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 1_پارت#

 .کن مرتب مقنعتو-

 .دمیکش ام مقنعه به یدست یپاچگ دست با

 .بودند کرده دایپ رونیب به را شان راه سرکش، یمو تار چند

 .بود ام مقنعه ی رهیخ ظیغل یاخم با انداختم؛ او به ینگاه
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 .انداختم نییپا را سرم

 فرو مقنعه داخل را ام ینامرئ یموها گرید یدست نشست؛ سرم یرو یدست

 .برد

 نذارم نکن یکار باشه؛ تیلعنت شکل و سر نیا به حواست گفتم، دفعه هزار-

 .بره رونیب خونه در از پات

 .دمیکش جلوتر را چادرم و انداختم بهش ینگاه آلود، اشک یچشمان با

 یورود درب سمت به را میها قدم امتحان، جلسه شروع زنگ خوردن با

 . دادم سوق مدرسه

 رساند یم مرا امتحانات، موقع سال، ۱۸ نیا یط در باشم؛ نگرانش نبود الزم

 . ماند یم منتظرم و

 و بود تر مهربان یکم فقط ،یکم کاش فقط نبودم؛ ناراحت موضوع نیا از

 .داد ینم هیهد چشمانم به را اشک

 یناک وحشت زیچ دخترانه، ی مدرسه وسط در آمده؛ رونیب یمو تار چند

 . نبود

 چادر و حجاب به ملزم آموزانش دانش تمام که ،یخصوص ی مدرسه کی

 .بودند

 اطیح در سرسبز و بزرگ یها درخت و آن، اطراف در گل از پر یها باغچه

 .کرند یم ییخودنما مدرسه بزرگ نسبتا
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 را چشمانم شدم، که سالن وارد. شد یم جدا اطیح از پله سه با ورود، سالن

 .گرداندم سالن دورتادور فرشته دنبال

 .زدم یلبخند آمد، یم سمتم به که دنشید با

 زم؟یعز یخوب نورا، سالم-

 .دمیپاش ام چندساله دوست به م،یها غم وسعت به یلبخند

 .دیکش آغوش به را ناالنم تن و آمد جلوتر

 .بود شده تنگ برات دلم-

 .شد کودکانه یها یشاد از پر جمله نیا دنیشن با کوچکم قلبم

 .بود شده تنگ میبرا دلش امروز، و بود دهید را من شیپ روز دو

 .دل زیعز طور نیهم منم-

 .زد برق چشمانش و دیخند

 .زد یم برق چشمانش د،یخند یم یکس یوقت مدرسه، در

 زمستان، وسط در یبرف گوله کی همانند خنده، موقع من، چشمان یول

 .بودند سیخ و تنها ، نیغمگ
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 .شه یم شروع امتحان االن کالس، سر میبر-
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 کالس درون به و دیکش را دستم من، از یپاسخ دنیشن یبرا انتظار بدون

 .برد

 .بود کرده عادت من سکوت به مان، یدوست سال ۷ نیا طول در

 از خودش، ی گفته به که بود یغم ی هاله داد؛یم آزارش که یزیچ تنها

 .شد یم ساطع وجودم

 .داد قرار مقابلم را امتحان ی برگه جلسه، مراقب

 .شد یجار لبانم بر ،یالکرس تیآ آرام ینوا شه،یهم مثل

 .بود یا ساده امتحان

 را یگرید کار انجام ازیامت خواندن، درس جز که یمن من، یبرا البته

 .نداشتم

 . شدم خارج کالس از دادم؛ لیتحو که را ام برگه

 .کرد پرتاب آغوشم در را خودش ،یمهربان و عشق حجم آن ناگهان،

 .کردم خراب کنم فک نورا، یوا-

 .دمیچیپ تر محکم دورش را دستانم

 .فرشته سرت یفدا-

 .شد جدا آغوشم از و دیخند

 .باهوش یلعنت ،یبگ نویا دمیبا_
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 .آمدم وجد به طنشیش از

 .میرفت رونیب سمت به باهم

 .کرد سرش و گرفت یامانات از را چادرش

 .آورد یم در را آن مدرسه، یفضا در یول بود، یچادر اوهم

 یم صحبت گرید کی با که مان،یبرادرها سمت به خرامان، خرامان

 .میکردند؛رفت

 چطور ما یداداشا نیا خندون، یکی اخمو، یکی کن؛ نگاشون توروخدا نورا،-

 .دونه یم خدا رو سازن یم باهم

 .ماند ثابت و دیچرخ و دیچرخ ما سمت ها، یاخو نگاه

 اخم اش، یزندگ سال ۲۴ یها لحظه تک تک مثل شه،یهم مثل من، یاخو

 .بود رهیخ ما به ،ینیدلنش لبخند با نورا، برادر یول داشت،
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 .گرفتم تر محکم را چادرم

 است؟ من نامزد نش،یآفر ریام یآقا نورا، برادر بودم گفته

 .دارند دخترها که، ییها نامزد نوع آن از نه ،یول

 خوش یآقا شد، خواهد من همسر رسما گر،ید دوهفته که من، نامزد

 .بود ییمایس
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 .بود ونسی برادرم، مثل مذهبش، و اعتقادات مودب، و نیسنگ

 .بود لبخندشان و اخم نفر، دو نیا تفاوت تنها

 .بود فرقش ونسی با یدوهزار ر،یام که بود گفته من به نورا البته،

 تن سر بر خاک یها هورمون یول بشناسم؛ شتریب اورا د،یبا که گفت بهم

 .رسند یم حرارت از درجه نیباالتر به دنش،ید هنگام من،

 یبعض در نماند؛ ناگفته و شود یم قفل ،یا سکته افراد همانند ز،ین زبانم

 .شوند یم سست میپاها ها وقت

 تانیبرا مهربان ظاهر به ی شازده نیا از شتریب که، داشتم دوست یلیخ

 چشمانم و تنفس را حضورش م،یها شش یوقت متاسفانه، یول م؛یبگو

 .کند یم قفل فرشته، قول به من، یلعنت مغز رصد، را بودنش

 چرا؟ یخی نورا،_

 .فشرد تر محکم را دستم و

 .شد یعال

 .شد اضافه هم شدن زیفر درخشانم، سوابق به

 .دادم یآرام سالم دو، آن به دنیرس با

 .داد یگرم و آرام سالم رنگش، سبز درخشان چشمان با او، و

 را او به کردن نگاه تاب من، وجود تمام و جسم و روح و ذهن و قلب نه، اوه

 .نداشت
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 که، یبراق رنگ سبز چشمان م،یکودک ی رهیت خاطرات انیم از یول

 باال زین خدا راست وارید از االنش، ی منشانه اقا ظاهر خالف بر صاحبشان

 .است ادمی را، رفتیم

 داغ و دستم بودن سرد تضاد ام، المسه حس و دمیکش صورتم به یدست

 .کرد حس را صورتم بودن

 کرده، ملقب خدا یب یکافرها هارا آن جون مادر که ها یخارج قول به

 .پرفکت

 نه؟ ای باشم ام یسالمت نگران است الزم
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 .نشد زده یگرید حرف سالم، از ریغ

 .بود گونه نیا شهیهم

 .کرد ینم صحبت فرشته با من، دیمق برادر

 نگران که ییجا آن از یول بزند؛ حرف من با خواست یم بنده، نامزد

 .دینگو یزیچ دادیم حیترج بود، من یوروح و یمغز یسالمت

 یم تاسف حالم به و هستم یلومتریک صفر یادیز که دهیفهم هم دیشا

 .خورد
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 .بود مسخره یلیخ کند، صحبت من با ونسی که نیا

 .بود گرفته فرا را دورش ترس از یا هاله بود، ونسی خود مشکل اصال

 .بود من مشوش مغز ی ساخته ترس، ی هاله نیا کنم فکر البته

 .گرفتم باال را سرم ونس،ی یصدا با

 .میهست منتظرتون شام م،یش یم مرخص ما_

 .شدند مونیپش آمدن از قطعا گفتن، طرز نیا با

 سبز چشمدو در و دیچرخ صدا صاحب سمت به چشمانم شد، داده یجواب

 .شد قفل

 د؟یا رفته شده روشن منقل کینزد تاحاال،

 منقل یکینزد در شده حس یگرما از لحظه، آن در صورتم شدن گرم حس

 .بود شتریب

 .میش یم مزاحم داداش، چشم_

 .فشرد یگرم به را دستم فرشته،

 .نمتیب یم شب زم،یعز_

 .کاشت ام گونه یرو یا بوسه و آورد تر کینزد را سرش

 .گفتم یآرام خداحافظ

 .یانیک خانوم سالمت به_
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 .کرد تیهدا تنم به را خون از یانیجر قلبم،

 .است معلوم نامش از که خجالت غم؛ و خجالت از یانیجر

 یم زبانش از را نامم ی زمزمه ،یانیک خانوم یجا به کوچکم دل غم؛ اما و

 . خواست

 .خواست یم را دخترانه یفانتز کی ی تجربه نم؛یغمگ قلب نبود؛ من ریتقص

 .بود افتاده پا شیپ یلیخ دخترها؛ هیبق یبرا که یزیچ

 .بود یافتنین دست یفانتز کی من؛ یبرا یول

 .بود ها یفانتز نیا از پر من یایدن

 .... و دار ونیپاپ یموها کش وجق، اجق جاتیبدل ،یصورت الک

 .دینخند

 همانند درون از بود، قشنگ دور از که نیا وجود با من، یا سورمه یایدن

 .بود رهیت نامش،

 

 5_پارت

 .شدم برادرم یانیاع ن،یماش سوار

 .کرد حرکت ،یمتوسط سرعت با و زد استارت
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 نیماش سمت به که یحال در اورا، و فرشته مدرسه، در از شدن رد از قبل

 .دمید رفتند؛ یم

 ...او و داد تکان میبرا یدست فرشته،

 .زد من به یلبخند شیچشما با او

 .انداختم نییپا را سرم

 .بودم شده وانهید قطعا من

 بزند؟ لبخند چشمانش با یکس شود یم مگر

 .چرخاندم سمتش به را سرم ونسی یصدا با

 یول بده، صورتت به رنگ کمی ،یباش متفاوت یکم کن یسع امشب نورا،_

 .نباشه ظیغل

 .گرفت شکل درونم خنده، از یموج

 .بود مسخره کنم، شیآرا دیبگو من به شیها اخم با ونس،ی که نیا

 چرا؟_

 .شدند سفت نیماش فرمون دور دستانش،

 .میکن برگذار رو عقدتون امشب گفته، آقاجون_

 .شد لیتبد یسلول ارتعاشات به درونم، ی خنده موج

 ست؟یچ یسلول ارتعاشات د،یپرس یم
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 نه؟ ای دارد وجود یزیچ نیهمچ یعلم لحاظ از اگر دادم ینم خودمم

 رعشه به تنم، یها سلول حرف، نیا دنیشن با که دانم یم را نیا فقط

 .افتادند

 ؟یشد ناراحت_

 د؛یرس یم زود ای رید روز نیا ؛یناراحت از نه یول بود، سقوط حال در قلبم

 .نداشتم االن را انتظارش فقط من

 نه_

 تک نیهم به بود؛ دادن رخ حال در کرمیپ درون که یانفجارات تمام ن؛یهم

 .شدند خالصه کلمه،

 در یکوچک ی نقطه تعجب، و شرم ترس، ی البه کنم، یم را فکرش که االن

 .بود شده روشن قلبم
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 .کنم متمرکز یزیچ چه یرو را افکارم دمینفهم ر،یمس طول در

 .بود رفته فرو ظیغل یا مه در ز،یچ همه

 .شد یجار زبانم بر یسوال ناگهان،

 شه؟یم یک یعروس عقده، امشب اگه..اگه_
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 جانم؟_

 .داشتم ونسی متعجب لحن جز یزیچ هر انتظار

 بشه؟ گرفته یعروس قراره مگه ؟یعروس_

 شوک یباال زانیم که نیا یبرا م،یشو یم زده شوک که ییها لحظه در

 .ختیر قلبم مییگویم م،یده نشان را یزدگ

 .ختیر قلبم واقعا من لحظه، آن در

 شکند،یم که یا شهیش همانند و شد اهیس شد، خشک زد، خی قلبم که، انگار

 .ختیر

 .میبگو یزیچ تا دادم تکان را لبانم

 ها رسم نیا از م؟مایریگ یم یعروس برات یکرد فکر واقعا باش؛ ساکت_

 .بشه گرفته یعروس دخترمون یبرا که م،یندار

 که یقلب قلبم، و شد پر چشمانم زد، نبض میگلو شد، فشرده بهم لبانم

 .گرفت درد بود؛ ختهیر

 نگرفت؟ یعروس دخترش یبرا رضا، عمو مگه من؟ چرا_

 یاو او، یول بود، اور تعجب میبرا ام، حنجره ته از صدا نیغمگ ینوا دنیشن

 .زد من به یگرید ترکش تمسخر، با بدجنس

 خوشم ا،یباز ناموسیب نیا از من من، نه رضا، عمو ،یگ یم یدار خودتم_

 .ادینم
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 .انداختم نییپا را سرم

 یعصب د،یکوبیم قلبم وارهید به به و دیکش یم غیج درونم، کوچک ینورا

 .بود شده ستهیگس افسارش بود، نیغمگ بود،

 .بود نیخشمگ سکوتم، از همه، از شتریب

 دعوا میآرزوها یبرا و کنم هق هق بکشم، غیج بزنم، داد که خواست یم

 .کنم

 یها عروسک نداشتن ،یرنگ یمو نداشتن الک، نداشتن کوچک، ینورا

 .بود رفتهیپذ را یصورت رنگ نداشتن و کوچولو

 دنباله تور و تاج و براق یها دیمروار با ،یپف دیسف لباس آن دنینپوش یول

 .رفتیپذ ینم را گرفت یم قرار مو یرو که یدار

 یتو بغض دردش، از که د،یکوب یم قلبم به و کرد یم فغان و داد چنان

 .شد لیتبد اشک به میگلو
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 .کرد باز موتیر با را اطیح در

 ...که بردم رهیدستگ سمت به را دستم شد، اطیح وارد که نیماش

 .سایوا_
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 .بدهد بهم خواست یم یخبر چه من،باز یخدا

 باز رو دهنت نفعته به نگفتم؛ یکس به هنوز رو، گفتم بهت که یزیچ_

 .ینکن

 .شدم ادهیپ نیماش از ،یواکنش بدون

  د؟یا رفته شب بازار به تاحاال

 .بود آشفته و شلوغ شب بازار فکرم،همانند

 .برداشتم قدم ساختمان سمت به و شدم خارج نگیپارک از

 اطیح اطراف که یرنگ یها چراغ و فواره و گل از یما،خبر عمارت اطیح در

 .نبود گرفتند،یم فرا را

 درخت بود، گرفته فرا مرا بزرگ،اطراف بیبدترک و زشت یها بلکه،درخت

 یم جلوه ارواح ی خانه همانند را عمارت و اطیدرشب،ح که یمخوف یها

 .داد

 .نبود دلنواز نیهمچ عمارت هم صبح نماند،در ناگفته البته

 محوش ینیب یم را آن یوقت که یخشک یسلطنت و بزرگ عمارت

 .ستین بایز اصال ؛چونیشوینم

 .است خشک

 .رفتم باال کرد یم جدا اطیح از را یورود در که ییها پله از

 .بود باز شهیهم یورود در
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 یها شد،مجسمهیم لیتشک یا قهوه و ییطال کیسرام سالن،از کف

