریسر تادبریم باال را سرعتیکم

 از ودشویممخ. کندیم پارک اشیشگیهمیجا

 دستمالهبینگاه نوا. کشدیمنرویبیکوچک دستمالنیماشدداشبریتو

 اندازدیمنایداهبینگاه سپس و

 

 ؟یکنیم کاریچ -

 

 !ببندم چشماتودبرگر -

 

 پرسدیم تعجب با نوا

 

 چرا؟ چشمامو؟ -
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 .خبدبرگر -

 

 چشمشهبیمشکوک زیچ چیه. اندازدیم عمارتهبینگاه نوا

 .خوردینم

 

 .باشه ذهنت توهگید فکرهیهاگ حالتهبیوا -

 

 خنددیمنایدا

 

 .یدار ناز چقدر. بابا بچرخ -

 

 

 . بکش نازموهبدننشو تحرک خودت ازمکی -
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 دیگویم ودریگیم را دستمال طرف دونایدا

 

 خوبه؟مریممقربونت... کشمیممنازت -

 

 

 را رشس ودزنیمینیمتدلبخن. رودیمنییپا ودخوریم سر نوا دلهتیزیچ

 .ببندد چشمانش دور را دستمالنایدا تادچرخانیم

 

 تعجب اتاقش درنزدمر کیندید با. رودیم اتاقشهبنایدا کمکهب

 .کندیمعرف گریکدیهب را آنهانایدا تادمانیم منتظر وددهیممسال. کندیم

 

 دیگویم نواهب رو ودبندیم را اتاق درنایدا
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 ...لباس طراح و ستیآرت کاپیممایت ومترن -

 

 با سپس ودکنیمیدارید انهایدو هر با ابتدادرویم جلو سپس

 دهدیمهادام نواهبیاهاشار

 

 .همسرم نوا، -

 

 خودشهبمترن دست با. کردیمهنگا فقط ودبو جیگ مدتنیایطهک نوا

 .کندیم دارید نایت با ودکنیم دراز دست.  دیایم

 

 .خوشبختم -

 

 دیگویم نواهبییخوشرو بامترن
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 ؟ییشما ما خوشبخت عروس پس -

 

 .است بیعجنا ودکشیم خجالت. زندیمیلبخند نوا

 

 عروس؟ -

 

 پرسدیمنایداهب رومترن

 

 ست؟ینیعروسهمگ امشب ان،یدا -

 

 خنددیمدبلننایدا

 

 سادسیمهمونهی امشب. زمیعزهن رم؟یگیمهساددانق رومیعروسنم -

 .آشناها ومدوستاهب نوایمعرف جهت
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 اندازدیم باال ابرومترن

 

 .پسهخوب... اووو -

 

 حاال ودشیجد زیچههمیشوخیشوخ او؟یمعرف جهت ؟یمهمان

 اصالهک او. شودیمیمعرفنگرایدهبیحقنایدانزنعنواهبددارمکمک

 .نداشت رایمهماننیایامادگ

 

 .دکشانیمهنیا سمتهب اورا ودریگیم را نوا دستدکنینم معطلمترن

 

 .مینکن معطلنیا از شتریب. نوامیبر ایب -

 

 دیگویم عیسر نوا
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 .امیممبگنایداهبیزیچهی -

 

 رودیم اتاق در سمتهب عیسرنایدا

 

 صحبتهگیهمد با بعدامریمنم استنییپاناو کاریکل. زمیعز او -

 .میکنیم

 

  ومترن ودمانیم او. رودیمنرویب اتاق از عیسر ودنزیمیچشمک

 .بودمایت اسمشهکیمرد

 

 ودکننیمنوینیش را شیها مو اول. شوندیم مشغول شب هشت تا

 سبزیهکنندهریخ لباسمایت اخر دردکننیم لیتکم را کاپشیم سپس

 از اشیبلندهکنسات جانس ازیلباس. کشدیمنرویب کاور از رایزمرد

 سنگ دنباله،یرو و داشتیمتر کییهدنبال کی ودبودایز شتپ
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. نیهم ودبو هفتیهقی کی هام، لباسیجلو. بودهشد کاریمصریها

 رنگ جذب را مخاطب اول انگار. خوردینممچشهبیگریدنییتز چیه

 خکوبیم را نگاهش محشرش،یهدنبال با سپس ودکریم لباس

 .تمام ودکریم
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 وسط در درستهک شیبایزیموها. کندیمنت را لباسمترن ککمهب

. کردههافاض لباسییبایزهبدانهشدهدیچیپ گریکدیهب وهشد جمع سرش

 معرض در را شیهاهنیسیراحتهب لباسنیاهکدکر فکر اولهنگا در

 شیهاهنیس ازیخبر چیه ده،یپوش رانآهک حاال اما گذاشت،دخواهدید

 کارییبایزهب پوستش رنگهبیتور با لباس هفتیهقییاانته. ستین

 .است مشخص کمرش وهشان ازیمقدار و ها دست تنها. شده
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 کندیم نگاهش لذت بامترن

 

 !نوایشد خوشگلیلیخ -

 

 .بودهشد بایز واقعا. کندیمهنگا را خودشهنیآ در نوا

 

 !ادیمدبننایدا نفس -

 

 ودزنیم تاقا درهبیاهتق. بپوشد را لباسش وان تادبوهرفتنرویبهکمایت

 پرسدیم

 

 تو؟مایب هستهاجاز -

 

 دهدیم جواب ودکنیم درست را لباسشیهدنبالمترن
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 .تو ایب -

 

 االب و همانا شدنشدوار. شودیمدوار ودچرخانیم را دریهریدستگمایت

 تاقا وسطهکیهملکنیا انگارهن انگار. همانا شیابروهانرفت

 .بود شیپ ساعتدچنیهساد دخترنهماهستادیا

 

 .خوشگلهیلیخ -

 

 نگاهش دردبتوان مخاطب تادبوهداد راهاجازنیا مشیمال کاپیم

 .کندهنگا دخترنیاهب آرامش با. کنددجایانتواز

 

 !منتظرن هاهبچ ونایداهگیدمیکنهعجل -
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 اهرظ پسر مقابل اهرظ و شکلنیا بایعنی. رودیم باال قلبشنضربا

 و جمع وهساد رایمهماننیانایداهکدندار شک ادم؟ههمنایجلو شود؟

 !نگرفته جور

 

 هر با. رودیمنرویب اتاق از ودکنیم جور و جمع را لباسیکم

 االترب قلبشنضربا ودشویم بلندتر کیموزیصدادداریبرمهکیقدم

 رشتیبمه نوادخو از او اضطراب و است منتظرشنییپانایدا. رودیم

 !هبرد رایآهن پسرکنیا دلهکدهستنیدخترندید منتظرمهههم. است

 

 از سپیکی را هاهپل. کشدیمیقیعم نفسدگذاریمهکهپلنیاولیرو پا

. شوندیم اوهبهریخ گریدهنگا کیهلحظ هر ودرویمنییپایگرید

. ندشویم اشییبایز و دخترنیا خیم هاهنگایههم

 .افتدیمنایداهب نگاهشدستیایمهکهپلنیاخریرو
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 خوشیپاها و شیها کفش از. بودهکرد نگاهشهپلنیاول ازهکیانیدا 

 چشمانش مقابلدقمتما همتایبییبایزنیا حاال وهامد باال تراشش

 .جذاب و است ریگ نفس. ستادهیا

 .کشنده و است بیدلفر

 ....ندزیمیلبخند نوا. رودیم جلو

 

 کراوات ودیسفنراهیپنا با اشیطوس شلوارش و کتنایتونایدا

 را کت اشیورزشکاریهاهسرشان. شده جذابیادیز. یمشک

 .دهندیمننشا اندامشیرو باتریز و دتریکش

 

 را دستشنایدا ودکنیمیپل رانایدایدرخواست اهنگیجید

 رانایدا ونزنیم کف و سوتههم. ردیبگ را دستش نوا تادکنیمهحلق

 .کنندیمنیتحس اشهقیسلنیایبرا
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 تنها قرمز ودیسفیها نور و ودشویم کیتار فضا

 شوندیمهخاننیایروشن

 

. ستدیایم زین نوا دنبالشهب ودستیایمنایدادرسنیمهکنسالیهانیمهب

 نوا .گذاردیم دختر کمریرو را دستش دو ودچرخیم سمتشهبنایدا

 او با کیرمانتدحنیا تا چکسیه چوقتیه. ردیگیم بغضش

 .بودهنکرددبرخور

 

 کنارمارا. زندیم نوایشانیپهبیاهبوس ودبریم جلو را سرشنایدا

 کندیمهزمزم گوشش

 

 .نوامبراییایدننیایهخالص تو، -
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 ازهاماددبن زبانش. ردیگیمندنداهب را لبش نوا

 .شدههروان سمتشهبهکیعشقههمنیا

 

. هددیمنایدا دستهبنکروفیم کییپسرک. رودیم عقبمقددچننایدا

 انگار. شودیم شتریبنمهمانا غیج و سوت

 .کندهچدخواهیمنایدادداننیمههم

 

 

 نگرانم تویب" 

 پروانهنچونم حال

 چشمم نورییتو

 دردانه توییتو

 کوچههبهکوچ

 مگرد شب وممجنون
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 تویپ درنم نوباییکجا

 گردمیم

 

 تابمیب

 ابمیدر

 "جذابم صورتیهوانید

 

 صورتش مقابل را دستش دو نوا. شودیم کشینزد گریدمقد کی

 و لذت غرق وجودش کل. شده اشکهب لیتبد بغضش. ردیگیم

 حسهلحظهبهلحظ درهکلمهبهکلم دردتوانیم را عشق. استیخوش

 !ستینیخال درونشدنک حسدتوانیم بارنیاولیبرا ودکن

 

 .زندیم نوا دورهبیچرخنایدا
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 ابمیکم گوهریمن خواب درمخوابیم" 

 نابمیهلحطنا عاشقنم باشنم با

 

 جذابم صورتنایهوانیدمابیدرمتابیب

 ابمیکم گوهریمن خواب درمخوابیم

 "نابمیهلحظنا عاشقنم باشنم با

 

 

 وهشدنروشهکدشویمییهاهفشفش از پر دورش تا دورهلحظ کی در

 .است تردبلن اودق ازنقدشا

 

 داردیدردسر عجب تو بایعاشق" 

 داردیلوفرین دلیهگلخان تو با

 یشانیپر حالنیا ومماند تویب
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 .... "یدانینم تو است خراب شهر کی حال

 

 کیموز. ستادهیا مقابلشنایدا حال. شوندیم خاموش زیریها آتش

 .شیاصلیهخوانندیصدا با نباریا اماددارهادامنهمچنا

 

. دکنیم کتش بیج در دست ودزنیم زانو. ستدیایم مقابلشنایدا

 .ندکیم باز رانا در ودکشیمنرویب رایرنگ بنفش و کوچکیهجعب

 

 در زرگبنایبرل کی! متیقنگرا ونیسنگ ونینگ از پر انگشتر کی

 .اندهدکرهاحاط رانایبرلناهک زتریرییهانینگ سپس و انگشتر وسط

 

 .شودیم شتریب غیج و سوت
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 خوابشیتویحت. شودیم جابجا انگشتر ونایدانیب نگاهش

 .بودهنکردممجس راهصحننیامه
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 !کند قبولدیبا

 ودکن باورناالنیهمدیبا را اشهعالق و عشق ازمحجنیا و پسرنیا

 شکستددار و است او ابیمک گوهرهکدکن قبولمه نجایهم

 .کندیممیتقد اوهبهتران قالب در را صفتنیاهکدکنیمینفس

 

. ردیگیمنایدا دست از را انگشتریجعبه ودداریبرمیقدم

 . داردیم برهجعب از را انگشتر ودشویمدبلننایدا
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 دیگویم نوا

 

 ... خوبهیلیخ... انیدا -

 

 زندیمیلبخندنایدا

 

 . دلم زیعز نایا براتهکم -

 

. کندیم غلب را پسرنیا ودشویممشقدیپ بارنیاولیبرا. کندیم بغلش نوا

 گرشید دست با ودکنیمهحلق نوا کمر دور را دستش کینایدا

 . بردیم فرو نوا انگشتیتو را انگشتر

 

 باال راهشد بایزنچندا دو انگشتر باهک نوا دست ودکشیم عقبیکم

 . بوسدیم وداوریم
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 . دمیم قول! نوامکنیم خوشبختتمدیم قول -

 

 . شودیم خوشبختدمرنیا با استنمطمئ وددهیمنتکا سر نوا

 

 ! انیدامعاشقت -

 

 از را کلماتنیاهک است خوبیلیخ و استدخندیم لذت غرقنایدا

 .شنودیم دخترنیانزبا

 

 با بایتقر نوا. ندیگویم دونیا ازههم. ابدیم هادامیمهمان 

! باستیز و لوکسیادیز زیجههم. شده اشنانایداندوستایتمام

 نشیسنگیمهمان. بودنیانایدا جور و جمع و کوچکیمهمان

 ! باشدهچدخواهیم
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 دیگویمنایدا گوش کنار

 

 ! یخونیم خوبیلیخ -

 

 . کنهیممههخوانند آدموهکهتوئهب عشق -

 

 خنددیم نوا

 

 . یبوددبلییخداهن -

 

 . خوندمیبارهس دو قبال -

 

 اندازدیم باال ابرو نوا
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 . یبخند اسهگید کسیبرانم ریغهب ندارس حقدبعهبنیا از -

 

 دکنیم زیر را شیهامچشنایدا

 

 ! بانومکن غلط -

 

 خنددیم تر ظیغل نوا

 

  ؟یاوک! یبخند خوشگل انقدریاهگید کس شیپیندار حقمشماه -

 

 کوبدیمنایدایبازوهب را ارنجشمارا نوا

 

 ! خاندحسو -
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 ... خانم حاجمیرتیغ -

 

 اندازدیم اشینیبهبینیچ نوا

 

 . رسهینم پاتهبیشکیهننک تیاذ خودتو -

 

 دیگویم گوشش کنار ودکنیم بغلشنایدا

 

 فکرشوهکهچناو از زودتریلیخ مهمونا... هاننکیطونیش -

 !رنیمیکنیم
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 امادنک باز رایلعنتیهادبننیا ودبرسانمبهدکنیمیسع ار شیها دست

 ککم ازاو ودبرونایدا سراغهبدیبا ودنداریاهچار واقعا انگار. توانینم

 سرههمنا ازدبع. ستین راحت اصالنچوددهینم خرجهبدیترد! ردیبگ

 خوش اوهبهکدشونیا منکردتوانینم. استهخستیحساب ماندن، پا

 .کرده تیاذ را شیپاهایادیزدبلنهپاشنیها کفشنا اما گذشته،ن

 پدردبلنیها کفشنیا حاال وهکرد عادتیکتانیها کفشهب

 .اورده در را شیهاهپنج

 

 ودبریم لذت ها کیسرامیسرد ازمهمقد هر با ودداریبرممقد

 اقشاتهبنایدا. رودیمنرویب اتاقش از. شودیم شتریب شیپاهاددرمه

 پسرنیا. کنند سر اتاق کی در را شبهکدنکریاصرار چیه. رفته

. است بدهکار اوهبیاساسنبود خوب کی و است خوبیلیخ

 زندیم شیصدا. است باز اتاقش دریهانیم

 

 ...انیدا -
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 کشدیم کراواتش از دستنایدا

 

 !تو ایب -

 

 .شودیمدواریلبخند با نوا

 

 ؟یکنمکمکهشیم -

 

 شودیم کشینزدنایدا

 

 .دلمنجو -

 

 کندیم پانآ و پانیایکم نوا
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 .کنم باز لباسمودبنمتونینم -

 

 .کشدیمیقیعم نفسنایدا

 

 .کنم کمکت ایب -

 

 پشت ودداریبرمیقدمنایدا. ستدیایمنایدا مقابل ودیایم داخل نوا

 سفتهریگ باهک نوایموها تاب و چیپهبینگاه. ستدیایم سرش

 اندازدیمدانهشد

 

 برات؟مکن بازمناریا. یکن بازمهارهریگنیایبتونمنکن فکر -
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 را شیموهادیبا حاال ودامدبن کییبرا. ردیگیمندنداهب لب نوا

 محضهب و است حساس شیموهاهب او. کند تحملمه

 .نداردیاهچار اما. ردیگیم خوابشدبزن دست انهاهبیکسهنکیا

 

 .ستینیزحمتهاگ -

 

 گذاردیم شیبازویرو دستنایدا

 

 .مبل رونیبش پس -

 

 .ندینشیم شیرو ودرویمدبوهداد نشانشنایداهکیشزلون سمتهب نوا

 نوا. دکنیم باز را لباسدبن اول. ردیگیم قرار سرش پشتنایداهدوبار

 ازهنگادتوانیمیسختهبنایدا. شدهدازانزندا کی ازدکنیم احساس

 نوایموها با را خودش. ردیبگ دختر تراش خوش ودیفسنبد

 بجل را نوایصدرصد تیرضاهنکیا از قبلدینبا او. کندیممسرگر
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 کارشیوقت. کندهرابطهب وادار را نوا ایدشو کینزد اوهبدکن

 شودیمدبلن شود،یممتما

 

 .شدمتمو -

 

. ندکیممخ نوا صورت سمتهب را سرشدشنوینم نوا ازییصدایوقت

 ردیگیم اشهخند. برده خوابشهک انگار وهبست را شیهامچش نوا

 

 .نوا -

 

 چسبدیم را لباسشیهتن باال. کندیم بازمچش عیسر نوانایدایصدا با

 

 شد؟متمویوا -
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 کندیم راست کمرنایدا

 

 !وقتهیلیخ -

 

 .شودیمدبلن نوا

 

 .برهیممخواب عیسر. حساسممموها رونم. دیببخش -

 

 زندیمیلبخندنایدا

 

 .یاهخست. بخواب برو. ستینیمشکل -

 

 مرد،نیانداد با خدا. شودیمهریخنایدایهامچشیتو نوا

 کردهنجبرا را شیکمبودهامتما
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 .یچههم بابت. نکنهددر دستت -

 

 .اقتتهیل نایا از شتریب. نکردمیکار-

 

 دهدیمنتکا سر نوا

 

 .باشم براتیخوب انتخابمبتونمدواریام -

 

 .خنددیمنایدا

 

 .یهستمخانیهست -
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 ودشویمدبلن شیپاهایهپنجیرو. رودیم جلو. خنددیم نوا

 پسر صورتیرو را شیها لب. کندینمنبودنشا دردناکهبیتوجه

. کنندیم وصلنایداهبیقو ولتاژ برقهیهک انگار. نشاندیم

 ارکن نوا. ندیشنیم دختر کمریرو ودشویمدبلن دستشهناخواست

 کندیمهزمزم گوشش

 

 .یکردمدرک منو مدتنیاهکیمرس-

 

 بزند حرفدتوانیمیسختهبنایدا

 

 .کنمیم خواهش -

 

 کی از پسریهامچشنشد دار رگ ویسرخ. ردیگیمهفاصلیکم نوا

 ستین درستدبوهدیشن... اما شود؟مشقدیپ. دهندیم خبردیشد ازین

 .بگذارد شیپ  اپ دختر بارنیاولیبرا
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001 

 

 

 لباسندامیهگوش هوی. برگردد اتاقشهب تادکنیمدگر عقب

 اسلب. بردارددخواهیم را گریدمقدهکنیهم ودکنیم ریگ مبلیهیپاهب

. دنبوممحک گرید هادبننشد باز باهک آنجا از ودشویمهدیکشممحک

 شارفمهیروممحک را شیها پلک. شودیمهدیکش باسنشیرو تا لباس

 .دهدیم

 

 مگر! شودیم مگر! باشد خودش دار جلودتوانینم گریدنایدا

 دست ودرویم جلو! داردهنگ دست ودنیبب راییبایز ازمحجنیادتوانیم

 خودش. کندینمیاعتراض نوا. شودیمهحلق نوا کمر دور شیها

 انوهکدگذاریم دختریهشانیرو را شیها لبنایدا. ستین لیمیبمه

 کندیمهزمزممارا. لرزدیم
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 .نوا نترس-

 

. دهدیمهادامیباز عشقنیاهبنایدا ودشویم مشت نوایها دست

 مک. دهدیمهادام دختر گوشیهالل تا را شیهاهبوس

 زندیم گوششیهاللهبیمحکم

 

 !دلم عشق. نواممواظبت -

 

. بازگرداند دخترهب را ارامشنهمزما ودبرو جلودکنیمیسع

 وان حاال. کندیم بلندش را او ودریگیم را نوایها زانو ریز ودشویممخ

 بودشن ودبوهک ریز لباس کی جز. یلباس چیهیب. شودیم لخت کامال

 .نداردیفرق
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 را نوا ودرویم تخت سمتهب. دهدیم قورت را دهانش بزاقنایدا

 و کنار ودکنیمنت از را کراواتش ونراهیپ عیسر. گذاردیم تختیرو

 نواماندایرومارا وهمهاران را شیها انگشت نوک. کشدیم دراز نوا

 .اوردیم در حرکتهب

 

 .دارم دوستیلیخ. نوامدار دوست-

 

 .شاردفیم خودشهب شتریب را اونایدا. کندیمهل دار صدا را نفسش نوا

 

 .ینش تیاذمدیم قول. بسپارمبه خودتو -

 

 کندهزمزمدتوانیم سخت نوا

 

 !ستمیندبل -
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 خنددیمنایدا

 

 دوست روهاولت باریدیمننشوهنکیا. دارم دوست هاتویگریناش -

 دست بهتیکسهن و دتتیدیکسهننم جزمکنیم حسهنکیا. دارم

 !دارم دوست روهزد

 

 نکرده باز را شیها پلک هنوز نوا

 

 !انیدا -

 

 عمرم؟نایدا دلنجا-

 

 !ینکنممونیپشهبد قول -
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 !مردونه قول! دمیم قول -

 

 .کندیممتما راهفاصل ویدورنیا ودزنیمهمیخ دخترنتیرودشویمدبلن

 

 باال شتن نبض. خواندیم دختر گوشمدهعاشقان ودبوسیمهنقطهبهنقط

 .شودیم دتریشدنخونایجر شدت ودشویم داغ تنش. رودیم

 

00 

 

. ودندبهشدهخستیبحسا. کشندیم دراز لبیرویلبخند بانشایدو هر

 ورد را دستش کی ودیآیم شیپهلویرونایدا. کشدیمیقیعم نفس

 کندیمهحلق نوا کمر
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 دلم؟نجایندارهکددر -

 

 ودیکش خجالت. شد شرمش. دهدیمنتکایهنشانهبیسر نوا

 تاررفهمودبان ونیمت پسر انقدر اما. شود پسر مانعدز سرشهبیحت

 ارفش بهشیلیخ. کند تیاذ را پسرنیادش شرمش شتریبهکدکر

 رشعو ازییایدن با. نکردیاصرار نداشت لیتمایزیچ هرهب وداورین

 چیپ با ودکنیدلبر نتوانست. دیکشهت خجالتش ودش روهروب

 برق توانستیم اما کند، خودشیهوانید رانایدا شیهاماندا

 .ندیبب رانایدایهامچش

 

 .بخواب -

 

 پرسدیم نواهکدشویم زیخمیننایدا

 

 ؟یریم کجا -
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 .حموم -

 

 .امیمممن -

 

 چرخاندیم را سرشنایدا

 

 .ایبیدار حالشو -

 

 ایدرویمهرا لختنایدایجلوهک ستین معذب. شودیمدبلن نوا

 راناشیها لباس تادیگویم نواهبنایدا. برودمحماهب او بادخواهیمیحت

 داغ آب از پر رامحمانوا مدت،نیا طول درمه خودش وداوریب

 دیگویمدشویممحمادوارهک نوا. ماندیم نوا منتظر ودکنیم
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 .بغلم تو ایب بعدشمنیشیمنم اول -

 

. ردیگیم قرار بغلشیتودبوهگفتهک همانطور نوا ودنینشیم آبیتو

 توانستینمهچگایههکیارامش از پر. شده عشق و آرامش از پر تنش

 هر با ودکریمهنگا هامچشنآهبهک بار هر. کندهتجربیگریدیجا

 ودیرسیمهنقطنیباالترهب شد،یم خارج دهانش ازهکییآوا

 رادح زا شیبییبایزنیا. فشردیم خودشهب ببشتر را دخترکهدوبار

 .داشت دوست

 

 .من آرامش -

 

 مرشک دور چکیپنچوهکنایدادساعیرو را دستش ودزنیمدلبخن نوا

 دهدیم قرارهدیچیپ

 

 .انیدا -
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 بردیم فرو دخترکنگردیال را سرشنایدا

 

 .دلمنجا -

 

. دبشو مور مور تنشدشویم باعث گردنش بانایدایها نفسدبرخور

 کندیممخیکم را گردنش

 

 .یبودممواظبهکیمرس -

 

 .نباشم مراقبتهمگهشیم تو،یعمرمیهشیش -

 

 اشیزندگ درنتاکنو را عشق وهتوجههمنیا. کندیم بغضیناگهان نوا

 ویبدبخت جز اشیزندگ دردبو ادشیهکییجا تا. نداشت
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 ودبوهکرد بغل را خودش خودشهشیهم. نبودیگرید زیچیچارگیب

 دایپینفر. داشت فرق حاال اما. بودهرفت خودشیهصدقنقربا

. کردیم ششیستا و داشت دوست وجودش اعماق از را اوهکهشد

 .بود قائل ارزش و گذاشتیمماحترا

 

 ودکننیمیخال زین رانشایباز عشقیهاهماندهت ازیکم ودکننیممحما

 درستیبرا ودپوشیم را شیها لباسنایدا اول. ندیآیمنرویب

 ار موزیهاهتک. رودیمهاشپزخانهب نوایبرایحسابنمعجو کینکرد

. کندیمهاضافنآهب را رعسلیش و ریش وداندازیم کسریم داخل

. کندیمهاضافنآ از زین پر مشت دو ودداریبرم را لیآجیهکاس

 ماگ ودزیریمیبزرگ ماگ داخل رانمعجو. خواهدیمهک هستیهمان

 وهنشست مبلیرو ده،یپوش را شیها لباس نوا. رودیمنرویب بدست

 .کندیم خشک را شیموها

 

 دیگویمنایدا دست در ماگندید با
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 ؟یزنیمیتیتقو -

 

 .ندینشیم کنارشنایدا

 

 .کردم درست توهواس نویا. شمیم تیتقو توندید باهکنم -
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 ردیگیمنایدا دست از را. ماگ ودگذاریم شیپاهایرو راهحول نوا

 

 .یمرس -

 

 خشکهب شروع ودداریبرم راهحولنایدا. خوردیم رانمعجو ازیکم

 کندیم نوایموهانکرد
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 ؟ینکن رنگ موهاتو چوقتیههشیم -

 

 گذاردیم کنار را ماگ نوا

 

 چرا؟ -

 

 .برهمشب رنگمندار دوست! شبه رنگ -

 

 !کنمیم خودمو تالش -

 

 کندیم نگاهشنایدا

 

 !یسرتقیلیخ -
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 چرا؟ -

 

 !شه خوشمدلیگینممچش بارهی -

 

 کندیم جمع را شیها لب نوا

 

 !یشیم پررو -

 

 !هایکرد بازنزبو -

 

 ؟یندار دوست -

 

 گذاردیم کنار راهحول. خنددیمنایدا
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 .باشههداشتنزبومههگیدیجاهانکنیتمر.. چرا -

 

 زندیم شیبازوهبیمشت نوا

 

 ؟یشیم پررومدیم رویدید -

 

 .شودیمدبلننایدا

 

 .میبخوابمیبر -

 

 روهبینگاه اول ودرونیم تخت سمتهب. دیگویمیچشم نوا

 اما. کند جمع عیسردبو شیرویهلک اگر تادازاندیمیتخت
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! کودگفتنیمهکیخونیهاهلکنآ پس. نخورد چشمشهبیزیچ

 دیگویمدیشویم نوا مکثهمتوجهکنایدا

 

 !فتادهین روتمه خش و خطهیمبود مواظبتیجورهی -

 

 آغوششهب را اونایدا. اندازدیم تختیرو را خودشهخند با نوا

 .داردیمهنگ اشهنیسیرو را شسر ودکشیم

 

 ...نوا -

 

 جانم؟ -

 

 بنایها حس از پر دلش ودریگیم شکل لبشیرویلبخندهناخوداگا

 .شودیم
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 چوقتیه چوقت،یههکمبد بهتیزندگهیمدیم قول -

 .یکردینممتصورشیحت

 

 

 .یدادهکییها قول ریزینزنهبد قول تو -

 

 تو نوا. کنمیم متیتقد شونودوبرابر چ،یهمزنینم. دمیم قول -

 تو! جنلیایدننیایتو! کثافتیایدننیایتوهفرشتهی. یاهفرشتهی

 .دادمبه  تورو خداهکیدیسفیهلکهی

 

 کندیمدبلنیکم را سرش نوا

 

 .هایگرفت ادتیهک هایچهشبهی -
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 ار ها حرفنیاهنکیا از غافل دخترک گدکنیمنجفتشایرو را پتو

 !بودهتکرارکرد خودش با ها شب و روزها
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 ؟یدارهنامیگواه. امینم باهاتنم امروز -

 

 کشدیم لباسشهبیدست نوا

 

 !نه -

 

 داردیبرم را لشیموبانایدا
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 .امهنیگواه دنبال برو فرصتنیاولیتو. دنبالتنایبمگیم پس -

 

 .دبکن را نکاریاهکدبوهزد فکرشهبمه خودش. دهدیمنتکا سر نوا

 وان. رودیمهعجل با سپس ودرسانیم را او اولهشیهم معمول طبقنایدا

 تک تک. هستند کار مشغول پرسنل معمول طبق. شودیمنرستورادوار

 ها نلپرس ازیکی شود،یمهک دفتر کینزد. دهندیممسال دنشید بانشا

 .شودیم راهشدسدبو اریماز نامشهک

 

 .آوردن فیتشریحق جناب -

 

 در نجایادنکن! رفت ودرسانناالنیهم را اوهکنایدا ؟یقح جناب

 نوا مکثهمتوجهک اریماز است؟نایدادیجدیبازهمسخر دارد؟یگرید

 دیگویمدشویم

 

 !یحقیمصطف. انیدا جناب پدر -

543 DONYAIEMAMNOE



 

 

 نگهبان محیا  آقا و خانم بلک
 

 

 او ازیادیز زیچ! معروفیحق جناب. پردیم باال شیابرویتا کی

 تا ودبو مملکتیهاهندگهکل ازهکدحنیا در فقط. دانستینم

 .بوددثروتمن توانستیم

 

 .باشه -

 

 شخص حضور. است آشوب دلشیتو امادکنیم برخدخونسر

 خبرنایداهبهکدندار وقت انقدر. ستین لیدلیبنرستورانیا دردمردخو

 ودکشیمیقیعم نفس. بزند ایدرهب دلدیبا ندارد،یاهچار پس. بدهد

 کیش اما استنمس! زنشستهیم پشتیصندلیرودمر. شودیم اتاقدوار

 و است مشخصهفاصلنیا از شلوارش و کتیدوخت خوش. پوش

 شودیممشقدیپ گفتگو شروعیبرا. کندیممتما را کار پلماتشیدهقی

 

 !سالم -
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 نگاهش! ستین تیشخص با و ادب با. دهدینم خودشهبیتکان

 .شودیم ترهدستپاچ نوا ودکنیم

 

 .نیاومد خوش -

 

 زندیمیپوزخنددمر

 

 !بگهدام خوشمبهیکس خودمه، مالهکییجاهبمنداریازین -

 

 بانهمزما. رودیم جلومقد کی وددهیم فشار را فشیکیهدست نوا

. دیایم سمتشهبمارامارا ودشویمدبلندمر قدمش

 !بشنود اتاق سکوت در را شیها کفشیهپاشنیصدادتوانیم
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 !یباباتهیشبیلیخ -

 

 !شناسدیم کجا از را پدرشدمرنیا! شودیم داغ شیها گوش

 

 !یدار دوست رو کلمات بایبازمپدرتنهمو مثل -

 

 .کندیمماخ

 

 ...اما بود،یخوبدمر! یمرتض -

 

 پرسدیم ودکنیم مکث

 

 بابات؟ ازیدونیمیچ -
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 دهدیم جواب سوال با را سوالش نوا

 

 ن؟یشناسیم کجا از منویبابا -

 

 !زیبرانگ تنفر و زشتدلبخن کی. زندیمدلبخنیمصطف

 

 .بودمکینزد قیرف! شتریبمکینمهالبتنشناختیمههم رویمرتض -

 

 راچ! بودهدینشن او ازیزیچنتاکنو چرا پس پدرش؟ کینزد قیرف

 .بودهنگفتیزیچ اودمور در مادرش

 

 کرده،یمعرف نامزدش رویمرتضنهموهدخترمپسرمدیشنیوقت -

 متسهرینم نرسه، دماغشهب منفعتیبو تانایدا! هیخبر حتمامگفت

 .یچکسیه
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 !دیگویمهچدمرنیا. کندیمماخ

 

 .شمینمهمتوج -

 

 زندیمیشخندیندمر

 

 لد راحتیبتونیعیطب ،یهستییباالدق خوش و خوشگل دختر -

 حسابیدگزندمرنعنواهب روشیبتونهک ستینیپسرنایدا اما. یببر

 !یکن باز

 

 ها؟ حرفنیا ازهیچنهدفتو -
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 شیهامچشیتو ودستیایم شیروهب رو درست. دیایم کشینزددمر

 شودیم براق

 

 ظاهر دردخوایمهکیآدم گول ویکن باز گوشتو ومچشهنیامهدف -

 !ینخور روهکن رفتار درست

 

 وهمدا شخصایحقیمصطفیبزرگهبیادم. دهدیم بوهیقضنیایجا کی

 !زندیم حرفهنگونیانایدادمور درددار

 

 ت،سین هدفیب ها حرفنیانگفت و نجایایتو شما شخص حضور -

 !مطلب اصل سراغنیبر

 

 دریکسنتاکنوهک استیمرد نظرنیاهالبت زند،یم حرفهگستاخان

 !بودهنگفت شما جز مقابلش
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 !ینترسیلیخ -

 

 !بترسمهندار لیدل -

 

 !ترسنیمههمنم از -

 

 !ترسوانیادیز اونادیشا -

 

 .شقهکل و نترس خودش مثل! یباباتنیع قایدق! نه -

 

 فک ودزیمناالنیهمدنبونایدا پدر اگر. خوردیم را خونشنخو

 و استهبست بالش و دستهک فیح اما. اوردیمنییپا رادمرنیا

 .کندیم تشیاذنیهم
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 دهدیمهادامیمصطف

 

 .میزنیم حرف اونجا دفترم، ایب فردا -

 

 !امیمنایدا با -

 

 شودیم کشینزدیقدمیمصطف

 

 ات. ستین لیدلیب دعوتتیدونیممه خودت وییایم تنهامدونیم -

 نوزه مامانتیراست بود؟هکاریچ قایدق باباتیدیپرس مامانت از حاال

 خودت؟ شیپ شیآورد ایهسالمندانیهخاننهمویتو

 .ستینهراهب رو حالشدایزهکرد قلبدنویپمبودهدیشن
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 رخب اشیزندگ ستین و هست ازدمرنیا. زندیم خی وضوحهب تنش

 !دارد

 

 .منتظرتمهد ساعت فردا -

 

 واقعادمرنیا. شودیم اکو گوشش در درنشدهدیکوبیصدا ودرویم

 !شدهمیقاهچهرنیا پشت دریگریددمر کی ای استیحقیمصطف

 

 !شناختیم کجا از قیدق را مادرش و پدر

 

 ودام! ندارندنستادیایبرایرمق شیپاها وهکرد عرق دستانش کف

 .رفت ودکر بپایطوفان
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 سر آبنوایل دو ودرسانیم زیمیرونوایل و پارچهب را خودش زورهب

 گذاردیم شیگلویرو دست. کندیمهتاز را شیگلو ودکشیم
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 شرکتیتو پا. دهدهجلو فیضعدیانب امادلرزیم شیپاها و دست

 جو و جست گوگل در را اسمش شبید. گذاشته معروفیحق

 نستنتوا را ستیلهکدبو نامشهبمسها و شرکت. کارخانه انقدر انقدر،

 درشت. است ادشی خوب راهنوشتییانتهانمت امادبسپار خاطرهب

 رانیا "ندارد خبریحقیمصطف ثروتمرق از کس چیه" دبودنهنوشت

 زیچنایدا ستیبایمناالهکنکال انقدر! کالنیثروت. است ادشی خوب

 اما! گرشیدیکارها ونرستورانآ از شتریب داشت،نیا از شتریبییها

 ندارد؟ چرا
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 ازهکدبلونیموها بانجوایدختر.رودیمنرسپش سمتهب

 زیم پشتهشد کاشتیهانناخ و غیج رژ آمده،نرویبمفریهمقنع

 !ستادهیا

 

 .سالم -

 

