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 (بسم اهللا الرحمن الرحیم)
 
 

 
 با ایستادن ماشین فهمیدم که به اون مکان نامعلوم رسیدیم

 دستمال رو چشام مانع از دیدم میشد
 یه دفعه یه دست بزرگ بازومو کشید و از ماشین پیادم کرد

 از ترس داشتم سکته میکردم و هیچ رقمه نمیتونستم لرزش بدنمو
 کنترل کنم

 یه دفعه طرف از حرکت ایستاد و چشامو باز کرد
 تا چند لحظه چشام همه جارو تار میدیدم و هعي پلك میزدم



 وقتي تا حدودي چشام به حالت عادی برگشت تازه تونستم
 اطرافمو ببینم

 یه اتاق تاریك و متوسط که هیچي توش نبود جز یه صندلي
 چوبي با یه میز فلزي متوسط

 یكي از محافظا دستمو کشید و محکم رو صندلي پرتم کرد
 از شدت درد دندون هامو رو هم سابیدم و چشامو محکم رو هم

 فشار دادم عوضیا کمرم رو خورد کردن
 با صداي قیژي که اومد سرمو باال گرفتم و به قیافه نحسش نگاه

 کردم
 بالخره تشریف أورد

 باعث و باني نابودي زندگیم
 بالي جون این روزام

 وقتي تو چشایه سفت و سختش نگاه میکنم احساس میکنم
 میخواد جاي جاي مغزمو بشكافه و تو وجودم نفوذ کنه

 با اون لبخند مسخره کنج لبش زل زده بود تو چشام
 دستاشو رویه میز تكیه گاهش کرد و خم شد روم

 از شدت تنفر صورتم جمع شده بود و طاقت نگاه کردن تو
 چشایه کثیفشو نداشتم

 
 به همه ي اون غول پیکرا اشاره کرد برن بیرون

 بالخره صدایه نحسش بلند شد و گفت



 
 _به به نورا خانوم احوال شما خوبین میبینم که دوباره برگشتي

 پیشه خودم
 

 _ببند دهنتو اشغال عوضي داداشم کجاس هان چي از جونه
 من میخواي حیوون همه کسمو ازم گرفتي به خاطر توعه عوضي
 پدر و مادرم سینه قبرستون زیره خروار ها خاك خوابیدن میخواي

 تنها کسمم ازم بگیري
 

 _عاعاعا دیگه ادب نشو دیگه نورا خانوم اگه حرف گوش کن
 باشي قول میدم داداش جونتو صحیح و سالم تحویل بگیري

 بي
 

 _چي میخواي
 

 _حاال شد دختر خوبي باش افرین خوب گوش کن نورا سرمدي
 خودتم خوب میدونی که حق انتخاب نداري باید کاري که ازت

 میخوام رو انجام بدي وگرنه با یه گلوله کاره داداشتو تموم میکنم
 خودتم خوب میدونی که میتونم پس سگ نکن منو و حرف گوش

 کن باش
 



 از شدت حرص و عصبانیت از چشام خون میریخت
 _یاال عوضي بگو داداشم کجاس؟

 
 صورتش از عصبانیت جمع شد و غرید

  _تو مثله اینکه نمیگیري من چی میگم دختر جون ببین نورا
 خانوم

 خودتم خوب میدونی که کشتن نوید واسع من مثله آب خوردنه پس
 به نفعته که حرف گوش کني

 
 _خیلي خب خیلي خب چي میخواي اشغال ؟

 
 خیلي راحت میتونستم برق پیروزي رو تو چشاش ببینم با همون
 لبخند مرموز کنج لبش یه سري كاغذ گذاشت رو میز گذاشت و

 
 اشاره زد ورشون دارم با کنجکاوی برداشتم و همینطور که بازش

 می کردم، اون روی صندلی روبه روم نشست و صداشو شنیدم
 -کامیار سلطانی..٢٨ ساله..فقط مادرش هست و یدونه برادر داره

 که جدا ازشون زندگی میکنه..برادرش ٣سال ازش بزرگتره و اونم
 مجرده.. پدرش خیلی سالها پیش فوت شده اسمه داداشش کامران

 سلطانیه و هردو به تجارت بزرگ تو ایران و کانادا دارن
 نیم نگاهی به بابك خان انداختم و به کاغذ هاي روي میز نگاه



 کردم که نگاهم روی عکسش ثابت موند..
 پسری هیکلی و چهارشونه..

 چشمای فوق العاده جذاب و لبای گوشتی و درشت..
 بینیش یكم قوس داشت اما بهش می اومد..

 عکس تمام قد بود..
 په کت اسپرت مشکی تنگ پوشیده بود که از قسمت بازوهاش

 انگار میخواست لباسو پاره کنه..
 با ترس و اندكي تعجب تو چشاش نگاه کردم

 خب این کیه ؟ من باید چیکار کنم ؟!
 





 
 
 
 

 میخوام
 به این پسره نزدیك میشي به حدي که تموم اسرار زندگیشو بزاره کف

 دستت
 و بعدش که بهت اعتماد کرد یه سري مدارکو میدزدي و برام



 
 میاري بعدش تو و اون داداش کوچولوت میتونین با خیال راحت

 برگردین سره زندگیتون
 از شدت ترس چشام بزرگ شده بود

 
 _میفهمي چي میگي بابك خان من عمرا از پسش بر بیام توروخدااااا

 بهم بگو نوید کجاس
 

 با یه حرکت از جاش بلند شد و اومد پشت سرم که منم ناخوداگاه از
 جام پریدم

 

 صداي نفس هاشو که از کنار گوشم شنیدم با انزجار صورتم جمع
 شد و سرم به سمت شونم کج شد

 گوشیشو که گزاشت رو میز چشم رو عکس صفحه گوشي ثابت موند
 نوید بود که با رنگ و روي زرد و چشایه خمار

 زیر چشاش سیاه بود و بقیه صورتش کبود و زخم بود حتي از تو
 عکسم معلوم بود که نا نداره حتي انگشتشو تکون بده

 مات تصویر رو به روم بودم که صداش بلند شد
 

 _خب حاال چي هنوزم نمیخوای باهامون همکاري کني ؟
 

 با صداي خشداري گفتم



 اخه چرا من ؟
 

 پوزخنده صداداری زد:
 -هیچ دختری نبوده تا حاال که این پسرو ببینه و عاشقش نشه..كال

 دخترارو بدون اینکه بخواد با یه نگاه میکشه سمت خودش..و همچنین
 هیچ دختری هم نبوده که تا حاال زیرش نرفته باشه..یعنی میتونم بگم

 این بابا از اون دختربازای قهاره روزگاره که هر ماه دختره تو خونه
 اش عوض میشه.. بیشتر از یک ماه دختری رو نگه نمیداره...

 
 

 آب دهنمو قورت دادم و با وحشت به چشماش خیره شدم
 

 _چرا از یه دختر دیگه استفاده نمیکنین وقتی دخترا راحت می
 تونن بهش نزدیک بشن؟..چطور توقع دارین من بتونم از پس

 همچین آدمی بربیام؟..
 

 الباشو مرموز کج کرد و از پشت سرم بلند شد اومد روبه روم
 ایستاد و با تحکم و دستوری گفت:

 -برمیایی.. باید بربیایی..تا حاال بیشتر از ١٠ تا دختر فرستادیم
 جلو اما اون هفت خط تر از این حرفاست که متوجه نشه..چون

 تو انگیزشو داری و اونا نداشتن..اما تو مجبوری راهشو پیدا
 کنی.. امانتیتو که فراموش نکردی...



 اشک تو چشمام جمع شد و نفسم برید..بی بی
 وجدان..

 چشام با عذاب بسته شد و قطره هاي اشك یكي پس از دیگري
 صورتم رو خیس کردن

 البایه خشك شدم فاصله گرفت و با صدایي گرفته زمزمه کردم
 

 _قبوله
 

 سرمو پایین انداختم که باز با اون تن كلفت صداش شروع به
 حرف زدن کرد:

 - فقط حواست باشه تو عاشق نشی..تو رو نمی خوام از دست
 بدم..برمیگردی پیش خودم..یادت نره چرا داری همچین کاری

 میکنی..اینو هرروز تکرار کن که یه وقت پا کج نزاری...
 

 و حرکت کرد سمت در اتاق و ادامه داد:
 -تو اون کاغذا به غیر از اون عکسی که بهش زل زدی، چیزای

 دیگه ای هم واسه دیدن هست..هرچیزی که مربوط بهش باشه
 اونجاست.. ساعتای رفت و امادش.. آدرس خونه و محل

 كار.. شماره هاش.. سالن ورزشی که میره...خالصه کل برنامه
 هاشو اونجا داری...

 
 



 در اتاق رو باز کرد و رفت بیرون اما درو نبست و برگشت نگاهم
 کرد و گفت:

 -بازی شروع شد عزیزم.. استارت رو خودم زدم..
 قهقهه ای زد و با بشکنی روی هوا ادامه داد:
 منتظرم باش پسر..بازی دوباره شروع شده...

 
 دندونامو روی هم ساییدم و قطره اشکی که روی صورتم چکید رو

 پاک کردم..
 اگه کاری که گفته بود رو انجام ندم اونوقت.....

 نه..حتی نمی خوام بهش فکر کنم که چیکار باهامون میکنه..
 بلند شدم..

 با گریه کاغذارو به سینه ام چسبوندم و به سرعت از اون خونه ی
 شوم زدم بیرون..

 تنها راحت نجات ما همین بود که تن به کارهایی بدم که
 میخواستن...

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

 همینطور که گریون و به سرعت می دویدم، نگاهی به ساعتم
 انداختم و با نور چراغ ماشینی که از پشت سرم حس کردم بی
 معطلی و با همون سرعت خودمو انداختم تو خیابون و جلوی

 ماشینی که داشت بهم نزدیک میشد...
 



 هق هق دستامو به دو طرف باز کردم و با صدای وحشتناک
 ترمز ماشین چشمامو با ترس بستم..

 وقتی چند دقیقه گذشت و چیزی حس نکردم چشمامو اروم باز
 کردم که همزمان صدای باز شدن در ماشین به گوشم رسید..

 قبل از اینکه فرصت کنه از ماشین فاصله بگیره و به سمتم بیاد
 دستامو مشت کردم و به سرعت چند قدم فاصله رو برداشتم و با

 گریه و ترس و تته پته کنان نالیدم:
 -تو..تورو خدا..من...منو از

 اینجا..ببر..دنبالمن.. التماس.. التماست میکنم...
 با اخم هایی ترسناک بین در ماشین ایستاده بود و نگاهم می

 کرد...
 نگاهه سرگردونم تو چشمای سرد و یخیش می چرخید

 خدایا خودت کمک کن این پسر از چشاش معلومه که کیه
 وقتی دیدم هیچی نمیگه هق هق کنان خواستم عقب گرد کنم و

 ازش دور بشم که صداش میخکوبم کرد...
 صدایی مردونه، بم، جذاب، تنی کلفت و فوق العاده سرد و بی

 احساس:
 -سوار شو..

 به آن ترسیدم ازش..صورتش اخمالو و عصبانی بود..یه قدم به
 عقب برداشتم که بی حرف نگاهم کرد و با سر به ماشین اشاره

 کرد یعنی سوار شو...
 



 
 آب دهنمو قورت دادم و لرزون رفتم سمت ماشینش و با

 مکث کوتاهی کولمو از روی شونه ام برداشتم و در جلو رو
 باز کردم و سوار شدم..

 كیفمو تو دستم فشردم که اونم سوار شد و درو محکم کوبید
 و نفسش رو محکم فوت کرد بیرون..

 و کشید کنار خیابون و ایستاد.. فکر کردم میخواد از ماشین
 بندازتم بیرون..با التماس تو چشماش خیره شدم..

 همونطور با اخم و موشکافانه تو چشمام خیره شد و با لحن
 جدی و تا حدودی خشنی گفت:

 -گریه نكن..نکنه از خونه فرار کردی؟..
 سرمو پایین انداختم که با لحن ترسناکی گفت:

 -جواب بده؟..فرار کردی؟..
 ازش ترسیدم و مثل بلبل شروع کردم به حرف زدن:

 -ب.. بخدا..می.. میخواست..بهم..تج.. تجاوز..کنه..من
 مجبور.. مجبور شدم..فرار..کنم...

 .اخماش شدیدتر تو هم رفتن و صداش ارومتر و ترسناک تر شد:
 -کی؟..

 
 از ترس چسبیدم به در ماشین و با هق هق نالیدم

 -پسر..پسر خالم.. پدر و مادرم..فوت کردن..پیش خالم
 زندگی می کردم..امشب هیشکی..خونه نبود..اونم.. اونم



 میخواست.. فرار کردم..حاضرم تو..تو خیابون بخوابم..ولی
 اونجا.. برنگردم...

 گوشه ی لبشو جوید و نگاهشو ازم برداشت و به جلوش
 خیره شد...

 ارومتر شده بودم و وقتی دیدم چیزی نمیگه دستمو. بردم
 سمت دستگیره و حینی که می خواستم در ماشینو باز کنم

 گفتم:
 -ممنونم..خیلی لطف کردی..افتاده بود دنبالم.. ممنون که از

 اونجا دورم کردی...
 بدون اینکه نگام کنه سر تکون داد و گفت:

 -جایی داری امشب بری؟..
 سرمو پایین تر انداختم و باز بغض نشست تو گلوم:

 یه کاریش می کنم..
 - این یعنی جایی رو نداری بری؟..

 
  

 سکوت کردم که اونم چند
  لحظه چیزی نگفتم بعد
 بالحنی ناراضی و بی
 بی میل، اروم گفت:

 
 -امشب بیا خونه من.. فردا برو هرجا خواستی.. این موقع



 شب توخیابونز بمونی گیر بدتر از پسر خالت میوفتی..
 

 با بهت برگشتم سمتش و ناباور گفتم:
 -اما..اما نمیشه..درست نیست..خانوادتون چه فکری

 میکنن...
 

 استارت زد و حینی که ماشینو راه مینداخت گفت:
 -جز خودم کسی تو اون خونه زندگی نمیکنه..

 سکوت کردم که بعد از چند لحظه با لحن آرومتری گفت:
 -نترس اونجا جات امنه.. اسمت چیه؟..

 با خجالت لبمو گزیدم
 -نورا..

 و با مکث کوتاهی ادامه دادم:
 -شما؟..

 انتظار داشتم جواب ندع اونجوری که بابك خان گفته
 بود زیادي غد بود اما برخالف انتظارم

 نیم نگاهی بهم
 انداخت و لبخنده کجی کنج لبش

 انشست:
 -کامیار..

 
 _خوشبختم اقا کامیار



 و اومممممم ممنون که امشب به دادم رسیدین
 

 _منم خوشبختم خانوم کوچولو و نیازي به تشکر نیس هرکسي
 جایه من بود همین کار رو میکرد

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

 وارد خونه که شدیم معذب جلوی در ایستادم و دستامو تو هم
 پیچیدم..تو عمرم د

 غریبه تو یه خونه تنها نبودم..
 با یه پسر

 کامیار بي توجه به من از کنارم رد شد و همینطور که کتشو درمی
 انداخت

 مبل گفت:
 -چرا اونجا ایستادی..بیا داخل دیگه..

  
 آروم  لبمو گزیدم و اروم رفتم و روی مبل

 نشستم و پاهامو چسبوندم بهم و دستامو هم گذاشتم روشون..
 شدیدا معذب بودم

 اما اون بدون توجه به من، دو
 دكمه باالی

 پیراهنشو باز کرد و استین هاشو زد باال و و نگاهم خیره موند به
 ساق دستهای کلفت و رگ های برجسته اش..خیلى هیكلی و گنده



 بود..
 کمي از خالكوبیه روي گردن و دستش معلوم شد

 همینطور بهش خیره بودم که راه افتاد سمت در چوبی تیره رنگی که
 حدس زدم دستشویی باشه..

 
 به خونه فک کنم ١٣٠ متری..تو یه اپارتمان

 ،طبقه که این واحد اخرین طبقه بود..
 با چیدمان و دیزاینی شیک و امروزی..

 خونه دوبلکس بود و اشپزخونه و هال با چند پله از اتاق ها جدا
 میشدن..

 اما هرجا رو نگاه میکردی متوجه می شدی اینجا خونه ی یه
 پسره..گرما و سلیقه یک

 زن تو این خونه اصال به چشم نمی اومد..
 پس اون دخترایی که ماهی

 یكبار عوض میشن و میان تو این خونه چه غلطی میکنن؟..
 فقط میان تو تخت سرویس میدن حتما..

 اخم هام با این فکر رفت تو هم و سرم رو انداختم پایین...
 تو همین فکرا بودم و دوس دختراشو

 به رگبار بسته بودم که
 با صدای باز شدن در دستشویی

 سرمو بلند کردم و به کامیار نگاه کردم که با حوله ی
 کوچیک سفیدرنگی داشت صورتشو خشک می کرد...



 حوله انداخت دور گردنش و نیم نگاهی بهم انداخت و اشاره کرد
 بلند بشم..

 ایشششش اینگار زبون نداشت پسره ....
 راه افتاد سمت پله ها و منم پشت سرش رفتم.

 
 همینطور که از پله ها باال میرفتیم صداش رو شنیدم

 -فامیلیت چیه؟
 آب دهنمو قورت دادم:

 -سر سرمدي اقا کا..کامیار ..نورا سرمدي
 سرشو تکون داد و در همون اتاق اول رو باز کرد و گفت:

 -امشب اینجا بمون..کلید رو دره خواستی قفل كن راحت
 باشی..اتاق منم همین اتاق روبروعه..کاری داشتی صدام کن..

 شدیدا حس مزاحم و سربار بودن داشتم واسه همون
 با چونه ای لرزون سرمو پایین انداختم و با بغض گفتم:

 -ممنون..خیلی ممنون..کمک بزرگی بهم کردین..هرطور بتونم
 جبران میکنم.. ببخشید مزاحم شما شدم..ببخشید.. از اینکه ولم

 نکردین تو خیابون ممنونم..
 بی وقفه و تند تند داشتم تشکر میکردم که با تشری که زد

 ناخوداگاه ساکت شدم و شونه هام پرید:
 -نورا خانم..

 با ترس نگاهش کردم که بی حوصله با چشم و ابرو به اتاق
 اشاره کرد و گفت:



 -من خیلی خسته ام..تو هم حالت خوب نیست .
 حالت خوب نیست برو استراحت

 کن.. فردا هم می تونی تشکر کنی..
 لب ورچیدم و سرمو تکون دادم..بی شعور.

 
 چرخیدم و با شب بخیر کوتاهی رفتم تو اتاق و درو بستم..همون

 پشت در ایستادم تا اینکه صدای در اتاق کامیار
 نشون میداد اونم رفته تو اتاقش..

 کلیدو تو قفل چرخوندم و همونجا پست در سر خوردم و اوار شدم
 روی زمین...

 دستمو روی دهنم فشردم تا صدای هق هقم از اتاق بیرون نره..
 چطور می

 تونستم به پسری
 که امشب با سخاوت دست یاری به

 سمت منی که حکم یه غریبه رو داشتم دراز کرده، ضربه بزنم؟..
 خدایا خودتم میدونی که من همچین دختری نیستم اما

 مجبورم..مجبورم...
 رو زمین همون پشت در دراز کشیدم و جنین وار پاهامو تو شکمم

 جمع کردم و اشکهام با سرعت بیشتری از گوشه چشمم چکید...
 خدایا عاقبتمون رو بخیر کن...

****************************************** 
 صبح که بیدار شدم تمام بدنم خشک شده بود..



 همون پشت در روی زمین خواب رفته بودم.
 

 کش و قوسی به بدنم دادم و بلند شدم..چند لحظه گنگ به اتاقی که
 واسم غریبه بود نگاه کردم و یه دفعه یادم اومد کجام و اینجا

 کجاست..
 لبمو گزیدم و نگاهی به ساعت انداختم...10 صبح  بود..

 تو سرویس اتاق آبی به دست و صورتم زدم و لباسمو مرتب کردم و
 رفتم بیرون اما خبری از پسره نبود..رفته بود سرکار..

 چرا منو بیدار نکرده..
 گنگ نگاهی به اطرافم انداختم و یه دفعه با فکری که تو سرم جرقه

 زد از جا پریدم و دویدم سمت در ورودی.. دستگیره رو گرفتم و
 کشیدم پایین..

 در باصدای تیکی بازشد و نفس راحتی کشیدم..ترسیدم منو یادش
 رفته باشه و درو قفل کرده باشه..

 باید یه کاری می کردم منو اینجا نگه داره..گوشه ی لبمو جویدم و
 چشمامو دور خونه چرخوندم..

 نگاهم روی اشپزخونه قفل شد و سری به تایید تکون دادم..
 اول رفتم تو اشپزخونه دو لقمه نون پنیر خوردم و بعد میزی که به

 صبحانه ی مختصر روش چیده شده بود رو جمع کردم..
 رفتم تو اتاق یه لباس راحتی پوشیدم و دوباره برگشتم تو سالن..

 
 نفس عمیقی کشیدم و با یه حس و حالی عجیب شروع کردم..



 سالن رو مرتب کردم.. گردگیری کردم..جارو کشیدم..
 هرکاری از دستم برمیومد واسه خونه اش انجام دادم تا

 شاید واسه کلفتی هم شده نگهم داره..
 ساعت ۵ عصر شده بود و بدون اینکه چیزی بخورم بی وقفه

 کار کرده بودم..
 کار سالن که تموم شد رفتم تو اشپزخونه و بعد از چک کردن
 یخچال شروع به درست کردن غذا کردم..خداروشكر یخچالش

 پر بود..
 واسش قرمه سبزی درست کردم چون معموال همه ی مردا این

 رو دوست داشتن..
 غذارو

 برنج رو گذاشتم دم بکشه و زیر قابلمه ی قرمه سبزی رو هم
 کم کردم تا قشنگ جا بیوفته و خوشمزه بشه..

 رفتم لباسمو با یه شلوار جین و پیراهن بلند تا باالی زانو و
 شال مشکی ساده عوض کردم و دوباره برگشتم تو سالن..

 ساعت تازه ٧ بود و می دونستم تازه ٩ از شرکت میاد
 بیرون..

 روی مبل نشستم و نگاهی به دور خونه انداختم..حتما به
 جایی گاوصندوقی چیزی داره که اسناد مهمشو قایم کنه..

 
 شاید تو اتاقش باشه..صد در صد همونجاست..

 من از ترسم واسه گردگیری هم نرفتم تو اتاقش حاال چطوری برم



 جاسوسی...
 مخمو به کار انداختم و تصمیم گرفتم چند روز اول فقط اعتمادشو

 بدست بیارم..حتی اگه از جابجا شدن به خودکار تو اتاقش بهم شک
 کنه بدبخت میشم...

 اصالشاید دوربین داشته باشه تو خونه..چطوری من غریبه رو اینجا
 ول کرده و رفته..حتما دلش به یه جا قرص بوده دیگه...

 از این فکر تنم لرزید..وای خدایا تو چه بدبختی گیر افتادم..
 به شبکه که فیلم داشت رو گذاشتم و مشغول دیدن شدم..

 به نگام به فیلم بود و یه نگام به ساعت که نزدیک اومدنش شد برم
 میز

 رو بچینم واسش..
 هرطور بود تا یه ربع به ٩ خودمو سرگرم کردم و بعد بلند شدم..
 هی کشیدم و رفتم تو اشپزخونه..چه کارایی مجبور بودم بكنم.. دلم

 میخواستم بشینم گریه کنم از بدبختی خودم..
 

 بالخره ساعت ١١و نیم بود که در باز شد و کامیار وارد شد
 

  رفتم جلو و سر به زیر  سالم کردم
 

 _سالم
 

  سرشو آورد باال و با دیدن من تعجب کرد



 
 اخماشو کشید تو هم و با همون صدای یخیش گفت:

 -تو هنوز نرفتی؟
 باز بغض نشست تو گلوم و حس کردم چشمام نم دار شد..

 تا دهن باز کردم جواب بدم نگاهم به پشت سر سامیار افتاد..
 دهنم باز موند..باورم نمیشد..یعنی نمی تونست یه شب تحمل کنه؟..

 چشمامو محکم بهم فشردم و باز کردم..فک کردم اشتباه میبینم اما
 انه...

 یه دختر قد بلند و خیلی لوند با آرایش غلیظ پشت کامیار وارد
 خونه شد و درو بست..

 نفسم حبس
 شده

 بود..خدایا چه عکس العملی باید نشون بدم...
 فکر کنم کامیار فهمید من چقد مستاصل شدم که با همون اخمای

 گره خورده، سری تکون داد و گفت:
 -برو بخواب فردا حرف میزنیم..

 البمو گزیدم..چقدر احساس بدی داشتم..اضافی بودن..سربار
 بودن..

 االن با خودش میگه عجب غلطی کردم یه بار خواستم کمک کنم...
 دختره مانتوی جلو بازش رو به همراه شالش دراورد و همون جلوی

 در اویزون کرد.
 



 سرمو با خجالت انداختم پایین و زمزمه کردم :
 

 _شام نمیخورین ؟
 

 با تعجب آروم گفت:
 

 _شام درست کردی؟
 

 بله ارومی گفتم و نگاهم چرخید سمت دختره..سنگینی نگاهش
 داشت اذیتم میکرد..

 نگاهم که بهش افتاد دیدم با حرص و خشمی خفته داره نگاهم
 میکنه..

 حتما ناراحته کامیار و به حرف گرفتم و نمیذارم بره پیش اون..
 نگاهمو دزدیدم که کامیار با لحن مالیم تری گفت:

 -باشه فردا واسه ناهار میخوریم..بیرون شام خوردم...
 سرمو تکون دادم و سریع از جلوی چشماشون فرار کردم و رفتم

 تو اشپزخونه..
 میز رو جمع کردم و غذارو گذاشتم تو یخچال و با شب بخیر

 کوتاهی، به سرعت راه افتادم . سمت اتاقم..
 از گوشه چشم دیدم کامیار کراواتشو شل کرد و کتش رو از تنش

 کند و رفت سمت دختره...
 سریع پریدم تو اتاق و درو بستم و تكیه دادم بهش..



 قلبم تند تند میزد..
 این پسره چرا اینطوریه؟

 خواستم از در فاصله بگیرم که صدای خنده های سرخوش و بلند
 دختره رو شنیدم..

 
 بی اختیار گوشم چسبید به در تا ببینم صدای کامیار  هم میاد یا

 صدای دختره پر از عشوه بود:
 -عزیزم این دختره خدمتکارت بود؟

 چشمامو محکم بستم و دستمو روی سینم مشت کردم..دلم ریخت
 و یه حس حقارت بدی وجودمو گرفت..

 بغضمو نگه داشتم و همه ی وجودم شد گوش تا ببینم چه جوابی
 بهش میده...

 صداش بازم خشک و جدی بود:
 - انگار قانون این رابطه رو فراموش کردی..یکی از قوانین چی

 بود؟..سوال نداریم..هرچی تو این خونه دیدی و شنیدی به تو
 مربوط نیست..سرت تو کار خودت باشه...

 یكم از جوابی که بهش داد دلم خنک و نفسم راحت تر ازاد شد..
 دختره با همون لحن پرنازش گفت:

 -باشه عزیزم..ببخشید..فقط یکم کنجکاو شدم..
 دیگه صدای حرفی ازشون نیومد اما من همچنان گوشم به در بود

 تا یه وقت چیزی رو از دست ندم...
 احتماال داشتن اروم حرف میزدن چون اگه میخواستن کاری بکنن



 میرفتن تو اتاق...
 یکم که گذشت باالخره دلو زدم به دریا و اروم یكم الی درو باز

 کردم و سر کشیدم ببینم چه خبره...
 

 با دیدن صحنه ی مقابلم چشمام گرد شد و نفسم برید..
 

 دختره با لباس زیر رو پای کامیار نشسته بود و سخت مشغول لبای
 همدیگه بودن..

 
 صداها و ناله های ریز دختره تو گوشم میپیچید..

 
 دستم روی در مونده بود و نمیتونستم نگاه ازشون بگیرم..

 
 دهنم خشک شده بود..

 قلبم انگار تو گلوم میزد..
  كامیار دختره رو پرت کرد رو کاناپه و خیمه زد روش و بند لباس

 زیرشو محکم گرفت کشید و پاره کرد..
 

 چشمام گردتر شد..چرا اینقدر وحشی شده بود..حرکاتش پر از
 خشونت بود اما دختره هم انگار بدش نمیومد..

 



 دست دختره رفت سمت کمربند كامیار که سریع برگشتم تو اتاق و
 درو اروم بستم..

 
 دستمو روی قلبم گذاشتم و نفس عمیقی کشیدم..

 
 داشتم دیوونه میشدم..خدایا اینا یکم شرم و حیا ندارن..

 
 پسره نمیگه یه غریبه تو خونمه حداقل یه شب رعایت کنم..

 اخه مگه تو کی هستی که بخاطر تو از عیش و نوشش بگذره...
 

 همونجا تکیه دادم به در و نشستم..
 

 اینقدر نشستم تا اینکه صداشون تو راهروی اتاقا پیچید و بعد صدای
 بسته شدن در اتاق روبرو به گوشم خورد...

 
 با حالی بد خودمو به  تخت رسوندم و افتادم روش

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

 
 روی تخت نشسته بودم اما جرات بیرون رفتن نداشتم..

 
 میترسیدم برم و دوباره با یه صحنه ی بد روبرو بشم....



 
 پامو تند تند تکون میدادم و نمی تونستم نگاهمو از در بگیرم..

 
 منتظر بودم تا شاید صدام کنه..

 
 دیگه ظهر شده بود که تقه ای به در خورد و صدای كامیارو از پشت

 در شنیدم:
 نورا..

 
 ابروهام پرید باال..این چه زود پسرخاله شده.نورا.  بدون هیچ پیشوند

 و پسوندی...
 

 از روی تخت بلند شدم و درو باز کردم..یه تیشرت سفید ساده و یه
 شلوارک مشکی تنش بود..

 
 حتی این لباسای تو خونه ای هم بهش می اومد..

 
 با اخم و تعجب نگاهی به سر تا پام کرد و گفت:

 -بیداری؟..پس چرا نمیایی بیرون..
 -صبح بخیر..

 
 سری تکون داد و پشت کرد بهم و راه افتاد سمت اشپزخونه..



 
 دویدم دنبالش و با هم وارد اشپزخونه شدیم:

 -غذارو گرم کنم؟
 

 دوباره سرشو تکون داد و منم غذارو از یخچال دراوردم
 
 
 

 میز رو مثل شب قبل شیک و مرتب چیدم و برنج و خورشت رو هم
 گذاشتم روش و رفتم تو درگاه اشپزخونه ایستادم...

 
 پشت به من روی مبل نشسته بود و با کاناالی ماهواره درگیر بود...

 
 اروم و با خجالت صداش کردم و گفتم:

 -اقا كامیار..ناهار اماده اس..
 

 با طمانینه برگشت سمتم و نگاهی بهم انداخت..
 

 تلویزیون رو خاموش کرد و اروم بلند شد و اومد طرفم...
 

 نزدیک که شد نفسمو حبس کردم و سرمو انداختم پایین..بغلم که رسید
 مکثی کرد.



 
 

 وحشت کردم و چشمامو محکم روی هم فشردم و وقتی باز کردم دیگه
 کنارم نبود..

 
 فقط میخواست منو بترسونه؟..

 
 لعنتی..مگه دیوه که اینقدر ازش میترسی...

 
 کودکانه تو دلم اعتراف کردم از دیوم ترسناک تره..چشماش میخواد

 ادمو بخوره..
 

 پوزخندی به فکر خودم زدم و برگشتم تو اشپزخونه..
 

 تنگ اب رو به همراه یه لیوان گذاشتم روی میز و لب زدم:
 -نوش جان..

 
 حرکت کردم برم تو اتاقم که اسممو صدا کرد و باعث شد بایستم و

 برگردم طرفش:
 -بله؟

 
  سرم همچنان پایین بود



 لقمه اش رو قورت داد و بدون نگاه کردن بهم، همینطور که سرگرم
 بشقابش بود گفت:

 -چرا خودت نمی خوری؟
 

 از گوشه ی چشم نگاهی به صورت خونسردش انداختم:
 -من بعد می خورم مزاحم شما نمیشم...

 
 پوزخندی زد و یه قاشق بزرگ خورشت روی برنج های تو بشقابش

 ریخت و گفت:
 -مزاحم نیستی..بشین بخور..

 
 لبمو گزیدم و روبروش نشستم و یکم برنج کشیدمو منم اروم شروع به

 خوردن کردم..
 

 باید امروز باهاش حرف میزدم..باید یه جوری راضیش میکردم که
 حتما منو نگه داره

 بابك خان همین امروز و فردا زنگ میزد و من باید نوید اینجا موندنم
 رو بهش میدادم وگرنه یه روز خوش واسم نمی گذاشت..

 
 که اینم با این اخالق اقا كامیار کار سختی به نظر میومد...

 



 از طرفی هم مگه من می تونستم با این پسر که معلوم بود خیلی بی
 اعصابه تو یه خونه بمونم..

 
 دو بار دیگه اون قیافه ای که سرخ میشد و رگ های گردن و

 پیشونیش میزد بیرون رو میدیدم..
 

 و اون فریادهایی که از ته حنجره میزد و باعث میشد صداش خش دار
 و گرفته بشه رو میشنیدم، درجا سکته میکردم...

 
 من کجا همچین کسی دور و برم بوده که بلد باشم با اینجور اخالقی

 بسازم...
 

 همینکه مجبور بودم مقابلش سکوت کنم کلی عذاب بود واسم..خورد
 میشدم و احساس حقارت می کردم…

 
 تو سکوت دو تا بشقاب برنج با اشتها خورد و انگار اینقدر بهش

 چسبیده بود که اخالقش کمی بهتر شد..
 

 خالم درست میگفت..راه رام كردن مردا شكمشونه..
 

 كامیار صندلیشو داد عقب و همینطور که بلند میشد با لحن مالیمی
 گفت:



 -ممنون خیلی خوشمزه شده بود...
 

 از تعریفش بی اختیار خوشحال شدم و لبخندی زدم:
 -خواهش می کنم..خوشحالم دوست داشتین..

 
 سرشو تکون داد و داشت میرفت بیرون که سریع بلند شدم و گفتم:

 -میشه یکم حرف بزنیم ؟
 

 جلوی در اشپزخونه مکثی کرد و باز اون نگاه وحشیش رو انداخت تو
 چشمام و کمی خیره نگاهم کرد...

 
 باز نفسم از اخم های درهم شده و لبای بهم فشرده شده اش حبس شد

 اما نگاهمو ازش نگرفتم..
 

 نمی خواستم پی به ضعفم ببره...
 

 احساس کردم نگاهش از تو چشمام واسه چند لحظه روی لبام خیره
 موند اما پلک که زدم دیدم سرشو چرخونده و داره میره بیرون...

 
 حتما اشتباه دیدم دیگه..

 



 بی اختیار دستمو بردم سمت لبام و اروم انگشتامو روی لبای درشت و
 قلوه ایم کشیدم..

 
 داشتم فکرای رویایی و غیرممکن میکردم که صدای كامیار منو به

 خودم اورد:
 -یه چایی بزار بعد بیا حرف بزنیم..

 
 باشه ای گفتم و کتری برقی رو اب کردم و روی پایه اش گذاشتم و تا

 ابش جوش بیاد مشغول جمع کردم میز شدم...
 

 داشتم چایی تو دو تا فنجون میریختم که فکرای دخترونه ی چند لحظه
 قبلم باز اومد تو ذهنم...

 یهو به خنده افتادم..
 

 فکر کن این كامیار وحشي و خشن بخواد رمانتیک و عاشقانه منو
 ببوسه..

 
 عمرا اگه همچین چیزی بشه..ولی خدایی همه ی دخترایی که باهاش

 بودن حق داشتن به قول بابك خان با یه نگاه برن تو بغلش...
 

 كامیار خیلی خیلی جذاب بود..
 



 می تونستم بگم جذاب ترین و با ابهت ترین پسری بود که تا حاال دیده
 بودم...

 
 حتی به خودمم حق میدادم که اونطوری فکر بوسیده شدنم توسط

 كامیار تو ذهنم نقش ببنده..
 

 هر دختری ارزوی همچین پسری رو داشت...
. 
 
 
 

 سری به تاسف واسه فکرای خودم تکون دادم و تو دلم تشر زدم:
 -خفه شونورا خیلی بی حیا شدی..

 
 لبامو جمع کردم و کنار فنجون های چای قند و کمی شکالت هم

 گذاشتم و با برداشتن سینی از اشپزخونه زدم بیرون...
 

 با نفسای عمیق سعی کردم خودمو اروم کنم..
 

 فنجونشو کنارش روی میز گذاشتم و خودمم روبروش نشستم..
 

 چطور باید خواسته امو بهش می گفتم؟



 
 همین االنم بخاطره لطف و محبتش اینجا بودم وگرنه کی قبول میکرد
 یه غریبه رو بیاره تو خونه اش و واسه خودش دردسر درست کنه...

 
 برخالف ظاهر سرد و رفتار خشنش انگار قلب مهربونی داشت..اینو

 بودنه من تو این خونه ثابت می کرد...
 

 شاید می تونستم با قلقلک دادن حس ترحمش توجهشو جلب کنم..
 

 این نهایت پستی و بی معرفتی بود اونم در مقابل لطفی که بهم کرده
 بود اما من راهه دیگه ای نداشتم....

 
 باید به هر طریقی شده راضیش کنم وگرنه جونمون تو خطر میوفته...

 
 نگاهی بهش انداختم که با پوزخند کجی کنج لبش داشت به گوشیش

 نگاه می کرد و انگار چیزی میخوند...
 

 هر لحظه پوزخندش پررنگ تر میشد..
 

 شاید االن نباید خواستمو بگم..ممکنه عصبانی باشه و بد برخورد
 کنه...

 



 ولی مرگ یه بار شیونم یه بار..بگم و خودمو خالص کنم..
 

 دستامو تو هم پیچیدم و با استرس صداش کردم:
 -اقا كامیار ؟

 
 با کمی مکث گوشی رو انداخت کنارش و سرشو چرخوند طرفم و

 خیره نگاهم کرد:
 -بله..

 
 از نگاه خیره اش هول شدم اما به حرف اومدم:

 -من..می تونم..یعنی..میشه..واسه....
 

 حرفمو قطع کرد و منم خشک شده خیره موندم بهش....
 

 اخم هاش گره خورده و صداش تقریبا خشن شده بود که محکم و با
 ابهت گفت:

 -نـــه....
. 
  
 

 چشمهام گرد شد و با بهت بهش نگاه کردم..حتی نذاشت حرفمو کامل
 کنم..چی نه؟..



 
 حتما فهمید چی میخوام بگم..اما اخه چطور...

 
 اشک تو چشمام جمع شد و سرمو پایین انداختم و با بغض گفتم:

 -چی نه؟
 

 بعد از کمی سکوت صداش با لحن قبلی بلند شد:
 -متاسفم اما نمیتونی اینجا بمونی..همین دو روز هم کلی دردسر

 کشیدم..بهتره به فکر یه جایی واسه خودت باشی...
 

 با انگشتم اشک گوشه چشممو پاک کردم و لرزون گفتم:
 -منم واسه همیشه نمیخوام بمونم..فقط اجازه بدین یه مدت اینجا باشم تا

 یه جا پیدا کنم واسه موندن..خواهش میکنم...
 

 نگاه خیره و مصممش می گفت که کوتاه نمیاد اما منم چاره ای جز
 راضی کردنش نداشتم..

 
 حتی به بدترین شکل ممکن..یعنی گذاشتن خودم دراختیارش..

 
 هرچند بعدش چیزی ازم باقی نمیموند اما حداقل اینطوری زندگی تنها

 کسی که واسم مونده بود رو نجات میدادم...
 



 اشکام با سرعت ریخت روی صورتم و نالیدم:
 -شما که اینقدر بهم لطف کردین و نذاشتین اون شب تو کوچه خیابون

 بمونم..این لطفم درحقم بکنین..من هرجور بتونم جبران میکنم....
 

 خودمو کشیدم سر مبل و اشکامو با پشت دست پاک کردم و تمام
 خواهشمو ریختم تو نگاه و صدام:

 -اقا كامیار  قول میدم تموم کارای خونتون رو انجام بدم..گردگیری
 جارو نظافت..صبحانه ناهار شام رو سرموقع اماده میکنم..حداقل چند
 روز بمونم اگه دیدین دارم دردسر درست میکنم اونوقت خودم میرم..

 
 وقتی دیدم اخماش کمی باز شده با بغض و گریه ی بیشتر نالیدم:

 -خواهش میکنم ناامیدم نکنین..من جز خونه ي خالم با اون پسر و
 شوهره کثافتش جایی رو ندارم برم..من قول میدم چیزی بیشتر از یه

 کلفت اینجا نباشم..هرکار بگین میکنم...
. 
 
 
 

 با اخم نگاه از صورتم گرفت و گوشه ی لبشو جوید..
 

 با استرس بهش خیره شده بودم تا ببینم چه جوابی میده..
 



 خدایا..میدونی اگه اینجا نمونم چی میشه؟..میدونی چه بالیی سرمون
 میاد؟..خواهش میکنم نه نگه...

 
 تند تند تو دلم داشتم صلوات میفرستادم و پیش خدا التماس میکردم که

 نگاهشو برگردوند تو صورتم...
 

 یه جور موشکافانه و یه جور خاصی نگاهم میکرد که مورمورم شد..
 

 چرا اینجوری نگاه میکنه؟..یه جوری که انگار بدون هیچ لباسی
 جلوش ایستادم...

 
 دلم هری ریخت..نکنه یه فکرای شومی تو سرش اومده باشه..

 
 از این پسری که هیچ دختری رو رد نمیده و همه ی فکر و احساسش

 تو تختش خالصه میشه، هیچ کاری بعید نیست...
 

 شاید واسه منم داره نقشه میکشه...
 

 تو دلم طوفان به پا شد و مطمئنم رنگم پرید و متوجه شد اما به روزی
 خودش نیاورد..

 



 من فقط همین نجابت و پاکیم واسم مونده بود..نمی تونستم اینو هم
 خرج این کار بکنم..

 
 باید هرطور شده از حریم دخترونه ام که تا حاال حتی احساسش هم

 خرج هیچ مردی نشده، تا پای جون دفاع کنم...
 

 دوباره حواسم رفت پی كامیار  که با همون حالت نگاه و پوزخندی
 گوشه ی لبش نگاهشو یه دور از باال تا پایین و برعکس روی تنم

 کشید...
 

 روی لبام مکث کوتاهی کرد و بعد دوباره به چشمام خیره شد...
 

 صداش مثل همیشه محکم و جدی بود ولی چشماش....
 

 امان از چشماش...
 

 -اوکی..میتونی تا وقتی یه جا واسه خودت پیدا کنی اینجا بمونی..اما
 اینجا یه سری قوانین داره که من به شدت روشون حساسم..یک و

 مهمتر از همه تو هیچ کاری فضولی نمیکنی و اینجا باید هم کور بشی
 ، هم کر و سرت تو کار خودت باشه..

 
 مکثی کرد و با تمسخر و همون لحن محکم ادامه داد:



 دو..هرموقع مهمون داشتم میری تو اتاقت و تحت هیچ شرایطی بیرون
 نمیایی..حتی فالگوشم نباید بایستی..درو قفل میکنی و گوشاتو میگیری

 و میخوابی...
 

... 
 

 با انگشتاش عدد سه رو نشونم داد و با تحکم ادامه داد...
 

 اون قوانینشو میگفت و منم گوش میدادم و باالجبار همه رو قبول
 میکردم اما یه ثانیه هم از فکره نگاه چند لحظه قبلش بیرون نمیومدم...

 
 چرا اونطوری نگاهم میکرد؟..

 
 یعنی می خواست با اون نگاه چیزی بهم بفهمونه؟...

. 
 

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

 سه چهار روز بود که تو خونه ی كامیار بودم اما هنوز اتاقشو ندیده
 بودم..

 



 کاری به همدیگه نداشتیم تو این مدت..من غذاشو اماده میکردم و اون
 میخورد و وقتیم مهمون داشت جلوتر بهم میگفت که تو اتاق باشم و

 بیرون نیام...
 

 این چهار روز دو شبش رو مهمون داشته و من تو اتاقم بودم..
 

 انگار بدجور تب اقا كامیار تند و داغ بود...
 

 این دوشب هم همون دختری که شب اول اورده بود رو میاورد که
 تازه فهمیده بودم اسمش النازه و به شدت روي كامیار احساس مالکیت

 داشت...
 

 گاهی میشنیدم با زیرکی و عشوه و خیلی زیرپوستی از وجود من تو
 این خونه ابراز ناراحتی میکنه...

 
 اما چیزی که خیلی واسم جالب بود رفتار كامیار  بود..هرکار خودش

 میخواست میکرد و حرف دیگران کوچکترین اهمیتی واسش نداشت و
 طوری رفتار میکرد که انگار اصال همچین حرفی نشده...

 
 خیلی از این رفتارش خوشم میومد..حرفش یکی بود و حتی اگه اشتباه

 بود هم باز از حرفش برنمی گشت...
 



 تو این چند روز هنوز موفق نشده بودم کنجکاوی کنم و حتی تو اتاقشم
 تا االن ندیده بودم..

 
 می ترسیدم به  چیزی شک کنه و اونوقت یه لحظه هم نگهم نمیداشت..

 
 دل و جراته حتی یه سرک کشیدن تو اتاقشم نداشتم..

 
 اما امروز دیگه دلمو قرص کردم و با کلی دعا و صلوات، وسایل

 گردگیری رو برداشتم و با یه سطل بزرگ اب رفتم سمت اتاقش...
 

 دست و پام میلرزید و قلبم محکم میکوبید..
. 
 

 نگاهی به ساعت انداختم..
 

 هنوز تا اومدنش چند ساعتی وقت بود ولی می ترسیدم مثل هرروز
 نیاد و یه وقت کاری داشته باشه و زودتر از همیشه برسه خونه...

 
 شانس من اینقدر گند بود که همچین چیزی اصال بعید نبود..

 
 وسایل گردگیری رو اورده بودم که اگه رسید یه بهونه داشته باشم..

 



 اروم دستمو روی دستگیره ی در اتاقش گذاشتم..
 

 دستم به شدت میلرزید و میدونستم اگه االن سربرسه خودم خودمو لو
 میدم...

 
 خداروشکر در اتاقشو قفل نکرده بود..

 
 رفتم داخل و سطل و دستمال و تی رو گذاشتم همون وسط و مات و

 مبهوته زیبایی و بزرگیه اتاق شدم...
 

 یه اتاق فک کنم ۵٠ متری اسپرت و شیک که تمام وسایلش به رنگه
 قرمز و مشکی بود..

 
 تخت دونفره بزرگ مشکی با روتختی قرمز و دوتا پاتختی دو طرفش

 که اباژور پایه کوتاه و قرمزی روی هرکدومش قرار داشت...
 

 اتاقش یه تراس خوشگلم داشت که رو به محوطه ی پر از درخت و
 گل پشت ساختمان باز میشد اما من تا حاال نرفته بودم اونجا...

 
 روبروی تخت یه ال ای دی بزرگ و زیرش هم وسایل صوتی

 تصویری قرار داشت...
 



 اتاقش حمام و دستشویی هم داشت و یه کیسه بوکس مشکی و خوشگل
 هم وسط اتاق اویزون بود..

 
 خیلی از اتاقش خوشم اومد..شیک و پسرونه بود..

 
 مخصوصا اون کیسه بوکسش که دلم میخواست یه بار مشت زدن بهش

 رو امتحان کنم..
 

 دست از دید زدن اتاقش برداشتم و واسه اینکه دیر نشه و یه وقت
 سرنرسه، مشغول تمیزکاری شدم..

 
 هرچند که اتاقش اونقدرا هم کثیف نبود و فقط یکم نامرتب بود...

. 
 
 

 وقتی چیز مشکوکی تو اتاقش پیدا نکردم کارمو تموم کردم تا سر و
 کلش پیدا نشده...

 
 نفس راحتی کشیدم و با خیال راحت وسایل رو جمع کردم و رفتم

 بیرون..خوب شد تا نیومد کارم تموم شد...
 

 از عکس العملش وحشت داشتم...



 
 سری به غذای روی گاز زدم و زیرشو کم کردم و رفتم حمام تا یه

 دوش بگیرم..
 

 احساس میکردم کثیف شدم یه دوش الزم داشتم..
 

 حمامم که تموم شد لباس مرتبی پوشیدم و شالمم روی سرم انداختم و
 رفتم از اتاق بیرون..

 
 نزدیک اومدن كامیار بود که میز رو اروم اروم چیدم و منتظرش

 شدم..
 

 صدای چرخش کلید رو تو قفل که شنیدم اول از همه بی اختیار تو دلم
 دعا کردم امشب مهمون نداشته باشه...

 
 وقتی وارد خونه شد و درو پشت سرش بست و دیدم کسی همراهش

 نیست اینقدر تو دلم ذوق کردم که خودمم یه ان یکه خوردم...
 

 چرا اینقدر خوشحال شدم که تنها اومده و امشب کسی تو تختش
 نیست؟..به من چه اخه..

 نورا  فراموش نکن واسه چی اومدی اینجا..اینو هرروز واسه خودت
 تکرار کن..



 
 با نزدیک شدنش این سوالو یه گوشه ذهنم نگه داشتم تا بعد مفصل

 بهش فکر کنم...
 

 لبخندی بهش زدم و سالم کردم..
 

 اخمای درهمش و جواب خشک و بی روحش تو ذوقم زد اما سعی
 کردم به خودم دلداری بدم که اون همیشه اخم داره و این مدلیه...دیگه

 باید عادت کنم...
 

 لبمو گزیدم و با نگاهم بدرقه اش کردم تا رفت تو اتاقش..
 

 نکنه بفهمه و یه چیزی بهم بگه یا بیرونم کنه؟...
. 

 کم کم ترسم داشت زیاد میشد و دلم میلرزید..عکس العملش چیه
 یعنی؟..

 
 تو دلم تند تند صلوات میفرستادم و خودمو مشغول کشیدن غذا کردم تا

 هی استرس به خودم ندم..
 

 چند دقیقه ای میشد رفته بود تو اتاقش اما نمیدونم چرا من به دلم بد
 افتاده بود و انگار منتظر چیزی بودم...



 
 شایدم چون خودم میدونستم چیکار کردم اینطوری شده بودم..

 
 نفس عمیقی کشیدم..

 دومی رو هم عمیق تر کشیدم..
 

 اما سومی تو گلوم موند و تنم لرزید و به شدت به سرفه افتادم...
 

 صدای نعره ی كامیار از تو اتاقش پرده ی گوشمو لرزوند و از سرفه
 های شدیدم اشک به چشمام نشست...

 
 -نورااااااااااااااااااااااااااا...

 
 دستمو روی دهنم گذاشتم و با ترس تو درگاه اشپزخونه ایستادم..

 
 با باالتنه برهنه و همون شلوار پارچه ای بیرونش اومد تو سالن و

 نگاهم که به صورتش افتاد بیشتر ترسیدم...
 

 چشماش غلتان خون شده بود و صورتش به کبودی میزد..
 

 رگ گردن و پیشونیش بیرون زده بود و قیافه اش خیلی ترسناک شده
 بود..



 
 یه قدم رفتم عقب و با تته پته گفتم:

 -چـ ـی..شـ ـده؟
 

 چشممو از قیافه ترسناکش گرفتم و خیره شدم به گردنش..
 

 قدم که برداشت طرفم با ترس رفتم عقب تر و با برخورد به میز وسط
 اشپزخونه ایستادم و با چشمای گرد شده و بدنی لرزون نگاهش کردم

 و منتظر موندم ببینم چکار میخواد بکنه.....
. 
 