 یسلطنت یها ،مبلیا قهوه یسلطنت یها ،پردهییطال یسلطنت

 ....و ییطال یسلطنت ی،تابلوهاییطال

 .بود یسلطنت و یسلطنت و یسلطنت عمارت نیا زیچ همه

 همه برخالف من نرفتم،اتاق باال داشت ییطال یها نرده با که ییها پله از

 .بود نییخانواده،پا یاعضا ی

 .داشتم یا سورمه متوسط اتاق کیها، پله نییپا در درست

 یا سورمه بود،تخت یا سورمه یوارید بودند،کمد یا سورمه ها وارید

 .بود یا سورمه خانه بود،کتاب

 .نبود یمشک حداقل یول نبود بایز

 .داشت رییتغ تیقابل یا سورمه یول ماند، یم یمشک ابد ،تایمشک

 .شد پاره اتاق به مادرم ورود افکارم،با

 .داشت تن به یرنگ یا قهوه کت و ییطال زیشوم ،بایا قهوه کتان دامن

 .بود یسلطنت زین د،مادرمیکرد فکر درست

 .برداشت سرم یرو از را چادرم و شد کمینزد

 .داد قرار کمد درون در و کرد مرتب را آن

 .اریدرب مقنعتو_

 .دادم دستش به و دراوردم را ام مقنعه
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 .دادم دستش به زین را ام مانتو،

 کنه،بعدش اصالحت تا منتظرته خانوم هی رونیب یاومد یحموم،وقت برو_

 و کنه یم شتیآرا خانومه ،بعدشیخواب یم دوساعت و یخوریم ناهار

 .یپوش یم رو کردم آماده برات که ییلباسا

 .نشستم تخت یرو نیغمگ یفکر با و مرده یروح خسته،با یتن با

 .کردم ینم درک یول دمیشن یزد،م یم حرف همچنان مادرم

 .دیچرخ یم و دیچرخ یم سرم مسابقه،در سوت ش،همانندیها حرف انگار

 .کردم حس کمرم یرو را دستش

 شده؟ یچ_

 .بود مستقل و مند قدرت یزن دهنده نشان شدم،ظاهرش او ی رهیخ

 خودش جنس و نداشت عاطفه بود، متحجر افکرا با زن، کی او واقع در یول

 .دانست یم ریرا،حق

 ...پس ردیگ یم را ونسی طرف دانستم یم یبزنم،ول حرف توانستم یم

 .یچیه_

 .کرد تیهدا حمام سمت به مرا و داد تکان یسر
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 ...خاطرات

 چه در ندارد ی،فرقیکن فکر یا خاطره به هروقت دارند، یتیخاص ها خاطره

 روزید نیهم که انگار یکن فکر آن به وقت افتاده،هر اتفاق حادثه آن یزمان

 .بود

 ...اما

 یا صحنه کی که د،انگاریرس یم نظر به دور یلیخ که شوم،انگار روز آن

 نیا االن،در که بود لیدل نیهم به دیشا و بود غمناک و یتراژد یلمیف

 .ردیگ یم شکل لبانم یرو تلخ لبخند اش،تنها یادآوری با لحظه

 رفته فرو قیعم یا خلسه در را بعدش یها شدم،ساعت خارج حمام از یوقت

 .بودم

 .بود گرفته فرا را وجودم یسبک احساس

 تجربه را اصالح نیاول درد نه و کردم حس را یکوفت ناهار آن ی مزه نه

 .کردم

 .شد یم شتریب سقوطم امکان لحظه هر و بودم لمس

 .نبود بایز نظرم در شمیبود،آرا یشکل چه رنگم یگلهب لباس آورم ینم ادی به

 .نبود یچیه اصال نبود ظینبود،غل سبک

 .نداشتم دوست را گالبش عطر آن با را، گلدار دیسف چادر
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 .گرفت فرا مرا یبیعج یدر،نسخ زنگ دنیشن با

 یصدا دنیشن زد؛با یم غر و رفت یم راه لحظه آن تا کوچک،که ینورا

 باور دیگرفت،شا آغوش در را شیپاها و داد هیتک قلبم ی وارهید زنگ،به

 .دمیشن یم را کوچکم ینورا آرام یها ضجه یصدا من ید؛ولینکن

 .بود شده رهیخ من به سرد دیشا ای و گرم یکم چشمان مادرم،با

 ینم زین را خودم من روز آن در دادم،اصال ینم صیتشخ را نگاهش حالت

 .شناختم

 .میرفت ها مهمان استقبال مادرم،به با

 .بود ستادهیا در ونس،دمی

 .دیرس یم نظر به مکروه یلیخ نظرم در دیبدان دهم،فقط ینم را فشیتوص

 ،ینگاه با بود،و لچرشیو یرو شهیهم پدرم،مثل

 ...ینگاه با

 من به که گفت یم کردم،نگاهش حس را پدرم نگاه یگرما ،من روز آن

 ...هستم،که بایز من کند،که یم افتخار

 .ام شکسته که کرد یم حس و دانست یم انگار که بود یجور نگاهش

 .کردم جدا پدرم چشمان از را ،نگاهمیپرس احوال و سالم یصدا دنیشن با
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 غربان نگاهش با و گرفت آغوش در مرا آمد؛ جلو فرشته خانوم،مادر کوثر

 .رفت ام صدقه

 مرا درخشان یها ستاره از پر یچشمان با که بود فرشته نوبت آن از بعد

 .کرد بغل محکم

 رهیخ من به نیتحس با بایز سبز چشم جفت کیشد؛ جدا من از که فرشته

 .بودند

 .زد من به یگرم لبخند و داد دستم به را گل دسته

 .انداختم نییپا را سرم جواب چاره،دریب من،منِ و

 .شد خجالتم و ایح صدقه قربان که دمیشن یم را خانوم کوثر ینوا

 .زد یکوچک،پوزخند ینورا

 یرو خانوم کوثر و فرشته.کرد دعوت ییرایپذ سالن به هارا مادرم،مهمان

 .نشستند یا دونفره مبل

 .مینشست فاصله با نفره، سه مبل یر،رویام و من

 .بود شده دهیچ یا شهیش زیم یرو ییبایز عقد سفره کیم،یرو روبه

 .گرفت آرام یکم فقط ،یکم قلبم

 .ستیباق شکرش یجا البته دم،کهیند لحظات آن در را ونسی
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 و کت کیروز، آن میبایز شد،مادر بلند مبل یرو از مادرم یااللهی یصدا با

 .بود دهیپوش رنگ یشمی دامن

 سرش یرو و برداشت مبل یرو از را اش یآب یها گل با دیسف چادر

 .انداخت

 رهیخ مادرم به گرم حس از پر یچشمان شد،با قفل پدرم نگاه به من نگاه

 .بود شده

 .میشد بلند هم او،ما تیتبع به

 .شد وارد دستش در یبزرگ دفتر کی ،بایرمردیپ

 کرده خلوت خودم قلبم،با در دند،منیشن چه و گفتند چه هیبق دانم ینم

 .بودند

 قلب ته از ها زوج از یکی عقد،اگر سفره سر که گفت من به روز کی مادرم

 .است باطل خدا شیپ نباشد،عقد یراض

 .کردم یراض را قلبم لحظات آن من،در یدانم،ول ینم را کالمش صحت

 ستین بدتر که نی،همیول نکند یفرق االنم یزندگ با مشترکم یزندگ دیشا

 .دارد شکر یجا

 و شد یراض یدلخور کوچک،با یکردم،نورا یراض را خودم قلبم ته از پس

 .نشست قلبم از یا گوشه کی اخمو

 .دمیکش یقیعم نفس عاقد یصدا با
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 قرآن جلد کی هیمهر با شمارا لمیوک ای،آیانیک نورا مکرمه،خانوم زهیدوش_

 ۱۴ معصوم،و۱۴ تین به نبات شاخه تا ۱۴دان، شمع و نهییآ با همراه میکر

 لم؟یاوکیاورم؟آیدرب شیآفر ریام یآقا عقد هی ،شمارایآزاد بهار سکه

 دانگ کی با همراه بود سکه تا ۱۰۰ رضا عمو دختر هیسکه؟مهر تا ۱۴

 .شد گرفته شیبرا زین یمجلل یعروس ن،تازهیزم

 ساکتم شیصدا که آمد زبانم نوک تا بله شوم ی کلمه شد،لفظ پر چشمانم

 .کرد

 .باشه تا ۱۰۲۴ خانومم هیمهر ،ینور یآقا لحظه کی_

 .کرد نواختن هی شروع یممتد بوق گوشم در

 کجا؟ تا ۱۰۲۴کجا؟ تا ۱۴

 زدم؟ توهم ایمردم؟ خدا

 کابوس نیا که فهماند من به شد گوشم زنگ یقاط که ونسی هیکر یصدا

 .دارد ادامه

 .رسمه خونوادمون یتو هیمهر مقدار نیا جان،ما ریام_

 .نبود مهم ادیز من یه،برایمهر مقدار که قسم خدا یخداوند به

 خودم، خون خودم،هم برادر که کرد یم درد ضیتبع نیا از قلبم فقط من

 .بود آورده نییپا حد نیا تا را من ارزش

 .کرد دایپ ام گونه یرو به را راهش یا لجوجانه اشک ی قطره
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 .نداره یفرق چیه ام فرشته بشه،با من عروس قراره که تو خواهر ونس،ی آقا_

 هیمهر مقدار نیا رو،با دخترم شم ینم یراض مادر کی عنوان به من

 بحث،بحثه گرفته، یک و داده یک رو هیگفتن،مهر میقد ،از بدم،درسته

 .مید یم دخترامون به ما که هیارزش

 بشود؟ چشمانتان،مقدس مقابل در آدم کیبود، شده تاحاال

 من کالمش،به رفت،به باالتر من درک،ارزش به درک،سکه به هیمهر

 را دستش که دادم قول میخدا و خودم جا،به نیهم من و داد تیشخص

 .ببوسم
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 قرآن جلد کی هیمهر با را شما لمیوک ای،آیانیک نورا مکرمه،خانوم زهیدوش-

 و معصوم۱۴ تین به نبات شاخه تا۱۴دان، شمع و نهییآ با همراه میکر

 لم؟یوک ایاورم؟آیدرب یآزاد بهار سکه ۱۰۲۴

 .شدم رهیخ دستم یتو قران به

 ..نور ی سوره

 تابد؟ یم ام یزندگ به نور که بود دواریام توان یم

 .کردم خدا با یکوتاه ازین و راز و بستم را چشمانم
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 .یدانیم صالح چه ا،هریخدا

 .گفتم بله یآرام یصدا با

 .گفت بله گرم و رسا،محکم یصدا نگفت،با بله ترسان و لرزان من مثل اون

 .شدم فروزش خانوم من

 .انداختم او به ینگاه

 .بود شده رهیخ من به درخشانش سبز چشمان و گرم لبخند با

 شانه.مردانه یها متناسب،لب ینیسبز،ب دار،چشمان موج یفندق یموها

 .کردم نگاه را اش یمعمول کلیه و پهن یها

 و یعال یشود،خدا یم گفته نفر دو نیب عقد خطبه یوقت ندیگو یم

 .کند یم جادیا دونفر دل در یمتعال،محبت

 دستان با او و بگذرام را اش نهیس یرو را سرم داشتم دوس لحظه آن در من

 .کند نوازش مرا اش مردانه

 .زدم یکوچک ناخودآگاه،لبخند

 .داد دستش به یا حلقه و آمد خانوم،جلو کوثر

 .گذاشت انگشتم درون را حلقه و گرفت را چپم ر،دستیام

 .بود قشنگ یلین،خینگ از یفیرد با یا حلقه

 .داد دستم به یا مادرم،جعبه
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 .کردم بازش

 .بود جعبه درون مردانه و نقره یمن،ول انگشتر هیشب یانگشتر

 .کردم دستش را انگشتر و گرفتم را بود گرفته باال که را آوردم،دستش درش

 .داشت یخاص یگرما دستش

 خوش اوضاع نیا کرد،از ینم یتاب یب و بود آرام کوچک یچرا،نورا دانم ینم

 بود؟ حال

 .داد من به یا جعبه و دیبوس خت،مرایر یم اشک که یحال خانوم،در کوثر

 .داد من به یا نقره ساعت و کرد فرشته،بغلم

 .داد را ساعت مدل همان زین برادرش به

 .داد هیهد ما به را رامسر یالیو از دودانگ پدرم،سند تیوص به مادرم

 .کرد بغل محکم مرا و زد بغض با یلبخند

 .دمیچسب او به محکم هم من

 گفت گوشم دم. مینبود گرم وقت،باهم چیه که نیا با داشتم دوستش

 .کند یم افتخار من به و دارد دوستم

 .دیخند یم بلند کوچک ینورا حاال

 .داد ریام به یساعت و من به یونس،گردنبدی

 .آمد ینم بر ها کار نیا خشک ونسی ده؛ازیخر هارا هیهد مادرم که مطمنم
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 .آورد کمانینزد را پدرم لچریمادرم،و

 .دمیبوس را دستش و شدم بلند میجا از

 .دمید چشمانش در را اشک کردم،برق نگاه او به یوقت

 .دمید یم را یچشمانش،شرمندگ در

 شرمنده ببوسد و کند بغل مرا توانست ینم که نیا از من مهربان پدرم،پدر

 .بود

 .کردم هیگر

 خودم به یپدرم که نیا از و دارم دوستت یلی،خیمن یزندگ قهرمان بابا،تو_

 .کنم یم افتخار

 .شد یم دهید چشمانش در اقتدار ی،کمیشرمندگ یجا حاال

 .دمیبوس دوباره را دستش

 .دیبوس را پدرم دست هم او و شد کینزد ریام

 .رفت ما یبرا یبخت خوش یارزو با اد،عاقدیز یها امضا از پس

 شام صرف یبرا کرد،هم دعوت یخور غذا سالن به را هیبق مادرم که دمیشن

 .میباش تنها یکم ریام و من که نیا یبرا هم و

 .شد راحت میبرا اسمش گفتن زود ر،چهیام

 .نشستم مبل یرو
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 .کردم حس را کنارم در حضورش

 .شدم رهیخ چشمانش به

 .بود رهیخ من به زین او

 .رفت ام صدقه غربان لب ریز که دمیشن و برداشت سرم از را چادر

 .انداختم نییپا را سرم خجالت از

 خواستم که یزیچ ه،بهیثان کی از پس و کردم حس کمرم دور را ییگرما

 .دمیرس

 .بود محکم و پهن ی نهیس یرو بودم،سرم آغوشش در

 .فشرد خودش به م،مرایمال یلیخ

 .شدند دهیچیپ دورش به ناخودآگاه،دستانم

 هیتک اون به دینخواهم،با چه بخواهم چه من و بود شده من یزندگ مرد

 .کردمیم

 .گذاشتم یم احترام و داشتم یم دوستش دیبا

 بودم؟ لحظه نیا منتظر چندساله یدونیم_

 شد؟ منجمد تنم درون خون که کردم احساس

 شدم یم ات رهیخ دم،ید یم تورو که هربار خواست، یم تورو دلم شهیهم_

 کردم یم استغفار یکل هم رفتم،بعدش یم باالت و قد دلم،غربون یتو و

 .بود گناه چون
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 و بودند شده دهیچیپ دورم هنوز بود،دستانش اش نهیس یرو هنوز سرم