 اورد،یم باال سر دختر. لرزدیم شیصدا

 چقدر مگر. زندیمنرویب اشهشد تینیلمیهانودندادزنیمیلبخند

 کرده؟ تینیلم را شیهاندنداهکددارددرام نجایا

 

 داشتم؟ قراریحقیاقا با -

 

 اندازدیم توریمان داخلینگاه دختر
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 ؟ینورمخان -

 

 .بله -

 

 لیتحویادیز راینورمخاندبوهشد سفارش. شودیمدبلن عیسر دختر

 .ببرندنمهما مخصوص اتاقهب را او ودرنیبگ

 

 .هستندنمنتظرتو. بله -

 

 دیآیم کنار زیم پشت از

 

 .دیاریب فیتشرنم دنبال -
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 سکوت درنجفتشادبلنهپاشنیها کفشیصدا. رودیمهراهب دختر دنبال

 اسانسور کی مقابل ودرویم شیپ دختر. اندازدیمنیطن شرکت

 شودیم متوقفیاهشیش

 

 !باالیهطبق. دییبفرما -

 

 ازننشاهکهدکم تک  کی جزیهدکم چیه. اندازدیم اسانسورهبینگاه

 سوار .بودنمهمانا مختص اسانسور انگار. شودینمهدیددبو باالیهطبق

 را اسانسوریهدکم رو بایز دخترک. ندارد گریدیهچار ودشویم

 .رسدیم باالیهطبقهب اودبعیکم ودزنیم

 

 وهشستن زشیم پشت. ندیبیم رایخق جنابدشویم متوقفهک اسانسور

 اختصاصنشایاهب کاملیهطبق کی. است مقابلشیها کاغذ مشغول

 شش وهطبق راس درهشدیکارهکند بزرگیلیخ زیم کی. افتهی

 با گرید بزرگ زیم کی ورترنایکم. زیم مقابل درمچریصندل
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 لیوسایباق! یحق جناب نگیهولد از بزرگننشا کی ویصندلهدوازد

 تهاان در وهپروند از پر بزرگیهادکم. هست ها زیچیلیخ. ندیبینم را

 ! بسته دریاتاق

 

 قدرت کامال! زدهنرویب انشیم ازهکیریش با بزرگ H حرف کی

 دریکوتاه نگیدیصدادگذاریمنرویبهک اسانسور از پا! طلبانه

 .شد نجایادواریکسهکددهیم خبر انگار ودچیپیمهطبق

 

 !سالم -

 

 اشیشانیپیرویهنیپ. زندیمیلبخند خرفت ریپ. شودیمدبلنیمصطف

 !ندیبیمهنگونیا او ایهشد روزیازد تر پررنگ

 

 !ییایممدونستیم. سالم -
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 .زروید برعکس. گرفت لیتحو را سالمش

 

 ببازد را خودش جانبهب حقدمرنیایجلودینبا

 

 .ندارمنزمایلیخ -

 

 زندیم مقابلشیهایصندلهبیهاشار دستش بایمصطف

 

 !دخترنیبش -

 

 مقابل نه، کارش زیم پشتیمصطف. ندینشیم

 ندینشیاومیروهروبیصندل

 

 م؟یبزن حرف -
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 !نهیهمنهدفمو قطعا -

 

 رم؟پس ایمکن شروع پدرت از -

 

 !شود بیتخر نجایا امروز است قرارهکددانیم خوب

 

 !اندممهمبرا دو هر -

 

 زندیمیپوزخند

 

 !شدهممه براتدزوهچ -
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 .کنمیم شروع پدرت از -

 

 ردیگیم فرا را کمرشدسر عرق ودزنیم خی تنش

 

 شروعمباه رونکارموهتاز ها روزناو. بودنم دوست پدرتیدونیم -

 بابات تادبو خوب زیچههم! میکردیم شرفتیپمیداشتهتاز ومیدبوهکرد

 !زد سرشهبییجدایسودا

 

! رددا تفاوتدشنویمهکییها زیچ بادبوهدیشنهکییها زیچ او؟ پدر

 !دیگویم دروغدداردمرنیا ایدبوهگفت دروغ مادرش

 

 و داشتیخوب هوش پدرت! ما شکستیعنی ما، از پدرتنجداشد-

 پریهیسرما کیهب روهیسرمانیکمترنزمانیکوتاهتر در نستتویم
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 .کندیمییخودنما اشهروزیف انگشترنینگ. زندیمهیتک اشیصندلهب

 

 ورط خواست ودشیعصب پدرت! شه جدا پدرتمنذاشتنم -

 !نبود ایدنهب عمرش اما،هبزنمبه رونشراکتمویاهگید

 

 !کندمهضدتوانینم! چهیعنی

 

 امامبرسون مادرتهب رو اشهیسرمامکردیسعیلیخ پدرت مرگدبع -

 مسائلنیا ازیجدا توروددا حیترج ودنکر قبول چوقتیه مادرت

 !کنه بزرگ
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 رمگ! نداردنامکا! نه! ارددهودستگامدنیا دریسهم پدرشیعنی! یعنی

 انوقت و پولههمنیاهبیبزن پا پشتدشویم

 !یکنیزندگیبدبختیتوییایب

 

 درشپیدخترک! داد دخترکنیادخرهب و ساختنداستا ریپ کفتارنیا

 حاال. بودندهکرد فیتعرهخورد شکستیمعمولدمر کی شیبرا را

 !کردیم فرق زیچههم

 

 کندیمهزمزم

 

 !دروغه -

 

 تازدیمهرحمانیبددهیمهادامیمصطف
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 توهبنشد کینزد از هدفش! دهیفهم رو ماجرانیاهتازنایدا -

 تویسرما توهنکیادبع و گفتیم رو ماجرانیا بهتمکمکهنیا

 شویران حکمر نگیهولدنیایتو همسرتنعنواهبنایدا دستت،یگرفت

 .کردیم شروع

 

 شودیمدبلن عیسر... نداردنامکا.. نه

 

 !گرانید بیتخریبرانیزنیم حرف هاهبچهیشب -

 

 !دختر نباشهساد -

 

 باهاش چرا! پسرتونهنیکن لهشنم شیپنیخوایمهکیاون -

 !نیداریدشمن
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 کندیم پرتاب را راخریتیمصطف

 

 ومچش! ستینهدیمننشوهکیاوننایدا! برادرمه پسر! ستینمپسر -

. دمیم بهت حقوقتو و حقمخود! و ردو ازش عیسر ونک باز گوشتو

 بهتمردک داتیپ ویهستهک حاال. نکردم داتیپ امامگشت دنبالت سالها

 .دمیم رودبو پدرتیبراهکیچ هر
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. دهش خشک دهانش بزاق ودکنیمددر شیهاهقیشق. رودیم جیگ سرش

 وزهن! است چخبر. نشستهدیسف و سبزیها جدولیرونابایخ کنار

 تدرس! پدرش! انیدا! مردنآ! کند باوردتوانینم راهدیشنهکییها حرف

 ذوق پر در درست. شد خرابیچههم اشیزندگیروزهانیبهتر در

 مانده؟هچ حاال. شددنابو زیچههم اشیزندگیروزهانیتر شوق و
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. ماندیمهزلزل ازدبعهشاهان عمارت کییهاهرانیو مثال وهشد خراب

 .نمانده شیپهلحظدچنهشکونا از چیه

 

 نارک وناتوبانیا وسط نجایا. شوندیمدر کنارش از سرعت با هانیماش

 صورت قطعا تنها دخترک کیمهنا هاننشست جدولنیا

 از شیگلو باشد؟ دردشممرحدتوانیمناالیکسهچ اما ندارد،یخوش

 !زدیبر اشکهچیبرا امادکنیمددر ودشویمهفشرد بغض شدت

 

 ودریبگ تماسنایدا بادبوهخواست بارها. کرده رها کنارش را اشیوشگ

 ودبکشددا سرش کند، اشهمواخذدیبگو اوهب را ستین و هست

 قطف ودباش دروغ نهایایههمدنکنهکدبوهبردنگمایهلحظ امادکننرایو

 !کند خراب
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 ،اوهبنزد گزن اینایدا شیپهبنرفتیبراهن کند،یممعز نباریا اما

 ودبوهکرد سکوتهک مادرش! مادرش شیپدبرو تادکنیممعز

 !بود بدهکار اوهب سالهانیایهاندازهبیحیتوض
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 نجایاهب را مادرشهکدبویسالدچن. ستدیایمهشگایآسا در پشت

 نسبتهبهکنتهرایهیفرمان درنسالمندایهخان کی. بودهاورد

 بابتیادیزیهنیهز. داشتیشتریب کاناتام گر،یدیهاهخان

 بابت از الشیخ و داشت را ارزشش اما کرد،یم پرداختهخاننیا

 را در شیبرایشگیهمیرو خوشدمر بود،یکم. بود راحت مادرش

 نجایا پرسنلهب نکند،ماخدکنیمیسع. کندیم باز

 مثل. ستین مشخص شیبرا اشهگذشتهکدداریارتباطهچ

. کندیمدبرخور ادب با و رو خوشهشیهم

 توقیلیخ. بود منتظرشهکدبو روزها مادرشهکدیگویمیفتحمخان

 .دانستینمنایدا از چیه بایتقر ودبوهنزد سر اوهبدبو
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! کندیم خی بدنش ونتدستیایمهک مادرش اتاق در پشت

 جز! بود مهمانش سالهاهکیسکوت جز! دیبگوهکددارهچنزنیا

 وددر جزنزنیا. بود تلخش سرنوشتهکهگوشنیاهبدیتبع

 بادبوهکردنیتمر سالها... اما! نداشت چیه! چیه داشت؟هچهنال

 با توانستیممه امروز. کند دل وددر هانآ با! بزند حرف شیهامچش

 اتاقدوار ودکنیم باز را در. کندییراهنما را دخترش شیهامچش

 .شودیم

 

 شمشچیهگوش از اشک. ندیبیم را دخترکش. دیایمنییپا سیانهنگا

 عیرس نوا. کند بغلش را او ودشودبلن توانستیم کاش ودشویمیجار

 بادیاینم دلش. کشدیم آغوششهب را مادرشنت ودرویم جلو

 .کندیاخالقدبنزنیا

 

 !مامان -

567 DONYAIEMAMNOE



 

 

 نگهبان محیا  آقا و خانم بلک
 

 

 !بودهشد تنگهکلمنیایبرا دلش چقدر ودزنیم شیصدا

 

 .ردیگیمنجا ودریگیم فسوندیبویم

 فراموش را او دخترکش گریددکریم فکر. کشندیم بغضش سیان

 !نبود اینطور اماهکرد
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 !خستمنماما -

 

 کشدیم کنار ودیگویم رانیا نوا

 

 !خستمیزندگنیا از -
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 اتاقنمامههتازیهوا ودکنیم باز راهپنجر. رودیمهپنجر کنار ودشویمدبلن

 شودیم

 

 !خستمهبباریبدبختمهایخوش وسطهشیهمدیباهنکیا از -

 

 و پشتیب از! دنیجنگ از! نکردنهیگر از! بودنیقو ازمخست -

 !زایچیلیخ از! بودنهپنا

 

 بزند حرف تر راحت تادکنینمهنگا مادرشیهچهرهب. گرددیبرنم

 

 از. ستمین تنهاهنکیا از. شدیم راحتمالیخ داشتهتاز! یدونیم -

. مکن باز حساب نفرهی رومتونیمهنکیا از. دارمهپنا و پشتهنکیا

 ...کههیچمدونینم تهشومخودمهکیزندگ ازمشدیممارومداشتهتاز
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 کوبدیمهپنجریهلبممحک را دستش کف

 

 وسطننیریمنایم هوییدید رو ها کبوترنیا! شد خرابیزرت -

! زرشک گفتمبه! منیوشخ وسطدیر درستداومیچهی! اتهکل

 !یکرد فکریچ

 

 مادرشیهامچش بادیبا رادبعهبنیا از. گرددیبرم. است وقتش حاال

 برود شیپ

 

 رویحقیمصطف بود؟یکمیدلخوش وهپنا و پشتنیایدونیم -

 ؟یشناسیم

 

 شناسدیم پس زند،یم خی مادرشیهامچش
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 ،باباش باهدار فرقنگیم! انیدا اسمش! اون پسر -

 فرقهندارنامکا پسهشد بزرگهسفرنهمو سرنگیممهایسرهی

 !باشههداشت

 

 حاال پسرش نبود، بسنشگودبنیلع مردکنا. شودیم هل سیان

 خارج زبانش ازینامفهمویها اوا. گرفته را دخترشیزندگنبایگر

 . شودیم

 

 دیگویمهچ مادرشدفهمیم خوب نوا

 

 جدا ازشمباباهک گفت! گفت! بودمیمصطف شیپناال -

 ومنالش و مال خواستهکدبع ودکر فوت بعدش ودش وورشکستدش

 ! ینکرد قبول تو بهتهبد
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 بزند حرف توانستیم کاش

 

  آره؟هگیم شر -

 

 . شودیم شتریب سیانمنامفهمویها اوا

 

  گه؟یم راست -

 

 ! نهیعنینیا وددهنتکا سردتوانیم تنها سیان

 

 ! بدم باباتو منال و مال ایبهگیم مامان؟مکن کاریچ -

 

! را ناموسیب خورمحرا فطرت پس مردکنادشناسیم خوب سیان

 !گذردیم اشهزد کپک مغز درهچددانیم خوب
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 آره؟مکن حسابناویرومتونیمهک هست نفرهی -

 

. بودهکرد راییروزهانیهمچ فکر شیپ سالها سیان

 هردبوهگفتمه نواهب وهسپرد اوهب را اصرارشیهصندوقچنیهمیبرا

 !کندهاستفادهصندوقچنآ ازدبزن هاهگذشتهبیگذردشمالزیزندگیجا

 

 !مامانهموندمادی اسمش خوب! خانمهبنفش -

 

 .آمده درست راهرا ،یعنینیا ودریگیممارا مادرشیطوفانیهامچش
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 ودکنیم نفوذ جانشهب شیاگرم. ردیگیم دستانشنایم راییچاناستکا

 نفسهبنفش. ماندههرفت رو و رنگیقالیها گلیرونهمچنا نگاهش

 ازدبع است سخت. شودیمهریخ دخترهب تاسف با ودکشیمیقیعم

 در ار سالهانیایتمامیتوانستیمهکیحال دریبدان سالیاند و ستیب

 طرت،ف پستنوایحدچنهنهک انسان،دچنیهواسطهب ،یکنیزندگیخوش

 رو ودگذاریم کنار راییچاناستکا. یاهشد غرقیبدبخت در

 دیگویممخانهبنفشهب

 

 با اولنیهم ازمخواینم. بمونه نجایهم شماست دستهکیمدارک -

! هیچهبیچنبفهم تا جلومبر جنگ حالت

 !بسوزونمهشیر از رونهمشومبریجورهیمخوایم

 

 دکنیمهنگا نواهب مضطرب. کندیمهرخنمخانهبنفش دلیتو ترس

 

 !دخترم باش خودت مواظب -
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 زندیمیپوزخند نوا

 

 هر در. کنهینم فرق وجبش دو وجبهیهبگذرمآد سر ازهک آب -

 ای کثافت،نیایتومبذار پامخود ای. کنه نابودت تاهاومد صورت

 .باتالقشونیتونبکش منو اونامبذار

 

. کندیم ترک را اشهخانیتلخ اوقات با نوا. دیگوینمیزیچ گریدهبنفش

 پس شده؟ کینزد اوهب هدف بانایدایعنی. کندیمددر سرش پس

 بدستدتوانیمهک استیثروت بخاطر اشههم! چه محبت و مهرههمنآ

 باورش! رسانمیم تیموفقیهاهقلهب را تودیگویمههمنآ! آورد

 حاالددهیمننشاهخوا ریخ ونامهرب را خودش آنقدرهک پسرنآدشوینم

 !شده رو دستش نطوریا
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 !دارد سرشیتویادیزیهاهنقش. رودیم عمارتهب ودریگیمیتاکس

 خودشینابود تاوانش اگریحت خشکاند،یمهشیر از رانخاندانیا

 االب اشهقی تاهکییهایبدبخت و سالهانیا تک تکنتاوا. باشدمه

. دبرونییپانشایگلو از خوش آب گریددگذارینم. ردیگیم رادانهآمد

 او تا! کندیم شروع پسرکنیاینابود از اولمه را اشهنقش

 !نکندیباز نقش شیبرادباش

 

. دهمان مقابلشنیتریوهبهریخ ها، اتفاقیههم و جاههم از خبریبنایدا

 کشدیمنرویب اشهجعبیتو از را ساعتمتما دقت بادمر

 

. هستشنهامو ساعت مدلنیدتریجد ازیکی ریکارت ساعتنیا -

! یحق جناب شماستیهبرازند قطعا هانیتریالکچر ازیکی

 الیخ با وهنشد بازاردوار ساعتنیا کیفیها مدل هنوزهخوشبختان

 .دیکندیخرنیتونیم راحت
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 نوا دستهب ساعتنیا قطعا. کندیم جابجا دستشیتو را ساعتنایدا

 .دیآیم

 

 !خوامیم نویهم -

 

. دیآیمنرویب وهکرد پرداخت راهنیهز ودگذریمهجعب داخل را ساعت

 خوشش نواهکدکن خدا ودبوهکرد پرداختهیهدنیا بابتیادیز مبلغ

 قشایاشت. رودیمهخان سمتهب ودخریم زینیبزرگ گلهجعب. دیایب

 کیمحک شیبرا گرید وهشد شتریب عمارتنآهبنرفتیبرا روزهانیا

 .کند حس آنجا را آرامشدتوانیم ودندار راهخوابگا

 

 سر تا سرهکددوزیم عمارتهب را نگاهشدکنیم متوقفهک رانیماش

. بودهنگفت اوهبیزیچ نوا دارد؟نمهما. استنروش شیها چراغ

 ودداریبرم راهجعب و گلنیماش عقبیصندل از ودشویمهادیپ

 .افتدیمهراهب
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 دماغش ریز غذا خوبیبو و عمارت سکوت شود،یمهک عمارتدوار

 چدیپیم

 

 نوا؟ -

 

 ودشویم خارجهآشپزخان ازمآرا وهآهستییهامگا با نوا

 مقابل در. بروند زودتردتواننیم امشبهکدیگویمهخدمهبنهمزما

 ستدیایمنایداهنگا

 

 .عشقممسال -

 

 تیال کی کرده، رنگ را شیموها. اندازدیم نواهبییپا تا سرهنگانایدا

 کامال را اشیشن ساعتمانداهکدبوهدیپوش زینیبلندنراهیپ. یاستخوان

 .بودهکردیمیمال شیآرا. دادیمننشا
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 !دلبریکردهچ -

 

 دستیتو بزرگ گلهجعبهب را نگاهش. دیایم جلو ناز با نوا

 اندازدیمنایدا

 

 .قشنگنیلیخ -

 

 ردیگیم نوا سمتهب راهجعب دو هرنایدا

 

 .رسندینم توییبایزهب -
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 مشخصهنکرد باز ودبوهشد حک ساعتیهجعبیرو ریکارتمنا

 تنها عمرشیتوهک است لوکسیهاهیهد دستنآ از ه،یهدنابهکدبو

 .بودهکرد کیال رانعکسشا

 

 .مناسبتهچهب. عشقمهنکنددر دستت. یوا -

 

 ردیگیم انگشتشنایم را نوایموها ازهتدس کی ودیآیم جلونایدا

 

 .خوادینم مناسبت تو مثلییبایزیبانوهبندادهیهد -
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 سمتهب. گذاردیم زیمیرو را هاهجعب ودرویم عقب. خنددیم نوا

 کی. کندیمیپل را نظرشدمور اهنگ ودرویممستیس
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 کی. دیآیم شیپنایدا. امشبیهوا و حال مناسب ونمتنبدویقیموس

 را گرشید دست ودگذاریم نوا کمریگودیتو را دست

 .اشهشانیرو

 

 ؟یببر دلیخوایم امشب -

 

 زندیم پلک ناز با نوا

 

 .برسممشوهرهبمخوایم امشب -

 

 کاردیم نوایشانیپیرویهبوسنایدا

 

 ؟یشدیاحساسات انقدرهشب کیهشدیچ-
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 کندیمیمصنوعیاخم نوا

 

 داشتم؟ن دوست قبالهمگ -

 

 !یدادینمننشو! دونمینم -

 

 و نازههمنیا و تجمالتههمنیا امشب،. بودهکرد تعجب کامالنایدا

 .باشد لیدلنبدو توانستینم قطعا نوایهعشو

 

 .بگومبه هستیخاص خبرهاگ نوا -

 

 ؟یگردیمیچ دنبال -

 

 !نکاراتیاهواسیلیدل دنبال -
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 ؟یخوایم لیدلیزیچ هرهواس -

 

 تدس دور ،یقیموس بانهمزما ودرویم عقب. کندیم شل را دستش نوا

 شودیممخ عقبهب آغوششنایم آخر سر ودخوریم چیپنایدا

 

 .خوامیم لیدلمکن تعجبهکیزیچ هرهواس -

 

 رودیم جلونایدایپا ریمسیتو نوایپا ودرویم عقبنایدایپا کی

 

 همسر کیمگرفتمیتصمنک فکر تو -

 .شوهرشههفکرهبدیشدهکمباشهنمون
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. دیگوینم چیه گرید نوا ودکنیم سکوتنایدا

 پژواک گوشش درهبنفشیها حرف ودمانیمهریخنایدایهامچشهب

 ازدترسیمنایدا. دیآیم شیپ شیهامچش تا ودزنیم غل نفرت. شودیم

 !کنندیم طلب را جانش انگار و اوهبدانهزد زلهکیهدرندیهامچشنیا

 

 نواندستایرونایدایهبوس بانرقصشا ودشویممتمایقیموس

 را زیمهماندهکهخدمنیاخر ودننینشیممشا زیم پشت. شودیممتما

 یغذاهامتما. است حاضر زیچههم. رودیم ودنیچیم

 .شدههدیچ زیمیرونایدایهعالقدمور

 

 !خانمیکردهچ -

 

 زندیمیلبخند نوا

 

 !یکن فیکهکمبساز براتیزندگ خودت، قولهب -
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 کلمات تک تک پشت نفرت وهنیک از غافل! خنددیم ذوق ازنایدا

 دخترنیا

 

01 

 

 عبور ریحریهپرد ازدیخورش نور. دهدیم بدنشهبیقوس و کش

 نواهب ودچرخانیم را سرش. کردهنروش را اتاق ازیمین وهکرد

 خواب در قغر وهدیچیپ خودش دور را پتو. دوزدیممچش

 اردانهدیلغز صورتشیروهکییمو تاردچن ودشویممخ. استیقیعم

 شبنیترهالعاد فوق ازیکی شبید. زندیم کنار انگشتش نوک بامآرا

 تاددهمانجا چطوردبودبل را زیچههم دخترنیا ودبو اشیزندگیها

 . کند اشیروان
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 است خواب غرق انقدر نوا. رودیممحماهب عادتش طبق ودشویمدبلن

 ودزنیمیلبخند. بودهنخوردنتکایاهذریحت مدتنیا طول درهک

 شیموها مدلیوقت. کندیم رها سیخ همانطور را شیموها

 .دیآیم صورتشهب شتریب شود،یممدره ودخوریممبه

 

 امشمشهب رامیحل بوس ودشویمهاشپزخاندوار. رودیمنرویب اتاق ازمآرا

 خصوصادبومیحل عاشق. بودنیهم امروزهشیمه. کشدیم

 درستمیحل شیبرا روزهانیاهک انسالیمیزن. خانمیصغریهامیحل

 .فرستادیم ودکریم

 

 .کنم دارشیب رومخان نوامریمنیکنهآماد رو زیم -

 

 وهگذشت صبح هشت از ساعت. دیآیمنرویبهآشپزخان از

 خوابنهمچنا نوا ودشویم خواب اتاقدوار. شود داریبدیباهگید

 ندینشیم تختش کنار. است
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 ...جان نوا -

 

 کندیم صورتش نوازشهب شروعمآرا

 

 دلمنجا -

 

 شودیم جمع خودشیتو شتریب ودخوریمیتکان نوا

 

 ...ها هشت ساعتیخانم -

 

 زندیم غر نوا

 

 .ادیممخواب. انیدامبخواب بذار -
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 رستوران؟ ریمدهبشیکیبخواب شما -

 

 کندیم باز را چشمش کی نوا

 

 !خبمدیخواب رید شب -

 

 .ادیم جا حالتمحمویبر پاشو. پاشو -

 

 زندیم کنار را پتو ودیگویم نچ نوا

 

 !تویهستیسمجمآد  عجب -

 

 خنددیمنایدا
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 .یدار دوستهک همونا از گوشت پر. فرستادهمیحلمخانیصغر -

 

 و کار لباس اول. رودیم شیها لباسدکم سمتهب ودشویمدبلن نوا

 .گذاردیمنشزلویرو را آنها ودداریبرم را اشیخانگیها لباس سپس

 

 .توشیزیبر شکرنمهییبرندارمخوریم نمک بانم -

 

 .کندیم جمع را صورتشنایدا

 

 .باشهیول نمک بامیحلمکنینم درکت -

 

 شبیدهک رانایدا شرتیت. شودیممحمادوار ودیگوینمیزیچ گرید نوا

 .دهدیم قرار ها لباسدسبیتو رانا وداوریم در تنش ازدبوهدیپوش
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 شبید ازهیثان هر تنشهبهقطر هردبرخور با ودرویم دوش ریز

 .شودیم مرور ذهنشیتو

 

. خوب حس کی و مزخرف حس کی. داشت حس نوع دو شبید 

 را مغزشهانیمور کینیعهکیمزخرف حس

 باعثهکیگرید حس و هدفشیبرادکنیمیروشفنتددارهکدخوریم

! دشوجومتما با. دارد دوست را پسرهکدشیم ادآوری ودببر لذتدشیم

 .ردیبگهدیناد توانستینم را درونش لذت امادکریم انکار را حسنیا
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 دشخو توانستینم. کندمهض را پسرنبوددب توانستینم ذهنش در

 شیاه هدفهبهنکیایبرا صرفا و استیبدمآدیحقنایداهکدکن قانع را

 حساب و قیدق انقدردتوانیممآد کی مگر. شده کشینزددبرس

 کند؟ عملهشد
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 با را شیموها. دیآیمنرویب عیسر وددهینم طولیلیخ را حمامش

 دوست. شودیمیراههصبحاننخوردیبرا همانطور ودکنیم جمعهحول

 واکنشدیشا. شود ظاهر پسرنیا مقابلهآشفتیکمددار

 زندیمدلبخن دنشید بانایدا. دهدننشایگرید

 

 .زمیعزنیبش ایب -

 

 او نتظرمهکددایمننشا اشیخال بشقاب ودبوهنشست زیم پشت خودش

 کشدیم شیپ رامیحل ظرفنایدا ودنینشیمنایدا کنار. بوده

 

 برات؟مبکش -

 

 شودیم جابجایصندلیرو نوا
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 .نکنهددر دستتمکشیممخود نه، -

 

 با تا است فرصتنیبهتر حاال ودزیریم بشقابشیتو رامیحل ازیکم

 کند ریغافلگ را پسر سوالش

 

 نبود؟ ماممراسیتو چرا بابات ان،یدایراست -

 

 شودیممدرهنایدایهاماخ سوالنیاندیپرس با

 

 !انیمنعقدمونجشیتو. بودهدوستانیمهمون کی -

 

 ازدستت؟ننش تناراح -
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 دهدیمنتکا سرنایدا

 

 .نباشننگرا. نه -

 

 خوردیم رامیحل ازیقاشق

 

 ای. یبزن حرف باهاشمدیند آخ ازم؟یچیههدینپرسمه مامانتیحت -

 !ادیب مامانت

 

 شودیمهریخ نوایهامچشیتو ودگذاریم کنار را بشقابشنایدا

 

 !بگو اولنیهم آخرتو حرف نوا -

 

 شودیمهکشویکم نوا
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 !فقطمدیپرسینجوریهم. یچیه -

 

 شیپ روزدچن پدرشهکدیبگو خودش نوا تا است منتظرنایدا

 روزیدنیهم نوا ودبوهآمدنرستوراهب

 کلیقح حاجهنکیا با. بودهرفت پدرشدنزهبدیبگونایداهبهآنکنبدو

 اما. شودیممتمانگرانشایبرادنیبگویزیچ اگرهکدبوهترساند را پرسنل

 .بود گوشش ومچشهک داشت را نفر کی کارگرههمنآنایم هنوز

 

 !نوا -

 

 کندیمهنگا تنها نوا

 

 ؟یحق حاج شیپیرفت چرا  -
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 !داشت خبر کجا از پسرنیا! کندیم کپ نوا

 

 ...من -

 

 دهدینم فرصتنایدا

 

 شش؟یپیریمیبگنمهبهنکیانبدویچهواس نوا؟یچ تو -

 

 بایترسیم چرا تو خواد؟یممدلمخودهکییجامبرمندار حق -

 بزنم؟ حرفمنیبشدمرناو
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 کندیمینچنایدا

 

. ششیپ بردمتیممخوددبویحساب و درستمآدهاگمآدناود -

 !یچیعنی هان؟یچیعنیمنبردیوقت

 

 دیآینمهکوتا نوا

 

 !یکنهمواخذ منویبخواهکمنکردیاشتباه کار -

 

 زندیمیپوزخندیصبعنایدا

 

 خونده؟ گوشت تویچ -

 

 بخونه؟دبخواهمگهک هستیزیچ -
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 !سازهیمهکویچیه ازمآدناو -

 

! نسازیمیوقت! بسازههکو چیه ازهتونینم ایدننیایتو کس چیه -

 !هستیزیچهییعنی

 

 بهت؟هگفتیزیچ پس -

 

 زیچههم رصح ازدبمان نجایا گریدیکم. شودیمدبلن زیم پشت از نوا

 دهدیم لو را

 

 .نیهم ودیپرسنموییآشنا و تو و منو عشقدمور در. نه -

 

 پرسدیم شک بانایدا

597 DONYAIEMAMNOE



 

 

 نگهبان محیا  آقا و خانم بلک
 

 

 ن؟یهم فقط -

 

 !من مخ تو نرویصبح سر! انیدانیهم فقط -

 

 دهدیمنتکایسرنایدا

 

 !بخور صبحونتونیبش. یاوک-

 

 .کنم شروعمخوایم ممویرژ. ندارم لیم -

 

 خنددیمنایدا

 

 ؟یچمیرژ! روکشهدونی بایاستخون تا دو الک -
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 رودیم هاهپل سمتهب نوا

 

 نظرت از ها شب! کننکسای شب و صبحیتو هاتو نظر -

 !یبدمقورتیتونیمهکممالت پریهگوسالهی

 

 خنددیمنایدا

 

 غالفهقیدقمین تیمتر ششنزبوناو. برومخانهطیسل برو -

 !شهینمیچیههبش

 

 سترنیا. پوشدیم لباس ودرویم اتاقهب. دیگوینمیزیچ گرید نوا

 انقدردیبا چرا! است زیبرانگ شک کامال پدرش او و مالقات ازنایدا

 انقدردبخواهدنداریلزوم است، دروغدمرنآیها حرف اگر! بترسد

 .کندیکاریمخف
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 از ودکنیم بیتکذ سو کی از. دهیبر را امانش الیخ و فکر

 و تریهنقشنا بادیگویم سو کی از .دییتا گریدیسو

 حرفنآ تسیندیبع بود،هدیکشهخاننیاهب دنشیکشیبرانایداهکیزیتم

 خودش با گریدیسو از ودباش اشهنقشنهمایهادامنخایحقیها

 و عشقههمنیا با ونمهربا پسرنیادندارنامکاهکدیگویم

 !برساندیبیآس اوهبدبخواههعالق

 

 گرید ودانهدیچپ او مغز درنجهایها تعجب و ها سوال عالمتمتما

 جزهک راهمسخریماجرانیادکنمتما عتریسرهچ هردخواهیم! ندارد نا

 !کاشیا! توانستیم کاشیا اما. نداردیگریزدیچ تشنج ویخستگ
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 کت ازیکینایدا. شودیم خارج اتاق ازهآماد و حاضر وهدیپوش لباس

 ودقنآ با وهدیپوش را اشییایتالیا دوخت خوشیها لوارش و

 .کندیمییخودنماهدیورزیهاماندا

 

 ؟یکنیدلبر دخترا ازیپوشیم نارویا -

 

 کندیم جدا اشیگوش از سرنایدا

 

 !برمیم دلمبپوش ریعرقگ بامهیکرد شلوارنم -

 

 زندیمیپوزخند نوا

 

 .قربون بنفستو اعتماو -
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 زندیمیلبخندنایدا

 

 .گردمیبرممدار کارییجاهیمریممخودم. رستوران برسونمت ایب -

 

 دیگویم عیسر نوا

 

 .بعدمکنمنا ثبتیرانندگهاموزشگامریم اول. رمینمنرستوراهن -

 

 را خودشدیبا. بودهگرفت گرشیدیهامیتصم کنار روزید رامیتصمنیا

 را خودشیکمدیبا. کندیم رهانایداهبیصدرصدیوابستگنیا از

 .کردیم مستقل

 

 دیگویم خوشحالنایدا
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 !اونجامیریم ایبهباش. خوبهیلیخنیا -

 

 را اشیلم کارتدافتیم ادشیدرویمنییپاهک راهپلنیاولدیگوینمیزیچ

 برنداشته

 

 !رفتمادی ارم،یب رومیمل کارتمبرنم برو تونایدا ا -

 

 دریگیم رانهلیهشمار ودکنیم اجابج دستشیتو را تلفنشنایدا

 

 .منتظرم. باشه -

 

 آخریهلحظ. داردیبرم کشویتو از  را اشیمل کارت ودگردیبرم نوا

 رژ. دبزن تر پررنگیکم ودکن عوض را لبش رژ رنگدریگیممیتصم

603 DONYAIEMAMNOE



 

 

 نگهبان محیا  آقا و خانم بلک
 

 رژنیا حاال. زندیم رنگیمس رژ کی ودکنیم پاک را اشیقبل

 .دیآیم ششیآراهب

 

 رشیدیلیخ و استهد کینزد ساعت. اندازدیم ساعتشهبینگاه

 .دیآیمنرویب اتاق از عیسر ودداریبرم را فشیک. شده

 

 وهستادیانبالکیتو عمارتنرویبنایدا. رودیمنییپادتن را هاهپل

 ودکنیم ترمآرا را شیهامقد. است تلفنش با صحبت مشغول

 .شودیم کینزد پسرهبمآرامآرا

 

 .بشنود را شیصدادتوانیم

 

 اتاقیتویهادشنو سراغ برو فقطننکیکار چیه امروز هلن، -

 امروزنیهمنهل. اریبمبرانک لیفا ستین و هستیچ هر. نخایحق

 ...ها
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 دیگویم جوابش درنایدا امادیگویمهچ خط پشت مخاطبددانینم

 

 رشدومبذاردینبا. بشه دار خبر مایهنقش از نوادینبانعنوا چیههب -

 .دینبا. باشه
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 و گفتیم درستنخایحق پس. زندیم خی شیپا و دست

 ودشویم مشت شیها دست. کردیمیباز نقش خوبهکدبونایدانیا

 پسرنیاندهایتوممحک را مشتنیا ودبروناالنیهمدخواهیم دل

 .دزببا را خودشدزو انقدردینبا ودکشیمیقیعم نفس. اوردیبدفرو

 

 ودورخ کجا از دندانیحتهکدکن لهشیطور کند،دنابو را پسرنیادیبا

 پا ودکنیم جور و جمع را خودش! آمد سرش برهچ
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 هولهب رانایدا بلندشهپاشن کفشیصدا. گذاردیمنبالکیتو

 .کندیم قطع رانتلف عیسر وداندازیم

 

 گرددیبرم نوا سمتهب همانطور

 

 ؟یاومدیک تو ااا -

 

 زندیمیلبخند زورهب نوا

 

 ؟یزدیم حرفیک با. االننیهم -

 

 بود صداقتیکم دنبال

 

 .داشتمکار. بود هاهبچ ازیکی. یچیه -

606 DONYAIEMAMNOE



 

 

 نگهبان محیا  آقا و خانم بلک
 

 

 دروغ ودانهبست دروغ با را بشرنیا ناف انگار. دهدیمنتکا سرس

. شودیمدر کنارش از ودیگوینمیزیچ. است اوینشدن انکاریجزئ

 زندیم شیصدا دررفت سمتهب وهردشدنیماش کنار ازدنیبیمیوقتنایدا

 

 کجا؟ نوا -

 

 .ییتنهایکمهبددار ازیندچرخینم سمتشهب امادستیایم نوا

 

 .رمیممخود -

 

 ..خب رسونمتیم -

 

 دیگویمیتندنلح با ودشویمیعصب
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 !یشد وصلمبهمدنیع. ستینیازین -

 

 باشد؟هدیشن را شیها حرفدنکن. زندیم خشکش اطیح وسطنایدا

 آمده؟ دخترنیا سر برهچ پس! بود مواظب کامال اودندارنامکاهنیول

 

**** 

 