 با قدمای محکم و عصبی اومد طرفم و تو یه قدمیم ایستاد..
 

 نگاهمو از چشمای رگ زده و سرخش میدزدیدم..
 

 لبه ی میز رو از دو طرفم تو دستام فشردم و سرمو انداختم پایین..
 

 با ترس لب زدم:
 -مـ ـن..مگـ ـه..چیـ ـکـ ـار..کـ ـردم..

 
 اومد جلوتر جوری که بدنش مماس بدنم شده بود و تمام بدنشو حس

 می کردم..



 
 اب دهنمو قورت دادم و چشمامو محکم روی هم فشردم..

 
 یکم خم شد سمتم و دوتا دستشو مثل خودم گذاشت دو طرفم لبه های

 میز و صورتشو روی شونه ام خم کرد..
 

 همراه با هر کلمه اش، هرم داغ نفساش از روی شالم به گردن و
 گوشم می خورد و میسوزوندم..

 
 صدای ارومش تو گوشم نشست:

 -تو اتاق من چی میخواستی؟..
 

 لبامو روی هم فشردم و سعی کردم صدام نلرزه و دستپاچه نباشم..
 

 سرمو یکم بلند کردم و به گردنش خیره شدم:
 -من..به..به خدا..فقط..رفتم...

 
 با صدای نعره اش تو گوشم جیغ خفه ای کشیدم:

 -واسه من تته پته نکن..تو اتاق من دنبال چی بودی؟..
 

 از ترسش به خودش پناه بردم و بی اختیار چسبیدم بهش و پیراهنشو
 از روی سینه اش تو مشتم جمع کردم و زدم زیر گریه...



 
 بی توجه به گریه ی من، دست چپشو دور کمرم حلقه کرد و با اون

 یکی دستش مشتامو که روی سینه اش جمع کرده بودم رو اروم
 نوازش کرد...

. 
 

 منو بیشتر به خودش چسبوند و با ارامشی تصنعی و ظاهری اروم
 گفت:

 -هیــــس گریه نکن..بگو چیکار داشتی تو اتاق من؟..
 

 پیشونیمو به سینه اش فشردم:
 -من..فقط رفتم..تمیز کردم..به هیچی هم..دست نزدم..

 
 لباشو به گوشم نزدیک کرد و با همون لحن قبلی گفت:

 -چرا بدون اجازه رفتی؟
 

 به هق هق افتاده بودم:
 -تو که نگفتی نرم اونجا منم فکر کردم اشکالی نداره اگه برم تمیز

 کنم...
 

 دستشو از روی مشتام برداشت و رسوند به موهام و روی موهامو
 نوازش کرد و گفت:



 -واسه من اشک تمساح نریز..بهت گفته بودم هرجای این خونه
 خواستی بری اجازه میگیری..گفتم فضولی نمیکنی..

 
 بدون اینکه سرمو از روی سینه اش بلند کنم، مظلومانه لب زدم:

 -ببخشید..
 

 -نچ..همینطوری که نمیشه بی خیالش شد..من از تنبیه کسی
 نمیڱذرم..

 
 از ترس لرزیدم که لباشو به گوشم چسبوند و با یه لحن وسوسه انگیز

 زمزمه وار گفت:
 -نترس کوچولو..تنبیه های من کتک و شکنجه نیست..من جوری تنبیه

 میکنم که طرفم هم خوشش بیاد و لذت ببره...
 

 و به دنبال حرفش لباشو روی گوشم کشید و محکمتر موهامو نوازش
 کرد که متوجه منظورش شدم..

 
 تو بغلش میلرزیدم و یک دم اشک میریختم که یکم منو کشید عقب و

 صورتمو روبروی صورت خودش نگه داشت...
 

 نگاهشو از تو چشمای بارونیم کشید پایین تر و سمت لبام...
. 



 
 یکم که خم شد طرفم دستمو روی سینه اش گذاشتم و فشردم تا از

 خودم دورش کنم:
 -تورو خدا بذار برم..

 
 پوزخندی زد و اخماشو کشید تو هم و بی توجه به حرفم بیشتر خم

 شد..
 

 با همون دستی که تا االن داشت موهامو نوازش میکرد یهو چنگ زد
 تو موهام و سرمو اورد باال...

 
 یکم دردم اومد و اخ ارومی گفتم و سرمو کشیدم باال...

 
 چشماشو باریک کرده و حریصانه به لبام خیره شده بود که بازم سعی

 کردم ازش فاصله بگیرم اما با همون دستی که تو موهام بود سرمو
 نگه داشت و اون یکی دستشو دور کمرم محکمتر کرد و اجازه نداد...

 
 لباش مماس لبام بود که دوباره با التماس و مظلومانه گفتم:

 -بذار برم..خواهش میکنم..
 

 بدون اینکه چیزی بگه لباشو محکم و با خشونت چسبوند به لبام که
 نفسم حبس شد و دستام محکمتر پیراهنشو مشت کرد...



 
 بی حرکت ایستاده بود و فقط لباشو روی لبام میفشرد و هرلحظه فشار

 دستش تو موهام و دور کمرم بیشتر میشد...
 

 نفسمو اروم از بینی دادم بیرون و سعی کردم دوباره از خودم دورش
 کنم و تقالی کوچیکی کردم اما اجازه تکون خوردن بهم نمیداد...

 
 چند لحظه بی حرکت ایستادم و بی اختیار چشمامو بستم...

 
 لباش خیلی داغ بود و داشت لبای منم میسوزوند..دهنم خشک شده بود

 و سرم گیج میرفت..
. 

 این اولین بوسه ی من تو زندگیم بود..دلم نمی خواست اولین تجربه ام
 اینطوری پیش بره...

 
 وقتی دید بی حرکت شدم و دیگه تکون نمیخورم، منو بیشتر به خودش

 چسبوند و لباش اروم از هم باز شد و لبامو بین لباش گرفت...
 

 با حس لب و زبون خیس و داغش یه لحظه لرزیدم و تو دلم خالی
 شد...

 



 لبامو محکم و با خشونت میبوسید و میخورد و هرلحظه فشار دستاش
 بیشتر میشد...

 
 نمی دونم اون که هرشب یه دختر تو بغلش داشت دیگه منو میخواست

 چیکار..
 

 بدجور ترسیده بودم و از ترس زیاد یه جورایی خشکم زده بود و نمی
 دونستم چیکار کنم...

 
 نفسم تند شده بود و هرم داغ نفساش که به پشت لبم میخورد داشت

 حالمو زیر و رو میکرد...
 

 محکم و بی وقفه از لبام کام میگرفت که من بی اختیار لبامو از هم باز
 کردم و کار اون راحت تر شد...

 
 لب پایینمو محکم بین دندوناش گرفت و کشید که اخی تو دهنش گفتم و

 بدنم داغتر شد...
 

 با هر حرکت لبش یه چیزی تو بدنم انگار حرکت میکرد و حرارت
 بدنم بیشتر میشد..

 



 نفسم داشت بند میومد و یه لحظه از بی نفسی  چنگی به گردنش زدم
 که از داغی پوستش دستم سوخت و چشمام بی اختیار باز شد..

 
 چشماشو بسته بود و صورت و گردنش سرخ شده بود و اینقدر داغ و

 از عرق خیس بود که ترسیدم یه چیزیش بشه....
. 
 

 خیره بهش بودم و میدونستم تا خودش نخواد نمیتونم از چنگالش نجات
 پیدا کنم..

 مثل گرگ گرسنه ای شده بود که به شکارش رسیده و میخواد کمال
 استفاده رو ازش ببره...

 از ناتوانیم اشک تو چشمام جمع شده بود و از ترس میلرزیدم که
 دوباره با حرکت لباش بی اختیار چشمای خیسم بسته شد و دستم

 همونطور روی کناره ی گردنش موند..
 دستشو از تو موهام دراورد و بدون اینکه لبامو ول کنه با اون یکی

 دستش رون جفت پاهامو گرفت و بلندم کرد و نشوندم روی میز پشت
 سرم...

 پاهامو یکم باز کرد و اومد بین پاهام ایستاد و اروم لباشو روی
 صورتم حرکت داد و برد سمت گردنم...

 لبای داغ و خیسش روی گردنم نشست و دستش اومد سمت پیراهنم..



 تا به خودم بیام یهو دست انداخت تو یقه ام و محکم کشید سمت پایین
 که پیراهنم از وسط جر خورد و دکمه هاش هرکدوم یه طرف پرت

 شدن و من جیغ خفه ای از ترس کشیدم...
 

 لرزون و با اشکایی که روی صورتم ریخته بودن، بی حال و نفس
 زنان دم گوشش با ترس گفتم:

 -تـ ـورو..خـ ـدا..بـ ـذار..بـ ـرم..خـ ـواهـ ـش مـ ـی کنـ ـم..ولـ ـم کـ
 ـن..

. 
 

 همونطور که لبای پر حرارتش روی گردنم بود یه لحظه از حرکت
 ایستاد و بعد از چند لحظه بوسه ی محکمی روی گردنم زد و بعد یهو

 خودشو ازم جدا کرد و کشید عقب...
 

 نفس زنان دستشو برد سمت پیراهنش و همینطور که دو دکمه ی
 اولشو باز میکرد تکیه داد به کانتر..

 
 صورتش سرخ شده بود و نفس نفس میزد که با خشم و بدون اینکه بهم

 نگاه کنه تشر زد:
 -برو تو اتاقت..سریــــــع..

 



 با ترس دو طرف پیراهنمو محکم روی هم نگه داشتم و از روی میز
 پریدم پایین و دویدم سمت اتاقم...

 
 رفتم تو و در اتاقو قفل کردم و پشتمو تکیه دادم بهش..

 
 بدنم میلرزید و عرق روی شقیقه ها و کمرم راه گرفته بود و بدنم سرد

 و گرم میشد...
 

 اگه جلوشو نگرفته بودم میخواست تا کجا پیش بره؟...
 

 یعنی فقط همین بوسه بود؟..اونم واسه تنبیه..اما این به تشویق ییشتر
 شبیه بود تا تنبیه..

 
 وای چی میگی نورا خفه شو...

 
 گریه ام گرفته بود و دلم میخواست برم بخوابونم تو گوشش و دوتا

 حرف کلفت بارش کنم و از خونه اش بزنم بیرون..
 

 اما حتی یاده نوید  هم اجازه نمیداد همچین حماقتی بکنم..
 

 با گریه از در فاصله گرفتم و خودمو انداختم روی تخت و صدای هق
 هقم تو اتاق پخش شد...



 
 چقدر بی کس بودم که هرکسی به خودش اجازه میداد بهم دست

 درازی کنه...
 

 اون از پسرخالم که فامیل بود و اینم از این پسره ی غریبه...
 

 همشون فقط فکر خودشون و عشق و حالشون بودن..
 

 اینقدر گریه کردم و به زمین و زمان و هرچی پسر تو دنیاست فحش
 دادم که نفهمیدم کی همونطور با هق هق خواب رفتم....

. 
 

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

 چند روزی میشد من جن بودم وكامیار بسم اهللا..اصال همدیگه رو
 نمیدیدم...

 
 من صبحا قبل رفتنش میز صبحانه رو اماده میکردم و بعد از رفتنش

 میرفتم جمع میکردم..
 

 روزا به کارای خونه خودمو سرگرم میکردم و شب قبل اومدنش میز
 شامو میچیدم و وقتی مطمئن میشدم خوابیده میرفتم جمع میکردم...



 
 ازش میترسیدم..وحشت داشتم..

 
 میترسیدم بازم بخواد بهم عارض بشه..نسبت بهش یه فوبیای شدید پیدا

 کرده بودم...
 

 حتی فکر روبرو شدن باهاشم اذیتم میکرد..
 

 شبها که میومد خونه در اتاقمو قفل میکردم و با ترس و لرز روی
 تختم مینشستم تا وقتی میرفت تو اتاقش و مطمئن میشدم خوابیده یه

 نفس راحت میکشیدم..
 

 روز بعد از اون کارش با گریه و زاری زنگ زدم به بابك خان..
 

 التماسش کردم یه کار دیگه ازم بخواد و بذاره از این خونه بیام بیرون
 اما کثافت یه کالم گفت نه و قطع کرد...

 
 امیدوار بودم خدا هرچه زودتر از رو زمین نیست و نابودش کنه که

 داشت منو بدبخت میکرد...
 

 كامیار هنوزم دختر میاورد..بعضی شبها صداشون رو میشنیدم و تا
 صبح بهشون فحش میدادم و حرص می خوردم...



 
 جالب بود که شبهایی که دختر میاورد صبح زودتر از حتی روشن

 شدن هوا دخترارو میفرستاد برن که من باهاشون روبرو نشم...
 

 نمی دونم اسم این کارشو چی باید میذاشتم...
. 

 گاهی تو دلم یه نسیم میپیچید وقتی به این کارش یا توجه های کوچیک
 دیگه اش فکر میکردم...

 
 مثال  همینکه دخترارو زودتر از من میفرستاد برن تا من معذب نشم..

 
 یه نفرو هرچند روز یکبار میفرستاد در خونه تا هرچیزی احتیاج

 داشتم واسم بگیره..
 

 بهم اعتماد کرده بود و یه کلید از در خونه اش بهم داده بود..
 

 اما یاد کار اون شبش که میوفتادم بازم پر از حرص و نفرت میشدم از
 اینکه منم مثل اون دخترای هرجایی دور و برش دید و به زور بهم

 نزدیک شد...
 

 این کارش خیلی واسم سنگین تموم شده بود..
 



 مگه من چطور رفتار کردم که به خودش این اجازه رو داد که میتونه
 بهم نزدیک بشه؟..

 
 بغضمو قورت دادم و پارچ اب رو گذاشتم روی میز و با صداي ایفون

 با تعجب به سمتش رفتم..
 

 چرا امشب زودتر از شبهای دیگه اومده؟
 

 وای نورا  خونه ی خودشه هرموقع بخواد میاد..
 

 اصال صبر كن ببینم كامیار كه همیشه كلید داره ؟!!!!!
  پس این كیه كه داره ایفون رو از جاش در میاره

 
 به ایفون كه نگاه كردم با دیدن تصویر یه پسر حدوًدا ٢٩,٣٠ ساله با

  تعجب خشكم زد
 این كیه دیگه؟!!

 
 همینجوري وایستاده بودم كه با صداي بلند دوباره أیفون از جا پرسیدم

  و تند جواب دادم
 

 _بله؟
 پسره با تعجب میگه:



 _تو دیگه كي هستي؟
 

 _ببخشید من باید این سؤالو از شما بپرسم ؟ شما زنگ در رو زدین
 

 _باز كن ببینم خانوم من به هرزه هایي كه میان تو خونه این الشخور
  جواب پس نمیدم

 
  _مواظب حرف زدنتون باشین جناب

  _باز كن میگم در رو
  _ببخشید بنده تنهام فكر نمیكنم درست باشه در رو باز كنم

  این رو میگم و ایفون رو میزارم
 اما تا میام برم به سمت اشپزخونه دوباره طرف زنگ در رو میزنه

 
 هوففف بلندي میكشم و میرم تو خونه تا گوشیم رو بر دارم و به كامیار

 زنگ بزنم چند روز پیش دیدم شمارشو با یه كارت بانكي گذاشته رو
  جا كفشي و گفته هرچي نیاز داري بخر و مشكلي بود بهم زنگ بزن

 
  هر چه قدر كه بهش زنگ میزنم جواب نمیده .... یه بار.... دو بار

 .... سه بار....
  نمیدونم چیكار كنم اون پسره هم یه سره داره زنگ میزنه

 
  بالخره اقا بعد شیش باز جواب میده



 صداش كالفه و عصباني بود :
 _بلههه

 
 از ترس اب دهنمو قورت میدم و با كمي مكث جواب میدم :

 س..سالم اقا كا...كامیار  ... نورام
 

 _نورا تویي؟ چیزي شده ؟
 _بله یه اقایي اومدن و هعي زنگ میزنن نمیدونم چیكار كنم توروخدا

  بیاین
 

 _باشه باشه اومدم
 

 گوشي رو قطع میكنم  و میشینم رو مبل منتظرش
 یه بیست دقیقه اي منتظر بودم كه یه دفعه با صداي كلید در بلند میشم

 و به هواي اینكه كامیاره جلو میرم كه با دیدن همون پسره از ترس
 خشكم میزنه جلو تازه متوجه چهرش میشم كه شباهت خیلي خیلي

  زیادي به كامیار داره
 

  پسره میاد جلو كه از ترس یه قدم میرم عقب
 _اقا دارین چیكار میكنین ؟!!!

 



 حاًال من نمیدونم این مرتیكه كه كلید داشت چرا داشت پدر ایفون رو
  در میاوورد

 
  _هه دوس دخترشي نه ؟ نمیدونستم با هرزه ها زندگي میكنه

 
 _مواظب حرف زدنتون باشین اقااا

 
 همون لحظه كامیار با عجله و تند وارد خونه میشه و با هول اسممو

  صدا میزنه
  _نورااا

 با دیدنش بي اختیار  دلم گرم شد و احساس امنیت كردم
 
.. 
 

 نمی دونم چرا یه حسی داشتم که انگار كامیار  به من ضرر نمیزنه و
 میتونه ازم پیش همه دفاع و حمایت میکنه...

 
 حتی با کاری که اون شب باهام کرده بود بازم این حس رو داشتم..

 
. 

  با ترس و بغض رفتم پیشش و پشتش پناه گرفتم
 محکم و جدی و با جذبه:



 -نورا خوبي ؟
 

 با بغض سرمو تكون دادم كه با همون ژانري برگشت طرف پسره و
 گفت:

 -تو اینجا چکار میکنی؟:
 

 پسره با چشمای سرخ نگاهشو بین ما چرخوند و پوزخندی زد و گفت:
 -هر دفعه که میام یه پله پیشرفت کردی..قدیما زنارو تو خونه ات نگه

 نمیداشتی االن اتاق و راحتی و تا زنگ میزنن با این حال و روز
 خودتو میرسونی و و و..دیگه چه چیزایی باید ازت ببینیم كامیار
 ..خجالت نمیکشی؟..کی قراره تمومش کنی؟..کی ادم میشی؟...

 
 سرمو با ناراحتی انداختم پایین..

 
 هرکی بود حق داشت و درست میگفت..سابقه ی كامیار خراب بود و

 بودن من تو این خونه هم یه مهر تایید بود...
 

 هرکی دیگه هم بود و كامیار  رو میشناخت فکر میکرد منم یکی از
 اون دخترایی هستم که كامیار  واسه تختش میاره..

 
 با صدای كامیار سر بلند کردم:



 -کارای من به شما ربطی نداره ولی محض اطالعت میگم نورا
 اونطور که تو فکر میکنی نیست...

 
 به نیمرخش نگاهی انداختم که از عصبانیت کل صورتش منقبض شده

 بود و با غضب به پسره نگاه میکرد..
 

 اونم متقابال همین قیافه رو به خودش گرفته بود و هردو مثل دوتا
 خروس چنگی روبروی هم گارد گرفته بودن...

 
 پسره پوزخنده پررنگ تری زد و با تمسخر گفت:

 -چه فرقی؟ مثال این چیش از بقیه متفاوت تره؟..بهتر سرویس میده
 ؟..تو تختت بهتر از بقیه میتونه راضیت کنه؟..یا اینکه....

 
 با نعره ای که كامیار کشید حرف تو دهن پسره موند و منم که بخاطره
 حرفای پسره درمورده خودم منتظره اشارهای واسه گریه کردن بودم،

 زدم زیر گریه.....
. 
 

 -خــــــفه شو..خـــفه شو..به چه حقی میایی تو خونه ام و به مهمونم
 توهین میکنی؟..مامان جونت اینارو یادت نداده که نباید کسی رو

 نشناخته قضاوت کنی؟...اون که همیشه ادعا داشت تونسته حداقل تو
 تربیت تو یکی کوشا باشه پس چی شد؟..تو که تر زدی به همه ی.....



 
 یهو وسط حرفش با خشم چرخید طرف من و با همون صدای بلند و با

 تحکم گفت:
 -چیه؟ چته؟..تو چرا گریه میکنی؟..بسه اینقدر بغل گوشم زر زر

 نکن..بسه دیگه...
 

 چشمام گرد شد و از ترس دو قدم رفتم عقب و چسبیدم به دیوار..
 

 چرا یهو گیر میده به من..من که کاریش نداشتم..
 

 با شک نگاهمو از صورت سرخش گرفتم و به پسره نیم نگاهی
 انداختم..نگاه اونم خیره به من بود..

 
 چونه ام لرزید و سرمو انداختم پایین...

 
 كامیار که خیالش راحت شد منو حسابی ترسوند و دیگه صدام درنمیاد

 دوباره چرخید سمت پسره و گفت:
 -مگه نگفتم دور منو خط بکشین؟..من دیگه هیچکدوم از شماهارو

 نمیشناسم..واسه من تموم شدین..هم تو و هم اون مادرت که جز تو به
 هیشکی دیگه فکر نمیکرد..واسه من مردین..حتی به یادتونم نمیوفتم

 دیگه..شما هم منو ول کنین..نمیخوام ببینمتون...
 



 پسره دستاشو باالگرفت و با لحن ارومتر و مالیمتری گفت:
 -خیله خب..یکم اروم باش..حرف میزنیم...

 
 -من با شما جماعت بی رحم و گربه صفت هیچ حرفی ندارم که

 بزنم...
 -این دختر کیه؟..

 
 كامیار نگاهی به من انداخت و با پوزخندی غلیظ و حرصی پنهان

 گفت:
 -تو فک کنم زنم..فرمایش؟...

 دلم هری ریخت و با دهن باز خیره شدم به كامیاری که بی توجه به
 من، پیروزمندانه داشت به پسره که حدس میزدم داداشش باشه نگاه

 میکرد...
 

 ابروهای پسره اینقدر باال رفت که کمی مونده بود تو موهاش گم بشه..
 

 اول شوکه به كامیار نگاه کرد و کمی بعد اینقدر از عصبانیت
 صورتش کبود شد که گفتم االن سکته میکنه...

 
 دستاشو به کمرش زد و با حرص و عصبانیت گفت:



 -خاک تو سرت..خاک تو سرت كامیار ..اینقدر با این هرزه ها پریدی
 که اخرشم یکی از همونا اویزونت شد..برو بمیر که تا اخر عمرت

 باید با یه زن فاسد زندگی....
 

 از چشمام خون میچکید جای اشک..داشتم میمردم..
 

 داشتم از قضاوت نابجا و تهمت هایی که بهم میزدن جون میدادم...
 

 اول چونه ام و بعد کل وجودم میلرزید..
 قبل از اینکه كامیار  حرفی بزنه یه قدم رفتم جلو..اینجا دیگه پای ابرو

 و پاکیم وسط بود..نمی تونستم ساکت بمونم...
 سعی کردم گریه امو کنترل کنم و با صدایی که بدجور میلرزید گفتم:

 -چ..چطور به خودتون اجازه میدین..درمورده کسی که..اولین باره
 میبینین قضاوت کنین..مگه شما منو میشناسین؟..مگه منو تا حاال
 دیدین؟..تو این نیم ساعت..چی از من دیدین که به خودتون اجازه

 میدین هزار جور انگ و تهمت بهم بزنین..نمی..نمی بخشم..هرچیزی
 که بخواد ذره ای نجابتمو زیر سوال ببره نمی بخشم....

 
 پسره با اخم بهم نگاه می کرد و چیزی نمیگفت و کمی بعد هم سرشو

 انداخت زیر..
. 
 



 كامیار نگاهم کرد و اروم گفت:
 -خیلی خب بسه..

 
 با چشمای خیس و بیچاره وار نگاهش کردم:

 -چی بسه؟..چرا..چرا هیچی نمیگین..بهشون بگین من...
 

 پرید تو حرفم و محکمتر از قبل گفت:
 -گفتم خیلی خب دیگه..قرار نیست تو بگی من چیکار کنم، چیکار

 نکنم..هیچکس حق دخالت تو زندگی منو نداره...
 

 پسره پوزخندی زد و با لحنی که هنوز تمسخر و حرص داشت، گفت:
 -حتی زنت؟

 
 كامیار هم پوزخنده پررنگی زد و گفت:

 -حتی زنم...
 
 

 بعد خیلی جدی و خشن چشماشو ریز کرد و با جذبه گفت:
 -اینجا چی میخواي كامران ..ما قبال حرفامونو زدیم..حرف نگفته ای

 نمونده که دوباره بلند شدی اومدی اینجا..دیگه چی میخواي ؟
 



 پسره که حاال فهمیدم اسمش كامران  و داداش بزرگه كامیاره اومد جلو
 و گفت:

 -مامان حالش خوب نیس كامیار..
 

 تا حرفش تموم شدكامیار زد زیر خنده..اونم چه خنده ی بلندی..قهقهه
 میزد...

 
 من با تعجب و كامران  با عصبانیت نگاهش میکردیم و اونم همینطور

 با حرص میخندید...
 

 کم کم خندشو جمع کرد و با ابروهای باال داده به كامران  نگاه کرد و
 گفت:

 -مثل دفعه قبل؟..که اومدم و دیدم سالمتر از من و تو نشسته داره گل
 میگه و گل میشنوه؟..برو سراغ ترفنده بعدی این یکی دیگه رو من

 جواب نمیده...
 

 -كامیار اوندفعه مجبور شدیم دروغ بگیم..اون مادرته باید بیایی دیدنش
 حالش اصال خوب نیست...

 
 صدای عربده ی كامیار  دوباره بلند شد و ایندفعه از همیشه بلندتر

 بود...
. 



 
 نعره ی كامیار  دوباره بلند شد و ایندفعه از همیشه بلند تر بود...

 
 كامیار عصبی بود..خیلی سریع از کوره درمیرفت و همیشه درحال

 داد و فریاد کردن بود...
 

 اما نمیدونم چرا این یکی دادش تنمو لرزوند..
 

 یه لرزه ی دردناکی ته صداش بود که انگار میخواست با فریاد کشیدن
 قایمش کنه اما اینقدر زیاد بود که بازم حس میشد...

 
 من همینطور خیره و بی پلک زدن نگاهش میکردم که نفس زنان به

 برادرش نگاه میکرد...
 

 -کدوم مادر؟..کدوم مادر لعنتی..اون واسه تو مادر بود..واسه من حتی
 در حد یه زن بابا هم نبود..

 
 دلهره گرفته بودم..اینقدر عصبانی بود که با خودم گفتم االن سکته

 میکنه...
 

 بی قرار پا تند کردم سمت اشپزخونه و یه لیوان اب ریختم و برگشتم
 تو سالن..



 
 تمام سر و صورتش عرق کرده و گردنش سرخ شده بود...

 
 لیوان ابو گرفتم طرفش:

 -اقا كامیار  بیا یکم اب بخور اروم بشی...
 

 با درد عجیبی که تو چشماش بود چند لحظه خیره نگاهم کرد..
 

 نمیدونم چرا طاقت اینطوری دیدنش رو نداشتم..
 

 اینقد حالش عجیب بود که بی اختیار یه ان بغضم ترکید و زدم زیر
 گریه....

 
 تمام صورتش از حرص و عصبانیت کبود شده بود..دندوناشو محکم

 روی هم فشرده بود اما بازم فکش میلرزید....
 

 لیوانو جلوش تکون دادم و نالیدم
 -تورو خدا یه خورده اب بخور..من دارم سکته میکنم..بخور تورو

 خدا..
 

 با نگاه سرگردونش کمی تو چشمام نگاه کرد و بعد لیوانو ازم گرفت و
 یه نفس سر کشید...



 
 لیوانو داد دستم و چند نفس عمیقی کشید و یکم ارومتر شده بود..

 
 با چشم و ابرو به اتاقم اشاره کرد..این یعنی میری تو اتاقت و درو هم

 میبندی و بیرون نمیایی...
 

 واسه اینکه اروم بشه گفتم:
 -چشم..چشم میرم..

 
 لیوانو روی میز گذاشتم و نیم نگاهی به كامران  انداختم که خیره و یه

 جور خاصی نگاهشو بین ما دوتا میچرخوند...
 

 پا تند کردم و رفتم تو اتاقم..روی تخت نشسته بودم و از استرس تند
 تند صلوات می فرستادم...

 
 یک لحظه هم صدای داد و فریاده كامیار و كامران قطع نمیشد..

 
 انگار حتی حرف زدنشونم با فریاد بود..

 
 دستامو رو با اسمون بلند کردم:

 -خدایا تو به دادشون برس..امروز رو ختم به خیر کن..التماس میکنم
 این دوتا برادر رو یکم اروم کن..



. 
 

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

 بعد از ساعتها داد و فریاد و عقده خالی کردن و شکستن یه سری
 وسایل، باالخره كامران رفته بود و خونه یکم ارامش گرفته بود...

 
 نمی دونستم برم بیرون یا نه...

 
 دلم واسه كامیار  اروم و قرار نداشت که االن تو چه حالیه و داره

 چیکار میکنه...
 

 بی طاقت رفتم سمت در و اروم بازش کردم و از الی در سرکی به
 سالن کشیدم..

 
 هرچی چشم چرخوندم نتونستم پیداش کنم..

 
 یهو دستش از پشت کاناپه اومد باال..چون کاناپه ای که روش دراز

 کشیده بود پشتش به سمت اتاقا بود واسه همین نتونسته بودم ببینمش...
 

 دستی که باال اورده بود رو تکون داد و با صدای گرفته ای گفت:
 -اینجام نورا  بیا...



 
  شكه بهش نگا كردم

 این پسر انگار همه جای خونه دوربین داشت و همیشه درحال چک
 کردنش بود که منو در همه حال میدید...

 
 در اتاقمو بستم و رفتم طرفش..

 
 بهش که رسیدم از حالت خوابیده بلند شد و ارنج دستاشو به زانوهاش

 تکیه داد و انگشتاشو تو موهاش فرو کرد و محکم کشید...
 

 همینطور که سرش به زیر بود با همون صدای گرفته اما محکم گفت:
 -خوبی؟..نترسیدی که؟...

 
 ابروهام پرید باال و چشمام یکم گرد شد..كامیار  و این سوال؟..حتما

 دنیا به اخرش رسیده...
 

 سرمو گیج تکون دادم و سعی کردم حواسمو بیارم سر جاش..
 

 صدای منم اروم و خجول بود:
 -نه مهم نیست...

 
 مکثی کردم و بعد یه قدم رفتم جلو و ادامه دادم:



 -یه لیوان اب گرم براتون بیارم؟..صداتون خیلی گرفته..بخاطره
 دادهایی که میزدین اینجوری شده..هان؟..بیارم؟..

 
 سرشو بلند کرد و چشمای قهوه ای و پر نفوذشو تو چشمهام دوخت:

 -نه نمیخواد..بیا بشین کارت دارم..
 

 با تردید رو مبل روبروش نشستم و نگاهش کردم که خیره شده بود به
 دستاش..

 
 نفس عمیقی کشید و سر بلند کرد و تو صورتم نگاه کرد..

 
 لبشو با سر زبون خیس کرد و خش دار به حرف اومد:

 -چند روزه میخوام باهات حرف بزنم اما ازم فرار کردی و
 ندیدمت..گذاشتم یکم ارومتر بشی اما با اتفاق امروز باز همه چی بهم

 ریخت..اول بگم که بابت اتفاق چند روز پیش متاسفم..نمی خواستم
 اذیتت کنم..نمیدونم یهو چی شد....

 
 نفسشو فوت کرد بیرون و ساکت شد..انگار اینکه میخواست قبول کنه

 اشتباه کرده براش سخت بود...
 

  با تاسف بهش خیره شدم
 



 چقدر این پسر مغروره اخه..حتی همین االن هم عذرخواهی نمیکنه
 بابت کاری که کرده فقط میگه متاسفم...

 
 دوست نداشتم با حرف زدن درمورده اون روز دوباره اتفاقاتش یادم

 بیاد اما حاال که شروع کرده، بهتر بود منم حرفامو میزدم...
 

 از این که مجبور بودم همش جلوش کوتاه بیام و بله چشم بگم که یه
 وقت بیرونم نکنه، خسته شده بودم...

 
 اب دهنمو قورت دادم و زبونمو رو لبای خشکیده ام کشیدم و اروم

 گفتم:
 -من..راستش شما میدونی چرا اون شب تو کوچه خیابونا اواره شده

 بودم..فقط برای اینکه بهم دست درازی نشه اونوقت شب خودمو
 انداختم تو کوچه خیابون چون تو اون خونه بیشتر از خیابون احساس

 ناامنی میکردم...
 

 نیم نگاهی بهش کردم که اخم هاش دوباره تو هم گره خورده بود و با
 جدیت به چشمام نگاه میکرد...

. 
 

 سریع نگاهمو ازش دزدیدم چون با نگاه کردن بهش همه ی حرفام یادم
 میرفت و ضربان قلبم اوج میگرفت و حالم زیر و رو میشد...



 
 مشغول بازی با انگشتای دستم شدم و ادامه دادم:

 -من دارم مثل یه کلفت اینجا زندگی میکنم..تموم کارا رو انجام
 میدم..البته که هیچ منتی هم نیست چون خودم خواستم انجام بدم..در

 قبالش هیچی جز امنیت از شما نخواستم..من تو این چند سالی که پدر
 و مادرم فوت کردن زندگی راحتی نداشتم..زیر نگاه های هیز و درنده
 ی شوهر خالم و پسرش به سختی زندگیمو گذروندم..این اواخر دیگه

 داشتن پیشروی میکردن..دیگه فقط نگاه نبود..گفتم که پسرش اون شب
 میخواست اذیتم کنه و من فرار کردم....

 
 خودمو کشیدم سر بلند بلند و با التماس نگاهش کردم:

 -اقا كامیار  من دیگه کسی رو ندارم..فقط یه دوست دارم که اونم
 خانوادش اخالقای خاص خودشونو دارن..ینی زیاد روی خوش نشون

 نمیدن که من بخوام تو خونشون بمونم..گفتم بهتون که اینجا هرکار
 بگین میکنم..هرجور که بخواهین..ازتون هم هیچی نمیخوام..جز

 امنیت..من حاضرم تمام عمر نوکری شمارو بکنم فقط ازتون میخوام
 که اسیبی بهم نرسه..فقط تا وقتی میمونم که بتونم یه جا واسه موندن

 پیدا کنم..باید ارثی که از پدرم بهم رسیده از خانواده ی خالم  پس
 بگیرم..من فقط یه جای امن میخوام که توش بتونم شب راحت سرمو

 بذارم رو بالش......
 



 با پشت دست اشکامو از روی صورتم پاک کردم و گریه ام شدت
 گرفت:

 -اون شب که نذاشتین تو خیابون بمونم احساس کردم قابل
 اعتمادین..بهتون اعتماد کردم که اومدم تو خونتون..من به اندازه ی

 کافی تو زندگیم ضربه خوردم..دیگه بیشتر از این نمیتونم..نمیتونم....
 

 دستمو گذاشتم رو صورتم و زار زدم...
 

 نمیدونم چرا زبونم باز شده بود و داشتم اینطوری سفره ی دلمو پیشش
 باز میکردم...

 
 فقط احساس کردم بهتره بدونه من چطور زندگی میکردم و چه اتفاقاتی

 تا االن برام افتاده..
 

 تا شاید دلش کمی به رحم میومد و دیگه اتفاقات اون شب تکرار
 نمیشد....

. 
 

 صداش رو میون گریه هام شنیدم و تو همون حالم هم احساس کردم
 صداش برخالف همیشه یه نرمش محسوس داره...

 



 -خیلی خوب..گریه نکن..بهت قول میدم دیگه هیچ اتفاقی نمیوفته که
 خالف خواسته ی تو باشه..دیگه تا خودت نخواهی اتفاق اون شب

 تکرار نمیشه...
 

 یه لحظه هنگ کردم و دستامو اروم از روی صورتم پایین کشیدم و
 شوکه نگاهش کردم...

 
 تا وقتی خودم نخوام؟..یعنی اگه من بخوام اون مشکلی نداره؟..

 
 ابروهام با بهت رفت باال و با چشمای خیس و کمی گرده شده، نگاهمو

 تو صورتش چرخوندم...
 

 تعجبم بیشتر شد وقتی متوجه شیطنت کمرنگ و نامحسوسی تو عمق
 چشماش شدم..

 
 داشت سربه سرم میذاشت؟...

 
 گوشه ی لبمو اروم گزیدم که نگاهشو یه دور تا روی لبام کشید و

 دوباره برگشت تو چشمام و اروم گفت:
 -قول میدم...

 



 بی اختیار همونطور شوکه نفس راحت و بلندی کشیدم که گوشه ی
 لبش کج شد و یه لبخند کج نشست کنج لبش...

 
 حتی مدل لبخند زدنش هم مغرورانه و خودخواهانه بود..

 
 نگاهشو که از صورتم گرفت نفسم ازاد شد..دوباره نگاهش نفسمو

 حبس کرده بود..میترسم اخرش از دست نگاهاش یادم بره نفس بکشم
 و خفه بشم....

 
 تکیه داد عقب و پای راستشو انداخت رو پای چپش و دستاشو باز کرد

 و گذاشت رو پشتی کاناپه...
 

 اینقدر ژستش مردونه و با ابهت و به چشم من جذاب بود که نمی
 تونستم ازش چشم بردارم...

 
 این مرد با تمام مردایی که من تو زندگیم دیده بودم فرق داشت و انگار

 همین تفاوت داشت کار دستم میداد....
. 
 

 نگاهشو کالفه دور خونه چرخوند و در همون حال گفت:
 -خب بابت اتفاق امروز..

 



 خیره شد تو چشمام و با مکث ادامه داد:
 -مجبور شدم بگم زنمی..وگرنه درمورده تو پیش خودش هزار و یک
 فکر میکرد...من با دخترای زیادی بودم و میتونم خیلی راحت ذات و
 نیت هر دختری رو بفهمم..می دونم تو مث دخترایی که میان تو این

 خونه نیستی..نمی خواستم بی گناه بهت تهمت بزنه....
 

 دلم هری ریخت و یه لحظه شوکه شدم از ذوقی که بابت حرفاش تو
 دلم پیچید...

 
 لبمو محکم گزیدم..بخاطره من دروغ گفته بود؟

 
 سریع خودمو جمع و جور کردم و با صدای ضعیفی گفتم:

 -ممنون اما برادرتون نمیفهمن دروغ گفتین بهشون؟..باالخره که
 متوجه میشن...

 
 بی خیال شونه باال انداخت:

 -اون لحظه عصبانی بود و هرچی میگفتم بازم توجیه نمیشد و حرف
 خودشو میزد..اما بعد میره فکر میکنه و وقتی دوباره بیاد ارومتر شده

 و اونموقع میتونه منطقی تر فکر کنه...
 

 -بازم میان اینجا؟
 



 عمیق نگاهم کرد و اروم نجوا کرد:
 -نترس..کلید خونه رو ازش گرفتم..دیگه بدون اجازه کسی نمیاد تو

 خونه...
 

 نفس راحتی کشیدم و با قدردانی لبخند خوشگل و دندون نمایی بهش
 زدم..

 
 اونم لباشو کج کرد و بلند شد و پشت به من داشت میرفت سمت اتاقش

 که خیلي غیر إرادي زیر لب گفتم:
 -بعضي وقتا نیازه كه هرچي غصه تو دلت داري رو خالي كني؟..

 
 

  انتظار نداشتم بشنوه اما وقتي
  با ابروهای باال پریده برگشت طرفم

 
 

  از ترس قبض روح شدم
 واي خدا من چرا شانس ندارم االن زنده زنده اتیشم میزنه !!!

 
 همون جوري خشك شده با ترس بهش خیره مونده بودم كه صداي

  ارومش به گوشم رسید
 



  _شاید یه روز برات تعریف كردم
 

 و برگشت و رفت تو أتاقش و در رو بست
 

  یعني احساس میكردم چشام شده اندازه كاسه
 با من !! جانه نورا !!

  واي فكر كن
  پسر به این مغروري بشینه سفره دلشو واسه من بریزه بیرون

 
  نیشم تا بناگوش وا شده بود و از شدت خوشحالي رو پا بند نبودم

 
 

 بعد چند دقیقه كه از شوك بیرون اومدم پا شدم تا یه فكري واسه شام
  بكنم



 

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

 نشستم روی اولین نیمکت تو پارک و دست فرشته رو هم کشیدم تا
 کنارم بشینه...

 
 با خنده دستمو گرفت و گفت:

 -خب از اینا بگذریم..بگو ببینم تیپ و قیافه ی پسره چطوره..تا االن
 که همش از اخالق و رفتاره سگیش گفتی..چطوره؟ خوشتیپ و خوش

 قیافه هم هست؟...



 
 لبمو گزیدم و با هیجان گفتم:

 -وای فرشته اگه ببینیش..خیلی خوشتیپه..صورت مردونه...یه قدی
 داره که وقتی من کنارشم تا زیر سینه اش میرسم..هیکل گنده و

 ورزشکاری..اخالقشم که گفتم..دم به دقیقه پاچه ی من بدبخت رو
 میگیره..خیلی وحشیه فرشته ....

 
 غش غش زد زیر خنده و منم از خنده اش به خنده افتادم..

 
 همینطور که می خندیدم نگاهم چرخید و روی ماشین سیاه رنگی که

 تو خیابون کمی دور تر از ما پارک شده بود، خیره موند...
 

 راننده با کت و شلوار مشکی خوش دوختی، دست به سینه به ماشین
 تکیه داده بود و نگاهشو یه لحظه از طرف ما برنمی داشت....

 
 دوباره اخمام رفت تو هم و نفسمو با حرص دادم بیرون و چشمامو

 بستم...
 

 صبح که به كامیار  زنگ زدم و گفتم میرم دیدن دوستم پاشو کرد تو
 یه کفش که تنها نباید بری و اینقدر داد و بیداد کرد که اخر تسلیم شدم

 و رانتده ی شرکتشو فرستاد منو بیاره اینجا....
 



 انگار خوده كامیار  هم می دونست دشمن داره و خیلی احتیاط
 میکرد..حتی حواسش به منم بود...

 
 فرشته با پشت دستش زد به بازوم و با خنده گفت:

 -اینقدر حرص نخور دیوونه..حاال که دیگه فرستاده دنبالت و تموم
 شده..اتفاقا من خیلی از این کارش خوشم اومد..اینکه حواسش هست یه
 نفر تو خونه اشه و ممکنه بخاطره اون تو دردسر بیوفته..واسه همین

 داره ازت مراقبت میکنه دختر..حالشو ببر بابا.....
. 
 

 این کارای كامیار دلمو اتیش میزد..اون داشت از من محافظت میکرد
 و من داشتم باهاش چیکار میکردم...

 
 اگه یه روز بفهمه مطمئنم منو زنده زنده اتیش میزنه..

 
 باز بغضم گرفت:

 -فرشته اگه كامیار بفهمه من چرا یهو سر از زندگیش دراوردم منو
 زنده نمیذاره..تو اونو نمیشناسی..اصال اعصاب نداره..اینقدر عصبی

 و شکاکه که کافیه بو ببره اونوقت یه ثانیه هم منو اونجا نگه
 نمیداره..فک میکنی مشکل من یکی دوتاست؟..اگه از این خونه كامیار

 شوتم کنه بیرون  اونوقت جواب بابك خان رو چی بدم..در این
 صورت اون زنده ام نمیذاره....



 
 فرشته  پشت دستمو نوازش کرد و سرمو بلند کردم به چشمای روشن

 و براقش نگاه کردم که گفت:
 -درست میشه نگران نباش..ما خیلی مصیبت ها کشیدم..خدا

 بزرگه..باالخره یه راهی جلوی پامون میذاره تا از این یکی هم نجات
 پیدا کنیم..اینقدر بی تابی نکن..من مطمئنم تو بهترین تصمیم رو

 میگیری....
 

 پوزخنده تلخی زدم:
 -تصمیم چیه..من همینکه جون نوید  رو بتونم نجات بدم شاهکار

 کردم..حداقل خیالم راحته كامیار برعکسه بابك  خان، وجدان
 داره..انسانیت داره..اینو از کاراش میفهمم..ولی منو بدجور از خودش

 ترسونده فرشته ..گاهی سر یه چیزای بیخودی هوار هوار میکنه که
 میگم مگه ارزش داشت گلوی خودشو جر بده....

 
 برای اینکه از اون حال و هوا دربیام خنده ی موزیانه ای کرد و با

 لحن سرخوشی گفت:
 -خیلی مشتاق شدم ببینمش نورا..اصال مرد باید همینطوری باشه..سگ

  اخالق و وحشی..هی خشونت به خرج بده و حالتو بگیره
 

 چشم غره ای بهش رفتم و دوتایی خندیدیم..
 



  فرشته  نگاهی به راننده کرد که هنوز همونطور تکیه داده به ماشین
 ایستاده بود و گفت:

 -این یارو خسته نمیشه؟
 

 منم نیم نگاهی بهش انداختم:
 -نمیدونم..ولی دلم داره کم کم واسش میسوزه..دو ساعته همینطور

 ایستاده و حتی نگاهشم از روی خودمون اونورتر نمیبره...
 

 فرشته  پوزخند زد:
 -اینطوری دستور گرفته بیچاره..من می شناسمشون دیگه..بهش گفتن
 نگاه از روی نورا برنمیداری تا وقتی برسونیش خونه..اما نورا  چرا

 باید اینقدر احتیاط کنه؟..یعنی تهدیدی چیزی شده؟...
 

 -نمیدونم..از بابك  خان هرکاری برمیاد..به منم نمیگه چیکار
 میکنه..شاید از اینکه من دیگه تو اون خونه موندگار شدم خیالش

 راحت شده و تهدیداش رو شروع کرده....
 

 فرشته متفکر سر تکون داد که دوباره نگاهی به راننده انداختم و گفتم:
 -فرشته بهتره بریم این یارو هم گناه داره..خسته شده حتما..بیا بریم تو

 رو هم برسونیم..
 

 با هم از روی نیمکت بلند شدیم و گفت:



 -من ماشین اوردم خودم میرم..مواظب خودت باش نورا خیلی
 نگرانتم..هرروز بهم زنگ بزن..اصال ارتباطت رو باهام قطع نکن
 باید از حالت خبر داشته باشم..زیادم سربه سر پسره نذار..سعی کن

 زودتر چیزی که بابك  خان میخواد پیدا کنی و از دست حفتشون
 راحت بشی....

 
 -خداکنه زودتر تموم بشه..از این همه استرس و با ترس زندگی کردن

 خسته شدم...
. 
  
 

 دستشو روی بازوم کشید و گفت:
 -نگران نباش همه چی درست میشه..همینکه نوید  بیاد دیگه راحت

 میشی..بازم میگم فقط پا رو دم پسره نذار که به خودت سخت
 نگذره..یه خورده مطیع باش جلوش تا زودتر راحت بشی...

 
 سرمو تکون دادم و بعد از روبوسی باهم و تاکید فرشته به اینکه

 هرروز بهش زنگ بزنم از هم جدا شدیم....
 

 راننده در عقب رو باز کرد و منتظر شد سوار بشم..
 

 چشمامو تو کاسه چرخوندم و پوفی کشیدم و سوار ماشین شدم...



 
 راننده درو بست و موبایلش رو از جیبش دراورد و یکم با گوشی

 حرف زد و بعد همینطور که گوشی هنوز بغل گوشش بود در ماشین
 رو باز کرد و پشت فرمون نشست...

 
 شنیدم به کسی که پشت خط بود گفت:

 -نگران نباشین اقا..چشم گوشی دستتون...
 

 بعد بدون اینکه بچرخه یا نگاهم کنه گوشی رو از بین دوتا صندلی
 گرفت طرفم و گفت:

 -اقا با شما کار داره..



 
 با تعجب گوشی رو گرفتم و همینکه گفتم الو، صدای بم كامیار رو

 شنیدم:
 -الو نورا؟..

 
 ابروهام از تعجب رفت باال:

 -بله؟.
 

 -کارت تموم شد؟..جایی دیگه نمی خواهی بری؟..
 -نه چطور؟..

 
 -اگه جایی کار داری با امیر برو..بهش گفتم هرجا خواستی بری

 ببرتت..اگه کار داری یا خریدی چیزی..
 

 تو دلم خالی میشد از این توجه های زیرپوستیش..اخه این پسر چرا
 اینطوری بود...

 
 بی اختیار لحنم مهربون شد:

 -نه دیگه کاری ندارم..میرم خونه..
 

 بعد از کمی مکث اروم تر ادامه دادم:
 -باید شام درست کنم..



 
 حس کردم صدای اونم ارومتر شد:

 -چی میخواهی درست کنی؟
 

 لبخنده عمیقی زدم..حقا که مردا شکم پرستن..ببین واسه شکمش
 چطور اروم و بدون تحکم حرف میزنه...

 
 گوشه ی لبمو گزیدم:

 -چی درست کنم؟
 

 -خیلی وقته لوبیاپلو نخوردم..
 

 از عجله اش واسه جواب دادن خنده ام گرفت و نیم نگاهی به راننده
 انداختم که حواسش به من نبود و گفتم:

 -درست میکنم..
 

 -ساالدم کنارش باشه..
 

 لبمو محکمتر گزیدم که یه وقت صدای خنده ام بلند نشه:
 -ساالد هم کنارش هست..دیگه چی؟

 



 انگار یهو متوجه موقعیتش شد که تحکم باز به صداش برگشت و از
 اون حالت زمزمه وار دراومد:

 -هیچی دیگه.. رسیدی خونه یه زنگ بزن..
 

 -چشم ...
 

 چند لحظه سکوت کرد و بعد نفس عمیقش فوت شد تو گوشی..
 

  به أطرافم كه نگاه كردم دیدم رسیدیم
  پیاده شدم و به طرف در رفتم

  وسط هاي راه خواستم به كامیار  بگم که رسیدیم و دارم میرم خونه
 كه یهو ...

 ماشیني مشكي رنگ رو دیدم كه با تموم سرعت داشت به طرف من
 نیومد...

 من كه هنگ كرده سره جام وایستاده بودم حتي قدرت نداشتم به كامیار
  كه مدام صدام میكرد جواب بدم

 ماشین همین طور داشت نزدیك و نزدیك تر میشد و منم سره جام
 خشك شده بودم كه درست لحظه اخر دستم كشیده شد و با تموم قدرت

  كشیده شدم به سمت رأست
 و پرت شدم رو زمین  و سرم محكم خورد تو جدول ها

 
 



 صداي امیر رو میشنیدم كه مدام صدام میكرد  اما قدرت جواب دادن
  بهشو نداشتم

 از دستم گرفت و بلند كرد و أروم تو ماشین نشوندم
 بنده خدا ازترس كله وجودش میلرزید چشمام تار شده و گیج و منگ

 شده بودم...
 

 دستمو محکم روی سرم فشردم و از درد ناله ای کردم..
 

 دلم واسه امیر سوخت که اونطور وحشت زده و ترسون صدام
 میکرد..

 
 دستمو بردم باال یعنی خوبم که ارومتر بشه و حواسشو بده به

 رانندگیش که همون لحظه خون از سرم فواره كرد انگار شیلنگ
 گرفتي

 صدای یاعلی گفتن امیر و اینكه با ترس هعي صدام میكرد  رو
 میشنیدم ....

 
 صداش میلرزید و کم مونده بود مرده گنده بزنه زیر گریه:

 -خانوم..خانوم حالتون خوبه؟..تورو خدا یه چیزی بگین..درد
 دارین؟..االن میبرمتون بیمارستان...

 



 پیشونیمو به صندلی جلو تکیه داده بودم و با چشمای بسته و گریون
 فقط از درد سرمو تو دستم میفشردم...