 .دیکوب یم ام،محکم دهیند محبت و جنبه یب قلبم،قلب

 یم فرار ایبزنم، حرف باهات خواستم یم که م،هرباریکرد نامزد یوقت_

 .یشد یم سرخ ای،یکرد

 منجمد خون.رفتم یم اتمیح و شرم نیا غربون من ی،ولینکن باور دیراشا

 .داشت انیجر درونم آرام و گرم شده،االن

 .شد شل دورم از دستانش

 .ام،نشست یشونیپ یرو اش بوسه که گرفتم باال را سرم

 .کردم یم اش تجربه که بود یآرامش،حس

 .بودم کرده فراموش را یعروس لحظه،جشن آن در

 .بود او و بود او فقط

 .میدیشن را خانوم کوثر بلند یصدا که ببوسد را ام گونه خواست

 .هیرسم چه نیرسوم؟ا و ؟رسمیچ یعنی حرفا نیا_

 نگرفت؟ یعموتون،عروس دختر مگه

 .رفت تنم از روح

 .شد دهیکوب سرم فرق یرو دوباره تیواقع

 .نبود مهم قبل مثل بار نیا ،یول
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 .شد بلند شیجا از و انداخت سرم یرو را ر،چادریام

 .آمدند یعصبان فرشته و خانوم کوثر نیح نیهم در

 شده؟ یمامان،چ_ریام

 .دیلرز یم تیعصبان از بدنش و بود سیخانوم،خ کوثر چشمان

 یعروس که گفت خان ونسیم،یریبگ یک رو یعروس دم،جشنیپرس ازشون_

 مسخره نیه،ایباز ناموس یب که م،گفتیندار رسم ما که ست،گفتین کار در

 همه ما د،تایگفت یم دیبا عقد از قبل دیخواست ینم ی؟عروسیچ یعنی ایباز

 که میکن آماده ویچ

 

 .دیبگ االن نیا م،نهیببر امشب رو عروسمون

 .چشم میگفت عقده امروز دیگفت شیپ ی هفته

 .چشم میگفت بزنن حرف باهم نفر دو ینامزد دوران تو میندار رسم ما دیگفت

 امتحان رهیگ یم د،استرسینزن حرف ابدا و اصال عقد درمورد نورا با دیگفت

 .چشم میگفت داره

 ؟یچ یعنی ایباز نیا پس

 

 .شد فشرده میبازو

 .کرد یم نگاهم یدلخور با که بود فرشته
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 ؟ینگفت من به چرا_

 بگو،بگو گفت یم و دیکوب یم قلبم به بود،محکم نیکوچک،خشمگ ینورا

 .یدانست ینم هم خودت که

 ینگفت چرا دونستم،تو ینم هم رو امروزه عقد که نیدونستم،ا ینم من،من_

 امروزه؟ عقد

 ...باهات گفت مامانم چون_

 .میشد خفه جفتمان گفت خانوم کوثر که یبلند یچ با

 عقدته؟ شب امروز یدونست ینم_

 .گفتم نه یلرزان یصدا با
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 ...کات

 یم تمام سکانس کی یبردار لمیف که یلم،هنگامیف کی یبردار لمیف موقع

 .کات ندیگو یشود،م

 یم کار به زین نباشد سکانس،خوب کی که یموقع یکات،برا ی واژه البته

 .رود
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 .باشد چگونه فتیدارد،ک یبستگ

 .سکانس دوباره ظبط و یپوش چشم ای است تیموفق یمعنا به ایکات، آنگاه

 .شد کات من،رسما یزندگ قیدقا آن در

 صحنه پشت به ایشد، یم انداخته دور ای ناموفق،که و تلخ سکانس کی

 .شد یم لیتبد

 ...بشود؛پس صحنه پشت که بود از تر ،تلخیلعنت سکانس آن

 عقدته؟ امشب یدونست ینم تو_

 .فشرد محکم را میبازو و آمد جلوتر

 .داد بهم یتکان

 عقدته؟ یدونستینم،نمیبب بگو_

 .زد صدا را سرزنشگر،مادرش یلحن ر،بایام

 .بود شده رهیخ من به بغض و تیجد خانوم،با کوثر یول

 .نه_

 .کات

 .اول سکانس از نیا

 ریغ گریباز کی من،مثل و بود نشسته ت،غمیجد یجا چشمانش،به در حاال

 .شدم خاموش و ،ساکتیا حرفه
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 بود، دهیمدت،ترس آن تا که کوچک ینورا

 .دیخواب و گذاشت زانوانش یرو را نشست،سرش

 .کات

 مرا و دیچرخیم سرم خانوم،در کوثر هیگر یبودم،صدا نشسته ریام نیماش در

 .کرد یم بیترغ هیگر به

 .بود خواب کوچک،هنوز ینورا اما

 نخواهد یباق میبرا ییشدنش،ابرو داریب محظ به دانم یبماند،م خواب کاش

 .گذاشت

 ه؟یچ معصوم دختر نیا نامردا،گناه اخه_

 .آرومه بچه میگفت یکرد،م ینم یباز هیبق بود،با که بچه

 .تشهیترب از مید،گفتیپوش یساالش،روسر و سن هم از شد،زودتر تر بزرگ

 .باخداست دخترمون میگرفت،گفت ادی خوندم نماز هیبق از زودتر

 .نیالخالق و احسن اهلل فتبارک میشد،گفت وا شد،بروروش تر بزرگ

 به احسنت م،گفتمیدید رو بود رشیخ عشق با چه که رو پسرم نگاه

 .انتخابت

 میگفت گفت یطیشرا گفت،نه هیمهر نزد،نه یحرف چی،هیخاستگار میاومد

 .قانعه
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 احسنت مینشد،گفت رهیخ پسرم یچشما تو هم بار کیش،ینامزد دوران تو

 شد؟ یچ حاال ا،ویح و حجب نیا به

 .شده اجبار بهش یچ همه معصوم طفل نیدختر،ا نیا میدیفهم

 را میکرد،بازو یم یسوگوار بخت اهیس منه حال به که خانوم،همانطور کوثر

 .شوم رهیخ چشمانش برگردم،ودر کرد مجبورم و گرفت

 .بود نیغمگ قایعم و اش،قرمز یعسل نگاه

 خدام شیپ بود؟نذار یزور هم ریام به ات بله جواب زم،نکنهینورا،دخترم،عز_

 فردا اگه حرامه من به مادرم ریش هیزور شم،اگه شرمنده نیا از شتریب

 .رمینگ طالقتو

 قفل فرمان به محکم ،دستانششد محکم کرد،فکش مهربانم،اخم سبز چشم

 .شدند

 .کرد یم هیگر آرام و بود داده هیتک شهیش به را فرشته،سرش

 م؟اجبار؟یبگو چه

 .انداختم نییپا را سرم

 .دادم خودم اریاخت با رو،خودم بله نه،جواب_

 .نشست شیحال،سرجا یب و دیکش یقیعم نفس

 .کرد یم ینیسنگ من ی،روینیغمگ و یطوفان نگاه
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 یکم آقا کردن قانع که نیا بود،خب،مثل من ی رهیخ یدلخور مهربانم،با

 .بود سخت
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 ...قهوه

 تلخ یلیخ زیچ کی ای لحظه کی بفهماند هیبق بخواهد،به یکس یوقت

 .کند یم هیتشب قهوه به را است،آن

 .دارد زین گرید تیخاص کیقهوه، یول

 .یبمان داریب گذارد یم...یداریب

 .یمان یم داریب هم رد،بازیبگ خوابت اگر یحت

 من و بود کرده صادر را خواب فرمان ام،بدنم یزندگ از سکانس آن در

 .بودم داریب باشد،همچنان خورده قهوه فنجان چند که یکس همانند

 .دمیفهم ینم یدم،ولید یم

 .کردم ینم درک یدم،ولیشن یم

 .کردم ینم حس یکردم،ول یم حرکت

 .بود باال ام،لول قهوه کنم فک...هه
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 .برد نکیپارک داخل را نیماش

 .بود برج کی هاوس پنت ها آن ی ما،خانه ییالیو ی خانه برعکس

 .شدم ادهیپ نیماش از

 .کرد تیهدا آسانسور سمت به ومرا گرفت قرار کمرم پشت یدست

 .میبود رفته فرو خلسه کی داخل همه

 و حا گذشته،به به مان روح یول بود کرده ریگ یفلز اتاقک درون مان جسم

 .کرد یم پرواز ندهیآ به دیشا ای

 .بود شده داریکوچک،ب ینورا

 .کرد یم مرور هم سر پشت را عیوقا داشت و بود نشسته

 مهمه؟ یلیخ ید؟عروسیکن یم بزرگش چرا_

 .مهمه دختر نیا قلب یمهمه،برا اره:خانوم کوثر

 .زد پوزخند ونسی

 .رهیم یم هم ریبم بگم منه،بهش فرمان تحت دختر نیا_

 تحت شوهرشم،پس من االن فرمانته؟خب تحت یگ ینم ونس،مگهی آقا_

 .منه فرمان

 .گرفت را دستم مچ

 .خونمون ادیم باهام پس_
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 .دیخند هیکر.دیخند بلند.دیخند ونسی

 .خودته ببرش،مال_

 .بود ساکت و خاموش مادرم

 و کند ش،معجزهیخدا دیشا کرد،که یم تالش زکم،داشتید،عزیلرز یم پدرم

 .کند سرپا اورا

 باهامون بده،نورا انجام دیبا گمیم من که هم یزیخودمه،هرچ مال اره_

 .یایم

 .است بخش خودمه،لذت مال ی جمله دنیشن

 .داد یم ریتحق یلحظه،بو آن در یول

 .کردم حس قلبم یتو یبودند،درد شده ایاح احساساتم که حاال

 .بودم شده ،ردوبدل زیچ کی کاال،مثل کی مثل

 .شدم اش رهی،خیدلخور با

 .داد را نگاهم ،جوابیناباور با

 .چرخد یم سرم در چه دیفهم که انگار

 ...نورا_
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 .میشد خارج آسانسور از

 .کرد باز دیکل با را آسانسور مقابل سرقت ضد درب

 ...برگشت

 .کرد تیهدا یاتاق سمت به مرا و گرفت را دستم

 .شد قفل رنگ یا قهوه ی دونفره تخت یرو نگاهم

 .خواستم یم که بود یزیچ تنها لحظه نیا خواب؟در

 .کرد نجوا گونه مراقب و را،آرام اسمم 

 نورا؟_

 بود ینامم،شکستن که انگار

 بله؟_

 کردم؟ حس گونه نیا من ای شد کدر چشمانش لحظه،سبز آن در دانم ینم

 مهربان؟ یخواه یم جانم ی واژه

 ..است رفته جانم که من

 ...شکشیپ جانم ی واژه 

 .میبزن حرف_
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 ؟یبود؟خبر یدستور نوع چه میبزن بود؟ چه میبزن حرف

 .بود دستور کی خود میبزن حرف...نه

 .چشم_

 .شد یطوفان نگاهش

 ام؟ شده گستاخ من دیکن یم حس هم شما

 ...پس خب

 .دیببخش_

 .بود کننده نگاهش،خسته خط خواندن

 .نمیبش کنارش که کرد اشاره و نشست تخت یرو

 .ندارد را یگرید یها حرف تحمل مغزم میبگو بهش شد یم کاش

 .کرد یم پردازش را شیپ ساعت کی عیوقا داشت من،هنوز یلعنت مغز

 . نشستم کنارش

 خونشون یتو شوید،جهزیدار فرصت هفته هیاد،یم باهامون االن نورا_

 .دینیبچ

 .نبود من ای زین ام یلعنت هیزیجه دنیچ یهه،حت

 .شد کم وجودم یناگهان،سرما

 .بود گرفته فرا را آغوش،دورم نام بخش،به لذت و ناب یگرما کی
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 خلسه،فرو در من گفت یم آن،دائم اول نقش بودم،که خوانده رمان کی

 .رفتم

 .دمیفهم ینم خلسه از را منظورش موقع،من آن در

 :دم،گفتیپرس که معلمم از

 تو که است نیآن،ا فیتعر نیتر انهیعام یدارد،ول ی،متفاوتیمعناها خلسه_

 .یشو غرق افکارت در

 چه؟ یعنی دمینفهم من هم باز

 همسرم،دور دستان و دمیکش دراز تخت یرو من لحظه،که نیا االن،در یول

 .دمیفهم را بودند،خلسه شده دهیچیپ من

 را اه،تویس افکار که یوقت نه ی،ولیکس آغوش در بود،بودن یخوب حس

 .باشند کرده احاطه

 .شدم داریتخت،ب خوردن تکان با

 .ستیباق شکرش یدم،جایند یخواب

 زم؟یعز یشد داریب_
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 .کرد خودش معطوف را خانوم،حواسم کوثر یصدا

 .سالم،بله_

 .داشت فرق یلیخ شبشید حال خندانش،با ی چهره

 نداشتم انتظار ی،ولیگرید زیچ هر ای باشد نیسرسنگ من با داشتم انتظار

 .باشد خوب نقدریا

 .میبخور صبحونه ایب بشور،بعد رو صورتت و دست شو بلند_

 .شد بلند تخت یرو از

 چرخان یصندل یرو شده گذاشته یها لباس شدنش،به خارج از قبل

 .کرد وتر،اشارهیکامپ

 روز صبح خواستم یدم،میخر برات شیپ روز من،چند نارویا_

 ...یول شونیت،بپوشیعروس

 .گرفت غم از یا را،هاله خندانش ی چهره

 .داد یم فشار مرا روز،قلبید ،ازیلعنت ی هاله نیا

 .دمیپوش را یآسمان یآب یبایز دامن شستم،بلوز را صورتم و دست

 .نداشتم آن به یازین نبود،البته یروسر ای شال

 .بود من خانه،همسر نیا مرد تنها

 .بودند من منتظر خانه،همه آشپز در
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 .گرفت آغوش در مرا و کرد سالم بلند یصدا با فرشته

 .داد هیهد من به یجذاب رنگش،نگاه سبز براق چشمان مهربانم،با

 .کرد اشاره یصندل جان،به کوثر

 .نشستم

 .گذاشت میجلو را میحل داغ ی فرشته،کاسه

 .برود مالش دلم شد م،باعثیحل یبو و بودم نخورده یزیظهر،چ روزید از

 مامان؟_

 .گذاشتم دهانم درون را قاشق نیاول

 جانم؟_

 ...قاشق نیدوم

 .رمیبگ ینورا،عروس یبرا خامیم_

 .شد شد،سرفه شد،زهر سوم،کوفت ی لقمه

 .گرفت قرار میرو جلو یآب وانیل

 بودند؟ انداخته راه من با که بود یباز چه نیا
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 مخالفن؟ خانوادم که یمن؟درحال ی؟برای؟عروسیچ_

 کی به خواست یم خواست،دلم یم هیگر بودم،دلم بودم،ناراحت یعصب

 .آورم یب باال را میدردها ی همه و بروم افتاده دور یجا

 .فشرد را خانوم،دستم کوثر

 ...زمیعز اما_

 .دمیکش دستش ریز از را دستم

 .میبگو که کردم باز دهن

 .شدم خسته که میبگو

 هیس ینورا یرسد،برا یم راه از یهرکس نیا نیا دستورها،از نیا از

 .کند یم فیتکل نیبخت،تع

 .شدند آمدند،اشک باال ها حرف

 .شدند ت،اشکیشکا یجا داد،به یجا به

 .زدم ضجه و گرفتم دستانم انیم را سرم

 .نبود یمن،عروس درد

 .بود اریاخت نام به یزیچ من،نداشتن درد

 .جا نیا اینورا،ب
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 .اونجا نورا،برو