 نجایاهب نواهک روزید چرا. ندینشیم اتاقشمستیس پشت عیسرنهل

 !یلعنتها! نبود حواسشدبوهآمد

 

. رودیم روزیدیها خیتار سراغهب ودکنیم باز را  نظرشدموریهپوش

 وانیصداهبدرسیم ودیآیمهکیزمان تاددهیم گوش را صداها تک تک

 .خانیحق اتاق در حضورش و
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 رایکلمات تک تک. زیر را نگاهش ودکنیم زیت را شیها گوش

 ودکنیمییگوهاضافیمختصرنخایحق.  دیبگونایداهبدیبادشنویمهک

 گرید! وتمامدرسیم گوششهبیاهدهند آزار خش خشیصدانآدبع

 اول ازهدوبار ودکنیم قطع را صدا متعجب. شنودینمییصدا چیه

 .شودیم تکرار حالتنبازهما دهد،یم گوش

 

 راغس! چهیعنی! نداردنامکایلعنت. کوبدیم زیمیرو را مشتشیعصب

 موضوعهبیعنی. است واضح کامال صداها. رودیممدویصدا

 !آمده شیپیکلمشهدستگایبراهلحظنآ ای برده؟یپدشنو

 

 ساعت دو تایعنینیا وهشد شروعهجلس اندازد،یم ساعتشهبینگاه

 ودبرو ات است موقعنیبهتر. کند دایپ حضور شاتاق دردتوانینم هندیآ

 و سرهبیدست ودکنیم خاموش رامستیس.. بزنددشنوهدستگاهبیسر

 کار ولمشغنکارکنامتما. دیآیمنرویب اتاق از. کشدیم وضعش
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 اتاق و باالیهطبق سمتهب. ندارددوجویمشکل ظاهرا ودهستننکرد

 .رودیم کارش

 

. رودیم کارش زیم سمتهبمآرامآرا. ندارد حضور چکسیه

 چراغش و استیعاد زیچههم. ندیبیم رادشنوهدستگا ودشویممخ

 ست؟یچ مشکل پس استنروش

 

 دست ودیگویمینیه. ودشیمهمواجدمر قامت با ودکنیم راست کمر

 !شد بدبخت. گذاردیم قلبشیرو

 

 زندیمیپوزخندنخایحق

 

 !یشد جسوریلیخ -
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 افتدیمنمنمهبنهل

 

 ...دیشامگفت. ستینمدید... پرونده... سراغ... اومدم.. من راستش -

 .زیرمیزهافتاد

 

 است احمقیادیز دخترنیا. زندیمیپوزخند 

 

 باورتهدوبار هوم؟ خوردم؟ رو گولت ،یتبرگشیوقتیکرد فکر -

 من؟ماون کردم؟

 

 کند جور و جمع را اوضاعنیادیبا

 

 ...نیکن باور. نه -
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 ده؟یم پول بهت چقدر ؟یکنیم کاریکهواس! سیه -

 

 !چکسیهیبرانیکن باور  -

 

 خب اد؟یب داداشت سرییبالنزندایتویندار دوستهک تو -

 و ستیبیپسریراب اصالنزندا طیمحیدونیم

 !ستین خوب اصال نداشته، جاهارو اونجوریهسابقهکهسالدچن

 

 دیگویمهچدمرنیادفهمیم خوب

 

 !باشهنداشتیکارناو با. نکن  -

 

 آره؟یکنیم کارنایداهواس -
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 سر. شده برادرشهدان کی از حرف. دیایبهکوتا است مجبور

 ودبفهم را قتیحق  تا استیکاف سکوتنیهم وداندازیمنییپا

 .دیبسامهیروندندا

 

 !بحروم نمکیا! سمج پسرکیا -
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 دیگویمنهلهب رو. کندیم باز را راهنشیپیهدکم ودبریم باال دست

 

 .کنمیم مشخص بعدا رو تو فیتکل اتاقت برو شومگ -

 

 !یوانایدایوا. زندیمنرویبهیگر بانهل
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 خرابشهخان تادبکش را پسرکنیا سارافدیبا. رودیم وا مبلیرو 

 است برادرشیهکدانییکی! کندنداغا و ریدرگ را اودیبا. نکرده

 پسرکنیا بادکنهچ! جان قاتل هشد دماغیموهشد حاال اما درست

 !شر

 

 دیگویم لب ریز

 

! پسر تویخوایمیچ! کنم کارتیچ! منمکن کارتیچنایدا -

 !یخوایمیچ

 

 را وا ودداریبرم را تلفنش. بزند حرفنایدادخو ابدنیبیم مصلحت

 اتاقشدوار پر توپ بانایداهکدکشینمیطول. کندیم دعوت شرکتشهب

 شودیم

 

 نجا؟یایکشوند رو نوایچهواس -
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 کشدیم نفس 

 

 .نیبش ایب بکش ترمزتو -

 

 شودیم تریعصبنایدا

 

 ؟یکن بدبختش شتریبیخوایم یکرد بدبختشمک -

 

 غردیم پسرک صورتیتو. شودیمدبلن 

 

 !نیبش و شو اللمگفتد -

 

 کندیم سکوتنایدا
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 !کنهیم کارمها گوشمههستادیا -

 

 ؟یخوایمیچ -

 

 کندیم تکرارهدوبار ودکنیم زیرمچش

 

 ؟یخوایمیچمگفت -

 

 !گفتم قبال -

 

 !شهینممگفتد -

 

 !هیشدنیولنییپاییایب عرش ازهسخت -
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 شودیم شتم شیها انگشت 

 

 .رونیب سرت از افکارتونیا بنداز! نیبب -

 

 رویگرفت ازشهکیزندگیولمدیمهباشیچ هر تاوانش. ندازمینم -

 !دمیم پس بهش

 

 ؟یبد دستش ازهاگیحت -

 

 .شودیم خیمنایدا

 

 .دمینم دستش از -
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 کجاست؟یدونیمناال. یدیم دستش ازهشیهمیبرامبخوانم -

 بیغ ازیزیچهی ای بهش،هبزننیماشهشیمدرهدارنابویخ ازیوقتهممکن

 .هریبگ نفسش هوی خواب وقت شبهممکنیحت. سرش توهبخور

 

 ردیگیم رادمریهقیهک ستین خودش دست

 

 !دهنتودببن -

 

 !کنم فکرهنیگزنیاهب نذار ستین سخت کردنش حذف -

 

 شودیم تریجرنایدا

 

 .قرمزم خط رو نذار پا  -
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 ونییپا بنداز سر! هات تیمحدودیرو نذار پامه وت -

 .کنمیم حذفشهوگرن باشیراضمدیمهکیچناوهب

 

 !آشغال -

 

 .کنمیم حذفشیول بگویخوایمیهرچ -

 

 وهدیآشامنخو شده، اژدهاهخورد ماردمرنیا. کندیم ول را اشهقی

 .شده خوارنخو

 

 !باشهنداشت کار بهشنخایحق -

 

 کنم،یمیکارهیهوگرن! ندارمیکار باهاش بکن،مگیمهکییکارا -

 .کردم غلطیبگ خودت خودت،
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 پس. نداردنامکا. زندیمنرویب  اتاق از. کشدیم صورتشهبیدستنایدا

 .خوردیم زنگ تلفنشهکدرویمنهل اتاق سمتهب هلن؟نیادمان کجا

 فحر و صدا امادنده جوابدخواهیم اول. است ناشناسهشمار

 شل شیپا و دست وددهیم جواب. شودیم تکرار سرش دریها

 .شودیم

 

 ؟یحقیآقا -

 

 !دییبفرما -

 

 رههبهتر ونکرد تصادفنهمسرتو. گرفتم تماسنمارستایب از -

 !مارستانیبدیاریب فیتشر زودترهچ

 

 ....شد شد،یمدینباهآنچهکیوا
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 ار روزگارش. آمدیم نوا رسییبال اگرهفرسود ریپ مردکنآ حالهبیوا

 ودنینشیمنیماش پشت. دیآیمنرویب شرکت ازهعجل با. کردیمهایس

 اغچر. رودیم سرعت با. کندیمیرانندگنمارستایب تا چطورددانینم

 خودشهباالخر تادرویم ها انبریم و هایفرع از. کندیمدر هاراییراهنما

 را ودشخنزنا نفس نفس. رساندیمنمارستایبهب را

 اورژانس .کندیمهنگا سو هرهبهمیسراس. رساندیمنمارستایبنساختماهب

 .تسینیحتمهنستادیایبراییجا و است شلوغیلیخنمارستایب

 

 .کنارنیبر آقا -

 

 ورعب مقابلش از تخت دو. رودیم کنار پرستاریصدا ویتلنگر با

 لشد. بودندهدیکش دراز حالدب ویخون ماریبنشایدو هریروهکدکنیم
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 رد؟بیم سرهب اوضاع و حالنیا در زین اوینوایعنی. زدیریمنییپایهر

 .رودیمیپرستارهستگایا سمتهب

 

 ...آقا -

 

 کندیم نگاهشهحوصلیب پرستار

 

 شده؟یچ -

 

 دهدیم قورت را دهانش بزاقنایدا

 

 نجا؟یانآوردیتصادفدمورهی -

 

 اتوبوس؟یها مسافرنهمو ؟کدوم تصادف؟هادیزهکیزیچ -
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 دیگویم عیسرنایدا

 

 !ینور نوا. نواست اسمش. نههن -

 

 دیگویم اشیدست بغل پرستار

 

 .کرده تصادفیشهردارنویکام باهک استهدخترنهمو -

 

 کندیم نگاهش

 

 .اونجاستنمارتویب. اسکنیتیس قسمتدیببر فیتشر شما -
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 کمکهب. کندیمدتن پاناسکیتیس بخش سمتهب وددهیمنتکا سر

 نساورژا نسبتهب. کندیم دایپ را بخشهباالخر واریدیرویها تابلو

 در. نشسته تختیروماخ باهکدنیبب را نوادتوانیم. است تر خلوت

 رودیم سراغشهبهمیسراس. نشدهیزیچهک ظاهر

 

 !نوا -

 

 وهدشدیسفنایدایرو و رنگ. آوردیم باال سرنایدایصداندیشن با نوا

 .است اشک از پر شیهامچشیهکاس

 

 

 تو؟یخوب -

 

 بوسدیم را دختر سر. دیآیم جلونایدا
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 !دخترمشد لبهبنجو -

 

 از ودآمدزونایداهک خوبهچ. کشدیمیقیعم نفس نوا

 .افتی نجاتنمارستایب درهمسخرییتنهانیا

 

 .هکنیمددرمکیمپا فقط. نشدهیزیچ. خوبم. خوبم -

 

 شکسته؟ -

 

 دهدیمنتکایسر نوا

 

 دویکی. کنندیم شیبند آتل گفت اما. دهید ضرب! نه -

 .کنم استراحتدیباههفت
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 بود؟ناو ریتقص چرا؟نویکام با. نداره بیع -

 

 وهیدبومیگوشهبمحواسنم. کردیم کارشو داشت بدبختناو. نه -

 .دید ضربمپانیزممافتادمبهدخوردیند منوماون. جلوشمرفت

 

 االن؟نکجا -

 

 .رفتنمنداشتیتیشکا. بودن نجایهم شیپهلحظدچننیهم تا -

 

01 

 

 .هیعالیخوبهکنیهم. خوبه -
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 .ندینشیم لیاتومب پشت خودش ودگذاریمیصندلیرو را نوا

627

سرش را باال میگیردو خدارا شکر میکند. نوا سر تا پا نگاهش میکند. 

یعنیاینپسر تا اینحدبازیگر قدریاست؟ یا او زیادیبدبینشده؟ 

اصال چرا با خودش حرف نمیزند؟ باز ذهنش درگیر شد. با 

صدایپرستار و رفتنبهاتاق سیتیاسکنحواسش پرت میشود. بعداز 

اینکهجواب آزمایش هایش را میگیردو مطمئنمیشوندمشکل 

دیگرینیست مرخص میشود. آتل پایش کمیاذیتش میکنداما دایانتا 

رسیدنبهماشینبغلش میکندو نگاهادمهایاطراف 

محوطهیبیمارستانبهسمتشانسوق پیدا میکند. انگار کهتا حاال عاشق 

ندیدهاند! بغل کردنندیدهاند! اصال اینجماعت نسبت بهعشق 

بیگانهاند. عشق کهمیبینندچشمهایشانرا میدرند، عشق کهمیبینندچپ 

نگاهمیکنند. عشق کهمیبینند... اصال اینجماعت دوست ندارندعشق 

را ببینند! دوست ندارند! برایهمینعشق از نفس هایماناز 

لحظههایماندور شدهو تا چشمکار میکندسیاهیو بغض و 

دلتنگیمیبینیم... عشق را خودماندر نطفهاش کشتیم! 
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 ؟یاهگرسن -

 

 دهدیمهیتکهشیشهب را سرش نوا

 

 !خورمیمیزیچهی. خونهمیبر -

 

 برات؟منخریزیچ -

 

 !یمرس! نه-

 

 سکوتنشایدو هر عمارتهبندیرس تا ودپرسینمیسوال گرید

 .کنندیم
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 دیگویم نوادشونیمهک اتاقدوار

 

 .حموممبرمخوایم -

 

 ؟یتونیمییتنها -

 

 !آره -

 

 ؟یمطمئن -

 

 را لشتعادیحساب و درستدتوانینمهکدنیبیم اما. بردیممحماهب را نوا

 .کند حفظ

 

 .کنم کمکت بذار -
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 .نکنددوار فشاریلیخ اشهشدیبند آتلیپاهبدکنیمیسع نوا

 

 .باباهن -

 

 آوردیم در تنش از را کتشنایدا

 

 ؟یکشیم خجالت -

 

 دهدیمنتکا سردتندتن نوا

 

 !شمیم معذب... نه -

 

 خنددیمنایدا
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 .یش معذبمدیبا. گهیدمشوهرت. یکن رکایچ بابا؟هن -

 

 کندیم امتناع باز نوا رود،یم جلوهکنایدا

 

 .توروخدانایداهن -

 

 .رودیم جلو اوهبهتوجنبدونایدا

 

 تو کالهگیدنک نصفنبزمپاتهدونینیهم. نکن نق نق -

 .بگردونمتمبغل

 

 .را هنشرایپ سپس ودکنیم خارج تنش از را نوا شلوار اطیاحت با اول

 دیگویمدشویمهمواج نوایهبستیهامچش با ودبریم باالهک سر
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 بانو؟میکرد تجاوزنشدتو حفاظتیهمنطقهب! او -

 

 کندیم بازمآرامآرا را شیهامچش نوا

 

 !باباهن -

 

 سرد؟ اییخوایم داغ آب دوش -

 

 !بهترههباشدسر! گرممه! نه-

 

. ردیگیم نوانتیرومآرامآرا رانآ ودکنیم باز رادسر آب دوشنایدا

 را فیل ودزیریمنآیرونبد شامپویمقدار ودداریبرم را فیلنایدا
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 شتپهب دستش امادکشیم بدنشیرو را فیل نوا. دهدیم نوا دستهب

 رسدینم کمرش

 

 .کنم کمکت بذار -

 

 در حرکتهب نوا کمریرو را فیلنایدا. دهدیمنایداهب را فیل ناچار

 کندیمهزمزم گوشش بغل ودشویممخ حالتنهمایتو. آوردیم

 

 !نکن شکنمنداشت دوستهب چوقتیه! دارم دوستیلیخ نوا -

 

00 

 

 دهدیم را جوابش نوا
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 .بکنم شکنمهکننکیکارهی خودت -

 

 ردیگیم نوانتیرو را آب دوش. رودیم عقبنایدا

 

 مگه؟مکرد کاریچ -

 

 .دونمینم -

 

 بیعج اواخرنیا در دخترنیایهوا و حال. دیگوینمیزیچ رگیدنایدا

 بادیبا. بودهگذشتهچ اتاقنآ در روزنآدبداندیبا وهشد بیغر و

 .کندماقدادبع ودده گوش را روزنآیصداها. بزند حرفنهل

 

 را شیها لباس. نشاندیمنشزلویرو را او ودکنیم نوانت راهحول

 دیگویم نوادگذاریم نوا کنارهک
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 .پوشمیممخودنم. برو تو -

 

 ؟یخواینم کمکیمطمئن -

 

 .تونمیممستینهکهبچ! بروهآر -

 

. دیآیمنرویب اتاق از. کندینمیاصرار ودیگوینمیزیچ گریدنایدا

 ودریگیم رانهلیهشمار. کشدیمنرویب بشیج از را لشیموبایگوش

 طولیلیخ. ماندیمیباق تماسنشد وصل منتظر

 .دهدیم جوابنهلهباالخرهکدکشینم

 

 الو -
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 بپرسد ازشنایداهکدشویم اعثینیهم و استهگرفت شیصدا

 

 شده؟یزیچ -

 

 دیگویم تنهانهل

 

 .خوردم سرمامکن فکرمکی. نه -

 

 ؟یداد گوش صداهارو. آهان -

 

 .دهدیم فشارمهیرو پلکنهل

 

 !انیدا -
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 .زندیم خی تنش ودکنیمماخنایدا

 

 هلن؟هشدیچ -

 

 .چسباندیم دهانشهب رایگوشنهل

 

 .شده ضبطییصداهنذاشتدبوهدیفهم روزنهمو. رونایجردیفهم -

 

 کوبدیم اشیشانیپیروممحک را دستش کفنایدا

 

 !یوا -

 

 پرسدیم ودکنیم مکثیکم
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 االن؟ توییکجا -

 

 معج را شیپا و دست عیسرنهلدزنیمنرویب اتاق ازدرهکنخایمصطف

 کندیم

 

 دارهنگ رومنوبت شمالم،مایبمتونینم فردانمنجو نایمهن -

 .ندهیآیههفتهواس

 

. ندکیم درک رانهل منظوردبع امادمسمذنیباق متعجبهیثاندچننایدا

 حرفیحساب و درستهتوانستینمهکهبودیکس شیپ پسنهل

 در وناال خصوصا باشد؟دتوانیمیکسهچیمصطف جزیکسنیوادبزن

 !رفته لویلعنتدشنونآهک وضعنیا

 

 هر. باشدهداشت رانهلیهوادیبا. کندیم قطع رانتلف

. ردیگیم تماس اوشیس با. اوردیب سرشییبالیمصطفددارنامکاهلحظ
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. تداشیشتریب تیمیصم او با ودبوهمنطقنآیاهال ازیکی اوشیس

 .بسپارد اوهب را الیو تیوضع امشب توانستیم

 

01 

 

 اوهب. ردیگیمیتماس او با ودکنیم دایپ را اوشیسیهشمار

 حواسش و ستین خوبنچندایمصطف حالهکدیگویم

. کندیم قبول جاههم از خبریبمه اوشیس. باشدنشایالیوهب

 اردشنو آخر؟هدیفهم کجا از ریپ مردک! سوالهعالم کی ودمانیمنایدا

 !نداشتدوجو انجاهبیدید چیههکدبوهگذاشت زیم ازییجا قایدق

 

 دایشد وهشد سیخ. کند عوض را شیها لباسنیادیبا. شودیمدبلن

 اشیذهنیها تیمشغول اما. دارد ازینمحماهب. کندیم تشیاذ

 ااکتفنبدیاسپر کیهب ودکنیم عوض را شیها لباس. دهدینمهاجاز

. ببرد شیپ عتریسر را شیکارهادیبا! صبح فردایبرادباشمحما. کندیم
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 گرید. شودیم بدتر شرکت در روز هریمصطف روز و حال

 اگریحت. رفته لوهکناال خصوصادندارنکرد دست دستیبرایوقت

 حدسدبتوانهک است زرنگ انقدر مردکنآ. نکند باز لبمهنهل

 !استیکسهچ کاردبزن

 

 باهک است دستش دریبخو مدارک. برود هانا شرکتهبدیبا صبح اول

 قابل مقدارهب شرکتمسها ارزش ،یحقیتجارندایمهب آنهانکرددوار

 

 رخب رفتنش از نوادخواهینم دلش اصال ودشو داریبدیبادزو صبح

 وددهمانجا را کارش سکوتیتوهکددهیم حیترج شتریب. باشدهداشت

 !کند ریغافلگ را نوا کار اخریهجینت با
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توجهیکممیشود. انوقت میتواندنظر هیئت مدیرهیشرکت را با پنل 

هایدیگرش جلب کندو سهامحقیبزرگ را بخرد! بعداز آنکار 

مصطفیتماممیشود! 
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 نفسدنیبینمهک رانایدا. شودیم خارج اتاق ازنلنگا لنگ نوا

 هاهلپهب. کندیم تشیاذیزیچ ودنداریخوب حس اصال. کشدیمیراحت

 اشیکودکدای. برودنییپادبتوان عمرا گریددرسیمهک

 را هاهپلهنشست و نشستیم. دیرسیمیادیزیهاهپلهبیوقتهکدافتیم

 ودنکیمیچوب حفاظدبن را دستش. ندینشیممآرامآرا. رفتیمنییپا

 گوشش در شیصدا ودافتیم مادرشدای. رودیمنییپا راهپلنیاول

 .شودیم پژواک

 

 "هامکنینم جمعتنم بشکنه، لگنتیافتیبیریمیاونجور" 

 

 گفتیم ودیخندیم

 

 "شکستهنباسنگیممبه انوقت" 
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. شودیم تنگ بودنشهدغدغیب و شیروزهانآیبرا دلش ودخندیم

 !راحت ومآرایروزهانا از داشتمک چقدر

 

 ؟یکن اشهاضاف خودتیخوایمملگنتدبومک پات -

 

 �� استهرا دریبزرگ زیسوپرا

 

0 

 

 .هستند اونلگناستخواننگراههم چرایلعنت

 

 .رهیمیچهبمپامیکینیامنکن فدا لگنمو-

 

 ردیگیم را شیبازو ریز ودشویممخ نوا کنار. رودیمنییپا را هاهپلنایدا
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 .پاشو -

 

 کندیم امتناع اما نوا

 

 .نموندهیزیچ! نه-

 

 کندیمهاشارهپلمخهبنایدا

 

 .موندهیکل هنوز اباب پاشو -

 

 ...یمهآخهن -

 

 .کندیم بلندش ودشویممخ عیسر. دهدینم امانشنایدا
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 کنم؟یم بغلتیهعهگذریم خوش بهت ای. پاشومگیم بهتد -

 

 کندیم زیرمچش نوا

 

 !بغلت تومش ولودخوایممدلیهعنیهمیبرایاهتحفهکهن -

 

 !شکننیم دست و سر بغلنیهمهواس. بخوادمدلت -

 

 ردیگیم را دماغشیجلو وداوریم باال را دستش نوا

 

 گردو چیههک ودست سر واستهگیدنکن حس عرقتویبو اونا -

 .شکننینممه
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 حموم؟مبرهکنیم تتیاذ -

 

 ستدیایم هاهپلدپاگریتو

 

 .شمیم ممنونتنیزمیبذار منوهن -

 

 کندیمهزمزم گوشش کنارنایدا

 

 باشه؟یحرف! ذارمینم -

 

 !ونیزیتلویجلو ببر منو لطفا پس -
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 اولهک تفاوتنیا با امادننینشیمنویزیتلو مقابل گفتهک همانطور

 .نشاندیم شیپاهایرو را نوا سپس ودنینشیمنایدا

 

 نوا؟ -

 

 دهدیمهادام کند،یم نگاهش ودچرخانیم سر نوا

 

 ش،نبادسرنم با! زهیعزمبرایلیخ خاطرت! خوامتیمیلیخ -

 .رمیمیم دم،یمنجو نکن،یتوجهیبنمهب

 

 زندیم لب نوا

 

 .نگو دروغمبه چوقتیه زم،یعز براتهاگ -

 

646 DONYAIEMAMNOE



 

 

 نگهبان محیا  آقا و خانم بلک
 

. دهبنزمامبه فقط. گمینم ومنگفت دروغ رویچیه موالهب. نگفتم -

 !شهیمنروش براتیچههم

 

 را اودکنیمهحلقنایدانگرد دور را دستش. کندیم مکثهیثاندچن نوا

! دیبگو دروغدتوانینمنلحنیا و هامچشنیا. بوسدیم قیعم ویطوالن

 !تواندینم

 

 امادخوریمیکوچکنتکا نوا،یناگهانیهبوسنیا ازهشوکنایدا

 .کندیم اشیهمراه زین او ودیایم خودشهب عیسریلیخ
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 اضطراب و استرس ازیخبر گرید. شوندیم جدامه ازیوقت

 .ستین شیپهلحظدچن
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 !تویمنیهخوشمز -

 

 گذاردیمنایدایهشانیرو ودکنیممخ را سرش نوا

 

. بودم تنهاهشیهم. نداشتمهگاهیتک چوقتیهنم! انیدایدونیم -

 بابا. نداشتمنام بغلهی چوقتیه. خودم ومخود ومبودمخودهشیهم

 .باشمهداشت خالهیهشیهمنم تادبویکافنیهم نداشتم،

 

 !یحقیمصطف برتو لعنت ودشویمهفشردنایدا قلب

 

 نشن،نام نشن،دمرمواسمداشت خوفنچومدیترسیمنشد عاشق از -

 بذار. باشهیسا. باشهگاهیتک. باشنمأم. باشندمرمبرا تو... اما

 .کنهیممجممبازمبشمخاکسترهاگیحتهکیکی هست،یکیمبدون
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 دختریها حرف ازدشویممدلگرنایدا

 

 .نوکرتم. دخترمعمرهت تامرتنوک -

 

 دارمتهکییروزها ازمکردیم سرییتنهایتوهکییروزهاننکیکارهی -

 .باشن بهتر

 

 .کنمیمنگلستو برات ارویدن دلم،هبهبد دل -

 

 .نشکنشیولمدیم دل -

 

 ایدننیا از. نداردنخورد شکستیهحوصل گریدنچودیگویم عجز با

 رگید. بودهشدهدرماند. بودهشد تنها. بودهخوردهشکست شیهامآد و

 .نداشت نهایا ازمچکدایهیبرایینا
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 وقتیلیخهک رایدختر الیخدکنمآرادکنیمیسع ودکنیم نوازششنایدا

 تاس وقتیلیخ اشیسونامهک راییایدردکنمآرا. استیطوفان است

 !شدههراهب

 

 از. ندارند خبرنبلشامقایهاددایرو از هانانساهک غیدر اما

 .دکنیمنجا ودبریم نفسیگاههکیروزگارمخش ونیسهمگیهانطوفا

 

 از. اوردیبیدنینوش ودبرو خودش تادگذاریم مبلیرو را نوا

. کند اشهیته خودش فقطدیباهک معروفشیهایدنینوشنا

 .دیایم سمتش شتاب با هاهخدم ازیکیهرایهانیم

 

 !دیدارهبستهی آقا -

 

 کندیمماخ
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 ؟یاهبستهچ -

 

 .ارمیبمنتونستمبود تنهاممندبونیسنگیلیخمدونینم -

 

 

 اطیح وسطیچوبیهجعب. رودیم اطیح سمتهب اخمشنهما بانایدا

 .گرفته قرار

 

 آورد؟یک -

 

 .ورفتن نجایانگذاشتنآوردنبودییاقاهی. آقاننگفتماس -

 

 نگفت؟یزیچ -

651 DONYAIEMAMNOE



 

 

 نگهبان محیا  آقا و خانم بلک
 

 

 .نیکن باز روهجعب شمادخونگفت فقط -

 

 زیچ. کندیم نگاهشنییپا تا باال. ستدیایمهجعب سر باال

 کنارش. استیمیقدیهگنج کی. خوردینم چشمشهبیمشکوک

 دریوقت. اطیاحت با ومآرا. کندیم باز راهگنج در. ندینشیم زانویرو

 کاغذ کی ویخون لباس دستدچن جزدشویم باز کاملهجعب

 .خوردینم چشمشهبیرگیزدیچ

 

 لباس. کاودیم رایخونیها لباس دارش ترسهنگا ودداریبرم را کاغذ

 اصالهافتادهجعبیهگوشنیمال ونیخونهکیعروس

 .داشتدنخواهیخوبممفهو

 

 .آشناست شیبرایادیز خط دستنیا. کندیم باز را کاغذ
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 !عشقممسال" 

 اما رات،بمبپوشدبو قرارهکهیعروس لباسنهمو ن،یبب رو عروس لباس

 جزیکسمذارینم خون،نهموهبمقس! هیخوننیبب! رشیزیزد تو

 "بشه عروستنم
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 روعش باز. کوبدیم اشیشانیپیرو را کاغذ. دهدیم فشارمهیرو پلک

 وزهن. بودنمارستایتیتو هنوز اوگرفت ازیسراغهک بارنیآخر! شد

. بودهنشد حاصلیبهبود چیوهدبو شیپ سالدچن حالنهما حالشمه

 از را اتشیمحتو وهجعبنیادشوینمهک قطعا چطور؟! شده شیدایپ حاال

 .باشدهفرستاد شیبرانمارستایتیتو

 

 عیسر. استنمارستایتنآ از کردنش فرارمهنآدندار شتریبهرا کی

 .شودیمدبلن
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 .نتشیببمخان نوادینبا اصال اصال. یانبارنببر نویا بگو هاهبچهب -

 

 با نوا. شودیم عمارتدوار عیسرنایدا. دیگویمیچشم شخدمتیپ

 چرخاندیم سر دنشید

 

 ان؟یدایرفت کجا -

 

 دیگویمدیترد با ودکنیم توقف هاهپلیپانایدا

 

 .امیمناال. ستینیزیچ -
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 .ببند راملیفیهادامددهیم حیترج وداندازیم باالهشان متعجب نوا

 ودنکیم دایپ رانمارستایتیهشمار. رودیم خودش اتاقهب عیسرنایدا

 .ردیگیمیتماس

 

 شودیمیشاک عیسر ماریبمناندیشن با پرستار

 

 با. کردند فرار نجایا ازهماه کی کینزدنشویا آقا -

 افتیدریجوابیولمیگرفت تماسمهدیبودهکرد ثبتهکیقبلیهشمار

 .میداد اطالع سیپلهب. مدهوین دنبالشمه چکسیه. نشد

 

 ندینشیم کارشیصندلیرونایدا

 

 کرده؟ فراریطورهچ کردند؟ فراریک قیدق -
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 قبل از انگار امادکردن فرار شب. کردند فرارهکماهی درست امروز -

 .داشتدوجو اشهبرنام

 

 ؟یاهبرنامهچ -

 

 .بدمنبهتومتونینم قیدق اطالعات -

 

 .کنمیم داشیپمخود. باشههباش -

 

 در دخترنیاددانیمهکیکس تنها. کندیم قطع رانتلف

! است خودشدخو تنها رود،یم کجا اشیزندگیروزهانیترهپنایب

 راهبکلنایعاقلنانسا چیه قطعا! ریکونایم درهمتروک و کوچکیهکلب

 عقل سالهاست دخترنیا اما کند،ینم انتخاب شیروزهایطیبرا

 ...ندارد
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 پشتهکیدخترکهب. زندیم زیگر شیپ سالدچنهب! وانهید وهشدنجنوم

 زا گرفتیمهنگاهنامردان او و شیهامچشهب دوختیم را نگاهشهپنجر

 اوهبینگاهمین تا کشتیم را خودشهکدکنیم فکریدخترهب. دخترک

 را اونمجنو دل و گرفتیم او ازهنگاهخواستدخو او اماداندازیب

 .کردیم ترنمجنو

 

 در مقابل را امبوالنسنیماش رفتیمنرایا از داشتهکیروز

 و نششدهوانید خبر برگشتیوقت و رفت نکرد،هتوج امادیدنشاهخان

 نتوانستدیفهم را لشیدلیوقت. دیشننمارستایتیتو را شدنشیبستر

 تادشیم بهتر روزداشت هر و رفت سراغشهب. کندیراض را وجدانش

 تادوب خبریب او از گرید... گذاشت اشیزندگ و دلیتو پا نواهکیزمان

 !االننیهم
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 ویمنگیتو را اوهنگونیاهک استیدختر مات و جیگهکیاالننیهم

 !نینگ. کرده رهایمست

 

 را نوادبتوانهکدنش. نشد. زندیمنت را شیها لباس عیسر ودشویمدبلن

 ودیبگو دروغ اوهبمهزار باریبراناکنودیبا ودکن الیخهاسود

 شیپ را ریکو وسطیهکلبنا ریمس ودبرودیبا حاال. کندیکارنپنها

 .ردیبگ

 

 شودیممقدشیپ خودشدرویمنییپاهک را هاهپل

 

 .برمدیباهاومد شیپمبرایکارهینم! نوا -

 

 چرخاندیم سر ودگذاریم کنار را الیپف ظرف نوا
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 کجا؟ -

 

 وقت رید احتماالمه شب. اومده شیپ مشکل براشمدوستا زایکی -

 .آمیم

 

 زندیم شور دلش نوا

 

 نشده؟یزیچمباشنمطمئ -

 

 .بشه خواستیمیچ. زمیعزهآر -

 

 دهدیمنتکا سر ناچار

 

 .شمیمننگرا. بده خبرمبه خودت از فقط. بروهباش -
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 ودنینشیم رل پشت. کندیمیخداحافظ ودبوسیم را شیها لبنایدا

 راهکلب. دهش کیتار هوادرسیم آنجاهبیوقت. ردیگیم شیپ را ریکو ریمس

. آمده تاسدواریحوالنیاهبهکیمحلدافرا ازیکی با. ندیبب دور ازدتوانیم

 دیگویمدمرهب رو. شودیمهادیپ

 

 .کلبهنهمو سراغنییایب. نشدمازیخبرهقیدقهد تاهاگ. رفتمنم -

 

. شودیمیراه وداندازیمهنگا اطرافشهبنایدا. دهدیمنتکا سردمر

 .ستدیایمهکلبهبهماندمقددچن

 

 .نینگ -

 

 .رودیم جلوترنایدا. رسدینم دستشهبیجواب چیه
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 .نینگ -

 

 دست. ستادهیاهکلب در پشت حاال. سکوت و است سکوتمه باز

 سختدشویم بازیبدیصدا با در. دهدیم هل را در ودگذاریم دریرو

 .دهیخزدخو درهکلبیهگوشهکینینگندید ستین

 

 .زندیم شیصدا مبهوت و مات

 

 و نصفندید با وداوریم باال را نگاهشنینگ

 االح. کندیمنروش را اشیگوش چراغنایدا. زندیمیلبخندنایدایهمین

 غرالیطورهالس پنج و ستیب دخترکنیا. ندیبب تر قیدق رانینگدتوانیم

 ودرویم جلو. داردنس سالهپنجا انگارهکهافتادنجا از و فینح و

 .زندیم زانو کنارش
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 ؟یکنیم کاریچ نجایا -

 

 کشدیم آغوششهب رانایدا ودزنیمهقهقهنینگ

 

 .نویهمنایدامخواستیم نویهم -

 

 او ازدخواهیم. بودهشد بهتر! نبودنینگنهما. داشت فرق زدنش حرف

 .گذاردینمنینگهکدریبگهفاصل

 

 .انجیهم. یمونیم نجایهمداب تا. ستین کار دریبرگشت. گهیدهن -

 

 شدت با درهکدکن بازندهادخواهیمدکنیم تعجب

 .رسدیم شیها گوشهبنرویب ازیبدیوصدادشویمهبست
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 .روهمسخریبازنیانکمتمو! نینگ ارین دریبازهوونید -

 

 .خنددیمنینگ

 

 ،یمن مشتیتوهکناالهکمنموندهخونهوونیدناو تو سال هشت -

 .یبرمکن ولت راحت

 

. شودیم اتاقکدواریکلیهدمر. کشدیمیپوفنایدا

 اندازدیمینگاهمیننینگ

 

 شترنیبگ بهش ونیکن ولشییجاهینیببر روهبرگشت بختناو -

 .رمیگیممایم رو نگرفتتنجوهوگرن! یدیندیدید
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 .کشدیم لبش دور را انشزبدمر

 

 .شرفیبنیا سراغمایب. کنممتمو کارشو بذار -

 

 ودشویمیعصبهداد قرار فحشش مخاطب را اوهنکیا ازنایدا

 دیگویم استهبست شیپا و دستهک حالتنهمایتو

 

 !گالتوآشغال دردببن -

 

 دیگویمیعصب ودتن. شودیم مانعشنینگهکداوریممهجو سمتشهبدمر

 

 .اوشیسهافتینم روش خطهی -
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 وهدیند را اونتاکنو. است اوشیسدمرنیامناهکدفهمیم حاال

 از رایبومدفرنا شر تادرویمنرویبهکلب ازیعصب اوشیس. شناسدشینم

 .ندینشیمنایدا کنارنینگ. بازکند سرش

 

 .نواهکنیمیحالهچ. بودن تو شیپهیخوب حسهچ -

 

 سر. زندیم خی جانش ونتنینگنزبا از نوامناندیشن بانایدا

 .دوزدیممچشنینگهبهملتسمان ودچرخانیم

 

 .باشهنداشتیکار باهاش -

 

 را نا. داردیبرم راهلبیهگوش کوچک چراغ ودشویممخنینگ

 .دنیبب تر قیدق را صورتشدبتوان تادگذاریمنایودا خودشنایم
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 .نهناال تنهاستهخون تو -