 
 امیر همینطور که سعی داشت منو به حرف بیاره و حالمو بپرسه، خم

 شد یه گوشي نوكیا از داشبرد  در أورد ....
 اون گوشي كه با كامیار داشتم حرف میزدم افتاد تو خیابون و همون

 ماشین مشكیه از روش رد شده بود
 

 دوباره صداشو نزدیک خودم شنیدم:
 -خانوم حالت خوبه؟..تورو خدا یه چیزی بگو..

 
 چشمام سیاهی میرفت و گیج بودم..سرم ضربه محكمي خورده  بود و

 از درد دلم داشت ضعف میرفت...
 

 باالخره امیر وقتی دید حال جواب دادن ندارم، دست از سوال پرسیدن
 برداشت و سرعت ماشینو باال برد ...

 
  حاال تو اون وضعیت نكشتمون خوبه

 
 و انگار با گوشی شماره ای گرفته بود که طرف جواب داد و من فقط

 صدای لرزون امیر رو میشنیدم..
 



 -اقا..بخدا اصال نفهمیدم چیشد...
 

 صدای داد كامیار رو حتی منم از اون فاصله ی زیاد و با اون حالم
 شنیدم اما نمی فهمیدم چی میگه...

 
 امیر سرعتشو باالتر برد و شروع کرد به توضیح دادن:

 -من خوبم اما خانوم سرشون انگار ضربه دیده..دارم میبرم
 بیمارستان....نه هرچی صداشون میکنم جواب نمیدن فقط گریه

 میکنن....روی پالک ماشینشون رو پوشونده بودن نتونستم
 بخونم....فقط می خواستن بترسونن....باشه اقا بیایین....چشم چشم...

 
 گوشی رو قطع کرد و دوباره یه سره مشغول صدا کردن من شد..

 
 سرمو به سختی از روی صندلی برداشتم و با چشمای تارم نگاهی

 بهش انداختم:
 -خـ ـوبـ ـم..فقـ ـط..ســ ـرم..گیـ ـج..میـ ـره..

 
 -االن میرسیم بیمارستان..نگران نباشین خانوم چیزی نیست...

 
 چشمامو دوباره بستم و سرمو تو دستام گرفتم..

 حالم خیلی داشت بد میشد..چشمام هرلحظه تار تر میشد و گیج تر
 میشدم...



 
 پشتی صندلی راننده رو چنگ زدم و با درد نالیدم:

 -وای..حالم بده..اخ..دارم..بدتر میشم..
 -رسیدیم..رسیدیم..

 
 
 

 با سرعت پیچید تو حیاط بیمارستان و از ماشین پرید بیرون..
 

 در ماشین باز شد و تا خواستم تکون بخورم دستی زیر پاها و گردنم
 رفت و با یه حرکت از تو ماشین کشیدم بیرون..

 منو محکم تو بغلش فشرد و سرم روی سینه اش قرار گرفت که بوی
 عطر اشناش پیچید تو بینیم..

 
 گیج بودم و نمی دونستم چی به چیه..

 
 الی چشمای خمارمو به سختی باز کردم و از روی سینه اش، دندونای

 روی هم فشرده شده و فک مستطیلی و منقبض شده و صورت سرخ
 كامیار  رو دیدم...

 
 بی اختیار اون احساس ناامنی که فک میکردم امیر منو بغل کرده از

 بین رفت و جاش رو حسی زیبا گرفت و احساس امنیت کردم...



 
 سر دردناکمو اروم به سینه اش فشردم و با درد نالیدم که انگار

 صدامو شنید...
 

 همینطور که بلند و محکم قدم برمی داشت، سرشو اورد پایین و نفس
 داغش پخش شد تو صورتم و صداش که دورگه شده بود اروم تو

 گوشم پیچید:
 -حالت خوبه؟

 
 هرکار کردم نتونستم جواب بدم..سرم داشت از درد منفجر میشد و

 حس می کردم دارم از حال میرم...
 

 دیگه صداهای اطرافمو گند میشنیدم و چیزی متوجه نبودم...
 

 فقط یه لحظه صدای داد و فریاد كامیار رو شنیدم که با عصبانیت
 دکتر رو صدا میکرد که بیاد باالی سرم..

 
  انگار اونم از حالم ترسیده بود..نه می تونستم چشمامو باز کنم، نه می

 تونستم حرفی بزنم..فقط گاهی ناله ای از دهنم خارج میشد...
 

 کمی بعد جایی منو خوابوند و حالمو داشت توضیح میداد که کم کم
 صداش واسم کمرنگ و کمرنگ تر شد و دیگه هیچی نفهمیدم...



 
 
 

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

 با سر درد شدیدی الی چشمامو کمی باز کردم..خیلی زود متوجه شدم
 تو بیمارستانم و چیزی دور سرم بسته شده...

 
 احساس تشنگی شدیدی میکردم..

 زبونمو رو لبای خشک شده ام کشیدم و ناله ای کردم..
 که یه دستی رو پیشونیم نشست و صدای دو فرد اومد که فقط صدای

  کامیار رو شناختم
  نا نداشتم چشمامو باز کنم

 
 بعد از کمی صحبت و معاینه، كامیار  گفت:

 -چرا بهوش نمیاد؟
 

 -بهوش هم میاد..یکم ضعیفه باید تقویتش کنی..
 

 چند لحظه سکوت شد و هیچ صدایی نبود و کمی بعد دست گرم و
 بزرگی روی پیشونیم کشیده شد...

 



 بی حرف دستشو روی پیشونیم فشرد و بعد سر داد سمت گونه ام و با
 پشت انگشتاش گونه ام رو لمس کرد....

 حتی تو این وضعیتم از نوازش هاش لذت میبردم
 

 تمام تالشمو کردم و در نهایت چشامو باز کردم
 
 
 

 چشمامو که باز کردم اولین چیزی دیدم لبخنده دکتر بود که یه مرد
 حدودا ٣٦ ٣٧ساله بهش میخورد باشه...

 
 با بی حالی  نگاهمو ازش گرفتم و به کامیار  نگاه کردم که طبق

 معمول با اخم های تو هم گره خورده اش خیره خیره نگاهم میکرد...
 

 سالم کردم و در جواب دکتر که گفت االن حالت چطوره، گفتم:
 -سرم خیلی درد میکنه..

 
 -طبیعیه..سرت یه کوچولو شکسته اما خداروشکر اتفاق جبران

 ناپذیری نیوفته...
 

  سرمو تکون که باز از درد تیر کشید و ناخوداگاه دستمو به سرم گرفتم
 



 دکتر که حالمو دید گفت:
 -میگم بیان بهت یه مسکن بزنن..

 
 -ممنون..کی میتونم برم؟

 
 نیم نگاهی به كامیار  که تو سکوت با کمری صاف و سری برافراشته

 و دستایی که تو جیب شلوارش فرو کرده بود، انداخت و گفت:
 -چند ساعتی مهمون مایی بعد اگه مشکلی نبود مرخص میشی...

 
 تشکر کردم که دکتر با ارزوی بهبودی از اتاق رفت بیرون و نگاه من

 چرخید سمت كامیار ...
 

 بی حرف صندلی رو کشید کنار تخت و روش نشست و همونطور
 خیره خیره نگاهم کرد.....

 
 بی اختیار لبخندی بهش زدم که یه ابروش رفت باال...

 
 دستاشو رو سینه جمع کرد و گفت:

 -چیزی میخوری؟
 سعی کردم صدام بی حال نباشه :

 
 _نه مرسی



 و با لبخند ادامه دادم :
 _توچی چیزی خوردی خودت ؟!!

 
 ابروشو برد باال و دل منو به ضعف انداخت..اخه تو چقدر ناز بودی و

 من نمیدیدم پسر..
 
 

 یه دور نگاهشو روی قد و هیکل خودش چرخوند و با تعجبی ساختگی
 گفت:

 -به نظرت این هیکل میتونه حتی یه ساعت گشنگی رو تحمل کنه؟
 

 بدون اینکه دست خودم باشه ناز و اروم خندیدم:
 -نه انصافا..

 
 گوشه ی لبش کج شد و این دفعه ابروهای من رفت باال..نه بابا..داشت

 لبخند میزد؟
 

 زوم بودم روی لباش که با همون لبای کج شده اش گفت:
 -اما یادمه یکی قول لوبیاپلو بهم داده بود..

 
 با لبخند پر ذوقی به چشماش نگاه کردم و گفتم:

 -درست میکنم..



 
 چشماشو یه جور خاصی با اطمینان باز و بسته کرد و با همون لحن

 محکم همیشگی و مالیمتی که تا حاال ازش ندیده بودم گفت:
 -پس چی که باید درست کنی..اول خوب شو بعد دیگه هرروز باید

 غذاهای خوشمزه درست کنی..
 

 یه چیزی تو دلم فرو ریخت..
 

 لحن صداش و حرفش واسه من خیلی پر معنی بود..
 

 این یعنی منو تو زندگیش پذیرفته و قصد بیرون کردنمو نداره که داره
 از اینده باهام حرف میزنه...

 
 لپمو از تو محکم گزیدم تا هیجانمو کنترل کنم و با خنده گفتم:

 -بد عادت شدینا..
 

 شونه هاشو مردونه انداخت باال و باز لباشو به نشونه ی لبخند کج کرد
 و چشم ازم گرفت...

 
 من اما همونطور مات و مبهوت و با ضربان قبلی اوج گرفته خیره

 مونده بودم به اون صورت مردونه و جذابش....
 



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

 
 سرمو به بالش پشت سرم تکیه دادم و چشمامو اروم بستم..

 
 منتظر رفتن كامیار  و شنیدن صدای بسته شدن در ورودی بودم تا

 گوشیم رو بردارم و به بابك  خان زنگ بزنم...
 

 صدای باز شدن در اتاقم که اومد اروم سرمو از روی بالش بلند
 کردم...

 
 سامیار در حالی که یه دستش به دستگیره و یه دستش به چارچوب در

 بود دوال شده بود تو اتاق..
 

 با دیدنش تو اون کت و شلوار مشکی و خوش دوخت که بی نهایت
 جذاب شده بود، اختیار لبام از دستم در رفت و لبخند عمیقی زدم...

 
 سرمو روی شونه ی چپم کج کردم:

 -داری میری؟
 

 -اره..کاری نداری؟
 -نه مرسی..



 
 سرشو تکون داد و تق..درو بست و رفت..

 
 تک خنده ای زدم و سرمو تکون دادم.. كامیار  بود دیگه..اخالق های

 خاص خودشو داشت...
 

 دیگه می دونستم این رفتارای همیشگیشه و با همه همینطور رفتار
 میکنه..

 
 

 دیگه مث قبل که ناراحت میشدم و تو دلم غر میزدم نبودم..برعکس
 یواشکی قربون صدقه ی این رفتارای مختص به خودش میرفتم...

 
 صدای در ورودی رو که شنیدم اروم از روی تخت بلند شدم و سرکی

 به بیرون کشیدم.. كامیار  رفته بود...
 

 جلوی ایینه ایستادم و دستی به باند کوچیک روی زخم گوشه ی سرم
 کشیدم و تو چشمای سبز عسلی و روشنم خیره شدم...

 
 نوک انگشت اشارمو روی اینه گذاشتم و همینطور که روی صورتم

 تو اینه حرکتش میدادم زمزمه کردم
 -داری چیکار میکنی نورا ..



 
 انگشتمو محکمتر روی ایینه کشیدم و اب دهنمو قورت دادم..

 
 اشک تو چشمام میلرزید و خودمو تار میدیدم....

 
 

 لبمو گزیدم و صدای ارومم باز دراومد:
 -داری چیکار میکنی؟..یادت نره واسه چی اومدی اینجا..یادت نره

 كامیار  کیه..اون اگه بفهمه تو کی هستی و با چه نیتی اومدی تو خونه
 اش یک لحظه هم زنده ات نمیذاره..نورا  این سوسول بازیا به تو

 نیومده..تو باید کارتو انحام بدی و بری..خودتو درگیر نکن..کنترل کن
 احساستو..نذار اونم چیزی بفهمه وگرنه همه چی بدتر میشه..این

 احساسو تو نطفه خفه کن و سعی کن هرچه زودتر کاری که بهت
 دادنو انجام بدی و بری....

 
 لب و چونه ام از بغض لرزید و شونه هام جمع شد...

 
 چطوری میتونم این احساس ناب و فوق العاده رو فراموش کنم و بی

 خیالش بشم...
 



 نگاهمو چرخوندم سمت در اتاق و یاده دیشب افتادم که غذا از بیرون
 گرفته بود و واسه من اورده بود تو اتاق که بیرون نرم و رو تختم

 راحت باشم...
 

 من این احساسه تو وجودم رو همیشگی میخواستم..
 

 بی قرار و با گریه نگاهمو دوره اتاق گردوندم و نالیدم:
 --ولی بابك خان مارو میکشه..

 
 یه لحظه با یاده بابك  خان دوباره خشم وجودمو گرفت و خیز برداشتم

 سمت پاتختی و گوشیمو چنگ زدم...
 

 با دستایی که میلرزید شمارشو گرفته بود و منتظرم شدم جواب بده..
 

 صدای کلفت و خشنش که تو گوشی پیچید، هق زدم و با عصبانیت
 گفتم:

 -چطور میتونی همچین کاری بکنی..فک نکردی ممکنه اتفاقی
 بیوفته؟..حتی به منم خبر ندادی..پس من اینجا چه غلطی میکنم..منو

 فرستادی فقط واست حال و احوالشو جویا بشم؟..چی میخواهی تو
 اخه..چی میخواهی...

 



 با نفس نفس سکوت کردم که بابك  خان با مکث کوتاهی به حرف
 اومد...

. 
 

 با همون صدای کلفت و ترسناکش گفت:
 -اروم..اروم باش..صحنه سازی دیروز الزم بود تا كامیار  کامل به تو

 اعتماد کنه..االن دیگه مطمئن میشه تو از طرف کسی نیستی و بهت
 ازادی عمل بیشتری میده..چیزی که میدونم بهش نیاز داشتی...

 
 نشستم لب تخت و با همون صورت خیس پوزخندی زدم و گفتم:

 -این ازادی عمل شما داشت منو می فرستاد اون دنیا..
 

 انگار اول متوجه حرفم نشد که سکوت کرد اما بعد جوری داد کشید
 که پرده ی گوشم لرزید و سریع گوشی رو فاصله دادم:

 -چی میــــگی..چرا چرت و پرت میگی؟..اون فقط یه نمایش بود
 دختر..از اول تعریف کن ببینم چه خبر شده...

 
 لبمو با حرص و نفرت جویدم:

 -همین دیروز از بیمارستان مرخص شدم..اون کار احمقانه ی شما
 باعث شد دو روز بیمارستان بستری باشم..سرم از ضربه ي محكمي

 كه به جدول خورده بود  شکسته...
 



 نفسشو محکم فوت کرد تو گوشی و با حرص گفت:
 -پسره ی احمق نشونش میدم..من گفته بودم فقط یکم بترسونه..كامیار
 باید از تو مطمئن میشد..درسته یکم بد پیش رفت اما حاال دیگه دستت

 واسه خیلی کارا بازه...
 

 صورتمو با انزجار جمع کردم..فقط خدا میدونست من از این مرد
 چقدر متنفر بودم..

 
 دست ازادمو مشت کردم و با طعنه گفتم:

 -لطفا دیگه هرکار خواستی بکنی قبلش یه خبر بده که دفعه بعد تو
 قبرستون دنبالم نگردی....

 
 -همچین خبری نیست..از نقشه ها چیزی ندونی طبیعی تر نقشتو بازی
 میکنی..فقط بدون هرکاری هم انجام بدیم، به تو اسیب زده نمیشه..شاید

 بترسونن اما صدمه نمیبینی...حاال تعریف کن ببینم این چند روز چه
 خبر بوده....

 
 سرمو با نفرت تکون دادم و مشغول توضیح دادن شدم و هر لحظه

 حس بدم بیشتر و بیشتر میشد.....
 
 
 



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

 ظرف ساالد خوشگل و تزئین شده رو گذاشتم روی میز و یه قدم رفتم
 عقب و یه نگاهه کلی به میز انداختم...

 
 همه چی مرتب و خوب بود..

   بلند کامیار رو صدا زدم تا بیاد سر میز
 

  یه نگاه به تیپم کردم
 شلوار جین یخی رنگ و پیراهن سفیدم که جنس نرمی داشت و روش

 حریر کار شده بود، رو به تن داشتم ...
 

 بعد از چند روز از جا بلند شده بودم و باالخره اون باند کوچیک
 سرمو برداشته و یه دوش مفصل گرفته بودم...

 
 امروز خودم اشپزی کرده بودم و با عالقه ی خیلی زیادی واسه

 كامیار  غذایی که قولشو داده بودم درست کرده بودم...
 

 غذارو کشیدم و روی میز گذاشتم و تنگ اب رو هم کنارش..
 

 چند دقیقه بعد با یه تیشرت سفید ساده و یه گرمکن مشکی و حوله ی
 کوچیکی که دور گردنش انداخته بود، وارد اشپزخونه شد....



 
 صندلی رو عقب کشید و نشست..دیس پلو رو برداشت و بشقابشو

 لبالب پر کرد...
 

 از عجله اش خنده ام گرفته بود و مات و مبهوت نگاهش میکردم...
 
 

 لبمو گزیدم که صدای خنده ام بلند نشه..اولین بار بود اینجوری
 میدیدمش...

 
 اولین قاشق رو که گذاشت دهنش مثل تشنه ی به اب رسیده ای اروم

 گرفت و چشماشو بست و با ارامش مشغول جویدنش شد...
 

 مهربون تو صورتش که اون لحظه عین بچه ها شده بود نگاه کردم و
 نوش جونی گفتم...

 
 خواستم برم سمت اتاقم که سریع گفت:

 -کجا؟
 -تو اتاقم...

 
 

 اخمی کرد و مستقیم خیره شد تو چشمام:



 -بشین همینجا بخور..
 

 تا دهنمو باز کردم که مخالف کنم باز با اون لحن كامیاریش که
 مخصوص خودش بود، جدی و با تحکم گفت:

 -گفتم بشین همینجا بخور...
 

 منم از خدا خواسته سرمو تکون دادم و صندلی رو کشیدم عقب و
 نشستم...

 
 یکم واسه خودم کشیدم و مشغول شدم..

 
 سرم پایین بود و اروم غذا میخوردم که صداشو شنیدم:

 -دستپختت خوبه..از کی یاد گرفتی؟
 

 لبخند تلخی نشست روی لبام:
 -خونه ي خالم نهار و شام با من بود..مجبور بودم یاد بگیرم..یه مدت

 رفتم پیش مادر دوستم اون همه ی غذاها رو بهم یاد داد....
 

 اخماشو کشید تو هم:
 -اگه اینقدر اذیتت میکردن چرا از خونشون نمیزدی بیرون؟

 
 شونه هامو انداختم باال و با بی تفاوتی گفتم:



 -کسی رو نداشتم..تمام ارث پدریم رو هم شوهر خالم زده تو
 کار..یعنی عمال من هیچی تو دست ندارم همه رو میگه سرمایه

 گذاری کرده واسم..البته زیاد نمیشه رو حرفش حساب کرد..معلوم
 نیست چیکار کرده....

 
 

 سرشو تکون داد تکیه داد به صندلیش..نفسشو محکم داد بیرون و
 دستشو روی شکمش کشید:

 -پووف عجیب چسبید..ممنون..
 

 با خنده سرمو تکون دادم که کف جفت دستاشو زد به میز و بلند شد..
 

 همونطور که دستاش هنوز روی میز بود کمی خم شد و مستقیم تو
 چشمام خیره شد:

 -نگران نباش درست میشه همه چی..
 

 ابروهام پرید باال..االن داشت منو دلداری میداد؟..می خواست ارومم
 کنه؟..

 
 همینطور نگاهش می کردم که دستاشو از روی میز برداشت و کف

 دستاشو کوبید به هم و همینطور که از اشپزخونه بیرون میرفت، گفت:
 -دوتا چایی بریز بیا تو سالن باید حرف بزنیم..



 
 سرمو تکون دادم و بلند شدم..كامیار  که رفت بیرون تند تند میز رو

 جمع کردم و کلید چای ساز رو زدم...
 

 تا اب جوش بیاد سریع ظرفارو شستم و بقیه غذارو تو یخچال جا
 دادم...

 
 دستمالی روی میز کشیدم و یکم خودمو سرگرم کردم تا چای دم بکشه

 و بعد دوتا فنجون ریختم و به همراه قند و یه خورده شکالت گذاشتم
 تو سینی و رفتم تو سالن....

 
 لم داده بود رو مبل و پای راستشو انداخته بود رو پای چپش و دستاشو

 روی پشتی مبل دراز کرده بود و به مستندی که از تلویزیون پخش
 میشد نگاه میکرد...

 
 چند لحظه جلوی در ایستادم و محو و ماته نگاه کردن بهش شدم...

 
 خدایا همه ی حالتهای این مرد رو دوست داشتم و یه کشش بی انتها

 نسبت بهش احساس می کردم...
 

 کششی که نمی تونستم کنترلش کنم و هرلحظه بیشتر میشد...
 



 خیره بهش بودم که با صداش یهو تو جام پرید و چشمام گرد شد:
 -انگار کال عادت داری یه گوشه وایسی و دید بزنی...

 
 اخه چطور متوجه حضورم میشه؟..

 
 من که پشت سرشم و حتی یه صدای کوچیکم ازم درنمیاد..چطور

 میفهمه کجا هستم و چیکار دارم میکنم؟...
 

 نفسمو با حرص دادم بیرون و رفتم طرفش..
 

 خم شدم فنجونش رو روی عسلی کنار تختش گذاشتم و درهمون حال
 گفتم:

 -چطور متوجه میشی؟..
 

 بدون اینکه سرشو تکون بده، چشماشو حرکت داد و از روی تی وی
 چرخوند روی من و اخماشو یکم کشید تو هم:

 -چیو؟
 

 نشستم روی مبل روبه روش و گفتم:
 -همینکه کجا ایستادم یا دارم چیکار میکنم...

 
 یه ابروشو انداخت باال و بدون حرف، خیره خیره نگاهم کرد..



 
 وقتی دیدم نمیخواد جواب بده چشممو چرخوندم و یه شکالت برداشتم

 و همینطور که بازش میکردم گفتم:
 -درمورد چی میخواستین باهام حرف بزنین؟

 
 پاشو از روی پاش انداخت پایین و گفت:

 -باالخره تو یا شما؟
 

 لبخند ریزی نشست رو لبهام..برای خودمم جالب بود که گاهی تو
 خطابش میکردم، گاهی شما...

 
 شکالتمو گوشه ی لپم نگه داشتم و با همون لبخندم گفتم:

 -بستگی به حال و احوال شما داره..
 

 خم شد فنجون چایشو برداشت:
 -چطور؟

 
 -حالتون خوب باشه میشه تو صداتون کرد..اما وقتی جدی و اخمو

 هستین از ترسم میشین شما...
 

 گوشه ی لبش کج شد و باز اون لبخند مخصوص خودشو زد:
 -تو نگاه به حال من نکن..ببین خودت چی میخواهی..



 
 این که معلوم بود خودم چی می خواستم..من راضی به صمیمیت

 هرچه بیشتر با این مرد بودم...
 

 از خدام بود باهم حتی شده یکم راحت تر و صمیمی تر باشیم...
 
 

 اروم خندیدم و با شیطنت نگاهمو تو صورتش چرخوندم:
 -نمی دونی از چه دوراهی سختی منو نجات دادی..

 
 لبخندش داشت پررنگ میشد که سریع جمعش کرد و همینطور که چپ

 چپ نگاهم میکرد گفت:
 -گفتم بیایی اینجا حرف بزنیم نه اینکه بشینی شیطونی کنی..

 
 سرمو رو شونه ی چپم کج کردم:

 -چشم قربان..امر بفرمایید..
 

 دوباره چپ چپ نگاهم کرد و با تک سرفه ای صداشو صاف کرد...
 

 مکث کوتاهی کرد و بعد با لحنی جدی تر از همیشه به حرف اومد:
 -این حرفایی که میزنم به کسی مربوط نمیشه و حتی کسی ازش خبر
 نداره..موضوع رو هم باز نمیکنم که کش بیاد..فقط یه چیزایی میگم



 که بیایی تو خط و حواستو جمع کنی..یه نفر هست که افتاده دنبال من
 و از هر چیزی واسه ضربه زدن به من استفاده میکنه..نمی خواستم

 تو اصال متوجه این موضوع بشی چون یه چند روزی اینجا مهمونی و
 بعد میری اما با اتفاق چند روز پیش بهتره کمی محتاط تر باشیم..

 
 

 مثل اینکه متوجه حضور تو توی این خونه شدن و چون تا حاال هیچ
 دختری بیشتر از یکی دو شب اینجا موندگار نبوده، فکر کردن نسبتی

 با من داری و میتونن از طریق تو به من ضربه بزنن....
 

 ارنج دستاشو به زانوهاش تکیه داد و یکم خم شد جلو و کف دستاشو
 کشید روی هم و ادامه داد:

 -من حواسم بهت هست اما خودتم باید مراقب خودت باشی..با
 هیچکسی جز امیر از خونه بیرون نمیری..هرجا خواستی بری به

 امیر میگی..سعی کن تا ضروری نبود از خونه بیرون نری..خودت
 که شاهدی چند روز پیش چی شد..نمیخوام اون اتفاق دوباره تکرار

 بشه....
 

 چشمای ترسونمو بهش دوختم..
 



 ترس داشتم..نه از این دشمنی که فکر می کرد من ازش خبر
 ندارم..بلکه از این میترسیدم اگه روزی بفهمه من از طرف همون

 دشمنا هستم باهام چیکار میکنه؟..
 

 حتی تصورشم وحشتناک بود...
 
 

 فکر کرد ترس تو چشمام از حرفاشه که ابروهاشو از هم باز کرد و با
 مالیمت گفت:

 -از چیزی نترس..من حواسم به همه چی هست..فقط فکر کردم بدونی
 خیلی بهتره و بیشتر از خودت مراقبت میکنی...

 
 سرمو تکون دادم و تو جام کمی جابجا شدم..

 
 من تو فکر چی بودم و اون به چی فکر میکرد..کاش همه چی

 همینقدر ساده بود...
 

 اگه از چیزی خبر نداشتم به كامیار  اعتماد میکردم و مطمئن بودم
 همه جوره ازم محافظت میکنه و نمیذاره اتفاقی واسم بیوفته...

 
 اما حاال من خودمم یکی از اونایی بودم که قرار بود بهش اسیب

  بزنیم..



 
 چشمامو به زیر کشیدم و نگاهمو ازش دزدیدم و با من من گفتم:

 -شما..امم..یعنی..خودتم..بیشتر..مراقب باش...
 

 صدایی که ازش درنیومد سرمو بلند کردم و باهاش چشم تو چشم
 شدم...

 
 مستقیم تو صورتم با اون چشمای باریک شده اش که حاال بدجنسی

 توش موج میزد، نگاهم میکرد..
 

 اینقدر نگاهش پرمعنا بود که تند تند شروع کردم به توضیح دادن:
 -ا..اخه اون ادمایی..که من..دیدم..هرکاری..از دستشون..برمیومد...

 
 با بی تفاوتی شونه هاشو انداخت باال و همینطور که بلند میشد خونسرد

 گفت:
 -چیزی نمیشه نترس..

 
 چند قدم ازم دور شده بود که یهو ایستاد و برگشت طرفم..نچی کرد و

 گفت:
 -راستی داشت یادم میرفت..پنجشنبه شب میریم خونه ی كامران ..حال

 مامانش خوب نیست باید ببینمش...
 



 متعجب بلند شدم و چرخیدم طرفش...
 
 
 

 از اینکه میگفت مامان كامران  و اونو مامان خودش نمی دونست،
 معلوم بود چقدر ازش دلگیره و من بدجور کنجکاو بودم بدونم...

 
 یعنی چه اتفاقی باعث این دوری شده بود و اینقدر ازدهم فاصله گرفته

 بودن..
 

 به قدری که كامیار دیگه مادرش رو مادر خودش ندونه و بگه مامان
 كامران...

 
 نگاهشو که دیدم ابروهام رفت باال و با تعجب انگشت اشارمو طرف

 خودم گرفتم:
 -منم باید بیام؟

 
 -دقت کن به حرفایی که بهت میزنن..گفتم باید بریم..یعنی تو هم باید

 بیایی..
 

 -من چرا بیام؟..
 



 -چون تو مثال نامزد منی..برادر جان رفته همه چی رو گذاشته کف
 دستش مامان جونش...

 
 -اما اخه من...

 
 اخماشو کشید تو هم و راه افتاد سمت اتاقش و صداش محکم و جدی

 بلند شد:
 -گفتم تو هم میایی..بگو چشم و تمام...

 
 دندونامو روی هم فشردم و با حرص و بلند گفتم:

 -خیلی زورگویی..من خجالت میکشم..
 

 بدون اینکه توجه کنه به حرفم، رفت تو اتاقش و درو هم محکم بست..
 

 پامو کوبیدم زمین و با حرص خودمو پرت کردم رو مبل پشت سرم و
 شروع کردم به غرغر کردن..

 
 این دیگه از کجا دراومد اخه...

. 
 

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



 رنگم پریده بود و دستام میلرزید..
 

 من نمی دونستم چه اتفاقی بین كامیار  و خانواده اش افتاده اما از
 حرفای اون شبش با داداشش معلوم بود ازشون خیلی دلخوره و

 نمیخواد ببینشون...
 

 اینکه تا فهمیده بود مادرش حالش بد شده، اومده بود دیدنش زیاد تعجب
 برانگیز نبود چون هرچی هم بد یا خوب باشن، بازم خانوادش

 هستن...
 

 اما اینکه چرا منو دنبال خودش راه انداخته رو اصال نمیفهمیدم..
 

 مخصوصا با یاداوری رفتاره اون روزه كامران ترسم بیشتر
 میشد..هنوز یادمه چه متلکایی بارم کرد...

 
 كامیار  ماشین رو پارک کرد و نیم نگاهی به من انداخت که منم

 برگشتم نگاهش کردم...
 

 خیلی عصبانی و گرفته بود..
 

 سعی میکرد خودشو خونسرد نشون بده اما چشماش طوفانی بود و
 حال درونشو لو میداد...



 
 ماشین رو خاموش کرد و برگشت دوباره به جلوش خیره شد و با

 صدای دورگه ای گفت:
 -نترس اینجا کسی با تو کاری نداره..

 
 اب دهنمو بلعیدم و سرمو تکون دادم..

 
 خیلی مطمئن نبودم با من کاری نداشته باشن..با توجه به دیدار قبلی

 من و داداشش...
 

 از ماشین پیاده شدیم و راه افتادیم سمت در سفید رنگی که متعلق به یه
 خونه ی ویالیی بود..

 كامیار  با نفس عمیقی زنگ ساده ی کنار درو فشرد
 
 

 چند دقیقه منتظر شدیم وكامیار  دستشو بلند کرد که دوباره زنگ بزنه
 اما همون موقع صدای کیه ی كامران  از پشت در بلند شد...

 
 نگاهی به كامیار  انداختم که اخماشو بیشتر تو هم کشید و سرشو پایین

 انداخته بود..
 

 در اروم روی پاشنه چرخید و همزمان سركامیار  اومد باال..



 
 دوتا برادر تقریبا با قد و هیکلی اندازه ی هم، چشم تو چشم با حس

 هایی مختلف به همدیگه خیره شده بودن....
 

 كامیار عصبی، دلگیر، گرفته و یه حس عمیق که نمی تونستم بفهمم
 چیه..

 
 كامران  اما چشماش پر بود از دلتنگی..

 
 با بی قراری نگاهشو تو صورت كامیار  چرخوند و لباش به گفتن

 حرفی باز شدن اما چیزی نگفت...
 

 کمی بعد نگاه لرزونش رو از كامیار  گرفت و نگاهش افتاد به من..
 

 فورا اخماش رفت توهم و لباش محکم روی هم فشرده شدن...
 

 از نگاهش خجالت کشیدم و سرمو انداختم پایین..
 

 با توجه به سابقه ی درخشانه كامیار ، می دونستم االن پیش خودش
 چه فکری درمورده من میکنه....

 



 دوست نداشتم همچین فکری راجبم بکنه اما تا منو نمی شناخت،
 ذهنیتش نسبت بهم عوض نمیشد...

 
 كامیار با همون اخمای همیشه درهمش با پشت دست زد تو سینه

 برادرش و با پوزخند گفت:
 -بکش کنار...

. 
 

 كامران نگاهه پر غیظشو دوخت به كامیار   و با حرکت سر به من
 اشاره کرد:

 -اینو واسه چی اوردی؟
 

 اخمام از لحن بدش رفت تو...
 

 دستامو زدم تو كمرم و گفتم:
 ببخشید اقاي سلطاني احترامتون واجبه اما اجازه نمیدم ندیده و نشناخته
 بهم تهمت بزنید تا االنم به حرمت كامیار بود كه بهتون چیزي نگفتم تا
 االن چیزي از من دیدین یا شنیدین  كه راه به راه توهین میكنین اقاي

 محترم ؟
 



 هوفففففف خدایا نفسم قطع شد واهللا بخدا كه چي بشه هعي بهم تهمت
 میزنم باشه قبول كامیار سابقش خرابه اما این دلیل نمیشه بهم بي

  احترامي كنه در حالي كه فقط یه بار منو دیده
 

  ابروهاي جفت داداشا از تعجب باال رفته بود
  تو چشمایه كامران خشم بود اما كامیار یه لبخند محو كنج لبش بود

 
 سامیار تک خنده اي كرد و با دستش داداششو هل داد و دستشو پشت

 كمر من گذاشت و به داخل راهنماییم كرد ..
 

 كامران هم كه هیچي هنگ برخورد من بود از خنده داشتم خفه میشدم
 قیافش خیلییي خنده دار بود

 
 وقتي وارد حیاط شدیم از زیباییش یه لبخنده ذوق زده رو لبم نقش

  بست
 از همون بچي عاشق خونه هاي قدیمي بودم اصال به ادم حس زندگي

 و طراوت میداد
  یه حیاط تقریبا١٠٠ متري كه پر بود از درخت و سبزه

 
 وارد كه میشي یه راه دراز سنگ ریزه بود  كه به دره وررودي خونه

  منتفي میشد
 



 بقل این جاده  پر بود از گالیه رنگي معلوم بود این راه واسه ماشین
  هاس

 
  چشام رو بستم و نفس عمیقي كشیدم

 
 وقتي وارد خونه شدیم صداي خانومي اومد كه كامران رو صدا میكرد

... 
 

 _كامران كجا موندي مادر كي بود دو زد ؟
 

 نگاهم به نیمرخ كامیار  بود که با شنیدن صدای مادرش پوزخندي كنج
 لبش بود و اخم غلیظي كرده بود ..

 
 با ناراحتی بهش نگاه کردم و بی اختیار فشاری به دستش دادم که

 هنوز تو دستم بود و مث خودش اروم گفتم:
 اروم باش من اینجام ..

 
 پوزخندش تبدیل شد به لبخنده کجی روی لبهاش و نیم نگاهی بهم

 انداخت:
 -نمی خواد تو منو دلداری بدي خاله سوسکه ..

 



 چشام گرد شد نمیدونستم به خاطر لحن مهربونش ذوق كنم با به خاطر
 حرفي كه زده بود هنگ كنم ...

 
 نگاه ازم گرفت و دوباره به روبرو نگاه کرد و لبخندش اروم محو شد

 و تک سرفه ای کرد و قدم برداشت سمت داخل...
 

 همزمان كامران  از پشت سر ما صداشو بلند کرد و گفت:
 -مامان جان بیا ببین كي اومده كامیارت اومده ...

 
 جمله اش که تموم شد كامیار بالفاصله به خنده افتاد و نیم نگاهی به

 كامران انداخت و با تمسخر زیر لب گفت:
 -كامیارش؟...

 
 كامران اخمي بین ابروهاش افتادم تا اومد حرفي بزنه صداي هول و

 هیجان انگیزه مادرش بلند شد
 

 _كامیار اومده ... كوشش نزاشتي بره كه ...
  الهي دورت بگردم پسرم كوشي زندگیه مادر

 
 تا ما وارد پذیرایي شدیم مادرشو دیدم كه شتاب زده داشت به طرف ما

 میومد
  تا كامیار رو دید وایستاد و تا ذوق بهش خیره شد و اشكاش جاري شد



 
 

 با كامیار نگاه كردم كه دلخور و با اخم هاي در هم به مادرش خیره
  شده بود

 
  وقتي چشایه حسرت بار و پر اشكه مادرشو دیدم جیگرم اتیش گرفت

  بي اختیار دسته كامیار رو فشردم تا یه كاري بكنه
 
 

 همزمان با حرکت من، صدای پر گریه ی مادرش هم دوباره بلند شد:
 -كامیار مادر بیا جلو ببینمت دلم برات یه ذره شده..بیا بغلم پسرم..من

 مادر خوبی برات نبودم ولی حقم نبود اینطوری ولم کنی و دیگه
 سراغی از مادر پیرت نگیری..چشمم به این در خشک شد واسه

 اومدنت....
 

 كامیار پوزخنده تلخی زد و با لحن دردالودی گفت:
 -شماها همتون عادت دارین تقصیرارو بندازین گردن كامیار ..كامیار

 دوباره تو مقصری که نیومدی سراغی از مادرت بگیری و حالشو
 بپرسی؟..بازم من مقصرم؟..چرا همیشه عادت کردین به محکوم کردن

 من....
 



 عصبی پوزخندشو پررنگ تر کرد و نگاهشو با کالفگی یه دور
 اطرافش چرخوند و تو همون حال گفت:

 -اره كامیار ..تو مقصری که از خونه پرتت کردن بیرون..تو مقصری
 که گفتن دیگه این طرفا افتابی نشو..اره همیشه من مقصرم....

 
 صدای گریه ی مادرش که بلند شد كامیار  سکوت کرد و منم با اینکه
 از حرفاش شوکه بودم اما سعی کردم به خودم مسلط بشم و میونه رو

 بگیرم که بحثی پیش نیاد...
 

 با اعتراض اسمشو صدا کردم:
 -كامیار یکم اروم باش..تو واسه این حرفا نیومدی...

 
 
 
 

 كامیار چشماشو محکم روی هم فشرد و سرشو تکون داد:
 -اره اومدم یه حالی بپرسم و برم..دیگه واسه این حرفا خیلی دیر

 شده..درضمن اگه میدونین اومدن من تو خونتون کراهت نداره، چند
 دقیقه میشینیم و بعد میریم دنبال کارمون....

 
 مادرش دستی به صورت خیسش کشید و با صدای گرفته ای گفت:



 -این چه حرفیه مادر..بیا تو..بیایین تو عزیزم..مهمونم که با خودت
 اوردی..خوش اومدین...

 
 با لبخند اول سالم و بعد تشکر کردم...

 
 مادرش با خوشرویی جوابمو داد و دعوتمون کرد داخل...

 
 وقتی از کنارش رد میشدیم با بی قراری به بازوی كامیار چنگ زد و

 نگهش داشت....
 

 صدای نفس كامیار رو که محکم فوت کرد بیرون شنیدم و بی اختیار
 ایستادم..

 
 از كامیاری که به هیچوجه روی خودش کنترل نداشت میترسیدم...

 
 می ترسیدم چیزی بگه و دل مادرشو بکشونه و بعد با هیچی نتونه

 جبرانش کنه...
 

 كامیار نگاهشو دوخت به مادرش که دوباره اشکش راه افتاده بود و
 صورتش خیس بود و با دلتنگی به بازوی كامیار چنگ زده بود...

 
 وقتی نگاهه كامیار رو روی خودش دید، لرزون گفت:



 -من بد..من خودخواه..اصال من هرچی که تو بگی..ولی مادرم..دلم
 تنگ شده واست..بذار دو دقیقه بغلت کنم پسرم دلم داره برات

 درمیاد....
 

 كامیار چشماشو محکم روی هم فشرد و وقتی بازشون کرد دوتا کاسه
 ی خون شده بودن...

 
 نیم نگاهی به من انداخت که با بغض و لبخند سرمو تکون دادم...

 
 نفس عمیقی کشید و یکم چرخید و بعد بازوهاش اینقدر محکم دور

 مادرش پیچیده شدن که فهمیدم خودشم دلتنگ بود و رو نمی کرد....
 

 تو بغل هم که فرو رفتن، صدای گریه ی مادرش بلند شد و من قدم
 برداشتم و رفتم داخل تا تنهاشون بذارم..

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

 
 سینی چای رو از دست مادر جون گرفتم و با هم از اشپزخونه رفتیم

 بیرون..
 

 به كامیار و كامران  تعارف کردم و بعد از برداشتن فنجون خودم،
 سینی رو گذاشتم جلوی مادرجون و کنار كامیار  نشستم...



 
 بی حرف نشسته بود و سرش پایین بود..

 
 نمی دونستم چی تو سرش می گذره اما اینجا خیلی کم حرف بود..

 
 برعکس تو خونه که هی نظر میداد و دعوا میکرد و حرف میزد،

 اینجا خبری نبود...
 

 نیم نگاهی بهش انداختم و فنجونمو برداشتم و یه جرعه خوردم که با
 صدای مادرجون پرید تو گلوم و به سرفه افتادم:

 -امشب همینجا بمونین مادر..
 

 كامیار با لبای بهم فشرده از خنده چرخید طرفم و چندتا زد پشتم و رو
 به مادرش جدی گفت:

 -ممنون مزاحم نمیشیم میریم دیگه..
 

 چشم غره ای به چشمای خندونش رفتم و دستشو پس زدم..
 

 با خجالت اشک چشممو پاک کردم و بی حرف
 دوباره فنجونمو به دست گرفتم و انگار نه انگار که چیزی شنیدم

 مشغول خوردن شدم....
 



 مادرجون با اصرار و خواهش گفت:
 -كامیار خواهش میکنم..بعد از چند وقت اومدی یه شب بمون پسرم...

 
 با اینکه چند ساعت قبل مادرشو اروم کرده بود و حتی درطول شام
 باهاش حرف زده بود و کلی گپ زده بودن، اما هنوزم انگار دلخور

 بود که نمی تونست راحت باشه باهاش....
 

 کامیار نیم نگاهی به من انداخت ببینه نظرم چیه..
 

 سرمو تکون دادم و لب زدم:
 -برای من فرقی نداره..بخواهی میتونیم

 
 

 اما كامیار  محكم گفت :
  نه مزاحم نمیشیم خونه كار دارم

 
 مادرش مثله اینكه اخالقه خوبه پسرشو میشناخت كه دیگه اسرار نكرد

  و سرشو با ناراحتي انداخت
 پایین

 
 یه دفعه صداي كامران كه منو مخاطب قرار میداد بلند شد:

 _مامان و بابا کجا تشریف دارن؟



 
 لبخندم محو شد و نفس عمیقی کشیدم و اروم گفتم:

 -پدر و مادر من عمرشونو دادن به شما..
 

 صورت كامران رفت تو هم و اروم گفت:
 -اوه..متاسفم واقعا..خدا رحمتشون کنه..ببخشید یادتون انداختم..

 
 -خواهش میکنم شما که نمی دونستین..

 
 سرشو تکون داد:

 -پس شما پیش کی زندگی میکنین؟..
 

 لبمو گزیدم و تا خواستم جواب بدم كامیار  با صدای جدی گفت:
 -پیش خالش زندگی میکرد..ولی پسرخاله  و شوهر خالش دوتا ادم

 عوضی بودن..اوردمش پیش خودم....
 

 شوکه نگاهش کردم که لبخند کجی بهم زد و نگاهشو ازم گرفت...
 

 كامران  نگاهشو بینمون چرخوند و با ابروهای باال داده گفت:
 -که اینطور...

 
 كامیار  با لحنی پر تمسخر گفت:



 -مشکلی داری رفیق؟
 
 
 

 كامران  شونه ای باال انداخت و پوزخندی زد:
 -وقتی تو مشکلی نداری من چه مشکلی داشته باشم...

 
 كامیار سرشو کج کرد و چشمک ریزی كامران  زد:

 -افرین..به نکته ی خوبی اشاره کردی رفیق..دیگه تو چیزی که بهت
 مربوط نیست دخالت نکن..

 
 كامران  لباشو روی هم فشرد و من به زور خندمو خوردم..

 
 یعنی خیلی شیک طرفو با خاک یکسان میکنه این پسر..طوری که

 دهنت بسته میشه و هیچی نمیتونی بگی...
 
 

  یه نیم ساعتي نشستیم و بعد كامیار  اشاره زد كه بریم
 

 مادرجون  پشت سرمون اومد بیرون در حالی که تند و بی وقفه حرف
 میزد:



 -كامیار ..كامیار  پسرم نری سال دیگه پیدات بشه دوباره..تورو خدا
 بیا بهم سر بزن مادر..روزها از دلتنگیت میمیرم و زنده میشم تو این

 خونه..من اشتباه کردم ولی تو جوابشو با دوری از خودت بهم نده..من
 جز تو و كامران  کسی رو ندارم پسرم...

 
 

 دلم براش سوخت و دستشو تو دستم گرفتم و گفتم:
 -میاد مادرجون مگه میتونه نیاد..اونم دلش تنگ میشه..حتما میاد

 پیشتون...
 

 هنوز جمله ی اخر کامل از دهنم درنیومده بود که كامیار  با عصبانیت
 تشر زد:

 -واسه چی سر خود قول میدی...
 

 لبمو گزیدم و با بهت نگاهش کردم..مگه من چی گفتم اخه..فقط
 خواستم مادرشو اروم کنم...

 
 نگاه بهت زدمو که دید چشماشو محکم باز و بسته کرد..

 
 با لحنی که کمی مالیم تر شده بود گفت:

 -تو کاری که بهت مربوط نیست دخالت نکن...
 



 جلوی مادرجون خجالت کشیدم و سرمو با بغض تکون دادم...
 

 مادرجون اروم و مردد گفت:
 -چیکار به این بنده خدا داری..چرا دعوا میکنی...

 
 سرمو بیشتر انداختم پایین..می تونستم جواب كامیار  رو بدم ولی

 ترسیدم باز یه چیز بدتر بهم بگه و بدتر خجالت زده ام کنه....
 

 حتما یه جایی تالفیشو درمیاوردم...
 

 كامیار با قاطعیت گفت:
 -بتونیم بازم مثل دیشب خودمون میاییم..اصرار بیخود نکنین

 لطفا..نورا  چرا وایسادی بدو دیر شد...
 

 لبخنده تلخی به مادرجون زدم و با ناراحتی گونه اش رو بوسیدم که
 دستشو پیچید دور شونه ام و بغلم کرد....

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

 
  به خاطر رفتار اونروز كامیار باهاش سرسنگین بودم

 
  االنم تنها نیم ساعت تا اومدنش مونده بود اما شدیدا نگران نوید بودم



 میدونم دارم ریسك میكنم اما شدت نگرانیم انقدر زیاد بود كه گوشیمو
  تو دستم بگیرم و شروع به شماره گیري كنم

 بعد سه بوق صداي چندش وارش بلند شد
 
: 

 -به به ببین کی زنگ زده..چه خبر دختر..دو روزه ازت خبری نیست
 فکر کردم فراموشمون کردی...

 
 صورتم از حرص تو هم رفت:

 -واسه همین اون عکس رو فرستادی؟..
 

 صدای قهقهه ی شیطانیش تو گوشم پیچید و با بدجنسی گفت:
 -اخه باید حواسم باشه تو فراموشمون نکنی..باید هی خودمونو بهت

 یاداوردی کنم..دوست داشتی عکس رو؟...
 

 دوباره صدای قهقهه اش بلند شد که تو دلم غریدم:
 -انشاهللا بمیری..بری به جهنم یه دنیا از دستت راحت بشن بی شرف...

 
 صدامو کمی بلند کردم و با حرص گفتم:

 -می خوام باهاش حرف بزنم..همین االن...
 

 کم کم صدای خنده اش قطع شد و با تمسخر گفت:



 -عه؟..از کی تا حاال هرچی تو بخواهی باید انجام بشه؟...
 

 دستمو زدم به کمرم و با پوزخند و برای اولین بار بدون ترس و با
 تحکم گفتم:

 -از اونجایی که اگه یه تار مو از سر اون پسر کم بشه باید دیگه تو
 خواب ببینی دستت به چیزی برسه....

 
 سکوتش نشون میداد همچین حرف و لحن محکمی رو از من توقع

 نداشت...
 

 از سکوتش شیر شدم و با جدیت بیشتری ادامه دادم:
 -اگه فقط یه خراش روی دستش بیوفته اونوقت قید همه چی رو میزنم
 بابك خان..اگه من االن تو این خونه ام فقط بخاطره اینکه نوید  حالش

 خوب باشه..برای اینکه راحت زندگی کنه....
 
 
 

 گوشی رو محکمتر تو دستم فشردم و لبمو گزیدم و با کمی مکث
 دوباره گفتم:

 -من برای حفاظت از نوید اینجام..اگه قرار باشه من اینجا تو جهنمی
 که تو فرستادیم دست و پا بزنم و نوید هم اونجا عذاب بکشه، اونوقته

 که....



 
 پریو تو حرفم و با ارامشی تصنعی گفت:

 -عه عه..اروم..اروم دختر چه خبرته گازشو گرفتی...
 

 لبمو اینقدر محکم گزیدم که طعم خون تو دهنم پیچید..
 

 داشتم از حرص میمردم..از این فیلم بازی کردناش متنفر بودم....
 

 بی توجه به حرفش غریدم:
 -میخوام با نوید حرف بزنم...

 
 سکوت کوتاهی کرد و بعد چند لحظه گفت:

 -خیلی خب..میگم ترتیبشو بدن..نگران نباش حالش خوبه..هیچ مشکلی
 نیست...

 
 پوزخنده پررنگی زدم:

 -اره از اون حال و روزش تو عکس مشخص بود..معلوم نیست دارین
 اونجا چه غلطی میکنین..بهتره اینو همین اول بدونی بابك  خان..من تا
 زمانی تو خط تو قدم برمیدارم که خیالم از بابت نوید راحت باشه..اینو

 هیچوقت فراموش نکن....
 



 -باشه..میگم بهت زنگ بزنن..فقط امروز دیگه نمیشه چون فکر کنم
 سامیار کم کم میاد خونه..باشه برای فردا...

 
 نگاهی دوباره به ساعت انداختم و سرمو تکون دادم:

 -باشه..فردا منتظرم...
 

 قبول که کرد خداحافظی کردم و روی تخت نشستم..
 

 دوباره عکسی که از طریق تلگرام برام فرستاده بودن رو باز کردم...
 

 نوید  روی یه تخت خوابیده بود..رنگش زرد و زیر چشماش به شدت
 گود و کبود شده بود...

 
 الغرتر از همیشه بود و بهش سرم وصل کرده بودن...

 
 دوباره اشک تو چشمام جمع شد..چقدر الغر و نحیف شده بود...

 
 
 
 

 دلم واسش یه ذره شده بود..خیلی وقت بود که حتی باهاش حرف هم
 نزده بودم چه برسه دیدنش..



 
 چون دو روز با بابك خان تماس نداشتم و هیچ خبری بهش نداده بودم،

 این عکس رو واسم فرستاده بود تا بترسونتم...
 

 میخواست نشونم بده که اگه حتی فقط دو روز ازم بی خبر بمونه
 ممکنه هر بالیی سر نوید بیاره...

 
 برادر بیچاره ام بین یه مشت حیوون اسیر بود و اونوقت من اینجا

 هوای عشق و عاشقی به سرم زده...
 

 چطور میتونستم تو این موقعیت به فکر عاشقی باشم..من باید زودتر
 نوید  رو نجات میدادم...

 
 هر لحظه ای که سورن اونجاست، جونش تو خطره و ممکنه هرکاری

 باهاش بکنن...
 

 من بخاطره اون اومدم و نباید هدفم یادم بره..
 