 .بکن را کار نینورا،ا

 .است زشت کار نینورا،ا

 .بکش نفس ر،نورایبم نورا

 .بود کرده بغل مرا و بود زده شدم،مهربانم،زانو فشرده یآغوش انیم

 .رفتم اتاق سمت به و زدم پس اورا

 .بودند دهیرا،ند من یرو نیبودند،ا کرده سکوت

 .آمد دنبالم

 .شد بسته سرم پشت اتاق در

 .کردم نگاهش

 .کنم انتخاب خودم رو لباسم رنگ تونم ینم یحت که نیا شدم،از خسته_

 .همه به گفتن چشم به محکومم که نیا از

 .شدنه راست دوال کارشون ها زن و زنم من که نیا از

 .گذاشت ام گونه یرو را آمد،دستش کینزد

 .کرد بغل مرا عوض در و زدم پس را دستش

 ییایرو شب کیهمه، مثل تو خام یم نبود،من تو ریتحق من زم،قصدیعز_

 .یکن تجربه رو بودن ،عروسیباش داشته
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 .گذشت یم میها اشک همانند روزها و ختمیر یم اشک

 .شد دهیچ ریام و من مشترک ی خانه من،در هیزیجه

 !دوروز عرض در هم آن

 .بردند بازار به خانوم،مرا کوثر و فرشته

 .رفتم یم راه آرام،دنبالشان و ساکت

 یزیچ ام جنبه یب دل نکنم،نکند نگاه یا مغاذه به که بودم گرفته ادی

 .بخواهد
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 ست؟ین قشنگ مانتو نیا نظرت نورا؛به_

 .اوردم باال را سرم

 .شد بلند،قفل یآسمان یآب یمانتو کی یرو نگاهم

 .خورد یم ها،بند نیآست قسمت در و بود باز مانتو

 .نشست دلم در بیبودنش،عج کیش و راسته

 اومد؟ خوشت هیآب مانتو نیا دخترم،از_

 .دادم رییتغ را نگاهم جهت تند
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 .کردم نگاه خانوم کوثر به خجالت با

 .کرد تیهدا مغاذه درون به مرا و گذاشت کمرم پشت را زد،دستش یلبخند

 قهیسل هم،به ریز لباس و خواب لباس یحت و یمانتو،شلوار،کفش،شال،روسر

 .شد دهیخر من

 ینورا یول ها خواب لباس یداریخر موقع خصوص بودم،به معذب یکم

 .دیخند یم و بود کوچک،شاد

 .بپوش رو لباست شو بلند!خانوم عروس_

 .شدم بلند شگاهیآرا زیم یرو از

 .رفتم لباس پرو قسمت کارکنان،به از یکی همراه

 .دارم ادی لباس،به دنید موقع را ذوقم و هم،شوق هنوز

 نیدرخشان،آست یها نینگ و بزرگ و کوچک یها گل بود،با پف دامنش

 .بود باشکوه یلیدار،خ طرح یتور یها

 خانوم، کوثر یگرون،ول یلیخ البته صد و

 .رد؛بخردیبگ را من چشم که یکوچک زیهرچ تا بود مصمم

 .بود بایز و ظیغل شمیآرا

 .بودند رهیخ من به درخشان یچشمان شگاه،بایآرا در حاظر اشخاص ی همه

 پرو اتاق کار،از ونیشن توسط سرم تور گذاشتن لباس،و دنیپوش از پس

 .شدم خارج
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 .بود خانوم د،کوثرید مرا که ینفر نیاول

 .شدند سیاش،خ شده کاپیم چشمان

 .گرفت آغوش در مرا اطیاحت با و آمد طرفم به

 .دیبوس را ام یشونیپ و خواند را یالکرس تیآ لب ریز
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 .منتظره در دم ؟دومادیا آماده خانوم عروس_

 .بود شده اسمش،فرشته همانند اش یآسمان یآب لباس فرشته،با

 .بست را بندش و انداخت دوشم دور را شنلم

 تر دوستم،بزرگ یم خواهرم مثل امون،تورویبچگ همون نورا،از یدون یم_

 یحرف شت،ازشیپ وقت چیه. رهیگ تو شیپ دلش ریام که دمیم،فهمیشد که

 کردم،تو یم حس که نگفتم،چون یزیچ کردنتون،بازم نامزد بعد ینزدم،حت

 .یهست یناراض

 .میبمون گفت،منتظر یم ریام



 

 به قلم     شقایق عفراوی
 

 1 
 

 اتیح غربون اون و یکن ینم یا اشاره درموردش تو،اصال گفتم بهش من

 .رفت یم

 ینم تو برادرم،بدون بودم دهیفهم چون بودم دهیترس عقدتون،واقعا شب

 .تونه

 کن،همه باور و یبرادرم عروس که حالم حالم،خوش خوش یلینورا،خ االن و

 .میکن یم تو،افتخار داشتن به ما ی

 .انداخت سرم یرو را شنل کاله

 .زد من به یاش،لبخند یاشک چشمان با

 یم پر امویی،تنهایومدی یم یوقت تو یفرشته،ول بودم تنها شهیهم من_

 .پررنگه توش تو کنم،حظور یم مرور که رو خاطراتم از نقطه ،هریکرد

 .دارم دوسش من هم،من، ریام درمورد

 ام ساله ۱۸ قیمن،رف و دارد دوستم که گفت گوشم کرد،دم بغلم محکم

 .گرفتم آغوش در را،محکم

 .میشد شگاه،خارجیآرا سالن از

 کروات و دیسف رهنیپ ،یمشک براق شلوار و کت آن بود،با ستادهیا

 .برد یم ،دلیمشک

 .نبود ندیخوشا میبرا اصال و کردم یم حس شیرو را ها خانوم از یبعض نگاه

 بودم؟ حسود
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 .نبود مهم

 .بود من مال کمال و بود،تمام من مال او

 .باشد شیرو یتیمالک که نداشتم یزیام،چ یزندگ لحظات طول در

 درون ی حلقه و بود خودم مال ن،یدلنش سبز نگاه آن جذاب،با مرد نیا یول

 .دارد زن مرد، نیا فهماند یم همه به بود،که یتیمالک چپش،مهر دست

 .کردم یم حس را آمد،لبخندش طرفم به

 .دیبوس و گرفت را دستم

 .کرد پر فضارا زدن دست و دنیکش کل یصدا

 .داد بهم را ییبایز قرمز گل دست

 .بودند شدم،براق رهیخ چشمانش به و کردم بلند را سرم

 .کرد داغ نقره را ام یشانیپ لبانش، و کرد خم را سرش

 .دارم زیسوپرا هی من،برات یبایز خانوم_

 .میشد خارج باهم و گرفت را دستم

 .شد اشک از پر رفت،چشمانم نفسم

 را صورتم و سر رفت یم ام صدقه غربان تند تند که همانطور و آمد طرفم به

 .دیبوس یم
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 ملموس اریامروز،بس و کردم تجربه ام یکودک در بار نیهارا،آخر بوسه نیا

 .بودند

 .یشد بایز نورا،دخترم،چقد_

 .زدم شیدار،صدا بغض یلحن با

 !مامان_

 .داد را تر،جوابم دار بغض یلحن با

 .زمیعز جونم،جونم_
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 شده زده ذوق یلیمادرم،خ دنید بود،هنگام کرده دعوت را مادرم و ر،پدریام

 .بودم

 ،وجودیدختر هر یعروس یروز در یذاشت،ول ینم کم میبرا خانوم فرشته

 .است زیچ همه از تر مهم مادر

 .بود خوب ادیز پدرم،حالش

 .شدیم نییپا باال یه من،فشارش رفتن روز از که گفت مادرم

 .شد آلود اشک د،چشمانشید عروس لباس در را من یوقت حال نیا با

 .شدند مادرم نیماش سوار مادرم و پدر فرشته،همراه و خانوم کوثر
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 .شدم ریام ی شده یکار گل دیسف عروسک سوار هم من

 .بودم کرده سکوت ناخودآگاه

 .بودم شده غرق افکارم من،در و بود گذاشته یا عاشقانه و میمال کیموز ریام

 چرا؟_

 .زد یلبخند و چرخاند طرفم به را سرش

 .مهمه وجودشون و مادرتن پدر چون_

 .شد فشرده میها مشت یتو لباسم

 ...اونا آخه_

 چون شرمندتم یونس،ولی با یحت ندارم، یمشکل چیه خونوادت با نورا،من_

 .نکردم دعوت اونو

 .شد پا به یشاد قلبم ونس،درونی نشدن دعوت خبر دنیشن با

 .یمرس_

 .انداخت بهم ینگاه یشگفت با

 .بود متعجب ام خورده چاک شین از

 اد؟ی ینم ونسی یشد حال وروجک،خوش یا_

 .دادم تکان یسر شده باز شین همان با

 .کاشت لبانم یرو یکوتاه ی بوسه و شد خم
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 ...من و

 .مردم کلمه کی در شدم،و شدم،آب من،داغ و

 .خجالتت جون،غربون_

 .بود خورده چاک که بود او شین حاال

 .بود یباشکوه اریبس یورود با بزرگ یما،تاالر یعروس محل

 یزندگ مرد یبازو بر دست من و بودم گرفته را اطرافم یادیز یها گل

 .گذاشتم قرمز فرش یرو ام،قدم
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 .گرفت نشانه مرا تر ی،قویبعد بوم،شوک

 چشم میرو روبه ی صحنه به گرم یقلب و متعجب ییها باز،چشم یدهان با

 .دوختم

 .بود شده اشک از چشمانم،پر کاسه

 .کردم نگاه ریام ناباور،به

 .کرد یجذاب ی خنده

 .دوم زیسوپرا نمیا_
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 .دمیقلب،خند میصم از

 .بود کرده دعوت را میها لیفام ر،تمامیام

 دور یها لیفام تمام و فاطمه محمد،عمه ییال،دایل ،خالهیعل رضا،عمو عمو

 .داشتند حظور تاالر در کینزد و

 .زدند لبخند و دندیبوس را ام یشونیپ عموها

 ام صدقه غربان و ختیر مادرم،اشک مخالف و نرم یرفتار و قلب خاله،با

 .رفت

 و خوردم دل خون د من و ختیر شاباش سرم زم،دوریعز محمد ییدا

 .گذاشتم حسرت یرو حسرت

 .بودند خندان ر،همهیام یها لیفام

 گرفته را دورمان ها مهمان و بود یخال ریام ورود خاطر به رقص، مجلس

 .گفتند یم کیتبر و بودند

 .خوردم حسرت و خوردم حسرت من و

 لحظات که نیا خورم،از یتوسر و آرام ی هیروح نیا خودم،از از شدم متنفر

 یم زخم و داد یم حرکت که بود او و بود ونسی دست به ام، ینوجوان ناب

 .انداخت یم چنگ دلم بر و زد

 خوانواده کی ام،از ساله ۱۷ ی خاله دختر یپروا یب یها خنده حسرت

 !کجا؟ مستقل و بلد کار هزارنوع  یاو یم،ولیبود
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 کجا؟ بود شده خورده ازم که یحق و ساکت من

 شده نیتزئ گل با بایز یها یبود،صندل شده دهیچ یملکوت عقد ی سفره

 .بود

 .بود خفن یها بود،آهنگ نور رقص

 قسمت به و برداشتند را حجابشان ها رفت،خانوم مردانه سالن به که ریام

 .آوردند هجوم رقص

 .شد کمینزد دیدرخش یم رنگ یا نقره بلند راهنیپ آن در مادرم،که

 .بود درهم صورتش

 .گرفت طرفم به را لشیموبا حرف یب

 .کردم نگاه یگوش صفحه و گرفتم دستش از را لیموبا

 ...پسرم

 ..یعنی ونسیونس،ی یعنی پسرش

 الو؟_

 ؟یکش ینم ا؛خجالتیح یب ی زهرمار،دختره و الو_

 .شد متوقف میها رگ در که بود خون

 آرام وجودم زده،درون خجالت و حال خوش که بود ییدرونم،روزها ینورا

 .بود
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 .شد پوچ آرامشش لحظه نیا االن،در و

 .شد یعصب و دیترس

 .کرد بغض و دیترس

 .دیکش ادیفر سرم بر و دیترس

 باغچه لب ذارمیم برسه،سرتو بهت دستم ا؛بذاریح یب ؟ید ینم ها؛جواب_

 .برمیم گوش تا گوش

 .شدم یته

 ؟یچ یبرا_

 .نداشت یآرامم،روح یصدا

 .داد سر یعصب ی خنده

 د؟اونیگرفت جشن یجرات چه به.کارتون نیا با نیبرد ؟آبرومویچ یبرا_

 خورده؟ یادیز گه یا اجازه چه احمقت،با شوهر

 !؟یادیز گه!احمق؟ شوهر

 .گرفت آتش بود، شده منجمد  رگ درون که یخون

 .بود جا،بس نیهم تا ونسی یها انهیبود،تاز بس

 منو تو که یجرات همون با ،یکرد جهنم منو یزندگ تو که یجرات همون با_

 ،یکرد شوهر ی خونه ی ما،روونهیتی بچه مثل
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 اون یهرکار شده،پس داده ریام تو،به از من اریاخت یرفته؟گفت ادتی حرفت

 .بده انجام تونه یبخواد،م

 .زد یپوزخند

 ...خ تیعوض ،شوهریشد رودار چه کال؛یبار_

 .پراند را ناراحتم سرخورده مادر که زدم یعصب غیج

 برو.میکن یم کاریچ ما نداره یربط چیه تو نکن؛به نیتوه من شوهر به_

 .بردار سرم یرو از نحستو ی هیسا گمشو

 .بود شده من یها ولز و جلز متوجه دور فاطمه،از عمه

 .بود ستادهیا مادرم کینگران،نزد یا چهره با االن و

 ...گرنه و نییپا اریب برام ابو،صداتوی یهووو_

 تعصب همه نیا شده،از خورده حق همه نیا ظلم،از همن نیا بودم،از خسته

 .بودم ،خستهییزورگو و

 .بفهم دهنتو حرف آشغال، یخودت ابوی_

 .دمینشن جانبش از یی،صدایلحظات یبرا

 جو متوجه ها مهمان تا بودند گرفته را م،دورمیعموها دختر و عمه و خاله

 .نشوند مشنج

 .بود رفته فرو بهت در شان،یها صورت

 .دمید ینم اطرافم در را فرشته و خانوم کوثر که بودم تعجب در
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 نداشتت یباال و قد ی صدقه غربون کنم،دوروز یم آدم رو یکی تو من_

 .یورداشت رفتن،دور

 دعوت لیفام رهیم کهیر،مرتیام اون یبرا هم هرزه،و یتو یبرا برات،هم دارم

 .من برا کنه یم

 .دادم سر یعصب ی خنده

 ی؟گفتیگفت یچ رفته ادتی؟ینشد دعوت که یسوخت نیا ،ازیسوخت_

 ...یباز ناموس یب یعنی یعروس

 .ینباش ایناموس یب نیا تو وقت هیم،ینکرد دعوتت ماهم

 .کردم پرت ام عمه دختر سمت را یگوش

 .رفتم فرو فکر در یلحظات و گرفتم دستانم انیم را سرم

 .بود دهیچیپ فضا آرام،در یاهنگ یزد،صدا ینم حرف یکس که خداروشکر

 ؟یک یبرا بودم کرده یدگیدر بودم؟چشم کرده چه من

 !ونسی یبرا

 .بخوان را ات فاتحه!آخ نورا آخ
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 .خورد یم را ،روحمیمانیپش