 

 فشاردیممهیرو پلکنایدا

 

 .باشهنداشتیکار نوا بانینگ -

 

 کندیمهزمزمددر بانینگ

 

 نه؟ینداشتمدوست منو چوقتیه. یدار دوسشهک خوشبحالش -

 نه؟ینکردهنگامبهمه سیکهینعنواهب حتس

 

. نداشت رادوست او چوقتیه. نداردیحرف سکوت جزنایدا

 ...چوقتیه
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 دهدیمهادامنینگ

 

 اما. کنممتموهگید طوردبو قرار اخرشو. دمیکش روهنقشنیاهکیروز -

. هش حذف ایدننیا از تو مثلیآدم فه،یحیدونیم. شدمنمویپش بعدا

 بنازه؟ شیخوشگلمکدوهب ایدننیا انوقت

 

 

 ات دونیع صبح فردا. کنمتمو مسخرتو کارنیا. برم بذار. نینگ -

 .میزنیم حرفمینیشیمماد

 

 ستین هابدهکار حرفنیاهب گوشش امانینگ
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 تک تک... یدونیم ؟یبرمذاریمنمهک خودت؟ بایفکرکردیچ -

 بوسش طورهچ. یبکنممن با دامشبیبا رویکرد نوا باهکییکارا

 !کارامتما. یکرد بغلش طورچ. یکرد

 

 !یشدهوونید تو -
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 ردیگیم رانایدا صورت دستش دو با ودشویممخ. خنددیمهمستاننینگ

 

 ...توام مست وهوونید -

 

 کشدیم بو رانایدا عطر ودبندیم پلک
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 ...تنتیبو... آخ -

 

 کندیم باز پلک

 

 .ُکشتنجایچشمانیا -

 

 .بردیمنایدا صورت کینزد را صورتش

 

 ...ها لبنیا -

 

 .کشدیم عقبنایدادببوس رانایدادخواهیمهکنیهم اما

 

 .نینگ ایب خودتهب-
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 .شودیمیعصبنینگ

 

 کنه؟ بوستیکسمخانهطیسلناو جزیخواینم ه؟یچ -

 

 ریدمکی. سراغتماومدینجوریهمننک فکر. برم بذارنینگ -

 .یشیمدنابو خودتمکن

 

 جاکهنکیاننشا ومنا وهنکرد اطیاحت بارنیاولیراب! یتوخالدیتهد

 .ندیببنینگیهامچشیتودتوانیم را ترس. بودهنگفتیکسهب رادرویم

 

 .میکنیم حلشهگید طور روهمسئلنیا. برم بذار -

 

 .رودیم عقبنینگ
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 شه؟ینم دخترت دوستنمهباش زنتناو -

 

 .ندارد عقل ختردنیا. اندازدیمنییپا سرددر بانایدا

 

 .فقط باشنمیبرا روزهییماه -

 

 ...نینگنینگنینگ-

 

 ترکدیمنینگ بغض

 

 .منمیراض! ساعتهییماه -

 

 .دخترنیا بادکنهچ. کندیم نگاهش ریمتحنایدا
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 .نده عذاب خودتونینگ -

 

 خنددیم تلخنینگ

 

 تیکوفت عشقناو و تو. ییتومه باعثش. شبمه و روز قیرف عذاب؟ -

 .نیکردهایس روزگارموهک

 

 دیگویمنایدا

 

 باش؟معاشقمگفتنمهمگ -

 

 ...یلعنتهیدعوت عشقهمگ-

 

 .سوزدیم اشهحنجر ودکشیمدایفرنینگ
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 عاشقیروان خرنم. مغزتیتونبک نویا... دارم دوست -

 .کنهمتحمل ساعتهییماه ستین حاضریحتهکمایکس

 

 زندیمنایدا صورتهبیمحکمیلیس ودرویم جلو

 

 ...کثافتیتو! یعوض آشغالیتو -

 

 دهدیمنتکا سر

 

 .ذارمینم. یکنیزندگ راحتمذارینم -

 

 .کندیم باز رانایدایپاها و دست
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 دست اما. رسهینمنمهب دستتنبدو اما. برویخوایم جا هر. برو -

 .رسهیم بهت خوبنم

 

09 

 

 رو برود،نرویبهخرمسیهکلبنآ ازدخواهیمهک اخریهلحظ

 دیگویمنینگهب

 

. کشمیم شتیآتهب ومکنیم داتیپ باشنمطمئ نوا،یروهفتیب خطهی -

 . کن فرو گوشت تو خوب نویا

 

 را اشیگوشهمیسراس. ستین خوب حالش. داردیمهنگهجاد وسط

 نوا. ردیگیم تماس او با ودکنیم دایپیسختهب را نوایهشمار. داردیبرم

 رایگوش ودکنیم دراز رادخو دست. شودیم داریب نشیریش ابخونایم
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. اندازدیمهصفحیباال ساعتهبینگاه اول. داردیبرمیعسلیرو از

 !گذشته شب نصف از ساعت

 

 .دهدیم جواب را تماس عیسر. دارد کارهچ او بانایدا و شب نصف 

 

 ان؟یدا -

 

 زندیم چنگ را نشیماشنفرمانایدا

 

 ؟یخوب... انیدا دلنجا -

 

 شده؟یزیچ. خوبم  -

 

 .کندیم شکر خدارانایدا
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 نوا؟هکیستین تنها -

 

 و؟تییکجا. میدیخوابماالن. اتاقماومدنکردمکمک. هستن هاهبچ. نه -

 چنده؟ ساعتیدونیم

 

 کشدیمیراحت نفسنایدا

 

 .راهم تو. امیم. بشم قربونتهآر -

 

 ان؟یداهشدیچ -

 

 .بشم باخبر حالت ازمخواست فقط. یچیه -
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 تو؟یخوب. باشه -

 

 دهدیمهیتکیصندلیپشتهب را سرشنایدا

 

 !شدم خوبمدیشن صداتو -

 

 باهکدکن درک رانایدایهوا و حالهنتوانست هنوز نوا

 شودیم متعجب شتریبنایدایهخواستندیشن

 

 .باشه وصل بذار وننک قطع رونتلف لطفا نوا -

 

 ...خوردم قرصنمنایدا نخوابم؟نمهخونیبرس تا تویعنی -

 

 آوردیم در حرکتهب رانیماشنایدا

677 DONYAIEMAMNOE



 

 

 نگهبان محیا  آقا و خانم بلک
 

 

 .بمونه وصل تماس فقط بذار بخواب تو! نهمزیعزهن -

 

 اخه؟هیچ منظورت! انیدایکنیممنگرانیدار آخه؟ چرا -

 

 .نیهم فقطمشد تنگت دل. یچیه -

 

 وددهیم قرار تشدس کنار رایگوشدبوهخواستنایداهک همانطور نوا

 زهنو. رسدیم عمارتهبنایدا صبحیها کینزد. کندینم قطع را تماس

 زیچ کی ودکنمهضدتوذنینممه هنوز. ندارد باور را گذشتهکیشبمه

 فرارنرستامایت ازییتنهاهبدتوانینگنینگ. است گنگ شیبرا وسطنیا

 .باشدهکرد

 

 او ریتقص کارهانیایتمام و ماجراستنیا پشتیمصطفدندار شک

 .بوده
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041 

 

 

 استیدخترندیدمسال و حیصحممه. ستینممه هانیا شیبرا حاال اما

 نشدگاید مقابل از شیهامچش ریتصومههلحظ کییحت نجایهم تاهک

 پرت اتاق داخل را خودش ودرویم باالهعجل با را هاهپل. نرفته کنار

 .کندیم

 

 سمتشهبنایدا. بگذاردمهیرو پلکدبوهنستنتواهلحظنیهم تاهکیینوا

 .ندینشیم تختیرو کنارش ودرویم

 

 .بشم قربونت -
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 دیگویم ریمتح نوا

 

 ان؟یداهچخبریبگ کاش -

 

 کشدیم آغوششهب را نوانایدا

 

 ...فقط! ستینیخبر -

 

 کندیم مکثیکم

 

 !نرونرویبییتنهاهگید -

 

 کندیمماخنایدا حرف از نوا
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 چرا؟ -

 

 ندک قانعشدکنیمیسع ودریگیم را نوا دست دو. کشدیم عقبنایدا

 

 باشه؟ برومخود با فقط. ییجا نروییتنها. دلم زیعزیچیه -

 

 دهدیمنتکایسر نوا

 

 !مفهمینم واقعا تونم؟ینمدبعهبنیا ازمبرمتونستیمناال تا چرا -

 

 .مدتهییبرا فقط! من خوشگل -

 

 زندیمیپوزخند نوا
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 .کنم قبولهندارنامکا -

 

 کندیمینچنایدا

 

 .مدتهی فقط! نوا -

 

 چرا؟ -

 

 .خوامیمنمنچو-

 

 .خوادینممدل ؟یبخوا تودیبا فقطهمگ -

 

 دیگویمدبودخر اعصابش شدتهب شبیدیماجرا ازهکنایدا
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 .رونیب نرو مدتهیمگیم! نکن سگ منو! نواد -

 

 خونه؟مبمونمونتینم دوما،. چالقهمپاهکنیاول -

 

 .گمیم خودت خاطرهواس احمقد -

 

 آوردیم باال را اشهسباب انگشتیعصب نوا

 

 .هانبز حرف درست -

 

 کندیمماخنایدا

 

. گمبنمهکیزمان تاهخونینیشیممگیم. دادم رو بهتهخودم ریتقص -

 شد؟ تیحال

683 DONYAIEMAMNOE



 

 

 نگهبان محیا  آقا و خانم بلک
 

 

 .بشه قتیتوف تا باش -

 

 درویم در سمتهب ودشویمدبلننایدا

 

 .سرتقیهدخترینیبیممه توهشیم -

 

 دیگویمدبلن نوا

 

 ینیبب خواب تو پررویهپسر -

 

040 
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 سر داشت را اشیخرد واعصاب حرصمتما. کشدیمیقیعم نفس

 دوشدیبا. آمدنرویب اتاق از عیسرهک خوبهچ ودکریمیخال نوا

. کندیم باز رانوا ریش. رساندیم اتاقشمحماهب را خودش. ردیبگ

 شبهب است،نشد پر حال درهکیوانهبهریخ ودزنیمهیتک واریدهب

 .کندیم فکرهگذشت

 

 !وانهید دخترکناهب

 کی! خواهدیم وهشد حساب ویقویهقشن کی! ستینهساد

 مکک اوهبنیبنیا نفر کی! باشدشهدیچ تریقودفر کیهکیاهنقش

 رایبازدب ریپدمرنا. باشددتوانینمیمصطف جزیکس نفر کینیا وهکرد

 .کرده شروع
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بهاینکهچطور از آنبیمارستانفرار کرد. تجهیزات ایمنیانجا را خودش 

پیشرفتهکرد، قویترینخط ایمنیرا استفادهکرد، پس فرار کردناز آنجا 
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! باشد نوا دوریکسددهینمهاجاز و نواست او هدف ودقص

 خودش را ریپ کفتارنا کار. شود ضعفشهنقط نواددهینمهاجاز

 !خودشندستانیهم با. کندیممتما

 

 گوشهبمحما کفیرو شدنشهختیریصدا ودیایم سرهکنوا اب

 .داردیبرم وارید از را اشهیتک رسد،یم شیها

 پا آبنبود داغهبهتوجیب وداوریم در تنش از را شیها لباس

 .گذاردیمنوایتو

 

 قرار آب داخلهک کامال. ستینممه شیبرا اامدسوزیم پوستش

. دبندیم را شیهامچش وددهیمهیتکنوایپشتهب را سرش رد،یگیم

 .بگذاردمهیرو پلکیکم راحتدتوانیم. دارد رادوست نجایا سکوت

 

 رادمرنیا. مانده حالتنهمایتو ان،یدا رفتار از متعجب نوا

 بود؟هشدهچ

686 DONYAIEMAMNOE



 

 

 نگهبان محیا  آقا و خانم بلک
 

 وطاقت سخت روز کی از خبر ان،یدایهآشفت ویخاک ووضع سرنا

 با ودکنیم دراز را دستش. ندیبنش نجایهمدتوانینم. دهدیم را فرسا

. زندیم صدا راهخدم تخت، کناریهدکمنفشرد

 اتاقدواردبویلین نامشهک خودش سال ونهمسیبعددختریکم

 .شودیم

 

 خانم؟مجان -

 

 رفت؟ کجانایدا -

 

 بنددیم را دریلین

 

 .خانمنرفتموحم -
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 .ستین خوب حالش. ششیپمبرنک کمک -

 

 شیجا سر از را او وداندازیم نوایبازو ریز دست. دیایم کینزدیلین

 .کندیمدبلن

 

 دوستهیعصب موقع هر اقایول هاهنداریربطنمهبمخان -

 .سمتشهبریکسهندار

 

 .داردیبرممقد کی زورهب نوا

 

 مونه؟ب حالشنهمویتومبذار -

 

 .صالحهیچ هر. خانممدونینم -
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 ودنیبنش اتاقنیایتوددهینمهاجاز دماغش و دلیول

. کرد رفتار طورنآهکدبو زشیچ کینایدا. بماندییتنهایتودمرنآ

 از ودکنیم بازمچش مضطربنایدا. رساندیممحماهب را اوهکیلین

 .کندیم تعجب نجایامهنا نواندید

 

041 

 

 ؟یکنیم کاریچ نجایا -

 

 نوا. رودیومدنشانیمنوا کنار را اویلین. اندازدیم اوهبینگاه نوا

 دیگویمدکنهنگانایداهبهانکنبدو

 

 !هست تیزیچهیمدیفهم. نمیبشمنتونست -
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 چیه وهنشد سرش پشت درست نوا. زندیمهیتکنواهبهدوبارنایدا

 ندارد دخترهبیدید

 

 .ستین خوشمحال -

 

 کندیم مکثهیثاندچن نوا

 

 شده؟یچ -

 

 و عاشقدیبگو دختر؟نیاهبدیبگوهچ. اندازدیم باالهشاننایدا 

 بزند؟ بیآس توهبددارنامکاهلحظ هر وهآمد مجنونش

 

 نوا؟یکنیممآروم -
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 .دهدیمهادامیعاجزنلح بانایدا. زندیم خی نوایپا و دست

 

 !لطفا! کنمآروم! نواماهخست ایدن کلدق... امهخست -

 

 

 !خوبهیلیخ  -

 

 رانایدا سر یکم ودگذاریمنایدایهقیشقیرو را انگشتش دو نوا

 .کندیممخ خودش سمتهب
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نوا کف دست هایش را لبهیوانقرار میدهدو بهسمت دایانمیچرخد. 

دست هایش را رویسر شانههایلخت و خیس دایانقرار میدهدو 

شروع بهماساژ دادنمیکند. دایانپلک هایش را میبندد. نمیدانددست 

هایدختر معجزهگر است یا او زیادیبیجنبهاست 

کههیچینشدهخودش را میبازد. نوا انگشت هایش را ماهرانهحرکت 

میکندو هر آنچهرا کهتویکالس هایماساژ یادگرفتهبودپیادهمیکند. 
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 !هآرهگذریم خوشهداریلیخ -

 

 کندیم باز را شیهامچشنایدا

 

 وننبود آتلیتو پاهات کاشمکنیم فکرنیاهبمدار. اووم -

 .وانیتو ارمتیبمتونستیم

 

 خنددیم نوا

 

 دلت؟ رودمون -

 

 .کننیم باز هاتو آتلهکهباالخر. دلم روهبمونیزیچمذارینم -
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 شصورتیرو شیموهتک کی ودکنیم کج سر. زندیمیلبخند نوا

 افتدیم

 

 .باشهداشتهجنب... تورودداهشینممه ماساژ -

 

 انگشتانشنیب را نوایمو هدست وداوریم باال را دستش کینایدا

 .ردیگیم

 

 .یکنیمیدلبرهلحظ هرهکیخودت مقصر -

 

 کشدیم عقب را شیها دست ودکنیم راست سر نوا

 

 !گهیدهبس.  شدم سیخ -
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 زندیمیپوزخندنایدا

 

 .شهیمنیریشهدارهتاز. نکن عوض رو حثب -

 

 ها،هخدم ازیکییصداهکدبده را جوابش تادکنیم بازنده نوا

 کندیم خکوبیم رانجفتشا

 

 !دارند کار شما با. اومدنیآگاه از مامور تادچن آقا، -

 

04 

 

 نوا او؟ سراغمهنآ ؟یآگاه از! زندیم خی جانش ونتنایدا

 کندیم نگاهشننگرا
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 ان؟یداهشدیچ -

 

 اندازدیم باالهشاننایدا

 

 !دونمینم -

 

 را شیموها ونتهآنکنبدو ودکشیم آب را بدنش. شودیمدبلن عیسر

 پشت را خودشهخدم کمکهب نوا. پوشدیم لباسدکن خشک

 و هست بازهمین در. کندیم در معطوف را نگاهش. رساندیمهپنجر

.. تهس مضطرب و هول. ندیبب رانمامورا ازیکی لباسیهگوشدتوانیم

 درهب را خودشنشتابا ودشویم خارج عمارت ازهکدنیبیم رانایدا

 عمارت از را اونمأمورا ازیکی امادزنیم حرفیهقیدقدچن. رساندیم

 بود، رد کنارهک هاهخدم ازیکی ودرویم باال قلبشنضربا. کشدیمنرویب

 چرخاندیمیلینهب رو. کندیمدتن پا عمارت سمتهب
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 .نییپامبردیبا -

 

 کند آرامشدکنیمیسعیلین

 

 .نیباشمآرومکینجامخانهباش -

 

 اومدن؟ چرا اصال برنش؟یمندار کجا. دیبا! برمدیبا -

 

 اتاقدواردبوهدیدندیدو حال در اطیحیتو را اوهکیهخدمنهما

 .شودیم

 

 .میدب خبرنهاشو لیوکهب عیسرنگفت اقامخان -
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... لیوک. دیگویمهچدمرنیاددانینمهک است مبهوت و جیگ انقدر نوا

 ودندارنجا. باشدهکردیکارنایدادنکن! صبح از وقتنیا... مامور

 کندیم بازنده زورهب. بکشد نفسدتوانینمیحت

 

 شده؟یچ -

 

 رایخبردیبگو چطور. کندیم دستنآ و دستنیایکمهخدم

 .نکرده باورمه خودشیحتهک

 

 !گرفتن قتلمجرهب رو اقا... رو اقا -

 

 ؟کنند حرکتدتواننیم ها وارید

 کند؟ بازندهدتوانیمنیزم
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 ها اتفاقنیا شوند؟دنابوهیثان ازیکسر دردتواننیم اتمسفریهانژیاکس

 ماا! بس و استهن کییعاقلنانسا هر جواب قطعا افتد؟یبدتوانیم

 پا اونداد قورتیبرا اتاقیها واریددکنیم احساس او چرا

 اعماقهب را اودخواهیم شیپا ریزنیزمدکنیم حس چرا! اندهدرآورد

 و تاس تنگ اشهنیسیهقفسنیادکشیم نفسهچ هر چرا. ببردمجهن

 !تنگ و است تنگ

 

044 

 

 نفر کینجادتوانینمدمرنا. شودینم باورش. زندیمیلینیبازوهبیچنگ

 ترسنآ... یآشفتگنآ... یخاک وضع و سرنآ... اما. ردیبگ را

 کش کیهبنشاههم تلفنش،مدنبود مضطربنآ... پسریهامچشیتو

  ؟یکسهچ قتل... نداردنامکا! نه امادزننیمندام خوار مغز

 

 ...مسخرهیها آتلنیاهب لعنتدریگیم را او ترممحکیلین
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 ...یک...قتل...انیدا... برمدیبانم... من -

 

 سو. انیب آقایها لیوکمیزنیم زنگناال. نیباشمارونجومخان -

 .تفاهمه

 

 .دهدیمنتکا را سرش هدفیب ودتندتن

 

 ... تونهینم رفت؟ کجاست؟... نه -

 

 دیگویمنیاندوهگدمر

 

 ...بردنشون -
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 ایدندکنیم حس. شودیمهفشرد دلش. زدیریم اشک. شکندیم بغضش

 ...شده آوار سرشیرو

 

 ....ندارهنامکا -

 

 کندیم را تالششنهمچنایلین

 

 ...دارندایزندشم آقا.. بهشوننزد تهمتنجامخان -

 

 هق نوا ودنشانیم تختیرو زورهب را نوا. نشدهنباورشامچکدایه

 یمردیبرا.. بود کنارش ش،یپهلحظدچننیهمهکیمردیبرا. زندیم

 شیهامچش مقابلنلحظاتشا تک تک. اددیم دلشهب دل داشتهتازهک

 .بود نحس اودیشا ودشویم مرور
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 اشیزندگیتو را شیپاهکیروز از قیدقهکدبو نحس

 پشت ودنداشتن خوشیهلحظ کی. بودهشدنیچننیادبوهگذاشت

 .بودهدیخوابیاهیس غولنشایهاهخندمتما

 

 ...آوردینممکددرنیا مقابل. آوردینممک او اما

 رایکسهچنایدا... شده طور هر... دهدیم نجاتش رانایدا

 ...باشدهکشتدتوانیم

 

045 

 

 !نمشیببدیبا -

 

 کهویهکنیا. کندیم درک کامال را دخترنیا. دهدیمنتکایسریمهدو

 !ستینیآسان زیچ است قاتل شما همسردنیبگو ودنییایب
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 لیوک جز چکسیههرینگمانجاهیاول قاتیتحقهکیزمان تا اما -

 !کنه مالقاتنباهاشوهتونینمممته

 

 دیگویم ناباور نوا

 

 روهمورچهیداینم دلشیحتنایدا متهم؟نیگیم بهشمه شما متهم؟ -

 بکشه؟مآدهتونیم چطور کنه،هل

 

 از. شودیمدبلن. کندمآرا را دختر هایآساننیاهبدتوانینمدنیبیمهکیمهدو

 .ندینشیم مبلیرو نوا مقابل ودیآیم کنار زشیم پشت

 

 ستیننیایهدهندننشو قطعاممتهمگیمنمهنکیا! یحقمخاندینیبب -

 موکل سالهاستیحق جناب. کردم قبول روناتهامشونیانمهک

. واقفمنشویایاخالق اتیخصوصهب کامالنم ودهستنهبند
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 رویجرم چیه. گرفته قرارماتهادمورهکیکسیعنیممته

 .دارند قراریبد اریبس طیشرایتوناالنشویا اما. واژهنیاهکنینمدییتا

 

 .کندیم مکثهیثاندچن

 

. شونیا عیعل بر زیچههم. باشم راحتنباهاتودیبذار -

 بعد، تساع کی قایدق ودداشتنینامیاوشیس بانشویاهکیتماسنیآخر

 اوشیسهکیفرد وددنیرس قتلهبیحقیمصطف جناب

 ازیتماسیطیحقنایدا جنابهکهگفت اشهیاولیها اعترافیتوهدارمنا

 ودبدنمانجا رو قتلنیادخواستننشویا

 !دارندمهدشاهنحرفشونیایبراهمتاسفان

 

 ازب باشد،هبود متنفر کفتار مردکنآ ازمه چقدر هرنایدا! تواندینم

 .بکشد را قتلشیهنقشهک توانستینممه
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 ماست با شانسییجاهی از. کنمیم رومتالشمتمانم حالنیا با -

 تیرضاهبدیام وددارنیکینزد اریبس نسبتنشویا با دم،یایاولهک

 .میدارندادنشو

 

 پرسدیمنجایب. لرزدیم شیها لب نوا

 

 کنن؟یم اعدامش. میبکنیکارمینتون -

 

 دهدیمنتکایسردتندتن لیوک

 

 !میبکنیکارمیتونیم قطعا. نیننک رو فکرنیا چوقتیه -

 

 ،یمهدو حضورهبهتوجیب وددهیمهیتکیصندلهب را سرش نوا

 !شده تنگدمرنآیبرا دلش چقدر ودزیریم اشک. کندیمهیگر
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 کمکهب و زورهب وددهیمهیتک واکرهب را شیها دست

 ودکردن باز شیپا از را ها آتل خودش اصرارهب. شودیمدبلنیمهدو

 .دهدیم نواهب را اخردیامیمهدو. برودهرادتوانیم سختیکم االح

 

 !شونهیا با خدادیباشنمطمئ -
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 از است ریمتح اما. استیبخش ارامش و بخشدیامیهواژ! خدا

 شیپ خوب زیچههمهکیزمان در درست. شیکارها

 !زدیریممبه هاهمهرمتما ودزنیم زیمیرویمشتدرویم

 

. شودیمنیماش سوارهرانند وهخدم کمکهب ودیآیمنرویب ردفت از

. خوردیممبه شهرنیایهامآد از حالش. خوردیممبه شهر از حالش
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 جاههمهمرددگر و استهخف جاههمدکنیم حس

 .است مغمور و ساکت زیچههمنیچننیاهکدانهدیپاش

 

 شیها لکپ پشت شیهامچش ونایدا لحظاتنیآخر ودننیبیم پلک

. برود گذاشتینم کاش. داشت استرس. بود مضطرب. ردیگیمنجا

 انوقت. اندهدادیاشتباه آدرس مرده،یحقنایدا مگفت و رفتیم کاش

 خودشیبرا را تمامش ودکریمیزندانهخاننآیتوداب تا را او

 .داشتیمهنگ

 

 زا حالش. بگذاردهخاننیایتو پادخواهینم دلش. رسندیم عمارتهب

 رانایدایبودتوانیمهکییجا تنها اما. خوردیممبه نجایا ستین و هست

 لیبدت هق هقهب بغضش ودنیبیم رانایدانیماش. جاستنیهمدکن حس

 روز. ندیبیم رانایدا جاههمدشونیمهک عمارتدوار. شودیم

. شیهادلبخن. پسر برق و زرق پریهامچش. دیآیم ادشینشاینامزد

 چطور. کندیم اشهخف نجایا... آخ... گذاردیمهک اتاقیتو پا

 ...تواندیم چطور. کند تحمل رانایدادنبودتوانیم
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 با ودزنیمیتخت روهبیچنگ. گذاردیم شیتنهایلین ودنیشیم تختیرو

 را او... داشتمک را اودزنیم صدا رانایدا وجودشمتما

 خودشیتو. کشدیم ازدر تختیرو...کندهچ اما... داشتمکدایز

 را تنشیبوهکیبالشت. کندیم بغل رانایدا بالشت ودشویم جمع

 ...دهدیم

 

 ...برگردنایدا -

 

 .ردیگیمنآسما سمتهب رو

 

... دمینکش شیآتهب رو اتیدن کل تانبرگردو... برگردون رومانیدا -

 ...یچههمهبمنزددگن تانبرگردو

 

 .ردیگیم را شیهامچش خوابهکدزیریم اشک انقدر ودزنیمهزج
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 ودکنیمهچک شیها انگشت ازنخو. ستیخون وضعش و سر

 .ختهیرمبه و استهآشفت جاههم. زدیریمنیزمیرو

 

 ....بیدلفر و استممظلو همانطور نگاهش. دیآیم جلونایدا

 

 ...نوا -

 

 اامهکرد قفل زبانش. نجاستیانایدادشوینم باورشهشد شوک نوا

 .کندیمهزمزمنایدا

 

 ...نییپادش پرت خودش... رفت خودش... نکشتمشنم نوا -

 

047 
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 شیها دست. بودهگرفت را مالقات وقت اصرار و خواهش با و زورهب

 درهب را نگاهش ودبوهکرد قفلمهیتو مالقات اتاقدسر زیمیرو را

 وهشدممتور و سرخهیگر فرط از شیهامچش. بود متتظرش وهدوخت

 روف قلبش دراعماقیزیچدشویم بازهک در. بودهکرددبا انگار سرش

. شودیمدزوربلنهب ودزنیمهیزتکیمهب را دستش. زدیریم

 برجیباال زا انگار ندشیبیمهکیوقت. دیچیپیم شیپاهاناستخوایتوددر

 ایدنمغدنیبیم را اوهکنایدا. بودهشد ریپ چقدر! کندیم سقوطنییپاهب

! بودندهانداخت نجایا پدر قتلمجرهب را پسر! زدیریم دلشیوت

 !ندارد خبرمه روحشیحتهکیقتل

 

. کندشیم را اتاق سکوت اشییدمپا لخ لخیصدا ودداریبرمیقدمنایدا

 انگارهکدکنیم بغلشیجور نوا. گذاردیمنشایتنها ودرویم سرباز

 با را شیها دست. دهیند را او است سالدص

 انقدر. شدکیم بو را خوب امادکن بغل را دختردتوانینمدانهبستدستبند
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 پر نوا عطر از وجودش کلهک دلهت از و قیعم

 .دافتیم شیپا آتلدای پاست سر دختردنیبیمهکیوقت.شودیم

 

 شدن؟ خوب پاهات -

 

 جوابش تنها ودبزن حرفددهینمهاجاز بغض. ردیگیمهفاصل او از نوا

 .کندیمهزمزمددر بانایدا. دهدیم سرشندادنتکا با را

 

 !بودهشد تنگ براتمدل -

 

 .بزند حرفیکمدتوانیم حاال ودشکنیم نوا بغض

 

 .مونهیم قفسنیع! بدهیلیخ تویبهخون -
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 !امیم! بشم قربونتمایم -

 

 عوضیبرا سما ودننینشیمنشایهایصندلیرو. دهدیمنتکا سر نوا

 .دیگویم جونکرد

 

 .بودهشد تنگ هاتیبازهمسخریبرامدل -

 

 دیگویم ودخندیممآرانایدا

 

 !پرروهبچ! عمتههمسخر -

 

 رونمارستایتیهونیدنیترهوونید انگار! خبمگیم راست -

 .خونشوننببر
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 !شهیمهوونیدمآد. یباش تومآد نزهگید -

 

 .بخوادمدلت -

 

 !خوادتیمیبدجورمدل -

 

 .کندیم مکثهینثادچن نوا

 

 . یبمون تونیاهذارینمهگفتیمهدو -

 

 کندیم نواهب رو. دهدیمنتکایسرنایدا

 

 یهشمارمیگوش تو از برو نوا -
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 روهومدا شیپمبراهکیمشکل. یمننز بگونبز زنگ. بردار رو بیحب -

 .نیکن دایپ رویلیلهکنیم کمکتناو. بگومه

 

 کنه؟ داشیپمآدنیا انوقتهکن دایپ وریلیلهنتونست سیپل -

 

 سچکیههکهدونیمییزایچهیحتما. بودیلیل سابق همسر بیحب -

 !دونهینم

 

 .دهدیمنتکا سر نوا

 

 کنه؟ کمک توهبدیبا چرایلیل سابق همسر -
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 القط ازشیلیلنینب. هیخوبمادمبعدش. منهنویمد شویزندگ کلناو -

 .گرفته

 

 بود؟یلیل کار اباتبنکشتیگیمیعنی -

 

 سرییبال هر داشتنامکا شبناو بابا! ادهیزیلیخ احتمالش! شهیم -

 !کردهیکارهی باشه،هشدهکمخودش از دفاعیبرایلیل. ارهیبیلیل

 

 ؟یمقصر توهگفت چرا برده؟ رو توماس چرا اوشیس -

 

 .دهدیمنتکا سرسنایدا

 

 ...کرده خراب رو کاریلعنت تماسناو! دونمینم اصال! دونمینم -
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 .گذاردیمنایدا دستیرو را دستش نوا

 

 .شهیم حل. نباشننگرا اصال -

 

 اخطار با سرباز ودشویم باز اتاق در. فشاردیم را نوا دستنایدا

 دیگویم

 

 .گهیدهتموم وقت -

 

 دیگویم هول با سما

 

 داشیپ رویلیلناو امامگردیم رو ایدن کلهشد. انیدا هاینخورهغص -

 !نجایا ارمشیمهشد طور هر. کنمیم
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 عمارت بازیهپنجر ازدبا. کندیمهنگا مقابلش پوش کیشدمرهب

. آوردیم در رقصهبهزدنرویب شال ازهک را شیموها ودوزیم داخلهب

 .کند باز را بحث تا اوست منتظر انگار وهکرد سکوتنهمچنادمر

 

 .کشدیمیقیعم نفس نوا

 

 .دییبفرما -

 

 خوب وهکرد حفظ قیدق را شیها الوگیدمتما. ردیگیم باال سردمر

 .دیبگوهچددانیم
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 شدتهب د،یکنیم تالش چقدرنایدانداد نجاتیبرامدیشنیوقت -

 !کردم تعجب

 

 کیش و جذابیادیزدمرنیایها حرفهمتوج. ماندیم مات نوا

 .شودینم

 

 خوام،یم عذریلیخ رو، اشمهدار سرش تویچ گفتنایداهکیروز -

 !بکنهیکارنیهمچهی خواستیمنایداهکمکرد تصور سر دو ویدهی

 

 !شمینمهمتوج -

 

 .چدیپیممهیتو را شیها انگشتدمر
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 خواستیمنایداهکیموقع. میشیپ سالیلیخیها دوستنایدا ونم -

 از .کرد فیتعرمبرا رونداستا کل کنه، خودشمناهب را پدرش ثروت

 حقش، درهشدمظل خودشیهگفت باهکیدختر. گفت شما

 .کنه خودشمناهب رو پدرش ثروت کل شما قیطر از داشتمیتصم

 

 رزییفر را خودشهکیمردمنامفهویها حرف ازهک نوا

 کشدیمیپوف بود،هشد جیگ کامالدبوهکردیمعرف

 

 شهاندشمیهیبق مثلیکیمشماه ای ن؟یبزن حرف قیدقهشیم -

 .نیکنهاستفاد سوهیقض ازنیخوایمهکنیهست

 

 .زندیمیلبخند برزیفر

 

 .شمینمنتویخستگ باعث. نه -
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 .گذاردیم زیمیرو ودکشیمنرویب بشیجیتو از را فلش

 

 راز و رمز تک تکهب فلشنیایتو مدارک وداسنانکردهنگا با -

. نینکهنگا احتمهکمکنیم خواهشنازتو فقط. برسنیمیپنمیها حرف

 .دینکنیبازنسرنوشتتو وهندیآ با

 

 حاال. زندیمنرویب عمارت از ودکنیمیخداحافظدشویمدبلن

 هست ودنکهاستفاد سو ازنبودنش تا است موقعنیبهتر ستیننایداهک

 .بکشد خودش سمتهب را ستین و

 

 سرش. ماندیم ثابت رنگیمشک فلشیرو نواهنگا

 را شیباال دوزیها قرصنآ ازیکیددار وستدهکدکنیمدانقدردر

 جشیگ برزیفریها حرف اما. بخوابد صبح فردا تا ودکن مصرف

 ودکن کشف را اویها حرفیمعماددار دوست. کرده

 .نه ایدبخوابهکدریبگمیتصمدبع
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 بانایدادکنیمدیتاکهک استینفرنیدومنیا. داردیبرم را فلش

 را او حرفنیهم! نداردیریخ تین ودقص وهشد او کینزدهنقش

 رود،یمنایدا اتاقهب. ندیبب ودکن بازناالنیهم را فلشنیا تادکنیمممصم

 عادت حضورشهب. است دلتنگشدیشد. دیبگودتوانینم دروغ

. بودهماند اتاقنیایتو فوردشمتا عطریبو هنوز. بودهکرد

 پشت ودکشیممهیقیعم نفس. کشدیم زشیمیرویدست

 تنها شآمدن باال ازدبع ودکنیممستیسدوار را فلش. ندینشیممستیس

 مدارک وداسنایسر کی عکس از لیفا. کندیم باز را فلشیهپوش

 تعجبشهلحظ هر. شودیم شروعهشد هک شیرو پدرشمناهکیمیقد

 دریرتعما از. استیمتیقیهانیزمهب مربوطهکیاسناد. شودیم شتریب

 ملک. گرید ملکنیچند و راناتیشمیها باغ تاهگرفتناوراین

 رپدمنا مدارکنایم. هستند شهرنینشهمرفیها بخش جز حاالهکییها

 فقطیاصل کیشرمناهبهنیول. خوردیم چشمشهب زیننایدا

 .شاهدنعنواهب
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 صاحبیعنی ده؟یفهم درست. دهدیم قورت را دهانش بزاق

 بوده؟ او پدریحقیهخانواد ثروتمتما
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 زا. رودیمنییپا را صفحات. ماندهیباق لیفا ازهصفحنیچند هنوز

 ودشویم عوض زیچههمدبعهبهکرد فوت پدرشهکیخیتار

 !کندیم رییتغیحقیمصطفمناهبداسنامتما

 

 درست ذهنش دردزنیمهکیحدسدندار دوست.. شده جیگ. کندیمماخ

 نگاهش. خوردیم زنگ تلفنشناهمیتو. باشدهبود

 با. ودشیمهمواجیناشناسیهشمار با ودنینشیمیگوشیهصفحیرومارا

 .است درست حدسش وددهیم جوابدباش برزیفرهنکیا حدس

 

 !نیدید رو فلشهکمندار شک -
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 دهدیمهادام برزیفر ودکنیم سکوت نوا