 تازه از کجا معلوم حسم به كامیار  دو طرفه باشه؟..این مرد تنها جایی
 که با دخترا کنار میومد، تو تخت بود...

 



 از کجا معلوم منم واسه تخت نخواد..مگه کاری کرده یا چیزی بهم
 گفته؟..

 
 فقط چون همون اول و به زور منو نبرد تو تختش و به خانوادش

 نامزدش معرفیم کرد، یعنی عاشقم شده؟..
 

 اگه همچین برداشتی میکردم درواقع یعنی خودمو گول زدم و مسخره
 کردم...

 
 پسری مثل كامیار  با توجه به طرز فکرش و گذشته ای که داشته،
 حتی اگه مستقیم هم میگفت عاشقت شده بازم باید شک میکردی به

 حرفش....
 

 لبخنده تلخی زدم و باصدای باز و بسته شدن در ورودی بلند شدم تا
 برم بیرون...

  یعني از من خر تر نیست میدونم عاشقم نیس اما من كه عاشقشم
 

  به خودم كه نمیتونم دروغ بگم
 

 امشبم با عشق براش عذاي مورد عالقشو درست كردم و یه میز
  رویایي چیدم

  درسته كه عشقم یه طرفس



 درسته كه معلوم نیس تا كي اینجام
 درسته كه اگه بفهمه واسه جاسوسي اینجام  از اینجا پرتم میكنه بیرون

  حتي شاید منو تحویل پلیس هم بده
  اما عاشقم میخوام از لحظه به لحظه اي كه كنارشم لذت ببرم

  حتي به پاس قدرداني از حمایت هاش
 هرچي پس انداز داشتم دادم و براش یه ساعت از یه برند معروف

  خریدم
 

 جعبه ساعتو تو دستم گرفتم و از اتاق بیرون رفتم سرمو كه باال گرفتم
 یه لحظه احساس سرم گیج رفت..

 
  جعبه كادو از دستم افتاد

 به زور تعادلمو حفظ کردم..چطور می تونست اینقدر ظالم باشه....
 

  بازم یه دختر
 

 یه دختر جدید و خیلي لوند
 

 یه دختر قد بلند  و خوش اندام كه از گردن كامیار  من اویزون شده
  بود و سرش تو گردنش فرو كرده بود

 
  كامیار من !!!!



 
  هه اون هیچوقت كامیار من نمیشه

 
  كامیار و دختره  از صداي برخورد جعبه ساعت برگشته بودن طرفم

 
 دختره ابرو هاي هاشور خوردشو از خشم كشیده بود تو هم و لب هاي

  سرخشو غنچه كرده بود
  هه خانوم عصباني شده كه یه دختر تو خونه ي دوس پسرش هست

 
  واما كامیار

  همونجوري دست به كمر و با ابروهاي باال رفته بهم خیره شده بود
 
 

  خدا چه زود جوابه تالشي كه واسه عشق ممنوعم میكردم رو داد
 

  حقیقت عین پتك كوبیده شد تو سرم
  كامیار ماله تو نیست
  كامیار ماله تو نیست

 اون یه عشق ممنوعه هست نورا
 
 

  نفس عمیقي كشیدم تا به خودم بیام



  كامیار هرگز نباید بفهمه
 كامیار هرگز نباید بفهمه من دیوونشم

  نباید بفهمه
 اصال اون لیاقت عشق رو  نداره

 
 منه خر فكر میكردم حاًال كه من انقدر براش برنامه چیدم اونم میاد به

 خاطر اونروز كه ازش ناراحتم از دلم در میاره هه
 
 

 اشک تو چشمام جمع شد و بغض تو گلوم نشست....
 

 اب دهنمو به سختی همراه با بغضم قورت دادم و یه قدم رفتم جلو..
 

 خودمو زدم به بی خیالی و با صدایی سرد و بی تفاوت گفتم:
 -خوش اومدین..اقا كامیار  شام رو اماده کنم؟..

 
 درست مثل کلفتی که داره انجام وظیفه میکنه و هیچی دیگه واسش

 مهم نیست...
 

 غیر از اینم نبود..من اینجا فقط حکم یه کلفت رو واسه سامیار داشتم..
 



 قرار نبود بخاطره دوتا حرف و کار ازش تو موقعیت های حساس،
 هوایی بشم و فکر کنم خبریه...

 
 كامیار هیچوقت عاشق من نمیشد..باید این رو قبول می کردم...

 
 دنیای ما متفاوت بود و هیچوقت یکی نمیشد....

 
 كامیار خیلي خونسرد كاپشن چرمشو اویزون كرد و گفت :

 _ما شام بیرون خوردیم اگه میزي چیدي جمع كنم ؟
 

 ظالم....... بي رحم..........
 من اینجا هرلحظه به یادش بودم و با تمام عشقم واسش غذا می پختم و

 میز می چیدم..اونوقت اون با هرکی که به چشمش خوش میومد
 میرفت غذا میخورد.....

 
 

  گلوم از بعض درد گرفته بود
 

 نفس عمیقي كشیدم و  راه اتاقم رو در پیش گرفتم كه صداي كامیار
 باعث ایستادنم شد :

 _این جعبه چیه افتاده اینجا ؟ برش نمیداري؟
 



 برگشتم و جعبه رو با دلي خون برداشتم و بردم تواشپزخونه و انداختم
  تو سطل زباله و شمع هاي روشن روي میز رو خاموش كردم

 بعدشم بدون اینكه نیم نگاه بهشون بندازم دویدم تو اتاقم
 

  نشستم پشت در و چنگ انداختم به گلوم
 داشتم خفه میشدم چرا من تو زندگیم نمیتونم یه روز خوش داشته باشم

  خدا
 چرا منو انقدر بدبخت افریدي

 
 حتي از پشت در هم صداي ناله و خنده هاي سرخوش دختره به گوشم

  میرسید
 

 صداي خندش مثله ناقوس مرگ میموند انگار هعي چاقو میكشید رو
 قلبه شكستم

 
  چرا یه دفعه اینطوري شد ما كه یه رابطه خوب و دوستانه داشتیم

 هه اره اینكارو مخصوص كرد تا بهم بفهمونه كه نورا خانوم پاتو از
  گلیمت دراز تر نكن تو تو این خونه فقط و فقط یه كلفتي یه مزاحم
 با دلي لرزون گوشمو چسبوندم به در تا شاید یه صدایي از كامیار

  بشنوم كه
  یه دفعه انگار یكي از اعماق قلبك گفت:
 بشنوي كه چي كه بیشتر عذاب بكشي؟



 
 با لبي لرزون و بغضي كه هر لحظه بیشتر میشد زیر لب زمزمه:

 _كاش ألقل یه صدایي بیاد و این دا لعنتیم باورش بشه كه درگیر یه
 عشق ممنوعه شده

 
  میدونستم تا صبح قراره هزار جور فكر و خیال بكنم و دق كنم

 
 چنگ انداختم تو موهام و محكم كشیدمشون كه همون لحظه صداي

 بسته شدن در اتاق كامیار مصادف شد با شكستن بغضم اونم به بدترین
  شكل

  دستمو محكم گرفتم رو دهنم تا صداي هق هقم بیرون نره
 

 با بغض تو دلم نالیدم:
 -كامیار شاید خودت نفهمیدی امشب با من چیکار کردی اما من

 هیچوقت بخاطره حسی که امشب بهم دادی ازت نمیگذرم..نمیگذرم....
 

 کاش زودتر این شب نفرت انگیز تموم میشد....
 

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

  نگاه ماتم به دیوار روبه روم بود
 نور افتاب افتاده بود وسط اتاق و نشون از صبح شدن رو میداد



 
 اما من همچنان پشت در اتاق خشك شده بودم و نگاه مات و خیرم به

  دیوار سفید روبه روم بود
  كله شب یه ثانیه هم چشم رو هم نداشته بودم

 
 میتونم بدون اغراق بگم بدترین شب زندگیم بعد از فوت مامان و بابا

  بود
 

  كامیار عشق و حالشو كرد  و من اینجا جون دادم
 

  هرچند تقصیر اون نیس
  اون یه ادم ازاده یه پسر جوون

  این منم كه اشتباه كردم
 اشتباه أولم این بود كه تو این شرایط براي اولین بار عاشق شدم و

 اشتباه دومم هم این بود كه عشق أولم یه ادم هوسباز بود و من عاشق
 یه ادم اشتباه شدم

 
 من احمقم كه اینارو میبینم و باز عاشقشم

  أهي از اعماق وجودم كشیدم و تكوني به بدن خشك شدم دادم
 از حرصم حتي بلند نشدم بهش صبحانه بدم اخه امروز جمعه بود و

 سركار نمیرفت
 به ساعت كه نگاه كردم ١٠ صبح رو نشون میداد



  بلند شدم و با بدن دردي شدید راهي حموم شدم
 

  یه دوش سریع گرفتم و اومدم بیرون و لباس هامو پوشیدم
  احساسم منو ضعیف كرده اما دیگه اجازه نمیدم

  دیگه نمیزارم ضعف منو ببینه
  باید محكم باشم و عشقشو تو دلم نگه دارم

  از این لحظه به بعد فقط بي تفاوتي منو میبیني كامیار خان
 

 رفتم بیرون و یه راس بدون اینكه نیم نگاهي به اتاقش بندازم راه
  اشپزخونه رو در پیش گرفتم

 
 با وارد شدن به اشپزخونه و دیدن میزه دست نخورده كه دیشب با كلي

  ذوق و عشق براش چیده بود دوباره بغضم گرفت
 

 حتي غذاهام دست نخورده رو گاز مونده بود دیشب انقدر حالم بد بود
 كه فقط میخواستم برم اتاقمو چشم به چش هیچ كدومشون نخورده

 
 رفتم قابلمه هارو  برداشتم تا بریزمشون دور  اما با باز کردن سطل

  زباله و  دیدن جعبه ی خالی ساعت خشکم زد
 

 پس ساعت کووو؟!!!
 



  من مطمئنم دیشب همراه با ساعت انداختمش بیرون
 

  همینجوری خشکم زده بود که با صدای کامیار یه متر پریدم هوا
 

  _صبح بخیر
 

 برگشتم سمتش که دیدم با چشایی که بر اثر خواب قرمز و خمار شده
  بود و موهایی که شلخته وایستاده بود تو درگاه اشپزخونه ایستاده

 
 با باال تنه برهنه  ویه شلوارک نخی ساده به رنگ توسی  رنگ  دلم
 غنج رفت واسش دوست  داشتم بپرم بغلش و اون صورت تخس و

  خواب الودش رو بچلونم که یه تشر  به خودم زدم و
 با اخم نگاهمو ازش گرفتم   و زیر لب زمزمه کردم :

  _صبح بخیر
 

 _خیلی وقته بیدار شدی ؟ چرا داری غذاهارو میریزی دور ؟
 

 _نه آقا االن بیدار شدم، غذا هارو هم میریزم دور چون از دیشب
  موندن بیرون

 
 _خب چرا دیش...

 



 با تعجب برگشتم سمتش تا ببینم چرا یه دفعه حرفشو قطع کرد !!!؟؟؟
 

 که دیدم نگاه خیره و متحیرش رو میز رمانتیکیه که دیشب من با کلی
 عشق براش چیده بودم

  همه آقا تازههه چشمش افتاده به میز
 صداش با کمی لرزش و بم بلند شد :

 _نورا این چیه االن چیدی؟
 

 پوزخندی زدم و در حالی که برمیگشتم با یه صدای غمگینی که دل
 خودم واسه خودم کباب شد جوابشو دادم :

 
 _نه آقا به پاس قدردانی به خاطر زحمت هایی که این مدت کشیدید

 خواستم سوپرایز وخوشحالتون کنم که نشد مهمون داشتین و شام
  بیرون خورده بودید

 
  قطره اشکی از چشمام ریخت که همون لحظه پاکش کردم

  هرگز دلم نمیخواست کامیار به ضعفم پی ببره
 با نهایت سرعت عملی که از خودم داشتم غذاها و میز رو جابه جا

  کردم و میز صبحانه رو چیدم
 

 کامیار تو تموم این مدت تکیه داده بود به اپن و با اخم غلیظی سرشو
  انداخته بود پایین



 
 وقتی میز آماده شد صداش کردم تا بیاد و بشینه

  با همون اخم های در هم  و سری پایین اومد و رو میز نشست
 معلوم بود که فکرش شدیدا مشغوله اما به چی !؟؟

 
 استکان  چایی رو گذاشتم جلوش و قصد رفتن کردم که صداش وادار

 به ایستادنم کرد :
  کجا میری خودتم بشین صبحونتو بخور

 
 بدون اینکه برگردم جوابشو دادم :

 _نه ممنون مزاحم شما نمیشم
 

 صدای عصبی و دو رگش لرز تو وجودم انداخت:
 _چرا چرت و پرت میگی نورا بشین صبحونتو بخور تا اون روم باال

  نیومده
 

 _ببخشید آقا کامیار شما به من لطف کردین و بهم سرپناه دادین و من
  تو این خونه یه خدمتکارم باید حد و مرزه خودمو بدونم پس با اجازه

 
 بعدم بدون توجه به صدای خشن و بمش که قدام میزد اذ اشپزخونه

 اومدم بیرون و یه راست رفتم تو اتاقم
 



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

 چند روزی هست که من با کامیار سرسنگینیم
 

 خودشم متوجه شده که چرا دارم این کارارو میکنم اما آنقدر مغروره
  که به روی خودش نیاره

 اما چیزی که برام جالبه اینه که خیلی زیر پوستی داره منت کشی
 می کنه

 مثال اینکه از همیشه زود تر میاد خونه و هعی به بهمنه های مختلف
 منو به حرف میگیره

 یا اینکه دو شبه فیلم میزاره  و میگه بشین تنهایی حال نمیده
 

  یا اینکه ظهر ها غذا میخره و هرچقدر هم اعتراض می کنم
 تخس ابرو تاشو میده باال و میگه:

 
 _خب تو هم به خاطر کارای خونه خسته میشی چه خبرته آنقدر کار

  میکنی
 

 و از همه مهم تر دیروز صبح بود که وقتی داشت میرفت سره کار
 ساعتی که براش خریده بودم اما اون شب از حرص ندادم و انداختمش

  دور رو تو دستش دیدم
 



 به قدری شوکه بودم که تا دو ساعت به دیوار رو به روم همون جلوی
  در زل زده بودم و واسه  خودم میخندیدم

 
 با صدای زنگ گوشیم از فکر اومدم بیرون و به خودم که اومدم دیدم

  یه لبخند ملیح رو لبامه
  

 موبایلمو برداشتم و با دیدن شماره روی گوشیم برش داشتم و ..
 

 دستمو روی نوار سبز رنگ روی صفحه کشیدم و تو دلم خدارو صدا
 زدم و گوشی رو کنار گوشم گذاشتم...

 
 با اروم ترین صدایی که میتونستم حرف بزنم گفتم:

 -الو..
 

 -نورا !
 

 با شنیدن صدای ضعیف و بی حاِل نوید  نفسم بند اومد..
 

 با شوق گوشی رو دو دستی به گوشم چسبوندم و با بغض نالیدم:
 -جونم..داداشی..الهی قربونت برم..خوبی؟..

 



 صدای خش خشی تو گوشی پیچید و کمی بعد صدای نوید  جون دار
 تر از قبل به گوشم رسید...

 
 -خوبم عزیزم..چیزی نیست..مسموم شده بودم االن خیلی بهترم...

 
 -نوید  به من راستشو بگو..چی شده بودی؟..چرا اینقدر رنگ و روت
 زرد شده بود؟..عکستو دیدم که بی حال رو تخت افتاده بودی..خواهش

 میکنم اگه چیزی هست بگو...
 

 نفس عمیقی کشید و با اون مهر و محبته ذاتیش که همیشه تو صداش
 تاثیر میذاشت گفت:

 -نه عزیزم اینجا همه چی خوبه..تو خوبی؟..همه چی مرتبه؟...
 

 بغضمو قورت دادم و انگار که جلومه سرمو تکون دادم و گفتم:
 -خوبم نگران من نباش..خیلی زود همه چی تموم میشه و تو از اون

 خراب شده نجات پیدا میکنی..بهت قول میدم که هرکار بتونم میکنم تا
 زودتر جفتمون راحت بشیم..باشه؟....

. 
 
 
 
 



  با گریه گوشي رو قطع كردم و از ته دل زار زدم
  بیچاره داداشم نا نداشت حرف بزنه

 قسم میخورم مرگتو با چشمم ببینم بابك خان خدا لعنتت كنه كه
  زندگیمونو اتیش زدي

 
  همینجوري  داشتم گریه میكردم كه صداي بلند و كالفه كامیار بلند شد
 بدو بدو رفتم بیرون دیدمش تو اشپزخونه رو میز ناهارخوري نشسته

  بود و سرشو تو دستاش گرفته بود
 

  نگران صداش زدم:
 _اقا كام...

 
 كه با صداي عربدش خفه خون گرفتم :

 _به من نگو اقااااااا خدا لعنتت كنه انقدر ازم دوري نكنننننننن
 

 از ترس حتي نمیتوستم اب دهنمو قورت بدم با چشایه گرد شده بهش
  نگاه كردم
  _خوبین ؟

 
 دستاشو رو میز ناهار خوري گذاشت و سرشو انداخت پایین حاًال من

 تو اون وضعیت به خاطر ژست دختر كشش داشتم غش و ضعف
  میكردم



  که یه دفعه برگشت طرفم و از بازوم گرفت و كشید
  كه پرت شدم تو سینش

  از شدت شوك هیچ كاري نمیتونستم بكنم
 چرا اینجوري میكنه؟!!!

 
  دستاشو با قدرت پیچید دورم و سرشو كرد تو موهام

 
 چیكارمیكنه !!!!!

 موهام بو میكنه!!!!!!؟؟؟؟
 

 دست انداخت زیر زانو هام و كشیدم تو بغلش
  كه از ترس و شوك هیني كشیدم

  كه كامیار با تحكم هییییسي گفت و خفم كرد
  رفت تو پذیرایي نشست رو كاناپه و منو نشوند رو پاهاش

  تازه به خودم اومدم وسعي كردم بلند بشم
  _وایى كامیار چیكار میكني ولم كن توروخدا

 _هیششششش نورا ساكت أروم باش دختر أروم بشین سره جات تا منم
  أروم

 بگیرم
  

 _مگه چیشده كجات درد میكنه ؟
 



  چشاش دو تا كاسه خون بودن
  دوباره سرشو كرد تو موهام و نفس عمیقي كشید

  _سرم
  دلم به خاطر لحن درد الودش اتیش گرفت

 سرمو گذاشتم رو شونش و أروم گفتم :
 _چرا ؟

 _نمیدونم گاهي كه كارام زیاد میشه  سیستم بدنم  میریزه به هم و یه
 جام لنگ میزنه االنم زده به سرم

 
 

 _میخوای ماساژت بدم ؟
 هنوز حرفم تموم نشده بود که یه دفعه گذاشتم رو کاناپه و

 دستاشو گذاشت دوطرف صورتم
 با یه لحن آرومی که کله وجودمو لرزوند گفت:

 _ازم ناراحتی جوجه ؟!
 

 چشام از کاسه در اومد بیرون جوجه!!! از اون مهم تر این
 حرفش چه ربطی به حال االنمون داشت!!!!

 چی؟! نه چرا !!
 نفس عمیقی کشید و زمزمه کرد:

 
 _یاد بگیر هیچوقت به من دروغ نگی نورا



 
 حالم !!! بخدا که نفسم نمیکشیدم اگه بفهمه واسه همیشه از

 دستش میدم خدایا خودت کمکم کن
 

 نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم به خودم مسلط بشم
 با صدایی که سعی می کردند لرزشی نداشته باشه گفتم

 _نه ناراحت نیستم
 

 _نورا حق نداری به خاطر اون شب ازم دلخور باشی
 میدونم کارم خیلی بد بود اما طاقت ندارم ازم نا...

 
 _چرا حرفتو قطع کردی

 
 انگشتشو آورد باال و لبمو نوازش کرد که مور مورم .

 انگشتش گرم بود انگار داشت لبمو آتیش میزد
 چشام ناخود آگاه بسته شد و لذت تو کله وجودم سرازیر شد

 حتی یادم رفت که واسه ادامه حرفش پافشاری کنم
 چشامو باز کردم و خیره شدم تو چشای خمارش

 جوری نگاهم میکرد که مسخ شده بودم و قدرت هیچ کاری رو
 نداشتم

 با خودم که روراست باشم دلم میخواست این فاصله از بین
 بره و اون طعم خوشمزه لباشو دوباره بچشم



 نگاهه کوتاهی تو چشمام انداخت و آب دهنشو قورت داد...
 می دونستم بخاطره واکنشی که دفعه های قبل نشون دادم تردید

 داره اما این دفعه دلم بدجور می خواستش....
 چون نه برای زهرچشم گرفتن بود و نه تنبیه کردن..

 ایندفعه تو یه موقعیت از نظر من
 احساسی بود و این واسم خیلی فرق داشت با دفعه های

 قبلی...
 
 

 دستامو آوردم باال و روی شونه هاش گذاشتم و اروم و نوازش
 وار انگشتامو حرکت دادم به پشت گردنش.....

 دستامو پشت گردنش تو هم قفل کردم و خودمو بهش نزدیک تر
 کردم....

 یه دستشو اروم گذاشت روی پهلوم و با سر انگشتاش نرم و
 نامحسوس نوازش میکرد...

 ضربان قلبم باال رفته بود و داشتم از حال میرفتم
 نه می تونستم خودمو عقب بكشم و

 خواستم...
 نه

 می
 به شدت تحت تاثیر قرار گرفته بودم و می خواستم بهش نزدیک

 بشم و گرمای آغوششو حس کنم...



 خدایا من چقدر این پسرو می خواستم..
 واسه اینکه یک صدم از احساس منو داشته باشه حاضر بودم

 جونمو هم بدم...
 کاش میشد تو به موقعیت دیگه با هم آشنا شده بودیم...
 می دونستم این نزدیک شدناش از روی عشق نیست و

 احساسم بهش یه طرفه اس اما بازم نمی تونستم مانع
 بشم....

 بعدش هزارتا فکر میومد تو سرم و بی شک اذیت میشدم اما
 اون لحظه نمی تونستم نخوامش..

 
 

 دست کشیدن ازش و پس زدنش وقتی اینقدر می خواستمش
 خیلی سخت بود و از من برنمیومد....

 بعدش هراتفاقی میوفتاد، مهم نبود..من اون لحظه رو با سامیار
 می خواستم...

 همه ی این فکرارو ریختم دور و تمام تمرکزم رو بردم رو دست
 های نوازشگر و نفس های داغ کامیار.....

 نوک بینیشو چسبونده بود به گودی گردنم و عمیق نفش
 میکشید..داشت بوی تنمو استشمام میکرد...

 چشمای خمارمو بستم و پیراهنشو محکم تر تو مشتم گرفتم و
 دوباره پچ پچ وار خوندمش

 -کامی...



 فشار دستاشو دور کمرم بیشتر کرد و محکم چسبوندم به
 خودش...

 فقط دستای من بود که بینمون سد شده و فاصله انداخته بود...
 سامیار سرشو بیشتر خم کرد و همزمان با من که دوباره اسمشو
 صدا میکردم، لب های تبدار و خیسشو روی گردنم گذاشت......

 
 گردنم آتیش گرفت.. انگار یه تیکه اتیش روی گردنم گذاشتن...
 بی اختیار از حسی که بهم دست داد، ناله ی ارومی از ته گلوم

 دراومد...
 بالفاصله از خجالت لبمو گزیدم و با چشمای بسته سرمو روی

 شونه ام کج کردم...
 داشت

 کامیار بی حرف لباشو فقط روی گردنم می فشرد و
 دیوونه ام می کرد...

 مشتامو باز کردم و دستامو دوباره بردم باال و دور گردنش
 حلقه کردم و بدون هیچ فاصله ای تو بغلش فرو رفتم و بهش

 چسبیدم.....
 دست های کامیار هم محکم دور کمرم حلقه شد و بوسه ی نرم

 و ارومی روی گردنم نشوند...
 سرشو کشید عقب و یه دستشو فرو کرد تو موهام و سر منو

 هم یه کوچولو کشید عقب و از باال تو چشم هام خیره شد.....
 م



 نگاهمو با خجالت ازش دزدیدم و خواستم سرمو بندازم پایین
 اما اجازه نداد

 
 با همون دستش که تو موهام بود سرمو محکم
 نگه داشت و خیره تو چشمای خمارم، با تردید

 و زمزمه وار گفت:
 -چیکار میکنی که من اینقدر کشش دارم

 نسبت بهت...
 دلم هری ریخت..یعنی من جذاب بودم

 واسش؟..وای قند تو دلم آب شد...
 با ناز شونه هامو انداختم باال و لبخنده

 بزرگی زدم و تو چشماش خیره شدم...
 فشار دستشو تو موهام بیشتر کرد و سرشو

 یکم دیگه خم کرد به طرفم و بدون اینکه صبر
 كنه لبهاشو محکم و با فشار چسبوند به

 البهام.....
 چشمام بسته شد و جفت دستام تو موهاش

 فرو رفت...
 همزمان با اولین حرکت لب کامیار روی لب

 هام نفس تو سینه ام حبس شد....
 دستشو البالی موهام کشید و حرکت لبهاش
 محکمتر شد و خشن تر شروع به بوسیدنم



 کرد..
 

 نه می تونستم خودمو عقب بكشم و نه می خواستم...
 به شدت تحت تاثیر قرار گرفته بودم و می خواستم بهش نزدیک

 تر بشم و گرمای آغوششو حس کنم...
 خدایا من چقدر این پسرو می خواستم..

 واسه اینکه یک صدم از احساس منو داشته باشه حاضر بودم
 جونمو هم بدم...

 کاش میشد تو یه موقعیت دیگه با هم آشنا شده بودیم...
 می دونستم این نزدیک شدناش از روی عشق نیست و احساسم

 بهش یه طرفه اس اما بازم نمی تونستم مانع بشم....
 نوک بینیشو چسبوند به گودی گردنم و عمیق نفش کشید..داشت

 بوی تنمو استشمام میکرد...
 و

 چشمای خمارمو بستم و پیراهنشو محکم تر تو مشتم گرفتم و
 دوباره پچ پچ وار خوندمش

 -جاستین...
 فشار دستاشو دور کمرم بیشتر کرد و محکم چسبوندم به

 خودش...
 فقط دستای من بود که بینمون سد شده و فاصله انداخته بود...
 سرشو بیشتر خم کرد و همزمان با من که دوباره اسمشو صدا

 میکردم، لب های تبدار و خیسشو روی گردنم گذاشت......



 
 با اینکه از فشار محکم و خش لب و دندونش دردم گرفته بود

 اما
 حس خوبش اینقدر بیشتر بود که نخوام عقب نشینی کنم....

 موهاشو چنگ زدم و نفس زنان و بی اختیار همراهیش کردم...
 همراهی منو که حس کرد، یه لحظه ازم جدا شد و با یه حرکت

 کشیدم سمت خودش...
 با حرکت دستاش مجبورم کرد روی پاش بشینم...

 معذب روی زانوش یكم جابجا شدم که دو طرف صورتمو گرفت و
 دوباره بی وقفه لبهای داغشو روی لبهام گذاشت....

 لب هاشو حرکت میداد و پرحرارت میبوسیدم...
 یه لحظه چشم هامو باز کردم و دیدم چشم هاشو بسته و با تمام

 وجود داره لب هامو میبوسه....
 گاز ارومی از گوشه ی لبم گرفت که بی اختیار ای کوچیکی کشیدم

 و دست هام دوباره تو موهاش مشت شد.....
 هیچکدوم از کارام دست خودم نبود..اینقدر هیجان داشتم که نمی

 فهمیدم چکار داریم میکنیم...
 لب ها و سرهامون میچرخید و هی زاویه بوسه رو عوض می کرد و

 از
 همه طرف می بوسیدم...

 یه دستشو برد تو موهام و الی موهام میکشید و اون یکی دستشو
 از لبه ی تیشرتم اروم برد تو و کمر و پهلوم رو نوازش وار دست



 و
 

 نوازشم میکرد و هرچند لحظه یه بار فشاری به کمر و موهام وارد
 میکرد و نزدیک ترم میکرد به خودش...

 کم کم فشار بوسمون کم و کمتر شد و با یه بوسه ی کوچیک روی
 البهام، بدون اینکه ازم جدا بشه لباشو روی صورتم حرکت داد و به

 طرف گوش و گردنم رفت....
 الب خیسمو گزیدم و چشمامو محکم بهم فشردم...

 االله ی گوشمو به دهن گرفت و با اولین بوسه و مکی که زد بی
 اختیار آهی کشیدم و بالفاصله دوباره لبمو گزیدم و صدامو خفه

 کردم....
 کامیار نفسشو تو گوشم فوت کرد و با "جونم"ی که گفت خشکم

 زد...
 نه بابا؟.. از این حرفا هم بلد بود؟...

 یه لحظه از فكرم خنده ام گرفت..مگه اون آدم نبود...
 با حرکتی که کامیار به بدنم داد از فکر بیرون اومدم و حواسم

 جمع شد...
 

 به دستشو انداخت زیر پاهام و دست دیگه اش رو انداخت
 دور گردنم و با یه حرکت بلندم کرد

 از ترس جیغ خفه ای کشیدم وسریع دستامو دور گردنش
 انداختم که کامیار مهلت نداد و دوباره مشغول بوسیدنم شد



 رفت تو اتاق من و انداختم رو تخت و خیمه زد روم
 كله صورتمو بوسید چشام ، گونه هام، لبام، پیشونیم

 نقطه نقطه صورتمو بوسه باران کرد
 به

* * * * * * * * 
 حلقه دستاشو محکم تر کرد و سفت تو بغلش فشارم داد

 تو این لحظه عشقم بهش هزار برابر شد
 اینکه از حدش جلوتر نرفت باعث شد اعتمادم بهش چند برابر

 بشه این کارش برام خیلی ارزش داشت
 میتونست خیلی راحت تا آخرش بره و کار رو تموم کنه

 اما نکرد از حدش جلوتر نرفت
 هنوز لحظه هایی که گذرونده بودیم رو هضم نکرده بودم..

 واقعا این کامیار بود که اینقدر به من نزدیک شده
 بود؟..باورش خیلی برام سخت بود....

 اما این چیزی بود که هرگز نمی تونستم ازش بگذرم..من
 عاشق این مرد بودم و تمام وجودم می سوخت واسه یه لحظه

 نزدیکی بهش...
 چشمامو بستم و خودمو تو بغلش جمع کردم..بینیمو چسبوندم

 به پیراهنش تا بوی تنش رو مستقیم نفس بکشم....
 اینقدر فکر کردم و فکر کردم که نفهمیدم کی همونطور مچاله
 شده تو بغل کامیار به خواب عمیق و آرومی فرو رفتم.......



 
 

 صبح که از خواب بلند شدمو با جای خالی کامیار روبه رو شدم
 

  فکر میکردم دیشب یه خواب بود اما با دیدن تیشرت کامیار رو تخت
 و بوی عطرش که کله تختمو گرفته بود وجودمو غرق آرامش کرد

  پاشدم دو سه لقمه صبحانه خوردم و
 

 خواستم زنگ بزنم به کامیار و ازش بپرسم ببینم ناهار چی درست کنم
 که چشم رو پیام بابک خان خیره موند

 



 _ یادت نره که زمانت داره تموم میشه دختر جون مثل اینکه جون
 داداشت برات مهم نیس که آنقدر دست دست میکنی نورا خانوم

 
 

 حال خوشم رو دوباره زهر کرد عوضی با دستایی لرزون شماره
 کامیار رو گرفتم :

  _ جانم
 

 محکم تر لبم رو گزیدم..
 

 جانم؟..
 

 دلم می خواست خون گریه کنم.. اون داشت خودش رو هر لحظه به
 من نزدیک تر میکرد و من داشتم از این موضوع سواستفاده

 میکردم…
 

  چطوری می خواستم در جواب محبت های این پسر بهش از پشت
  خنجر بزنم؟..

 
 مگه این دل المصب . گذاشت؟... خدایا چاره ای جز این ندارم..چکار

 می کنم... تو دلم نالیدم:
 



  -کامیار مهربونم منو ببخش عزیزم که مجبورم از اعتمادت سواستفاده
 کنم....

  با لحن لرزونی گفتم :
 

  _سالم
 

 مکثی کرد و متعجب گفت :
  _ چیزی شده ؟!!

 
 لبخند تلخی زدم و زمزمه کردم: \چیزی نیس حوصلم سر رفته چیزی

  هم نیس سرگرمم کنه گفتم ببینم ناهار چی بزارم راستش
 

 _امروز نمیام ناهار خونه نورا یه جلسه هست نمیرسم بیام حتى وقت
  نمیکنم سرمو بخارونم

 
  لب هام اویزون شد و با ناراحتی گفتم :

  _باشه پس مزاحمت نمیشم
 

  _ناراحت شدی جوجه؟!!
 

  _نه بابا چه ناراحتی برو به کارت برس مزاحمت نمیشم فعال
 



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

 بعد یه ربع به زور تونستم متقاعدش کنم که ناراحت نشدم تا بالخره
 رضایت بده و قطع کنه

 
  هوفففف من اگه االن تو خونه بیکار بمونم فکر و خیال منو میشه
 مخصوصا با تهدیدی که باهاش بابک خان اوقاتمو باهاش زهرمار

 کرد و چهارستون بدنمو لرزوند
 
 

 یهو با فکری که به ذهنم رسید عین ترقه از جا پریدم و دویدم سمت
 اشپزخونه .

 
 اونطور که کامیار میگفت صددرصد وقت نمیکنم ناهارم بخوره حاال

  که اون نمیتونه بیاد خونه من میرم و سوپرایزش میکنم
 

 واسش یه لوبیا پلوى لذیذ درست کردم همراه با ساالد سزار و الزانیا
 غذاهاکه آماده شد ساعت ١ بود
 سریع رفتم تو اتاق و آماده شدم

 



  یه تیشرت سفید ساده پوشیدم با یه شلوار نودی به رنگ مشکی یه
 مانتو آبی نفتی جلو باز تا یه وجب باالی قوز پام هم از روش پوشیدم

  با
 

 شال مشکی و كیف و كفش پاشنه بلند سفید مشکی بعد اینکه لباسامو
  پوشیدم رفتم جلوی میز توالت و یه

 
 آرایش ملیح و ناز کردم به خط چشم گربه ای نازک کشیدم با رژ گونه

  اجری و رژ لب قرمز کم رنگ
 

 آماده شدم که شدم به خودم تو اینه نگاه کردم و یه لبخند رضایت زدم
 و سریع بعد برداشتن غذاها از خونه زدم بیرون.

 
 تاکسی گرفتم و آدرس شرکت کامیار رو به راننده دادم

 
   تقریبا بعد بیست دقیقه رسیدیم کرایه رو حساب کردم و پیاده شدم

 
 راه افتادم سمت شرکت یه بار که اومده بودیم بیرون و داشتیم از این

 مسیر رد میشدیم کامیار شرکتشو بهم نشون داده بود واسه همون
 آدرسشون بلد بودم

.... 
  اتاق کامیار طبقه پنجم بود و با اسانسور خودم رو رسوندم باال...



 
  از اسانسور که خارج شدم، با دیدن منشی اخم هام رفت تو هم...

 
 خیلی خوشگل و جذاب بود…

 
  با لباس های مناسب و مرتبی که پوشیده بود و اون آرایش مالیمش

 خیلی سنگین و شیک شده بود ....
 

 با فکر اینکه کامیار هرروز این رو میبینه و همه کارهاش با این
 دختره اس، اخم هام رفت تو هم..

 
  خوشم نمیومد ازش.....

 
 رفتم جلوی میزش و اروم سالم کردم…

 : با ابروهای باال انداخته، خیلی جدی گفت :
 

   - بفرمایید..
  نامحسوس چشم هام رو تو کاسه چرخوندم و پوف زیرلبی کشیدم.....

 
 ی لبم رو گزیدم و درحالی که تو دلم بی دلیل از دست این دختره

  حرص می خوردم، منم نگاهم رو جدی تو چشم هاش دوختم و گفتم
 



  -با کامی...
 

 سریع حرفم رو خوردم..شاید کامیار دوست نداشته باشه کسی نسبت
 مارو بدونه یا حتی بدونه صمیمی هستیم....

 
  با کمی مکث جمله ام رو درست کردم

 
   -با اقای سلطانی کار دارم...

 
 دفتر جلوش رو باز کرد و با صدای نازک و لوندش گفت:

 
  -قرار قبلی داشتین؟

 
 پلک هام رو روی هم گذاشتم و با خودم گفتم: "صبر صبر..خدایا کمی

 صبر..
 

 کامیار این موجود عجیب غریب رو از کجا پیدا کردی اخه"
 

 _خیر فقط شما بفرمایید کجا تشریف دارن
 

  دختره اخماشو کشید توهم و گفت : _داخل اتاقشونن اما بدون
 هماهنگی نمیتونم اجازه بدم برید داخل



 
  _ باشه منتظر میمونم

 
 یه پنج دقیقه ای منتظر بودم که از شانس خوبم یکی منشی خانوم رو

  صدا کرد و دختره مجبور به رفتن شد
 

  همینکه رفت منم شیرجه زدم به سمت اتاق کامیار
 

 چند تقه به در زدم و وقتی که صداش بلند شد و با جدیت بفرمایید گفت
 رفتم داخل

 
  دیدمش که سرشو تو انبوهی از کاغذ فرو کرده بود اصال حواسش

  نبود با صدای جدی محکم گفت:
 

  _بفرمایید خانوم حمیدی کاری دارید
 

 با فکر اینکه منو شكل اون دختره عتیقه میبینه لحظه حرصم گرفت
 اما بالفاصله خندم هم  گرفت

 
   این بنده خدا که نمیدونست منم حتی خبر نداشت که دارم میام اینجا

 



 وسایل توی دستامو آروم گذاشتم رو زمین و رفتم پشت سرش، و
  دستامو دور گردنش آویزون کردم.

 
 کامیار که با خودکار درحال نوشتن چیزی رو کاغذ  بود خشكش زد

 
  چشماشو بست و نفس عمیقی کشید ، و زمزمه کرد:

 
  _نورا

 
 سرخوش خندیدم و گفتم:

 
  _جونم

 
   دستامو باز کرد و بلند شد ، و روبه روم ایستاد

 
 _تو اینجا چیکار میکنی دختر _دیدم تو افتخار نمیدی واسه ناهار بیای

 خونه ، این شد که من ناهار پختم و اومدم اینجا مطمئن بودم آنقدر
 سرگرم میشی که یادت بره ناهارم بخوری برد

 
 

 چشاش برق زد و لبخند کج. معروفش کنج لبش نشست دستاشو دور
 کمرم حلقه کرد و پیشونیشو چسبوند به پیشونیم



 
  _هوممممم پس خانوم کوچولو نگران ناهار خوردن من بوده و پاشده

 اومده اینجا
 

   با شیطنت لبخند ملیحی زدم و شونه هامو با ناز انداختم باال
 

  کامیار تک خنده ای کرد ، و بلندم کرد ، و رو میز گذاشتم
 

 دستامو دور گردنش حلقه کردم و غرق شدم تو چشایه نازش
 

  خدایا من واسه اون دوتا چشای مشکی جونمم میدم وقتی با اون نگاه
 خوشگلش تو چشام خیره میشه جون دوباره میگیرم

 
  با بی طاقتی بغلش کردم و سرمو گذاشتم رو سینش

 آخ خدا صدای قلبش قشنگ ترین آهنگ دنیاس
 

 تو بغلش آروم گرفته بودم و کامیار داشت از زیر شال موهامو نوازش
 میکرد

 
  _ کامیار

 
  _جان



 
 _هیچوقت ولم نكن باشه ؟

  
 سرمو بلند کرد از رو سینش خیره موند تو چشام نگاهش پر از گرما

 بود وقتی اینجوری تو چشام خیره میشه وجودم آروم میشه .
 

  غرق نگاه خاصش بودم ، که یه دفعه دستاشو انداخت دو طرف
 صورتمو لباشو چسبوند رو لبام قلبم هری ریخت پایین و لرزش بدنمو

 گرفت آخ خدایا بهشت که میگن اینه؟؟!!
  

 لباشو آروم از هم فاصله داد لبامو به دهن گرفت آنقدر آروم و با
 احساس لبامو میبوسید که منم به وجد اومدم وهمراهیش کردم

 



 
 غرق لبای هم شدیم و عین چسب به هم چسبیده بودیم

 
   وقتی نفس کم آوردم سرمو کشیدم عقب

 



 کامیار که هنوز دلش نمیخواست عقب بكشه، با عقب نشینی من لباش
  همراه با لبام کشیده شدن

 
  چشماشو باز کرد و شاکی تو چشام خیره شد

 
 با شیطنت خندیدم و چشمک نازی زدم کامیار لبخند کجی زد و یه

 دفعه لباشو دوباره گذاشت رو لبام
 و دوباره مشغول لبام شد

 
   وقتی تا حدودی سیراب شدیم

 
 از هم فاصله گرفتیم هردو نفس نفس میزدیم

 
  پیشونیشو چسبوند به پیشونیم و با چشای خمارش بهم خیره شد

 
 _حیف که خونه نیستیم.

 
 با شیطنت آبرومو انداختم باال

 
 _مثال اگه خونه بودیم چی میشد؟؟؟!!!!!

 
 با چشمای خمار تو چشام خیره شد و گفت :



 
 _پاشو بریم خونه تا بگم چی میشه

 
  عین لبو قرمز شدم

 _عههه کامیار
 

 کامیار غش غش زد زیر خنده
 خدایا وقتی میخنده چرا قلبم میلرزه ؟؟؟؟!!!!!

 
 ن کی آنقدر عاشق شدم که خودم نفهمیدم فقط به خودم اومدم و دیدم

  این پسر شده همه ی زندگیم
 

 _خوبه خوبه پاشو بیا ناهارمون رو بخوریم
 

 بالخره بعد کلی شوخی و خنده ناهارمون رو خوردیم
 

 بعدش کامیار با قاطعیت تمام دستور داد با امیر برگردم و
 وقتی هم اعتراض کردم چنان بهم نگاه کرد که پشیمون شدم
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  با شنیدن صدای در با شوق دویدم سمت در
 

 دیدمش که داشت کت اسپرتشو آویزون میکرد
 

 _خسته نباشی عزیزم
 

 برگشت طرف و با دیدنم چشاش برق زد
 

 _به به خانوم کوچولو ، چه طوری جوجه ؟؟
 

 سرخوش خندیدم در حالی که به سمتش میرفتم گفتم :
 _خوبم آقا خسته نباشی عزیزم

 
 _مرسی ، شام چی داریم ؟ دارم از گرسنگی میمیرم نورا .

 
 _تا تو دست و صورتت رو بشوری و لباسات رو عوض کنی منم میز

 شام رو میکشم.
 

 کامیار رفت به سمت اتاقش و منم به سمت اشپزخونه رفتم و میز شام
  رو چیدم

 
  تنگ آب رو گذاشتم رو میز و رفتم سمت هود تا خاموشش کنم



 
 خواستم دکمه خاموش روبزنم که یه دفعه کنار دریچه های هود یه
  چیزی شبیه کاغذ دیدم که از بغل یه گوشش در اومده بود بیرون

 
 یه دفعه نمیدونم چرا دلشوره گرفتم

 
 وای خدایا یعنی اینا همون مدارکی هستن که بابک خان دنبالشه ؟؟؟!!!

  بدنم سست شد و آوار شدم رو
 

 صندلی میز ناهار خوری داشتم سکته میکردم خدایا چرا حاال که داشتم
  رنگ خوشی تو زندگیم میدیدم چرا حاال که حس میکنم کامیار بهم

 وابسته شده این لعنتیا پیدا شدن
 

  نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم لرزش بدنمو کنترل کنم
 

 پاشدم و رفتم سمت هود تا کاغذارو بیارم بیرون و مطمئن بشم
 

 اما تا دستمو دراز کردم سمت هود با صدای کامیار جیغ
 بلندی کشیدم و از ترس و استرس افتادم رو زمین

 
 کامیار هل شده اومد سمتم

 _نورا ؟! نورا خوبی؟ چیشدی تو یه دفعه؟!



 
 آب دهنمو صورت دادم و سعی کردم به خودم مسلط بشم

 
  مطمئنم صورتم رنگ گچ دیوار شده و لرزش دست و پام خودش

 شک برانگیز بود
 از همه چی

 
 با صدای لرزونی گفتم :

 _خوبم ، خوبم یه لحظه از پشت صداتو شنیدم ترسیدم فقط
 

 _مطمئنی اخه رنگت خیلی پریده ! چیزی شده؟ میخوای بریم
 دکتر ؟!

 
 _وای نه کامیار خنجر نخوردم که به لحظه صداتو که

 شنیدم ترسیدم فقط همین
 

 کامیار با لحنی که معلوم بود قانع نشده گفت:
 _مطمئني ؟!! اخه صورتت خیلی رنگ پریدس

 
 _آره آره چیزی نیس نگران نباش

 
 _باشه پس بزار یه لیوان آب بهت بدم



 
 کمکم کرد بلند بشم و رو صندلی بنشینم بعدم یه لیوان آب

 بهمداد و نگران بهم خیره شد
 

 تو تموم حرکاتش نگرانی و هل بودن معلوم بود
 

 یکم بعد که حالم تا حدودی جا اومد و به خودم مسلط شدم
 بلند شدم و سعی کردم با شوخی و خنده نگرانی رو از چشاش بریزم

 دور
 

 اما نشد خب معلومه کامیار آدم خیلی تیزی هست حتی اینکه تا االن
 متوجه جاسوسی من تو این

 خونه نشده هم خودش جای شکر داره
  اون روز تا آخر شب سعی
 ، کردم با خندیدن نقاب بی

 تفاوتی به صورتم بزنم اما فقط خدا میدونست که درونم
 

 چه بلوایی به پا بود
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 با استرس نگاهم رو تو خونه چرخوندم و راه افتادم سمت

 آشپزخونه...
 دستم می لرزید و از درون در حال فروپاشی بودم...

 به سختی آب دهنم رو قورت دادم و
 اما بازم می

 اروم رفتم داخل و با اضطراب نگاهم رو همه جای خونه
 

 چرخوندم...
 با اینکه قبال چک کرده بودم و چیزی ندیده بودم

 ترسیدم دوربین تو یه جای خونه و آشپزخونه باشه...
 این قسمت از هود هم با اون همه گشتن و زیر و رو کردن خونه
 بازم پیدا نکرده بودم و شاید دوربین رو هم به جایی استتار کرده

 باشه.....
 می

 قبل از اینکه برم سمت هود ، یه نگاه دیگه به ساعت انداختم و
 دیدم هنوز خیلی مونده تا اومدن کامیار....

 
 وقتی خیالم راحت شد با ترس و دست و پایی که به شدت

 لرزید دریچه های هود رو ورداشتم .
 

 با دیدن یه سری پاکت های بزرگ باز هم لرزیدم



 
 با دستی که می لرزید بیرونشون آوردم و نگاهی به داخلش

 نداختم…
 

 نمی دونستم از کجا باید بفهمم کدوم مدارک مربوط به بابک خان
 هست

 کاغذ هارو یکی یکی برداشتم نگاه کردم اما هیچی ازشون نمی
 فهمیدم....

 
 لب هام رو جمع کردم و نگاهی به ساعت انداختم.. هنوز وقت

 داشتم...
 قرارداد های شرکتش و سند چندتا باغ و خونه و کلی چیزای دیگه |

 هم بود که نمی تونست چیزی باشه که بابک خان میخواد.
 

  همینطور که مدارک داخلش رو زیر و رو می کردم
 
 

 که چشمم خورد به یه پاکت کاهلی رنگ و بزرگ که زیر بقیه تا االن
 مخفی بود و دیده نمیشد.

 
 اخم هام رو کمی کشیدم تو هم و

 دراوردمش و پشتش رو نگاه کردم که چشمم به نوشته ی روش



 خورد.. بابک صمدی
 

 لبم رو محکم گزیدم..خودش بود.. هرچی که بود تو همین پاکت بود.
 اما چکار باید می کردم؟

 
 لب هام رو روی هم فشردم و با خودم گفتم فعال یه بندازم ببینم چی

 داخلشه، بعد یه فکری واسش می کنم.
 رفتم روی تخت نشستم و سر پاکت رو باز کردم و چپه اش کردم

  روی
 تخت..

 
 هرچی داخلش بود افتاد ت... یه سری کاغذ ،شناسنامه و پاسپورت و

 چند تا سی دی و یدونه فلش.
 کاغذ هارو یکی یکی برداشتم نگاه کردم اما هیچی ازشون نمی

 فهمیدم...
 

 لب هام رو جمع کردم و نگاهی به ساعت انداختم..هنوز وقت
 داشتم...

 سرم رو تو اتاق چرخوندم و لپتاب کامیار رو روی میز دیدم..رفتم
 لپ تاپ رو اوردم روی تخت و دکمه ی روشن شدنش رو زدم و

 منتظرشدم.....
 



 نمی دونستم چی قراره ببینم اما اصال حس خوبی نداشتم...
 
.. 

 با باال اومدن لپتاب نگاهی به محتوای پاکت انداختم و فلش رو
 برداشتم و وصل کردم بهش...

 فایلش رو باز کردم..
 

 فقط یدونه فیلم داخلش بود...
 آب دهنم رو قورت دادم و با تردید روی فیلم کلیک کردم و دوتا

 چشم دیگه هم قرض کردم و با دلی پر آشوب چشم دوختم به
 صفحه ی لپتاب بود که اول سیاه بود و کمی بعد فیلم شروع به

 پخش شدن کرد.....
 
 

 از دیدن فیلم انقدر بد جا خوردم و وحشت کردم که نزدیک بود
 سكته کنم..خدایا این چی بود دیگه.

 
 حالم داشت بهم می خورد...

 
 یه دختر بود که با لباس های زیر خوابیده بود رو تخت و دست و

 پاش بسته بود
 



 دختره هعی تقال میکرد تا دستاشو باز کنه اما موفق نمیشد
 

 خدایا این دختره کی بود دیگه اینجا چه خبره خدایا
 

 ختره هعی داشت تالش میکرد تا دست و پاشو آزاد کنه
 که با شنیدن صدایی دختره از ترس موند سرجاش و منم

 از این طرف خشک شده سکته کردم
 

 این صدای بابک خان بود !!!!!! اون چه ارتباطی با این دختره
 داشت

 _به به کیمیا خانوم ! احوال شما؟ خانواده خوبن ؟!!
 

 دختره با ترس و عصبانیت جیغ زد:
 _چی از جونم میخوای حیوون ؟؟؟؟ داری چه غلطی میکنییییي

 
 _هیسسسسس داد نزن کیمیا سلطانی !!! چون فقط خودت

 عذاب میکشی
 

 یه لحظه با شنیدن فامیلی دختره مخم سوت کشید !!!!!
 سلطانی !!!!!!!

 این دختره کیه کامیار میشه که فامیالشون یكیه ؟؟!!!!!
 



 دختره زد زیر گریه و داد زد :
 _چی از جونم میخوای اخه ؟؟؟ میفهمی به خاطر وضعیتم

 دارم جون میدم
 سگ پیررر

 
 بابک خان هم عصبانی شد و خشمگین غرید :

 _میخوای بدونی من چی میخوام ؟ جونتو میخوام !!
 جون تک تک ادا مایی که از خون سلطانی هستن رو میخوام

 چون همین سلطانی ها جونمو گرفتن !!!!
 