 .کرد یم ینیسنگ سرم یلباسم،رو تور

 .بود کرده خسته را ام،تنم زاده یاشراف عروس لباس

 .رفتند یم یکج دهن من ز،بهین یکیپالست یمصنوع یها ناخون یحت

 .درآوردم پا از را دمیسف بلند پاشنه کفش

 .داد دستم به یآب وانیام،ل عمه دختر

 اطرافم معطوف داد،حواسم جال را روحم که یخنک و سرد آب خوردن از بعد

 .شد

 .بود ستادهیا دهیترس و دهیپر رنگ مادرم

 .کرد یم نگاه مرا ینگران با و بود گرفته را مادرم یها ام،شانه خاله

 زم؟یعز یشد آروم_

 .آد یم داره شوهرت مادر نورا،دخترم

 .نتتیبب ینطوریا اورده،زشته هیآتل از رو عکساتون

 .بخوابه جو تشنج برقص کمی وسط گلم،برو شو بلند

 !ه؟یآتل

 .کرد آرام یکم ه،مرایآتل به فکر
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 من و بود برده را عکاس ترش،قلب یلعنت کلیه و یلعنت چشمان آن با ریام

 .خوردم یم حرص

 ...میداشت یجذاب یها عکس

 ..کرد بغل مرا پشت از ریام

 ...دیبوس را ام گونه ریام

 ...نشاند شیپا یرو مرا ریام

 ...کرد بلند مرا ریام

 ...ریام

 بدهد؟ توانست یم یمعن چه نیا

 قسمت م،بهیها عمه و عموها دختر توسط رایز نشدم لحظه،متوجه آن در

 .شدم برده رقص

 .گفت یا جمله گوشم درون محمدم ییدا غزل،دختر

 چیه امشب یول یدار کردن فکر یبرا کن،وقت فراموش زویچ امشب،همه_

 .شه ینم تکرار وقت

 ...دمیرقص من و

 ...دمیرقص من و آورد را بزرگ شده چاپ یها عکس خانوم کوثر

 ...دمیرقص ومن آمد ریام



 

 به قلم     شقایق عفراوی
 

 1 
 

 ...دمیرقص و کرد بغل مرا

 دور میها دست و خورد چیپ کمرم دور شیها دست و شد پخش آرام آهنگ

 .دیچیپ گردنش

 .دمیبوس را اش شانه و دیبوس را گرنم

 .دمیرقص بازهم من و رفت مردان قسمت به دوباره

 .گذاشتم دهانش در غذا و گذاشت دهانم در شام،غذا موقع

 و بودم زده دست هیبق همراه من و افتاد راه کشون بدرقه،عروس موقع

 .کردم یشاد

 و بود خوانده گوشم دم حتینص ام خاله و بود کرده هیگر خانه،مادرم در دم

 .بود کرده بغلم خانوم کوثر

 .زدم را انیپا ریام،ت خانه مبل یرو االن،نشسته و
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 .کردم یم فکر ام گذشته ام،به خانه مبل یرو ام،نشسته یعروس شب در

 .بود حال خوش یلیساله،خ6ینورا

 .شد فلج و کرد سکته ساله،پدرش 8ینورا
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 .خواند نماز و انداخت سر بر ساله،چادر 9ینورا

 .داشت دوست دوچرخه چون خورد ساله،کتک10 ینورا

 .شد منع روشن رنگ با لباس دنیپوش ساله،از 11 ینورا

 .شد هیتنب زدن الک خاطر ساله،به13ینورا

 .شود ینم خوب وقت چیه اش ییبابا دیساله،فهم 15ینورا

 .شد ساله،خانوم 16ینورا

 .کرد عقد ریام ساله،با 18ینورا

 .شد ،عروسیسالگ 19ی آستانه در االن و

 .کردم حس کنارم را حضورش

 .برداشت مبل یرو روبه زیم یرو از یکوچک موتیر

 .دیچیپ فضا در انویپ ینوا

 .کرد جدا میموها از را لباسم تور

 ...قلبم ی،توییوقتا هی

 ...جنگمیم عشق با همش

 ...لبخندم پشت از چشمام

 ...دلتنگم که دهیم نشون

 .گرفت قرار اش نهیس یرو کردم،بر خم را سرم
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 .شد متوقف بود میموها یها رهیگ آوردن رونیب حال در که دستش

 ...کن تمومش گنیم همه

 ... ره یم تیتمومه،زندگ

 ...یباش خودت فکر فکر دیبا

 ...رهید یوونگید واسه

 .شد حلقه ام شانه دور دستش

 .بود گرفته را میگلو بغض

 .کردم ینم هیامشب،گر یول

 .داشتم یم نگه را دمیسف لباس امشب،حرمت

 ...یبود شیکه،زندگ یکس

 ...نهیا شیوونگید ته

 ...باز ینباش چه یباش چه

 ...نهیش یم حرفاش یپا

 ...کرده قبول نویا دلم

 ...شه تنها تو یب دیبا که

 ...رفتم برو یبگ بار هی

 ...باشه ییتو قبوله،چون
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 ر؟یام_

 .برد یم ش،دلیصدا جذاب ینوا

 جانم؟_

 ؟یدار دوستم چقد_

 .کاشت سرم یرو یا بوسه

 .دونه هی_

 .بستم را چشمانم

 .یا دونه هی چون،تو دونهی_

 .شدم قلبش،زنده نبض یصدا من،با و

 شد؟ یچ امشب یدون یم_

 .کرد ییگلو تو ی خنده

 .یانداخت راه یخاک و گرد چه شما که گفت بهم زم،مادرتیعز بله_

 .ترسم یم ریام_

 ؟یچ از_

 .ونسی از_

 ه؟یک ی نهیس رو سرت تو االن_

 .شدم اش رهیخ تعجب با
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 .تو_

 .ادیب چشمت به اشک ذارم ی،نمییجا نیا که یزمان تا چون نترس پس_

 .فشرد خودش به محکم مرا

 .بده بهم یقول هی!نورا_

 ؟یقول چه_

 .میباش باهم ما که نهیا شه،مهم یم یچ ستین م،مهمیباش تهش،باهم تا_

 .دم یم قول_

 .بودم ونینورا،مد خودم،به به را نیشدم،ا یم متحول من امشب
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 .کردم باز را چشمانم صورتم، یرو دیخورش نور دنیتاب با

 .داشت قرار سرم ری،زیگرید دست بودو حلقه شکمم دور یدست

 .شد تر سفت شکمم دور دست حلقه که دادم خودم به یتکان

 .خواباند کمر یرو مرا و داد بهم یفشار

 .گرفتند قرار صورتم یرو ،روبهییایرو یجنگل سبز،همانند یچشمان

 .بودند پخش اش یشانیپ یرو آبشار لختش،همانند یموها
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 .کاشت گردنم یرو یا بوسه و شد خم

 خوبه؟ حالش خانومم_

 .سرود یم برام یبچگ در مادربزرگم که بود یا شبانه ییالال ش،همانندیصدا

 ...بخش آرامش همانقدر

 .خوبم_

 .زد گردنم به یگرید ی بوسه و زد یلبخند

 .بود تر یطوالن و تر پرحرارت بوسه نیا

 .میشد جدا هم زنگ،از یصدا دنیشن با

 .مادرته ای مادرم ادیز احتمال به_

 .درآورد کمد از یشلوار و شرتیت

 .شدم اتاق درون یبهداشت سیسرو وارد و شدم بلند تخت یرو از

 .داشت یبزرگ وان و بود یا نقره و دیسف کیسرام از دهیحمام،پوش

 .وان درون کردن لکسیر و دنیکش دراز یبرا رفت یم ضعف دلم

 .زدم تافتم از پر یموها به ییشامپو

 .کردم تن به را بود زانیآو حمام در کنار که یتن حوله

 نشسته انتظارمان خوابمان،به اتاق ییطال یسلطنت خواب تخت یمادرم،رو

 .بود
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 .کرد اشاره خودش کنار به و زد یلبخند

 .دادند سر یا ناله بدنم یتخت،اعضا یرو نشستن با

 .کرد بغلم محکم

 .داد دستم به یا جعبه و دیبوس را سرم

 .بود ییبایز سر سنجاق کیجعبه، درون

 .شدند یم وصل مو به که براق جغد دو شکل طال،به یسنجاق

 ونسی زن به که گفت بهم داد،و بهم میعروس روز جونت،صبح مامان نویا_

 دادم قول خودم کردم،به وصلش موهام به که یا لحظه همون از یبدمش،ول

 .بدمش دخترم به فقط

 .زدم یلبخند

 .مامان یمرس_

 ؟یشد تیاذ_

 .گرفت آتش گرما از اش،صورتم مقدمه یب سوال دنیشن با

 .کم هی_

 .دیبوس را سرم یرو و کرد بغلم محکم

 .ایب و بپوش واست،لباساتو میاورد یکاچ. دخترم یایح و حجب غربون_

 .چشم_
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 کمرش دور که قرمز یبایز یها گل و یا سورمه نهیزم ،بایبلند راهنیپ

 .دمیخورد،پوش یم کش

 .بستم یکوچک کش با و بافتم را بلندم یموها

 .شدم رهیخ ام یشیآرا لیوسا به

 .بود دهیخر میبرا فرشته که یکامل ست

 .گرفتم دست در را یرنگ قرمز لب رژ

 شوهرم یبرا قرمز لب رژ با که کردم یم تصور را م،خودمیاهایرو در شهیهم

 .کنم یم یدلبر

 .شد باز اتاق در

 .آمد طرفم به و زد یلبخند همسرم

 .گرفت دستم را،از رژلب

 .دیکش میها لب یرو آرام را لب رژ و گرفت را ام چانه

 یدار دوست یلباس بزن،هر یدار دوست یچ خونمون،هر یتو _

 .بکن خواد یم دلت یبپوش،هرکار
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 .یندار یتیمحدود چیه

 .دمیبوس رامحکم اش قرمزم،گونه یها لب همان با

 .کرد حلقه کمرم دور را دستانش و دیخند بلند

 .کرد نگاه نهییآ درون اش یرژ صورت به

 .یکن یم یرژ منو وروجک،حاال_

 .شد یم کبود صدالبته که زد یمحکم مک و برد فرو گردنم درون را سرش

 .کردم فرار دستانش حصار از و دمیکش یغیج

 .شدم خارج خنده و دو حالت با اتاق از

 .دمید خودم یرو را چشم جفت ۳

 ...زیآم طنتیش ینگاه فرشته،با

 ...قیعم یلبخند با خانوم کوثر

 ...اخم مادرم،با و

 .کرد یخال را دلم یمادرم،تو یها چرا،اخم دانم ینم

 .میکرد بغل محکم را گریهمد و آمد جلو فرشته

 .دیبوس را ام یشانیخانوم،پ کوثر

 .بودند آورده یمفصل صبحانه و یکاچ میبرا

 .رفتم خانه آشپز به مادرم،همراهش ی اشاره با
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 .بود شده رهیخ گردنم به یقیعم اخم با

 ؟یچ یعنی کارا نینورا،ا_

 خونوادش؟ و شوهرت یجلو هیوضع و سر چه نیرفت؟ا کجا متانتت پس

 ه؟یچ ها یباز سبک نیا

 .دادم یم گوش فقط بهت با

 بود؟ اشتباه من کار کدام

 .ندارم یتیمحدود چیخودمان،ع ی خانه در گفت ریام خود

 ...گفت ریمامان،ام_

 .شد سکوتم باعث که زد دستش یرو محکم

 که قدر همون واقعا نهیبب کنه،که یم امتحانت داره دیشا باشه،خر گفته_

 .لمهیف همش ای ینیسنگ یداد یم نشون

 .ننیبب همه جاشو دینبا که بوستتیم ه؟شوهرتیچ گردنت یرو یکبود نیا

 .دینال بردم رو خودم یآبرو که نیا از و گرفت دست در را سرش

 .کردم فکر شیها حرف خورده،به کهی من و
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 وجود خجالت ای ایح از یا پرده شوهر و زن نیب بودم،که خوانده ییجا

 .ندارد

 ،باعثییزناشو مسائل بخصوص مسائل یبعض مورد در دنیکش خجالت و

 .شود یم نیزوج نیب کدورت

 دن؟ید مانند بود یک دنیشن یول

 داشتن؟ تجربه مانند بود یک خواندن

 .بود پدرم زن سال ۲۶مادرم،

 .داشت دست در را یزندگ خم و چیپ و کرده بزرگ فرزند دو

 داشت؟ بودن خراب دهنده من،نشان کار نیا واقعا

 تمام زهرش که بود یمار شین به لیتبد حاال بود نیریش میبرا که یا بوسه

 .گرفت فرا را بدنم

 .شد جمع چشمانم ی کاسه در اشک

 .نشست یصندل یرو مادرم،ناالن

 .شد خونه آشپز وارد خانوم کوثر موقع همان

 .شد زده وحشت صورتش تیوضع آن در ما دنید با

 چشه؟ مادرت زمیعز شده؟نورا یچ_
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 .بود عاجز یحرف گفتن شه،ازیهم مثل زبانم

 به ام حنجه از یینوا یل و شد یم بسته و باز آب از دور یماه مثل دهانم

 .دیرس ینم گوش

 .آورد لب بر یمصنوع لبخند مادرم

 .کوره و سوت بدونش کرده،خونه شوهر دخترم و خواهر،مادرم یچیه_

 .بود شده آرام خانوم کوثر صورت حاال

 .دیچرخ یم ها زبان یرو راحت دروغ،چه

 یم را راستش و کردم یم گله ساله ۵ یا بچه همانند که بود من به اگر

 .گفتم

 ا؟یخدا

 باشم؟ تیها آدم مثل توانم ینم وقت چیه من چرا
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 را دمید یجلو که یگرفت؛طور قرار قلبم یرو ینیسنگ رفتنشان،غبار از بعد

 .بود شده تار

 .بخور صبحونه ایب جان،خانومم نورا_
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 .رمیبگ خود به یحال خوش حالت کردم یسع

 شدم؟ یم موفق

 .دمیکش میموها بافت به یدست و زدم یلبخند

 .نشستم ریام یرو روبه و رفتم سالن کنج یخور ناهار زیم سمت به

 .کرد یم زیر زیر گردوهارا داشت و بود نییپا سرش

 ...برا یخور یم یخب،چ_

 .شد متوقف من به کردن نگاه با حرفش

 .آمد طرفم به و شد بلند شیجا از مهیسراس

 .زد زانو میجلو و کرد کج را ام یصندل

 :گفت ینگران با و گرفت دست را دستانم

 برم؟ غربونت شده یچ_

 .کردنم بغض یبرا شد یتلنگر حرفش

 .ریام_

 جانم؟_

 .دیچک ام گونه یرو اشکم

 ام؟ یبد زن من_

 .رفت فرو بهت در صورتش
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 ؟یزن یم یحرف نیهمچ چرا_