 

 .هستندنم دست مدارک وداسناناویتمام -

 

 درسته؟مبدون کجا از -

 

 زندیمیپوزخند برزیفر

 

 بزرگیحقدخو. ینورمخاننینزن قول خودتونو -

 منافعنخواستینمنچونشویایمنتهدبودنهکرددگوشزنبهتومه

 و قیدقنبد دست از رونکالنشو ثروت وهفتیب خطرهبنخودشو

 .گفتمنبهتو قیدق کامالنم. خب امادبودنهنگفتنبهتو درست

 کمدار وداسناناوهبهالبت. شماستهب متعلقیحقنخاندا ثروتمتما

 رونپدرتو ثروتیحقیمصطفهنکیا ازدبع. شنینممخت
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. بردند ثروتنیا ازیادیزدسونزدنخودشومناهب

 در شرکتنیچندمسها. ایاسپان وهیترک در لوکسیالیودتعداهجملنم

 !کایآمر کشوریتومیعظیرگذاهیسرما کی وییاروپایها کشور

 

 ودکنیم قطع رانتلف! دیگویمهچدمرنیا. کشدیم سوت نوایها گوش

 درشپ سرییبالهچ! پدرش. بماندیباقمستیسیهصفحیرو نگاهش

 !بودندهکردهچ مادرش با درک،هب اشیجوان... بودندهآورد

 

 خودش. کندیم خاموش رامستیس ودشویم مشت شیها دست

 و اشهترفدبا بریجوان تقاص. کشدیم آتشهب رانخاندانیایهماندیباق

 .ردیگیم خودش را مادرش

 

 .دیآیم اشیگوشیهصفحیرو برزیفر جانب ازیامیپ
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 وقت هر. ریز ادرسهبنییایب مدارک وداسنایباقندیدیبرا -

 .نیتونستهک

 

 .غرب شهرک سمتهخان کی ظاهرا ادرس
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. هافتاد جانشهبیاهمسخر و بیعج استرس. لرزدیم شیپاها و دست

 بزرگشنچنداهندواحیهاشپزخانهب کاملیخونسرد با اما برزیفر

 .استهقهونکردمد مشغول وهرفت

 قابل زیچ چیههگذراند نظرش از راهخانیهگوشهبهگوش

 .شهر خوبیهنقط در اماهسادیمجردیهخان کی. ندارددوجویتوجه
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 خطوط از نگاهش. ردیگیم قرار زیمیروهکهقهویهانفنجایحاوینیس

 و کتنآ ازیخبر امروز. ندینشیم برزیفریرو ودیایم باال فرشیمشک

 .دهیپوشیراحت لباسنایجاهب و ستین دوختش خوش شلوار

 

 .دییبفرما -

 

 

 .کندیم تر زبانش با را لبش نوا

 

 !ومدمینهقهویبرا -

 

 .زندیمهیتک مبلیپشتهب برزیفر
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 .شنیطدیبا مراحلناو. داره هانقانویسرهییکار هر. خب -

 

 ه؟یچ شما کارنقانو -

 

 .ستینیعقالن انتخابنچندامبخوا پولهاگ ثروت،ناو مقابل در -

 ...راه کی تنهاهمونیم پس

 

 .دهدیمهادام ودکنیم مکثیکم

 

. نینک ازدواجنم با ونیریبگ طالقنایدا ازناالنیتونیم راحتیلیخ -

 شما و گرفت پسنخانداناو از رونثروتتو راحتهشیمینجوریا

 !همسرتونمشیمممن. کارهههمنیبش
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 تسیننمطمئیحت! دیگویمهچدمرنیادزنیریم سرشیرو داغ اب انگار

 ونایدا از طالق دنبالدبرو انوقتددارن قتیحق مدارک وداسناناهک

 او؟ با ازدواج

 

 مدارکناومستیننمطمئیحتنم ن؟یگیمیچنیدار هستنحواستو -

 ن؟یریم تهش تا راحت شما انوقت. یساختگ ای هست اصل

 

 اما. ستین سخت اصال مدارکناونبود اصل اثبات -

 .تهسخ ماجرانیاندادهادام

 

 .میکنیم فکر شیباقهبدبعمیریم رو اولیهمرحل اول پس -

 

 .کشدیم جلو را خودش برزیفر
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 پایعنیمیبدمانجامیخوایم ماهکینکاریا. نیشناسیم رونایدا خوب -

 پسدایبرم دستش از کارایلیخ. گرسنشهیادیزهکیریشمد رونگذاشت

 .بکنهیکارهنتون تامیباشمباهدیبا شما ونم

 

 .دهدیم را  جوابشیجد همانقدر نوا

 

 !بعدهش ثابت مدارکنبود اصلدیبا اول -

 

. اوردیم خودش با را مدارکمتما ودرویم اتاقشهب. شودیمدبلن برزیفر

 دیگویم ودگذاریم زیمیرو انهارا
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 شما پدریامضاهبیچکسیه قطعا. مدارکمنیا. خب -

 ونتهرا اطرافیهانیزم مدارکدسناا خصوصا و. نداشتیدسترس

 .گفتنه قابل ریغ ارزششناالهکیهانیزم. رانیا غرب شمال

 

 تک تک. شودیم جابجا برزیفریهامچش و مدارکنیب نگاهش نوا

 اورشب. هستند اصلهک ظاهر در. کندیمنییپا و باال خودش با راداسنا

 !داشتیروتثنیچن ودزنیم غلتیبدبختیتو عمر کی. شودینم

 

 .شودیم پر نفرت از وجودشهلحظ کی

 .شدههانیمور و مور گرفتار حاالهک ریپ کفتارنا از نفرت

 .بود خودش فکرهب ودنزمد مدتههمنیاهک احمقنایدانآ از نفرت

 ودنداشتهنگیبدبختیتو را مادرش و اوهکییهاماد تک تک از نفرت

 .رفت وددانجانسنایتوهکدردناو پدرش سرییبالهچددانیم خدا

 

 .کندیم تنفر ریدرگ شتریب را او رزییفریهزمزمدشویم مشتهک دستش
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 روزنیاهب رو توهکییهاماد تک تک ازمیتونیم -

 .میریبگمانتقامهدانداختن

 

 

 .کندیم نگاهش نوا

 

 رونایدایهنقشیهادامیخوایمهنکن من؟ بتیبشیخوایم چرا تو -

 ؟یبر

 

 .اندازدیم باالهشان برزیفر

 

. داشتدخواهییهادسوهیمهنمیبرا قطعا. عاشقتمهکمکنینم ادعا -

 اولنهمویحت. رمییم شیپ صداقت با رومکارنم
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 از ودنکر قبول اما. بگه بهتیرو ماجرا اصلهکمگفتنایداهبمه

 .شددوار دروغهرا

 

 .ختمیر اشکههمناو براشهکنم فیح -

 

 وهتکاش دخترنیا دلیتو را نفرت بذر. کندیم نگاهش تنها برزیفر

 غرق راههم و هست رودخوهایگ کی بذرنیاهکددانیم خوب

 .کرددخواه
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 .بدهد اشیدلداردکنیمیسع برزیفر
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 تو هامآدیههم -

هادامیبراهباشیدرسهاشتباناوهگیدهکهنیاممهنکنیمدایزهاشتبانعمرشو

 .یزندگی

 

 .کرد خطابهاشتباهیهشینم رونشد عاشق -

 

 .ندینشیم کنارش برزیفر

 

 چیه! بزرگیلیخ! بزرگهیادیزهاشتباهینشد عاشق اتفاقا -

 .بکشهدگنهب روماد کارنیادقهتونینمیاشتباه

 

 .کندیم نگاهشیچشم ریز نوا

 

 ن؟ینشد عاشقنعمرتو تو حاال تا -
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 .اندازدیم باالهشان برزیفر

 

 ونریبگ درس ازشهنیاممه کنن،یمدایزهاشتبا هامادهکمگفت -

 .نکنن تکرار رو کارناوهگید

 

 شیها گوشهبندرختایرویها کالغیصدا. کشدیمیقیعم نفس نوا

 قرارنبالک حفاظیرو بدنش طرف دو را شیها دست. رسدیم

 ار هامآد برج کیمهشتیهقطب از. دوزدیمنییپاهب را نگاهش وددهیم

 نن،کیمهاشتبایادیز برزیفر قولهبهکییهاهمورچ. ندیبیمهمورچدق

 درسهکدبوییهاهمورچ جز خودش او. رنیگینم ونیریگیم درس

 لوهب را قتیحقدبودنهکرد تالشیادیزیمصطف و عطا. گرفتینم

 بار هر ودبوهبست را شیهامچش او اما دهند،

 خوب اسکاریهزیجادح در را نقششهکدبوهشدیپسرمخا

 .کردیمیباز
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 است مادرش و خودش عمر کی بحث. دارد فرق گرید نباریا اما

 ورچطددانینمهک استیپدر بحث. زدند پا و دستیبدبختیتوهک

 .مرد چرا واقعا اصال وددانجا

 

. دنشون شیابریدرس شیهاهاشتباددهینمهاجازهشدهکمه هانیا بخاطر

 .زندیمهیتک واریدهب برزیفر

 

 ه؟یچ اتهبرنام -

 

 اول. کند شروع کجا ازددانینم فقطدداردایزهکهبرنام اش؟هبرنام

 دستشهب طالقش دادخواست اگردیشا. ردیبگ را مردکنا حالدیبا

 شیبرا روزهاهکییهاهنقشنشددنابو ازدکن دقنزندانایتو برسد،

 .بودهختیرهبرنام
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 .رمیگیم طالق ازش اول -

 

 خب؟ -

 

 کارهچمنیبب تامریگیم طالق ازش اول. دمیم جواب بعدا رو خب -

 !خوبهیاهگید

 

 ؟یبر شیپهنقشهبدونیخوایم -

 

 .زندیمیپوزخند. گرددیبرم برزیفر سمتهب

 

 شد؟یچ تهش تو، مثلیزرنگ همدستهی و داشتهنقشهکیاون -

 

 .خنددیم برزیفر
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 ؟یناراحتنم دست از -

 

 .باشم ناراحتمبخواهک شناسمتینم -

 

 تا ونشینممیتسلدزوهکیینایا از! ادیممخوش لجباز ودقیها دختر از -

 .کننیم کلهلحظنیاخر
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 فشیک. شودیمهخاندوار ودشویمدر کنارش از. دهدینم را جوابش نوا

 .اندازدیم دوششیورودداریبرم را

 

 .زنمیم زنگ بهت -

736 DONYAIEMAMNOE



 

 

 نگهبان محیا  آقا و خانم بلک
 

 

 .شودیمهخاندوار برزیفر

 

 .کنمیممیتنظمخودیبگ رو محضر قرار -

 

 پاهکنیهم. زندیمنرویب آپارتمانش از ودیگوینم چیه نوا

 اب وداوریم باال رایگوش. خوردیم زنگ اشیگوشدگذاریمهکوچیتو

 قطع رانتلفدپوزخننهما با. زندیمیپوزخندنزندایهشمارندید

 روزیدهکدبوهگفت اوهب لشیوک. دهدیمنجانتلف پشتنایدا ودکنیم

 قبالهکیجواندمر بزند، حرف سما با تادبرونشاهخانهب خواستیمیوقت

 در مقابل بود،هدید شرکت ونرستورایتو بارنیچند را او

 ودگذاریم شیجا سر رایگوش! کردیمهچ آنجا برزیفر. بودنشاهخان

 اعتراضیصدادبزن زنگمدو باریبرادخواهیمهکنیهم

 .شودیمدبلن سرش پشتیهایزندان
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 !اخههدینم جوابهگید برو ایب -

 

 و استمدره شیهاماخ. کشدیم کنار ناچار وددهیم فحشیگرید

 حالهکدفرزا. شودیمدبننسالدوار. است مشغول شدتهب فکرش

 .رودیم جلودنیبیم را اشهاشفت

 

 داداش؟هشدیچ -

 

. ندیشنیم تختشیرو ودشویمناتاقشادوار. دهدیمنتکایسر تنهانایدا

 دیگویم است تریمیقدههم ازهک شیهایاتاقمه از گریدیکی

 

 نداد؟ رو جوابت زنت -

 

 دهدیمهادامدمر. دوزدیمنیزمهب را نگاهشنایدا
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. ادیم واستشدادخمدویههفتهدینم جوابتو اولیههفت. نهیهم نجایا -

 .ینیبیم منو. نداد جوابتودبعهماهیهکهخوبیلیخ تو مال

 

 ودیایم باالنایداهنگا ودشویممخنایدا سمتهب تختشیرو

 .ندینشیمدمر رنگیطوسیهامچشیرو

 

 با رفت گرفت طالقمزن اول سال. نجامیا سال ستیبناال -

. نهیهم نجایا! کنهیم اجازدوهدار اشهبچناالدکر ازدواجهگیدیکی

 .تویزندگهکشیمهگهب

 

 .داردمک نفسدکنیم حس ودکنیم داغ شیها گوش. شودیم گرمش

 

 .یکنیم عادتمکمک. داداشنک جمع خودتو -
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 چیه. زده چنگ را شیموها وهنشست واریدیهگوش حاال وهکردهپار را

. زدیبر فرو رانزندانیا وارید و دردخواهیم. نداردیخوش حال

 خودش دست خودش کنترل گرید ودکنیمدعومکمک اشیماریب

 .خبرنداردنآ از خودش جز چکسیههکیماریب. ستین

 

 اشیشانیپ از عرق. کندیم را دستشیرویموها شیهاندندا با

 .شودیم محو اشینیبیهغیتیرو ودلغزیم

 

 حرفدبن مسؤل بامیبر پاشو. بودیبدیجادیشا! داداش -

 .یبزن زنگ بهش گذاشتدیشامیبزن

740

انقدر اشفتهو داغاناست کهکل بندتویسکوت فرو رفتهاند. فقط هر 
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 و استدبننیایهشد اصالحدافرا جز. دیگویمیمجتب رانیا

 سحب و استدعم ریغ قتل رمشج. کردهنقرآ حفظهب شروعیتازگهب

 ودریبگ فیتخفیکمنقرآنکرد حفظ باهکدداردیام اما است،هخوردداب

 .کندیم نگاهشنایدا. شوددآزا زودتر

 

 .دارمیبد حس -

 

 .نبز زنگهی بهشمیبر پاشو. پاشویحاج. گوشت ریزنخونددب -

 

 ار شیپاهکیروز. کندیم بلندش را او ودریگیم رانایدا بازوس ریز

. شدههدیکش نجایاهب شیپاهناخواستهکندیفهمههم گذاشتدبننیایتو

. کردندینم تشیاذ ودداشتن را شیهوا روزنازهما

 باالیاهال جزهکدبو مشخص ظاهرش از اما. ستیکدبوهنگفتیکسهب

 بخاطر. زندیم حرف در پشت سرباز بایمجتب. است شهر
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 ونایدانیب. کندیم قبول بازسرنزندا در خوبشیهسابق

 .بنددیم خودشهب رانشایها دست ودستیایمیمجتب

 

 پرسدیمیمجتب ازمارا وداندازیمنایداهبینگاهمیسربازن

 

 نکرده؟ عادت هنوز -

 

 دیگویممغ بایمجتب

 

 .دهینم جوابشو زنش -

 

 تدسهکدستنیایمهکیمددکار اتاق پشت. دهدیمنتکایسر سرباز

 .کندیم باز را در دراتاقهبیاهتق با ودکنیم باز رانایدا
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 .تو برو -

 

 کاغذ از را سرشیفتوح حاج. شودیم اتاقدوارهاهست و سستنایدا

 دورتریکمهکیمجتب. اندازدیمنایداهبینگاهدآوریمنرویب

 دیگویمهستادیا

 

 هاهبچ سشتما نوبت. بزنه خانومشهب زنگهینیبدهاجاز اقا حاج  -

 .نذاشتن

 

 خودشدخواهینمیحتهکدندار حال انقدرنایدا. کندیم نگاهش یمجتب

 .چرخاندیم سمتشهب رانتلفیحاج. بزند حرف

 

 .بزن زنگ ایب -
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. رندیگیم را نوایهشمار مکث با شیها انگشت ودرویم جلونایدا

 .شنودن را نوایصدا مبادا تادفشاریم شیها گوشهب شتریب رایگوش

 

056 

 

 باهکدشومحمادواردخواهیم وداندازیم تختیرو را شیمانتو نوا

 با ودشکیمنرویب فشیک داخل از رایگوش. گرددیبرم اشیگوشیصدا

 با امادنده جوابدخواهیم اول. کندیمیاخم ناشناس،یهشمارندید

 ودنکیم لمس را سبزنکویا. باشد برزیفردیشادکنیم فکر خودش

 .گذاردیم کریاسپ حالتیرو رایگوش

 

 .بله -

 

 .دیرویم بدنش درنجا انگار نوایصداندیشن بانایدا
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 .نوا -

 

 جز داشت رایکس هر انتظار. زندیم خشکشنایدایصداندیشن با

 .انیدا

 

 ؟ینداد جوابمزد زنگ چرا -

 

 دیگویم مستاصلنایدا. کندیم سکوت نوا

 

 !بزن حرف -

 

 ...انیدایتوانست چطور. کندیم بغض نوا

 

 .شهیممتمو نجایهم تیباز. انیداهتمومیچههم -
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 دیگویم نوا ازحرفهشوکنایدا

 

 !نگو مزخرف -

 

 هان؟یتونست چطور. نگو تو مزخرف -

 بذارهگرفت بدبختنیازا رویعمرزندگهیمشرفیبیباباناوینگفت

 تدس روازیچههمهکیدیچهنقشینشست. دستشمروبد گوششهینم

 ویکثافت آشغالهی تو. رونیبیبکشنم دست از بعدش و بابات

 !رونشناختمت تو وعطا باباتیها هشداردوجو باهکمخودیبراممتاسف

 

 او و استنزندا نجایا ستین حواسش. زندیم زیمیرویمشتنایدا

 .یزندان

 

 ...کن گوشهداد لتیتحو مزخرف برزیفر نوا -
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 .دهدینمهاجاز نوا

 

. رمیگیم ازت رونیدیکش باالمیزندگ ازیچ هر. انیداهبس -

 .یکن عمل اتهنقشهبمذارینم

 

 ...نوا -

 

 تیخر بخاطردیشا. بخون نماز براشمه امشب! مرد نوا. انیداهبس -

 .ببخشدش خداهکردهکییها

 

 حاج. کندیم اعتراض سربلزهکدکشیمدایفردکنیم قطع رانتلف

 دیگویمممحکنایدا.کندیم شدرک خوبیفتوح
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 .نمشیببدیبا. ادیبملیوکنیبگ -
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. ودشیمننگرا وضع و رسنا بانایداندید با. شودیم اتاقدوارهکیمهدو

 .کندیم رها زیمیرو را فشیک
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گیج و سردرگماست. مات مانده. ایندختر همیندیروز اینجا بودو 

قربانصدقهاش میرفت. حاال چهبرسرش امد. مطمئناست کهبا 

اراجیف فرییرز بهاینمرحلهرسیدهاما دیگر کافیست. تویتماممراحل 

زندگیشانقرار است یکیسر برسدو چیزیبهمببافدو اینها را 

بهجانهمبیاندازد، نوا باور کندو او سعیکندباور هایغلط نوا را تغییر 

دهد. حال چنینزندگیمزخرفیرا ندارد. بایدیکبار 

برایهمیشهایندختر را سر جایش بنشاند. 

DONYAIEMAMNOE



 

 

 نگهبان محیا  آقا و خانم بلک
 

 ان؟یداهشدیچ -

 

 دهدیم قرار زیمیرو را مشتشنایدا

 

 .دونستهینم چکسیه حاال تاهکمبگیزیچهی بهتمخوایم -

 

 شده؟یچ -

 

 دستمشیمیعصبیوقتمخود کنترل. دارمیروانیماریب. من -

 رون؟یبیاریب نجایا از منویتونیمنیا با. ستینمخود

 

 ودنینشیمیصندلیرونایدا مقابلدشنویمهکیزیچ از متعجبیمهدو

 کندیمهزمزم ناباور
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 .زد گول روهدادگاهشینمیدونیم گه؟یدیگیمیجد. انیدا -

 

 .دهدیم فشارمهیرو پلکنایدا

 

. گاوصندوق تویول استهخونیتو. لهیتکممیچههمیپزشک مدارک -

 ؟یبکنیکار باهاش تونسیم

 

 ه؟یحدهچ تا تیماریب -

 

 .مکنیممداریغلطهچمنفهممخودیولمبکش رویکیمبزنهکیحد تا -

 

 با. کرده پر را وجودشدبندبن رتیح. کشدیم عقبیمهدو

 با اقطع امادبرهاننزندانیا از را پسرنیادشویم راحتیلیخ اوصافنیا

 .کنندیمنمارستایتیراه را او شدتنیا
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 ده؟ینفهمیچیه چکسیه وقتههمنیایجورهچ پس -

 

 .نخوردم مدتهیناال. خوردمیم قرص -

 

 ار اشیزخمدساع ودکشیم عقب را راهنشیپ. اوردیم باال را دستش

 تا را دستش پوست وهکندندندا با را شیموهامتما. دهدیمننشا

 .کنندیم عفونتدزویلیخهکییهامزخ. کردهیزخم وهتکهتکهتوانستیم

 

 .زندیم تشر ودشویم جمعمدرهیمهدو صورت

 

 .یکنیم عفونت وضعنیا با. یبهدار برو -
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 .رونیب بکش نجایا از منو فقط. ستینممه -

 

 .یدارهعجلیلیخ رون؟یبناوهیخبر -

 

 .دکشیم عقب ودترسیمهلحظ کییمهدو. شودیممخ سمتشهبنایدا

 

 گس نفرهی بخاطرهشد حاال؟ تاهدیپر دستت از مفت تیزندگ کل -

 ترهدارنرویبناو اون،ینیبب ویباش نجایامهمون بخاطر تهشیبزن دو

 کلهگرفت شیآت! سوزمیممدار ؟یکرد براشهکییکارهایههم توهزنیم

 .وجودم

 

 .زندیمیپوزخند ودشویمهریخیمهدو ترس از پریهامچشهب
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 .رمندا باهاتیکار. نترس -

 

 

 .کارمه اتاق گاوصندوقیتو مدارک. فقط زودتر -

 

 .کشدیمیقیعم نفسیمهدو ودرویم

 درست ماجرانیا ودبجنبان دست. اوردینم در سر چیه

 ودیایمنرویبنزندا از. کند رها نجایا از را اودوانتیمدزویلیخدباش

 .شودیمنایدایهخانیراه

 

 در صداهب را در زنگ ودکشیمیقیعم نفسدستیایمهک در پشت

. اوردیم

 .شدههختیبرانگنانچنانایداهکهافتادیاتفاقهخاننیایتوهکددارمحت
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عقب میکشدو بلندمیشود. پشت در اتاق میایستدو سرباز را صدا 

میزند. صورتش را بهسمت مهدویمیچرخاندو میگوید 
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 را نوادتوانیم انجیا از. شودیم اطیحدواردشویم بازهک در

 نوا لبیوردپوزخندشویمهک کینزد. است منتظرشنبالکیتوهکدنیبب

 .لرزاندیم را دلشهت

 

 .یمهدویاقامسال -

 

 دهدیممسالیمهدو

 

 .شدمممزاحدیببخش -

 

 شیپیمشکل. ادمایمصلحتدام و رفتهبمدار عادتنم. نیمراحم -

 .اومده
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 صندوق گاویتونگفتیحق جنابهک مداشتمالز مدارکیسرهی -

 .هستشناتاقشو

 

 کندیم زیرمچش نوا

 

 ؟یمدرکهچ -

 

 .ستنینممهنچندا -

 

 !مهمیعنی ن،یینجایا شمایوقت. ادینمهنباشممههکیزیچ سراغنایدا -

 

 مدارکهبیارتباط چیه وهشونیا شخصهب مربوط اما. هستهکممه -

 .ندارهیمال
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 .کندیم عمارت داخلهبیهاشار دست بادشویم تراح الشیخهک نوا

 

 .دییبفرما -

 

 خشکش درمد همانجا خانه،یتو برزیفرندید با ودرویم داخلیمهدو

 .زندیم
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 ودشویمدبلن برزیفر. کند کنترل را خودشدکنیمیسع

 ماجراهت تا وددهیم را جوابش سر با تنهایمهدو. دهدیمهکوتایسالم

 برهعالو ودرویمنایدا اتاقهبمیمستق! احمقیهساد دخترک. اندخویم را

 در مدارکنیانبود. داردیبرم رانایدا مدارک کل اشیپزشک مدارک

 کیداشبهداشت رفت ودامهخاننیایتو راحتدتوانیم برزیفرهکیطیشرا

 رانایدادتوانیم حاال. کند خطردندار دوست و است بزرگ خطر
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 هاهپلنییپا همانجا هنوز نوا. دیایمنرویبهک اتاق از. ندک درک خوب

 هاهپلنییپایوقت ودریگیم ترممحک را دستشیتو فیک. ستادهیا

 دیگویم نوا رسد،یم

 

 .ینورمخان ریبخنروزتو -

 

 از سرعتهبیمهدو. دهدیم را جوابشمارا ودکنیم نگاهش نوا

 مدارکمتما امروز. باندبجن دست عتریسردیبا. شودیم خارج عمارت

 با. کندیمهدادگا لیتحو آنهارا وقت اول صبح فردا ودکنیمهاماد را

 .کنددازا رانایدایزودهبدتوانیم هاهپلنکردنییپا باالیکم

 

 بارکی و استنایدا قیرفهک دانستیم. شناختیم دور دورا را رزییفر

. بودهکردیمعرف اوهب رزییفرنگرفت طالقیبرا را همکارانش ازیکی

 ماا داند،ینم استنایدا و برزیفرنایمهچهنکیا. نداشتیادیز شناخت

 .استهکردیعصبیادیز رانایدا هستهچ هر
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 تا. دهدیم قرارنمطمئیجا کی در و خودشیهخانیتو را مدارک

 ار زیچههم ودکنیمهمطالع رانایدایپزشک مدارک تک تک صبحدخو

 را مدارک ودرویمهدادگاهب وقت اول صبح. داردیمهنگهاماد

 ازدلبخن با. شودیم ایمه وهاماد زیچههم. دهدیم لیتحوهپروندیقاضهب

 .رودیمنزنداهب ودرویمنرویبهدادگا

 

. اوردیم در شاخ وضعش و سرندید بادشویم اتاقدوارهکنایدا

 کی صورتشیرو وهدیترشاهت از را شیموهانایدا

 را نامش ریمتح. اندهبستدبان بایحدود تا وهشدهزدهیبخهکدنیبیمیزخم

 شودیمدبلن اشیصندلیرو از ودزنیم صدا

 

 ان؟یدایآورد خودت سرییبالهچ -

 

 ندارد حیتوض حال چیههک استهخست انقدر امانایدا

758 DONYAIEMAMNOE



 

 

 نگهبان محیا  آقا و خانم بلک
 

 

 رو؟ مدارکیگرفت ؟یکردهچمنیبب بگو -

 

 اره؟دبو اونجامبرزیفر -

 

 

 زندیم شیصدا تشر بایمهدو

 

 !انیدا -

 

 .فطرت پست بگو. یعوض بگو. یوحش بگونمهب! مردنایدا -
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- آره. تو بگو خودتو چرا اینجوریکردی؟ دیدیسر و وضعت رو؟ 
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 .انیدا باشمآرو -

 

. رودرک انتیخمبههکییپاهامکنمقلمدستانیهم باهکمشیممآرویزمان -

 در رودکریمهنگاهحرومزادهیهب داشتهکییچشماناوهکمشیممآرویزمان

 .ارمیب

 

 .کوبدیم زیمیرو را مشتش

 

 بانایدامبددای ومکن رشیزنج و غلهکمشیممارویزمان -

 .کنهیمدبرخوریشکلهچنخائیهاماد
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 .تونیایگردیبرم قتلمجرهب بازیبر شیپینطوریا -
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. کنمیم زجرکش. کشمینم رونخائیهامادنم -

 .کنن مرگیارزومکنیمیکارهی

 

 .خشم و نفرتههمنیا از. یشدهکیانیدانیا از. ترسمیم ازت! انیدا -

 

 .زندیمیپوزخندنایدا

 

 رو ایدن کل هاتیخوب با ویباشیخوبمادیخوایم ها وقتیگاه -

 وییایم خودتهبدبع مدتهی اما. یکن عوض هاروماد حال. یکن بهتر

 هاماد. برعکس وهنموندیچیه عشق ویخوبههمناو ازینیبیم

 آنوقت. اندیاهیس و دروغ دنبالنخودشو

 .دارند دوستهکیظلمتنهمودخویبشیریگیممیتصم

 

 .اوهبددهیم حق. کندیم نگاهش تنهایمهدو
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 ه؟یچنمسئلتو برزیفر با -

 

 .ندارد ملکا حیتوض حال. اندازدیمنییپا سرنایدا

 

 .قهیرفمکرد فکر -

 

 !خب -

 

 تک و زورهب ودکشیمیقیعم نفسنایدا. کندیم اصرار امایمهدو

 .کندیم فیتعر را ماجرا کلهکلم تکهکلم

 

 نبود؟ بهتریگفتیم بهش اول هموو -
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. کردیم روهکنیمناالهکیفکرنیهم قایدقمگفتیمییهوی. خواستمشیم -

 .فتهیب قاتفانیامخواستینمنم

 

 !افتادهناال -

 

. نخواست خودش. کنم جلب رو اعتمادشمکردیسعیلیخنم -

. هاشیباز لوحهساد با. خوامیمهکهبشیهمونیچههمهک نخواست

 .من جزدکر باور روههم

 

 باشه؟یکنینمیکار چیهنم اطالعنبدونرویبیاومد نجایازا -

 

 .ستمینهبچ -
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 هر .کردنته عمل فکریبیهجینتیینجایاناالهنکیایول. یستین -

 خودشوهرامهنبود معشوق فکرهب و عشق ابراز. دارهیراههییکار

 .داره
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 کشه؟یم طول چقدر. معشوقه نفرت. ستین معشوق فکر -

 

 .شهیبررسهدوبارهبردیباهپروند. بشهیطدیبایقانوندرون -

 

 جلوتر، بندازمکی. امیحق بزرگنخاندا جز مثال -

 .هیطوالنیلیخنمهواسیقانوندرون

 

 کشدیم کتشهبیدستیمهدو
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 توهکهشد پخشنرایا کل توناالهکنبود باباتیها قیرفنهمشو اونا -

 کنند؟یم کمک بهت نظرتهب. یبابات قاتل

 

. ودب پدرش قتلممته او حاال. گفتیم راست. اندازدیمنییپا سرنایدا

 .کندینمداعتما قاتل کیهب چکسیه قطعا

 

 .خورهیممبههدارمحال. یمهدونبجنبو دست -

 

 .کنمیم حل. انیدا باشهداشت صبر -

 

 .شودیممخ جلوهب رویکمنایدا

 

 د؟یپرسمازیزیچهدخترناو. یبردار رو مدارکیرفت -
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 .اوردیبنزباهب را اسمشدنبو حاضریحت

 

 .نه -

 

 .زندیمیپوزخندنایدا

 

 بود؟ تنها -

 

 ..نه -

 

 .کندیم داغ بدنش وضوحهبدبع ودکنیم مکثهلحظدچن

 

 بود؟ ششیپیک -
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 رزبیفرهکدبفهم بعدا ودینگو اگر. نه ایدیبگوهک هستدمردیمهدو

 نجایا قطعا پسرنیامهدیبگو اگر. شودیمدبیادیز شیبرادبو آنجا

 شودیمهوانید

 

 ...بیفر -

 

 شیها مشت. شودیمدبلننایدادایفرهنشد خارج کامل دهانش از نامش

 و کوچک زیم. ستینیکافنیا امادکوبیم زیمیروممحک را

 متشسهبهمیسراسیمهدو. کوبدیمنیزمیرو باردچن رانیسنگنچنداهن

 رودیم

 

 .انیدامآرو -
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 ودزنیمهزج. شودیممآرا مگرنایدا اما

 اقاتدوارنشتابا سرباز دو. ردارب را اشیفلزیصندلدخواهیمهکنیهم

 .دبرنیمیشکلنهما را او ودرنیگیم را شیپاها و دست ریز. شوندیم

 

 ....کندیمهنگا شیروزهانیا ریتصونیندتریناخوشاهب دور ازیمهدو

 

 ♀�😌� شب 01 پارتیهادام

 

061 

 

 سقفیهگوش معطوف را نگاهش ودزنیمهیتک واریدهبنداغا وهخست

 .کندیم
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 وصل بهشهمسخرمسر کی ودانهبست تختهب را شیها دست

 لعنت. نوا توهب لعنت. بود انجا رزییفر. اندهکرد

 دل ویگرفتهدیناد را عشق. یکردهتکهتک راننمکداهنگونیاهکییتوهب

 .یداددایشدمر کییها حرفهب

 

 توانستیمناالنیهم کاش. چکدیم چشمشیهگوش از اشک

 نجایهم ودبماندیبا. شودینم اما. برودنرویب ودکننرایو وارهارایدنیا

 .بکندیکار کییمهدو تادبسوز

 

 دیگویم معترضدشویم اتاقدوارهکیبهدار پزشک

 

 ن؟یطرفیریزنجهی باهمگنیکن باز منویها دستنیا -

 

 دیگویم دکتر
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 رویچههمیداشت. موظفمممن. ببنذم هاتوتو دستنگفت فعال -

 .یختیریممبه

 

 کننیممتیاذ ستین خوشمحالنک باز -

 

 .ندینشیم زشیم پشت الیخیب دکتر

 

 .ستیننم اریاخت در -

 

 کندیمهزمزم ودکوبیم تختیرو را سرش باردچننایدا

 

 رومالتماس روز هرمکنیمیکارهی. برزیفرمکنیم نابودت بخدا -

 ...خائن... اقتیلیب. نوایبکن
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 ...کنندیمددر بدجور روحشیهامزخ

 

06 

 

 بعدهماهس

 

 دور از رایمهدو ودکشیمیقیعم نفس

. کندیم نگاهشیلبخند با وهداد بلندشیشاسنیماشهبهیتکهکدنیبیم

 را سستشیهامقد وددهیم جوابمیمالیلبخند با را لبخندش

 داردیبرم سمتشهب
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طاقت نمیاوردو اشک هایش تبدیل بهگریههایدردناک میشوددکتر 

کهحال خرابش را میبینداو را با یک ارامبخش 

بهخلسهیشیرینیواردمیکند. 
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 رون؟یب ارمتیم اریب طاقتمگفتیدید -

 

 بنددیم پلکنایدا

 

 .کنندستهوانید -

 

. داره معروفیهایزیدهکنرستورانهمومیبر. خوب پسرمیبر -

 .کن قوادیتجدمکی

 

 وانهک داشت دوستناال. خوردیم چرخ اطرافش درهناخواستنایداهنگا

 رمادیدلتنگنیا ودآمیم. کردیم بغلش ودامیمنشتابا ودبو نجایا

. ستینیول. راهایسیایدن نیادکریممتما ودآمیم. کردیم رفع راهمرد

 .است دهانشیتو بزرگیدهن تو کی نبودنش و ستین
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. دیگوینم ودپرسینم چیهیمهدو. شودیم نشیماش سوار

 است روز دو حاال وهگرفت را اشیابیغ طالق نواهکدیگوینم

 ازیلیخنایداهکدکنیم بازیشاد کیموز. درآمده برزیفردعقهبهک

 کندینم استقبالنآ

 

 ؟یدیم گوش نایاهیچ -

 

 کندیممک رانیماش ضبطیصدایمهدو

 

 .براتنازبس هاهبچمبگ بگویخوایمیچ هر -

 

 فمزخر کیترافنیایبرا دلش. کندیمنابایخ معطوف را نگاهشنایدا

 .بودهشد تنگمه
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 .زیت سر دویچاقوهی -

 

 کندیم سکوتهیثاندچنیمهدو

 

 تو؟ناویبرگردهدوباریخواینمهک تو -

 

 فقط؟هکشتنهواسهمگ چاقو -

 

 مشاورت جلساتهما هردیبایدونیم خودت امایشددازا تو! انیدا -

 نارو؟یایدونیم. ینش مرتکبیجرم چیه ویبر رو

 

 چرخدیم سمتشهبیصندلیرونایدا

 

 ؟یکنیم اشهگند چرا شم؟ مرتکبیجرممخوایممگفتنم -
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 .دمیم هشدار بهتمدار -

 

 نداشت؟ییجاناو کنه؟یمیزندگیک باناالهگرفت طالقشونم از -

 

 اندازدیم باالهشانیمهدو

 

 .دارهیتیاهمهچ. جا هر. ندارم خبر -

 

 کرده؟ تیشکاماز -

 

 .داره پدرتیکارها اثباتیبرایکافهادل -
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 تیاشکنبدو. دستشمبرسون رو ثروتنهمومخواستیمممن. دونمیم -

 .فنگ و دنگ و

 

 .رویبازنیانکمتمو و بهشنبرسو. دستشنبرسوناال -

 

064 

 

 .کنهیم تتیاذ فقطیبازنیا -

 

 خنددیمدبلننایدا

 

 تک تک شه؟یمیچمبود تونیاهکیماهدچننیامانتقا. یراحتنیهمهب -

 ؟یفهمیممسراغدومینممادرمیحت. میآوارگ ویکسیبیهاهلحظ

 .افتادم روزنیاهبناو بخاطرنم

776 DONYAIEMAMNOE



 

 

 نگهبان محیا  آقا و خانم بلک
 

 

 خودتو. نکرد کمک بهت چکسیههکیدید بهتر خودتنایدا -

 .ننداز دردسریتو

 

 ونالا اما. گهیدهشیمماعدا تهش بدرکنگفتیم.  کردیم فرق عانموق -

. رنیم لو ایلیخهبر لویمصطف. کهیدونیم اون، تیشکا با

 چقدریدونیم. زندنهک هاش همدستیولهمردیمصطف

. بدنننشو خودشونوهوقتش اماناال واسشون؟هشیمدب

 خا بره، لوهاگهکماردمدستیمدارک. ستمینماعداهب رونایداناوهگیدنم

 !رونشویزندگنکنمتمو انوریس قلوپدچن بادیبامکن فک... اخ

 

 کندیمینچیمهدو

 

 .نکنیکارنم با مشورتنبدو. باشه حواست فقطنایدامدونینم -

 .میشنمویپش نذار
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 تا. دیگوینمیزیچ وددهیمنتکا سر تنهانایدا

 ودهندیم رانشایشگیهم سفارش. کنندیم سکوتنرستوراهبندیرس

 .زندیمهیتک تختیپشتهب را سرشنایدا

 

 آره؟هیخالناالمخون -

 

 .منیهخونمیریم -

 

 .دارمهخونمخود -

 

 .بهترهینباش تنها. میریم. یندار نگفتیکس -
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 آزادشدیباهریدرگدایزممغز. کنم فکردیبامکی. بهترهمباش تنها اتفاقا -

 .کنم

 

065 

 

 و در از. ته و سریبمجهن کی. داردمجهنمحک شیبراناالهانخنیا

 درهخدممتما ودداریبرم زورهب را شیهامقد بارد،یمیبدبختهخان وارید

 

 ودزنیم شیگلوهبیچنگ. اندهبستیزیچ کی با انگار را شیگلو

 را شدوهاوردین در را شیها لباس. کندیم پرتمحمایتو را خودش

779

یک سکوت تلخ نگاهمیکنند. همخوشحال اندهمناراحت. 