 دختره سکسکه گرفته بود از ترس و شوک
 

 _چ.چر...چرا.. مگه...مگه... سلطانی ها باتو... چیک...چیکار
 کردن!!!!؟؟؟

 
 _اووووو رسیدیم به بخش مورد عالقه من با وجود اینکه از قصه

 گفتن، بدم میاد اما در مورد تو یکی تبعیض قائل میشم
 

 یه دفعه صورت سرخوشش از بین رفت و شبیه به اژدها شد
 همینطور که خم شده بود سرش رو چرخوند و نگاهی به دختره

 کرد و گفت:
 میدونی بچه که بودم عاشق شدم..



 خودش زد زیر خنده
 

 همونطور داشت میخندید و وسط خنده های گفت :
 _باور نمیکنی ؟ نه؟ اره بابا منم یه زمانی عاشق بودم

 اوه نه نه اشتباه شد یه زمانی نه من هنوزم یه عاشقم
 اما االن همون دختر شده بزرگترین حسرت زندگیم

 جلو چشممه ها اما ازم فرسخ ها دوره
 عاشق یه دختر چشم آهویی .. خانوم .. مهربون..

 چشاش جادوم میکرد
 مکثی کرد و ادامه داد :

 
 یه روزه پاییزی بود اون موقع ها ٢٣

 ٢٢ سالم بود
  دخترانه

 داشتم از سرکار برمیگشتم سر کوچمون یه دبیرستان
 بود که دقیق با تایمی که من برمیگشتم تعطیل

 میشد
 اهل دختر بازی نبودم

 خوشم نمیومد با ابرو و عفت یه دختر بازی کنم فکر میکردم
 اگه با دختری دوست بشی و بعد ها ولش کنی اون دختر

 بی آبرو میشه
 هه چقدر دوستام منو به خاطر این طرز فکرم مسخره میکردن



 سرش رو چرخوند طرف دختره و پوزخندش پررنگ تر شد:
 میدونی من زمین تا آسمون با اینی که االن هستم فرق می

 کردم.. یه پسر درسخون و سر به زیر که حتی خجالت
 میکشید مستقیم تو صورت کسی نگاه کنه..با هیشکی

 چشم تو چشم نمیشدم از بس خجالتی بودم..ولی برای اون
 هرکاری الزم بود می کردم..اگه می االن

 بدون درنگ میمردم.. من مجنونش بودم. یه جوری تو من نفوذ
 کرده بود که حتى االنم که تقریبا سی سال گذشته بازم نمی

 تونم کسی رو جایگزینش کنم.
 و

 نفس عمیقی کشید
 ادامه داد :

 گذشت و گذشت تا اینکه یه روز خبردار شدم براش
 خاستگار اومده اون یه لحظه اگه بگم مردم دروغ نگفتم از

 
G 

 اون روز به بعد گیج و منگ بودم..نمی دونستم چیکار
 کنم.. اما بعد فکر کردم..هی فکر کردم.. با خودم گفتم

 شوهرش که ندادن دیوونه شدی.. به خواستگار، از کجا
 معلوم اصال قبولش کنن..با همین حرفا خودمو اروم کردم و

 منتظر یه فرصت شدم که باهاش حرف بزنم.. از خونه خیلی
 بیشتر از قبل بیرون میومد اما دیگه تنها نبود.. همیشه



 مادرش، دوستش یا یکی از اشناهاش باهاش بود..في
 تونستم تو راه مدرسه اگه یه وقتی تنها بود، گیرش
 بندازم..صبح ها دنبالش تا مدرسه می رفتم و موقع

 تعطیلیش هم تا خونه دنبالش بودم.. فقط واسه اینکه دو
 دقیقه فرصت پیدا کنم ازش بپرسم موضوع چیه.

 دختره که انگار فراموش کرده کجاس و تو چه موقعیتیه با
 کنجکاوی گفت:

 
 _حرف زدی ؟؟

 
 سرش رو انداخت پایین و زمزمه وار گفت:

 _حرف زدم...
 

 و چشم هاش رو محکم روی هم می فشرد
 سرش رو تکون داد و دست هاش رو تو هم پیچیده، سر

 زانوهاش گذاشت و گفت:
 باالخره یه روز تنها گیرش اوردم..کسی باهاش نبود و
 تونستم بهش نزدیک بشم..وقتی پیچید تو یه کوچه پشت

 سرش رفتم و وقتی دیدم کوچه خلوته همونجا خفتش
 کردم..وقتی دستشو گرفتم و چسبوندمش به دیوار تقریبا

 
 سکته کرد از ترس.. اون رنگ پریده و چشم های گرد شده



 اش هیچوقت از یادم نمیره..خیلی ترسیده بود.
 لبخند محوی از یاداوری گذشته روی لب هاش نشسته بود

 و نگاهش به روبرو بود...
 اصال متوجه ی حضور دختره نبود تو گذشته اش غرق

 شده بود و رفته بود تو خاطراتش...
 همینطور که به دیوار روبرو خیره شده بود، اون لبخند

 کمرنگش کم کم به پوزخندی تغییر کرد و اخم هاش جمع
 شد.

 با لحنی که رفته رفته عصبی تر و خشن تر میشد گفت:
 - ازش موضوع خواستگار رو پرسیدم.. با اون زبون درازش گفت

 به تو ربطی نداره.. با اینکه ترسیده بود اما زبونش کوتاه
 نمیشد..گفتم.. همه چی رو بهش گفتم.. از اینکه سالهاست

 خاطرشو میخوام.. اینکه بخاطره اون سر کوچه منتظر
 میشم.. اینکه دوستش دارم و نمی تونم بدون اون زندگی
 کنم..گفتم چقدر عاشقشم و اگه مال کس دیگه ای بشه من

 گفتم میدونم اونم بی میل نیست بهم و از نگاه ها
 لبخندانش میفهمم.

 میمیرم..
 و

 پوزخندش پررنگ تر شد و چرخید طرفم و مستقیم تو چشم هام
 خیره شد:

 وعصبی شده



 
 - اون لحظه یه جوری با تعجب نگاهم کرد که به همه .چی

 شیک
 کردم.. یه جوری که انگار داره به عجیب ترین ادم دنیا نگاه

 میکنه.. از اینکه می ترسید کسی مارو اونجا ببینه
 بود و از طرفی هم کم کم از شوک در اومد.. هلم داد عقب و گفت

 فکر نمی کرده اینقدر احمق باشم که یه نگاه و لبخند رو به
 عالقه تعبیر کنم..کلی حرف بارم کرد..من خشکم زده بود و

 داشتم میمردم اون لحظه..همه ی معادالتم بهم خورده بود. اما
 حرف آخرش وقتی داشت میرفت، دلمو بدجور سوزوند و آتیشم

 زد..
 صداش ضعیف و زمزمه وار شد:

 گفت خودش اجازه ی خاستگاری داده و عاشق کسیه که
 داره میاد خاستگاریش..گفت عاشق شده و اونو با هیچی

 تو دنیا عوض نمیکنه و دیگه سرراهش سبز نشم وگرنه به
 خانوادش میگه..

 همونجوری خشک شده داشتم به فیلم نگاه میکردم اصال
 یه درصد هم فکر نمیکردم بابک خان همچین گذشته ای

 داشته باشه این مرد مغرور چطور همچین حرفی رو تحمل
 کرده و هیچی نگفته..

 با صداش دوباره حواسم جمع فیلم شد :
 اینقدر تعجب کرده بودم که نتونستم حرفی بزنم.. اونم صبر



  نکرد، به سرعت دور شد
 و من ایستادم همونجا رفتنشو نگاه

 کردم.تموم عشق و آرزوها و رویاهام تو چند دقیقه دود شد
 

 رفت هوا.. رفتم خونه و چندین روز پا تو کوچه و خیابون
 نذاشتم.. نمی دونستم چه خبر بود..مادرم چون خبر داشت،

 چیزی از اونا و کارهاشون بهم نمی گفت..نمی دونم چه
 مدت بود که درست حسابی زندگی نکرده بودم، حتى از تو

 خونه تا تو حیاط هم نمیومدم اما یه روز ناغافل از بین
 حرفای مادر و پدرم شنیدم که فرداشب عروسیه..می

 خواستن منو یه مدت از اونجا دور
 کنن.

 دوباره پوزخندی زد که بیشتر شبیه به یه لبخنده تلخ بود..
 اونموقع مگه چه کاری از دستم برمیومد؟..خودمو بیشتر داغون

 کردم و تا صبح مثل بچها تو دامن مادرم گریه کردم..اون شبو به
 سختی گذروندم اما.

 اما قسم خوردم یه روزی تالفی همه ی اون اشک هارو دربیارم...
 نفس عمیقی کشید ادامه داد:

 و امروز روز تقاص پس
 و

 دادنه
 حتى من هم متوجه لرزشی که دختررو گرفته بود شدم داشت از



 چی حرف میزد!!!!؟؟؟؟؟
 دختره با صدایی فوق العاده لرزون گفت:

 _من.. منظور..منظورت چیه!!!!؟؟؟؟
 شد

 بابک خان با سرخوشی نفس عمیقی کشید و خم ش رو صورت
 دختره و با لحن مرموزی گفت:

 به نظرت اگه دخترشون شکنجه بشه و بعدم
 چه اتفاقی واسه اون دو کفتر عاشق میاد ؟ هومممم؟؟

 کشته بشه
 دختره رنگش شده بود مثل گچ دیوار !!! این دختره چه ارتباطی

 داره به اون دختری که بابک خان عاشقش بوده؟؟؟!!!
 هیییییییییي صبر کن ببینم این دختره ، دختر همون زنس که

 بابک خان عاشقش بود هههه !!!!!؟؟؟؟؟
 اما اون زنی که بابک خان عاشقشه كیه؟؟

 این دختره و اون زنه چه ارتباطی به کامیار دارن؟؟؟؟
۵ 

 دستمو با وحشت کمک فشار دادم رو دهنم
 حتی از تو فیلمم معلوم بود که دختره داره سکته میکنه

 بابک خان با لحن بدجنسی گفت :
 خب اوممم به نظرت بزرگترین شکنجه واسه یه دختر چی میتونه

 باشه ؟؟؟ عااااا بزار من بگم ! یا اصال چرا
 بگم االن با تصویر فول اچ دی نشونت میدم



 بعدم بلند داد زد :
 احمدددد

 یه مرد با هیکلی درشت و قیافه ای زمخت وارد شد
 جانم آقا

 
 حتی صداشم آدمی خون برمیداره

 دختره همون جوری داشت با گریه ای وحشتناک داد و فریاد میزد
 بابک خان با همون لحن بدجنس و مرموز گفت :

 
 وقتشه پسر

 همون مرد هیکلی که حاال فهمیدم اسمش
 احمده لبخندی به مرموزی و بدجنسی لبخند بابک خان زد و با

 اشاره بابک خان
 هردو لباس هاشونو در آوردن

 با وحشت چشامو بستم و فقط به صدا گوش دادم حدس
 اینکه میخواستن چیکار کنن سخت نبود
 یکم کلیپ رو کشیدم جلو تا اینارو نبینم

 وقتی یکم فیلمه رفت جلو با دیدن جسم بی جون و تقریبا
 خونی و کبود دختره روح از تنم رفت و نشسته وا رفتم

 چیکارکردن؟؟؟!!!! رسما دو نفره به دختره تجاوز
 کردن !!!!؟؟؟؟

 بابک خانو دیدم که جسم بی جون دختررو کشید وسط اتاق



 احمد هم رفت و دختررو به زور به حالت نشسته در آورد
 و سره بی جونشو گرفت باال

 صدای اون خوک کثیف دوباره بلند شد :
 خب خب خب کیمیا خانوم گل چه طور بود؟

 حال داد نه ؟ اصال مگه میشه حال نده نگاه من و احمد رو
 ابرا هستیم

 بعدشم خودش و اون مردک کثافت تر از خودش زدن زیر
 و
 

 خنده
 سرش

 وسط خنده هاش صدای نفرت انگیزشم انداخت
 پس

 و داد زد:
 میبینی ماهور عزیزم ؟؟ اون عشقم چی؟ اونم میبینه ؟؟
 ببین دخترت چه لذتی به منم و آدمم داده؟؟ اما حیف که

 این پری دیگه عمرش به دنیا نیست
 حیف که دیگه نیازش ندارم ! لذت ببر عشقم نگا ببین االن

 چیکار میکنم !!!؟؟؟
 تاااخ درست وسط پیشونیی دختره شلیک کرد و همون لحظه

 فیلم تموم شد
 با صدای



 یک گلوله گوشامو گرفتم و از ته دل جیغ زدم
 با دیدن اون همه خون حالم داشت بهم میخورد..دوتا دستم

 رو روی دهنم فشردم و عق زدم...
 دویدم سمت دستشویی تو اتاق کامیار و تو روشویی خم

 شدم...
 هیچی باال نمی اوردم و فقط عق می زدم و زور به دل و

 روده ام می اومد...
 پر

 صدا گریه می کردم و عق می زدم..
 مشتم رو چندبار پر از آب کردم و پاشیدم به صورتم..چقدر

 راحت آدم می کشت این عوضی و ككش هم نمی گزید..
 

 
 

= = = = 
 من چطور این فیلم رو بدم به اون قصي القلب..چطوری راضی



 بشم اون اشغال کارهاش بدون مجازات بمونه؟..
 حتما قتل های دیگه ای هم داشته و این کار چیزی نیست

 واسش....
 اصال اون دختره کیه ؟؟؟!!! چه ارتباطی به کامیار داره؟؟!!!

 چرا فامیلیشون مثل هم بود !!!!؟؟؟؟؟ عشق بابک خان چه ربطی
 به خوانواده اینا داره اخه !!!!!؟؟؟؟؟؟

 سرم داشت از این چرا ها منفجر میشد
 یه دفعه با فکری که به ذهنم رسید چهارستون بدنم لرزید

 با وحشت سرم رو بلند کردم..نوید ..وای نوید
 

 مطمئنا کشتن نوید واسش مثل آب خوردن بود
 اگه این مدارک رو واسش نمی بردم خیلی راحت بدبختم

 میکرد.. ولی پس کامیار چی...
 و

 از بدبختی خودم زدم زیر گریه و دست هام رو به سنگ روشویی
 بند کردم و همونجا سر پاهام نشستم...

 خدایا داشتم دیوونه میشدم...
 هق زدم و لب هام رو روی زانوم فشردم...

 چکار کنم.. من چکار کنم..چه خاکی باید تو سرم بریزم....
 اگه این مدارک رو نمی بردم نویدم رو خدایی نکرده از دست می
 دادم و اگه می بردم کامیار رو بیچاره می کردم و خون خیلی ها

 پایمال میشد.



 نه نه من نمیتونم کامیار رو از دست بدم نمیتونم خون آدمایی که
 پایمال کنم

 رو
 با پاهایی لرزون دویدم تو اتاق و فلشمو آوردم هرچی که تو سی
 دی و فلش بود رو کپی کردم تو فلش خودم و از مدارک هام با

 گوشیم عکس انداختم
 بعدم همه شونو عین روز اول جمع کردم و گذاشتم داخل هود و

 سرجاشون
 بعدم عکس های توی گوشی رو هم ریختم تو فلش و از گوشیم

 پاک کردم
 فلش رو تو مخفی ترین جای کیفم قایم کردم و خودمو انداختم

 
 تو حموم

 همونجوری با لباس زیر دوش آب سرد نشستم و از ته دل زار زدم
 چی

 واسه خودم
 خدایا خودت یه راهی پیش روم بزار

 خودت کمکم کن خدا چیکار کنم مدارکو ببرم و بدم دست اون
 حیوون و جون خودم و داداشمو نجات بدم پس جون اون دختر

 بیگناه . میشه؟؟؟!!!!
 اگه نبرم هم نویدم چی میشه ؟؟؟!!!!
 کامیار !!!! کامیار رو چه جوری وا



 حفظ کنم؟؟؟ !!!
 اینجور که معلومه همون قدر که این مدارک واسه بابک خان

 مهمه ده برابر اون واسه کامیار مهمه
 من حتی نمیدونم اون دختره کیه ؟؟؟!!!!

 بابک خان و کامیار چرا باهم دشمن هستن ؟؟؟؟!!!!
 تو دو راهی بدی گیر کرده بودم
 نه راه پس داشتم ؛ نه راه پیش.

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

* * 
* * * * 

* * * 
 چند روزی بود که شبیه میت ها شده بودم

 زندگیم شده بود جهنم
 بعد اون روز که زیر دوش آب سرد نشستم مریض

 شدم شدید
 بابک خان هر روز زنگ میزد و تهدید که وقتم داره

 
 تموم میشه اما من هنوز بهش چیزی در رابطه با پیدا

 کردن مدارک نگفتم
 میترسم !!! یه جورایی هنوزم امید دارم !!!! فكر

 میکنم. اگه لفتش بدم خدا یه راهی جلو روم میزاره .



 و اما كامیار !!! وقتی اون روز اومد و منو پتو پیچ
 شده در حال لرزیدن دید بنده خدا سکته کرد

 بردتم دکتر و دوتا سرم نوش جان کردم
 از اون روزم که حالم بده گذاشته به هوای مریضیم

 اما فقط خوده خدا میدونه که چقدر حالم بده
 دو روز بود که سرکار نمیرفت و مونده بود تو خونه تا مواظبم

 باشه
 همه این کارارو میلیون و آتیش میگیرم

 تصمیم خودمو گرفتم هرچه بادا باد
 جون خودمو میندازم تو خطر اما نه اجازه میدم جون داداشم
 تو خطر بیفته ، نه اجازه میدم خون اون دختر و هزاران نفر

 پایمال بشه ، و نه کامیار رو از دست میدم
 و

 چند روزی هست که همش فکر و فکر و فکر میکنم و به
 نظرم این بهترین و آخرین راه منه

 در رابطه با تصمیمم با فرشته حرف نزدم
 اون روز که اومد خونه دیدنم با دیدن حال و روزم
 پی به حال داغونم برد و به حال و روزم زار زد

 جوری که جیگرم آتیش گرفت
 

 فرشته واسم تنها یه دوست نیس اون بعد نوید تنها و با ارزش
 ترین عضو خوانوادمه



 من جز اون و نوید و عشق کامیار که تو قلبم مخفیه هیچی ندارم
 هیچی

* * * * * 
* * * * 

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

* * 
 با همون لباس حریر کوتاه که قدش تا وسط رون پام بود ، روی

 تخت نشستم و شماره ی فرشته رو گرفتم.
 موهام رو لخت و فرق کج، سشوار و اتو کشیده و دورم ریخته

 بودم....
 آرایش چشم غلیظ أما ماتی هم روی صورتم نشونده بودم و لب

 هام با اون رژ لب قرمز جیغ درشت تر از حد معمول دیده
 میشد..

 نمی دونم کارم درست بود یا نه اما نمی خواستم همینطوری از
 اینجا برم..من عشق رو برای اولین بار تجربه کرده بودم و داشتم

 توش شکست می خوردم..
 اینو نمی خواستم اما چاره ای هم نداشتم....

 فرشته بعد از چند بوق جواب داد.. لبخنده تلخی زدم و در جواب
 "جانم"ی که گفت، گفتم:

 _جانت بی بال..خوبی عزیزم؟
 



 -خوبم دورت بگردم تو خوبی؟ بهتر شدی ؟
 

 _اره عزیزم بهترم . فرشته ؟
 

 _جونم خواهری
 

 نفس عمیقی کشیدم و بغضم رو قورت دادم:
 _زنگ زدم بگم شاید به مدت نتونم از خودم بهت خبر بدم..نمی

 دونم قراره چی پیش بیاد. . تو اولین فرصت بهت زنگ
 میزنم.. شاید کامیار بیاد سراغت.. هیچی بروز بدی فرشته .. بگو از

 هیچی خبر نداری.. فرشته تو هیچی نمیدونی..خودتو تو دردسر
 نندازی.کامیار با کسی شوخی

 نداره.....
 

 فرشته با صدایی که حاال راحت میشد ترس و استرس رو از
 توش معلوم بود :

 _چی داری میگی نورا ؟؟؟ زده به سرت ! چیشده؟ اتفاقی
 افتاده ؟

 
 _نه عزیزم چه اتفاقی !! فقط خودت خوب میدونی که من هر

 لحظه تو دهن شیرم خواستم بگم اگه یه زمانی اتفاقی افتاد
 الاقل خیالم از بابت تو راحت باشه



 
 

 بالخر و بعد نیم ساعت تونستم قانعش کنم که هیچی نیست و
 فقط واسه محض اعتیاد دارم اینارو بهش میگم

 همینکه گوشی رو قطع کردم صدای چرخش کلید تو در بلند شد و
 من قلبم از استرس و هیجان لرزید

 
 پاشدم دستی به موها و آرایشم کشیدم و بعد مرتب کردن لباسم

 رفتم بیرون
 با دیدنش برای هزارمین بار عاشقش شدم و بی اختیار همون

 گوشه محو اندام ورزیده و قد و باالی رعناش شدم
 این پسر چرا آنقدر نازه خدا

 سرشو که بلند کرد با دیدن من تو اون وضعیت و محو خودش
 یه لحظه خشک شد

 اما بعد چند دقیقه با چشایی که برق میزد و لبخندی شیطنت باری
 اومد جلو

 
 _به به جوجه خودم . جوووووون چه ناز شدی تو توله. خبریه ؟!!

 
 با ناز خندیدم و شونه هامو انداختم باال

 _نه واال بده خواستم یکم به خودم برسم و خوشگل کنم
 



 اومد جلو دستاشو دور کمرم حلقه کرد
 _جوجه ی من همونجوری ساده هم خوشگله

 
 از این اعتراف یهوییش قلبم هری ریخت پایین و قلبم

 قیلی ویلی رفت
 با ناز خندیدم و گفتم :

 
 _خیلی خب حاال، نمیخواد لوسم کنی . برو لباساتو عوض کن

 تا منم شامو بكشم
 

 _حاال من شام بخورم یا نورا خانومو؟
 

 با خنده و اعتراض یه مشت رو شونش زدم :
 _کامیارررر

 
 غش غش زد زیر خنده و من مردم واسه اون خنده ی ناز

 و مردونش
 بالخره با شوخی و خنده رضایت داد تا بره لباس هاشو

 عوض کنه و منم برم غذارو بکشم
 غذایی که درست کرده بودم رو همراه با

 ساالد فصل و ماست و
 سبزی و نوشابه گذاشتم رو میز



 میخواستم امروز همه چی خاص باشه
 یه لحظه با فکر اینکه این آخرین باریه که دارم براش غذا
 درست میکنم بغض قلومو فشرد اما سعی کردم قورتش بدم

 تا شب آخر رو برای هر دومون خراب و تلخ نکنم
 باید جلوی کامیار طبیعی رفتار کنم تا بویی نبره

 مثل اونشب که واسش ساعت خریدم و یه میز رومانتیک
 چیده بودم

 
 اما

 با اومدن مهمونش همه برنامه هام خراب شد
 دوباره به میز رومانتیک چیدم

 کمی بعد کامیار که به گرمکن مشکی رنگ به همراهه تیشرت
 پشمی و استین کوتاهه ساده ای پوشیده بود، در حالی که با یه

 حوله ی کوچیک صورت خیسش رو خشک میکرد، اومد داخل
 آشپزخونه.....

 
 نگاهی به میز که خیلی با سلیقه چیده بودم کرد و متعجب و

 مهربون گفت.
 _چه زحمت کشیدی امشب..حاال غذا بخوریم یا خجالت؟

 
 سرم رو با خنده تکون دادم و بشقابش رو برداشتم و واسش

 غذا کشیدم و گذاشتم جلوش و واسه خودم هم کشیدم و



 نشستم روی صندلی روبروش......
 

 کامیار قاشق و چنگال رو از کنار بشقابش برداشت و با چشم
 و ابرو به من و میز اشاره ای کرد و گفت:

 _نگفتی چه خبره امشب؟
 

 دوباره نقاب خونسردی و بی تفاوتی رو به صورتم زدم و اون
 لبخنده مضحک.

 رو هم روی لب هام نشوندم و گفتم:
 بده خواستم تنوعی بشه؟.. تازه کاری هم نکردم...

 ابروهاش رو
 انداخت باال و قاشقش رو که لبالب از برنج پر بود

 رو به دهن برد و وقتی قورتش داد نیم نگاهی
 بهم

 انداخت
 گفت:

 که اینطور!
 

 چیزی نگفتم و اونم دیگه حرفی نزد و تو سکوت شام رو
 خوردیم...

 غذاش که تموم شد تکیه داد به صندلی و چشم هاش رو
 بست و نفسش رو محکم فوت کرد بیرون



 نورا اگه نمی شناختمت و با هم اینجوری اشنا نبودیم،
 حاضر بودم بخاطره این دست پخت لعنتیت بگیرمت....
 چشم هام گرد شد و متعجب تک خندی زدم که چشمکی

 زد و از جاش بلند شد...
 منم بلند شدم و بشقابم رو برداشتم و چرخیدم سمت

 سینک و گفتم:
 تو برو من اینجارو جمع کنم و یه چایی هم بزارم و

 بیام...
 بشقاب رو گذاشتم تو سینک و تا خواستم بچرخم یهو

 دست های کامیار از پشت دورم .
 

 حلقه شد
 و چسبید

 سرش رو
 گذاشت

 روی شونه ام و همراه با هرم داغ نفس
 هاش روی گوش و گردنم، گفت:

 کارارو بزار واسه بعد.. االن باید حرف بزنیم. باید بدونم
 این جوجه کوچولو امشب چش شده....

 سر انگشتام رو روی دست هاش که روی شکمم تو هم
 قالب کرده بود کشیدم و گفتم:

 چیزی نیست..بیکار بودم با غذا درست کردن و آرایش و



 این چیزا خودم رو سرگرم کردم.....
 لب هاش رو به گوشم نزدیک کرد و اروم گفت:

 مطمئنی؟
 چشم هام رو بستم و سرم رو از پشت به شونه اش تكیه

 دادم
 داره..

 بوسه ی کوتاهی روی شونه ام زد و گفت:
 _دونم هرچی که بشه میایی بهم میگی و پنهون کاری

 می
 نداریم....

 
 گوشه ی لبم روگزیدم و جواب ندادم..چی بهش می
 گفتم؟.. من داشتم گند میزدم به رابطه ی قشنگی که

 داشتیم....
 برگشتم سمتش و تو چشمای نازش خیره شدم

 کامیار
 جانم

 با بغض لبخند زدم که چشم هاش رو بست و با به حرکت لب
 هاش رو روی لب هام گذاشت.

 دست هام رو بردم دور گردنش و با حرارت جواب بوسه هاش رو
 میدادم....

 همین رو می خواستم. باید به خاطره ی خوب از خودم به جا



 گذاشتم که حداقل یه جا به خوشی ازم یاد کنه....
 کامیار همینطور که لب هام رو بین لب هاش گرفته بود، دست
 هاش رو از روی کابینت برداشت انداخت زیر پاهام و کشیدم

 و
 باال.....

 سریع پاهام رو دور کمرش حلقه کردم و دست هاش هم مثل یه
 طناب دور کمرم پیچیده شد.

 یه دستم رو محكم دور گردنش حلقه کردم و با اون یکی دستم تو
 موهاش چنگ انداختم و لب هام رو محکمتر بهش فشردم....

 
 چرخی زد و با دو قدم بلند خودش رو رسوند به کانتر و منو

 نشوند روش و خودش بین پاهام ایستاد...
 ازم فاصله گرفت و با چشمای خمار توچشام خیره شد

 بالخره حرف دلمو به زبون آوردم
 اگه قرار باشه کامیار رو واسه همیشه از دست بدم
 ترجیح میدم پس جسم و روحم فقط و واسه کامیار

 باشه
 

 _کامیار
 

 _جونم
 



 _صیغه بخونیم؟
 

 با تعجب ایستاد و نگاهم کرد:
 _ واقعا اینو میخوای؟

 
 _خب اره. تو دوس نداری؟

 
 _من از خدامه بچه. فقط نمیخواستم حس بدیداشته باشی.

 دلم نمیخواست فکر کنی تورو هم به چشم اون دخترا میبینم
 

 _نه من همچین فکری نمیکنم
 

 لبخندی پر از احساس زد و با نهایت سرعت عملی که داشت رفت تو
 اتاق و لب تاپشو آورد

 
 بعدم اومد دست منو گرفت و نشوند کناره خودش رو کاناپه

 
 _متن صیغه رو آماده کردم که بخونیم.

 حاضری؟
 ازش فاصله گرفتم و نفس عمیقی کشیدم:

 
 _ اهوم.



 
 _مهریه چی میخوای ؟

 
 _مهریه؟

 
 _اره. باید یه چیزی مشخص کنیم.

 
 _یه شاخه گل رز.

 لبخندی زد: ایه رو که خوندم بگو قبل تزویج!
 

 چشم.
 زیر لب به نام خدا گفت و ایه ای خوند. تموم که شد منم گفتم:

 قبلت تزویج
 تموم شد

 به مدت شش ماه شدم محرم کامیار . شدم زنش.
 کامیار لب تاپو گذاشت کنار و خیره شد تو چشام

 چشماش برق میزد
 یه دفعه و

 بی
 طاقت دست انداختم دو طرف صورتش و

 البامو محکم فشار دادم رو لباش
 کامیار مکثی از تعجب کرد اما چند ثانیه هم نشد که چنگ زد تو



 موهام و محكم و با خشونت لب هام رو به دهن گرفت...
 می بوسید و یکی از دست هاش موهام و با اون یکی دستش

 گردنم رو چنگ میزد...
 طوری لب هام رو می خورد که داشتم نفس کم میاوردم...

 به زور خودم رو ازش جدا کردم و نفس زنان
 لبه های تیشرتش رو گرفتم و کشیدم باال...

 
 همینطور که نفس نفس میزد، دست هاش رو برد باال و تیشرتش

 رو از تنش دراوردم.....
 با دیدن سینه ی پهن و محكمش و شکم شیش تیکش با خالکوبی

 هاش دلم لرزید.. سر گذاشتن روی این سینه برام پر از حس
 امنیت بود....

 دوست داشتم تا آخر عمرم این سینه متعلق به خودم باشه و
 بس

 و
 دست هام رو روی بازوهاش گذاشتم و خم شدم روی سینه اش رو

 احساس بوسیدم...
 کامیار نفس داغش رو محکم فوت کرد بیرون و صورتش رو برد تو

 گودی گردنم و با مکی که به الله ی گوشم زد، سرم رو روی شونه ام
 کج کردم و آه بلندی کشیدم..

 
 



 
 "جون" ارومی گفت و دستش رو از گردنم کند و رون پام رو که

 دور کمرش حلقه بود رو تو مشتش گرفت.
 رون برهنه ام رو چنگ میزد و درحالی که گردنم رو هدف لب هاش

 قرار داده بود، خودش رو فشرد بهم که کمرم خم شد عقب....
 کمی ازم فاصله گرفت و دستش رو پشتم گذاشت و تکیه گاه کمرم

 کرد و نفس زنان تو چشم های سرخ و خمار همدیگه نگاه م
 می

 کردیم.
 تمام بدنم داغ شده بود . می لرزید.. بدجور بی تابش شده بودم و

 
 کامیار هم دست کمی از من نداشت

 درحالی که هنوز به عقب خم بودم، دست هام رو گذاشتم دو طرف
 صورتش و کشیدمش سمت خودم و با بی قراری لب هام رو

 چسبوندم به لب هاش.....
 همزمان لب هامون از هم باز شد و من لب پایینش و اون لب

 باالییم رو گرفت بین لب هاش و محکم د
 می بوسیدیم.

 تمام بدنم بی تاب بودن با کامیار شده بود و انگار هرلحظه
 بیشتر از قبل می خواستمش..

 لب هامون دوباره جدا شد و با دستش که پشتم بود کمرم رو
 صاف کرد...



 پیشونیمون چسبید به هم و نفس های داغمون پخش شد تو
 صورت همدیگه...

 کامیار بوسه ی کوتاهی روی بینیم زد و نفس زنان و بی
 طاقت گفت:

 
 -بریم تو اتاق؟

 
 نفس عمیقی کشیدم و سرم رو به نشونه ی "اره" تکون دادم

 که رون پاهامو گرفت و همینجور که پاهام دور کمرش حلقه
 بود، بلندم کرد....

 
 بود، بلندم کرد....

 و
 دست هام سریع دور گردنش حلقه شد و از باال تو چشم
 هاش خیره شدم. لب هام می خندید و گلوم از بغض درد

 گرفته بود..
 همه چی یه طرف، اینکه مجبور بودم نقش بازی کنم تا

 کامیار چیزی نفهمه از همه سخت تر بود..
 برای اینکه انقدر فکر و خیال نکنم دوباره کمی خم شدم

 روش و تمام اجزای صورتش رو یکی یکی می
 بوسیدم.. پیشونی، بینی، گونه، لب، چونه، گوش و گردنش..

 همه جا رو با لب های داغ و بی قرارم مهر کردم و روی



 گردنش بیشتر از همه جا مکث کردم و محکم بوسیدم.....
 وقتی کبودی روی گردنش رو دیدم، لبخند زدم و سر

 انگشت
 هام رو کشیدم روش و اروم گفتم:

 فردا بیدار شدی اول برو جلوی اینه و اینجارو ببین.. از
 خودم یه نشونه گذاشتم واست.

 اون لبخند کج جذابش رو زد و مثل خودم اروم گفت:
 تو هم فردا بیدار شدی می تونی گوشه به گوشه ی بدنت رو

 چک کنی.. از خودم روی تمام بدنت نشونه میذارم.....
 از جوابش و اینکه هیچوقت کم نمی آورد خنده ام گرفت و

 چنگ زدم تو موهاش و اروم موهاش رو کشیدم
 

 بدجنس
 رسیده بودیم پشت در اتاق کامیار و دیگه جوابی بهم نداد. به

 دستش رو از بدنم جدا کرد و در اتاق رو باز کرد و رفت داخل و
 دوباره و بست.

 دست هاش پهلوهام رو فشرد و با بوسه ی کوتاهی روی لب هام،
 از خودش جدام کرد و انداختم روی تخت

 روی آرنج جفت دست هام بلند شدم و یکم خودم رو کشیدم
 عقب.

 پاهاش رو دو طرف بدنم گذاشت و خم شد..یه دستش رو روی
 پای لختم گذاشت و نوازش وار کشید باال.



 بدنم مور مور میشد و دلم هری می ریخت..بدن جفتمون داغ
 شده و حرارت ازش ساطع میشد.

 کامیار همینطور دستش رو اورد باال و برد زیر پیراهن
 کوتاهم.. اون یکی دستش رو هم از کنارم برداشت و و برد پشتم..

 انگشت هاش رو روی کمرم کشید و زیپ لباسم رو پیدا کرد و
 بازش کرد...

 روی زانوهاش ایستاد و بندهای پیراهن رو از روی شونه هام
 گرفت و همینطور که انگشت هاش رو روی تنم می کشید، آروم

 کشیدش پایین...
 

 دست هامو قاب صورتش کردم و کشیدمش سمت خودم...
 لبخند زدم و با چشم هایی که به زور کمی باز نگه داشته بودم و

 بغضی که
 هم

 لحظه دست از سرم برنمی داشت، خیره تو
 چشم هاش، اروم صداش کردم:

 کامیار
 نفسش رو فوت کرد تو صورتم و لب هام رو بوسه ی کوتاهی زد و

 نجوا کرد:
 جون کامیار ؟
 زمزمه کردم :

 _من بزرگترین طرفدار جاستین بیبر هستم



 بهت گفته بودم تو شبیه جاستینی
 

  کامیار که معلوم بود خندش گرفته بوسه ای رو پیشونیم کاشت
 

 _جاستینم
 

 _جون دلم
 

 بغضم رو قورت دادم و پیشونیم رو تکیه دادم به پیشونیش و با
 تمام احساس داشته و نداشته ام تو چشم هاش خیره شدم و

 
 برای اولین بار لب زدم

 دوه
 ستت دارم. خیلی دوستت دارم.. اینو هیچوقت یادت نره...
 چشم هاش برقی زد و لبخند بسیار زیبایی روی لب هاش

 منم عزیزم..
 قطره اشکی از گوشه ی چشمم چکید روی صورتم که اخم های
 کامیار کمی رفت تو هم و تا خواست چیزی بگه لب هامو محکم

 گذاشتم روی لب هاش و با شدت شروع به بوسیدن کردم.....
* * * * * * 
* * * * * * 

* * * * * * * * 



 با صدای کامیار چشمامو باز کردم: نورا عزیزم پاشو
 صبحونه بخوریم من برم سرکار . امروز به جلسه خیلی مهم دارم

 عزیزم
 خوابم میاد کامیار

 بوسه ای رو گونم کاشت و گفت: پاشو تنبل خانم. وگرنه یه جور
 دیگه بیدارت میکنما؟

 مثل برق گرفته ها از خواب پریدم: چی؟
 خندید: خوشت اومده ها؟

 
 چشم غره ای بهش رفتم و سرمو

 مو برگردوندم که
 چشمم خورد به سینی که یه صبحانه لذیذ روش بود

 چشمام برق زد و خواستم حمله کنم طرفش که کامیار با خنده
 جلومو گرفت

 کجا خانوم کوچولو ؟؟ با دست و روی نشسته ؟؟؟!!!!
 خودمم خندیدم و بلند شدم رفتم سمت سرویس.

 داشتم از کنارش رد میشدم که گفت: نمیخوای لباس بپوشی؟
 تعجب به خودم نگاه کردم.

 هیچی تنم نبود.... هیچییی! جیغ بلندی کشیدم که صدای خندش
 بلند شد و دوباره جیغ کشیدم: برو بیرونننن!

 سریع از اتاق رفت بیرون و با عصبانیت رفتم سر
 کمد



 چرا اینقد حواس پرتم اخه! لباس پوشیدم و رفتم سرویس آبی به
 دست و صورتم زدم.

 و
 بعد اینکه لباس پوشیدم صداش کردم تا بیاد داخل

 با دیدن نگاه خندونش چشم غره غلیظی بهش رفتم که
 صدای خندش بلند تر شد

 نگاهش کردم که لبخند مهربونی زد:
 باز کن اخماتو دیگه خانوم کوچولو

 با شنیدن لحن بامزش ناخودآگاه خندم گرفت
 یه لیوان شیر و عسل..چند کاسه کوچیک پر از گردو و بادوم و

 پسته.. یه بشقاب خرما و کنارشون یه بسته قرص مسکن و یه لیوان
 اب....

 اول شیر و عسل رو داد دستم و با اون اخم های تو هم رفته اش
 گفت:

 تا آخر میخوری...
 با اکراه لیوان رو ازش گرفتم و یه قلوپ خوردم.. از شیر عسل متنفر

 بودم
 اما از دست کامیار هرچیزی می خوردم....

 همینطور خیره نگاهم می کرد تا آخرین قطره رو خوردم و خیالش
 راحت شد...

 از پسته و بادوم ها هرکدوم کمی به خوردم داد و بعد با حوصله
 خرمارو نصف میکرد هسته اش رو در میاورد و گردو میذاشت



 وسطش و تو دهنم می کرد.....
 خودشم همونطور که داشت چاییشو میخواد گفت:

 امروز که بیرون نمیری درسته ؟
 
 

 لقمه ای که داشتم میزاشتم تو دهنم وسط راه خشک شد
 من چرا یادم رفته بود امروز آخرین روزیه که میبینمش

 واقعیت عین پتک کوبیده شد رو سرم
 کامیار که متوجه جون دادن من نشده بود با بی خیالی ادامه داد:
 من امروز به جلسه ی مهم دارم اما خیلی زود جمعش میکنم و

 میام خونه نگران نباش چیزی هم احتیاج داشتی بهم
 بگو بخرم

 به آرومی با حالی خراب زیر لب یه باشه زمزمه کردم
 یه چند لحظه سکوت بینمون بود که یه دفعه کامیار

 گفت
: 

 نورا یه حالی هستی..چشمات انگار بغض داره.. از چیزی
 ناراحتی؟.. اتفاقی که نیوفتاده؟....

 بغضم رو قورت دادم و سرم رو به دو طرف تکون دادم:
 خوبم چیزی نیست.

 - اگه چیزی بشه بهم میگی.. مگه نه؟
 نفسم رو فوت کردم بیرون و چشم هام رو بستم



 کامیار حس کرده بود که اتفاقی افتاده و این خیلی واسه
 من بد بود. نباید به چیزی شک می کردم اما منم با اون

 حالم بهتر از اون نمی تونستم نقش بازی کنم.....
 خدایا خودت به داد من و دل من برس

 روم کردیم کامیار رفت تا آماده بشه و بره
 صبحانه رو

 که تموم
 سرکار

 منم برای اینکه فکر و خیال عین موریانه مغزمو نخوره
 مشغول جمع کردن سفره و شستن ظرف ها شدم
 کارم که تموم شد مصادف شد با اومدن کامیار به

 آشپزخونه
 حاضر و آماده بود تا

 بره سره کار
 

 " نرو دنیا تو میری زیر و رو میشه
 بعضی قصه ها با خداحافظی شروع میشه"

 لبخندی بهش زدم که دستش رو به طرفم دراز کرد و از خدا
 خواسته به طرفش پرواز کردم...

 به دستم رو دور گردنش حلقه کردم و روی پاش نشستم...
 میمونم تو دنیایی که جهنمه

 بین این همه غصه و غم لعنتی که تو زندگیمه"



 گونمو بوسید و قصد رفتن کرد جلوی در ایستاد و برگشت
 طرفم

 لب های داغش رو پشت دستم گذاشت و پلک هاش روی
 بوسید

 افتاد و با مكث
 "روزای تاریکه..تنهایی نزدیکه..

 تازه اوله ماجرای دیوونگیمه
 از پا افتادم تا.. از دستت دادم تا..

 حس کنم چقد جای خالی تو زندگیمه"
 دستاشو دور کمرم انداخت و نرم کشیدم تو آغوشش

 " از پا افتادم تا.. از دستت دادم تا..
 حس کنم چقد جای خالی تو زندگیمه

 اروم گفتم:
 -مواظب خودت باش..

 چند لحظه ای سکوت شد و بعد منو از آغوشش کشید بیرون و
 نفسش رو محکم فوت کرد و گفت:

 - اگه درد داشتی یا کاری چیزی بود زنگ بزن بهم خودمو زود می
 رسونم...

 "باشه" ای گفتم که سر تکون داد و چرخید رفت سمت در..
 "چشات میگن دنباله اون روزا نگرد

 بعضی موقع ها غیرممکنه قصه هارو از نو شروع کرد"
 از پشت نگاهش می کردم که کفشش رو پوشید و بعد جلوی اینه



 موهاش رو مرتب می کرد..
 وقتی داشت از در خارج میشد مکثی کرد و چند دقیقه خیره موند

 تو چشام
 

 انگشت اشاره
 داشتم با دلتنگی نگاو اخرم رو تو کل صورتش می چرخوندم که دو

 ه و وسط دستش رو زد به گوشه ی پیشونیش و سرش
 رو یکم خم کرد و گفت:

 - من همیشه و همه جا پیشت هستم..نگران چیزی نباش.. فعال..
 بی

 تا خواستم جواب بدم چرخید و از خونه زد بیرون..و در که
 بسته شد

 معطلی پاهای من هم از توان افتاد و همونجا
 آوار شدم روی زمین...

 انقدر بلند و وحشتناک به هق هق افتادم که
 سریع
 جلوی

 دهنم رو گرفتم صدام بیرون نره......
 پاهام رو تو شکمم جمع کردم و زار زدم:

 
 خدایا این یکی خیلی سخته.. این در توانم

 نیست..میمیرم.. از دوری کامیار میمیرم..تو که می خواستی



 ازم بگیریش چرا سر راهم قرارش دادی.....
 با هق هق به سختی از روی زمین بلند شدم و با کمک دیوار
 خودم رو به اشپزخونه رسوندم و یه مسکن قوی خوردم که

 حداقل بتونم به کارهام برسم......
 باید زود تر میرفتم و کار رو تموم میکردم

 آماده که شدم زنگ زدم آژانس یه ماشین خواستم و تا
 

 برسه، تو خونه چرخیدم و هر گوشه یه خاطره برام مرور
 میشد و رفتن رو برام سخت تر می کرد.....

 انقدر همه جای خونه رفتم و رفتم و یاده خاطراتمون کردم تا
 اینکه صدای آیفون بلند شد...

 کلیدهای خونه رو روی کانتر گذاشتم
 و گوشیم رو خاموش کردم و گذاشتم رو جا کفشی و بدون اینکه

 برگردم خونه رو ببینم و دودل بشم، زدم بیرون و در رو محکم پشت
 سرم بستم...

 از تاکسی که پیاده شدم راه افتادم سمت جایی که قرار گذاشته
 بود..یه خونه ی نیمه ساز که خیلی هم بزرگ بود....

 در بیرونی باز بود و وارد که شدم بعد از یه حیات چند متری، جلوم
 ساختمانی بود

 که هیچ در و پیکری نداشت و اصال نمی فهمیدی
 چی به چیه....

 پاهام حرکت نمی کرد و طول حیات رو به سختی طی کردم و سرم



 رو اروم بردم داخل ساختمان و صدا زدم:
 - بابک خان...

 صدام بلند تو خونه ی خالی پیچید و دوباره به خودم برگشت..
  با ترس نگاهی به اطرافم انداختم و دوباره و اینبار بلند تر صداش

 کردم
 - بابک خان کجایی.. من اومدم...

 یکم تو سکوت گذاشت و کمی بعد صدای پایی تو خونه پیچید و
 هرلحظه نزدیک تر میشد...

 برگشتم که باهاش چشم تو چشم شدم
 آب دهنم رو قورت دادم و بند کوله ام رو محکم تر تو مشتم فشردم..

 نگاهمو از موهای مشکی و مرتبش کشیدم پایین تا روی چشم های
 یخي و ترسناکش..

 چقدر از این آدم متنفر بودم و به همون اندازه هم ازش می
 ترسیدم....

 یه دستش رو تو جیب شلوارش فرو کرد
 و با اون یکی لبه ی پالتوش رو گرفت و با قدم های اروم و پیوسته به

 سمتم اومد.
 تو چند قدمیم ایستاد و به ابروش رو انداخت

 باال و گوشه ی لبش کج شد و با صدای کلفتش که ترس ادم رو
 بیشتر می کرد گفت:

 زبونتو موش خورده؟ یا پیش سلطانی کوچک جاش
 گذاشتی؟... سالمت کو؟



 اخم هامو کشیدم تو هم و بدون توجه به تیكش
 جدیت گفتم :

 
 نوید کجاست

 همینجاس تو مدارک رو میدی و اگه کامل بود میتونی
 داداشتو ببینی

 کولمو محکتر گرفتم
 نه تا زمانی که نوید رو صحیح و سالم نبینم خبری از مدارک

 نیست
 چند لحظه پلک هاش رو بست و بعد که باز کرد، نیم چرخی زد و با

 دست اشاره ای به یکی از بادیگاردهای کنار ماشین ها کرد....
 اون هم در حالی که دست هاش رو جلوش

 روی هم
 گذاشته بود کمی خم شد و اطاعت کرد...

 چند لحظه پلک هاش رو بست و بعد که باز کرد، نیم چرخی زد و با
 دست اشاره ای به یکی از بادیگاردهای کنار ماشین ها کرد.

 اون هم در حالی که دست هاش
 رو جلوش روی هم گذاشته . بود کمی خم شد اطاعت کرد...

 و
 همینطور نگاهم به کارهاشون بود که مرده دست برد سمت دستگیره

 ای در عقب ماشینی که کنارش ایستاده و در رو باز کرد.....
 کف دست از ادم رو روی د



 قفسه سینه ام گذاشتم و روی قلبم رو
 محکم فشردم..بدجوری بی تابی می کرد....
 محکم فشردم..بدجوری بی تابی می کرد..

 همینطور به پاهایی که از ماشین بیرون اومده بود نگاه می کردم که
 کامل از ماشین پیاده شد و دلم هری ریخت.

 بعد از چندین ماه داشتم داداشم رو می دیدم...
 په شلوار جین مشکی، به همراه تیشرت ابي اسمونی و یه کت

 اسپرت مشکی تنش بود...
 خیلی الغرتر از آخرین باری بود

 که
 دیده بودمش....

 بغضم از دلتنگی ترکید و دویدم طرفش و دست هاش رو که برام باز
 کرد ، خودم رو انداختم تو بغلش و بلند زدم زیر گریه......

 دست هاش محكم دورم حلقه شد و بینیش رو تو موهام فرو کرد و
 عمیق نفس کشید...

 اون از موهای من و من از روی تیشرتش، همدیگه رو نفس می
 کشیدیم...

 خدایا چقدر دلتنگش بودم..دلم داشت واسش در می اومد..دست هام
 واسه بغل کردنش بی قراری می کردن....

 



 
 

 محکم تر بغلش کردم که دست های اون هم دورم محکم شد و
 صدای مهربون و پر نوازشش تو گوشم پیچید:

 - جان جان..جانم عزیزم.. هیس اروم.. اروم..جانم.. عشق
 داداشی..خوبی؟..خوبی نفس؟...

 صورتم رو تو گردن لختش فرو کردم و زار زدم:
 - نوید ..داداشی..داشتم واست میمردم..دلم واست یه ذره شده

 بود...
 سرم رو کشیدم عقب و روبروی صورتش نگه داشتم. اون صورت



 گرد و چشم های سبز عسلی روشنش که همرنگ چشم های خودم
 بود رو می پرستیدم..واسه قد بلند و هیکل گنده اش و اون موهای

 خوشگل و درست شده اش جون میدادم......
 

 انگشت های دست راستم رو روی صورتش کشیدم و چند
 قطره اشکی که ریخته بود رو پاک کردم

 خوبی؟..خوبی عزیزم؟.. چرا اینقدر الغر شدی؟ ها؟.. زیر چشمات
 گذاشت دو طرف صورتم و پیشونیم رو محکم،

 دوبار پشت سر هم بوسید...
 گود شده..چی
 شده عزیزم...
 دست هاش رو

 انگشت هاش رو تو موهام فرو و نوازش کرد..خواست
 جواب بده اما قبل از اون صدای بابک خان از پشت سرم

 بلند شد
 بسته دیگه اشکمو در آوردین بخدا

 باید خدمتتون عارض بشم که باید از اینجا بریم بعد هم
 میتونین رفع دلتنگی کنین

 با خشم خواستم بهش بتوپم که یه دفعه متوجه یه قسمتی
 از جملش شدم

 بریم !!!!!! مگه کار ما باهم تموم نشده!!!؟؟؟
 صدایی که بخاطره نفس حبس شده ام به زور درمی



 اومد، به سختي لب زدم:
 - یعنی چی؟!

 دست هاش رو به دو طرف باز کرد و شونه ای باال انداخت:
 یعنی حاال حاالها پیش ما هستی خوشگلم..هم تو و هم

 داداش جونت..
 یه دفعه جدی شد و گفت:

 منو خر فرض کردی دختر ؟؟!!! هنوز مدارکو نیاوردی فکر
 کردی احمقم که داری واسم نقش بازی میکنی ؟؟!!! من یه بالیی

 شما دوتا بیارم که تو تاریخ ثبتش کنن
 از ترس زبونم بند اومده بود وبا چشای گرد شده بهش خیره

 موندم
 از کجا فهمید؟؟؟؟!!!! وای یاخدا چرا منه احمق به این

 قسمت ماجرا فکر نکردم ؟؟؟
 حاال چه خاکی تو سرمون بریزیم!!؟؟؟؟

 نوید با عصبانیت خیز برداشت حمله کنه بهش که بابک خان به
 اطرافش نگاهی کرد.....

 و با همون نگاه، در عرض چند ثانیه همه ی آدم هایی که اونجا
 بودن دستشون سریع رفت سمت اسلحه ی تو کمرشون...