 .دارشد صدا ام هیگر

 .بده جوابمو نکن هینورا،گر_

 .بدهم را جوابش کردم یسع کردم یم هیگر که همانگونه

 زن من یعنیدن،ید رو بوست یجا خواهرت و چون،مامان گفت مامانم،بهم_

 تیرعا خودمو حدود و حد دیباشم،با راحت شیپ دینبا که ام،گفت یسبک

 .کنم

 بدم؟سبکم؟ من دیکن یم ر،واقعا،فکریام

 .کند یم نگاه وانهید کی به انگار که بود یطور نگاهش حالت

 .بود تاسف با نگاهش

 .میکن یم صحبت  بعدش بخور کن،صبحونتو بس رو هیگر_

 هستم؟ یخراب زن من کردند یم فکر واقعا پس

 .شد تر تند میها اشک

 .بودم شده متوجه کامال را نیبود؛ا یعصب ریام

 !یندار را آرامش اقتیل است،تو خودت رینورا؛تقص سرت بر خاک

 بسه؟ گم ینم من مگه_

 .گرفتم خون خفه زد،رسما که یداد با
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 .کرد فرو شیموها درون را دستش و شد بلند خشم با

 .کرد زدن حرف به شروع تیعصبان با و ستادیا مقابلم

 نوع همه شوهرتم،با ستمین یا بهیغر مرد من. کرده شما،اشتباه مادر_

 .نمتیبب دارم ش،اجازهیآرا نوع لباس،همه

 .بوسمت یم خواد یم دلم هرطور

 .بزنم مارک تنتو یجا یجا دارم دوست اصال

 .کردم تکرار را ها،سوالم بچه همانند

 ستم؟ین سبک من_

 .بود تر دومش،بلند داد

 مگه؟ میکرد ؟گناهیچ کشک یچ سبک_

 .یحقم یزنم

 .باشه نایا و خجالت مثل یزیچ دینبا شوهر و زن نینورا،ب بفهم نویا

 .خورده گره هم به نفسمون،وجودمون یعنیمشترک، یزندگ

 .کرد زدن قدم به شروع تیعصبان با و کرد قطع را حرفش

 .بودم اندخته نییپا را خطاکار،سرم یها آدم من،مثل

 .یکن تنت دهیپوش لباس یندار بذارم،حق قانون هی خوام یم اصال_

 .کنم یم کبود و زنم یم  مارک تنتو ی بکشه،همه عشقم وقتم هر
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 .شدند قرمز شرم از میها گونه

 .امدین خوش آقا مذاق ،بهیقرمز نیا انگار یول

 ؟یکش یم خجالت شوهرت من،از ؟ازیکش یم خجالت_
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 .گرفتم دست با را میها گوش

 ...زد یم داد ونسی

 ...زند یم داد ریام

 ...داد یم دستور ونسی

 ...دهد یم دستور ریام

 ...زد یم کتک ونسی

 ...هم ریام

 .کردند سرباز روحم یها زخم

 .دیکش یم ادیکوچک،فر ینورا

 .دیچیپ میها گوش درون یممتد سوت

 .شد فشرده دستش انیم دستم مچ
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 .شدم بلند یصندل یرو از شتاب با و زدم پس را دستش

 .بسه_

 زدند؟ یم داد ها آن فقط چرا

 .نزن داد من سر_

 .بندازم سرم یرو را میصدا بودم بلد هم من

 .گهید شدم بسسسسسه،خسته_

 .کن کارو اون کن کارو نیا یه

 ...دردها تمام آمدن باال یبرا شد یبلندم،تلنگر یصدا

 .دارم دارم،شعور عقل منم_

 .دمیکوب ام نهیس به محکم دست با

 .آدمم منم_

 .باشم ساکت تونم ینم گهیخوردن،د یتوسر ر،چقدیتحق دستور،چقد چقد

 .شده تموم تمیظرف.کنم تحمل تونم ینم گهید

 .کرد تر قیعم را شیها اخم

 .داد بهم یتکان و گرفت دست در را بازوام

 .شو بسته،ساکت_

 .کردم آزاد دستش حصار از محکم را بازوم
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 .کنم گه،نگاتید ونسی هی چشم به نزن،نذار داد من کن،سر بس خودت_

 به هم یا بود؛عالقه چه دانم یکرد،نم رییتغ چشمانش درون یزیچ

 .نداشتم دانستنش

 نبودم؟ آدم من مگر

 بود؟ چه ام خاله دختر با من فرق

 بود؟ چه فرشته،خواهرش با من فرق

 برد؟ یم باال گونه نیا را شیصدا هم فرشته یبرا

 ..ریخ نه

 .بود نورا یبرا فقط ها ریتحق ها،تمام سرکوفت ها،تمام داد تمام

 .اهتیس بخت به آخ،تف نورا آخ

 .رفتند یم رژه سرم ی،تویمنف افکار

 .گرفت را میها شانه متیمال بار،با نیا و شد تر کینزد

 .زدم یگرید داد و رفتم عقب

 .نزن دست من به_

 .کردم نگاه صبحانه زیم به

 .انداختم نیزم بر و کردم بلند یوانیل

 .شد پرت اطراف به ام، چاره یب قلب ش،مثلیها شهیش خرده و شکست
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 .رفتم اتاق سمت به و گرفتم اش دهیناد

 .کردم پرت تخت یرو را خودم خشم با و دمیکوب محکم را اتاق در
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 .شد باز اتاق در

 .آمد در حرکت به میموها یرو کردم،دستش حس کنارم را حضورش

 .میاومد ایدن به روز کی یعموم،تو دختر و من_

 .نیبب و ایب که گرفت تولد هیدخترش، یبرا بود،عموم میسالگ هفت تولد روز

 .بود کرده دعوت رو لیفام ی همه

 .بهیغر و آشنا و عمه و خاله و عمو

 .بود طبقه ۳کش،یک

 لباس هیعموم، بودن،دختر یهاش،رنگ شمع ،کهیفرنگ توت کیک هی

 ...ایتور یصورت نیا بود،از دهیپوش یپرنسس

 .بود دستش جادو چوب هی

 ...داشت یصورت ناخوناش،الک.بود تاج سرش یرو

 ...من وقت اون
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 .داد ینم بهم زدن حرف یبرا یه،مجالیگر

 .کرد بلندم و گرفت را میبازو

 .دوخت چشمانش در را چشمانم و زد ام چانه ریز را دستش

 ؟یچ تو_

 ،بایروسر و یا قهوه زشت گشاد یها لباس بودم،با شده میقا گوشه هی من_

 .کبود صورت و تن با کوتاه، ته تا یناخونا

 ...بودم خورده کتک ونسی و مادرم از

 .کردم هیگر بلند و گرفتم دستانم انیم را صورتم

 کنم،که فوتش تولد،که شمع دونه هی خواستم،با ساده کیک هی فقط من_

 .برگرده سالم ام ییبابا کنم کردنش،آرزو فوت قبل

 .خواست یم هیعموم،هد دختر مثل دلم

 .یبارب عروسک هی

 .خوردم یدهن جاش،تو به یول

 .دمیکوب نمیس یرو محکم دست با

 ؟یدید شد فلج کنم،بابام آرزو بابام یبرا کنم،نذاشتن فوت شمع نذاشتن_

 .بود سالم االن دیکنم،شا آرزو ذاشتن یم اگه

 .گرفتم را دستش 
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 .ریام دهنم تو بزن توهم.خوردم یدهن عمرم،تو تموم_

 .ندارم جنبشو نکن،من محبت

 .شدم هار یکرد محبت هفته هیکه، یدید

 .بود کرده کباب را خودم گریم،جیها ناله و هیگر

 .بخورم یدهن تو دیبا فقط ندارم؛من محبت اقتیل من ریام_

 .گذاشتم دستش یرو را ام یشانیپ

 .ندارم جنبه بزن،من ر،توهمیام بزن_

 .شد حلقه تنم دور دستانش

 .نزن منو ر،نزن،تویام_

 .بخورم غذا تونستم ینم هفته هی زد،تا ونسی بار هیداره، خدا،درد تورو

 .یبش ونسی مثل برام نذار ریام

 .باش داشته فرق تو
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 .یشو یم خسته رسد،که یم ییها موقع هی

 .یآور یم باال را تیدردها تمام و یکن یم باز شود،دهن یم تمام طاقتت

 .بودم گرفتار تیموقع نیا در من
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 .دندیکش یم گند به جارا همه و آمدند یم باال دانه م،دانهیدردها

 در میموها یرو نوازشگر و آرام هم هنوز بود،دستش ریام یپا یرو سرم

 .بود حرکت حال

 نورا؟_

 .جانم_

 .یکی روز هر_

 .رفت فرو هم در میها اخم

 بزند؟ من به یدهن تو کی روز هر خواست یم

 ؟یکن یم یبند هیسهم رو، زدن یدهن تو_

 .شد متوقف دستش حرکت

 .آمد اول یاوخ،تودهن

 .رفت هوا به اش خنده کیشل ناگهان

 .شدم اش رهیخ تعجب با و کردم بلند را سرم

 .کاشت ام ینیب یرو یا بوسه و کرد حلقه کمرم دور را دستانش

 شه، بلند تو یرو که یدست بشکنه_

 .کردم بغض

 شود؟ بلند من یرو که یدست بشکند
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 نشکست؟ ونسی دست چرا پس_

 .شدند نیغمگ چشمانش

 .گذاشت اش نهیس یرو را سرم

 .کنم یم فیتعر ،منمیکن یم فیتعر رو بدت خاطرات از یکیروز، هر_

 .کردم مشت اش نهیس یرو را دستانم

 ؟یدار بد ی خاطره تو مگه_

 .دیلرز آرام اش نهیس ی قفسه

 .میدار درد ما ی خانومم،همه اره_

 .بود کرده جادیا ییبایز یگوشم،ملود ریز قلبش کوبش

 !خلسه

 .ادی یم خوابم_

 .بود اش نهیس یرو سرم د،هنوزیکش دراز

 ؟یکن یم ناز ر،موهامویام_

 .جهانم اره_

 .سپردم گوش قلبش ییالال به

 نیریش را تلخم وجود ذره ذره که بود یموهام،آرامش یرو دستش حرکت

 .کرد یم
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 .خواند یم ییالال گوشم ریز یقلب که یحال دم،دریخواب

 .شدم داریب خواب از ییگرما حس با

 .شد مکش گرما

 .کردم باز ته تا را چشمانم

 .داد قرار صورتم مقابل را صورتش

 .امروز مارک از نمیا_

 .زدم دست گردنم به

 ؟یکرد کبودم باز_

 .کرد باز را ششین

 شده تخس و طانیش پسران همانند نامرتب، و شلوغ یموها و باز شین آن با

 .بود

 یدید هویگشنمه، یلیخ که میبخور غذا پاشو. بودم گفته آره،بهت_

 .خوردمت

 .کردم میقا اش نهیس درون را سرم و زدم یلبخند خجالت با

 .من یخجالت یکوچولو ،خانومیاوخ_
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 ؟یدان یم

 انتیاطراف ،تایده نشان خوب را خودت دیبا هست،که هم ها وقت یبعض

 .باشند حال خوش

 .میکرد درست شام ریام شب،با آن

 .بود خوب پختش ،دستیماکارون

 .میکرد زشیتم بعد و میدیکش گند به را خانه گر،آشپزید باهم

 ؛یول میکرد یطونیش خانه آشپز یم،تویدیچ را زیم،میکرد درست ساالد

 .شود ینم شاد یزیچ چیه باشد،با گرفته دل یوقت یول

 .شد یم تر نیحرکت،غمگ هر کوچکم،با ینورا

 .شد یم یاشک چشمانش و کرد یم بغض

 .نداشت ها یخوش نیا به نداشت،عادت یریتقص

 .داشت وحشت مرد نیا یها نوازش به کردن عادت داشت،از ترس

 بعدا یبرا را شیدردها و شیها هیش،گریها کند،گله یخوددار خواستم او از

 .دارد نگه

 .اوردیب لبم به لبخند داشت یام،سع یحوال در یمرد

 .نداشت یگناه زین او یبود؛ول نشده موفق
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 .شدم دور میها فکر کمرم،از دور یدست دنیچیپ با

 .دیبگذار میتنها لطفا،امشب

 .داد تکان یکم را ام گرفته گوشم،دل ریز یا زمزمه

 ...باورش ینکن دیشا گمیم یزیچ هی_

 .گذاشتم دستش یرو را دستم

  ؟یچ_

 .زد چشمانم به یا بوسه و برگرداند مرا

 ...آخرش نیهم تا من بودم چشات مست یول_

 .شدم اش رهیخ عشق با

 .دمیخند

  ؟یخون یم آهنگ_

 .نشاند شیپا یرو مرا و نشست یصندل یرو

 .دیکش گردنم یکبود یرو را دستش

 ...یباش آب دیبا تو شم،یات گوله هی من_

 .کردم فرو شیموها درون را دستم

 ...میباش خواب گهید هم بغل دیبا االن_

 .شد خارج دهانم از ییصدا با ی خنده
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 .میبخور شام میخوا یم که االن_

 .انداخت باال یا شانه

 .کرد زمزمه گرید بار

 ...یباش خوب دیتوبا شدم، بد اگر من_

 .دمیکش صورتش یرو نوازشگر را دستانم

 ...یداشت دوست امویباز خل اخه همه نیا که تو_

 .سپردم گوش شیها حرف به سکوت در

 ...دادم رد اگه من_

 ...یکن جمع منو دیبا تو

 ...یالکل بشم بدتر یبر یبذار نه

 .کردم جذابش صورت آن ی حواله یاخم

 .نکنه خدا_

 .کرد تر محکم تنم دور را دستانش حصار

 ...کن نوازشم منو دستات اون با دوباره_

 .کردم نوازش را صورتش

 .کن خرابشم و مست ایب خونه من دل_

 .گذاشتم قلبش یرو را سرم
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 ...چون خوشم تو با من دوباره، بساز منو ایب_

 ...کن روشن جارو همه اومدنت با دوباره

 .میدیرقص یش،میصدا خانه،با آشپز م،وسطیبود شده بلند حاال

 .کرد تجربه یواقع یشاد کیقلبم، باالخره

 .داشت لب یرو یکمرنگ کوچک،لبخند ینورا

 .میکرد نگاه لمیف و گذاشت میپا یرو را مبل،سرش یرو م،یخورد شام

 .میرفت رونیب

 .میکرد یرو ادهیپ گریهمد دست در دست

 .ستین چادر به یازین که کردم،گفت تن یبلند مانتو

 .شدم مسرور اریبس اعتمادش از

 .میدیخر را محبوبم مغاذه،پفک از

 یم فمیکث اش یپفک انگشتان با نرقصم شیبرا خانه در اگر که کرد دمیتهد

 .کند

 .میبود آسمان یتماشا پارک،درحال در یمکتین یرو حاال،نشسته و

 .نورا_

 .جانم_

 .یکرد نام ثبت کنکور یبرا گفت فرشته_
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 .کردم نگاهش زده شوک

 .بزنند نورا،گندت یوا

 کنکور خوام یکرد،نم اصرار مدرسه کردم،مشاور نام ثبت ینطوریهم من_

 .بدم

 .کند باور را حرفم کردم یم دعا دعا

 سرم یبودم،داد زده حرف ونسی با دانشگاه درمورد که یبار نیآخر و نیاول

 .نکنم هم را فکرش گفت و دیکش

 .کنند ینم قبول شوهرم ی خونواده که بود گفته

 تواند؟ ینم عروسشان یول برد تواند یم دخترشان چرا کردم،که بغض من و

 چرا؟_

 .زد حلقه چشمانم درون اشک

 ...من کردم برم،غلط خوام ینم بخدا_

 .کرد قطع را حرفم

 چرا که نهیا ،سوالمیکرد یبد کار که نبود نیا منظورم زم،منیعز...نورا،نورا_

 ؟یبر یندار دوست

 .فشردم بهم را لبانم

 .دیش ینم یراض شما چون_
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 ما؟_