همهمیدانندچهشده، همهمیداننداینمردچهرکبیخورده. قصهیشکست 

اینمردآوازهیاینمردمشده. اما کمرش خمنشده. چونبهبخشش 

اعتقادیندارد. قرار است تاوانتک تک زخمهایش را بگیرد. قرار 

است بابت هر خراش، یک زخمعمیق بزند. 
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 ودخوریم سیخ شیها لباس. ستدیایم اب ریز ودکنیم باز

. دخوریم چرخ غیتیرو نگاهش. کندیممخ را شیهاهشان اشینیسنگ

 .زندیمیپوزخند

 

 .سازدیم متفاوتیانیدا

 کی قدرتشمتما با وداوریم ترنییپا را غیت. زندیمهت از را شیموها

 شیها پلک ازنوخ سوزد،یم. زندیم شیابرویرو قیعممزخ

 !آخ ودیایمنییپاهقطرهقطر

 

 است قراردنرو ادشی تادز رامزخنیا. خنددیم تلخ. کشدیمدایفر

 و چیپ و هامچشنا مست نشود، خرهدوبار ودنرو ادشی. بکندهچ

 دنیایم باال هاهخدمهکدبودبلن انقدر ادشیفر. نشود شیموها تاب

 

 شده؟یزیچ اقا -
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 .بدرک امادخواهیمهیبخمزخنیا. گذاردیم زخمشیرو را دستش

 

 .نیاریبمزخدبان -

 

 شیبرا راهیاولیها کمکیهجعب ودرویمنرویب اتاق ازنشتابادمر

. بکند عفونت اصال بگذاردبندیم خودش را زخمشنایدا. اوردیم

 خوب تریطوالن چقدر هر. زخمنیادشویم انتقامشیترازو اصال

 .کندیم کش زجر درهمانقدشو

 

 وداوریم در تنش از را شیها لباس. ندینشیم شیزانوهایرو

 ودکنیمنت لباس. دیایمنرویبمحما از. کندیم پرتمحمایهگوش

 طولیزیچ ودلغزیم زنگیهدکمیرو دستش. کشدیم دراز تختیرو

 شودیم اتاقدوارنرحماهکدکشینم

 

 آ؟.. آقمجان -
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 دهانش از مقطع اخرشیهکلمنایدا صورتیرودبانندید با

 !شدههچ رادمرنیا. دیایمنرویب

 

 .کننیخال رو اتاقنیا بگو -

 

 .کندیمهاشاریبغل اتاقهب دستش با و

 

 کار واریدنیاریم در هاشوهپنجر. نیکنیم رنگهایس هاشو وارید -

 .بلدممخود رو شیباق. نیکنیم

 

 دیگویمدیترد بانرحما

 

 ...رن عمارت آقا فاقاات -
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 .زندیم رانایپا سوتنایدا اما

 

. کن مرخص همشونوهبد روهخدممتما سالهی حقوق -

 ...بمون تو! تو جزنبرنهمشو
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 دیگویمنرحما

 

 !عمارتیبدکننیم دق هاهبچنیا آقا -

 

 چرخاندیم سرنایدا
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. برو. شهیمنیزیچنجون سگ هامآد کنن؟ دقمنایاهکمکرد دقنم -

 .بدهمانجامگفتهکییکارها برو

 

 دیگویم ترس بانرحما

 

 !نداشت روناقتتویل. خودتون با رو نکاریانینکن. اقا -

 

 داردیبرم عقبهب ترس بایقدمنرحما. شودیم زیخمیندتننایدا

 

 .رحمان برو -

 

 رودیم اتاقیهگوشهب هدفیبنایداهنگا. رودیمنرویب عیسرنرحما
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 وان! جهنم کنمشیم برات. قصرهبش برات نجایاینداشت اقتیل -

 welcome to my hell! منمجهنیهفرشت! ینور

 

 ار شیهامچش. کندیم پرت تختیروهدوبار را خودش ودخندیمدبلن

 .شودیم خوابمگر شیهامچشهکدگذریم چقدرددانینم ودبندیم

 

** 

 

 کباری ودکشیمنرویب بشیج از را شتلفن. زندیمنرویبهخان از برزیفر

 .خواندیم رامایپ گرید

 

 .ششیپیبریتونیم. شده جدایمهدو از. خودشیهخونهرفتنایدا -

 

 .ندیشنیم نشیماش پشت وددهیم قرار کتش بیجیتوهدوبار رانتلف
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 .نشناخته منو هنوزهکیمرت! خرنایدا -

 

 شودیمهریخ واحدشیهپنجرهب تاسف با سپس

 

 .یستین شناسمآد کال -

 

 اما کند،یمهچ اوهبنایدادبگذار عمارت یتو پاناالددانیم خوب

! دخترکنیا ازدامینم خوشش چیه. دیارزیم شیروزهانیا. ارزدیم

 لگدمال را نمک وننامتماهپار کاغذ چهار و حرف باهکیدخترک

 .کندیم

 

 .افتدیمهرا عمارت سمتهب ودفشاریم گاز پدالیرو پا
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 راهآمدهکیراهنیادیبا اما. رفتن ونماندنیب هست دودل هنوز

 و ستینیعاشق و عشقمآد نواهکدکن ثابت خواستیم برزیفر. کندمتما

 لطویلیخ ودنینشیم در زنگیرو انگشتش. دهیرس هدفشهب حاال

 باز تهاان ات شیهامچش برزیفرندید بانرحما. شودیم باز درهکدکشینم

 خودش الیخهب. گذاشته پا نجایایجرعتهچهبدمرنیادشونیم

 کندیم بازندهاهکدکنیریجلوگهفاجع کی وقوع ازدخواهیم

 

 .ستین خوب حالش آقا. نیبر نجایا از -

 

 شودیم مانعش برزیفرهکدببن را دردخواهیم

 

 .کنم خوب حالشوماومد -
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 دیگویمیگلگ بانرحما

 

 .گهیدهبسنیکرد داغونش جونش؟ ازنیخوایمیچ -

 

 کندیمینچ برزیفر

 

 .نفعشههبمکردیکار هر. نمشیبب بذار. رحمان کنار برو -

 

 شیهامقد. گذاردیم عمارتیتو پا رزییفر. رودیم کناردیترد بانرحما

 را شیپا. بشود جانشنمهمادیتردهلحظ کیدنکن تادداریبرمممخک را

 اههپل ازهکدنیبب رانایدادتوانیمدگذاریمنوایایهلپنیاولیروهک

 باالنایداهنگاهکدکشینم طولیلیخ ودستیایم همانجا. دیآیمنییپا

 .ندینشیم برزیفریرو وهآمد
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 شدتدکنیم حس. کندیم پر را وجودش کلمخشهلحظ کی

 کیینابود قدرت دستش هر وهشد شتریب شیها رگ درنخونایجر

 .نیسنگ شیها نفس ودشویم زیر شیهامچش. دارد را رتعما

 

 !شرفیب -

 

 طول رشتیبهیثاندچن. فشاردیممهیرو پلک برزیفر ودیگویمدبلن

 محکمش مشت ودکنیممعلدق شیهامچش مقابلنایداهکدکشینم

 خوش دماغ گرشید مشت. دیآیمدفرو برزیفر چپمچشیرو

 .ماندیم هوایرو مشسو مشت ودریگیمهنشان را فرمش

 

 شرفیبیتونست چطور -

 

 بودهکرد را ها واکنشنیا فکر اماددارددر برزیفر
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 .میبزن حرفدیبا -

 

 کوبدیمنستوهبممحک را او ودریگیم را کتشیهقینایدا

 

 هات؟یباز ناموسیب از ؟یچ از -

 

 .ستینیکنیم فکر توهک طورناو زیچ چیه -
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 خرنمهک موقعناوهنکن پس؟هچطور -

 فطرت پستیازتو ن؟یداشتهرابطمباهمهمبودنرویب

 .ستیدنیبعنخائنوازاو
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 مشتیورودیآیم باال شیها دست. کندیمیبرزنچیفر

 ندینشیمنایدایها

 

 !فقط. بده گوشمحرفهبهقیدق دو -

 

 دهدیمهادام ودکنیم مکثهیثاندچن

 

 نایامفتگهادتی خوره؟ینمیعاشق و عشقددرهبهدخترنیامگفتیمهادتی -

 نایامفتگیمهادتی ؟یچیعنیدتعهندونینمنکردیزندگیشکلنیا بس از

. کننیم کاریچنیببیواقعیزندگ توهگیدنذاریمیاستورممرد حرف با

 تدرسمحرفنمیبدونمکرد رو نکاریاماالن. بهتمگفت رو نایا ادته؟ی

 فقط. تو منال و مالهبیازینهنمدارهعالقهردختناوهب هن. بود

 ودتوجمتما باهکینکبتیزمستون خوابنیا ازمکن دارتیبمخواست

 .یبودهکرد بغلش
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 دهدیمهادام برزیفر ودمانیم ماتنایدا

 

 .کنه حذف شیزندگ از رو تودبو خداش از. زدیم حرف

 

 ودرویم جیگ سرش. رودیم عقبمقددچننایدا ودشویم رها اشهقی

 .شودینم نطوریا امادرویم فرونیزمیتوناالنیهمدکنیم حس

 

 چرا؟... چر... چ -

 

 خودت فردا پس فردامادنیا بدم؟ نجاتتمخواستهنکیا چرا؟یچ -

. رونیبدکریم پرتتیزندگ وهخوننیا از رو توهیچنایجریگفتیم بهش

 ویدیخوابیمیکردیمنپهنکارتنابویخ کناریرفتیم یبا انوقت
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- بیا بیروناز اینخواب مزخرفت! دخترهذرهایبرات ارزش قائل 

نبودکهاگر بودقبل اینکهبخوادحرف هایمنو باور کنهمیاومدبا خودت 
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 تریت! جوب کنارهدیخواب بزرگیحق. اخبار کیهشمار تریتیشدیم

 .باشه آور مرگهتونیم تویبرا اما هاهرسانیبراهیخوشگل

 

 زندیمیپوزخندنایدا

 

 !یزنیم زریدار -

 

 رکا درمهیعقد! دخترهناومنیا تونیا. زنمیم زرمدارنک فکر تو. اره -

 .وقتشهشدمتموماونهک. بودهروزدچنیهغیصهی فقط. نبود

 

 کنم؟ باور -
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 صورت هر در. نکنمهیخوایم! کن باوریخوایم! دونمینم -

 شروعمخودمتشیشکایکارها. فرستمیم پس اتبر دخترروناونم

 .رهیممکنیم تمومشمهمخود. بودمهکرد

 

 پرسدیمنایداهکدگذاریم عقبیقدم

 

 ؟یدیم پسشیچهواس -

 

. کنهیم رفتار چطور هانخائ بانایدامبدونمدار دوستنچو -

 خودتویتونینمیبشیعصبیداریچهینگفتیمنگفتیمیزمانهیهادمی

 .هاته رفتارنهمو سزاوار دخترناو. یکن رلکنت

 

 .ردیگیم شیپ در را عمارتیخروجهرا ودزنیمیچشمک
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. اندهچسب واریدهب را خودشهدیترس نوا. کندیمددر انفجاردح تا سرش

 زشیسوپرادخواهیمهک گفت و بست را شیهامچش برزیفریوقت

 ! حاال امادباشنیا زشیسوپراهکدکرینمنگمادکن

 

. تهبرداش ترس را جانش کل ترسناکشیهافیق و پسرکنیاندید با

 باال را سرشنایدا. اشهشدهدیتراشهت ازیموها چشمشیهگوشدبان

 نوا مقابل. رودیم جلو ودشویمدبلن. زندیمیتلخند با وداوریم

. ندینشیم شیزانوهایروهنشد خودش درهشدنیجن واریدیهگوشهک

 فشارهک را فکشیکم. ردیگیم را نوا فک ودآوریم باال را دستش

 ودسوزیم دلش. شودیم پر ازاشک نوانچشمایهکاسددهیم

 .ردیگیم اتش وجودش افتد،یم کارشداییوقت امادبکش عقبدخواهیم
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 نجاشویا فکریخوردیمهگ دهنت از ترهگندیداشتهکیروز -

 تمام؟ ومشیمدرهسادیکردیم فکر نه؟یکردینم

 

 شیها لب هو کی ودمانیم دختریها لبهبهریخ. بردیم جلو را سرش

 آخشیصدایووقتدریگیمممحکیگاز. کندیم شکار را

 کشدیم وعقبدخندیمدشویمدبلن

 

 ؟یندار دوستنخش -

 

 

 کندیم بازنده نوا

 

 ...یدا... دا-
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 دهدیم قرار شیها لبیرو را اشهسباب انگشتنایدا

 

 هوم؟... انیدا آقا.. تموم... مردنایدا! شیه -

 

 .کندیم نگاهشهشد شوک نوا

 

 !تویروان -

 

 خنددیمدبلننایدا

 

 ...باشممیمال باهاتهکمخوردیم قرص! اهوم -

 

 را شستش انگشت وار نوازش نباریا ودکشیم عقب را دستش

 آوردیم در حرکتهب اشهگونیرو
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 !ینذاشت.. رونبود خوب... گرفتمیمدایمداشت... ینخواست... اما -

 

 بنددیم پلک

 

 !جهنمیکرد رو بهشتت -

 

 انگار نوادکنیم بلندشممحک ودریگیم را شیبازو حرکت کی در

 بازکردهنزبا وهامدنرویب شک ازهتاز

 

 !یوحشنکمول -

 

 ...کشدیم خودش دنبالهب ترممحک را او دست ودخندیم تنهانایدا
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 فلز با هاهپنجرمتما. خوردیم چرخ عمارت دور تا دور وانهنگا

 لیتبدیآهن بزرگ درهب عمارت،یهساد در ودشدنهدیپوشیاهورقیها

 جزیکسمه عمارتیتو. استنایرویتیامن قفلنیچندهکهشد

 .ندارد حضورنرحما

 

 رتونم؟یاسنمهمگ ؟یکوفت وضعهچنیا -

 

 دیوگیمینچ نوا. شودیمنیزمندیکشیت لمشغو نواهبهتوجیبنرحما

 

 ت؟یعوض فکریب سییرناو کجاست توام؟ با -
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 اهنشریپنیآستیهدکم د،یآیمنییپا را هاهپلهکیحال دردخونسرنایدا

 بنددیم را

 

 رویگذاشت رو عمارتیصبح سرهشدیچ! نجاستیا سشییر -

 سرت؟

 

 درست ودکنیمدتن پا سمتشهب نوا

 ستدیایم مقابلشدرسیمهپلنیاخرهبنایداهکیوقت

 

 .نگفتمیچیه وهمسخر اتاقناویتویانداخت منوهک شبید ازناو -

 .ستینهخوننیا تو نورهذرهی نجا؟یاهوضعشهچ

 

 روشنه؟ ها چراغ -
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 زندیمنایدایهنیسهبیمشت نوا

 

 نصف بابات ؟یکرد شروع تودنبو بسمیزندگ تودیر بابات -

. درکهب ثروته؟ و مالنیا دردت ؟یاومد تودکر هالک رومرعم

 رو اشهیبقمبودهکردیزندگیبدبخت تو سالههمنیا

! روهوندم صاحابیبنیانک باز فقط. زنمیم پا و دستیبدبختیتومه

 .برمنک باز

 

 دهدیم قرارمهیرو پلکنایدا ودکشیمدایفر

 

 ومردکیم خالصت. کنم تیزنداندنبویازیندبو ثروت و مالنیامدرد -

 !ییتومدردیول. تمام

 

 ردیگیم سمتشهب نوامچش مقابل را اشهاشار انگشت
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 کل !یکردمخراب بدجورهکییتو! یکردیبازنم با بدجورهکییتو -

 !ییتونمددر

 

 ...باباشهکیکسیپاهک ؟یداشتیانتظارهچ -

 

 شودیمدبلن هواهبنایدادایفر

 

 کثافتناویثان در! خودشهن باباش! یگیم خودت -

. نبودنمیبابا جونورا، و جک و هامکر ناهار ومشاهشدناالهکیلجن

 .تمامدکر تصاحب رومیزندگ کل بابا قالب توهکدبویادمهی

 

 دیگویم عجز با نوا

 

 .برم بذار. شمیمهخفمدار -
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 دکشیم جلوتر را صورتش. بردیم نوانگرد پشت را دستشنایدا

 

 !یکنیم حس رومکردهتجربنزندایتونمهکییها حسیدارهتاز -
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 جدا انگوریهدان زیمیرویهویم ظرفیتو از ودشویمدر نوا کنار از

 .دهدیم قرار دهانشیتو رانآ ودکنیم

 

 .میدار کاریکل. ینکنهخست خودتو شبهواسنکیسع -

 

 .کندیم نگاهش تنها نوا
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 کار؟یچ -

 

. نک شیارا. بپوش اونو هست لباس دستهی. کنمحمو. اتاقت برو -

 .دنبالتمایم شش ساعت

 

 کار؟یچمگفت -

 

 چرخدیم سمتشهبنایدا

 

 .یکاریمهمونهی -

 

 فرارهبیدیامدتوانیم رود؟یمنرویبنزندانیا ازیعنی ؟یمهمان

 دشخویجا سریکم نوا. رودیم گریدیحرف چیهیبنایدا باشد؟هداشت

 ظاهرشهکیاتاق. رودیم اتاقش سمتهبمارامارا سپس ودستیایم
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 تک تخت. شدههایس تماما شیها وارید. کرده رییتغیادیز

 و استهخورد جوشنیزمهب اتاق وسط در درستیهنفر

! ساختهیترسناک اتاق شده، نصب سقفیروهکیاهنیهاهلیم

 کی با کوچکیهنیا تنها وزامر وهنیانبدو کمد،نبدو

 .گرفته قرار اتاقشیهگوشیشیآراملوازیسر

 

 رهاهمخمصنیا از را خودشدیبا فقطددانینمهچ ایدبوهکرد خراب

 را اشهیسایحتهکدکن گور ومگیطور را خودشدبع ودکن

 .ندینبییآشنامه

. ترسدیممهنایدا ازیحت. ندینشیم تختیروهحوصل و حالیب

 .دارد فرقیلیخنایدانآ بانایدانیا

 

. ماندیم خیهکونچنامدائ تنش. اندهمرد انگار شیهامچش

 نگاهشدشویم بازهک در. کندداعتما خوفناکیهخاننیاهبیادیزدتوانینم

 شودیم اتاقدوارینیس بانرحما ودرویم در سمتهب
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 .نینخورد رونصبحانتو -

 

 .ندارم لیم -

 

 ...گفتن. نیبخور حتمانگفت اآق -

 

 اتیمحتو اول ودزنیمینیس ریز دست با ودرویم جلودشویمیعصب

 ودتنافیمنیزمیرو کیهب کی سپس ودشونیم پخش هوایتو ینیس

 کندیم پر را اتاقنشدنشاهشکستیصدا

 

 ؟گوششهبهحلقمغالیشد. تو بادکر جایب اقا. تو بادکر غلط اقا -

 

 ...ییکارا طفقنم -
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 منویبزنهنخواست ازت ؟یکنیم روهخواست ازتهکییکارا ؟یچ تو -

 نخواسته؟ ؟یکنمراحتیبکش

 

 اخریهلحظ. رودیم در سمتهب وداندازیمنییپا سرنرحما

 .دهدیم انجامش تعللیبهکدزنیم سرشهبیمیتصم

 

 بحص تامدیدنمنیدیخواب شماهنکیادبع شبید. دارندندوستو اقا -

 تدرس تیوضعنیا. نییایبهراندلشو با. داشتند عذاب ونکردهیگر

 .شهیم

 

 کند؟یمنیچنددار دوستشهکیکس باماد. رودیم ودبندیم را در
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 اتاقیهگوش ودکنیم ضعفهکدچرخیم خودش دور انقدر شب تا

 وارید کنار همانجا. کند باز را شیها پلکدندار نایحت. افتدیم

 .شودیم هوشیب نه،هک خواب. خوابدیم ودبندیممچش

 

 

 در پشت. لغزدیم کمرشیرو ودکنیمهچک سشیخیموها از اب

 دروغ. کندیممدره را شیهاماخنا بازدستیایمهک نوا اتاق

 ستشد. نامرد دخترکنیایبرادکشیم پر دلش هنوز امادیبگودتوانینم

 تعللیب. شنودیم رایفیضعیهنالیصدادگذاریمهک دریهریدستگیرو را

 .شودیمهمواجنیزمیروهافتادینوا با ودکنیم باز را در
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دایانکت و کراواتش را رویتخت میاندازدو مقابل اینهبا باال 

تنهیلخت میایستد. دو ساعت است کهآمادهو خبریاز نوا نیست. 

خیلیخودش را کنترل کردهکهبهاتاقش نروداما کمکمداردنگرانمیشود. 

راهفراریتویخانهنیست پس گزینهیفرار کردنش را حذف میکند. از 

اتاقش بیرونمیرود. 
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 !نوا -

 

 .گرفته اشیباز دخترکنیادکنیم حس ودکنیم شکیهلحظ

 

 !این ادامیکرد رید پاشو نوا -

 

 ودستیایم سرش باالدرویم جلودنیبیمهک را نوایحرکتیب و سکوت

 زندیم غرهدوبار

 

 دته؟یجدملیف -

 

 نا .شدهمرحیب نقدریایکدمرنیا. کندیم باز زورهب را شیها پلک نوا

 نگرانشمکمک گریدنایدا. کندیمهکوتایهنال تنها ودبزن حرفدندار
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 اشهشانیرو را انگشتانش سر ودزنیم زانو سرش باال. شودیم

 دهدیم تکانش ودگذاریم

 

 ...وان -

 

 تا ار شیهامچش بدنشیخی کند،یم لمس را تنش پوستهک دستش

 کندیم بازنممکدحنیاخر

 

 ؟یخوب نوا -

 

 خودشهمیسراسنرحما. زندیم صدا رانرحما ودنینشیم دختر مقابل

 رساندیم را

 

 اقا؟مجان -
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 دیگویمیعصبنایدا

 

 صبح؟ ازنیاهبیندادیچیه -

 

 رو ها ظرفماوردنبراشو ناهارهک بارنیخرا. خوردنینم اقامداد -

 ..ییدستشو تونکرد پرت

 

. وشدپیم لباس ودشویمدبلن عیسر. کوبدیم شیزانویرو را مشتش

 باسل! نشود پررو دخترک کند؟ بغلشدیبا حاالداندازیم نواهبینگاه

 را او ودکنیم بغلش عطش از پر امادیترد با ودکنیم تنش را شیها

 عیرس ودکنیم کشش دراز عقبیصندلیرو. بردیم نشیماش سمتهب

 .افتدیمهراهب
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 حرف ودنیبیم رانایدایوال هول بازشهمینیها پلکیال از نوا

 قضاوتدزو. بودهکرددب اودیشا. خوردیم چرخ سرشیتونرحما

 حاالهکدمرنیا عشقیهاهشیرهبدبوهزد اتش ودبوهکرد

 .بودهشدنمیاهرنیچننیا

 

 بغلشهدوبار. رساندیمنمارستایب رانخودشا ودکنیمیرانندگ سرعت با

 ازیکییرو پرستارییراهنما با. بردیم اورژانس سمتهب را او ودکنیم

. رودیم رشیپذ سمتهبهپروند لیتشکیبرا و خواباندشیم ها تخت

 بادنکیم اشهنیمعا دقت با و نواست سر باال دکتردگردیبرمیوقت

 کندیم نگاهشیچشم ریزنایدا حضور

 

 ه؟یچمخان باننسبتتو -

 

 .دیبگوهچ سابقش؟ شوهر نسبت؟
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 دوستشم -

 

 دهدیمنتکایسر تنها دکتر

 

 خوردن؟یچ غذا -

 

 .یچیه -

  

. نیباشنهاشو شیازما جواب منتظردیبا -

 .ستینیعادنتشویوضعمنظرهب
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 تخت کناریصندلیرو او ودرویم دکتر. دهدیمنتکا سر تنهانایدا

 دخترک. ماندیمهریخیهگوشهب ودکنیممدره را شیهاماخ. ندینشیم

 .کند جلب را اومترحهخواست مثال! فکریب

 

. دوزدیممچش خوابش در غرق رخمینهب وداوریم باال را نگاهش

 رخمیننیا از عکسنهزاراهکییروزها. افتدیمنخوبشایروزهادای

 .دیایم کشیلبخندهب لبشهناخوداگا. بودهانداخت

 

 ننه؟یدار دوستش -

 

 دهدیمهادامنز. کندیم جلب را توجهشیرزنیپیصدا

 

 تانم. باش مواظبش. یدار دوسش چقدرهزنیمددا چشات -

 شب هر. رفته و ستینهکناال. کردمیم ناز براشدبوهزندیحاج

 .کنمیمهنگاددانجو روشیحاجهکیتختنیاهبمایم
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 گرید. کندیمهاشارنسالیهگوش تختهب دستش با سپس

 دوست را دخترنیادزیمددا شیهامچش. رودیم ودیگوینمیزیچ

 داشت؟
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 وهدادهیتک تخت تشکهب را سرشهکدنیبیم رانایدادیآیم بهوشهک نوا

 ازهکیمیالم نور امادندار خبر ساعت از. رفته فرویقیعم خوابهب

. است صبحیهامدمدددهیمننشاهدیتابیکنار واریدیروهپنجر

 نشگرددخواهیم. کندیم بازمچش عیسرنایداهکددهیم خودشهبیتکان

 شگردن پشت را دستش ودیگویم اخ. کشدیم ریتهکدکن راست را

 .دهدیم قرار

 

 چنده؟ ساعت -
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 وداوریم باال را شگرید دستنایدا. پرسدیمنایدا از رانیا

 .اندازدیم ساعتهبینگاه

 

 .شد صبحیک. اوخ -

 

 .گذاردیم شکمشیرو دست نوا. رودیمنرویب ودشویمدبلن عیسر

. شودینم راحت دستش از! چهدببریپدمرنیا اگر! ستینیخبر

 .بودهگفت اوهب اولنهما کاش. بودهکردیعقلیب

 

 ستا سرخ صورتشدیایمهکمهیوقت. گرددیبرمنایدا تادکشیم طول

 را اوهک استیلوت ریکونهما شیهامچش... شیهامچش و

 .ترساندیمدب

 

 ؟یاهحامل -
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 کندیمهنگا تنها نوا

 

 !توام با -

 

 دیگویمهپتهتت با نوا

 

 !آره... آ -

 

 ؟یگرفت طالقیچطور -

 

 !ادهیزهرا -
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. دتخو مثلیکی شی؟بکنیکن کاریچ بچمویخواستیم -

 .اریعمتمانخائ

 

 .بدم نجاتش گوش دروغیبابا دست ازمخواستیمهن -

 

 .دیآیم سرش باالیعصبنایدا

 

 .بفهم دهنتو حرف-

 

 .کندیم سکوت نوا

 

 .ینخورد غذایبودهحاملیکرد غلط -

 

 نه؟ اییکنیممول -
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 دلت جا هرهنیول! یریمیکنیممگ گورتویاریم ایبدن بچمو -

 .فرستمتیمنمهکییجا. خواست

 

075 

 

 کند؟ جدا کودکش ازدخواهیم را او. است اورددرمه فکرشیحت

 

 ؟یکن جداماهبچ از منویخوایم -

 

 جدا دستش از رامسر ودیایم پرستار. کندیم سکوت تنهانایدا

 جلوترهکیانیدا سر پشت ودیایمنییپا تخت از عیسر. رودیم ودکنیم

 .ودریمهراهافتادهرا
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 ؟یشدمرحیبدحنیا تا -

 

 را سرخیها رگیمو. چرخدیم سمتشهب. ستدیایمنایدا

 ندیبب شیهامچشیتودتوانیم

 

 شکلنیبدترهبیداشتهکیروز -

 فکر نایاهب ،یکردیممزجرکشنزندویواریچهاردیتومممک

 ؟یبودهنکرد

 

 ؟یکردیم کاریچیبودنمیجا -

 

 .دمیسپریم خودت ازماومدیم -

 

 ؟یبخور حرصشوهکهنرفتدباهب تیجوون عمرهی. یدیم شعار -
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 دهدیم را جوابش ودکنیم زیر را شیهامچشنایدا

 

 ریزمستیسنیاخرنیماش ومموند عمارت تونمیکرد فکر مثال -

 ناست؟یایزندگ کردم؟یزندگ کردم؟یجوون بود،مپا

 

 سوار. رودیم سرش تپشیحرف چیهیب نوا وددهیمهادام راهشهب

 کندیم باز لب نوا. شوندیمهکنیماش

 

 خدمتکارنعنواهبهشد. بمونم بذار... یول. ارمیم ایدنهب بچمو -

 !بمونم بذار. اتهخون

 

 ار سرش نوا. اوردیم در حرکتهب رانیماش ودکنیم سکوت تنهانایدا

 ریز تا ودشویمیجار چشمانشیهگوش از اشک وددهیمهیتکهشیشهب

 کند؟هچ را نفرتهنیک از پردمرنیا. رودیم ودخوریم سر شیگلو
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076 

 

 .امدهیننرویب اصال وهکردیزندان اتاقشیتو را خودشهآمدیوقت از

 پخش اطرافشیفضایتو را دودش وهدیکش گاریس انقدر

 است ساعتدچن. استهکرد پر را اتاق فیضعیهم انگارهکدبوهکرد

 هفت زا شتریبدکن حسابدبخواه قیدق ده؟یکش دراز تختنیایروهک

 !نداردیخوبنچندا روز و حال و نجاستیاهک است ساعت هشت

 

 

 زندیم اتاق درهبیاهتقنرحما

 

 خوبه؟نحالتو آقا -
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 دیگویم تنهانایدا

 

 !برورحمان -

 

 .ردیگیمهفاصل در ازیکم وداندازیمنییپا سرنرحما

 

 !مینگرانتون! نیوردنخیزیچ آقا -

 

 پرسدیم متعجبنایدا

 

 مگه؟ینفردچن ن؟ینگرانم -

 

 .سراغتوننایبهشینمنروشو. آقاننگرانمهمخانم -
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 وهکرد بازشهکیکمربند و لختیهتن باالنهما با ودشویمدبلن

 ازهکینور ودکنیم باز. رودیم اتاق در سمتهبهکرد ولش همانطور

 کندیم زیرمچش. کندیم تشیاذدتابیم شیهامچشهبنسال

 

 کجاست؟ -

 

 .خورنیم غذانداردداشتن ضعف! نییپا -

 

 زیم پشت نوا. رودیمنییپایهطبق سمتهب وددهیمنتکا سرنایدا

. خوردیمهدید تدارک شیبرانرحماهکییغذاها از وهنشست

 .کندیم نگاهش ودستیایمهپل چیپنهمایتونایدا

 

 ندیشنیم شیها لبیرویلبخندهناخودآگا امادافتیمیاتفاقهچددانینم
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077 

 

 داشت؟ دوست هنوز را دخترکنیا

 ودکنیم جور و جمع را خودش عیسردیایم سمتشهبهک نواهنگا

 .دهدیم قرار شیابروهانیب را اشیشگیهمماخنهماهدوبار

 

 اره؟یخورب غذا بعدشمبهیزیبر منویکاریمهمونیخواستیم فقط -

 

 اقتطدیایبهرا پسرنیا بادیبا. کندینم کالمش شینهبیتوجه نوا

 ندارد را فرزندش ازیدور

 

 !بخورمه تو ایب -

 

 !خوامینم -
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 شین وهتوجیب. ردیگیم قرار زیم گرید راس در ودرویمنییپا هاراهپل

 پرسدیم دار

 

 من؟ شیرهبیبندیم روهگیدیکی مال ای گه؟یدهمنیهبچ -

 

 .دیگویمهچدمرنیا! زندیم خشکش نوا

 

 !انیدا -

 

 ؟یچهباشناو مال. یبودمه برزیفر ارویناو با تو ه؟یچ -
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. دیوگیمهکیکلماتنیا تک تک بابتدشویمنرایو. کشدیمددر تو از

 خودشدخواهیم... خب اما. کندیم داغانشمه موضوعنیاهب فکریحت

 کندیخال را درونش حرص و

 

 ؟یکنیمیروهادیزیدارنایدا -

 

 شودیممخ زیمیرونایدا 

 

 لکیجورهی حسابت تاهیکاف انتیخ بارهییدونیم! اوم -

 !یکن جمعشینتونهکهبردار

 

 !نکردم انتیخنم -

 

 شودیمدبلن هواهبنایدادایفر
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! کهیمردناو بایرفت ویگرفت طالقنم از زورهبیکردیم غلط  پس -

 سرییبالهچیخواستیم هان؟یزد گول روهدادگایجورهچ

 ؟یاریبهبچناو

 

 !مننایدا -

 

 کندیم رها را خالص ریتنایدا

 

 .میریبگ DNA تستهیهکیزمان تا! بشنوممخواینمیحرف چیه -
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 !یکنیمیروهادیزیدار -
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 زندیمیپوزخندنایدا

 

 .اقتتهیل -

 

 کندیم خکوبشیم نوادایفریصداهکدبرودگردیبرم

 

 خرابنیایتو منوهکیکنیم غلط پس -

. یندارداعتمامبهیوقتیداریمهنگهشد

 رو نکارایایخوریمهگیندارمدوست! توئهیهبچنیایبفهمیخواینمیوقت

 !یعوض! یکنیممباها

 

 اشک وهشد سرخ تیعصبان از صورتش. چرخدیم سمتشهبنایدا

 .کندیم تر را شیهاهگون مهابایب شیها
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 تودمرهییفهمیم من؟ حق دریکردیکارمکیکنیم فکر تو! تو -

 ؟یچیعنیمه روهختیر قشیرف با زنشهکهبفهمهباشنزندو

 

 داردیبرم سمتشیقدم

 

 ؟یکرد کاریچمباهایفهمیم -

 

 دهدیمننشا را ها گاریسمزخدر وداوریم باال را دستش

 

 زارینتلع تو فکر باهکدبوییشباهواس هامزخدرنیا تک تک! نیبب -

 .خودممکردیمهیتنب! برهمادی تامزدیم نارویا ومزدیم
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 را شیپانرا ودکشیمنییپاهمین تا را شلوارش. رودیم جلویگریدمقد

 دهدیمننشا

 

 .هارومزخنیانکهنگا -

 

 .کندیمهاشار شیپایرویها غیتدرهب

 

 ازت تا هامو ساعتناو تک تکمانتقاهنرمادی تامزد نارویا -

 .ستمیننولکمرینگ

 

 نگاهش مبهوت و ماتهکیدخترک با حاال ودرویم جلوتر

 ار شصتش انگشت ودبریم باال را دستش. نداردیهفاصلدکنیم

 کشدیم دختریها اشکدریروممحک

 