 بدنم لرزید و سریع خودم رو انداختم جلوی نوید و بغلش کردم...
 با ترس به خودم فشردمش و گفتم:

 خیلی خب..خیلی خب اروم باش.. حرف می زنیم..بزار
 



 ببینم چی میگه.. اروم باش عزیزم...
 گفت:

 همین که قدم برداشت طرفم نوید با حرص
 کجا مرتیکه...

 بابک خان برگشت چپ چپ نگاهش کرد و نوید خواست
 بیاد پیش من اما همون مردی که در ماشین رو واسش باز
 کرده بود و هیکلش دو برابره نوید بود، دستش رو گذاشت
 تخت سینه اش و با زور سوار ماشین کرد و من جیغ زدم:

 ولش کن...
 از این طرفم بابک خان بازومو کشید طرف یه ماشین

 دیگه
 هر چه قدر زور زدم و تقال کردم فایده ای نداشت

 اخه زور من کجا و زوراون کجا
 درحال کشمکش بودیم که یهو

 عصبانی شد دست ازادش رفت باال و با قدرت خوابوند
 زیر گوشم و همزمان صدای بلند و رعب انگیزه شلیک گلوله

 تو هوا پیچید.
 از صدای شلیک و دردی که از سیلیش تو کل صورتم پیچید،

 خشکم زد...
 که یه دفعه یکی از غول پیکار داد زد :

 قربان پلیس
 من که همونجوری خشکم زده بود



 بابک خان درحالی که اسلحه به دستش گرفته بود و پشت به
 من جلوم ایستاده بود، خشن و با صدایی فوق العاده

 عصبانی گفت:
 بشین تو ماشین پشت سرت..زود باش نورا

 اما من حاضر بودم بمیرم و دوباره گیر این آدم نیفتم
 بی توجه به حرفش خم شدم كیفم رو بردارم که دوباره صدای

 شلیک گلوله بلند شد و باز من جیغ بلندی کشیدم و رفتم
 عقب.

 از ترس زدم زیر گریه اما به لحظه با شنیدن صدای بلندی که
 تو محوطه پخش شد، خشکم زد و دلم لرزید....

 این..... این صدای کامیار بود!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 "این مکان کامل تحت محاصره ی نیروهای پلیسه..هیچ راو

 فراری ندارین.. بدون مقاومت تسلیم بشین"
 آنقدر شوکه بودم که نمیتونستم آب دهنمو قورت بدم مگه

 کامیار پلیس بودددد !!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟
 

 همونجوری خشکم زده بود که یه دفعه با صدای شلیک
 دوباره جیغ بلندی زدم و گوشامو گرفتم

 خداروشکر نوید تو ماشین بود و جونش در امان بود
 چشمم خورد به بابک خان

 صورتش از فشار زیاد به کبودی رفته بود و از چشم هاش خون
 می چکید و فكش از فشار دندون هاش جابجا میشد..



 سریع نگاه ازش گرفتم و گوشه ی لبم رو گزیدم. خدا به دادمون
 برسه.. می ترسیدم از شدت عصبانیت په بالیی سر من بیاره...

 همینطور با ترس به اینطرف و اونطرف نگاه میکردم که یهو صدای
 دوتا شلیک بلند شد و تو یه لحظه انگار غوغا شد و دو طرف شروع

 به تیراندازی کردن.....
 مامورهای پلیس گوشه و کنار ساختمان و روی پشت بام مستقر

 شده بودن و با تیراندازی که از طرف آدم های بابک خان
 بهشون شده بود، اون ها هم شروع به تیر اندازی کرده بودن.....
 صدای بلند گلوله هایی که تو هوا میپیچید و داد و نعره هایی که

 هرچند لحظه بلند میشد و انگار تیر میخوردن، منو بیشتر و بیشتر
 میترسوند و نگران می کرد

 بابک خان بی توجه به اونا بازوی من رو محکم تر فشرد و همینطور
 نشسته من رو با خودش کشید عقب تر و کامل پشت ماشین مخفی

 شدیم و جیغ های من بی اختیار و از روی ترس با صدای هر
 شلیک بلند میشد.

 بابک خان دندون هاش رو محکم روی هم فشرد و با کالفگی غرید:
 -خفه شو..ببند دهنتو .

 چشم هام رو از صدای عصبانیش محکم بستم و دست هام رو روی
 گوش هام گذاشتم...

 ترسم با هر صدای شلیک بیشتر میشد..اصال معلوم نبود این
 تیراندازی اخرش به چی ختم میشد.

 صدای یکی از پلیس ها دوباره تو بلندگو بلند شد که ازشون می



 خواست مقاومت نکنن..حتى من هم می دونستم دارن زور بیخود
 میزنن و اخرش چاره ای جز تسلیم شدن ندارن.....

 افراد بابک خان همینطور یکی یکی عقب نشینی می کردن و می
 دونستن اگه ادامه بدن به قیمت جونشون تموم میشه..

 تا جایی که همشون اسلحه هارو انداختن و دو
 تا دستشون رو به

 حالت تسلیم بردن باال....
 بابک خان با خشم زیرلب هرچی از دهنش در میومد بهشون می

 گفت و هرلحظه فشار دست روی بازوی من بیشتر می
 اسلحه اش هنوز دستش بود و مطمئن بودم داره فکر میکنه که یه

 جوری خودش رو نجات بده...
 از همین می

 ترسیدم.. اون همیشه یه راه دوم واسه خودش
 

 داشت
रे 

 آب دهنم رو قورت دادم و با ترس و لرز گفتم
 بهتره تسلیم بشی..دیگه هیچ راه فراری نداری..همه . تموم

 شد
 چپ چپ نگاهم کرد و غرید:

 خفه شو.. پلیس دنبال خودت راه انداختی واسه من
 اوردی؟.. ارزوی دستگیری منو به گور میبری عزیزم...



 چشم هام گرد شد و با بهت لب زدم:
 _من  پلیس آوردم؟.. به من چه ربطی داره..من که هر غلطی گفتی

 واست انجام دادم.. اینقدر خرم که وقتی نوید پیش توعه پلیس
 بیارم؟....

 
 

 خشمگین هیسی گفت و من بهت زده ساکت شدم.. فکر می کرد
 من پلیس اوردم؟..کاشکی این کار رو کرده بودم و حاال آنقدر

 نمی ترسیدم.....
 همینطور نشسته بودم و منتظر بودم ببینم میخواد چکار کنه که

 چشمم به کامیار خورد که تو لباس پلیس بود
 اشک تو چشمام جمع شد و زیر لب اسمشو زمزمه کردم :

 _کامیار
 
 

 خودش هم اسلحه اش رو مستقیم رو به جلو نشونه گرفته بود و با
 اون اخم های درهم و صورت عصبانیش، نگاهش رو به اطراف می

 چرخوند و انگار دنبال چیزی میگشت...
 بابک خان که نگاهش به طرف دیگه بود با صدای من سرش انقدر

 تند و محكم چرخید که صدای رگ گردنش رو شنیدم.....
 اخم هاش رو از درد عمیق تر تو هم کشید

 و صدای نفس هاش از حرص و عصبانیت بلند شد....



 شروع به تقال کردن کردم و پشت سر هم می گفتم ولم کنه که با
 پشت دستش محکم کوبید تو دهنم و صدام خفه شد...

 شدت گریم بیشتر شد و با داد و فریاد اسمه كامیار رو صدا
 میزدم

 یهو انگار نیرو گرفته باشم با آرنج دستم وقتی دیدم حواسش
 نیست کوبیدم تو گردنش که فریاد پر از دردش بلند شد

 بلند شدم و با تمام توان دویدم به طرف کامیار
 
 

  همونجوری داشتم میدوییدم و به پشت سرم اصال نگاه نمیکردم
 

  کامیار که با دیدن من چشاش برق میزد خواست بیاد طرفم
 

  که یهو یه نفر از پشت از موهامو گرفت و محکم کشید سمت
 

  عقب تا به خودم بیام دیدم یه اسلحه رو شقیقمه
 

  از ترس جیغ زدم
 

 خود کثافتش بود .
 

 دستاشو پیچید دور گردنم و کنار گوشم غرید :



 
  _خفه شو تا با یه گلوله خالصت نکردم

 
  کامیار خواست بیاد طرف ما که بابک خان رو به سقف

 
 شلیک کرد و نعره زد:

 
 _برید عقب ، برید عقب تا نکشتمش

 
 کامیار که سرخ شده بود غرید :

 
  _هیچ راه فراری نداری عوضی نورا رو ول کن بیاد

 
 بابک خان پوزخندی زد :

 
 _ولش کنم بیاد ؟ امره دیگه ؟ این دختر برگ برنده منه سلطانی عمرا

  اگه از دستش بدم
 
 

 هق زدم و نگاهه اشک الودم رو به کامیار دوختم که از این فاصله
 هم چشم های به خون نشسته و اون فك منقبض شده اش معلوم

 بود......



 اسلحه ی تو دستش رو جابجا کرد و دوباره یه قدم اومد جلو و
 گفت:

 -هیج راه فراری نداری..بهتره زودتر تسلیم بشی...
 صدای پوزخنده بابک خان رو پشت سرم شنیدم و جوابی نداد...

 كل اون محوطه پر از پلیس شده بود و همه ی آدم های بابک خان
 رو دستبند زده بودن و من نمی دونستم چرا واسه من هیچ کاری

 نمیکنن.
 

 دو قدم کوتاه رفت عقب و با صدای عصبی و بلندی رو به کامیار
 گفت:

 -بگو اسلحه هاشونو بیارن پایین وگرنه رحم نمیکنم بهش..منو می
 شناسی
 که...

 کامیار اخم هاش رو بیشتر تو هم کرد و ته صداش نگرانی موج
 میزد:

 می دونی که نمی تونی از اینجا فرار کنی..به نفعته تسلیم شی
 بابک ..سختش نکن..نورا رو ول کن بیاد..

 
 پوزخنده صدا داری زد:

 -همتون باید خواب دستگیری منو ببینین.. بگو بیارن پایین...
  بعدم همونجوری که عقب عقب میرفت منم با خودش میکشید

 



 کامیار به قدم اومد جلو که بابک خان با اسلحه با سقف شلیک
 کرد و من از ترس از ته دل جیغ زدم

 
 _اگه بیای جلو میکشمش سلطانی خودتم خوب میدونی انجام

 میدم
 

 کامیار خشکش زده بود که بابک خان بالخره موفق شد منو
 سوار ماشین بكنه

 با گریه کف دستم رو روی شیشه ی کنارم گذاشتم و به کامیار
 نگاه کردم که وقتی ماشین راه افتاد اونم حرکت کرد و با سرعت

 گرفتن ماشین شروع به دویدن کرد و دستش رو چندبار تو هوا
 چرخوند و به چند نفر اشاره کرد و با فریاد چیزی بهشون

 گفت......
 ماشین از اون محوطه که خارج شد، بابک خان باالخره اسلحه

 رو از روی سر من آورد پایین و نفس راحتی کشیدم....
 
 

 کمی چرخیدم طرفش و با ناامیدی و صدایی پر از التماس گفتم
 - تورو خدا منو ول کن برم..خواهش میکنم.. ببین من هرکاری تو

 گفتی انجام دادم..تورو خدا دیگه دست از سرم بردار....
 پوف كالفه ای کشید یه دفعه یه گوشه پارک کرد و دستمالی رود

 با فشار رو دهنم گذاشت و هرچقدر سعی



 کردم نفس نکشم نشد و با دومین نفس، چشم هام بسته و بدنم شل
 شد و دیگه چیزی نفهمیدم....
* * * * * * * * * * * * * * 

***************************** 
 سه چهار روزی میشد که منو انداخته بودن تو یه اتاق خالی

 و دست و پام رو به یه صندلی بسته بودن
 تو این چند روز بابک خان رو ندیده بودم

 فقط
 یه مرد درشت هیکل میومد بهم

 غذا میداد و میرفت
 چند بار خواستم وقتی دستامو باز میکنن تا غذا بخورم

 فرار کنم اما دوباره گیر میفتادم و آنقدر کتکم میزدن
 که آخرش از درد بیهوش میشدم

 
 سر و صورتم کال خونی بود و مانتوم پاره و پوره

 موهامم پریشون دورم ریخته شده بود
 آنقدر جیغ و داد کرده بودم که گلوم پاره شده بود

 حرومزاده ها حتی به بار میله ی داخ رو به دستم زده بودن
 گلوم زخم شده بود و هعی خون باال میاووردم

 هرسری که لجبازی میکردم و غذا نمیخوردم با کمربند
 میفتادن به جونم

 بدنم آنقدر زخمی و خونی بود که حتی وقتی میشینم هم



 از عذاب بی حال میشم
 تنها امیدم واسه زنده بودن کامیار بود

 وقتی یه بار اومد و جونمو نجات داد پس باز هم میاد و نجاتم
 میده . خیالم از بابت نوید هم راحته وقتی پیشه پلیسه پس

 جاش امنه
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 فکر کنم روز شیشم بود که طبق معمول بسته به صندلی
 بودم و به خاطر درد زخم هام و بخت بدم اشک

 میریختم که یه دفعه در باز شد و بالخره بعد شیش روز
 قیافه نحسشو دیدم

 با یه قیافه سرخوش اومد طرفم و یه صندلی گذاشت و
 جلوم نشست

 
 _به به خانوم کوچولو . احوال شما ؟؟!! نوچ نوچ تقصیره

 من نیست هاااا من سپرده بودم ازت خوب پذیرایی کنن
 نوچ نوچ آدمای بد ببین چه بالیی سره عروسک کامیار

 سلطانی آوردن



 
 _خفه شو حیوون دیگه حق نداری بهم بگی خانوم کوچولو

 
 طاقت نداشتم منو به این اسم صدا کنه فقط کامیار حق

 داره منو به این اسم صدا كنه
 

 _نه خوشم اومد !! پر دل وجرئت شدی !!!
 کی اینجوری بهت قدرت میده ؟؟؟ کامیار ؟؟؟ نه آفرین

 اینجوری پیروزی به منم میچسبه ها ، خصوصا که حریفم
 یه دختر چموش باشه.

 
  از حرص و عصبانیت توف کردم

 تو صورتش که با عصبانیت
 موهامو گرفت و تو صورتم غرید :

 
 _دختره ی غربتی هار شدی واسه من بزار ببینم وقتی جون دادی

 هم این زبون درازت کار میکنه
 

 بعدم با عصبانیت داد زد :
 _احمددددددد

 
 لحظه ای بعد همون مرد درشت هیکل که برام غذا میاوورد وارد



 شد
 

 _جانم قربان با من امری دارین ؟؟!!!
 

 _میدونی که چه جوری زبونشو قیچی کنی؟
 احمد لبخند بدجنسی زد ورفت بیرون و لحظه ای بعد با یه چوب

 بزرگ برگشت از ترس نفس هم نمیتونستم بکشم
 کامیار کجایییییی

 با نزدیک شدن احمد بهم شروع به تقال و جیغ و داد کردم
 

 دو ساعت تمام با اون چوب فقط کتکم زد جوری که خون
 باال آوردم بعدم بدون توجه به من از اتاق بیرون رفت

 دو سه ساعتی همونجوری بی جون افتاده بودم
  که در بازشد

 
 با فکر اینکه بابک خان یا یکی از سگاش باشه با وحشت
 سرمو گرفتم باال ولی با دیدن یه زن تقریبا ۵٠، ۴۵ ساله

 تعجب کردم
 تو این چند روزی که اینجا بودم کسی جز همون احمد

 نیومده بود و یه جورایی فکر میکردم جز اون و بابک خان
 کسی دیگه اینجا نیس

 زنه اومد طرفم و با صدای خشکی گفت:



 
 _پاشو دختر جون بابک خان دستور دادن روزخمات دارو

 بزنم
 

 صورتم با نفرت جمع شد و دستشو پس زدم
 _ولم کن ببینم زنیکه الزم نکرده به من کمک کنین

 
 اما زنه بی توجه اومد سمتم و با زور خم شد و بازومو گرفت

 و خیلی آروم زیر گوشم گفت:
 

 _این اتاق دوربین داره دختر جون من از طرف سرهنگ سلطانی
 اومدم پس بدون جلب توجه پاشو.

 
 از یه طرف شوکه بودم و از طرف دیگه از شدت خوشحالی دلم

 میخواست جیغ بزنم
 

 بدون لجبازی خوابیدم و زنه رو زخمام پماد زد
 

 وقتی داشت از اتاق میرفت بیرون یه تیغه کوچیک گذاشت تو دستم
 و گفت :

 _ساعت ١٢ شب وقتی چراغ راهرو خاموش شد دست و پام
 روباز کنم و فرار کنم بیرون.



*********************************** 
 با انگشتای دستم ضرب گرفته بودم رو دسته صندلی و دستام

 از شدت استرس عرق کرده بود
 

 مدام به زیر در نگاه میکردم و منتظر بودم چراغ راهرو
 خاموش بشه

 
 نفس تنگی گرفته بودم از استرس

 همونجوری داشتم خودخوری میکردم که با خاموش شدن
 چراغ نفسم كال دیگه قطع شد

 آب دهنمو گورت دادم و از زیر آستین مانتوم تیغ رو آوردم
 

 بیرون و شروع به بریدن طناب های دور دستم کردم
 وقتی دستام باز شد شروع به باز کردن پاهام کردم

 و وقتی که پاهامم باز شد از شدت خوشحالی خواستم جیغ
 بزنم که زود دستمو به دهن گرفتم

 خواستم برم به سمت در که یه دفعه یاد حرف زنه افتادم که
 گفت این اتاق

 دوربین داره !!!!! پس االن من دارم میرم چی
 ؟؟؟!!!

 شونه هامو انداختم باال وقتی میگه چراغ خاموش شد
 بیا بیرون یعنی برنامه ریزی شدس دیگه



 
 

 الی در باز بود و هیچ صدایی نمیومد
 باید تا سر و کلشون پیدا نشده زود فرار میکردم

 سرمو از در آوردم بیرون یه راهروی کوتاه بود که با
 احتیاط ازش رد شدم و بعد از چک کردن دو طرف پیچیدم

 سمت راست...
 نمی دونستم دقیقا از کدوم طرف باید برم..بعد از اون

 راهروی کوتاه از دو طرف راه داشت...
 

 تو دلم خدارو صدا کردم که راه درست همین باشه و اروم
 رفتم به همون سمت راست....

 باز هم به راهرو بود که خیلی بلند تر بود...
 دستم رو به دیوار گرفتم و با کمکش اروم اروم رفتم جلو...

 راهرو که تموم شد رسیدم به چند پله که باید ازشون
 پایین میرفتم...

 گردن کشیدم و گوش تیز کردم اما وقتی چیزی ندیدم و
 

 نشنیدم با کمک نرده های آهنی پله هارو رفتم پایین...
 په سالن کوچیک بود که وسایل کمی داشت و روی مبل

 هاش رو با پارچه های سفید پوشونده بودن و تمام وسایل
 پر از گرد و غبار بود....



 
 
 

 آب دهنم رو قورت دادم و نگاهی به بیرون انداختم...
 بازم راهرو و داالن های بلند روبروم بود ،

 که، پر از درهایی بود که با
 فاصله چند متر از هم قرار داشتن..شبیه این خونه های ترسناک تو

 فیلم ها بود...
 

 اصال معلوم نبود راه درست کدوم طرفه و از همه طرف راه داشت...
 ایندفعه رفتم سمت چپ و کمی که جلو رفتم یهو صدای قدم های

 یکی رو شنیدم...
 

 چشم هام گرد و دست و پاهام شل شد...
 با ترس نگاهی به دو طرف انداختم و دستم رو روی سینه ام

 گذاشتم که قلبم با وحشت می . کوبید....
 

 آب دهنم رو دوباره قورت دادم و صدا هرلحظه داشت نزدیک تر
 میشد...

 لحظه ی اخر فقط این به فکرم رسید که یکی از این درها رو باز کنم
 و برم داخل...

 



 بازم یه فرصت واسه نجاتم بود..اگه همینطور اینجا می ایستادم بی
 شک گیر می افتادم.. اینجوری حداقل تالشم رو می کردم....

 
 

 سریغ در پشت سرم رو باز کردم و پریدم داخل و به سرعت
 صدا

 در رو بستم...
 اما آروم

  و نیم نگاهی به اتاق انداختم که خالی از وسیله بود و فقط کنار
 یکی از دیوارها تا سقف روی هم کارتن چیده شده بود.....

 
 دوباره چرخیدم سمت در و گوشم رو چسبوندم بهش...

 
 تند تند زیر لب صلوات می فرستادم تا یه وقت بدشانسی

 نیارم و در اتاق رو باز نكنن....
 

 صدای قدم ها نزدیک و نزدیک تر میشد تا جایی که دقیقا
 از پشت در صداش رو شنیدم...

 
 تو دلم خالی شده بود و از ترس و استرس داشتم سکته می

 کردم…
 



 چشم هام رو بسته و گوش هام رو تیز کرده بود و تمام
 تمرکزم روی قدم های فرد پشت در بود . کردم از کنار در رد شد و

 کم کم صداش دور شد و دیگه چیزی
 نشنیدم....

 
 دوباره خداروشکر کردم و یکم صبر کردم و بعد آروم در رو

 باز کردم...
 
 

 به محض اینکه سرم رو بردم بیرون تا چک کنم ببینم کسی نباشه،
 لوله ی اسلحه از کنار، روی شقیقه ام قرار گرفت و بند دلم پاره شد و

 تنم به شدت لرزید و یخ کرد.....
 

 چشم هام بسته شد و دندون هام رو محکم روی هم فشردم...
 خدایا چرا من انقدر بد شانس بودم..چقدر سریع لو رفتم..حتى

 نتونستم از ساختمان برم بیرون....
 

 قطره های اشک از الی چشم های بسته ام ریخت روی صورتم و
 بغضم بزرگ تر شد...

 
 هنوز چشم هام بسته بود که اسلحه از روی سرم برداشته شد و



 دستی شونه ام رو گرفت و دوباره هولم داد تو اتاق....با صدای بسته
 شدن در با اخم های درهم چشم هام رو در با اخمای درهم چشم هام

 رو باز کردم و چرخیدم و با دیدن کسی که جلوم
 بود شوکه شدم و دلم هری ریخت.....

 
 قلبم لرزید و جفت دست هام رو روی لب هام گذاشتم تا صدایی ازم

 درنیاد…
 

 خدایا یعنی درست میدیدم؟..خواب نبودم؟..
 پلک زدم و دوباره اشک ریخت روی صورتم و نفس بریده و با

 صدایی خفه نالیدم:
 -ت..تو..تو اینجا...

 اخم هاش عمیق تر از همیشه تو هم فرو رفته بود و با عصبانیت
 نگاهش رو تو کل صورتم می چرخوند....

 صورتش از حرص داشت کبود میشد و گردنش سرخ شده و رگ
 هاش بیرون زده بود...

 داشت از دیدن سر و وضع من، با اون صورت کبود و خونی و
 مانتوی پاره و موهای افشون شده، سکته میکرد.....

 
 هنوز باورم نمیشد کسی که جلوم ایستاده واقعی باشه..چطور

 ممکن بود..
 



 دندون هاش رو محکم روی هم فشرد و با حرص و خشم غرید:
 

 - اون حرومزاده رو با دست های خودم میکشم...
 

 چرخید و همینکه دستش رفت سمت دستگیره تا در رو باز کنه،
 چند قدم فاصله ی بینمون رو با عجله برداشتم و خودم رو

 رسوندم بهش.....
 

 بازوش رو محکم گرفتم و با گریه گفتم
 -تورو خدا نرو..منو اینجا تنها ول نکن می ترسم..تورو خدا…

 
 عمیق و پرصدا نفس میکشید وسعی

 داشت خودش رواروم کنه...
 

 درحالی که هنوز پشتش بهم بود، پیشونیم رو به کمرش
 چسبوندم و با گریه و خوشحالی گفتم:

 
 -می دونستم میایی.. می دونستم نجاتم میدی...

 
 مکث کوتاهی کرد و بعد چرخید طرفم...

 کمی عقب رفتم و با چشم های اشک آلودم نگاهش کردم که



 دست هاش رو قاب صورتم کرد و اروم سرش رو خم
 کرد....پیشونیش که به پیشونیم چسبید، پلک هام روی هم افتاد

 بغضم پر صدا ترکید…
 ولب هاش رو روی بینیم گذاشت و اروم بوسید:

 
 -جانم.. اومدم..اومدم دیگه آروم باش…

 
 دست هام رو دور گردنش حلقه کردم و محکم تو آغوشش

 فرو رفتم.. دست هاش یکی دور کمرم و اون یکی دور شونه
 هام پیچیده شد و محکمتر چسبوندم به خودش.....

 
 چند دقیقه ای تو بغلش بودم که منو از خودش جدا کرد و

 خیره شد تو چشای خیسم
 

 روی چشامو رو بوسید و کمی ازم فاصله گرفت و دوباره
 صورتم رو بین دست هاش گرفت و گفت:

 
 - باید زودتر از اینجا بریم بیرون..کم کم پلیس ها میریزن

 داخل.. باید بریم...
 

 سرم رو تکون دادم و کف دست هام رو اروم روی صورتم
 کشیدم و اشک هام رو پاک کردم...



 با برخورد دست هام به صورتم از درد اخم هام رفت توهم...
 سامیار که همه ی حواسش به من بود و متوجه ی دردم

 شیده
 بود، با خشم زیر لب غرید:

 
 -تقاص همه ی اینارو باید پس بده..هرکاری از دستم بربیاد

 میکنم تا بكشمش باالی چوبه ی دار و جون دادنش رو با چشم
 های خودم ببینم....

 
 از شدت خوشحالی گونشو بوسیدم و با لبخند تو چشاش خیره

 شدم که دستمو آورد باال بوسید
 بعدم همون دستمو تو دستش گرفت و به سمت درکشید

 و با اون یکی دستش که اسلحه روگرفته بود،
 

 سرش رو برد بیرون و دو طرف رو چک کرد و وقتی دید کسی
 نیست و صدایی هم نمیاد، دستم رو فشرد و از اتاق رفت بیرون و

 من رو هم دنبال خودش
 کشید....

 با استرس هی آب دهنم رو قورت میدادم و دست کامیار رو محکم
 می فشردم...

 مدام به اطرافم نگاه می کردم که یه وقت غافلگیر نشیم..با اینکه
 کامیار خودش هم حواسش بود...



 از بغل دیوار اروم می رفتیم و چندبار به چپ و چندبار به راست
 پیچیده بودیم..خونه ی خیلی ترسناکی بود و انگار هرچی می

 رفتیم به هیچ کجا نمی رسیدیم.....
 گوشه ی لبم رو گزیدم و زمزمه وار گفتم:

 
 -کامیار داریم درست میریم؟..حس می کنم هی برمی گردیم

 سرجای اولمون..چرا اینجوریه این خونه..گم نشیم یه وقت...
 

 برگشت اون لبخنده کج جذابش رو بهم زد و با لحن گرم و شوخی
 گفت:

 -حاجیتو دست کم گرفتیا...
 لبخند زدم و گفتم :

 
 _دست کم نگرفتم..به هیچ کس اندازه ی تو اعتماد ندارم..فقط اون
 بابک عوضی رو نمیشه دست کم گرفت..مطمئنم از اوردنم به این
 خونه هم هدف داشته..میترسم غافلگیر بشیم و گیرمون بندازه.....

 
 به قدم هاش سرعت داد و درحالی که حواسش به اطراف بود گفت:

 
 -نگران این چیزا ..

 
 هنوز جمله اش کامل نشده بود که صدایی از پشت سر درجا



 میخکوبمون کرد.....
 

 _به به کجا با این عجله؟؟؟؟ میموندین په پذیرایی میکردیم!
 

 آروم چرخیدم و با دیدن بابک خان روح از تنم رفت
 

 بی اختیار از روی ترس خودم رو کشیدم سمت کامیار و چنگ زدم
 به بازوش...

 
 کامیار دندون هاش رو روی هم فشرد و با غیظ گفت:

 
 -دیگه کارت تمومه.. از این خراب شده دیگه نمی تونی فرار
 کنی..کار خودت رو سخت تر از اینی که هست نكن.. تسلیم

 شو.....
 

 بابک خان پوزخندی زد و اسلحه اش رو گرفت سمتمون…
 

 از ترس بازوی کامیار رو فشردم و زیر لب بهش گفتم :
 

 _داری چیکار میکنی کامیار توروخدا تحریکش نکن یه بالیی
 سرمون میاره

 



 _هیشششش ، باید سرشو گرم کنیم نورا باید سرش گرم بشه
 تا پلیسا بیان

 
 با صدای بابک خان حواس هر دومون جمع اون شد

 اسلحه اش رو تو دستش جابجا کرد و مستقیم به سمت کامیار
 نشونه گرفت و گفت:

 
 -من حتی اگه دستگیر هم بشم باکی نیست..ولی قبلش تو رو می
 فرستم قبرستون تا خیالم راحت بشه..مگه اینکه اون دنیا بتونین

 باهم خوش و خرم زندگی کنین..تا وقتی من نفس می .
 و کشم نمیذارم یه آب خوش از گلوتون پایین بره.....

 
 از ترس سکسکه گرفته بودم آروم تو گوشش گفتم :

 
 _کامیار

 
 _هیش نگران نباش نورا االن میرسن

 
 قبل از اینکه بتونم چیزی بگم بابک با تمسخر و بلند گفت:

 
 _نچ نچ نچ..خیلی زشته..بهتون یاد ندادن تو جمع پچ پچ نکنین؟

 یه ذره ادب ندارینا....



 
 خودش به حرف یخ و بی نمکش خندید و با قهقهه گفت:

 
 _البته مشکلی نیست..

 می تونین قبل از به درک واصل شدنتون باهم وداع کنین...
 

 کامیار اسلحه ی تو دستش رو اورد
 باال وبابک رو نشونه گرفت و گفت:

 
 -فکر نکن منم میشینم نگات میکنم.. یه تار مو از سر نورا کم بشه

 اجدادت رو میارم جلو چشمت...
 

 بابک خان پوزخندی زد و یه قدم اومد جلو و گفت:
 _مثل اینکه جون خانوم کوچولوت برات ارزشی نداره.. فکر کردی

 منوبزنی چی میشه؟..هوم؟ ...
 

 سرش رو سوالی و با تمسخر تکون داد و وقتی دید کامیارهیچی
 نمیگه ادامه داد:

 -حتی اگه بعد  از زدنم یک ثانیه فرصت داشته باشم اون رو خرج
 کشتن شما دوتا میکنم..حتی اگه قرار به مردنم باشه شمارو هم با خودم

 میبرم…
 



 _کامیار توروقران مواظب باش
 

 سرشو به سمتم مایل کرد و همونجوری که تو چشاش بابک خان
 

 نگاه میکرد آروم زمزمه کرد :
 _نگران نباش عزیزم

 
 بابک خان با پوزخند تو چشمایه کامیار نگاه کرد و غرید :

 
 _چیشد سلطانی ؟؟؟ احساس خطر میکنی نه ؟؟؟؟ ههه خاندان

 سلطانی مگه میفهمن عشق چیه ؟؟؟؟ هان ؟؟؟!!! اوه راستي قضیه
 تارا رو واسه نورا جونت تعریف کردی ؟؟؟!!!

 
 تو یه ثانیه کامیار انگار جنون گرفته باشه خواست به سمت بابک
 خان شلیک کنه که با ترس به بازوش چنگ زدم و با ترس و لرز

 صداش کردم :
 _کامیار

 
 بابک خان با تمسخر تو چشاش نگاه کرد و گفت :

 
 _ اوه چه خشن !!! بزن دیگه منتظر چی هستی ؟؟؟؟ ههه فهمیدم

 خانوم کوچولوت هنوز از قضیه تارا خبر نداره نه ؟؟؟؟ اوووو



 قضیه جالب شد .
 خب کامیار خان به نظرت بفهمه چه عکس العملی نشون میده ؟؟

 هان؟؟؟!!!
 

 تا جملش تموم شد کامیار با تموم قوا داد زد :
 _خفه شووووووو..... خفه شووووووو عوضییی

  
 من اما  متعجب بهشون خیره شدم و ناخودآگاه زمزمه کردم :

 
 _تارا کیه ؟؟!!!

 
 _اوخی عزیزم عین کبک سرتو کردی تو برف خبر نداری کامیار

 عزیزت...
 

 حرفش با نعره ی کامیار قطع شد
 و من با وحشت به کامیار که کبود شده بود و واسه اینکه بابک

 خان رو خفه کنه با خشم داشت به سقف شلیک میکرد نگاه کردم .
 

 به کل قضیه تارا روهم فراموش کردم و زود از پشت بغلش کردم
 

 _کامیار عزیزم آروم باش . کامیارم هیششش چیزی نیس
 



 یه دفعه اسلحه رو گرفت سمت بابک خان
 بدنش از خشم می لرزید اسلحه رو تو دستش جابجا کرد و

 ماشه گذاشت...
 

 انگشتش رو روی
 نمی خواستم کامیار قاتل این پست فطرت بشه..این اشغال

 باید به دست قانون مجازات میشد....
 با التماس گفتم:

 
 -کامیار نه..اون حقش نیست اینقدر راحت بمیره..باید زجر

 بکشه.. باید تو زندان.....
 

 هنوز جمله ام کامل نشده بود که صدای شلیک گلوله تو فضا
 پیچید و خشکم زد.....

 بابک خان رو دیدم که دستشو گذاشت روشكمش و خم شد
 

 کامیار خواست دوباره شلیک کنه که دستشو گرفتم و جلوشو
 گرفتم اما کامیار کنارم زد و رفت کنار بابک خان

 خم شد رو زانوهاش و رو صورتش خم شد:
 _زاییده نشده کسی که بخواد عزیزانمو ازم بگیره

 كیمیارو ازم گرفتی اما نورا دیگه نه
 



 بلند شد و برگشتم طرفم لبخند زد و اومد طرفم
 جوابه لبخندشو دادم و دستشو گرفتم و خودمو انداختم تو

 بغلش و چشامو بستم
 

 زیر گوشم زمزمه کرد :
 _هیششش تموم شد . بالخره تموم شد عزیزم

 
 با خوشحالی چشامو باز کردم و خواستم جوابشو

 بدم که تو یه لحظه بابک خان رو دیدم که بی جون
 اسلحه رو برداشت و سمت کمر کامیار نشونه گرفت

 تو یه لحظه مغزم فقط یه چیزی رو فرمان داد
 تو یه تصمیم انی کامیار رو کشیدم و هلش دادم سمت
 ستون و تا اومدم خودمم برم بابک خان مستقیم قلبمو

 نشونه گرفت و ثانیه ای بعد این من بودم که افتادم رو
 زمین

 
 <<کامیار>>

 
 خشک شده به نورا که غرق خون رو زمین افتاده بود خیره شدم

 
 این نورای من بود ؟؟؟

 



 اولین عشق زندگیم!!!!؟؟؟؟
 

  با تنی که میلرزید لرزون بهش نزدیک شدم
 

 با چشای گرد شده و دستی که هیچ رقمه نمی شود لرزشش کنترل
  نمیشد کنارش نشستم

 
  با دستای لرزونم دستشو گرفتم

 
 _نو...ن….نور….نورا
 نوراااااااااااااااااااااااااااااا

 
  اسمشو نعره میزدم

 
 _نورا پاشو ، پاشو قوربونت برم من ، پاشو خانومم ، دورت بگردم

 چیزیت نمیشه ، نمیتونی  منو تنها بزاری نورا پاشوووووووو
 

 همونجوری داشتم نعره میزدم و گریه میکردم که یه دفعه پلیس ها
  عین مور و ملخ ریختن تو

 
 سرهنگ احمدی اومد سمتم

 



  _پاشو پسر ، پاشو خودتو کنترل کن
  پاشو بزار خانومتو ببرن

 
  لرزون اشکامو پاک کردم

 
  _نه ، نه خودم میارمش هیچکس حق نداره بهش نزدیک بشه

 
  نورای غرق خون رو گرفتم بغلم و دویدم سمت بیرون

 
  آروم گذاشتمش رو برانکارد

 
  رنگش شدیدا پریده بود و لباش سفید شده بود

 
 _جناب سرهنگ شمام میاید؟؟؟

 
  _اره ، اره میام

 
  _بفرمایید

 
  سریع سوار آمبوالنس شدم که زود راه افتاد

 
 به صورت نازنینش خیره شدم



 
  نمیتونم اون نگاه مهربونتو ازم بگیری نورا

 
  تو جون منی !!

 
  هیشکی نمیتونه جونمو ازم بگیره
 هیشکی نمیتونه تورو ازم جدا کنه

 
 صدای باند آمبوالنس رو مخم بود

 
 _میبینی خانومم ؟؟ واسه اولین بار گریه کردم !! واسه اولین بار

 عاشق شدم !! واسه اولین بار که دیدمت تعجب کردم چه طور اون
 بابک کثافت تورو فرستاده جلو تا االن هر دختری که میومد واسه

 جاسوسی همشون یه مشت هرزه بودن عین خوده ناکسش !!! اما وقتی
  تور دیدم وقتی معصومیت نگاهتو دیدم !!قلبم باور نکرد خانومی

 باور نکرد که تو هم همدست اون عوضیا باشی!!!
 وقتی در موردت تحقیق کردم و فهمیدم داره با جون داداشت تهدیدت

  میکنه خونم به جوش اومد
 تمیزترم بمیره خانومم انتقام تک تک عذاب هایی که به عشقم داد ،

  تک تک عذاب هایی که به خوانوادم داده رو میگیرم
  خودم طناب اعدامو میندازم دور گردنش

 



 آنقدر که غرق نوازش و حرف زدن باهاش شدم و آنقدر اشک ریختم
  که متوجه رسیدن به بیمارستان نشدم

 
 سریع اومدم پایین و پرستارا زود پیادش کردن و بردنش داخل

 
 دویدم دنبالش

 
 لباشو لبای بی جونشو بوسیدم :

 
  _دردت به جونم ، تحمل کن عشقم زوده زود خوب میشی

 
 دکتر که اومد باال سرش  و سریع گفت :

 
 _اتاق عمل رو آماده کنید … به دکتر نوری و رستمی هم خبر بدید

 خیلی سریع خودشونن برسونن
 

 بیمار خونریزی داخلی شدیدی داره .. از محل گلوله خونه زیادی داره
  میره

 
  یقشوگرفتم

 



 _اقای دکتر توروقران ، تورو به هرچی که میپرستی نجاتش بده ،
 زنمو نجات بده

 
 دکتر بازوهامون گرفت و با آرامش گفت:

  _نگران نباش جوون ، ما هرکاری که از دستمون بر بیاد انجام میدیم
 

 عصبانی غریدم؛
 _کارای تو به چه دردم میخره مرتیکه زنم داره رو اون تخت جون

  میده حالیته ؟؟؟!!!
 

 یه دفعه دستی رو شونم قرار گرفت:
 _اروم باش پسرم ، اونام هرکاری بتونن انجام میدن

 
  بال اجبار دسته عشقمو ول کردم تا االن یه ثانیه هم ول نکرده بودم

  من که دستشو ول کردم سریع بردنش سمت اتاق عمل
 

 برگشتم و سرهنگ احمدی رو دیدم
 

 با دیدنش طاقت نیاووردم و افتادم رو زانوهام که زود گرفتم و بردم
  سمت صندلی ها

 



 _احساس….احساس می کنم دارم جون میدم سرهنگ …. انگار دارن
  جونمو میگیرن

 
  _توکلت به خدا باشه پسرم همه چی درست میشه شک نکن

 
 اشکامو پاک کردم و بهش نگاه کردم :

 
 _اون حیوون چیشد ؟؟ جناب سرهنگ من اونو زنده میخوام !! تا وقتی

  انتقام نورا و کیمیا و هه اعضای خوانوادمو نگیرم آروم نمیگیرم
 

 _خیالت راحت باشه کامیار جان منتقلش کردن به بیمارستان سپاه زنده
 تحویلت میدم . اما کامیار بهت قبال هم گفتم باید خشمتو کنترل کنی باید

  !! پشیمونم نکن از اینکه این پرونده رو بهت سپردم
 

 روبهش با اطمینان گفتم:
  _خیالتون راحت

 
  هه اما فقط خوده خدا میدونست که چه نقشه هایی براش داشتم

 
  اون حیوون تک تک خوانوده منو خون به جیگر کرد

 
  بابامو ، کیمیارو ، همه رو ازم گرفت



 و حاالم عشقمو انداخته رو تخت بیمارستان
 

  به ازای هر عذابی که عزیزانم کشیدن یه استخونشو خورد می کنم
 

  زنده به گورش می کنم
  با صدای سرهنگ از فکر اون اشغال اومدم بیرون

 
  _پسرم گوشیت داره زنگ میخوره

 
  _ببخشید حواسم نبود

 
 گوشیمو که آوردم بیرون با دیدن اسم کامران پوف کالفه ای کشیدم و

  چشامو رو هم فشار دادم
 

 سرهنگ که دید کالفم دست روی شونم گذاشت و گفت:
 _میخوای من جواب بدم ؟

 
  قدر شناس بهش خیره شدم

 این مرد برام حکم یه پدر رو داشت از وقتی که بابام سکته کرد و مرد
 این مرد شد همه ی پشتوانه من

 
 _ازتون ممنونم ، نمی دونم چه جوری لطف هاتوو جبران کنم سرهنگ



 
  _این حرفا چیه پسرم ؟؟ تو هم پسره خودمی هنوز برات جا نیفتاده

 
  من االن جواب میدم و میام

 
  لبخندی از سرش تشکر زدم

  _ممنون
 

  سرهنگ رفت
 

  و بعد یه ربع برگشت
 

 _سرهنگ نوید ؟؟؟!!!
 

 _نگران نباش . جاش آمنه . بهش خبر ندادیم که نگران میشه خودشم
  حالش خوب نبود معلوم نبود سره پیر بیچاره چه بالیی آورده بودن

 
  اومدم جوابشو بدم که

 
  _جناب سرهنگ

 
 



  برگشتم که پرستار رو دیدم زود بلند شدم
 _چیشده ؟ خانومم حالش خوبه ؟ حرف بزن دیگه خانوم جون به لب

  شدم
 

 چشماشو با آرامش روی هم گذاشت
 

 _نگران نباشید جناب !! برای اینکه خانومتون بستری بشه و عملش
 کنیم باید کاراشو انجام بدین

 
 بعد دو ساعت که کارای بستری و عمل نورا رو که انجام دادم از

  شدت فشاره روحی همونجا رو صندلی خوابم برد
 

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

 با نوازش دستی رو موهام هوشیار شدم و چشامو باز کردم که مامان
  رو دیدم

 
  اخمام یکم رفت تو هم

 
 _شما اینجا چیکار میکنی

 
 اشکاشو پاک کرد و گفت :



 _دورت بگردم من . مگه میشه تورو تو این شرایط تنها بزارم عزیز
  دل مادر ! اون دختر عروس منم به حساب میاد کامیار

 
  اومدم جواب بدم که صدای آرومی از پشت سرم اومد

 _حالش بهتره ؟؟!!
 

 برگشتم که کامران رو دیدم کنار سرهنگ ایستاده و فرشته هم اونور
  تر رو صندلی نشسته و داره آروم اشک میریزه

 
 سرسنگین جواب دادم :

 _بهتره . کی فرشته رو خبر کرده ؟
 

 سرهنگ جواب داد:
 

 _من پسرم . رفته بود دم  در خونتون سراغ نورا رو میگرفت . اون
 سربازی که جلوی دره خونتون گذاشتیم هم شماره منو بهش داده ! منم

  ناچار بهش خبر دادم
 

  زیر لب باشه ای زمزمه کردم
 

  و سرمو رو شونه مامان گذاشتم
 



 تو این شرایط و با این وضع روحی واقعا به این ارامش وجودش نیاز
  داشتم

 
  شروع به نوازش موهام کرد

 
 نورا چهار ساعت بود که اتاق عمل بود و من از شدت استرس حال

  تهوع گرفته بودم
 

 با اومدن دکتر از اتاق عمل از جا پریدم و عین جت رفتم پیشش
 

 _اقای دکتر زنم . زنم چه طوره بهتره ؟چرا آنقدر طول کشید؟ گلوله
 رو خارج کردین ؟؟

  همین جوری داشتم سوال پیچ میمردم که کامران بازومو گرفت
 _کامیار ! داداش ، آروم باش . به خودت مسلط شو ببینیم دکتر چی

 میگه !!!
 

 دکتر تک سرفه ای کرد و با یه صدای خسته گفت:
 حالش خوب نیست .. نمیتونم جلوی خون ریزی رو بگیریم … وقت

 نداره ….
 

 با بهت نگاش کردم !!
 



 چی میگفت؟؟؟
 

 یعنی چی وقت نداره ؟؟؟!!!
 

 با تته پته گفتم:
 

 _یع...یعنی … یعنی چی … و ..وق..وقت ..نداره؟؟!!!
 

 سرشو پایین انداخت:خیلی طاقت بیاره یه ساعت … یه ساعت و نیم
 ...گفتم که .. خونریزی داخلیش زیاده … تمام تالشمونو کردیم … من

 … من واقعا متاسفم
 

 جیغ فرشته و مامان حالمو بدتر کرد :
  _نورااااااااااااا

 نورا خواهریییییییییی الهی دورت بگردم منننننننن توروخدا منو تنها
 نزارررررررررر

 
 مامان درحالی که سعی میکرد جلوی اشکاشو بگیره سعی کرد فرشته

  رو هم آروم کنه
 

 کامران و سرهنگ هم با سری پایین افتاده کنار دیوار ایستاده بودن و
  چشای هردوشون قرمز بود



 
 و اما من !!!احساس میکردم نفس نمیکشم

 
  باور نمیکنم

 
  نورا منو تنها نمیزاره

 
 اره نورا هیجا نمیره

 
  اره مطمئنم میمونه

 
 خیلی خونسرد نفس عمیقی کشیدم و گفتم :

 
 _میخوام بیام تو اتاق عمل ببینمش

 
  _نمیشه االن که اوردیمش بیرون میتونید ببینیدش

 
 خیلی جدی و سرد تو چشاش خیره شدم :

 
 _نورا از اون اتاق بیرون نمیاد

 
 با تعجب گفت :



 
 _یعنی چی ؟ مسخره می کنیم جناب سرهنگ ؟؟؟!!!

 
 بی توجه به گریه و زاری بقیه انگشت اشارمو زدم رو سینه دکتر و

 گفتم :
 

 _من میام میبینمش !! و شمام برمیگردین تو اتاق  تا جلوی خونریزی
  رو بگیرید

 
 _همچین چیزی امکان نداره جناب سر….

 غریدم:
 _هیسسسس…..هیچی نگو...ببین دکی… باید جلوی خونریزی رو

 بگیری باید...وگرنه کل این بیمارستانو رو سر همتون خراب می کنم
… 

  
 

 چشای قرمزمو باریک تر کردم و آروم تر ادامه دادم :
 _و میدونی که می تونم

 
 دکتر عصبی بهم نگاه کردجلوی چشمای بقیه گفت:

  _دنبالم بیاین
 



 صدای متعجب کامران اومد :
 _کام…

 
 _هیسسسسس… برو واسه فرشته و مامان یه چیزی بخر از بس گریه

 کردن دارن از حال می رن … نورای من سالم میاد بیرون پس  برو
 نزار دیگه گریه کنن

 
  بعدم بدون حرف اضافه ای پشت سر دکتر داخل شدم

 
 لباس مخصوص که اسمش کان بود بهم داد.

 
  پوشیدمش و بعد از زدن ماسک رفتم سمت تخت

 
 چشمم که خورد به صورت رنگ پریده و جسم نیمه جون نورا نفسم

  قطع شد
 

 بغضمو صورت دادم و با قدم های مطمئن و آروم به سمتش رفتم و با
  احتیاط صورتمو نوازش کردم

 
 _خانوم کوچولو …

 
  دستی تو موهاش کشیدم



 
 _دردت به جونم … کامیار فدات بشه … میدونم که میمونی پیشم

 قوربونت برم من...اومدم تا بهت بگم…
 

 سرموبردم نزدیک تر و زیر گوشش زمزمه کردم :
 _اومدم تا بهت بگم من بیرون منتظرتم  نورا ،همین جا ! پشت همین

  اتاق
 

  سرمو بلند کردم و به چشای بستش خیره شدم
 

  ماسکو کنار زدم و پیشونیشو بوسیدم
 

  اشکامو پاک کردم و خیلی جدی روبه دکتر کردم
 

 _شروع کنین… یا جلوی خونریزی رو بگیرید یا هرچی دیدید از
 چشم خودتون دیدید

 
 همه کادر اتاق عمل بت تعجب بهم خیره شدن که دکتر با لحن عصبی

 رو بهشون گفت :
  _دوباره تالشمونو می کنیم …..به امید خدا مشکل حل میشه

 
  سرمو تکون دادم و از اتاق خارج شدم



 
 ماسک و لباسمو در آوردم و رفتم سمت بقیهم منتظر و مضطرب بهم

  نگاه میکردن
 

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم :
 _نگران نباشید ...نورا میاد .. نمیتونه جایی بره !!یعنی نمیزارم که

 بره
 

 فرشته با گریه گفت:
 _خدا کنهههههههه...خدا کنه خوب شههههههه

 
  مامان و فرشته  مدام بیتابی میکردن

 
  کارهاشون بغضمو بیشتر میکرد

 
  نشستم روزمین و سرمو محکم گرفتم تو دستام

 
  یه چهل و پنج دقیقه و گذشته بود

  تو این مدت از شدت استرس سه بار باال آوردم
  همونجوری کالفه رو زمین نشسته بودم که
  یه دفعه با جیغ فرشته سرم با شتاب بلند شد

 



 _خداااااااااااا خواهرمو نجات بدههههههههه نویددددددددد کجایییییییی
 ببینی خواهرمون رفته کمااااااااا

 
 بلند شدم و با پاهایی سست رفتم سمته دکتر که خسته یه گوشه ایستاده

  بود
 

  _دکتر ؟؟؟ ببخشید
 

 سرشو بلند کرد که ادامه دادم :
 _عمل چیشد ؟؟!! خونریزیش قطع شد دیگه نه ؟؟؟

 
 لبخند خسته ای زد و گفت :

 
  _اره خداروشکر …. ولی متاسفانه … رفته به کما

 
  آب دهنمو قورت دادم

  _کم.. کما
 

 _بله کما .. مشخص نیس کی بیهوش بیاد ..با توجه به وضعیتش هم
  اگه تا چند هفته بیهوش نیاد مجبور میشیم دستگاه هارو ازش جدا کنیم

 
  بهم انگار برق وصل کردن



 
 نعره زدم :

 
 _چی میگی ؟؟ واسه خودت میبری و میدوزی؟؟؟!! باید تز رو نعش

 من رد باشید تا دستگاه هارو ازش جدا کنید !!
 حتی اگه صدسال طول کشید بازم حق ندارین دستگاه هارو ازش جدا

  کنین !! حق نداریم بهش دست بزنین
 

  مامان اومد طرفم
 

 _کامیار پسرم ،آروم باش،اونا...،
 

  عصبی برگشتم سمتش
 

  _هیسسسس
 

 بعم دوباره روبه دکتر گفتم :
 

 _به عنوان دکتر باید وظیفتو انجام بدی !! هرروز باید بهتر از قبل
  بشه و امید بهوش اومدنش هم بیشتر

 
 دکتر آروم و جا خورده گفت :



 _ما همه ی تالشمونو می کنیم جناب
 

 _تمام تالشتو میکنی !!تمام تالشتوووووووووو!!
 

  _بله.. ح ..حتما
 

 صداتو آوردم پایین و گفتم :
 

 _االن کجاس؟؟!!
 