 .دمیکش جلوتر را شالم یدستپاچگ با

 .ونسی و تو_

 .نشست اش چهره یرو یضیغل اخم

 .گرفت را میگلو یبزرگ بغض

 .بود نمانده اشکانم آمدن نییپا تا یزیچ

 ..توروخدا...کردم نام ثبت ینطوریهم...خدا،من تورو دیببخش_

 .زد قدم یعصب و شد بلند

 .ختمیر اشک و انداختم نییپا را سرم

 .کردم ینم نام ثبت و شکست یم میپا قلم کاش

 .کن نگاه منو_

 .کردم بلند را سرم

 رفتنت دانشگاه با یمشکل نداره،من تیزندگ یتو یدخالت چیه گهیونس،دی_

 دانشگاه، رفتم من که طور ندارم،همون

 .ید یم ادامه درستو و یر یم بره،توهم خواد یم هم خواهرم

 .دوختم چشم دهانش به متعجب و سیخ یچشمان با

 .گرفت را میها شانه و نشست مکتین یرو
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 یباش نداشته دوست خودت که نیا مگه ندارم یمشکل نورا،خانومم،من_

 .یبر

 ؟یبر خواد یم دلت خودت

 دادم؟ یم یجواب چه

 .دوختم نگاهش به را نگاهم

 .ندارم کتاب_

 .شد ام رهیخ عشق با و زد یلبخند

 .خرم یم برات فردا_

 .دمیپاش شیرو به یلبخند
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 ه؟یچ یبستن با نظرت_

 .دمیکوب هم به شوق با را دستانم

 .خوام یم پک سیآ_

 .دیکش را دماغم دوانگشت با
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 ؟یمن،شکالت یکوچولو چشم_

 .دادم تکان دییتا عنوان به را سرم

 .امیب تا نجایهم بمون_

 .بخرد را محبوبم پک سیآ تا رفت او و گفتم یا باشه

 حال به و دیوز یم یبهشتیارد خنک میبود،نس بایز یها درخت از پر پارک

 .دیبخش یم م،آرامشیهوا و

 ...روز کی

 کی اندازه بود آمده شیپ که یعیوقا و بود گذشته ازدواجم از روز کی فقط

 .بود هفته

 .کرد خوش جا میها لب یرو یتلخ لبخند

 ریاالن،ز من و بود ها،گذشته یبد و ها یخوب تمام ،بایجنجال روز کی نیا

 روحم میترم در یسع ذره ذره که بودم نشسته یمرد انتظار ماه،به هیسا

 .داشت

 لبانم بر یا دم،زمزمهیشن فرشته یگوش ش،ازیپ روز چند که یآهنگ ادی به

 . شد یجار

 ...ستین عادالنه چرا یزندگ نیا از ما سهم_

 ...ستین عاشقانه من، ناتمام شب نیا تو یب

 ...من پناه یسرم،ا از جانم رود یم تو یب
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 ...من گاه هیام،تک خسته تو ی،ب بمان من یپا

 در رفته من،فرو و شد یم نواخته وارش، خلسه و آرام کیذهنم،موز در

 .بودم شده رهیخ ماه به اش خلسه

 ...ستین راه ،روبهیزندگ من،حال ریمس هم_

 ...ین آه و درد دوتا ما حق من، ریمس هم

 .افتاد لکنت به خواند،زبانم را نامم که ییصدا یآوا با

 .کرد ریتسخ را وجودم یا رعشه و شدند ازترس،گشاد چشمانم

 گم را مادرش که یفرزند مانند من و ستادیا میترسناکش،جلو بتیه آن با

 .دوختم چشم ام یزندگ تلخ یروزها یآشنا ی بهیغر به ترس باشد،با کرده

 .گرفتند چنگ در مانتوام ی م،پارچهیها مشت

 ؟یکن یم کاریچ رونیب ییشب،تنها وقت نیا_

 .نشست خون به چشمانش و خورد چرخ تنم یرو نگاهش

 ؟یگرفت ادی یهرزگ شوهر،رسم خونه یرفت شب هیه؟یچ سرووضع نیا_

 سیآ میبرا تا بود ابان،رفتهیخ طرف آن یمرد میبگو د،کهینچرخ زبانم من و

 .،بخردیدینخر من یوقت،برا چیه تو که یپک

 .شد بلند کمتین یرو از شدت با تنم و شد قفل دستش انیم میبازو

 .داد لرزانم کریپ به یتکان
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 فمیخف و خار همه شی،پیکرد یم یزبون بلبل خوب تلفن توام،پشت با_

 دوست نبات و نقل شده نشونده سرجاش نورا،برادرشو که نیا حرف ،یکرد

 .آشنا و

 

 نشاندم؟ شیجا سر اورا شدند،من اش یوحش چشمان ترسانم،قفل چشمان

 .گرفتند خود به ریتحق حالت و زد پس را ،چشمانم،ترس

 ،زندهیبود بچه که یموقع خودمه،اگه طه،تقصریسل نکن نگاه بهم ینطوریا_

 .ینداشت دم کردم،االن یم گورت به

 .کنم آزاد چنگش از را میبازو کردم یسع
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 .کنم آزاد ام حنجره از ییصدا کردم یسع و کردم سیخ زبان با را لبانم

 ...تو ینم تو_

 .شد خفه خورد صورتم به که یا دهیکش با لرزانم یصدا

 .شوهرت اون هم و تو کنم،هم یم ببر،گستاخ،آدمت صداتو_

 .دیکش نشیماش سمت به خود همراه مرا و کرد حرکت
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 ببرد؟ مرا خواست یدرآمد،م حدقه از چشمانم

 کند؟ خارج ام روزه کی ی خانه از مرا خواست یم

 .داد یم اعتراض وجودم،فرمان تمام

 خارج دهانم از یبلندتر یآوا کردم یبار،سع نیا و دادم قورت را دهانم آب

 .کنم

 ...ریام_

 .زد من به یگرید ی دهیکش

 .کرد خم عقب به را سرم و گرفت شالم یرو از را میموها

 .ذارم یم دلتون گرو،رویهمد داغ_

 .نمیبب را ریام گذارد ینم گریببرد،د را من اگر

 .داد کرمیپ تمام به اعتراض دستور شد،عقلم، منقبض یناراحت و درد از قلبم

 .خواندم را نامش یبلندتر یصدا چشمانش،با درون عشق و ریام ادی به

 .زد من به یدهن تو و کرد ول را میونس،بازوی

 .ادیدرن شو،صدات خفه_

 .شد آزاد ام یوحش پنهان یاش،خو یگر یوحش از

 .زدم صدا را ریام غیج با و کردم باز را دردناکم و یخون یها لب

 ...بار بار،دوبار،سه کی
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 ...قبل بار از بلندتر هربار

 .خوردم یم یدهن تو و زدم یم غیج

 .خورد یم دهانم به مشت و زدم یم غیج

 .شد خورد دستش ریز ام شانه و زدم یم غیج

 .دهد هل داخل به مرا کرد یسع و کرد باز را نیماش در
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 شد؟ یم تمام

 خت؟یر یم فرو ونسی دست ام،به روزه کی یبایز ی انهیآش

 بود؟ روز کی ،فقطیزندگ نیا از من سهم

 تمام و کریپ سر بر نیخشمگ وجودم،که ینورا به بودم،من گفته قبل از!نه

 .بودم ونید،مدیکش یم ادیفر احساسم

 .دادم خودم به یهل و کردم یجار زبانم بر خدارا نام

 .شد پرت عقب نداشت،به من از را حرکت نیا انتظار که او

 بربادرفته یها سال یها زخم و ها ریتحق و ها درد تمام بستم، را چشمانم

 .دمیکش ادیفر و کردم را،جمع ام یزندگ ی
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 .ـــــــریام_

 !دیآ یم جانم که دمید من و

 .داد هل مرا و کرد حمله طرفم به ونسی

 با برخورد از دستانم افتادم،کف نیزم یخورد،رو سر جدول یرو از میپا

 .افتاد سوزش به آسفالت

 اورا و گرفت را اش شانه یمن،دست به دهیآمد،نرس طرفم به دوباره

 .گرفت بر در مرا ی ،شانهیگرید برگرداند،دست

 .چرخاندم را سرم ترس با

 را مانتوام یرو کرد،خاک بلند ،مرایزیآم محبت کلمات با که بود یجوان زن

 .کرد درست را شالم و تکاند

 باز لبخند به دردناکم خورد،لبان ونسی صورت به که ریام مشت دنید با

 .دیکش ریت فکم و شدند

 !بود؟نه مهم صورتم درد

 .داد خوردم به یا جرعه و آورد یآب یزن،بطر

 .ارهیب سرت ییبال ذاره یاومد،نم شوهرت زم،نترسیعز بخور_

 چشم بود یعصب گونه نیا من خاطر به شوهرم،که به و شد تند میها نفس

 .دوختم
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 ورشی ونسی به یوحش یگرگ مثل را،که ریام کردند یم یمرد،سع چندتا

 .کنند جدا را بود برده

 صورت به یمشت و کرد استفاده فرصت از ونسیگرفت، ریام دست یمرد

 .زد من مرد

 .دیکش پر روحم

 .شد خارج اش ینیب از خون

 زد؟ را رمیام ونسیزد؟

 .لرزاند زین خدارا عرش شب آن در که دمیکش یادیفر و رفتم جلوتر

 .نزنش!کثافت_

 .کرد حمله طرفم درآمده،به حدقه از و نیخشمگ یها چشم ونس،بای

 یونس،جلوی و زد کمرش به یلگد پشت از ریبرسد،ام من به که نیا از قبل

 .افتاد من یپا

 .گفت یآخ و خورد جدول به سرش

 .گرفت را اش قهی و شد ر،خمیام

 گه،ید بار هیخان، ونسی بده گوش_

 نگاه و مادرت یاشکا حرمت به بار نیخوندس،ا نمت،فاتحتیبب زنم بر و دور

 .زنم یم شتیآت بعد گذرم،بار یم پدرت،ازت مظلوم

 .کرد یا ناله درد ونس،ازی
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 و کرد حلقه ام شکسته و ناالن کریپ دور را شد،دستانش رد شیرو از ریام

 .گرفت آغوش در سفت مرا

 .کردم هیگر من و شد خفه وجودم اعتراض فرمان

 .کردم هیگر و دادم فشار مردم ی شانه به را سرم

 .کرد ینگاه صورتم به ینگران با و کرد جدا خود از مرا

 .گفتم یآخ درد از که آورد ام گونه به یفشار انگشتش با

 .شد آلود آشک چشمانش نیغمگ جنگل

 .شد جدا تنم از دم،قلبمیشن ادتویفر یصدا یاومدم،وقت ریخانومم،د ببخش_

 .اومدم رید اگه اومد،ببخش جوش به ،خونمیافتاد دمید و رونیب اومدم

 .گذاشتم دستش یرو را دستم

 ادیفر عمر هی.هیکاف من ی،برایاومد و یدیشن صدامو که نیهم_

 .د،عاشقتمینشن یدم،کسیکش

 .گرفت آغوشم در و دیبوس را صورتم و سر

 .بود ما ی رهیخشم،خ با و بود داده هیتک نیزم به را ونس،دستشی

 حمله دوباره تا بود حواسشان و بودند کرده احاطه را مرد،اطرافش تا چند

 .نکند

 .گفت ریام روبه و آمد جلو زن
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 کنه یم سه،آدمیپل خودمون،شوهرم با هم آقا نیببر،ا برادرم،خانومتو ببرش_

 .باشه داشته رویبق ناموس به زدن بیآس قصد که ویکس

 .گرفت را ونس،دستمی به توجه یب و کرد یتشکر ر،یام

 .داد را خانه آدرس او و میشد کرد،سوار بلند ینیماش یبرا را دستش
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 .کرد یبررس ینگران با را صورتم و گذاشت ام چانه ریز را دستش

 .شده کبود_

 .زد راننده مرد ی شانه به یدست

 .مارستانیب سمت برو داداش_

 حرف کردم،توان یم حس صورتم در که یدرد یبودم،ول مارستانیب مخالف

 .بود گرفته من از را زدن

 .شدم ادهیپ نیماش از ریام کمک با

 دکتر اتاق به سرعت با صورتم،مارا دنید با یم،پرستاریشد مارستانیب وارد

 .کرد ییراهنما

 .بوده ضربه از یناش درد و ندارم یخاص مشکل که گفت نه،دکتریمعا از پس
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 دهیخند میکرد یم فکر ضربس،ما از دردش یگفت که نیا از ممنون_

 .گرفته دردش

 .آمد بند نفسم دیچیپ فکم در که یدرد با یول شد باز خنده به لبم

 شتریب را خودش بودم،درد شده سرد و بود دهیخواب تبم یقول به که حاال

 .داد یم نشان

 .میشد یتاکس سوار دوباره و زدم یمسکن آمپول

 .نداشتم را کردنشان باز ییتوانا و بودند شده نیسنگ چشمانم

 .کرد بلند مرا و گذاشت کمرم و زانو ریز دست ریشدن،ام ادهیپ موقع

 .کنم اعتراض که بودم آن از تر خسته

 .شد بسته چشمانم و آمدم فرو تخت یآخر،رو ی لحظه

 

 (یراو زبان از)

 

 .رفت رونیب خانه ،ازینگران و خشم با ریام

 .شد نخواهد داریب ندهیآ ساعت چند آمپول،تا آن با نورا که بود مطمن

 آدرس و گرفت را بود کرده کمک نورا به زنش که یمرد آن ی شماره

 .گرفت را یکالنتر
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 .رفت یکالنتر سمت به سرعت با و درآورد نگیپارک از را نیماش

 یداشت،جلو یزیچ شکاندن به یبیعج لیخورد،م یم را خونش خون

 !زنش برادر دست به هم آن بود خورده کتک زنش چشمانش،

 باشد؟ رحم یب توانست یم چقد برادر کی

 .باشد کرده بلند دست فرشته یرو نداشت ادی به تاحاال

 .بود نکرده بلند خواهرش یرو دست یبود،ول نشانیب بودند،قهر کرده دعوا

 .بود فرشته از بهتر ،نورایرفتار اتیخصوص لحاظ از

 .کند دخالت شیکارها در یکس نداشت تحمل و بود خودسر و لجباز فرشته

 .کرد یم رفتار گانه بچه یقول به

 .کند حفظ را احترام چگونه بود بلد و بود بود،آرام خانوم نورا یول

 .شد ینم دهید درونش یا گانه بچه رفتار و بود مستقل ریغ و ترسو هرچند

 .بود مظلوم و معصوم گر،زنشید یعبارت به

 کانون بود،در یگرید یها خانواده قلب در داشتنش یآرزو که یدختر

 .شد یم ریتحق خود ی خانواده

 از حرف نشست یم زد،هرجا یم فرشته سر بر را نورا خانوم،دائم کوثر نیهم

 .زد یم نورا یایح و حجب

 نبود؟ خودش مگر
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 .بود ادیز لیفام ره،دریغ و ییدا و عمو دختر