831 DONYAIEMAMNOE



 

 

 نگهبان محیا  آقا و خانم بلک
 

 عشقنیایهاهشیر! زینر تو! عشقمونیپامختیرنم هارو اشکنیا -

 .شده خشک وقتیلیخ

 

 کشدیم دختریها لبیرو وداوریمنییپا را انگشتش

 

 د؟یبوس نارویا -
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 زندیم لب زورهب دخترک

 

 !نه -

 

 کرد؟ بغلت -
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 !نه -

 

 داشت؟ دوست -

 

 !نه -

 

 شودیممخ صورتشیرو

 

 ببوسمت؟ -

 

 !زندیم دو دو دختریهامچش

 

 کنم؟ بغلت -
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 شودیمنیسنگ نفسش

 

 ...دوست -

 

 ار شیها لب ودکنیممخ سر. کشدیم کنار را انگشتش. دهدینمهادام

 .بوسدیمیطوالن و قیعم. دهدیم قرار دختریها لبیرو

 

 کشدیم عقب پسرک ودشویم حبس اشهنیسیتو دختر نفس

 

 !ببوستتنم مثلهتونینمیشکیه -
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834 DONYAIEMAMNOE



 

 

 نگهبان محیا  آقا و خانم بلک
 

 

 وهدیچسب کامشهب زبانش. بسته خی وجودشدبندبن. زده خشکش

 دشید مقابل از پسرک. شودیم خارج اشهنیس ازنیسنگ شیها نفس

 .کندیم حس را شیها لب و دستیگرم هنوز اماهرفت

 

 اما ود،نب سابقشیهاهبوس مثل. داشت متیمال نبود،نخش دنشیبوس

 .کند القا اوهبیبد حسهکدنبومهیطور

 

 و جمع را خودش زورهب. بنددیم پلک ودکنیم سقوطیصندلیرو

 اتاقشهب را خودشهامدیننرویب اتاقش ازنایدا تا ودکنیم جور

 .اندازدیم

 

 تا پسرکنیا. کشدیم دراز تختیرو ودکنیم قفل را در

 زودتر کاش. داندینمددههادام رایبازنیادخواهیمیک
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 ودشویمهزد اتاق درهبیاهتقهکدبو ها فکرنیهمیتودکنمتما

 .شوندیم رانایدایصدا

 

 رومامشبیمهمون امایکرد خرابهک رومشبیدیمهمون -

 شوهمادا و بپوش رویدینپوشهکیشبید لباس. یکن خرابیتونینم

 .دنبالتمایم

 

 .شودیم دورترهلحظ ارهکدشنویم را شیهامقدیصدا سپس

 

 !یمهمان

 !مردنیا بامهنا

 شدنشدازا ازدبعهک است بیعج شیبرایلیخ. باشد جالبدتوانیم

 انگ ونرفتنزنداهآنکنبدو. برگشت سابقشیزندگهب راحتیلیخ

 باشدهداشتیضرر شیبرا خوردنش قاتل
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. ماندیمیماکسیمشکدبلننراهیپیرو ودچرخانیم را نگاهش

 از. استنزایآونا از زینیتور نقابهیهکیراهنیپ

 معروف؟یهبالماسکیهایمهماننا
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 ردیگیم مقابلش را شیبازویهقحل

 

 !نجایا بنداز دستتو -

 

. ردیگیم رانایدایبازو ودبریمهحلق داخل را دستشمآرا نوا

 ونز از پر وسطنآ. شوندیمیمهمان بزرگنسالدوارمباه

 ودبلن وهکوتایها زیمنسال گرید سمت و است رقص مشغولیمردها

 .هستندمباهدکردن صحبت مشغولهکییهانز ودمر
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 ثروت و پول انقدر. هستند نجایاهکییهامآد کل -

 .بزنندیجد کشورهینتونیمهکددارن

 

 کندیم نگاهش تعجب با نوا

 

 مگه؟دکارنیچ -

 

 .ستینندرآمدشو منبعیول. دارندیادیزیها شغل ظاهر در -

 

 اکثرایمردها ونجوایدختران. چرخدیم تعجب با شتریب نگاهش

 زایکینایداهکدخوریممچشهب زیننجوایمردها توک و تک. باالنس

 زیمهبنشدنشا کینزد با. گذارندیم سر پشت را رقصنسال. هاستنآ

 تعجب بامکمک هاهنگا سالن،یهگوشیهایصندل و

 .چرخدیمنسمتشاهب
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. نبود نجایامانآیحقنایداندید منتظر چکسیه

 رانیا انتظار اماهآمدنرویب وهرفتنزنداهکدبودنهدیشن

 .بازگردد جمعهب هایزودنیاهبهکدنداشتن

 

 کندیم باز لبنایدا ودرونیمهنفر شش شکلدگر زیم سمتهبمیمستق

 

 !نهدینیبب منودینداشت توقع! جنتلمندان دزیل -

 

 دیوگیم ودکنیم جور و جمع را خودش عیسر زیم پشتدفرنیترنمس

 

 .بودهشد تنگ براتندلمو! پسریاومد خوش -

 

 دیگویمهیکنا با وداندازیم باال ابرونایدا
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 ن؟یمطمئن -

 

 دهدیمهادامنایداهکدکننیمهنگا گریکدیهب زیم پشتدافرا

 

 نجایا! یبعد قرارهواسهباشنمویبعدیها صحبت -

 دوست. ستین مشخصمبرانچندانهاتوهچهرهکیتار

 .نمتونیبب. بدمننشو رومزیسوپرایوقتمدار

 

. بردیمنسالیهنقطنیتر کیتارهب را او ودریگیم را نوا دست سپس

 ...بودهشد جذابیلیخنراهیپنیایتو
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 اطرافشهبینگاه نوا ودستنیایمدبلنهیپایها زیم ازیکی پشت

 اندازدیم

 

 !بهیعج چقدر نجایا -

 

 !بهیعجنشویچههم هامآدنیا -

 

 تن؟یکاریها قیرف -

 

 زندیمیپوزخندنایدا

 

 !خائن! تو مثلدانیکی -

 

 ...کندیم نگاهش دلخور نوا
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 ...منیجا -

 

 بدهدهادام را حرفشهکددهینمهاجازنایدا

 

 رومرورهگذشتمخواینمماالن. نداختمیمهرا عقلمومکیمبود تویجا -

 .کمی عقب برو. کنم

 

 بشدتدمرنیا ازدیبگو را استشر. رودیم عقبیقدم متعجب نوا

 .دیایب بار خرابکارسیمهماننیایتودندار دوست چیه ودترسیم

 

 اشهندازا از شیب تیجذاب منکردتوانینم. کندیم نگاهش پا تا سرنایدا

 با وان. بردیم رقص ستیپ سمتهب را او ودریگیم را دستش. بشود

 پرسدیم تعجب
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 م؟یبرقصیخوایم -

 

 چرخدیم سمتشهبنایدا ودستنیایم

 

 ؟یبلد -

 

 .شمیم هولمآدههمنیا وسط -

 

 زندیمیپوزخندنایدا

 

 .بکن رو کارنهمومکنیم کارس هر -
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. کند تیاذ را دخترک تادبوهآورد. نبود رقص هدفش

 ار شکمش زیریلیخیبرآمدگ. باشدمه کودکشهب حواسشهکیطور

 .بود جذاب شیبرا ودنیبب لباسشنیایرو از توانستیم

 

 .دهدیممانجا را کارها تک نواتک. دهدیم حرکت را

 

 سنف. کشدیم آغوشش توش را او عمال ودرویم سرش پشتهبنایدا 

 را شیها دستنایدا .شودیم حبس اشهنیس در نوا

 غردیم نوا. اوردیم در حرکتهب نوانبدیروهنوازشگران

 

08 

 

 .ستین رقصهیشب کارات -
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یک دستش را پشت کمر دخترک میگذاردو دست دیگرش را 

بندانگشتاندخترک میکند. خودش را بهدخترک میچسباندو پاهایش 
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 گویدیم گوششیتو ودخندیمنایدا

 

 .یکردهگید زیچهی هوس تو -

 

 !انیدا -

 

 چرخاندیم سمتشهب را اونایدا

 

 خواد؟یم سکس دلت -

 

 پسرکیهامچشنیب شیاهمچش. خوردیم جا کالمش صراحت از نوا

 زندیم دو دو
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 .نکردمنامتحاییفضانیهمچهی تو! اوم -

 

 چاک از را شیها انگشت. ندینشیم دخترکیپانرایرو شیها دست

 بنددیم پلک نوا ودکنیمدر دامنش

 

 ؟یشیم مست سریدار -

 

 زندیمنایدایبازوهاهبیچنگ نوا

 

 .کنمیم خواهش -

 

 .کرده شروع رایبازهتاز امانایدا
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 باالهطبقیها اتاق ازیکییتو ببرمتناالنیهم ؟یچیکنیم خواهش -

 بدم؟ بتویترت و

 

 کندیم بازمچش نوا

 

 .سمیوامتونینم -

 

 !باشههشد تنگمبرادحنیا تا دلتمکردینم فکر -

 

 .نمیبشمخوایم -

 

 خودشنایدا. رودیم عقبمقددچن دخترک ودکنیم شیرها

 رشس پشت درییجاهبهکدنیبیم رانایداهنگا. نداردیوبخ حالنچندا
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 را اودگذاریم کمرش پشت را دستش. دیایم جلونایدا. شدههریخ

 .چرخاندیم خودش دور ودکنیمدبلنیکم

 

 را محکمش مشت ودرویمدمر سمتهبهکرددبلن را نواهک همانطور

 کیموزیاصد ودکشنیمینیه تیجمع! اوردیمدفرو صورتشیرو

 سر پس از نگاهشهکدیایم خودشهبیزمان نوا. شودیم قطع

 در غرق صورتشهکدمریرو ودشویمدرنایدایهشان

 .افتدیمدبوهافتادنیزمیرونخو

 

 پرسدیمنمنم با

 

 ؟یزد تو -

 

 کندیم مرتب را کتش ودکنیم شیرهانایدا
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 !کردیمهنگا داشتیادیز -

 

 بود؟هشدیرتیغ. افتدیمنایدایرو ماتشهنگا
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 سوار. شوندیم خارجنسال از ودریگیم را نوا دست عیسر

 است شیپهیثاندچنیهصحن ماتنهمچنا نوادشونیمهکنیماش

 

 !شهیمدب برات -

 

 آوردیم در حرکتهب رانیماشنایدا 

 

 !ستینممه -
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 نه؟ ایهبزندید منویکسهداریفرق واست ش؟یزد چرا -

 

 خواستینم اما داشت فرق. کندیم نگاهشیچشم ریزنایدا

 شود اریهوش دختر،نیانذه وداوریبنزباهب

 

 کندینم درک رادمرنیا چیه. شودیم گرمش

 

 !بگن خب -

 

 کشدیمیقیعم نفسنایدا

 

850

 

- نه! فقط نمیخواستمفردا بشینهبگهزندایانباسنش چنانبودو سایر... 
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 !طالق وهبچناومد ایبدندبعهواسهباش تیآزادنیا -

 

 دکنیم اشهوانید کودکش ازنماند جداهب فکر. زندیم خی تنش باز

 

 !ندهمعذابهبچ ازمکردن جدا اییولهبدماهشکنجیخوایم جور هر -

 

 .بشنوم موردش درمخواینمیچیه -

 

 .بزنم حرفمخوایمنمیول -

 

 .دهینم گوشیکس -

 

 کشدیمدایفر
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 لذتنمنداد عذاب ازهکیروان ضیمرهی تو! انیداممتنفر ازت -

 .یبریم

 

 .نوا شوهخف -

 

 شدههوانید اما نوا

 

 !یریبگماز روماهبچمذارینمیول بکن،مباهایخوایمیکار هر -

 

 دیگویمیرحمیب بانایدا

 

 .یبکنیمتونینیغلط چیه -

 

 دیگویممآرا نوا
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 .خودمومهمکنیم راحت نویامهمکشیم خودمو. کنمیم سقطش -

 

085 

 

 متسهب. کندیم تیهداهکوچیتو رانیماش. اوردینم طاقت گریدنایدا

 دخترندهایروممحک را دستش پشت ودگردیبرم دخترک

 اوردیمدفرو

 

! دونیاهمن دست تیزندگ و مرگ! کینیایخوریمهگ شما -

 !کنهیمدشا موروح هاتنزد بال بالنیا. جاشه سرمهاتهشکنج

 

 ذوق ذوق شیها لب. گذاردیم دهانشیرو دست مات دخترک

 .شکسته شیهاندندادکنیم وحسدکنیم
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 ...دا -

 

 اوردیم باال سکوتیهنشانهب را دستشنایدا

 

! یپوشینم مسخررو لباسنیامهدبعهبنیا از. نشنومیحرف چیه -

 .یکنیمنت نویایکنیم جایبیلیخهبزرگ اندامتیدونیم

 

 ار اعصابش پاک. کشدیمیقیعم نفس ودنینشیم شیجا سرهدوبار

 !سرتق دخترکنیاهزدمبه

 

 اگر ودکشیم ریت دلش ریز. کشدیمددر ودزیریم اشک صدایب اما نوا

 عمارتهب. گذاردینم اشهزندنایدا افتد،یبهبچیبرایاتفاق

 آزاردیشددمرنیایهایتوجهیب ودرویم جلوترنایدادرسنیمهک

 .استهدهند
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 خوابش اتاق سمتهبدخواهیمدشویمهک عمارتدوار

 زندیم شیصدانایداهکدبرو

 

 !نوا -

 

 وداوریم در را کتشنایدا. کندینم نگاهش امادستیایم

 کندیم زانشیآو دستشدساعیرو

 

 بخوابنم شیپ ایب شب -

 

. دارد سرشیتویاهنقشهچددانیم خدا. کشدیمیقیعم نفس

 استنیاننگرا امانایدا. رودیم خوابش اتاقهب وددهیمنتکایسر

 ....کندیعمل را دشیتهدهک

855

آقا و خانم بلک  محیا نگهبان 
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 پسرنیادیشاهکدکنیم دوارشیامیکم بودنشهحامل! ادیزیلیخدترسیم

. شودیم داخل ودکنیم باز را اتاق در. باشدهنداشتیکار او با

 کندیم نگاهش رمنتظ وهنشست تختیرونایدا

 

 .ادیممخوابنم بخواب ریبگ ایب -

 

 .امیمهگیدمکینم. بخواب تو -

 

 ؟یکنهنگانمهبیسیوا خیم اونجایخوایم صبح تا -

 

 !نه -
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 .بخواب ریبگ ایب پس -

 

 شودیم کش درازنایدا. ندینشیم تختیرودیترد با ودرویم جلو

 

 .باشمهنداشتهرابط عتوقهماه چهارنز ازهکمدار شعور انقدر -

 

 تابلو؟یادیز خودش ایدبو زیتیادیز او

 

 را دستشدساعنایدا. کشدیم دراز ودکشیم تنشیرو را پتو

 اشهنیسیهقفسمنامنظ حرکت اماهگذاشت شیهامچشیرو

 .دهینخواب هنوزهکددهیمننشا

 

 ان؟یدا -
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 دهدیم را جوابش ریتاخ با

 

 هوم؟ -

 

 ؟یبد حقمبهیخواینم -

 

  کنم؟ ماچت کنم؟ کاریچ -

 

 . امهحامل مثال شو، خوبمباها -

 

 را گرشید دست. داردیبرم چشمشیرو از را دستشنایدا

 شودیم زیخمینیکم ودکنیم گاهشهیتک

 

858 DONYAIEMAMNOE



 

 

 نگهبان محیا  آقا و خانم بلک
 

 ! دارم شکمگفت قبال -

 

 کندیم بغض نوا

 

  ؟یگیمیچیداریدونیمهاخ المصب -

 

  ؟یچیعنیینکدنابو رومآدهیداعتمایفهمیم -

 

 ! گفتیمیزیچهییک هرمرفتیمیطرف هر بخدایاکتا -

 

 زندیمیپوزخندنایدا

 

 توینداختیم تفهلحظنهمودیبا! نه ؟یکردیم باوردیبا! بدترهگید -

 !صورتشون
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087 

 

 ؟یبد فرصتهییخواینم -

 

 تکرارشمدو بارهشیاشتباهمزنیم بارهی رومیگوش رمزنم  -

! مدینم فرصتنم! خرمیمهگیدیگوشهیمریم دور ندازمشیممکنینم

 !بارهیهچهیثانهدهچ

 

 ردو را پتو. شودیمنروا نوامچشیهگوش از اشک. کشدیم درازهدوبار

. بنددیممچش ودکشیم درازنایداهب پشت ودچیپیم خودش

 بغلیبراهزد لک دلش اندازد،یم لختشیبازوهاهبینگاهیانیدا

 را اعتمادشدتوانینمهک ستین خودش دستیول دخترکنیانکرد

 .بودهشکستدبیلیخ بود،هشکست را اگ. کندیراض
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 عطردتوانیم حداقل. بنددیممچش ودکنیم دخترکهب رو او اما

 خودش داد؟یم حق اوهبدیبا. کند حس را ومشیپرف و دختریشامپو

 کرد؟یمیکارهچدبو اویجا

 

088 

 

 ازننشانیا ودکنیمددر سرش. کندیم بازمچشیادیزیداص و سر با

 با ودچرخانیم سر. دارد را مزخرفیداریب کی

 شیهامچشیرویدست ودشویم زیخمین. شودیرومهروبنایدایخالیجا

 ست؟یچیصدا. کشدیم

 

 اقات ازدخواهیم. دهدیم بدنشهبیقوس و کش ودشویمدبلن تعلل با

 سرهآراستیظاهر بانایدا ودشویم باز درهلحظنهماهکدبرونرویب

 رسدیم
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 ؟یشد داریب -

 

 ه؟یچیصدا و سر -

 

 داردیبرم را کتش ودرویم شیها لباسدکم سمتهبنایدا

 

 !کارگر -

 

 اومدن؟یچهواس -

 

 زندیمنت را کتش

 

 .بخواب برونریمناال. خونه داشت کارمکی -
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 .گهیدداینممخواب -

 

 

 حصارنآ ازیخبر گریدهکداندازیم هاهپنجرهبینگاه

 ناباور ودگذاریم دهانش مقابل دست ذوق با. ستینهمسخریها

 کندیمهزمزم

 

 ...انیدا -

 

 دهدیمهادام نوا. ماندیمهریخ دختر ذوقهب تنهانایدا

 

863

دایاناز اتاق بیرونمیرودو اوننیز پشت سرش. همینکهمیخواهدپا 

تویسالنبگذاردبا دیدننور خورشیدکهتویخانهدلبریمیکند، مات 

میماند. 
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 !شهینممباور -

 

 ردیگیم باال سرنایدا

 

 .بودهشد قفسهیشبهخون -

 

 شاغوشهب رانایداهک استدایز انقدر ذوقش. گرددیبرم سمتشهب نوا

 ..کند بغلشهک استدزو. ماندیم همانطورنایدا. کشدیم

 

 !انیدایمرس -

 

 نورو هاهپنجرهبهریخ نوا. رودیم ودکنیمیخداحافظ. کشدیم عقبنایدا

 باز. است خوبدمرنیا باهدوبار شروعیبرا. ماندیمدیخورش

 .شدهمنر بانشنزندا دلیعنی قفسنیانشد
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089 

 

 رادیخورش نوریگرما. کشدیمیقیعم نفس ودکنیم باز راهپنجر

 عمارتیهباغچهبینگاه ودزنیمیلبخند. کندیم حس صورتشیرو

 برگ از است پر باغمتما. اندازدیمهگرفت خودشهبیزرد رنگهک

 .درختانیهشد خشکیها

 

 د؟یکنیم زیتمیچ با رو اطیحنرحما اقا-

 

 ازدکریم خشک را شیها دست داشتهکیحال درنرحما

 دیآیمنرویبهآشپزخان

 

 .کنند زیتمنشوخودمگیم. خانمنگردیبرم هاهبچ امروز -
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 چرخدیم ذوق با نوا

 

 همشون؟ -

 

 .دادن دستور آقا. بله -

 

 خوبیبرادتابیمیشتریب نور دلشهت. دوممقدمهنیا

 .مردنیا با اشهرابطیهدوبارنشد

 

 .کنم زیتممخود رو اطیحمخوایمنمیول -

 

 .خانمهسخت -
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 .ندارهیاشکال -

 

 ودداریبرم رونفرغو و لیب و جارو. بردیم انبارهب را او ناچارنرحما

 .کندیم شروع اطیحیهگوش کی از

 

 زهاشویرهخرد جارو با بعدش م،یکنیم جمع لیب با هارو برگ اول -

 .میداریبرم

 

 داردیبرم را لیب شوق با نوا

 

 .رحمان آقامدیممانجامخود -

 

. خونهنیبرنیکن زیتممکی. نیشیمهخستنجامخان -

 .انیب هاهبچ روهخونمکنهآمادمبرممن
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 شوق و ذوق انقدر. شودیم مشغول وددهیمنتکایسر نوا

. دهدینم گوشنرحمایها حرفهبهک داشت  را کوچکیآزادنیا

. ردیگیمددر کمرشدکنیم حسهکدکنیم زیتم را اطیح ازیمین

 .کشدیم ریتیکممه دلش ریز. کندیم صافدق

 

 .ندینشیمهباغچ کنار کوچک جدولیرو وداندازیمنیزمیرو را لیب

 

 ...گهید ساعتدچن پارتهادام

 

091 
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 کیالست حرکتنآدبع ودشونیم را اطیح درنشد بازیصدا

 .کندیم احساس را اطیح کوچکیها سنگیرونیماشیها

 

 از. کندیم احساس خودشیرو رانایدا متعجبهنگاهکدشویمدبلن

 ودر نوا ونفرغو و لیبنیب نگاهش. دیآیم جلو ودشویمهادیپنیماش

 شودیم بدل

 

 ؟یکنیم کاریچ -

 

 اندازدیم اشیخاک ووضع سر و بساطشهبینگاه نوا

 

 آنقدر ها برگ. کردمیم زیتم نجارویامداشت -

 .شدنیم لیتبدنلجهبنداشتهکدبودنهموند
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 دهدیمنتکایسرنایدا

 

 جاست؟کنرحما وضعت؟نیا با -

 

 .سررفتهماهحوصلهخون تو. ندادم گوشنمنایم هاهبچمبه گفت -

 

 . یبزن لیبهباغچهموندنیهم. رونیب ایب -

 

 دیآیمنرویبهباغچ از ودخندیم نوا

 

 .برسم نجایاهبیکلمخوایمهتاز -

 

 دیگویم ودرویم عمارت سمتهبنایدا
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  ؟یکن درستیخوایم پارک -

 

 مالدیممبه را شیها دستش کف ذوق با نوا

 

 رییتغهی کال. اطیح وسطمبذار بزرگ حوضهیمخوایم. نه -

 . نظرمهبهشدیتکراریلیخ. بدمیاساس

 

  سرش پشت نوا ودشویم عمارتدوارنایدا

 

 . کنمیم عوض روهخون. خوادینم -

 

  کجا؟ ؟یجد -

 

 دآوریم در تنش از را کتشنایدا
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 . دارم کارت ایبمحمو برو. گمیم تبه بعدا حاال. آره -

 

 دافتیم نوانجاهب استرس

 

  افتاده؟یاتفاق -

 

 رودیم اتاقش سمتهب وداندازیم دستشدساعیرو را کتنایدا

 

 .اونهدمور در استیمهم موضوعهی -

 

 .باشه -

 

 رودیممحما سمتهب ترس با ودمرد
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090 

 

 رتیزنج و غل نجایادبونیامقصدهخوننیایتو اوردمتهک اولش -

 ..نشد! نتونستم اما. یبخورنتکوینتون اصالهکیجورهیمکن

 

 هنوزهماند صاحبیب دلنیا ودیبگو ودبزنددا خواستیم دلش

 خواستینمیولددار دوستت

 

 بخاطر االن، امامدونینم رودنشهنکیایچرا -

 !دونمیم چراشومبکنمخوایمهکیکار

 

 امانایدا. کرده عرق سرش کف وهکرد داغ ساستر از نوا

 ودبیها حس  از پر ومتالط پر درونش! ظاهر درهالبت است،دخونسر

 .استیمنف
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 بجز! نامتهبمزد امروز رودشیم نامتهبدیباهکیامالکمتما -

 نارویایبذارهاگهکمنیماشنیهم ویمتر 011یهخونهی

 !سالهانیایطنکرد کاردمزناعنوهب خودم،یبرامداریمهنگ

 

 ایهدیشنهاشتبا شیها گوشدکریم حس! شدینم باور نوا

 نجایا تا. اندازدیمنییپا سرنایدا. دارد را دادنشیبازدقصدمرنیا

 !کش دل و ریگ نفس و است سختنیا ازدبع بود،نآسانزد حرف

 

 دفتر فردا برویخواست! استهآمادمهیتوافق طالقیهبرگ -

 !کن امضاشملیوکنهمو

 

 ودخوریم چیپ شیگلویتو ودیآیم باال توپ کی مثلیزیچ

 اطیحهب ودشویمدبلن عیسر ودکشیمیقیعم نفس. شودیم راهشدس

 !بردیمهپنا
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 حسمتما و ترس ودیترد و سوال ایدن کی ودمانیم نوا

 !باشد وجودش در توانستیمهکییها

 

 !گفتهچدمرنیا

 !شودینم ورشبا

 !طالق

 اوست؟ گریدیبازهنکیا ایدرنیبگ طالق است شیآرزو از

 !شودیمهفشردمه طالقنآهب فکر از دلشهت

 

091 
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 دستش کی. ستادهیانبالکیتو. رودیم دنبالشهب ودشویمدبلن

 وهگذاشت گردنشیرو را گرشید دست و هست بشیجیتو

 .استهکردمخنگرد

 

 !انیدا-

 

 دهدیمهادام نوادکنیم نگاهش ودکنیمدبلن رسنایدا

 

 وسط؟نیاهیچ طالق -

 

 دهدیم را جوابشنایدا

 

 ...یم خودتهک ستینیزیچنهمو -
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 .کشدیمددایعصب نوا

 

 تومکردیکارهینم! وسط نکشیهع رویلعنتیهگذشتناو بحث -

 بحثیک! منمناهبیزددسنیرفت تویکیهاجاز با اصال! برهنولکهگید

 تو؟ بادکر اموال و مال

 

 !بهتمبرگردوند! بود حقت -

 

 نم؟یببدیبا رویکمنخوا رو حقنیانم -

 

 !نخواد رو پولهک ستین چکسیه -

 

 رودیم جلو نوا
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 !خوامیم رو تو فقطنم... من! انیدا -

 

 دهدیمهادام نوا ودزنیم خشکشنایدا

 

 !ینباش تو قراریقتو کس، چیه ز،یچ چیه! برام ستینممه -

 

 رودیم جلوتر نوا. ماندیم ریمتحنایدا

 

 ؟یفهمیم! دارم دوستیفهمیم گم؟یمیچیفهمیم -

 

09 
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. کشدیم آغوششهب سخت را او ودرویم جلو ودکنینم صبر

 دخترکنت دورمارامآرا شیها دستدبع ودمانیم ماتهیثاندچننایدا

 دیگویم نوا. خوردیم چیپ

 

 ؟یبریخوایممدچارتهکناال -

 

 کندیمهزمزم سختنایدا

 

 !ندهمیباز -

 

 کندیمدبلن سر نوا

 

 !ستینیباز -
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 ...کندیم داغ تنش. زندیم دو دونایدایهامچش

 

 ..پس چرا -

 

 دگذاریمنایدایها لبیرو را انگشتش دو وداوریم باال را دستش نوا

 

 !بدهمبههگید فرصتهیدبعهبنیا از! ببخش منویهاهاشتبا وهگذشت -

 

 !ندارم روهگیدنشکستهییهحوصل و حالنم -

 

 !خودشوهکنیممیترم خودشهکیزخمنهمومشیم -

 

 .شمیمهخف توهنرهکینفسنهمو بشو -

 .رمیمیمهنزنهکیضرباننهمو بشو

880 DONYAIEMAMNOE



 

 

 نگهبان محیا  آقا و خانم بلک
 

 .کورمهنباشهکییچشانهمو بشو

 !نئشمهیهنباشهکیوجودنهمو بشو

 

 دلهکیشرطهب! وجودنهمو ضربان،نهمو نفس،نهمومشیم -

 !المصبم دلنیاهبیبد

 

 !یندادمپسش! یبرد! دادم دل -

 

 خنددیم نوا

 

 !دمینم پسشهگید چوقتیههنناالهن -

 

 دیگویم دخترک گوش کنار ودکنیممخ سرنایدا
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 !شیآتیرو خی بشو -

 

 گذاردیم شکمشیرو دست نوا

 

 !وروجکنیاهبست پامو و دست -

 

 گذاردیم نوامشکیرو لب ودنینشیم شیها زانویرونایدا

 

 !جفتتون دورمبگرد -

 

094 

 

 رساندیمنبالکهب را خودش استرس بانرحمادشویمهکدبلن
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 !اومده شیپیمشکلهی اقا -

 

 کندیم زیرمچشنایدا

 

 شده؟یچ -

 

 دیگویم سپس وداندازیم نواهبینگاهنرحما

 

 .یانبار تونیاریب فیشرت -

 

 عیسرنرحماهکدشویراه سرش پشتدخواهیم نوا ودرویمنایدا

 دیگویم

 

 !نه شمانجامخانهن -
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 پرسدیمننگرا ودشویم مضطرب نوا

 

 رحمان؟ آقاهشدیچ نه؟ چرانم -

 

 دهدیمنتکا سردتندتننرحما

 

 .ننیبب آقا اولدیبذار -

 

 دیگویمیعصبنایدا

 

 اخه؟هدشیچد -
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 ودلمان همانجادخواهیم نوا ازنایدا. افتدیمهراهب ودکنینم تعللنرحما

 ودچیپیممه در را شیها انگشت نوا. دیایندنکن خبر را او تا

 .ردیگیمندنداهب را لبشیهگوش

 

 درنشد باز محضهب. کندیم باز را دردرسیمیانبارهبهکنرحما

 کندیممدره صورت. خوردیم چیپ غشدمایتویمزخرف ودگنیبو

 

 ن؟یاهیچیبو -

 

 سگیهالشندید با ودرویم جلویقدمنایدا. کندیم سکوتنرحما

 .ماندیم ریمتح و ماتیانبار سقف ازنزایآو

 

 .نجاستیا چرانیا وهیک کارمیدونینم. اقادنشمباور دمشیدممن -
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 نددبیم پلک عیسر. خوردیم چیپ دلشدکنیم حسنایدا

 

 ....رحمان -

 

 رودیمنایدا کینزد ترس بانرحما

 

 .ارنیب رو هانیدوربمبیفنیبد دستور. ستینیزیچ اقا -

 

 دیگویممارا  ودرویم عقبنایدا

 

 !هیک کارمدونیم. ستینمالز -

 

 کندیمینچنرحما
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 آقا؟میکن کاریچ -

 

095 

 

 

 ان؟یداهشدیچیبگیخواینم -

 

 دنبالشهب نوا ودرویمنرویب اقات ازهعجل بانایدا

 

 .گمیم بهتمایم -

 

 استهوانیدنینگنآ کاردندار شک

 

 !گچنیعهشد روت و رنگ. شدمننگرانم خب -
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 گمیممایم. من زیعزمگیم رویچههم بهتمایم -

 

 رودیمنرحما سراغهبدرویمهکنایدا. کندیمینچ نوا

 

 .چخبرهنیبگ شمانرحما آقا -

 

 .گنیمنبدون صالح آقانجامخان -

 

 انقدرنایدا و توهکدشیچمبدوندینبا. خونهنیا تومستینمآدنم -

 .بهمنیختیرییهوی

 

 ودشویم اطیح پاش و ختیرنکرد جمع مشغولنرحما

 دیگویمنهمزما
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 .کنهینمنحالتوهبیفرق دونستنشنیکن باور -

 

 داره؟نامکاهمگ! یچیعنیهاخ -

 

 

 کندیمینچنارحم

 

 .ادیب آقانیکن صبر. جانمخان -

 

 .کنه اخراجتمنگفتهاگنرحما آقا -

 

 ذهنش بیفکر کهویهکدداریبرممقد عمارت سمتهب حرص با

 از .است چخبریپشت اطیحیتوهکدبفهم ودنرو خودش چرا. رسدیم
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 اطیح سمتهب تندتر را شیهامقد ودکنیمهاستفادنرحما غفلت

 اب ودرسانیمیانبارهب را خودشدیایب خودشهبنرحما تا. رددایبرم

 .ماندیمهریخیمشکیهسیکهب تعجب

 

 ...زندیم کنار راهسیکمارا ودنینشیم شیها زانویرو

 

096 

 

 ارک امادرسیم سرنرحما. کندیمهنگایزخم ونیخون سگهب وحشت با

 استهگذشت کار از

 

 ه؟یچنیانرحما -
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 ردیبگ را نوادید مقابلدکنیمیسع ودرویم جلو عیسرنرحما

 

 .نیبرنجامخان -

 

 و دلدکنیم حس ودنینشیمنیزمیرو. است جیو و جیگ اما نوا

 ختهیرمبه اشهرود

 

 ...یوا -

 

 هر ودنزیمیپقهبالفاصلدبع ودکنیم احساس شیگلویتو رایفشار

. کشدیم صورتشیرویدستنرحما. اوردیم باال رادبوهخوردهانچ

 .استنیالکاتبمکرا با حسابشدنیبب را وضعنیا ودیایبنایدا

 

891 DONYAIEMAMNOE
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 اقاناال... نییایب. ستینیچیهمگیمیهع. نیاینمگیمیهعنجامخان -

 .بگمیچنمدایب

 

 ودشکیمنرویب را خودش زورهب نوا. بودهبرداشت رایانبارنتعفیبو

 کشدیمیقیعم نفس

 

 .خانممیدونینم -

 

 .است جیگ هنوز امادکنیم قفل رایانبار درنرحما

 

 نجا؟یاهچخبر -

 

892

 

- اینچیزینیست؟ یهسگ مردهکرمزدهتو خونهچیکار میکنه؟ 
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 ...کشدیم اطیح گرید سمتهب رانجفتشاهنگانایدایصدا

 

097 

 

 

 مقابلمهنآنیزم برهبست نقشهک را نوا. استیخاکنایدایرو و سر

 دیوگیمنرحماهب رومخش با ودیآیم جلو. کندیمینچ ند،یبیمیانبار

 

 بخدانرحما اره؟دبو حواستینجوریا. باشه حواستمنگفتهمگ -

 .کنمیمیخال تو سر روههم حرص

 

 کندیمهمداخل نوا. اندازدیمنییپا سرمشر بانرحما

 

 ...یدار کاریچناوهب -
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 دیگویم ودشویمدبلن

 

 باشم؟هنداشت خبرنم وهفتیبیاتفاقهخوننیا تودیبا چرا -

 

 کندیم نگاهشنایدا

 

 شد؟یچیدید نجایا روهمرد سگهییاومد وضعتنیا باناال مثال -

 

! یردک فکرهاشتبامکن غشنیاندید باهکماوناش ازنمیکرد فکرهاگ -

 اتفاق تک تک ازمدار حقممن و هستممنیخونه نجایامفهمیم حداقل

 .باشمهداشت خبرهافتاد توشهکییها

 

 کندیمنرحماهب رو. کندیمینچنایدا
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 .نوریا برو ایب -

 

 دیگویم نواهب رو سپس

 

 .دارم کارتهخون ایب -

 

 .سرش پشت نوا ودافتیمهرا جلوتر

 

 ان؟یداهچخبر... بگو نجایهم -

 

. شودیمدوار سرش پشت نوا. گذاردیم عمارت داخل پانایدا

 چرخدیم سمتشهبیورودنسال وسط همانجانایدا
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 !میبر شهرنیا از مدتهیدیبا -

 

 کندیم نگاهش متعجب نوا

 

 چرا؟ -

 

 ...اون ونم تو بخاطر. میبردیبا -

 

 اوهبهریخ مبهوت و مات نوا. کندیمهاشار نوامشکهب شیهامچش با

 .ماندیم

 

 باشه؟ -

 

 اد؟یمنسرموهدارییبالهچ -
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 .میباش جانیادینباهشهیتخلیوقت تا! ضهیمرمآدهییهاهعقد! ستین بال -

 

 ؟یعنیمیکن فرار -

 

 شودیم بیجهب دستنایدا

 

 !جان حفظمگیم بهشنم -

 

! فرارمتهش و جرعت و دلننداشتمگیم بهشنمیول -

 ه،کب کبهدب دبههمناو بایحقنایداهشیم باعثهکهیکیاهعقدمآدناو

 بذاره؟ رارفهب پا

 

 کشدیم شیموهایالیدستنایدا
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 !الیخیب نوا -

 

 شده؟یچمنیبب بگو! ستمین فرار اهل! اتفاقاهن -

 :بلکیاقا ومخان

098 

 

 

 ابشحسهبمخودهکهکرد مضحک کارهیهونیدهی. ستینیخاص اتفاق -

 .رسمیم

 