  _باید از اتاق عمل بیارنش بیرون و ببرنش بخش مراقبت های ویژه
 

  نگران شدم
 _پس چرا نمیارنش

 
  هنوز جوابشو نداده بود مه در اتاق عمل باز شد و آوردنش بیرون

 
 مامان و فرشته با گریه و زاری رفتن سمتش که پرستارها جلوشو

 گرفتن
 

  حتی کامران هم گریش گرفته بود
 



  سرهنگ !! سرهنگ جاش خالی بود
 

  کاش میرفتم بعدا بره به نوید سر بزنه
 

  به آغوش پدرانش نیاز دارم
 

  رفتم سمت تختش که پرستار مرد دستمو گرفت
 

 برگشتم و چنان اخمی بهش کردم که طرف خودشو خراب کرد !!!
 

 برگشتم و به نورا که مثل فرشته ها رو تخت خوابیده بود و عرق
  سردی همه بدنمو پوشونده بود خیره شدم

 
 با ناباوری انگشتامون کشیدم رو دست ظریف که بین لوله های سرم

  بود
 

 می توانم نگیره اخه دستتو ؟؟؟
 

  خم شدم روش و به صورتش خیره شدم
  رنگش مهتابی تر از همیشه شده بود

 
 آروم زمزمه کردم :



 
 _خانوم کوچولو ؟؟

 
  هیچ جوابی نشنیدم

 
 صدام لرزون شد :

 
 _خانوم قشنگم !!

 
  بازم سکوت

 
  قطره های اشک پشت سر هم صورتمو خیس کردن

 
  _نورا

 
  بازم سکوت

 
 _نمیخوای جوابمو بدی عزیزم !!

  پاشو ببینم !
  چرا خودتو سپر بالم کردی نورا

 االن من باید جای تو بخوابم عزیزم؟؟
 



  صدای هق هق مامان و فرشته شده بود سوهان روحم
 

 کامرانم که لرزش شونه هاش نشون از گریش بود
 

  صورتمو به گردنش چسبوندم و نفس عمیقی کشیدم
 

 _بگو همه اینا دروغه زندگیم ..اگه خوب نشی منم میمیرم نورام …
 من باید االن جای تو رو این تخت میبودم ببین عزیزم !! ببین من که

 تو کل زندگیم غرورم حرف اول رو میزد دارم برات زجه میزنم
 پاشووووووو

 
  بوی تنش

 
  بویی که عاشقش بودم …. بویی که از هزار تا گل بهتر بود

 
  به هق هق انداختم

 
 _تموم کن این بازیو… پاشو دوباره با اون لبای نازت جاستین صدام

  کن تا بمیرم برات
 

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



  با  تکون شدید یکی از خواب پریدم
 

  برگشتم و مامان رو دیدم که با بغض نگام میکنه
 _چرا اینجا خوابیدی پسرم ؟؟؟ الهی مامانت بمیره و تورو تو این حال

  نبینه
 

 گردن خشک شدم رو مالیدم
 

  _نمیدونم اینجا خوابم برد
 

  یه لحظه با درک موقعیت از جا پریدم
 

 _نورا … نورا چه طوره ؟؟؟
 

  _حالش بهتره داداشم
 

  برگشتم و با کامران و فرشته روبه رو شدم
 

  هردوشون چشاشون قرمز بود و صورتشون رنگ پریده
 

 نفس عمیقی کشیدم
 نشستم رو صندلی و سرمو گرفتم بین دستام



 
 _به نوید که چیزی نگفتین ؟

 
  صدای فرشته به گوشم خورد

 _نه خیالت راحت ! حتی اگه نورا هم بفهمه بهش چیزی گفتیم ناراحت
  میشه

 
 سرمو بلند کردم که بهش جواب

 که یه لحظه نگاه خیره کامران رو فرشته رو دیدم و ناخواسته لبخند
  محوی  رو  صورتم نقش بست

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

** 
 

  با نهایت سرعت دویدم سمت اتاقش
 

  نفس نمونده بود برام
 

  منه خاک بر سر چرا صبح رفتم خونه که دوش بگیرم
 

 وقتی مامان خبر داد نورا به هوش اومده اصال نفهمیدم چه جوری
  خودمو رسوندم جالبیش اینجاس تصادفم کردم



 
  به در اتاقش که رسیدم دیگه نفس نمونده بود برام

 
  کامران و فرشته رو دیدم که با خوشحالی میان سمتم

 
 کامران :

  _چشمت روشن داداش زن داداشمم به هوش اومد
 

 فرشته با شیطنت ادامه داد :
  _و می خواد تورو ببینه ، از وقتی به هوش اومده ورد زبونش کامیاره

 
  زیر لب زمزمه کردم:

 _بهوش اومد . عشقم باهوش اومد !
 

 بلند تر روبهشون ادامه دادم :
 

  _کابوس تموم شد
 

 فرشته ذوق زده خندید و کامران با چشایی خندون برای تایید حرفم
  چشماشو باز و بسته کرد

 
  معطل نکردم و رفتم سمت اتاقش



 
  خواستم در رو باز کنم که در باز شد و مامان اومد بیرون

 
  _عه اومدی !! بدو برو تو این دختر تورو ببینه بلکه آروم بشه

 
 فرشته و کامران پشت سرم زدن زیر خنده که چشم غره ای بهشون

  رفتم
 

 فرشته :
  _چیه خب ؟؟؟ خدا در و تخته رو خوب باهم جور کرده

 
  مامان هم درحالی که میخندید منو هل داد داخل

 
  رفتم تو و درو بستم

 
 همینکه سرمو بلند کردم چهره شیرینشو دیدم که با دیدنم چشاش پر

  اشک شد
 

 << نورا >>
 

  دستگیره در آروم رفت پایین
 



 داشتم از خوشحالی و استرس جون میدانم تا نمیدیدمش خیالم راحت
 نمیشد که خوبه

 
 نفس عمیقی کشیدم و همه جونم شد چشم تا اون هیکل ورزیدش اومد

  داخل
 

 نگاه بی قرار و خیسم تو نگاهش دلتنگش گره خورد
 

  با دیدنش چشام پر شد
 

  خودش بود کامیاره من صحیح و سالم
 

  جونم لرزید و نفس بریده صداش زدم
 

  _کامیار
 

 تکیه داد به در و با اون لبخند کنج لبش چشماشو بست و نفس عمیقی
 از لذت کشید

 
  دوباره بی قرار صداش زدم

 
  _کامیار ،جاستین من



 
  چشای قرمزشو باز کرد

  اومد کنار تختم ، خم شد و دستامو گرفت و بوسه ای روشون  نشوند
 

  _جون دلم ، من که مردم تا اون چشاتو باز کنی خانوم کوچولو
 

  زدم زیر گریه و سرشو گذاشتم رو سینم و بغلش کردم
 

  دستای حمایت گرش رو پیچی دور گردنم و نفس عمیقی کشید
 

 _جونم . عزیزدلم ، چرا اینکارو کردی نورا !! به این فکر نکردی
 اگه بالیی سرت بیاد من چه خاکی تو سرم باید بریزم !؟

 
 _جون تو و جون من نداره که عزیزم از وقتی که عاشقت شدم درست

  از وقتی باهات یکی شدم جسم و روحمون یکی شد
 

  سرشو بلند کرد
  چشاش پر شد

 
 
 

 پیراهنم رو از پشت چنگ زد :



 -دلم خیلی برات تنگ شده بود..
 

 عطر تنش داشت دیوونه ام می کرد..چقدر دلم براش تنگ شده بود رو
 فقط خدا می دونست و بس...

 
 سرش رو یکم برد باالتر و صورتش رو به گردنم چسبوند و لب هاش

 رو روی رگ گردنم  گذاشت زمزمه زیر لبیش رو شنیدم «خدایا
 شکرت »»

 
 روی رگم  رو بوسید و بعد لب هاش رو روی گردنم کشید و رفت

 باال..با تمام سر و صورت و گردنم رو غرق بوسه کرد.....
 

  نگاهه خمارش رو تو چشم های اشک الودم چرخوند و
 
 
 

 صورتش رو کشیدم جلو و پیشونیم رو چسبوندم به پیشونیش و گفت:
 -تو که چیزیت نشده؟..

 
 چشم هاش رو بست و سرش رو به چپ و راست تکون دادم...

 
 نفس عمیقی کشیدم و بوسه ای روی گونش نشوندم



 
 دست هام بی اختیار اومد باال و دو طرف گردنش رو محکم تو دست

 هام گرفتم...
 

 الی چشم های خمارم رو کمی باز کردم و دیدم چشم هاش بسته اس و
 صورتش کمی سرخ شده...

 
 نفسم تند شده بود و نمی تونستم حتی کمی ارومش کنم...

 
 زبونم رو روی لب های خشک شده ام کشیدم و قبل از اینکه اون پیش

 قدم بشه لب های بی قرارم رو محکم چسبوندم به لب هاش.....
 

 چند لحظه بی حرکت فقط لب هامو به لب هاش فشردم که دستش رو
  روی گردنم گذاشت

 بخاطره زخم هام نمی تونستم حرکت کنم و هی اون رو می کشیدم
 طرف خودم  تا بهش نزدیک تر بشم و هیچ فاصله ای بینمون

 نباشه....
 

 چسبیده بودم به سینه اش و لب هام محکم روی لب هاش بود که یه
 بوسه ی اروم روی لب هام زد...

 



 دومین بوسه رو هم اروم زد و بوسه ی بعدیش دیگه انقدر اروم و
 مالیم نبود..لب هاش رو از هم باز کرد و لب پایینم رو به بین لب

 هاش گرفت و با قدرت بوسید....
 

 همراهیش کردم و از شدِت حرارت و خیسی لب هاش چنگ انداختم به
 گردنش...

 
 انقدر محکم می بوسید که دردم گرفته بود و بی اختیار از ته گلو ناله

 ای کردم..
 

 نفس کم اورده بودم که به سختی لب هام رو از بین لب هاش
 دراوردم...

 
 دوباره پیشونیمون چسبید بهم و نفس زنان تو صورت هم خیره شدیم...

.. 
 

 بعد چند دیقیه صورتم رو چسبوندم به صورتش و از ته دل نفس بریده
 گفتم :

  _دوست دارم جاستینم !! خیلی دوست دارم
 
 



 دست هاش رو دو طرف صورتم گذاشت و سرم رو کمی عقب کشید
 و لب هاش رو اروم گذاشت روی پیشونیم و با مکث، خیلی طوالنی

 بوسید.....
 

 لب هاش رو که برداشت، تو چشم هام خیره شد و سرش رو با لبخند
 تکون داد:

 -می دونم...
 

 از لحن شیطون و چشم های براقش خنده ام گرفت و وقتی لبخند رو
 روی لب هام دید اون هم لبخند زد و با دو انگشتش لپم رو کشید.....

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

******************************** 
 لیوان خالی چاییم رو گذاشتم توی سینی و نگاهی به کامیار و و

 کامران انداختم که خونه رو گذاشته بودن روی سرشون....
 

 ایکس باکس بازی می کردن و هی دعواشون میشد و داد و فریاد می
 کردن...

 
 نچی کردم و بلند گفتم:

 -وای اروم تر..چه خبرتونه اخه..
 



 حتی نمی شنیدن که من دارم صداشون می کنم و حرف می زنم
 باهاشون...

 
 نگاهی به مادرجون انداختم که با لذت نگاهشون کرد و با خنده سری

 به تاسف تکون داد و عینکش رو روی چشم هاش جابجا کرد و دوباره
 مشغول کارش شد....

 
 داشت گوشه ی لباس کامران که پاره شده بود رو می دوخت و سرگرم

 بود...
 

  االن دوماهه که از اون روز نحس میگذره
 

  حالم خیلی خوبه
  بخیه هامو کشیدم و دیگه کم و بیش خودم کارامو می کنم

 
 وقتی از بیمارستان مرخص میشدم مادر جون با قسم وگریه مارو آورد

  خونه خودشون
 

 کامیار که حرفی نداشت چون هرچی باشه خودش که نمیتونست به
  کارام رسیدگی کنه

 



 وقتی هم که من اصرار کردم که نه فرشته میاد پیشم مادرشون قهر
  کرد و دلخور شد جوری که پشیمون شدم و قبول کردم

 
  طاقت ندارم ازم ناراحت باشن

 
  رابطم که با کامران درست شد

  بیشتر بهشون وابسته شدم
 

  جوری که تو این دو ماه دیگه غم نبودن خوانوادم اذیتم نمیکرد
 

 دیگه اینارو خوانواده خودم میدونستم
 

  فقط نوید بود که فکرمو مشغول کرده بود
 

 وقتی فرشته بهم گفت نوید از وضعیت من چیزی نمیتونه بهش زنگ
  زدم

  آنقدر ناله کرد که  دلم برات تنگ شده که جیگرم آتیش گرفت
 

 وقتی به کامیار گفتم میخوام برم دیدنش یه جوری اخم کرد و دعوا راه
  انداخت که خفه خون گرفتم

 



 دستور دادن تا وقتی کامل خوب نشدم از خونه و رختخواب نباید
  تکون بخورم

 
 اما دیگه کامل خوب شدم و بخیه هامم کشیدم پس دیگه می توانم برم

  دیدنش
 

 دوباره نگاهم رو به کامیار دوختم و صداش کردم:
 -کامیار.. یه لحظه قطع کن کارت دارم خب..چرا اینطوری میکنی...

 
  بازی رو استپ کرد و برگشت طرفم

 
  _چیه نورا ؟ چی میخوای عزیزم

 
 _کامیار ، من که االن حالم خوبه ، بزار برم نوید رو ببینم دل

 نگرونشم
 

  چاماشو رو هم فشار داد
 _ما قبال در این مورد حرف زدیم نورا قرار شد خوب شدی خودم

  ببرمت
 

  _اما من که االن خوبم کامیار
 



 صدای کامران اومد :
  _اگه تو وقت نداری ، بخوای من میبرم

 
 ایندفعه صدای مادرجون اومد :

 _حق داره خب پسرم ، داداششو االن چند وقته که ندیده ! اون بنده
 خدام دلنگرون خواهرشه

 
 با بغض گفتم :

 _خیر سرم میگفتم از شر اون مرتیکه راحت بشیم ، میتونه یه دل سیر
 ببینمش ! اما االن حتی صداشم به زور میشنوم

 
  کامیار نفسش رو با حرص فوت کرد بیرون

 
 _باشه بابا یکی دو روزم صبر کنی میبرمت

 
 _خب من خودم ….

 
  با صدای محکمش حرفم قطع شد

 _گفتم خودم میبرمت نورا دیگه دلیلی نمیبینم بشینم سه ساعت سر این
  موضوع باهات بحث کنم

 
  چشم غره ای بهش رفتم



 
 جون به جونش کنن این اخالقه تندشو ترک نمیکنه

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

****** 
 برای چندمین بار نگاهی به ساعت انداختم..ساعت شش صبح بود و

 کامیار هنوز نیومده بود....
 

  دلم شور میزد و دیشب یک لحظه هم چشم روی هم نگذاشته
 بودیم..نه من و نه کامیار...

 
 چشم هام بدجور سوزش داشت از بی خوابی اما نمی خواستم بخوابم...

 
 منتظر کامیار بودم..می دونستم االن حالش خوب نیست و وقتی

 میرسید خونه می خواستم کنارش باشم....
 

 رفتم تو سرویس بهداشتی و اب سرد رو باز کردم و مشتم رو چند بار
 پر کردم و به صورتم پاشیدم تا سرحال تر بشم و خواب از سرم

 بپره....
 

 رفتم تو اتاق و داشتم صورتم رو خشک می کردم که صدای کوبیده
 شدن در ورودی رو شنیدم...



 
 از جا پریدم و حوله رو انداختم روی تخت و دویدم از اتاق بیرون...

 
 کامیار تکیه داده بود به دیوار و با رنگ پریده و چشم های بسته و

 دست های مشت شده ایستاده بود....
 

 دلم هری ریخت و دویدم طرفش:
 -کامیار..عزیزم خوبی؟..

 
 دستش رو بلند کرد و سرش رو تکون داد یعنی چیزی نیست...

 
 روبروش ایستادم و با بغض نگاهش کردم..چشم هاش هنوز بسته بود

 و حالش اصال خوب نبود...
 

 دست هام رو گذاشتم دو طرف صورتش و مجبورش کردم سر بلند و
 بهم نگاه بکنه و با همون بغض شدید گفتم:

 -خوبی؟..من که گفتم نرو..
 

 دست هاش رو گذاشت روی دست هام که هنوز دو طرف صورتش
 بود و سرش رو کمی کج کرد و کف دست چپم رو بوسید....

 



 دلم داشت براش درمیومد..من عادت نداشتم کامیار رو اینجوری
 ببینم...

 بغضم شکست و با گریه گفتم:
 -تموم شد؟..

 
 نفس عمیقی کشید و دست هام رو ول کرد و با یک حرکت و خیلی

 محکم کشیدم تو اغوشش...
 

 گریه ام شدیدتر شد و خودم رو میون دست هاش جمع کردم...
 

 صورتش رو از بین موهای بازم رد کرد و چسبوند به گردنم و
 زمزمه وار گفت:

 -تموم شد..
 

 نفس راحتی کشیدم و پیراهنش رو تو مشتم گرفتم که دوباره با همون
 صدای خش دار و گرفته گفت:

 -االن دیگه بابام و خواهرم  به ارامش میرسه نورا ؟؟؟..
 

 سرم رو تکون دادم و با گریه گفتم:
 -اره عزیزم..بیا بریم بشین یه لیوان اب بیارم برات..بیا...

 



 ازش جدا شدم و مجبورش کردم بیاد روی کاناپه بشینه و خودم رفتم
 تو اشپزخونه...

 
 سریع یه لیوان برداشتم و از تنگ روی میز اب داخلش ریختم و

 دوباره دویدم تو هال...
 

 سرش رو تکیه داده بود به پشتی مبل و چشم هاش رو دوباره بسته
 بود...

 
 کنارش نشستم و دست ازادم رو روی پاش گذاشتم و گفتم:

 -کامیار..یکم اب بخورم عزیزم...
 

 لیوان اب رو از دستم گرفت و یک نفس سر کشید و بعد گذاشت روی
 میز کنارش...

 
 خم شد و ارنج دست هاش رو روی زانوهاش گذاشت و تو موهاش

 چنگ زد و محکم کشید..
 

 دستم رو گذاشتم روی دستش و با ناراحتی لب زدم:
 -بهت گفتم نرو..

 



 _نمیتونستم ، اون  آدم خواهرم زنده زنده زجر کش کرد نورا ، خودت
 که تو فیلم دیدی چه بالیی سر کیمیا آورد .

 
 سرم رو تکون دادم و دست روی موهاش کشیدم:

 -حق داری..منم دوست داشتم ببینم کسی که خانوادمو ازم گرفت
 چطوری داره جون میده و باالی چوبه دار رفته اما طاقت دیدن

 نداشتم..نمی تونستم تحمل کنم.....
 

 دست هاش رو از روی زانو برداشت و کف دست راستش رو از پس
 سرش محکم کشید تا روی صورتش و پوفی کرد....

 
 صورتش هنوز رنگ پریده بود و نفس های بلند و کشدار میکشید...

 
 کامال مشخص بود صحنه ی اعدامی که دیده باعث شده بهم

 بریزه..حتی اگه اون شخص دشمنت باشه و تمام زندگیت رو منتظر
 این روز بوده باشی، باز هم دیدن چنین صحنه ای واسه ادم سخت

 بود..
 
 

 _کامران و مامان خبر ندارن چه بالیی سر کیمیا اومده ؟؟
 



 _مه اون فیلم رو فقط من و بابا دیدیم . بابا به دیدن اون فیلم طاقت
 نیاورد سکته کرد و مرد .

 
  خم شدم و با محبت پیشونیشو بوسیدم

 
 _تموم  شد عشقم . همه ی اون عذاب ها تموم شد بالخره اون بابک

 خان عوضی هم به سزای اعمالش رسید.
 

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

  سفت  تو بغلم فشارش دادم
 

  بند بند وجودم دلتنگی بهش رو فریاد میزد
 

  اونم سفت فشارم میداد و دلتنگی از حرکاتش معلوم بود
 

  _الهی دورت بگردم دلم برات یه ذره شده بود
 

  خندید جوری که دلم براش ضعف رفت
 بوسه ای رو پیشونیم نشوند

 
  _منم همینطور عزیز دلم



 االن حالت بهتر شده دیگه نه ؟
  مردم و زنده شدم نورا !! از ترس اینکه چیزیت بشه جون دادم

 
 

  دستاشو فشار دادم
 

  _خیالت راحت باشه عزیز دلم
 من حالم کامال خوبه ؟

 
 _مطمئن ؟

 
 _اره داداشی

 
  نفس عمیقی کشید و زیر لب زمزمه کرد خداروشکر

 
  بعدم برگشت سمت کامیار

 
  _تو چه طوری کامیار جان ؟

 
 _هعی بدم نیستم . تو خوبی ؟ اینجا راحتی ؟

 



 _اره اره اینجا خوبه . سرهنگ بهمون خیلی لطف کرده حتی
  درخواست رفتنمم اون پیشنهاد داد

 
  یه لحظه هنگ کردم

 _رفتنت ؟
 

  به کامیار نگاه کردم که اونم مثل من تعجب کردم بود
 

 نوید نفس عمیقی کشید و گفت :
 _اره! راستش چند روز پیش سرهنگ یه پیشنهادی بهم داد . اینکه

 حاال که اون عوضی رو تخت بیمارستانه و بعدشم میره زندان ، ما در
  امانیم بهم گفت میتونم برم المان و درسم رو ادامه بدم

 
  حیرت زده بهش خیره شدم

 
  با این تصمیمش یه جوری شدم

 
 هم خوشحال شدم از اینکه میتونه درسشو ادامه بده و یه آینده عالی
 واسه خودش بسازه اخه بابک خان عوضی حتی اجازه نداد داداشم

  درسشو بخونه چون میترسیدیم بریم بیرون
 

  و هم ناراحت شدم که ازش دور میشم



 
  با صدای کامیار از فکر اومدم بیرون

 
  _اینکه عالیه . میتونی بری و آینده م بسازی

 
 _اره ولی نورا چی میشه ؟ درسته که نورا اینجا و پیش تو خوشبخته

  اما من نمیتونم دوریش رو تحمل کنم
 

 لبخند پر محبتی به روی داداشه عزیزم زدم و گفتم :
 _تو اونجا یه آینده عالی خواهی داشت نوید جان تازشم  ،هعی به هم

 سر میزنیم و نمیزاریم زیاد دلتنگ هم بشیم مگه نه کامیار. ؟؟
 

  کامیار هم با لبخند به تایید از حرفم سرشو تکون داد
 

 نوید با دودلی گفت:
 

 _مطمئنی ؟؟ یعنی تو اینطور فکر میکنی ؟؟
 

 سرمو با لبخند تکون دادم که نفس عمیقی کشید و گفت :
 _حاال ببینیم چی میشه! هرچی قسمت باشه . خب شما از خودتون بگید

 ؟ زندگیتون چه طوره ؟ از زندگیتون راضی هستید ؟
 



  لبخند مهمون لبای من و کامیار شد
 

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

 با هیجان دستمو گذاشتم رو عکس :
 

 _وای این کامیار و کامرانه ؟
 

 غش غش خندیدم و ادامه دادم :
 _چه قدر بامزه بودن !

 
 مادرجون خندید و گفت :

 _اره ، خیلی بامزه بودن . وای نورا مادر نمیدونی چقدررررر
  شیطون بودن ! تو خونه یه لحظه از دستشون آسایش نداشتیم

 
 فرشته خندید و گفت :

 _خدا حفظشون کنه . این شوهر خدا بیامرزتونه؟
 

 مادر جون نفس سنگینی کشید و گفت :
  _اره مادر ! این بابای کامران و کامیاره

 
 فرشته :



 _خدارحمتشون کنه . ببخشید اینو میپرسم اما چه جوری فوت کردن ؟
 

 مادر جون با بغض گفت :
  _سکته ، سکته قلبی کرد و مرد

 
 با کنجکاوی گفتم :

 _اما کامیار که گفت هیچ مشکلی نداشتن ؟
 

  مادرجون قطره اشکی از چشماش سرازیر شد
 

 _اره اما درد اوالد خیلی بده . بعد مردن کیمیا ، خواهر کامران و
  کامیار ، پدرشم طاقت نیاوورد و مرد

 
 با حیرت گفتم :

 _مگه شما دختر داشتین ؟ کامیار به من نگفته بود که یه خواهر داشته
  و فوت شده

 
 مادرجون با گریه گفت :

 _کامیار هیچوقت از خواهرش حرف نمیزنه بعده مردنش ، مرگشو
 باور نمیکرد که بعد یه مدت از این رو به اون رو شد دلش از سنگ

 شد و هیچوقت حرفی ازش نزد ، کامیار و خواهرش خیلی باهم
  صمیمی بودن



 
 نفس عمیقی کشید و ادامه داد :

 _با کامیار بیشتر از کامران صمیمی بود ، هرچی باشه تفاوت
 سنیشون کم بود  واسه همونه که بعد مردنش کامیار خیلی دیر با

  نبودنش کنار اومد
 

  سرمو انداختم پایین
  _متاسفم نمیخواستم ناراحتتون کنم

 
 اشکاشو پاک کرد و گفت :

 _این حرفا چیه ؟ شمام دختر منید . اتفاقا خوب شد خیلی وقت بود که
  با کسب درد و دل نکرده بودم

 
  من و فرشته با لبخند غمگینی تشکر کردیم

 
  یه دفعه چشمم خورد به عکس یه دختر

 
 با کنجکاوی برش داشتم و گفتم :

  _مادر جون این کیه
 

 احساس کردم یکم هول شد:
 _این دختر عموی کامیاره ، تارا



 
 

 این اسم چرا آنقدر برام آشناس
 

 خواستم بپرسم االن کجان که با صدای کامیار و کامران نشد
 

 کامران با شیطنت گفت :
 _به به خانوما نشستید دارید عکسای قدیمی رو نگاه میکنید

 
  کامیاراومد پیشم نشست و به عکس ها نگاه کرد

 فرشته خندید و مثل کامران با شیطنت گفت  :
  _اره مادر جون داشت از شلوغ بازیاتون تعریف میکرد

 
  دیدم که کامران با چه عشقی به فرشته خیره شد

 
  چقدر خوشحالم که اینا عاشق هم شدن

  هردوشون برام عزیزن و هردوشون لیاقت خوشبختی رو دارن
 

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

 
  با گریه وارد خونه شدم و مستقیم رفتم و نشستم رو کاناپه



 
 کامیار با کالفگی گفت :

 _بسته نورا چقدر گریه میکنی ؟
 

 با هق هق گفتم :
 _چه جوری آروم باشم کامیار ، تنها داداشم رفت اون سر دنیا ، چه

 جوری ازم میخوای آروم باشم اخه ؟
 

 _خوبه خودت تشویقش کردی بره ! مکه این خودت نگفتی که بره و
 آیندشو  اونجا بسازه ؟ به این فکر کن که فردا ، پس فردا داداشت

 چقدر پیشرفت میکنه ؟بعدشم به قول خودت هروقت دلتنگ هم شدین
 میاین همو میبینین .

 
 دماغمو پاک کردم :

 _اینطور فکر میکنی ؟
 

 اومد نشست کنارم و سرمو به سینش چسبوند و با مهربونی گفت :
  _اره عزیزم

 
 یکم که گذشت آروم شدم

 
  این پسر وجودش آرامش بود برام



 
  بوسه ای رو سینش زدم

 
 از ته دل زمزمه کردم:
  _دوست دارم جاستینم

 
  روی موهام بوسه ای زد

 
 یه نیم ساعتی هردو تو سکوت غرق افکارمون بودیم   کامیار تموم این

  مدت مشغول نوازش موهام بود
 
 

  سوالی که مدت هاش فکرمو مشغول کرده رو به زبون آوردم
  _کامیار

 
  _جونم

 
 _یادته یه سری گفتی بهم یه زمانی میگی که چرا با کامران و مامانت

 قهر بودی ؟ همون روزی که کامران اومد خونه و دعوا کردین !
 

 _خب ؟
 



 _االن برام تعریف میکنی ؟
 

 نفس عمیقی کشید و بوسه ای دوباره رو موهام زد  :
 _داستان برمیگرده به چهار سال پیش ، اون موقع من دانشجو بودم ،

 از همون اول چون کامران بچه بزرگ بود ، مامان بیشتر از همه
  قبولش داشت

 مخصوصا که تو اون دوران بابا و خواهرم تازه مرده بود .
 اینجوری منو نگاه نکن من بعد مرگ بابام و کیمیا به این روز افتادم و

  آنقدر مغرور و سرد شدم
 اون زمان زیادی شیطون بودم ، برعکس من کامران احساس ابهت

 میکرد ، میگفت مرد باید سنگین باشه .
  همیشه به خاطر رفتارام سرزنشم میکرد

 
 نفس عمیقی کشید و ادامه داد :

 
 _تو دانشگاه رفیق زیاد داشتم ،

  پایه همه گشتن ها و عشق و حال ها بودم
 تقریبا با همه بچه ها صمیمی بودم اما بینشون دو نفر بود که یه

  جورایی از کامران هم بهم نزدیک تر بودن ، ارشیا و رضا
 ما سه تا سه تفنگ دار دانشگاه بودیم ، خیلی صمیمی بودیم .

 خصوصا که هرسه همسن هم بودیم .
 



 یه روز تو یکی از دوره همی های یکی از بچه ها ، ارشیا با یه
 دختره رفیق شد . یه دختر چشم عسلی . اسمه دختره ملیکا بود و دو

 سال از ما کوچیکتر بود .
 

 باباش تو آموزش و پرورش کار میکرد و مادرش خونه دار بود در
 کل خونواده ی محترمی بودن... ھر چند زندگی متوسطی داشتن ولی

  برای ارشیا پول اهمیت نداشت
 

  من آنقدر مسخرش میکردم که چرا داری خودتو کوچیک میکنی و اینا
 

  اما ارشیا گوشش بدهکار نبود
 از همون اول از دختره خوشم نمیومد نمی دونم چرا !

 مخصوصا مدل لباساش.
 لباساش طوری بودن که ھمه بدنشو به نمایش میذاشتن.... با

 دوستامون کلی بگو بخند میکرد...
 

  اما ارشیا چشمش این چیزارو
  نمیدید عشق ملیکا چشماشو کور کرده بود نمیدید

 
 از اونجایی که من و رضا و ارشیا تو همه مهمونیا باهم بودیم ، ملیکا

  هم به جمعمون اضافه شده بود
 



  با چشم میدیم که با همه الس میزنه
 

 یه چند باری هم به ارشیا تذکر دادم اما گوشش بدهکار نبود
 

 همه چی براش میخرید... مثال وقتی داره تو خیابون راه میره یه دفعه
  میگفت عزیزم این لباس چه خوشگله؟ ھمون لحظه براش میخرید

 
 یه روز وقتی سه تایی قرار گذاشتیم بریم سینما اما ارشیا نیومد گفت
 ملیکا امتحان داره میخوام به اون کمک کنم واسه همون من و رضا

 دوتایی رفتیم .
   بعد سینما رفتیم کافه . رضا رفت دست و صورتشو بشوره

  گوشیش مونده بود رو میز که براش پی ام اومد
 نمی دونم چرا دستم خیلی ناخود آگاه

 
  رفت و گوشیو برداشتم

  با دیدن شماره و پیام هنگ کردم
  شماره ملیکا بود که نوشته بود

 (عشقم پنجشنبه شب ارشیا قرار نیست بیاد خونمون منتظرتم )
 

  با دیدن پیام ها مونده بودم . زود با گوشیم از صفحه پیام عکس انداختم
 

  فردای اون روز بالفاصله رفتم و همه چیو به ارشیا گفتم



 اولش قشقرق به پا کرد  باهم حتی گالویز هم شدیم . وقتی عکس رو
  دید یه کن نرم تر شد و راضی شد پنجشنبه باهم بریم خونه ملیکا

 
  پنجشنبه که رفتیم ارشیا باچشم خودش دید

 دید و شکست . حق بامن بود . رضا و ملیکا باهم رابطه داشتن .
 و حتی ملیکا از رضا حاملس

 
 از اون روز هردو رابطمونو با رضا و ملیکا قطع کردیم .

 
 ارشیا به زور تونست خودشو جمع کنه .

 تقریبا یه سال از اون ماجرا گذشته بود که یه روز کامران اومد گفت
 از یه دختره خوشش اومده و باهم دوست شدن . گفت می خواد با

 همون دختره ازدواج کنه.
 

 قراره خواستگاری رو میذارن... شب خواستگاری ھر چقدر اصرار
 میکنند که باھاشون برم قبول نمیکنم... وقتی مامان اینا میان خونه

  میگن قرار شد دو هفته دیگه جواب بدن
 

  اون دو هفته گذشت و دختره جواب مثبت داد
 

  از خوشحالی کامران خوشحال بودم.
 قرار شد نامزد کنن



 
  قرار شد یه شب بریم خونشون تا زمان نامزدی و اینجور چیزا رو

 مشخص کنند منم تو این جلسه باھاشون میرفتم که زن داداشم رو
  ببینم....

 
 مسیر عجیب برام آشنا بود

 
  هرچی نزدیک تر میشدیم  حال منم بدتر می شد

 
  به اینجا که رسید مکث کرد

 
 سرمو بلند کردم و بهش خیره شدم و با کنجکاوی پرسیدم:

 
 _خب ؟؟ بعدش چی شد؟؟!!

 
  تو چشمام خیره شد و لبخندی زد

 
 پیشونیمو بوسید و دوباره سرم رو به سینش چسبوند

 
 _باورم نمیشه وقتی کامران جلوی خونه ملیکا واستاد و زنگ

 خونشونو زد... وقتی فھمیدم اون دختری که کامران عاشقش شده



 ملیکاس ، وقتی پوزخندھای ملیکا رو میدیدم در کمال ناباوری سعی
 میکردم به خودم میگفتم ھمه ی اینا یه کابوسه.

 
 اون شب خیلی برام سخت گذشت نورا .

 باورم نمی شود داداشم عاشق یه هرزه شده .
 

 شب که برگشتیم خونه ، سریع رفتم تو اتاقمو زنگ زدم به ملیکا....
 ھر چقدر که  میتونستم فحش نوازش کردم .

 
 اما اون  در کمال خونسردی گوش دادو در آخر گفت: عزیزم باالخره
 که باید ازدواج کنم چه کسی بھتر از داداشه از ارشیا که چیزی بهم

 نرسید ، شاید از داداش تو رسید.
 

 خیلی عصبانی شدم . شبونه از خونه میزنم بیرون... خودمو میرسونم
  به خونه ارشیا.... خونوادش خواب بودن... با خودش تماس میگیرم

 
 وقتی که میاد همه چی رو براش تعریف میکنم.... اونم

  مثل من عصبانی میشه
 

 بعد ھم میگه فعال  آروم باشم تا فردا با ھم یه فکری بکنیم... ولی چه
 جوری میتونستم آروم باشم

 



 یه ھرزه میشد زن داداشم...  هفته دیگه اون دختره می شد زن داداشم
! 
 

 اون شب خیلی فکر کردم تصمیم گرفتم ھمه چیزو برای کامران
  تعریف کنم....

 
 فرداش میرم خونه و با کامران حرف میزنم ولی اون برای اولین بار

 روم دست بلند میکنه.... باورم نمیشد این کامران باشه... اون منو
  متھم به دروغگویی میکنه

 
  ولی درکش میکنم

 
   کامران دیگه حتی تو صورتم نگاه نمیکرد

 
  دلیل دعوامونو به مامان نگفت

 
  یه هفته خیلی زود گذشت

 
 فرداشب، شب نامزدی ملیکا و کامران بود... ھنوز کامران خونه
  نیومده بود... باز زنگ زدم به ملیکا که اینبار کامران جواب داد

 
  هه فکر میکرد به نامزدش چشم دارم



  فکر میکرد منم از ملیکا خوشم میاد
 

  اون کثافت هم نامردی نکرد و گفت من هرشب مزاحمش میشم
 

  بهش وعده دادم اگه با داداشم ازدواج نکنی من باهات ازدواج میکنم
 

 کامران  اومد خونه و یه دعوای حسابی راه انداخت ھم کتک خوردم
  ھم کتک زدم ھم خوانوادم از قضیه با خبرشد

 
 هرچی من به مامان اینا گفتم این دختر با ارشیا دوست بود و با رضا

  ریخت رو هم باور نکردن که نکردن
 

 با دروغ هایی که اون دختره به خوانوادم گفته بود اعتماد همه رو
  نسبت به من سلب کرده بود

 
 

 دست به دامان ارشیا شدم... ارشیا اومد با خونوادم حرف زد...
 خونوادم ھم  منو و هم ارشیا رو از خونه پرت کردن بیرون.... تو
 مراسم نامزدی شرکت نکردم  وسایالمو جمع میکنمو خونه رو ترک

  میکنم
 

 مامان میگه دیگه پسری به اسم من نداره .



 
  با چیزایی که  شنیده بودم هنگ کرده بودم

  تو چشام اشک جمع شده بود
 

 با بغض گفتم :
 _رفتی ؟؟!!!

 
 نفس عمیقی کشید و گفت :

 _رفتم . رفتم اما به خودم قول دادم نزارم این ازدواج سر بگیره .
 

 نمیتونستم بزارم زندگی داداشم دستی دستی نابود بشه . هرچند که اون
 و مامان منو سرد کردن .

 
 دلم رفت واسه قلب مهربونش

 
 روی سینه شو بوسیدم و با بغض گفتم :

 _عشق مهربون منی تو . چرا انقدر خوبی تو عزیزدلم !!
 

  سرمو بلند کرد و با مهربونی لبخندی زد و کام عمیقی از لبام گرفت
 

  بعد چند دقیقه ازم جدا شد
 با نفس نفس گفتم :



 _خب ؟ بعدش چی شد ؟؟!!
 

 _ اینطور که شنیده بودم یه صیغه
 محرمیت دوماھه بینشون خونده شده بود و قراربود دو ماھه دیگه

 ازدواج کنند... من خیلی نگرانه کامران بودم .. ملیکا با مظلوم
 نماییھاش چشم ھمه رو کور کرده بود …

 
 با ارشیا رضا رو پیدا کردیم و با زور و تهدید راضیش کردیم که بیاد

  و پیشه خوانوادم اعتراف کنه
 

 ارشیا حتی اون دکتری که پیشش ملیکا بچه رضا رو سقط کرده بود
  رو پیدا کرد

 
  بعدش هردوشو بردیم پیشه خوانوادم و همه حقیقت رو فهمیدن

 
 خونوادم داغون شدن ولی برام مھم نبود من تنھایی رو انتخاب

  کردم... بارھا و بارھا اومدن دنبالم اما قبولشون نکردم
 

 دلم باهاشون صاف نشد که نشد
 
 

 انگشت های دست ازادش رو کشید روی صورتم و نوازشم کرد:



 
 .دلم ازشون شکسته بود..هرچی اومدن و رفتن نتونستن راضیم

 کنن..هنوزم دلم صاف نشده..هنوز نمی تونم هیچ کدوم رو ببخشم..فقط
 واسه اینکه خانواده ای داشته باشیم اومدم اینجا..نخواستم تنها

 بمونیم.....
 

 داشتم میمردم واسه این دل پاکش..واسه مهربونیش..اخه چطور تونسته
 بودن این پسرو اذیت کنن....

 
  سرمو باند کردم و لباشو بوسیدم

 
 _دیگه  تموم شد عشقم . دیگه منو داری .

 
  لبخندی زد و شروع به بوسیدن لبام کرد

 



 
 



 
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 

 محکم و باولع می بوسید و با دست هاش موهام رو کنار میزد و
 صورتم رو قاب می گرفت..من هم محکم به گردنش چسبیده بودم و با

 حرارت جواب بوسه هاش رو می دادم...
 

 تمام تنم تب کرده بود و از طرف کامیار گرما بهم اشاعه میشد و بی
 قرار ترم می کرد...

 
 نفس کم اورده بودم که سرم رو کمی عقب کشیدم و متوجه شد..لب

 هام رو ول کرد و سرش رو تو گودی گردنم فرو کرد و یه جوری می
 بوسید که مطمئن بودم فردا جاش بدجور کبود میشد....

 
 موهای پشت سرش رو چنگ زدم و صورتم رو به کنار گردنش

 چسبوندم...
 

 چشم هام رو محکم بهم فشردم و از حرارت دهن و نفسش اهی کشیدم
 که مثل همیشه زیرلب با حرارت گفت:

 -جووونم...
 



 بدون حرف چسبیدم بهش و دلم می خواست اینقدر خودم رو بهش
 فشار بدم تا حل بشم تو وجودش و دیگه هیچوقت از هم جدا نشیم....

 
 کامیار سر بلند کرد و نگاهم که به صورتش افتاد لبم رو

 گزیدم..صورتش گلگون و خیس عرق و چشم هاش خمار شده بود...
 

 دست هاش رو دو طرفم جک زد و بوسه ی نرم و کوتاهی روی لب
 هام نشوند...

 
  با یه حرکت بلندم کرد و رفت سمت اتاق

 
  سرمو نو گردنش فرو کردم و نفس عمیقی کشیدم

 
  رفت تو اتاق و در رو با پاش بست

 
  پرتم  کرد رو تخت

 
 لبخنده خماری زدم و بی اختیار دست هام رفت سمت دکمه های

 پیراهنش و وقتی بازشون کردم، خودش زودتر پیراهن رو از تنش
 دراورد و پرت کرد پایین تخت....

 



 دوباره خم شد روم و گردنم رو با یه دستش به حالت خفه کردنم گرفت
 و لب هام رو محکم میون لب هاش فشرد و اون یکی دستش رو

 انداخت تو یقه ام و تا خواستم جلوش رو بگیرم محکم دستش رو کشید
 پایین و دکمه های پیراهنم هرکدوم به یه طرف پرت شدن.....

 
 چشم هام رو بستم و همون دست سامیار محکم روی تنم حرکت کرد و

 اه و ناله ای عمیق از ته گلوم بلند شد که زیر لب پچ زد:
 -جونم..اه بکش..ناله کن..تو گوش من..واسه من...

 
 پشت کمرش رو چنگ زدم و دوباره حرکاتش تند و خشن شد...

 
 این مدل رفتارش تو رابطه، هیچ صدمه ای به من نمیزد و من هم با
 جون و دل خواهان این داغی و رفتار پر خشونتش بودم چون حال

 خودمم اینجوری بهتر میشد.....
. 

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

 
 با خنده بشقاب و قاشق هارو بردم سر میز

 
 امروز صبح مادر جون زنگ زد و گفت حاال که جمعس واسه ناهار

  بریم خونشون



 
  از دست کارای کامران روده بر شده بودم

 
  پسره پاک عاشقش شده

 
  معلومه واقعا فرشته رو دوست داره

 
 کامیار رفت تا دست و صورتشو بشوره منم رفتم سمت اشپزخونه تا

  بقیه وسایل رو بیارم
 

 با صدای مادر جون ایستادم که خیلی محافظه کارانه به کامران میگفت
: 

 _پسرم امروز بهش بگیم ؟
 

 کامران با عصبانیت گفت: مامان میشه بس کنی؟ مگه نمیگم بیخیال
 شو.

 
 _ای بابا. تا کی اخه؟ خودش که اخرش میفهمه. بهتره خودمون بهش

 بگیم.
 

  داشتم از کنجکاوی میکردم
 



 کامران صداشو اورد پایین و گفت: بزار هر وقت اومدن میفهمه دیگه.
 چه عجله ای داری واسه دادن خبر بد؟

 
  دیگه نتونستم جلو خودمو بگیرم و وارد شدم

 
  کامران داشت  با عصبانیت ساالد درست میکرد

 
 با دیدن قیافه های مضطربشون نگران شدم و گفتم :

 
 _چیزی شده ؟

 
 مادر جون لبخند هولی زد و گفت :

 _نه مادر . چی می خواد بشه ؟ من برم تنگ آب رو بزارم سر سفره
 شمام پاشین بیاین .

 
 دیگه نتونستم جلو خودمو بگیرم و رو به کامران  گفتم: چه خبر شده

 مگه؟
 

 کالفه  دست از کار کشید و گفت: فکر کنم مهم تر از اینکه کامیار
 بفهمه تویی که باید خبردار بشی!

 
  با تعمب نگاهش کردم که برگشت سمتم:



 _بخدا خودم چند روزه داغونم . کامیار بفهمه دیوانه میشه .
 

 _کامران حرف بزن دیگه جون به لبم کردی!
 

 نفس عمیقی کشید و گفت :
 _راستش نورا ،من  یه دختر عمو دارم اسمش تاراس . تو امریکا
 زندگی میکنن . االن  تارا و زن عموم دارن میان ایران خونمون .

 
 تارا!!!!!! این اسم چقدر برام آشناس ؟؟؟!!!

 
 _خب،خب چرا شما انقدر از این باره ناراحتین ؟ مگه … مگه چیشده

 که کامیار با شنیدن این خبر دیوانه میشه ؟؟؟
 

 _اوممم ، نه راستش .. خب چیزه …
 

 _کامران  حرف بزن دیگه ؟؟
 

 _خب ، خب ، نورا … نورا عاشق کامیاره ! یه جورایی داره واسه
 خاطر کامیار میاد .

 
  خشک شدم

 



 یعنی چی ؟؟؟ این دختر … این دختر …
 

 حس کردم خون تو رگام یخ بست.... اخ نورا .... دهنت سرویسه !
 
 

 این همون دختریه که بابک خان میگفت !؟؟
 تارا عاشق کامیاره !!!؟؟

 
 با لکنت گفتم :

 
 _کا..کامیار .. کامیار چی؟؟ اونم بهش حسی داشته ؟؟؟

 
  جون کندم تا این سوال رو بپرسم

 
 کامران با هول گفت :

 _نه ، نه نورا جان . کامیار از تارا متنفره !! اون هیچوقت به تارا
 حتی نیم نگاهی هم ننداخته . کامیار عاشق توعه نورا ! به هیچ عنوان

 به عشقش شک نکن.!
 

  نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم به خودم مسلط بشم
 



 _اگه امید هوایی بشه چی؟ اگه منو ول کنه بره سمتش؟ من میدونم این
 اتفاق میوفته.

 
 _زده به سرت؟ امکان نداره.

 
 بغض تو گلوم نشست.... این همه تالش کردم کامیار رو بدست بیارم..

 
 بلند شدم: من برم سرویس!

 
  کامران با نگرانی صدام زد که توجهی نکردم

 
 خواستم ازاشپزخونه  بزنم بیرون که با کامیار رو به رو شدم.

 
 با اخم گفت :

 __چشات چی شده؟
 

 از کنارش رد شدم و رفتم سرویس. صورتمو شستم و کمی موندم تا
 از قرمزی چشمام کم بشه .

 
 از سرویس در اومدم بیرون که صدای عصبی  کامیار به گوشم خورد

: 
 



 _چرا بهش گفتی هان ؟ واسه چی ناراحت و حساسش کردی ؟
 

 صدای کامران ناراحت و نگران بود :
 _داداش بخدا حرف های من و مامان رو شنیده بود مجبور شدم که

  بگم
 

 دیگه گوش ندادم و رفتم سر میز مادر جون داشت لیوان هارو میچید
 

 رفتم نشستم سر میز و چند دقیقه بعد کامران و کامیار هم اومدن .
 

 سرمو پایین انداختم و مشغول غذام شدم. اشتهایی نداشتم اما زشت بود
 اگه چیزی نمی خورد تمام مدت نگاه کامیار روم بود.

 
*********************************************************
******************************************************** 
 بعد از ناهار کامیار گفت آماده بشم منو برسونه و خودش هم سر راه

  بره شرکتش
 

 مادر جون و کامران که وضع رو ناجور دیدن برای موندنمون
  اسراری نکردن

 
 زیر نگاه سنگین و نگرانشون رفتم سمت اتاق



 
  وارد اتاق شدم و زدم زیر گریه

 
 با باز شدن در اتاق از جا پریدم.... کامیار بود. اخماش تو هم بود و

  ظاهرش کالفه .
 

 درو بست و اومد کنارم نشست: _اماده ای بریم؟
 

  این همه خونسرد بودنش داشت عصبیم میکرد. جوابشو ندادم که گفت:
 

 _ببین من خودم به قدر کافی دیوونه هستم. پس پاک کن اشکاتو تا یه
  گندی نزدم.

  
 _به تو ربطی نداره

 
  با عصبانیت فکمو تو دستش گرفت و وادارم کرد نگاهش کنم:

 
 _منو سگ نکن نورا . تا ده دیقه ی دیگه اماده پایین باش. فهمیدی؟

 
 با ترس سر تکون دادم که بلند شد و از اتاق رفت بیرون. مرده شورتو

 ببرن که همیشه سگی ….
 



 با مادر جون اینا خداحافظی کردم و سوار ماشین شدم  و راه
  افتادیم....

 
 اخماش همش تو هم بود و نگاهش به جلو. اما مشخص بود حواسش

 اینجا نیست . یعنی االن داره یه تارا فکر میکنه؟
 

 داشتم دق میکردم اما مجبور بودم ظاهرمو حفظ کنم. نمیخواستم
 غرورم خورد بشه.

 
  به صندلیم تکیه دادم و نگاهمو به خیابون دوختم....

 به خودم این حق رو میدادم که بترسم
 

 حتی اگه کامیار من رو دوست هم داشته باشه اما بازم تا االن چرا ازم
 خواستگاری نکرده !!؟؟؟

 
 حتی تا االن به بار هم در موردش حرف نزده . من که نمیتونم تا اهر

 عمر صیغش بمونم !!!!
 

 بالخره این صیغه شیش ماهه بینمون هم تموم میشه دیگه !!!
 

 همونجوری تو فکر بودم که ماشین با صدای بدی حاشیه ی خیابون
  وایساد و لحظه ای بعد صدای فریاد کامیار بود که تو گوشم پیچید:



 
 _چته تو؟ چرا داری باز گریه میکنی؟ دردت چیه؟

 
 دستمو رو صورتم کشیدم.... خیس اشک بود. من داشتم نابود

 میشدم.... فکر و خیال مثل خوره افتاده بود به جونم .
 
 

 
 

  خواستم درو باز کنم و پیاده شم که دستمو گرفت و عقب کشید:
 



 _بتمرگ سرجات نورا .من خودم روانیم الن. چه لذتی میبری از اذیت
 کردنم؟

 
  با گریه نگاهش کردم:

 
 _من دارم نابود میشم کامیار . دیگه کشش ندارم!

 
  با تعجب گفت:

 
 _اخه چرا؟ بخاطر برگشتن اون داری اینقد خودتو اذیت میکنی؟

 
 _تو چرا به من این قضیه رو نگفتی ؟ هان ؟ چرا به من نگفتی یه

 دختر خاله داری که هشت ساله عاشقته ؟نکنه تو هم عاشقشی؟
 

  با همون اخمای وحشتناک و دندونای کلید شدش گفت:
  _خفه شو. فقط خفه شو و دهنتو ببند

 
 بعدم با رگ های بیرون زده ادامه داد :

 
 __منه احمق دیگه باید چه گوهی بخورم تا تو باور کنی عاشقتم؟ تارا

 سگ کیه؟ چرا داری به خاطر یه موضوع بی ارزش زندگی رو به
 دوتامون حروم میکنی؟



 
 داد زدم :

 _بی ارزش؟؟؟؟ تو به این موضوع میگی بی ارزش؟؟؟!!! این چه
 جور موضوع بی ارزشیه که تا بابک خان خبر داشت اما منی که زنتم
 خبر ندارم ؟ البد یه چیزی بوده که بابک خان اونطوری داشت میگفت

 یا مادر جون و کامران وقتی بحثش اومد رنگشون پرید !!!
 

 کالفه نگاهم کرد:
 _ ظاهرا امروز به جای شرکت باید بریم خونه.

 
 دوباره حرکت کرد و منم به حالت قهر ازش رو برگردوندم. انگار نه

 انگار منم ادمم!
 

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

 
 ماشینو تو پارکینگ کرد و پیاده شدیم. هنوز اخمام  تو هم بود و

 نگاهش نمیکردم . با هم وارد خونه شدیم و مستقیم رفتم تو خونه .
 

 با اخم گفت :
 

 __لباستو دربیار و بیا باال. میخوام تو تراس بشینیم.



 
 با لجبازی گفتم :

 _من جایی نمیام . حرفی هم باتو ندارم .
 

 بعد هم روم رو   ازش گرفتم که کالف اومد نشست مقابلم و  به مبل
 تکیه داد.

 
 بعد چند دیقیه اومد نشست مقابلم :

 
 _عزیزم ! من زن دارم متوجه هستی نورا ! زن دارم . بعدشم حتی
 اگه زن هم نداشتم باز هم طرف تارا نمیرفتم . هشت سال پیش وقتی
 خوانواده عموم داشتن واسه همیشه میرفتن امریکا به خیال خودشون

 من و نورا رو باهم نشون کردن . بعد مرگ بابام ، درست تو مراسم
 بهشون گفتم که خیال بافی نکنن . گفتم که من هیچوقت با تارا ازدواج
 نمیکنم . االن تو از  چی ناراحتی ؟ از اینکه نورا به من حسی داره ؟

 خب مگه مهمه !! هان ؟؟ مهم اینه که من عاشقش کی هستم ؟ من
 تورو دوست دارم نورا . تو زن منی بچه بازی که نیست .

 ببین من چقدر عاشقتم که به خاطر تو دورزندگی گذشتم رو خط کشیدم
!! 

 منی که هیچ دختری برام اهمیت نداشت ، االن عاشق شدم !!
 میفهمی عزیزم ؟؟

 



  کمی نگاهش کردم وبعد اروم گفتم:
 

 _باید زمان بگذره تا باهاش کنار بیام. باید ببینم تو چطوری باهاش
 برخورد میکنی !!!

 
 چشماشو با اطمینان روی هم فشار داد :

 
  _خیالت راحت

 
  بعد هم رفت روی مبل روبه روم نشست و دستاشو  برام  باز کرد:

 
 _بیا اینجا ببینم.

 
  لبخندی زدم و رفتم سمتش

 
 رو پاهاش نشستم و سرمو رو سینش گذاشتم .

 
  روی سرم رو بوسید

 
 _جای تو اینجاست دختر. تو بغل من و بین بازوهام. فهمیدی؟

 
  سرم رو  به عالمت  مثبت تکون دادم و چشمامو  بستم..



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

 
 چند روزی گذشته بود و جو بینمون تقریبا اروم بود. فکر و خیال

 رهام نمیکرد اما ظاهر خودمو حفظ میکردم و سعی میکردم نزارم
 کامیار چیزی بفهمه. به هر حال براش قابل درک نیست و نمیتونه

 بفهمه من چه حالی دارم.
 

 به گفته ی کامران تارا اینا پنجشنبه شب میرسیدن ایران  و مادرجون
 و کامران به تنهایی رفتن استقبال .

 
 مادرجون درک کرد که راضی به اومدن خودم و کامیار نیستم که هیچ

 اسراری نکرد .
 
 



 
 

 امروز مادر جون شام دعوتمون کرده بود .
 

 نمیتونستم نه بگم . تا کی باید فرار کنم ؟
 

  بالخره باید باهاش روبه رو بشم
 

 با وسواس یه تونیک مردونه قرمز انتخاب کردم با یه شلوار زخمی به
  رنگ مشکی

 



 یه آرایش مالیم و شیک کردم که صورتمو خیلی زیبا کرد .
 

  مانتوی جلو بازمشکی با شال مشکی و کیف و کفش قرمز ، مشکی
 

  بعد از آماده شدنم ، روبه روی اینه ایستادم و به خودم خیره شدم
 

  لبخند رضایت رو لبم نقش بست
 

 از تیپم راضی بودم .
 

 حاضر و آماده رفتم بیرون که کامیار رو آماده دیدم که نشسته بود رو
 کاناپه و فوتبال نگاه میکرد .

 
 _عشقم من آماده .

 
 _میزاشتی فر …

 
 برگشت و با دیدنم چشماش برق زد و حرفش خود به  خود قطع شد .

 
 منم فرصت کردم و شروع کردم به آنالیز کردنش .

 



 یه تیشرت مشکی تنگ پوشیده بود که خالکوبی های بازو هاش کامل
 دیده می شد و بازو های  رو ورزیدش بیرون  انداخته بود .

 
  با شلوار اساس کرمی و اسپرت های مشکی

 
 موهاشو تازگی ها خامه ای زده بود و چیزی که منو به وجد میاوورد

 این بود که اول اسم من رو به التین رو کناره های موهاش خط
 انداخته بود .

 
 کامیار با چشمای براق و صورتی شیطون اومد طرفم و دستاشو دور

 کمرش  حلقه کرد و منو چسبوند به خودش .
 

 _اووووو خانومم چه جیگر شده . میگم نمیشه بمونیم خونه و بیخایی
 مهمونی بشیم ؟؟؟

 
 با لذت خندیدم :

 _وای کامی ولم کن . تورو ول کنن همش درحال شیطنتی .
 

 _مگه بده عشقم ؟
 

 _االن دیر میشه هاااا؟
 



  _به جهنم
 

  اینو گفت و لباشو گذاشت رو لبام
 

  دهنمو باز  کردم که لب باالییم رو گرفت تو دهنش
 

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

  بالخره بعد بیست دقیقه آقا رضایت داد و راه افتادیم
 

 از شدت استرس دستام عرق کرده بود .
 

  کامیاردستمو گرفت و پست دستم رو بوسید
 

  _نگران هیچی نباش عزیزدلم
 

  بعد یه ربع رسیدیم خونه مادر جون اینا
 

  زنگ در روکامیار   فشرد که کامران در رو باز کرد
 

 خواستم برم داخل که یهو بی هوا کامیار بغلم کرد. چشام گرد شد که
  سرمو چسپوند به سینش و موهامو بوسید:



 
 _تو برام از همه ی دنیا مهم تری نورا اینو یادت باشه!

 
 صدای مردونش، عطر تنش، امنیت اغوشش! همه و همه دست به

 دست هم دادن و ارامشو تو قلبم سرازیر کردن. اغوشش معجزه
 میکرد.... من بهش ایمان اورده بودم.

 
  ازش جدا شدم و بهش لبخند زدم

 
  باغو پشت سر گذاشتیم و رسیدیم به عمارت اصلی.

 
 همین که وارد شدم دختر زیبایی با تونیک مشکی و شلوار سفید رنگی
 که موهاشو آزادانه رو شونده هاش رها کرده بود اومد به استقبالمون.

 اوه....تارا بود.... مات نگاهش کردم که اونم با با دیدن من کنار
 کامیار و دستای قفل شدمون لبخند رو لباش خشک شد .

 
  خودش رو جمع و جور کرد و اومد طرفمون

 
 چنان شیفته به کامیار  نگاه میکرد که حسودیم شد !

 
 کامیار اخمی کرد و با صدای بخشی گفت :

 



 _سالم دختر عمو ، رسیدن به خیر !
 

  اروم سر تکون داد و به من اشاره کرد:
 _معرفی نمیکنی؟؟

 
 کامیار دستشو دورم حلقه کرد و گفت: نورا ،نامزد و همسرآیندم !

 
 رو منم گفت: عزیزم ایشونم دخترعموم .تارا !

 
  بهش لبخند زدم و دستمو دراز کردم:

 _خوشبختم!
 

 دست سردشو گذاشت تو دستم: _همچنین.
 

 امید کمی به جلو هلم داد:
 _ بریم تو عزیزم.

 
 رفتیم داخل که مادرجون و کامران اومد استقبالمون و حسابی از هم

 تعریف کردن .
 

  یه جورایی احساس کردم بیشتر از همیشه ازمون تعریف کردن
 



 وقتی به کامران نگاه کردم فکر کنم حرف ذهنمو فهمید که لبخندی
 چشماشو با اطمینان روی هم فشار داد.

 
 مامان تارا ، زن عموی امید خیلی سرد باهام برخورد کرد که اصال

 برام اهمیت نداشت .
 

 داره میسوزه که نتونسته دخترشو غالب کنه !!؟؟
 

 ه پسره هم همراهشون بود که کامیار اونم تیام ، برادر تارا معرفی
  کرد .

 
 از نگاه های پسره رو خودم اصال خوشم نیومد . خیلی عجیب و کثیف

 بهم نگاه میکرد .
 

   دو ساعتی از اومدنمون میگذشت
 

 تمام مدت نگاه تارا و مامانش رومون بود و من دیگه کم کم داشتم
 میترسیدم.

 
 از همه مهم تر تیام بود که هعی بهم نگاه میکرد و این کامیار رو

 عصبی کرده بود .
 



 برای اینکه از دست نگاه هاشون فرار کنم رفتم و پیش کامیار نشستم .
 

 خودمو کشیدم باال و اروم تو گوش کامیار گفتم: خیلی داره نگاه میکنه.
 من میترسم.

 
 _از چی میترسی اخه عزیزه من .

 
 _میبینی چه جوری داره با حسرت نگاه میکنه .

 
 کالفه و عصبی تشر زد :

  _نورا خانوم
 

 پوف کالفه ای کشیدم و رفتم کمک مادر جون تا میز شام رو بکشم .
 

 سر میز شام از دست نگاه های  اون سه نفر غذا رسما کوفتم شد .
 

 فقط یه خوبی که داشت این بود که کامیار با توجه هاش تارا رو
 میسوزوند .

 
 کامران و مادرجون که کارای کامیار رو میدیدند با شیطنت میخندیدند

 و اون سه تا هم آتیش میگرفتند .
 



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

 <<کامیار>>
 

 دوره  هم داشتیم چایی میخوردیم که نورا  پاشد  بره سرویس .
 

 از دست نگاه های این مرتیکه داشتم روانی میشدم .
 

  بیا نشستن تارا کنارم از فکر اومدم بیرون
 لعنتی  نورا کجا رفت که این به خودش جرعت داده بیاد نزدیکم؟

 
  خودمو بی تفاوت نشون دادم که اسممو صدا زد:

  _کامیار
 

 سرد نگاهش کردم:
 _ بله؟

 
 _باورم نمیشه این تویی که اینقد نسبت بهم بی تفاوتی؟

 
 _چرا باید بهت توجه کنم؟

 



 _کامیار  من تارام . یادت رفته این همه سال عاشقت بودم ؟ کامیار
 من به عشق تو برگشتم .!

  
 خودمو کشیدم جلو و آرنج هامو چسبوندم به زانو هام و تو چشماش

 خیره شدم :
 

 _من چی ؟ منم عاشقت بودم ؟؟؟!
 من مگه چند سال پیش به تک به تکتون نگفتم من و تو به درد هم

 نمیخوریم ؟ هان ؟
 

 _کام…
 

  پریدم وسط حرفش
 

 _پاشو برو تارا … پاشو برو نمیخوام نورا با دیدنت کنارم ناراحت
 بشه . اگه االن بهت چیزی نمیگم فقط به حرمت فامیلیمونو نگه

 میدارم.
 

  دلم میخواست زود تر سرشو کم کنه .
 دلم نمیخواست نورا بیاد و با دیدنش کنارم فکر بد کنه.

 
 اومد حرف بزنه همون لحظه صدای جیغ نورا سالنو برداشت



 
 ماتم  برد .. یه لحظه با دیدن جای خالی تیام خونم به جوش اومد .

 
 با جیغ دومش که اسممو صدا کرد سراسیمه دویدم سمت سرویس ....

 
 پشت سر من بقیه هم سراسیمه پشتم میدویدن .

 
 میشنیدم که مامان با هول و ترسیده میگفت :

 _یا حضرت عباس . صدای نورا بود ؟ چیشده ؟؟؟
 

 در سرویس رو باز کردم و با وحشتناک ترین صحنه ی عمرم رو به
 رو شدم.

 
 تیام اشغال نورا رو بین خودش و دیوار حبس کرده بود و سعی داشت
 ببوستش! نورا با دیدن من دست و پا زدنش بیشتر شد و اسممو صدا

 کرد....
 

 تیام که معلوم بود مسته برگشت سمتم. نتونستم و نخواستم که خودمو
 کنترل کنم. هجوم بردم سمتش و تا میخورد زدمش.... همه اومده بودن

 و داشتن نگاه میکردن. کامران سعی میکرد جدامون کنه .
 



 تارا و زن عمو با گریه خودشون رو میزدن و ازم میخواستن ولش کنم
. 
 

  مامان با اینکه گریه میکرد نورا رو بغل کرده بود و سعی میکرد
 آرومش کنه .

 
 کامران بازومو گرفت :

 _کامیار ، کامیار داداش ولش کن . کامیار !!!
 

  مشت محکمی تو صورتش زدم:
 

 _بی شرف حال دیگه اینقد نترس شدی که میخوای به ناموس من
 دست درازی کنی؟؟

 
 مهلت حرف زدن بهش ندادم و مشتام بود که بی هوا تو صورتش

 فرود میومد....
 

 کامران به زور من رو از روش بلند کرد و کشیدم کنار :
 

 _بسته کامیار ، داره میمیره ، ولش کن داداش .
 

 << نورا >>



 
 کامیار اومد سمتم.... ازش میترسیدم.... بیشتر کز کردم  تو بغل مادر
 جون که با خشونت  ازش جدام کرد و تو بغلش گرفتم .بغضم جلو اون

 همه ادم شکست و هق هقم بلند شد.... بدجوری ترسیده بودم و معلوم
 نبود اگه کامیار نمیومد چه بالیی سرم میومد!

 
 محکم به خودش فشارم داد: جونم عزیزم.... جونم خانومم.... گریه

 نکن دردت به جونم! تقصیر منه که زودتر نیومدم.
 

 نمیزارم کسی اذیتت کنه! دیگه جات امنه خانومم....
 

 کامیار ....خیلی.... صدات.... زدم.... خیلی....
 

 _ کامیارغلط کرد.... کامیار گوه خورد.... ببین منو نورا .... تو دیگه
 پیشمی عزیزم....

 
 خودمو تو اغوشش رها کردم و چشمامو بستم، بیخیال اون همه نگاه

 شدم و سعی کردم ارامش از دست رفتمو به دست بیارم!
 

 مادرجون همونجوری که  تو بغل کامیار بودم شروع به مالیدن کمرم
 کرد.

 



 اونقد ترسیده بودم که چند دیقه ای طول کشید تا هق هقم اروم بگیره و
 حتی سر بلند نکردم تا قیافه نحس تارا و تیام رو ببینم .

 
 کامیار کمی تکون خورد و اروم گفت:

  _مامان جان یه لیوان اب میاری؟ خیلی ترسیده!
 

 مادرجون همونجوری که اشکاشو پاک میکرد گفت :
 

 _باشه ، باشه پسرم . همین االن .
 

 << تارا >>
 

 داشتم منفجر میشدم. این کامیار بود   که داشت اینجوری قربون صدقه
 ین دختره میرفت؟؟؟

 
 هیچوقت یادم نمیاد کامیار مغرور اینجوری احساسی برخورد کنه

 
 نگاهمو ازشون گرفتم و برگشتم تو! باید قیدشو میزدم؟ این کامیار

  دیگه برگشتنش محال بود .
 

 ولی اون دختر چی داشت که کامیار اینجوری دیوونش بود؟
 



  تیام درحالی که دماغشو گرفته بود اومد سمتم
 

 به دور و اطراف نگاه کرد و وقتی دید کسی نیس بازومو کشید سمت
 یکی از اتاق ها

 
 _دیدی ، دیدی گفتم این احمقانه ترین کار ممکنه ؟؟ واسه ی چی وقتی

 میدونستی کامیار تا این حد عاشق این دخترس ازم خواستی اون کار
 رو بکنم !!!؟؟؟  کامیار دیگه ماله تو نمیشه تارا مگه ندیدی ؟؟؟؟

 
 با عصبانیت گفتم :

 _بسه دیگه. کور که نبودم.
 

 _فکرشو از سرت بیرون کن نورا.کامیار حتی نگاهتم نمیکنه.
 

  پوزخندی زدم:
 

 _من نمیزارم به همین راحتی یکی از گرد راه نرسیده اونو ازم بگیره.
 این دختره ریز تر از این حرفاست که بخواد جای منو بگیره.

 
 با تعجب نگاه کرد :

 
 _تو پاک دیوونه شدی !!! رسما عقلتو از دست دادی .



 
 فقط پوزخند زدم . هنوز مونده کامیار خان . تو اگه  ماله منم نشی ماله

 هیچ کس هم نمیشی.
 

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

  چشمامو باز کردم.... نفهمیدم کی اومدیم تو و  بدم سمت اتاق و رو
 تخت دراز کشیدیم. به ساعت نگاه کردم که ١ رو نشون میداد .

  سرمو به سینش چسبوندم و به خواب رفتم
 

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

 
 داشتم ماهی هارو سرخ میکردم که کلید تو درچرخید و کامیار و

  کامران  وارد شدن
 

  صدای  مادرجون اومد که داشت باهاشون سالم واحوال پرسی میکرد
 

  رفتم بیرون و بهشون سالم کردم
  _خسته  نباشید اقایون

 
  کامیاراز روی لذت خندید



 _سالمت باشی خانومم .
 

  _تنکس زن داداش
 

 مادرجون با خوشحالی خندید عشق میکرد وقتی خانوادگی دور هم
 جمع میشدیم.

 
   لبخندی زد  و گفت:

 _تا شما دست و روتونو  بشورید  و لباس هاتونو  عوض کنید  ما هم
 میز شام رو چیدیم  .

 
 کامران با شیطنت گفت :

  ی _چشم مامان جونی
 

 کامیار زد پس سرش :
 _برو تو ببینم داری زن میگیری اما هنوز دست از این رفتارات

 برنداشتی ! بیچاره عسل از دست او چی میکشه.
  

  _نه پس ، مثل تو مغرور و خشک باشم ؟؟؟
 

 _تو از کجا میدونی مغرورم ؟؟ واسه نورا باید احساس خرج کنم که
 میکنم !!



 
  من و مادر جون همونجوری داشتیم  به کل کل هاشون  میخندیدیم

 
 بالخره با شوخی و خنده وارد شدن

 
 

  کامیار گوشی و سوئیچ ماشین رو گذاشت رو اپن و رفت سمت اتاقی
  که اینجا متعلق به ما بود

 
  منم برگشتم و به مادرجون کمک کردم و میز رو چیدیم

 
  اومدم از اشپزخونه بیرون و کامیار کامران رو صدا زدم

 
 _کامیار، عزیزم ، کامران داداش شام امادس .

 
 

  خواستم برگردم که صدای پیامک گوشی کامیار نظرمو جلب کرد
 

 رفتم سمتش برش داشتم تا بدم به کامیار که با یهو با  دیدن  اسم
  فرستنده سرم گیج رفت و دستام یخ کرد

 
 



 واسه اینکه نیفتم دستمو گرفتم به اپن و با دستایی که میلرزید  پیام رو
  باز کردم

 
 _عشق من امشب خیلی دلم هواتو  کرده  تو که نمیتونی اون دختره

 رو بپبچونی ،القل زنگ بزن صداتو بشنوم . تارا دلتنگته گلم .
 

  فشارم افتاده بود و مطمئن بودم رنگمم پریده
 

  زود رفتم سمت سرویس و خودم رو جمع و جور کردم
 

 آروم باش نورا !!
  تو مطمئن نیستی . کامیار عاشق توعه !! اره

 
 کامیار به تو خیانت نمیکنه .

 تازاس که داره واسه کامیار تو مزاحمت ایجاد میکنه !! اره .
 
 

 با این فکر ها خودمو آروم کردم و  دیت و صورتمو شستم و تا کسی
  از روی صورتم پی به حال بدم نبره

 
 برگشتم سر میز همه نشسته بودن و منتظر  من بودن

 



  اونشب  کال فکرم درگیر اون پیام بود و اصال حواسم به اطرافم نبود
 

 کامیار متوجه حالم شد و ازم پرسید چی شده اما من دست به سرش
  کردم

  نمیخواستم تا مطمئن نشدم تهمتی بزنم
 

  به اسرار مادر جون اونشب خونه اونا موندیم
 

  کامیار گفت می خواد با دوستاش برن بیرون و زود برمیگرده
 

 منم چیزی نگفتم اخه خیلی وقته که هیچ جا نمیرفت و فقط یا سرکار
  بود یا خونه

 
 نمیخواستم فکر کنه حاال که متاهله دیگه نمیتونه یه سری تفریح هارو

 بکنه
 

 اونم کی ؟؟؟!!! کامیار با تون گذشته درخشان . کامیار که تا همون
 دوست ماه پیش یا بادخترا سرگرم بود یا با دوستاش تو پارتی های

  شبانه.
 

 بعد رفتن کامیاربا مادرجون و کامران به نیم ساعتی نشستیم و میوه
  خوردیم



 
 موقع خواب خیلی سعی کردم بیدار بمونم و منتظر کامیار باشم اما
 چون از صبح کارای خونه زیاد بود و هستم کرده بود نفهمیدم کی

 خوابم برد .
 

 صبح که از  خواب پاشدم با دیدن جای خالی کامیار متوجه شدم که
 رفته سرکار.

 
 دست و رومو شستم و خودمو مرتب کردم  و رفتم پایین .

 
 مادرجون تنهایی تو اشپزخونه بود و داشت  نیمرو درست میکرد .

 
  رفتم از پشت بغلش کردم

  _صبح بخیر مادرجون عزیزم
 

 _هیی دختر ترسیدم  !! صبح تو هم بخیر دختر قشنگم . خوب خوابیدی
 ؟
 

 _بله ممنون . کامران رفته سرکار ؟
 

 _اره مادر . دیشب کامیار کی برگشت؟؟
 



  _واهللا نمی دونم ! دیشب انقدر خسته بودم که خیلی زود خوابم برد
 

 _اره خب ، معلومه خسته میشی !! چقدر خسته میکنی خودتو  اخه !
 چه خبره انقدر کار میکنی !!!؟؟؟

 
  غش غش زدم زیر خنده

 
  _قربون یه همچین مادرشوهوای  بزم من که هوای عروسشو  داره

 
 مادرجون که معلوم بود خندش گرفته بت شوخی و اخم تصنعی گفت :

 
  _خوبه خوبه ، خودشیرینی نکن

 
 با شوخی و خنده صبحانه مونو خوردیم و من بعدش قصد رفتن به

 خونه رو کردم .
 

  حاضرو آماده رفتم پایین
 و در همون حال خواستم به کامیار زنگ  بزنم که صدای مادرجون

  اومد
 
 

 _حاال واسه  ناهار هم میوندی دیگه دخترم



 
  باهاش روبوسی کردم

 
 _مرسی قربونت برم من ، احتماال کامیار هم ناهار بیاد خونه.

 
  _خب میاد اینجا دیگه

 
 در حالیکه کفش هامو میپوشیدم جواب دادم :

 
  _مرسی مادرجون اخه شاید عصری با عسل هم رفتیم خرید

 
  _هرجور راحتی مادر

 
  _فعال مادرجون

 
  _به سالمت عزیزم

 
  سوار تاکسی شدم و راه افتاد

 
 نزدیک خونه بودیم که خواستم به کامیار زنگ بزنم و ببینم واسه

  ناهار میاد خونه یا نه که راننده گفت رسیدیم
 



 کرایه رو حساب کردم و رفتم داخل
 

  سوار آسانسور شدم و رفتم باال
 

 باید عصری یه سر به ارایشگاه هم میزدم خیلی وقت بود که  به خودم
 درست و حسابی  نمیرسیدم

 
 کلید انداختم و رفتم داخل وسایل هامو گذاشتم رو اپن و  رفتم سمت

 یخچال و بطری اب  بیرون آوردم
 

  یه لیوان آب خوردم و راهی اتاق خواب شدم تا لباس هامو عوض کنم
 

 در همون حالت هم شماره کامیار رو گرفتم و گوشی رو بین شوند و
  گوشم گذاشتم و با دست هام دکمه های مانتوم رو باز کردم

 
 سرم پایین بود که در اتاق رو باز کردم  که با شنیدن صدای گوشی

  کامیار با تعجب سرمو باال آوردم
 
 

 با دیدن صحنه ی روی تخت پاهام شل شد. من داشتم خواب میدیدم؟ با
 وحشت دستمو به چارچوب در گرفتم که نیوفتم.

 



 نه خدا.... نه.... این جوری امتحانم نکن. من دارم خواب میبینم....
 نیشگونی از گونم گرفتم.... خواب نبودم.... بیدار و هوشیار بودم.

 مردی که رو این تخت خوابیده بود عشق من بود و دختر نیمه برهنه
 ای که بغلش به خواب رفته بود دختری بود که ادعا داشت هیچ رابطه

  ای بینشون نبوده و نبست و نخواهد بود؟؟؟!!!!
 

 حالت تهوع از شوکی که بهم وارد شده بود داشت بیچارم میکرد و از
 طرفی سرمم داشت گیج میرفت.

 
 دیگه اشکامم خشک شده بودن و در عوض قلبم چنان درد میکرد و

 تیر میکشید که حس میکردم االن  از حرکت وایمیسه.
 

  اروم صداش زدم:
  _کامیار

 
 تکونی خورد و تارا رو رو محکم تر بغل کرد. شکستم.... دیگه

 تحملی برام نمونده بود.
 

  ناخوداگاه جیغ کشیدم:
 _کامیارررررررررر

 



 هر دو از خواب پریدن و رو تخت نشستن. هاج و واج به اطرف نگاه
 میکرد. کامیار چشماش که به من افتاد ماتش برد.... هه.... باید ماتش

 ببره. شوکه برگشت سمت  تارایی که داشت که با لبخند به من نگاه
 میکرد....

 
  یهو با تعجب خودشو عقب کشید: _تو اینجا چه غلطی میکنی؟

 
 با چشمای گرد شده به بدن نیمه برهنه ی تارا نگاه کرد و دوباره به

 خودش نگاه کرد.
 

  بهت زده گفت:
 _اینجا چه خبره؟؟

 
 پاهام دیگه نمیتونست وزنمو تحمل کنه.... کف اتاق نشستم و اروم لب

 زدم:
 _ ازت متنفرم خائن.

 
  به خودش اومد و به سرعت خودش بهم رسوند:

  _نورا ؟ نورام ؟ خانومم؟
 

 دستشو پس زدم و جیغ کشیدم:
 _ دست کثیفتو به من نزن.



 
 ترسیده نگاهم کرد:

 _ به جون خودت قسم نمیدونم اینجا چه خبره؟ من دیشب مست
 بودم....

 نمیفهمم این دختره کی اومده؟
 

  تارا اومد سمتمون و با پوزخند نگاه کرد و خطاب به  کامیار گفت:
 _یادت نیست دیشب دیر موقع اومدی خونه؟ من رو پله  نشسته بودم.

 کمکت کردم اومدی باال  تو اتاقت. خودت بغلم کردی و لباسامو
 دراوردی. حتی یادت نیست چند بار موقع رابطمون بهم گفتی دوسم

 داری؟
 

 ناباور به  کامیار که خودشم دست کمی ازم نداشت نگاه کردم!
 

  لب زد:
 _نورا…

 
 بی اختیار شروع کردم به جیغ کشیدن.... جیغای هیستیریکی که

 خودمم باورم نمیشد این صدا از حنجره ی منه !!
 



 برخالف تمام مقاومتم کامیار بغلم کرد و سرمو به سینش چسپوند....
 اونقد جیغ کشیدم و با مشت به سینش کوبیدم و که کم کم از حال رفتم

 و دیگه چیزی نفهمیدم!
 

 (فلش بک )
 

 << کامیار >>
 

 نمیدونم ساعت چند بود که با سر درد شدید چشمامو باز کردم. بلند
 شدم.... باید میرفتم….

 
 همه بچه ها یه گوشه خوابشون برده بود و خونه تورج  رو به گند

  کشیده بودن
 

 نمیحواستم زیاده روی کنم اما بعد  یه مدت دوستامو و دیدم و یه دفعه
  به خودم اومده دیدم یه بطری رو خالی کردم

 
 باید میرفتم خونه وگرنه نورا نگرانم می شد  . عالوه بر اون دلخور .

 
 راه افتادم سمت در ورودی که تورج چشماشو باز کرد :

 _کجا با ین حالت؟
 



 _خوبم. میرم خونه.
 

 _میرسونمت.
 

 _نزدیکه خودم میرم.
 

 _خفه شو.... یه شیشه رو رفتی باال . من اندازه تو نخوردم.
 میرسونمت.

 
 مخالفتی نکردم. ماشینو همون جا گذاشتم و تورج رسوندم خونه!

 
 در ورودی رو باز کردم و رفتم تو.... تلو تلو میخوردم و اصال  حال
 خودمو نمیفهمیدم.... به در خونه که رسیدم دختری که رو پله ها بود

 دوید سمتم: _کامیارررررر؟بالخره اومدی؟
 

  چشمای خمارمو به زور باز نگه داشتم:
 _نورا ؟اینجا چیکار میکنی؟

 
  کمک کرد و زیر بغلمو گرفت:

 _کجا بودی که این وقت شب مست اومدی خونه؟
 



 کمکم کرد رفتیم تو.... چرا عطرش با همیشه فرق داشت؟ به زور از
  پله ها رفتیم باال

 
 در اتاقو باز کرد و رفتیم تو .

 
 رو تخت نشستم و با چشمای بستم که دیگه نمیتونستم بازشون کنم

  گفتم:
 _معذرت میخوام عزیزم . حتما دلخوری که زیاده روی کردم .

 ببخشید دسته خودم نبود .
 

 پیرهنمو دراورد و پرت کرد کف اتاق.
 

   با ناز هلم داد رو تخت:
 _اشکال نداره عزیزم.

 
 

 صدای خش خشی میومد و بعده چند لحظه اومد بغلم.... برهنه بود و
  فقط لباس زیر تنش بود … سرمو تو گردنش فرو کردم:

 
 _عطرتو عوض کردی نورا؟بوی تنت مثل همیشه نیست !!!

 
 دستاش دور گردنم حلقه شد و با ناز تو گوشم زمزمه کرد:



 _ تنوعه دیگه عزیزم.
 

  نفس عمیقی کشیدم:
 _دیگه تکرار نشه. خوب میدونی کامیار با عطر تنت مست میشه.

 
  خنده ای سر داد:

 _فعال  که مست مستی!
 

  از شدت خستگی رو جام دراز کشیدم:
 _خستم خانمم. بخوابیم.

 
 بغلش کردم و سرشو گذاشتم رو سینم و هردو به خواب رفتیم .

 
 (حال )

 
 << نورا >>

 
 داشتم میرفتم سمت در که کامیا از پشت  دستم رو گرفت  که سریع

 دستمو کشیدم و جیغ زدم :
 

  _به من دست نزن اشغاااال
 



 چشماش داد میزد چه حالی داره.... اما دیگه برای من مهم نبود.
 اتفاقی که نباید میوفتاد ، افتاد. دیگه پشیمونی چه فایده داره؟

 
 با نفرت زل زد تو چشماش:

 _ دیگه نه سراغم بیا نه بهم زنگ بزن. االنم  حق نداری یه قدم دنبالم
 راه بیای. برام مردی کامیار .حاضرم جون بدم اما عشقتو از قلبم

 بیرون کنم. نمیخوام دیگه هیچ رد و نشونی ازت تو زندگیم باشه. بزار
 به درد خودم بمیرم.

 
 رفتم سمت در اتاق که صدام زد: _نورا .... التماست میکنم این کارو

 باهام نکن. اگه خودتو ازم بگیری میمیرم دختر. بهم فرصت بده تا
 همه چیو بهت ثابت کنم.

 
 پوزخندی زدم:

 _ دیره آقای سلطانی .
 

 مشتش رو دیوار فرود اومد که اهمیت ندادم و رفتم پایین. باقی مسیرو
 دویدم تا هر چه زودتر از اون خونه ی لعنتی بزنم بیرون.

 
 در خونه رو که پشت سرم بستم هق هقم اوج گرفت.... این کارش از

  نامردی هم گذشته بود! کامیار منو کشت....
 



 جلو اولین تاکسی رو گرفتم و ادرس خونه ی فرشته اینا رو بهش دادم.
 کاش میمردم و این درد و تحمل نمیکردم....

 
 بالخره رسیدیم و بعده حساب کردن کرایه پیاده شدم. مقابل ساختمون

 بزرگی که خونشون اونجا بود ایستادم و زنگ 21 رو فشار دادم.
 صدای شاد فرشته تو گوشم پیچید:

 
 _وای نورا تویی؟؟؟ بیاتو عزیزم .

 
 در باز شد و رفتم تو.... کاش مامان و باباش خونه نباشن.

 
 تو اینه ی اسانسور کمی به خودم رسیدم و اشکامو پاک کردم. اما

 همین که در واحدشون باز شد و اومد به استقبالم اشکام سرازیر
  شد....

 
  ترسیده بغلم کرد:

 _نورا ؟؟؟ چی شده عزیزم؟  نوید یا کامیار طوریش طوریشون شده؟
 
 

 سرمو به عالمت منفی تکون دادم که دستمو گرفت و برد تو خونشون.
  به اطراف نگاه کردم:

 _خوانوادت که خونه نیستن ؟؟؟



 
 _نه . بابام سرکاره ، مامانمم رفته خونه خالم . این وقت صبح با این

 سر و وضع کجا بودی؟
 

 _میشه اول یه لیوان ای برام بیاری منم لباس هامو عوض کنم ؟؟؟
 

 باشه ای گفت و رفت سمت اشپزخونه  و منم رفتم سمت اتاق مهمان.
 از قبل یکی دو دست لباس اورده بودم اینجا و اینبارم همونا رو

 پوشیدم و زدم بیرون.
 

  رفتم نشستم رو کاناپه که فرشته با لیوان چایی و آب اومد بیرون
 

 _کامیار میدونه اینجایی؟؟
 

 سرمو تکون دادم که دستمو اروم گرفت:
 _ نمیخوای با خواهرت حرف بزنی؟ چشات از بس گریه کردی

 داغون شده نورا .
 

  قطره اشک سمجی رو گونم سر خورد:
 _کامیار بهم خیانت کرد.

 
 _چییی؟؟



 
  نگاهش کردم:

 داغونم فرشته . نمیتونم چطوری با این دردی که تو سینمه کنار بیام.
 دارم میمیرم .

 
  بغلم کرد:

 _قربونت برم ابجی گلم . اروم باش. همه چیو برام تعریف کن. هر
 چند من باورم نمیشه  کامیار همچین کاری کنه. اون دیوونته.

 
 _بود. دیگه نیست.... صبح رفتم خونش دختر عموش لخت تو بغلش

 خوابیده بود.
 

 چنان ناباورانه نگاهم کرد که خودم دلم به حال خودم سوخت.
 

 با ناباوری گفت :
 _همونی که از امریکا اومده و عاشق کامیاره .

 
 دماغمو پاک کردم و تو همون حال گفتم :

 _اره .تو از کجا میدونی ؟ من این  مدت انقدر فکرم مشغول بود که
 وقت نکردم بشینم واسه تو تعریف کنم اخه ؟؟؟

 
  نفسشو فوت کرد بیرون



  _یه چیزایی سربسته کامران برام تعریف کرد
 

 _اهان
 

 << کامیار >>
 

 ترسیده نگاهشو ازم گرفت که گفتم: _ببین هر چی میگم انجام میدی.
 بخوای جفتک بپرونی به ولی علی دودمانتو به باد میدم.

 
  هق هقش بلند شد:

 _چرا میزنی زیر کاری که کردی؟ دیشب خودت خواستی؟ مگه فقط
 من بودم؟

 
 خیز برداشتم سمتش:

 _ بی شرف دروغگووووو.
 

  مامان خودشو انداخت جلوم:
 _کامیار تو رو خدا اروم باش پسرم . قسمت میدم بشین سرجات. ببین

 چقدر ترسیده!
 

  سعی کردم خودمو کنترل کنم:
 _باید بترسه. گند زده به زندگیم تا خودش درستش نکنه ولش نمیکنم .



 
 کامران دستمو گرفت و نشوندم رو کاناپه

  _باشه ، باشه  داداش  من آروم باش .
 

  مامان رفت سمت و اشپزخونه و با لیوان آب برگشت
 _بیا پسرم اینو بخور آروم بشی ، داری سکته میکنی !!!

 
 

  نفس عمیقی کشیدم و لیوان آب رو سر کشیدم
 

 اون هرزه هم همینجوری داشت اشک تمساح می ریخت
 

   با نفرت نگاهش کردم:
 _فقط در یه صورت ولت میکنم بری رد کارت. میری همه چیو به

 نورا میگی. منظورم از همه چی حقیقته. حتی اگه دیگه منو نخواد هم
 باید حقیقتو بدونه. نمیخوام با این فکر که من بهش خیانت کردم نابود

 بشه.
 

  کامران سریع گفت:
 _میخوای بیخیالش بشی؟

 
  تیز نگاهش کردم:



 _زده به سرت؟ مگه میتونم؟
 

 مامان گفت :
 __میخوای من برم پیشش؟ میتونم باهاش حرف بزنم. به حرفای من

 بهتر گوش میده تا تو.
 

  سرمو تکون دادم
 

  کامران تلفنش زنگ خورد و رفت که جوابشو بده
 

 بلند شدم و رو به مامان گفتم:
 _ اگه میخوای دردسر درست نکنم به این تحفه بگو هر وقت گفتم

 اماده باشه که بره حقیقتو به مهگل بگه. به خدا قسم بخواد اذیت کنه و
 باز گند بزنه به اعصابم ابرو براش نمیزارم. چنان قیامتی به ما میکنم

 که اون سرش ناپیدا....
 

  مامان سعی کرد ارومم کنه:
 _باشه عزیزم. تو االن برو تا من باهاش حرف بزنم. خودم  همه چیو

 حل میکنم.
 

  سر تکون دادم و با نفرت به چشمای اشک آلود  تارا نگاه کردم:



 _دلم به حالت سوخته که نزدم ناکارت نکردم بدبخت. یهو از کجا مثل
 بختک افتادی وسط زندگیم؟؟

 
 منتظر جوابشو نموندم و زدم بیرون. خواستم سوار ماشین بشم که

  کامران بدو بدو اومد طرفم
 

 _کامیار داداش ، خیالت راحت رفته خونه فرشته اینا. االن نرو پیشش
 بزار یکم آروم بشه بعد برو باهاش حرف بزن .

 
 نفسمو با شدت دادم بیرون :

 _حالش بهتر بود ؟
 

 _میدونی که االن چه حالی میتونه داشته باشه ؟؟ درست میشه خیالت
 راحت .

 
  سوار ماشین شدم و راه افتادم

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

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

 << نورا >>
 



 یه هفته از اون روز نحس گذشته بود و تمام این مدت خودمو تو خونه
 فرشته اینا حبس کرده بودم.

 
 بنده خدا مامان  و باباش چقدر از دیدن من خوشحال شدن  تو این یه

 هفته من رو رو سرشون گذاشته بودن.
  من چقدر مدیون این خانوادم فقط خدا میدونه .

 
 یه هفته بود که نه صداشو شنیده بودم و  نه دیده بودمش.

 
 چقدر کامران و مادرجون زنگ زدم و اومدن دیدنم و باهام حرف

 زدن .
 

 ناخوداگاه بعده یه هفته بلند شدم و رفتم سمت اینه.... نمیشناختم.... این
 دختر شلخته با چشمای بی فروغی که بهم زل زده بود رو نمیشناختم.

 خیره شدم به تصویر تو اینه …..
 
 

  رفتم حاضر شدم تا بم بیرون و به هوایی بخورم
 از بس تو این یه هفته خودمو تو خونه حبس کردم زخم بستر  گرفتم .

  شالم رو سرم کردم که زنگ در به صدا در اومد
 

  بعد چند دقیقه مادر فرشته اومد تو اتاق



 
 _دختر قشنگم ؟؟ یکی اومده باتو کار داره .

 
 _خیلی ممنون  خاله . این مدت خیلی بهتون زحمت دادم .

 
  اخم شیرینی کرد

 _این حرف ها چیه تو دختر منی مثال .
 

 لبخندی زدم :
 _فرشته بیرونه هنوز ؟

 
 _اره  دخترم .

 
 کیفمو برداشتم و رفتم پایین. با یه تیپ خفن و ارایش غلیظ داشت  از

 پله های داشت میومد باال . با چه رویی اومده بود؟ البد  کامیار
 فرستادتش!!

 
  با دیدنم ایستاد.... با قدمای محکم رفتم سمتش:

 _واسه چی اومدی؟
 

 _تعارفم نمیکنی بیام تو؟
 



 _هه. مزخرف نگو. حرفتو بزن و گورتو گم کن.
 

 یه قدم بهم نزدیک و اروم گفت:
 _ کامیار  اون شب مست بود که اومد خونه. ما فقط بغل هم خوابیدیم.

 همین! بخدا بهم دستم نزد و واسه رابطه یه ذره هم تالش نکرد. هر
 چند تو رو با من اشتباه گرفته بود .

 
  پوزخندی زدم:

 _خب چیکار کنم؟ بهش بگو دیگه فایده نداره. هیچی مثل سابق نمیشه.
 این دروغاتم ببر جای دیگه. فک کردی خرم که نمیفهمم به زور

 راضی شدی بیای اینارو به من بگی ؟
 

 _من ازت متنفرم و دوس دارم سر به تنت نباشه. اما فهمیدم رو واسه
 همیشه از دست دادم اون تو این هفته داغون شده. خیلی پشیمونم از
 کاری که کردم. دوس ندارم رابطتون دوباره اوکی بشه هر چند در

 هیچ صورتی من دیگه کامیار رو بدست نمیارم. فقط اومدم اینارو بهت
 بگم که کمی از بار گناهم گم بشه و وجدانم اروم بگیره.

 
  با تعجب نگاهش کردم که گفت:

 _کامیار دیوونته. اون شبی که تو اوج مستی بغلش کردم اسم تو رو
 اورد و من فهمیدم زندگیمو کامل بهت باختم.... چه بخوای دوباره

 برگردی پیشش یا نه به من ربطی نداره. فقط بدون اون شب



 کامیارذره ای مقصر نبود و همه چی از سمت من بود. حتی همون
 بغل ساده.... من خودمم پیرهنشو دراوردم .

 
 

  با نفرت نگاهش کردم:
 _خودتو بزار جای من....

 
 پرید وسط حرفم:

  _ من اگه جای تو بودم خوشبخت ترین دختر دنیا بودم. نورا ، کامیار
 دیوونته. از دستش نده. نزار بیشتر از این نابود بشه.

 
 بهت زده نگاهش کردم که زیر لب خداحافظی کرد و پیش چشمای

 متعجبم از باغ زد بیرون .
 

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

 
 یه ماه از اون روزا میگذره . تو این یه ماه هیچ انفاق خاصی نیفتاد

 جز اینکه خواهره عزیزم عروس شد .
 

 کامران اومد خاستگاریش و االن نامزدم تا به ماه دیگه که عروسی
 بگیرن .



 
 توی این ی ماه کامران  مادر جون مدام بهم سرمیزدن و کامیار هم

 همش به گوشیم زنگ میزد، اما من جواب نمی دادم اما دیگه نه
 خودمم دلم براش تنگ شده  و  باور کردم که بهم خیانت نکرده.

 
 شب خاستگاری شرکت نکردم و فرشته با وجود اینکه دلخورشد شدید

 اما خواهرم درکم کرد.
 

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

 
 مردد وایستاده بودم

 نمیتونستم زنگ بزنم یا نه ؟؟!!!
 

  نفس عمیقی کشیدم و دل رو زدم دریا و بالخره زنگ رو فشردم
 

  صدای مادرجون با خوشحالی اومد
 

  _نورا!!! نورا تویی مادر ؟؟ خودتی؟؟؟ بیاتو قربونت برم من
  

  بغضمو بغضمو دادم
  _خودمم عزیزم



 
  _بیا تو گلم

 
  در رو زد  و رفتم داخل

 
  مادرجون با دیدنم زد زیر گریه جوری که منم به گریه افتادم

 
  _خوش اومدی عزیزدلم . صفا آوردی  چراغ خونم .

 
 بغلم کرد کرد :

 
  _کجا بودی این مدت که با نبودنت خنده هم از خونمون رفت

 
  _اومدم مادرجون ، اومدم . شرمنده به خاطر اذیت هام

 
 _این حرف ها چیه مادر بیا ، بیا برو پیش این پیر که با دیدنت جون

 بگیره . االن یه ماهه که نه درست و حسابی سرکار میره  و نه چیزی
  میخوره

 
  بعد هم منو هل داد سمت اتاق

 
  در زدم و رفتم تو



 
  دیدمش که روی تحت دراز کشیده بود و دستش روی سرش بود

 
  . زیر لب غرید:

 _به چه زبونی بهتون بگم میخوام تنها باشم؟
 

 یه قدم به سمتش برداشتم که چشماشو باز کرد
 

 _حتی اگه منم باشم بازم میخوای تنها باشی ؟؟
 

 با بهت بلند شد و رو تخت نشست :
 _نورا !!!باور کنم خودتی ؟؟؟ اومدی عشقم اره ؟ بگو که اومدی

 عزیزم ؟
 

  جلو رفتم و خودمو به اغوشش سپردم:
 _کمکم کن کامیار.... میخوام همه چیو فراموش کنم وکنارت دوباره

 از نو شروع کنم. کمکم کن لطفا!
 

 هیچ حرکتی نکرد.... میتونستم حدس بزنم الن ماتش برده. دوباره
 خودمو تو بغلش جا به جا کردم: _میتونی؟

 
 دستاش محکم دورم حلقه شد و به خودش فشارم داد:



 _ معلومه که میتونم. من نوکرتم هستم!
 

 لبخندی رو لبام نشست که وادارم کرد رو پاهاش بشینم و خیره بشم تو
 چشماش. بی اختیار دستمو رو ته ریشش کشیدم:

 _ خیلی جذابی.
 

  لب زد:
 _بگو بخشیدیم.

 
 _بخشیدمت به شرطی که اگه یه بار دیگه تکرار شد حتی اگه یه جین

 بچه ازت داشتم طالقم بدی!
 
 

 اخماش رفت تو هم:
 _تکرار نمیشه. مطمئن باش. تو هم همین اول کار اسم طالق رو نیار.

 
 خندیدم و رو پاهاش جا به جا شدم که دستشو گذاشت پشتم و هلم داد

 سمت خودش. خودمم برای لمس لباش بی طاقت شده بودم....
 

 فاصلمون که کم شد چشمامون اروم بسته شد و لبامون رو هم نشست
 چقد دلتنگش بودم. خدا میدونست فقط!

 



 خودمو بهش سپردم و خیلی زود جاهامون عوض شد. پرتم کرد روی
  تخت و اومد روم:

 _دیگه خودتو ازم نگیر نورا . کامیار بدون تو میمیره.
 

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

 
 واااای یعنی این منم؟این دختری که االن توی لباس سفید عروسی

 واون ارایش زیبا از توی آیینه داره به من نگاه می کنه منم؟با ذوق به
 خودم نگاه می کردم. فرشته  هم کنارم ایستاده بود .خیلی خوشگل شده

 بود.هر دو مدل ارایش و لباسامون کامال شبیه به هم بود.بدون هیچ
 تفاوتی…

 
 -عروس خانمای خوشگل..اقا دومادا اومدند

 
 هر دو با لبخند به خانم ارایشگر نگاه کردیم وبه سمت در رفتیم.نمی

 دونم چرا انقدر هیجان داشتم...دست وپام می لرزید.
 

 دست فرشته رو گرفتم.با تعجب نگاهش کردم اون که وضعیتش از منم
 بدتر بود.دستاش یه تیکه یخ بود.ظاهرا اون هم هیجان زده شده بود

 ومن اینو به خوبی درک می کردم.
 



 از پله ها که اومدیم پایین جلوی در اقایون سلطانی ایستاده بودند.اون
 ها هم درست مثل هم لباس پوشیده بودند.وحتی دسته گلهایی رو هم که

 برامون گرفته بودند هم شبیه به هم بود.کامیار  با دیدن من … و
 کامران  با دیدن فرشته ... هر دو با دهانی باز به ما نگاه می کردند.

 
 کامران زودتر به خودش اومد وبا همون حالت به  فرشته گفت:

 _خودتی فرشته ؟
 

 فرشته هم با عشوه وناز گفت:
 _معلومه..پس می خواستی کی باشه عزیزم؟

 
 نگاه کامران باز شیطون شد وبا لبخند گفت:

 _خداییش با ارایش زمین تا اسمون فرق کردی عزیزم.ببین ارایشگره
 چه معجزه ای با صورتت کرده.

 
 از چهره ی فرشته  میشد فهمید که از عصبانیت در حال انفجاره...با

  حرص در ماشین رو باز کرد به کامران اصال محل نداد
 

 خنده ام گرفته بود. اینا روز عروسیشون هم از این کاراشون دست
 برنمی داشتن.

 



 نگام به کامیارافتاد که هنوز به من خیره بود.کامران   نگاهی بهش
 کرد ومحکم با آرنجش کوبوند توی پهلوش... که کامیار  بیچاره 22
 متر از جاش پرید هوا ودر حالی که دستش رو ی پهلوش بود رو به

 کامران  ..با اخم گفت:
 _چته دیوونه؟پهلوم سوراخ شد.

 
 کامران  با شیطنت گفت:مرتیکه چقد چشم چرونی می کنی؟یه ساعته
 من دارم با خانمم اختالط میکنم تو هنوز داری با چشمای کور شدت

 زن داداش  منو می خوری.انقدر نگاهش نکن چشمش می زنی.
 

 کامیار  با مشت کوبوند رو بازوی کامران  وگفت:تو نمی خواد از
 االن تو زندگیه ما دخالت بکنی.من هرچقدر دلم بخواد به زنم نگاه
 میکنم.(نگاهی به ماشین کامران  کرد) وگفت:بفرمایید اقا داماد..

 ظاهرا عروس خانومتون بدجور از دستت شاکیه.!!
 

 کامران قیافه ی ناراحتی به خودش گرفت وگفت:اخ اخ ...راست می
 گیا. برم این گندی که زدم رو  جمعش کنم تا اخر شب برام دردسر

 نشده
 

 وبعد به کامیار   چشمک زد وسریع سوار ماشینش شد.من کامیار  هم
 با لبخند عمیقی پشت سرشون حرکت کردیم

 



 کامران  کنار ماشین ما رانندگی می کرد ومرتب با ریتم واهنگ
 خاصی بوق می زد وبا  لبخند به ما نگاه می کرد.آرمین هم کم نمی
 اورد وهمراهیش می کرد.ماشین های دیگه ای هم که توی خیابون

 بودند برامون بوق می زدند ودست تکون می دادند.ما چهار نفر هم از
 خوشی نمی دونستیم چکار بکنیم.از چهره ی خوشحال وخندان فرشته

 فهمیدم کامران  تونسته دلشو به دست بیاره ودیگه ناراحت نبود .
 

 باالخره رسیدیم به باغ وبا رسیدن ما جمعیت با دود اسفند وهلهله
 وشادی به سمتمون اومدند ویکی یکی تبریک گفتند.فرشته و کامران

 دست تو دسته هم... ومن کامیار  هم دست در دست هم ودر کنار هم..
 قدم بر میداشتیم  و به سمت سرنوشت جدیدمون میرفتیم .

 
 

 از این به بعد، بعده تمام این سختیا و مشکالت ، ما کنار هم بودیم و
 این اول راهمون بود  و اول عمری طوالنی ای که در انتظارمون

 بود!
 
 
 

 من این قصیده به پایان نمی توانم برد که شرح مکرمتت را نمی رسد
 پایان

 

iPhone

iPhone
کامیار 
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