 !یبریگرفتمیتصمهکهکلفتنگردیلیخ حتماهوونیدنیا -
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 تطیشرانیایتوهک! بود تو بخاطر فقطنرفتیبرانممیتصم -

 .نوا نداشتیاهگید لیدل چیه. ینباش زا تنشیها تیموقعیتو

 

 باهکماریم باریجورهیناال ازمه روهبچنیا. گذشته تنش بانم عمر -

 .رهیبگ خو ترس و تنش

 

 زندیمیلبخندنایدا

 

 !داره ریش دلهکهدارنماماهی! خوبه -

 

 ها مبل ازیکییرو. رودیمنسالیتویها مبل سمتهب ودخندیم نوا

. ندینشیمهکاناپیرو. شودیمهروان دنبالشهب زیننایدا ودنینشیم

 با اما. دارد ازین مدتیطوالن استراحت کیهب و استهخست

. دارد کار ها حاال حاال است،هکرد شروعنینگهکییهایبازهوانیدنیا
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. شودینم راحت دخترنیا شر ازیراحتهبهک نستدایم خوب

 .اندازدیمیمجاز صفحاتهبینگاه ودداریبرم را لشیموبایگوش

 

 اومنا وسطنیا استهشد پخش جاههمنینگنیدروغیخودکش خبر

 بشیغنینگ. کرده تر سخت را کار است،هشدنایب مختصر بصورتهک

. نکردهیخودکش اوهک استنمطمئ اما ندارد، او ازیخبر چیه وهزد

 !دندارنینگ ازیخبر چیه اما اند،هزد سرمه ریکویتویهکلبهبیحت

 

 

 اوملیفیوت وهکرد پخشیخودکش از قبلیقیدقانعنواهبنینگهکیلمیف

 شیبرایبزرگ دردسردتوانیم کرده،یمعرف مرگش مسبب را

 زا بخاطرنینگیادگخانو لیوکهکهآورد شانس. باشدهداشتههمراهب

. هکردیمعرف عقل صحتدفاق را او شان،یخانوادگیابروننرفتنیب

 اما. شود تر راحتیکم کارش تادبویکافمهنینگنبودیبستریهسابق

 !کند دایپ زودترهچ هر رانینگ تا بکند، را تالششمتمادیبا

900 DONYAIEMAMNOE



 

 

 نگهبان محیا  آقا و خانم بلک
 

 

 .رمیگیم تماس باهات دارم، کارییجاهیمریمیروزهس دونم -

 

 کندیم نگاهش تنها نوا

 

 !مثال کجا -
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 !اطرافنیهم -

 

 شده؟یچیدینم حیتوض کامل چرا -
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 از بیس کی ودشویممخ. کندیم رها زیمیرو را اشیگوشنایدا

 داردیبرم ظرفیتو

 

 .زنهیم برق. خوشگله. سالمه ظاهرش. ینیبیم رو بیسنیا -

 

 .دکنیممیتقسمین دوهب را بیس ودداریبرم ظرف کنار ازییچاقو 

 

 اقیدق! زدهمکر ایهباشمسالهدارنامکا ،یکنیمهنگاهک رو توش اما -

 ومکریکل گشید قسمت وهسالمنمیزندگ قسمتهی! منیزندگ

 چیههب ویدار قرار سالمشیهنقطناویتو تو. دارهدگن

 ؟باشه! منیزندگیهزدمکر قسمت سراغییایبمخواینمنعنوا

 

 زندیمیپوزخند نوا
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 بایمنننگرا حاال! زندانیبودهکرد رو نجایا روزیدنیهم تا -

 نشم؟همواج تیزندگیهامکر

 

! سراغتناومدمیزندگیهامکرمدیدنچومکرد تیزندان -

 .یبمونیباقنمیزندگ بیسنام قسمتیتو خودتمخوایمماالن

 

 شیها لباس ضیتعویراب ودشویمدبلننایدا. دیگوینمیزیچ نوا

 تاسپر و راحت لباس دست کی با را شیها لباس. رودیم شاتاقهب

 نظرشهبهکهماند جا کی تنها. شودیم خارج عمارت از ودکنیم عوض

 !باشدهرفت آنجادتوانیمنینگ

 

 نظر از را اطراف. شودیمهادیپ ودکنیم متوقف در پشت رانیماش

 نظر ریز را او دقتهب وهنشستهکوچیتوهکیزندچن جز. گذراندیم

 ودکنیم جابجا را نگاهش. خوردینم چشمشهبیگرید کسدانهگرفت

 وزهندبوهدیخر را نجایانینگهکیزمان. شودیمهریخ کوچکیآهن درهب
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 عاشقدبوهگفت ودبوهدیخر را نجایا بود،مسال عقلش

 دانستینمیکس اما. استیمیقدیهاهخان

 !نینگیبدبخت مسببدشویمیروزهنخانیهمهک

 

 دریرو دست. نداشت خبر موضوعنیا ازیکسمهنایدا و خودش جز

 ودشویم بازیسختهب در. دهدیم هلهمرتبنیچند رانآ ودگذاریم

 اعصابشیرویهسمباد مثل در،یها لولو خراش گوشیصدا

 .شودیمهدیکش
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 اط،یحیمانیسیها وارید. اندازدیم اطرافهب را نگاهش ودبندیم را در

 چهل کوچکیهخان. استهشدهکند وارید قسمت هر ودانهزدمن

 پشت از و نجایهم از ودنداریخوبنچندا روز و حالمههخانهتیمتر
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 .شودهخانمیوخ اوصاعهمتوجدتوانیممههگرفت خاک ودگریهاهپنجر

 ودچرخانیم سر. کندیمیط را دریجلو کیباریراهرو ودرویم جلو

 .ردیگیم شکل چشمانش مقابل اطیح کوچک اتاقک دو

 

 .حمامیگرید ویبودیبهداشت سیسرو آنها ازیکی

 

 !نینگ -

 

 ودرویم جلو. ستینیخبر و است باز کامالیبهداشت سیسرو در

 جلب را توجهش اتاقیتو ازییصداهکدگذاریممحما دریرو دست

 .کندیم

 

 وددهیم هل شیپاها با را اتاق بازهمین در. رودیم قاتا سمتهب

 .استهدیپوس خاک ودگر شدت از اتاق کف فرش. شودیم اتاقدوار

 .چرخاندیم سر. شکسته اشهصفحمه اتاق کنج کوچکنویزیتلو
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 افکارنهما تو. برود داشت را کجا دخترکنیا. زندیمیپوزخند

 با ودکنیمدتن پا عیسر. ودشنیم اطیحیتو رایزیچنافتاد صداسهکدبو

 بود، لباسشیرو خاک ودگرنکرد زیتم مشغولهکینینگندید

 .شودیم لیتبدیاخمهب پوزخندش

 

 سرهکنیهم اما نشده، حضورشهمتوج و اوستهبنینگ پشت

 ازهکننردبا سمتهبدبع ودانیمم ماتهیثاندچننایداندید بادچرخانیم

 ومانتیهقی پشت از. دهدینمهاجازنایداهکدکنیمدتن پاهآمدنییپانآ

 شودیمنیزم بر نقشنینگ ودکشیم رانینگی
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اشپزخانهکوچک گوشهیاتاق و گربهیچموشیکهرویکابینت 

نشستهو سخت مشغول خوردناستخوانماهیست. بهدقت نگاهمیکند، 

استخوانتازهاست و یعنیاینگربههمیننزدیکیها غذا پیدا کرده. 

وارداشپزخانهمیشودو با دیدنماهیخامرویکابینت،شکش 

بهیقینتبدیل میشود. 
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 !حاال باش کجا؟ -
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 سگنآمخشهکددانیم خوب. کندیمهنگادمرهب ترس بانینگ

 دیگویم. شودینمیخال هایزودنیاهبهمرد

 

 !کنمول -

 

 امادکنیمدبلن رانینگ. کارا و فاحریسرهیهیدبعیمنته. کنمیممولت -

 .دهینکش اشهقی از دستنهمچنا

 

 ؟یداریبرنمنم سر از دستهکیخوایمیچ ؟یخوایمیچ -
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 دیگویم حرص بانینگ

 

 !یباشنزنداناالدینباهمگ اصال؟یینجایا تو چرا -

 

 خنددیمنایدا

 

 هست؟ ست،ینیاعتبارهکهوانید حرفهب -

 

 .کندیم بغضنینگ

 

 !ستمینهوانیدنم -

 

 !مهمن رفتارات. ستینممه حرفات چکسیههواس -
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 تشدسدساع گوشتیتو شیهانناخ ودزنیمنایدا دستهبیچنگنینگ

 رودیم فرو

 

 !یشد تو باعثش! تو -

 

 ه؟ار بخوریگه هر توشهریبگهخونهی شهرهت ایبمگفتنم حتما -

 هر و نجایایاوردیم پسراتو دوست تاهس تاهسهکیزمانناو

 ؟یگفتینمیچیه انموقع چرا ن،یکردیم خواستیمندلتویغلط

 اتیکارهگ بایکارهکیآورد دریباز چل و خل بهتندیرنبردنزد

 !تمام و بهتهدیچسبهوانید مارکهیماالن باشن،هنداشت

 

 !کنمول -

 

 کندیم شل را دستشیهحلقیکمنایدا
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 !میبرنک جمع پاشو، -

 

 کجا؟ -

 

 !یکالنتر! شجاع پسریهخون -

 

 دیگویمینیه ترس ازنینگ

 

 !نه -
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 کندیمینچیعصبنایدا
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 !تمام وهخونهونیدنهمونگردونیم برت فوقش! یچل و خلهک تو -

 

 کشدیم غیجنینگ

 

 !اونجامبرگردمخواینمنم. ستمینهونیدنم -

 

 خودتهواسینجوریا و شکل و سریکنیم غلطیستینهونید -

 !یسازیم

 

 !بهترننم از هاهوونیدهکیگفت خودت! یگفت خودت -

 

 جیگ کامال ودآورینم در سر دختریها حرف از چیه. کندیمماخنایدا

 .استهسرخورد و
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 ؟یگیمیچ -

 

 دیگویم وار پچ پچ ومآرا. کشدیم جلو را خودشنینگ

 

 ،یبودهکرد مستمگوش کنار! شیپ سالهد! تولدتیتو رفته؟ ادتی -

 جلو! بهترننم هاهوونیدیگفت! دمیمدگنیبویگفت

 ست؟ین ادتی! یدیبوس دخترروناویرفتمچشا

 

! شیپ سالهدهبدزنیمدگر عقب مغزش ودمانیم مبهوت و ماتنایدا

 از جمعنآیتوهکینینگ ودبوهگرفتهکیمفصلیمهمان و تولدش روزهب

 و نداشت دخترنیاهبیحس چیه اولش از !بود تر سال ونسمکههم

 دخترنیا ایگوهکدبوهزدیحرف ذهنشیاقتضاهب و سنشنآیتو

 !بودهگرفتیجدیادیز
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 باور خودتو؟ عمرهییکرد خرابیزد! مستمآدهی حرف با تو -

 ن؟ینگمکن

 

 .زندیمنرویب اشهخوردمکرهمینیهاندنداهکیطور. خنددیمنینگ

 

 !بود ایدن کل! نبود مستمآدهینمیبرا م،آدناو -

 

 بگم؟یچ! بهتمبگیچ -

 

 کندیم بغضنینگ

 

 !مردمنمنکن فکرههم بذار! برو -
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 موندنتیمخفهب قرار ؟یبزندگن شتریبهشد خرابنیا تویبمونهک -

 !ییجاهی برمتیممخودهباشمه
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 زندیمهیتک واریدهب ودکشیم عقبنینگ

 

  ؟یمن فکرهب حاال تایک از -

 

 بدبختتیخانوادهناو ومخودم فکرهب. ستمین تو فکرهب -

 ؟یانداختهرایبازهمسخرهچنیا. شونیزندگ و ابرویههم تویزددگنهک

 ونینگ ازندار شهر کلیدونیم ؟یکرد پخشیچهواس روملیفناو

 انوادتخیدونیم زنن؟یم حرف ح.دالیگفت ومباشنمهکیپسر

  شن؟یمهوونیدندار
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 بودن؟نم فکرهبهمگ اونا-

. ..هیچمدردننیببنایبننخواستهخونهونیدیهگوشنانداختنبرد

 .نداشتمدوجو اصال انگارنرفتنگذاشت

 

 ...پدرت تیموقع -

 

 تو مثلنم شدن؟یم دارهبچنکردیم غلطدبوممهنواسشو تیموقع-

 .مهمهمواسنم. کنم فیکمخودهواسهگوشهیمبرمستین

 

 برندش رشلوانشد فیکثهبیتوجه ودنینشیمنیزمیرونینگ کنارنایدا

 کندینم

 

 فردا پس فردا. میبر موشهلوننیا ازنک جمع پاشو حاال! باشه -

 !سرت رودایم سقفش
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 ؟یمهربون نقدریهمماون با -

 

 .ندکیم نگاهش ودچرخانیم سرنایداهکدبوهدیپرس سوالممظلو انقدر

 

. یحساب و درستیجاهی برمتیم. پاشو. نینگ پاشو -

 تواس. رهیمهشیممتمو ویمونیم اونجا تو. ییکجامگینممچکسیههب

! مسخرهیهایبازنیایههمهریمهشیممتمو. کنمیم درستمه تیهو

 .نداره ازتیخبر چیهمهیکس. بکن تویزندگ

 

 ماا. هست اشهگرسندایزیلیخ. زندیمهیتک واریدهب را سرشنینگ

 خوب انقدر را حالش. استهشد نگرانش سالها ازدبعهکیمردنیا

 .ستینممه شیبرا اصال بودنشهگرسنهکهکرد
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 !یدونیمممهمیکیهواسهکهیاول بار -

 

 ونکردمبیتعقیدید هوی. نکن تلف وقت پاشو. نداره بیع -

 !کردنا داتیپ نجایاناومد

 

 تادبوهگفت دروغ بود،هگفت دروغنایدا. کندیم نگاهش ترس بانیگن

 عیسرنینگ. شوددبلن زودترهکدکن وادار را او ودبترسان را دخترک

 شودیمدبلن

 

 !میبر -
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 ار خودشنایدا اما. اندازدیمهخندهب رانایداهک استدایز انقدر ترسش

 زیچ دخترک. شوند واهخندهب شیها لبددهینمهاجاز ودکنیم حفظ

 .بود لباسش دست کینهما. بودهاوردین خودش بایخاص

 

 ود،شهدیدهنکیاهب ازیننبدو نواهکدداریمهنگ در مقابلیطور رانیماش

 راهاجازنیانیماشنیایدودیهاهشیش. شودنیماش سوار عیسر

 ودداریمهنگ لباسهفروشگا کی مقابلنایدا. باشد راحتهکددهیم

 .کندیمهیته شیبرا لباس دستنیچند

 

 هریحضور. ببرد لذت حضورنیا ازدکنیمیسع ودبندیم پلکنینگ

 بخاطرهخانهوانیدنآیتو اشیزندگ سالها. کوتاهدچن

 با. کند جور و جمع را خودشیکمدیبا حاال. بودهشدهتبادمرنیهم

 .دده نجات را خودش ودکنیزندگهب شروعدیجدیتیهو
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. کشدیمنرویب شلوارش بیج از را اشیگوش

 را اشیخودکشهب مربوطملیف ودشویم اشیمجازیهصفحدوار

 پستنآیجاهب ودکنیم پاکدبوهکرد پست شبیدهک

 شیبرایاتفاق چیه و استهزندهکدکنیمماعالنآ در ودگذاریمیدیجد

 .استهفتادین

 

 .بودهکرد شروعدب او نبود،دبدمرنیا

 تگذاشیمدآزا را او پسرهبیالکیهانداد ریگههمنآیجاهب توانستیم

 اوهب مادرش توانستیم کند، انتخاب خودش تاددایمهاجاز و

 حاال ودکندخویبرا رادمر کی دل چطورهکدبدهدای

 !کندیطدیبا! نداردیاهچارهندانستهک
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 چهلیهخاننآیتو ایدباشنزندایهگوش را عمرشیباقدندار دوست

 ودشویمنیماش سوارنایدا. باشد خاکش ودگرنایمیمتر

 .دهدیم قرار عقبیصندلیرو رادیخریهاهسیک

 

 ؟یخوریمیچ غذا -

 

 دیگویمهحوصلیبنینگ

 

 .باشم تنهامخوایم. یگیمهکییهمونجا ببر منو. یچیه -

 

 .آوردیم در حرکتهب ارنیماش ودکنیم نگاهشهکوتانایدا

 

 زیارو حسابتهبیپولهیهما هر. کنمیم باز براتمخودمناهب حسابهی -

 بالق. نانیاطمدمور برمتیمهکییجا. زنمیم سر بهتمایممخودم. کنمیم
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. بفروشتشدخوایممبودهدیشن. ستیننرایا حالذهکدبومدوست مال

. نینگنکیزندگیلو. کنیزندگ اونجا برو! تویبرا رمشیگیم

 !نکندبعهبنیا از امایکرد تلف عمرتو سالههمنیا

 

 دهدیمهیتکیصندلیپشتهب سرنینگ

 

 !یهستیخوبدمر تو -

 

 وت. مینبودمه جنسمه چوقتیه تو ونم! یهستیخوب دخترمه تو -

 رپسیههم ستین قرار. گهید فازهییتونم ویبودهگید فازهییتو

 دوستنهاشویلیخ. شهمخت ازدواجهبنطشوراب دخترا

 .هستندهگیهمدهواسیخوبیها

 

 و سالههمنیایرودبگذار پاهک است سخت شیبرا. کندیم بغضنینگ

 اویبراهکدکنیم مقاومت بیعجدمرنیا! نداردیاهچار امادشودر
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. است سخت و سفتیادیز مقاومتنیا ودنشو

 .کندیگزند خودشیبرامهیکمدیبا

 

 و جور و جمعییروستا. بندیم را سرسبزیاهجاددکنیم بازهکمچش

 ودکنیم عبور روستا ازنایدا. تهران اطراف در کوچک

 آن،یانتها درهکیاهجاد. شودیم کیبار ویفرعیهجاددوار

 .شودیمهدید بزرگییالیو

 

 اونجاست؟ -

 

 دیگویمیاهبلنایدا

 

 !خورهینمنمددرهبمتنهانم! بزرگهیلیخ اونجا -
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 .یستین تنها -

 

 زندیمیصندلیدستههبیچنگ ترس بانینگ

 

 اره؟نایدا ؟یداد خبریکسهب -

 

 کندیم متوقف الیو مقابل رانیماشنایدا

 

. یستین تنها الیونیایتو تو اما. شهینم دار خبر چکسیههکمگفت! نه -

 .بگم بهتنییپا  ایب
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 را اطراف خوب. سرش پشت ترس بانینگ ودشویمهادیپنایدا

 .کند زیآنال را فراریبرانممکیهاهرامتما تادکنیمهنگا

 

 !خب -

 

 در ریز از ودکنیم دراز دست ودشویممخ. رودیم در سمتهبنایدا

 کندیم باز را در ودکشیمنرویبیدیکل

 

 !نترس ایب -

 

 متسهب سگهتولیادیزیتعداد کند،یم باز کامل را درهنکیا محضهب

 ودبترس کهوینینگهک استدبلن انقدرنشایصدا ودنیآیم در

 !بود نهایا منظورشنایدا. برود عقبیقدم
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 انگار. شوندیم جمع دورش ها سگ ودنینشیمنیزمیرونایدا

 رسدیم گوششهبیمردیصدادبعیکم. شناسندیم را او مدتهاست

 

 !یبرددای از مارومفتگ! خاننایدامسال -

 

 جلو. ستیننرایایبرادبو مشخص اشهلهج از امادبوهدیند رادمر

 شب و خوشدمر با ودشویمدبلننایدا. وشدیم الیو اطیحدوار ودرویم

 دهدیمهادامنایدادنینشیمنینگیروهکدمریسوالهنگا. کندیم

 

 !الیودیجد صاحب! هستندیمعتضدنینگ -

 

 خوب را دشیجد کار صاحب تادوشیم جابجانییپا تا باالدمرهنگا

 دیگویمماحترا با ودرویم جلو. بشناسد
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 !خانمدیآمد خوش -

 

 اهلدمرنیاهک است مشخص زشیر وهدیکشیهامچشمفر از

 اطیح ورد را متعجبشهنگا ودکنیمیتشکر تنهانینگ. استنافغانستا

 ماا استهخان کیهیشب کامالمدویهطبق. طبقه دویالیو. چرخاندیم

 ها،هپنجریجا. نداردهخانهبیشباهت چیه اولیهطبق

 نگاهش هاهنرد پشت از سگیادیزدتعدا ودانهدیکشیفلزیهاهنرد

 را اطیح شیپهلحظدچننیهمهکییها سگهتول. کنندیم

 سکوت در ودانهشد جمعنایدا دورمهدبودنهگذاشتنسرشایرو

 .کنندیم هشنگا

 

 !نینگ تو ایب -

 

 ها سگهتول ازیکیهکدرویم جلویقدمنینگ. دیگویمنایدا را نایا

 .کندیم پارس
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 .کنند عادت بوتهب بذار! نترس جلو ایب -
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 ودشونیم کینزد ها سگهتولیکییکی. رودیم جلو لرز و ترس بانینگ

 دیگویم آنهاهب رونایدادکشنیم بو اورامارا

 

 !دتونیجد قیرفمنیا -

 

 کندیمنینگهب رو سپس
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 نجارویا گرفتمیتصم رفتیمنرایا از داشت وقتس محمدرضا -

 دستهاگهکیولگردیها سگیبرا خوابیجاهیهبکن

 وعشر سگ تا دویکی از. کشتیم اونارویشهرداردافتادنیمیشهردار

! ولهت تاهنوزد وهدما تا هشت و نر تا هشت. ینیبیمهکینیادش تادش

 !یباش تنهاهگیدمنکن فکر

 

 دیگویم مبهوت و ماتنینگ

 

 بکنم؟متونیم کاریچ سگههمنیا بانم -

 

 خنددیمنایدا

 

. رسهیمنبهشو اکثراناو و اوال نجاستیامیرح. ندارند باهاتیکار -

. کنهیمننشویمعا تک تکدایم دامپزشکمه کبارییماه

 وت. کنمیمیاوکمم برام،هفرستیم اونور از ضاردمحممخرجشونمتما
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! شیپ سال شش پنجنیهم تادبو محمدرضایهخون. یمونیم باالناو

 .اونجاستممیرحیهخون. استهشد زیتجه کامال

 

 و دور خوبنینگ. کندیمهاشار الیوهت کوچکیهخانهب دست با و

 کندیمهنگا را اطرافش

 

 !موند نجایاهشینم! میرحهبیگفت منوماسیول -

 

 در ه،یمطمئنمآد. دونهینم چکسیههکهدونیم زایچیلیخمیرح -

 نه؟ ایهباش جمع بهت حواسشهکهباشیکیدیبا ستم،یننمیوقتیثان

 

 .داشتندنبایپشت ویحام است خوبهچ. رودیم قنچ دلشهت

 

 !ممنونم -
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 اخر در وددهیمننشا را الیویجاههم. زندیمهکوتایلبخندنایدا

 حرکت از. کندیم صحبتمیرح با ورترنآیکمیهقیدق چهلدحدو

 .زنندیم حرفنینگ ازهک است مشخصمیرح دقت و شیها دست

 

 از. بداند خودش ناموس مثل. باشد مواظبشهکدخواهیممیرح ازنایدا

 را شنام. ستیک اودبداندینبا چکسیههنکیا ودیگویمنینگیزندگ

 .نینگهندبزن داص نرگسمه
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 دهد،یم لیتحو را آنها و دکنیمدیخر الیویبرایکمهنکیا ازدبع

 خداراشکر. کشدیمیراحت نفس. دیآیمنرویب
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 و تسینهکیهلننایجردمان. رفت ودش حلیراحتهبمهنینگیهیقضهک

 .استهشددنابو

 

 اما. ستاهخستیحساب. افتدیمهراهب ودشویم نشیماش سوار

 دوششیرو ازهکدبویبارنینگ. کند فصل و حل را زیچههمدیبا

 

 فردا ازدخواهیم او از. زندیم زنگیمهدوهب ودداریبرم را اشیگوش

 نور و استهرفتیکیتارهب رو هوا. کند دایپ را او ودبرونهل دنبالهب

 خارجهک روستا از. استهکرد تر ریدلپذ راهمنظر روستا زیریها

 ودشو عرف اشیخستگمه تادکنیمیرانندگیشتریب سرعت با. شودیم

 !بخوردییغذادبتوانمه

 

931

حذف شدهبود. سخت بودبرایش دختر را تویهمانوضع رها کندو 

برود. خوب بودکهنگینبهراهآمدو خیلیکش نداد. انگار خودش هماز 

اینوضع زندگیاش خستهشدهبودو پایانکالفگیها و آوارگیهایش 

را میخواست. 
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 شبهازدی از ساعت. برسد عمارتهب تادکشیم طولیساعتهس

 از خبر و استنروش عمارتیها چراغمتمایولهگذشت

 از ودبندیم موتیر با را در. دهدیم را اشیاهالیداریب

 .شودیمهخاندوار ودرویم عمارت سمتهب. شودیمهادیپنیماش

 

 ،یهد معروفیهانفسنجایبونخورد و درنشد باز محضهب

 ردیگیم شکل لبشیرویلبخند

 

 !حاالیاومدیم -

 

 هاهپلیباال اعتراض باهکیینواهب را نگاهش ودبندیم را درنایدا

 اندازدیمهستادیا

 

 !یند ریگهکمایمهگید روزدچن گفتماهخوب -
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 دیآیمنییپا را هاهپلمآرا نوا

 

 ؟یکردیکار شد؟یچ. یستینیخوبیگو دروغ -

 

 !کردم حل رو بیسیتویهایاهیس ازیکمیهآر -

 

. نبودمکرنینگ واقعا نظرشهبنچو کرم،دیبگو نداشت دوست

 .نیهمدبوهخورد شکست عاشق دختر کی فقطنینگ

 

 ..کننهآماد رومشامگیمممن. ریبگ دوش برو. خوبهیلیخ -

 

 ؟یخورد خودت تو -

 

 .خوردم شب سردبومگشننمهآر -
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 .خوبه -

 

 ودزنیمنت را اشیراحتیها لباس. ردیگیم دوش ودرویم اتاقشهب

 هایدلصن ازیکییرو نوا وهشدهدیچ شیبرا غذا زیم. گرددیبرمنسالهب

 

 !یمشغولیلیخ -
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 ردیگیمنایدا سمتهب رایگوشیهصفح ودریگیم باال سر نوا

 

934

نشستهو مشغول گوشیاست. رویصندلیکهمقابلش بشقاب غذا قرار 

گرفتهمینشیندو رو بهنوا میگوید 
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 !گاین نویانمنجا -

 

 اندازدیمیسمونیس ست ویگوشهب را نگاهشنایدا

 

 .ارنیبهبد سفارش! قشنگهیلیخ -

 

 گذاردیم زیمیرو رایگوش نوا

 

 جااون از. رفتمگمیتا امروز مه،یسوناگراف وقت فردا! میبرنخودمو -

 د؟یخرمیبرمه

 

 رویکارهیمبرامخواستیمهدو ازنچومبد قول بهتمتونینم -

 !امیب باهاتمتونینمهبشیخبرهاگهبدمانجا
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 دیگویم ناباور نوا

 

 !انیداهتیجنسنییتع! که واقعانایدا -

 

 .بودممنظور رودیخرنم نوامایبمکنیمیسع رویسوناگراف -

 

 کندیمنزایآو را اشهلوچ و لب نوا

 

 !باشه -

 

 !منهواسننکنزویآو! حاال خب -

 

 !کنم کاریچ! گهیدنم شانس -
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! کنمیم تالشمکن برقرار رو آرامشهنکیا بخاطرمدارممن -

 !ستینهک جهتیب ودخویبهوگرن

 

 .دیگوینم چیه گرید ودکشیمیقیعم نفس سما

 

 اقاتهب بودنشهخستیهبهانهب خورد،یم را شامشهنکیا ازدبعنایدا

 ودخوابنیم گریکدی کنار ودکنیم شیهمراهمه نوا بخواب، تادرویم

 سختهکیآغوش! کشدیم آغوششهب را نوانایدا اد،یزیها مدت ازدبع

 را دستش کف وددهیم سر را دستش. هست دخترکنیایهتشن

 دریسوم نفردوجو. گذاردیم نوایهبرآمدنچنداهنمشکیرو

 !بود ازین بشدتهرابطنیا

 

 اسلب صدانیکمتر با و است خواب غرق نوا. شودیم داریبدزو صبح

 بخو. نداردنهلیهمسئل حلیبرایاهدیا چیه. زندیمنرویب ودپوشیم
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 اودمقصنیهمیبرا و است داریب ها موقعنیایمهدوهکددانیم

 .استیمهدویهخان
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 رشلوا. ندیبیمیمتفاوت پیت با رایمهدو. شودیمیدومهیهخاندوار

 .کینانکمگر و اسلش

 

 !صبح وقتنیا!! عجبهچ -

 

 !لوکس و کیش امایمجردیهخان. شودیمیمهدویهخاندوارنایدا

 

 !داشتم واجب کار -
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 ندینشیم مبلیرو

 

 شده؟یچ! خب -

 

 کشدیم شیموهایالیدستنایدا

 

 .میکن دایپ رونهل عتریسردیبا! هلن -

 

 دیگویمدیناامیمهدو
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مهدویتعارف میکندو دایانرویمبل مینشیند. بساط صبحانهرا هنوز 

جمع نکردهاما دایانمیگویدمیلیبهخوردنندارد. روبهرویدایانو 
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 چیه! کرده رو و ریز جاروههم سیپل. انیدامگفت بهتمه شبید -

 .ستین ازشیخبر

 

 !بره نداشتییجامآدنیا شه؟یمهمگ -

 

 کامال! پدرته قتلهبممتههبش داشیپهاگ! شدههک فعال -

 .کنهیمخف خودشوهکهیعیطب

 

 است؟هزندیمطمئن -

 

 شه،ب دایپ اگرننشو ومنایب باشه،مههمرد اگریحت مثال فرض بر -

 دایپ اگر کنه، دایپ رو تشیهو تاهکنیم جو و جستیکل سیپل

 ازیادیزنزما مدتناال شه،یمندف ناشناسدرف صورتهبهنکن

 تا قطعا م،یبد قوت رو فوتش احتمال اگر. گذرهیمنهلنشدمگ

 !شدهندفناال
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 دهدیمهادامیمهدو. کندیمینچنایدا

 

 ور پروندتهک تو داره؟ تویرویریتاثهچنهلننشد اینشد دایپ -

 !ستینممه. کردممتمانم

 

 !کردمهیقضنیادوارنم رونهل -

 

 رونشویا فقط اوشیس. افتادهیاتفاقهچ شبناومیدونینم مایول -

 پس اعترافشو بعدا ،یخواست تودبوهگفت اولمه رو لشیدل ونکشت

 قرار آزاردمور رونهل خواستیمیحقممرحو ایگو گفت و گرفت

 ! بودنهل از دفاع اوشیس هدف وهبد

 

 کندیمیاخمنایدا
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 چطور؟ -

 

 زا تادیکش هاهنقشیلیخهشیم! نبودیکممآد ،یحقممرحوهباالخر -

 !کردهاستفادیترقیهپلنعنواهب شخصنیا
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 !نهیبچهنقش براشدبخواهندارنامکا. داشت دوست بابامونهل-

 

 بود؟هشد همدست تو با چرا داشت دوست اگر -

 

 .ودبهکرد ولش طیشرانیبدتر تومبابا. بودهخورد رکب ازشنچو -
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 مسائلیرو رو ذهنت وینکنیخودخورهبهتر! ممکنهیاحتمال هر -

 .یکن متمرکز ترممه

 

 باشه؟همردنهلیدیم احتمال تو -

 

 ،یحقممرحونخو جز ال،یوناویتو شبناونیبب -

 بانهل اگر. شهیمهداد ربطنهلهبهکدبومهیاهگیددایزیهانخوهقطر

 !ادهیز امکانش باشه،هکرد فرار الیو از اوضاعناو

 

 اوشیس. استهکرد قفل کامال مغزش. کشدیمیپوفنایدا

 حضورهمتوج بزند،یسر تادبوهشد الیودواریوقتهکدبوهگفت

 باال  بود،هشد صدا و سرهمتوج وهشددوار. بودهشد الیویتویکس

 تعرضنهلهب داشتیسعهکدبوهشد روهب رویمصطف باهرفت

 دشخو ازدبوهخواستیمصطف. بودهرفت جلو. شدیم مانعنهلیولدکن
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 وشایس. بودهکرد پرت اوشیس سمت وهبرداشت رانگلدا. کند دفاع

. بودهرفت فرویحقیپاهبهشیشیاهتک. بودهشدیزخمیکم

 هاهشیشیرو وهکرد ریگ شیپا کند، فرار خواستیمیوقتمهنهل

 اشیزیخونرنیهمیبرا. بودهشدیزخم تنش کل ودبوهکرد سقوط

 .بودهافتیدیتشد

 

 ودبوهکردن اطیاحتیادیز. بودهرفتنبالکهبنخواست کمکیبرایمصطف

 علت سقوطنیهم ودبوهکرد سقوطنییپاهب وهخورد سر شیپاها

 نبود،نهل ازیاثر چیه بود،هرفتنییپایوقت اوشیس. بودهشد فوتش

 درمد تا ونیزمیروهقطردچن فقطدنبومهنخویهاهقطر ازیخبریحت

 !نبود چیهنآدبع ودبوهختیر

 

 ایدریتو شدنش غرق احتمال! بیعجیادیز! نبودیبیعج طرزهبنهل

 ....ودباشهکرد ستین را خودشهنکیا احتمال شدنش،مگ احتمال بود،
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 دیگویمیمهدو

 

 رونآلما اقامتهک تو روش،بف رو ستین و هست نجایایچ هر -

 !نیبرمباه ویریبگمه رو همسرت اقامتیتونیم راحت ،یدار

 

 !یزشت ویدیپل و صدا و سرههمنیا ازنشد دور بود،یخوبدشنهایپ
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 بعد سال دو

 

 ؟یاهآماد -
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 ست. اندازدیمنایدا و خودشهبهنیآ درینگاه

 .دیآیمنبهشایادیزنشایمشک

 

 !آره -

 

 اول نوا. ردیگیم نوا سمتهب رانآ ودکنیمهحلق را دستشنایدا

. بوسدیم است خواب در غرقهک را دخترکشیهگون ودشویممخ

 .شوندیم خارج اتاق ازمه باههمرا سپس ودزنیمیلبخندنایدا

 

. رسدیمنشایها گوشهبمه نجایهم از هانمهمایههمهمیصدا

. کند کارنکاکود نفعهبدبو قرارهکیکمپان! دبونشایکمپانیافتتاحنجش

 .شدینامدزویلیخهک بزرگ پوشاکیدیتول کی

 

 ونزنیا. ندینشیم هانآیرو حضارهنگا ودرونیمنییپا را هاهپل

 المثهکدانهزد پا و دستیشهرتنآنچنانآلمایتوهک است سال کیدمر
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 نگهبان محیا  آقا و خانم بلک
 

 روز بخاطر اند،هشتگذاهکینام! بلکمخان و آقا. ستینیزدن

 راماسنیادشنهایپ نوا. اندهگذاشت سر پشتهکدبویسخت و کیتاریها

 .اندهآمدیمنرویب هایکیتار دل از داشتداعتقانچو. داد

 

 بلکیهکلم ودنینشیمنشایکمپانیلوگویرو نواهنگا

 بش و خوشنشایهانمهما با. بودهبست نقشیسیانگلیحروفهبهکی

 .اشندب واقفنمهمانامتماهب تادستنیایمنسال راس در سپس ودکننیم

 

 !یچههمهخوبیلیخ -

 

 زندیمیلبخندنایدا

 

 باشه؟دب ومنیبب تدارکنمهشیمهمگ -
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 نگهبان محیا  آقا و خانم بلک
 

 .خنددیممآرا نوا

 

 فات؟یتشریهمجموعناو ای تو؟ -

 

 !کردم دایپنممه اونارو حال، هر در -

 

 کنه؟ینم تتیاذ نفستهبداعتما -

 

 دیگویممآراینچنایدا

 

 !آورده در منو پدریول -

 

 دیگویم نوا گوش کنار ودخندیممآرانایدا
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 نگهبان محیا  آقا و خانم بلک
 

 و اتاقمگردون برتهدوباریچههم ریز نجایامبزن حاالنکیکارهی -

 !دراره پدرتودیبایچمبد نشونت

 

 ردیگیم گاز را لبش نوا

 

 اد؟یم دلت -

 

 اندازدیمهشد ریاس شیهاندندانایمهک نوا سرخ لبهبینگاهنایدا

 

 !منمدیم نشونت! یصلوات پدر -

 با .دهدیم فشار خودشهب را او ودگذاریم نوا کمر پشت دست سپس 

 !دارد کار ها حاال حاال دخترنیا

 

 انیپا
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