 .بود دهیسر نورا یبرا دلش او یول

 را ارتباط پدرش،مادرش مرگ از بعد و بودند یمیقد یها دوست پدرانشان

 یعروس الیبودند،خ بچه که یموقع همان خانوم،از کوثر رایز بود کرده حفظ

 .داشت سر در را نورا و ریام

 .کرد یم تیخانوم اجبار به نورا بودند؛ درآمده آب از غلط افکارشان تمام

 نداشت،روحش زین یشاد یبچگ یحت نورا ینبود،ول نورا بودن بد منظورش

 .بود معلوم شیها خنده تک تک از بودن افسرده و بود دهید بیآس

 پارک ابانیخ طرف آن را نیماش شد، قطع یکالنتر به دنیرس با افکارش

 .کرد

 شیرو خون و بود شده پاره شرتشیت انداخت، شیها لباس به ینگاه

 .کرد یم ییخودنما

 !بود؟نه مهم

 .بود مهم نورا فقط لحظه نیا در
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 .کرد ییراهنما یاتاق به اورا و آمد نزدش به یشد،سرباز یکالنتر وارد
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 شد،سالم بلند یصندل یرو از دنشید داشت،با حضور دعوا در که یمرد

 .کرد دعوت نشستن به اورا و داد یگرم

 بود؟ ومدهین شیپ که یمشکل!نشیآفر یآقا دیکرد رید_

 .آورد لب یرو یاجبار لبخند

 .بود نامساعد حالش م،خانوممیبود مارستانیب_

 «خوبه» به ریام و دیپرس را نورا حال ینگران با بود یموحد لشیفام که مرد

 .کرد اکتفا یا

 .بود کرده حس را ریام بد ،حالیموحد

 .هستند خانومتون برادر که گه یآقا،م نیا_

 .شد فشرده ریام فک

 .بله_

 .شد رهیخ ریام به تعجب با یموحد

 بزند؟ ابانیخ در هم را،آن خواهرش گونه نیبرادر،ا کی شد یم مگر

 کرده؟ یدراز دست روشون هستند،چرا برادرش اگه_

 .شد یم تر یعصبان لحظه هر ریام

 .بودند یعروس مخالف شونیا گرفتم، یعروس خانومم یبرا چون_

 چرا؟_
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 .هست دشونیعقا به نیتوه نوع کی یعروس نظرشون در_

 شد؟ یم دایپ ییها آدم نیهمچ هم قرن،هنوز نیا شد،در تر آشفته یموحد

 .خورد ینم شهر نییپا ای و ییروستا یها آدم ونس،بهی قواره و پیت

 .بودند درد یب یها باالشهر هیشب شتریب

 خنک آب نجایا امشب آقا، نیا خوام یم فقط ،منیموحد یآقا_

 ی پدرش،خانواده و مادر باشه یست،هرچین شون هیعل یتیبخوره،شکا

 .ادیب شیپ کدورت خوام ینم یشونه،ولیا ریتقص هستند،درسته همسرم

 .بود کرده هنگ رسما یموحد

 پناه؟ یب و مظلوم یعروس و دهیفهم یمتحجر،داماد یبرادر

 راه سر یمرد نیهمچ که کرد خداراشکر حال نیا بود،با یبیعج ی چرخه

 .بود داده قرار چارهیب دختر آن

 .گرفت شیپ در را خانه راه و کرد تشکر یموحد از

 .کرد ینم شیرها نورا یروح یها بیآس و درد فکر و داشت سردرد

 کند؟ صحبت درموردش یشناس روان با نبود بهتر

 .کرد موکل فردا به را یریگ میتصم

 .بست آرام را خانه درب

 .دوخت چشم نورا به و شد اتاق وارد
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 .بود دهیخواب آرام

 یآورد،کبود یم در تنش از را مانتواش که یبودند،هنگام کبود لبانش و فک

 .بود دهید بازوانش یرو زین ییها

 .شست را صورتش یرو خون و کرد عوض را ناراحت،لباسش و یعصب

 .گرفت آغوش در آرام را نورا

 .کرد فکر و کرد فکر سحر کینزد تا

 .گرفت را مشیتصم عاقبت و
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 .کردم باز را در،چشمانم شدن بسته یصدا با

 .بودم خوابمان،خواب تخت یرو

 .کردم یم حس فکم یتو یدرد و کرد یم درد سرم

 .شدم بلند رخوت با

 .دمید نهییآ در را خودم ریتصو

 .بودند کرده ورم لبانم و کبود فکم

 . گرفت فرا را وجودم تمام انزجار حس
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 .بودم شده ریتحق مردم چشم یابان،جلویخ در

 .رفتم ییرایپذ سالن به

 یم یبررس هارا آن یمحتوا و بود گذاشته مبل یرو کیپالست ر،چندتایام

 .کرد

 .کردم حلقه کمرش دور را پشت،دستانم از و شدم کشینزد

 .کرد بغلم سفت و ستاد،برگشتیا صاف

 ؟یمن،خوب ی شلخته خانوم سالم_

 .زدم کنار صورتم از را ام شلخته یموها و زدم یینما دندون لبخند

 ن؟یچ نای؟ایخوب خوبم،تو_

 .نشاند شیپا یرو زین مرا و نشست مبل یرو

 .یبخون درس دیخانومم،با شما و کهینزد تستن،کنکور کتاب نایا_

 .نشاندم اش گونه یرو یا حال،بوسه خوش

 .ریام یمرس_

 .اوردم برات هم گهید زیچ هیکوچولو، نداره قابلتو_

 ؟یچ_

 .برداشت را یمشک کوچک یفانتز کیپالست

 .آورد در یآن،گوش درون از
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 با شهیهم من و داشت دخترها از یکیمدرسه، در محبوبم،که یگوش!یوا

 .کردم یم نگاه آن به حسرت

 نصب روش هم نستاگرامیا و تلگرام و آپ هست،واتس مکارتیس روش_

 .نره هدر وقتت نکن،تا استفاده ادیز کنکورت موقع تا البته.کردم

 داشته یمجاز برنامه که یونس،دختری نظر زد؛در حلقه چشمانم درون اشک

 ...ریام و است سر باشد،سبک

 ؟یچ یبرا یگوش_

 قشنگ یبزنه،عکسا زنگ  من به یریتصو سرکارم،خانومم من یوقت تا_

 .نشم نگران بگه بهم بره ییجا نره،بخواد سر بفرسته،حوصلش برام رهیبگ

 .رم یم تو با جا همه من_

 .فشرد را ام ینیانگشت،ب دو با

 قدم یبر ایبازار، یبر بخواد دلت دیشا سرکارم،شما کوچولو،من که شهینم_

 خانوم،تو باشگاه؛تازشم ی،بریکن نام ثبت یکالس خواست دلت دمیشا ،یزن

 .یبر یتون ینم من با که دانشگاه

 .دیچک چشمم از اشک

 شده؟ ینمت،چینوا؛بب_

 .کردم بغلش هیگر با
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 تنها تاحاال من.ید یم استقالل بهم ،کهیدار اعتماد بهم ر،کهیام یمرس_

 .نرفتم رونیب

 .کرد نوازش را کمرم

 خودت کارهارو یسر هی یریبگ ادی دی،بایهست یبزرگ خانوم زم،شمایعز_

 !یبد انجام

 تنگ برات دلم وقتا یکنم؛بعض ینم وقت من. یبر دیبا خونه،شما دیخر مثال

 .رونیب میر یم کارم،باهم محل یایشه،م یم

 .کرد صورتم قاب را دستانش

 یهست عاقل یدارم،اونقدر کامل اعتماد نورا،بهت کنم ینم تیزندون من_

 .یبکن کاریچ یبدون که

 .زدم یلبخند

 بده؟ ما به ناهار به خوادینم خانومم حاال_

 .شدم بلند شیپا یرو از خجالت با

 ؟یدار دوست یچشم،چ_

 .خورم یم من یپخت یهرچ_

 .گفتم یچشم

 .کردم صحبت مشاور هی با جان،من نورا_

 .کردم نگاه بهش یسوال
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 .گرفت را میها دست و شد بلند

 کی،مشاور،یباش فیضع ندارم دوست و بدم،نگرانتم دستت از خوام ینم_

 .کنه یم کمکت ،اونمیبگ بهش یتون یم رو زیچ مهربونه،همه خانوم

 

 حرکت نیا نبودم،چون ناراحت ابدا بود خواسته کمک مشاور از که نیا از

 کرد یم یسع و داشت بود؛دوستم مانیزندگ یها هیپا کردن تر یقو یاو،برا

 .باشم داشته یمحکم تیشخص کی بتونم من تا

 بکنم؟ دیبا کاریزم،چیعز چشم_

 .شد باران ستاره چشمانم

 نورا،بذار کن دردودل ،باهاشیزن یم زنگ ستم؛بهشین خونه من یوقت_

 بلند دست روت نکنه جرات بعد ونس،باری که بساز خودتو یکنه؛جور کمکت

 .کنه

 .دیکش فکم کبود قسمت یرو را انگشتش

 بزنم؟ زنگ بهش یستین تو یوقت چرا_

 .گرفت آغوشم در متیمال با

 .یبگ من به رو ییزایچ هی نخواد دلت دیشا که چون_

 .فشردم اش نهیس به را سرم

 .گم یم بهت زویچ همه من_
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  ینوا نیباتریز اش، خنده یملود و دیخند

 .شد گوشم

 .بخورم ،خودتوید ینم ها،غذا گشنمه من خانوم_

 .رفتم خانه آشپز طرف به و شدم جدا ازش خنده با
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 .ماند بازداشتگاه در شب کیونس،ی

 زده را پسرش تک چرا کرد،که گله ریام از تیعصبان با و زد زنگ مادرم

 .است

 کسر و کم را،بدوم شب آن قیوقا تمام و بودم دهیکش یقیعم من،نفس و

 .بودم گفته

 .بود بیعج شینورا،برا نیا ماند؛ مادرم،ساکت

 .آمد یم نظر به آشنا ارینورا،بس نیمن،ا یبرا  یول

 حقم از و بزنم ترس،حرف بدون که یروز نیهمچ یمن،برا که بود ها سال

 .کنم شیاجرا تا بود وقتش االن و بودم کرده نیتمر کنم، دفاع

 گله بودم شده خارج چادر بدون چرا که نیا بپرسد،از را حالم که آن بدون

 .کرد
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 .افتادم هیگر به و کردم قطع صورتش یرو را شد؛تلفن خورد اعصابم

 از توانستم که نیا کند،به یم افتخار من به که گفت و گرفت آغوشم در ریام

 .کنم خودم،دفاع حق

 شماره که یمشاور خانوم استرس،با بود،با رفته حمام به ریام که یعصر،وقت

 .گرفتم تماس بود ویس ام یگوش در اش

 ؟یجان،خوب نورا سالم_

 .دمیکش یقیعم نفس

 د؟یخوب ،شمایمرس_

 .کرد یم القا من به را آرامش احساس و بود فیلط و ش،آرامیصدا

 دیبا من را اتیجزئ کرده،و فیتعر سربسته ماجرارا شیبرا ریام که گفت

 .میبگو

 .نهیبب مشغول منو ندارم خونست،دوست ریام االن_

 شوهرت یبرا قشنگ کن،لباس شیآرا برس، خودت شو،به زم،بلندیعز خب_

 .بگو آپ واتس تو رو جشینت بهم شب بپز، خوشمزه شام هیبپوش،

 .کردم قطع را تلفن و کردم تشکر ازش

 عوض یقرمز ریحر زیشوم با را میها لباس و رفتم اتاق به عجله با

 .شد خارج حمام از ریام که بودم ساپورت کردم،دنبال
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 یب هم د؛منیآ یم بهم لباسم که گفت و شد رهیخ من به براق یچشمان با

 .شدم ساپورت الیخ

 نیا و دیدو دنبالم بودم،دوباره کرده اش یرژ دوباره من و زد قرمز رژ میبرا

 .گرفت مرا مبل یرو بار

 .گذاشتم صورتش یرو را رژم رد هم باز من و داد قلقلکم یکل

 .کرد فیتعر پختم دست از او و پختم یا مزه خوش شام

 .بود،گفتم مرجان نامش که مشاور خانوم به را جهیشب،نت

 ستین زورگو و متعصب جان،شوهرت، نورا نیزم،ببیعز نیآفر_

 ادتی نویا ،یباش گرم ره یم انتظار هم تو از گرمه،پس و طونیبرعکس،ش

 یول دار نگه رو نداره،احترامش وجود شوهر و زن نیخجالت،ب و ایباشه،ح

 بگو،مبادا نظرتو و بزن حرف باهاش مهم یزهایچ نکش،درمورد خجالت ازش

 .باشند هم مکمل دیزوج،با کیباشه، سرتر ازت اون تونیزندگ یتو یبذار

 بخون درس سخت و دانشگاه هم،برو شما است،پس کرده لیشوهرت،تحص

 . ینکن شرمنده رو نده،شوهرتیآ در که

 

 یساعات خواندنم درس یبرا ریام خواندم، درس سخت را بعد یروزها من و

 .کرد یم کار زین او که یبود،ساعت کرده مشخص

 که، کردم ینم را فکرش یول است جواهر تاجر کی شوهرم که دانستم یم

 .کند یم یطراح خودش را جواهرات
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 که بود گفته و کرد رد را دعوتش ریام و کرد دعوت مارا خانوم کوثر بار کی

 .میبخوان درس میتا تمام دیبا فعال فرشته و من

 گفت یم من به او و زدم یم حرف یکل جان مرجان خواب،با قبل شب هر

 .کرد یم قیتشو مرا و ستیچ درست کار که

 کردن یآشت الیخ من و بود بود،قهر نگرفته تماس روز ازآن بعد مادرم

 .داد یم ونسی به فقط را حق که بود او خود مقصر نداشتم،
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 .گذشت ازدواجم از یا خورده و ماه کی

 دچار کمتر حاال و بودم آورده دست به را ام هیمرجان،روح و ریام کمک با

 .شدم یم یعصب تنش

 .شود خارج تنم از درس یخستگ تا برد یم رونیب مرا ریام شب هر

 .برسم یعال جهینت به تا خواندم یم درس سخت هم من

 .کنم یدلبر شوهرم یبرا چگونه بودم گر،بلدید حاال

 .بودم شده تر نشاط با و تر بایجان،ز مرجان قول به و بودم شده چاق

 .گشت یم باز ناهار یبرا و رفت یم سرکار 9 ساعت ها صبح ریام

 .رفت یم دوباره و کرد یم استراحت یساعات
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 در تماما بود خانه در که یموقع و خواندم یم درس سخت من نبودش در

 .بودم کنارش

 من و کنم فیتعر براش را بدم یها خاطره تا خواست یم ها،ازم روز یبعض

 کردن،تنها فیتعر با االن یول آمد یم بند نفسم و کردم یم هیل،گریاوا

 .ختمیر یم اشک دوقطره و کردم یم بغض

 .بودم یراض اریبس ام یزندگ از

 

 .دیرس کنکور روز

 .میداد یم امتحان مکان کی در فرشته و من

 .میرفت فرشته دنبال به ریام و من

 معذرت نبودنم خاطر به و گرفتم آغوش در سخت را ام یزندگ قیرف تنها

 .کردم یخواه

 حوصله با و آرامش حفظ مورد در سفارش یکل از بعد و رساند را ما ریام

 .رفت کارش محل سواالت،به دادن جواب

 .بودم مانتو با هم من بود، دهیپوش یدوخت خوش بلند یفرشته،مانتو

 نیا در چادر دنیپوس به یازین و هستند بلند میمانتوها که بود گفته ریام

 .ستین گرم یهوا

 .میزد دید را اطراف و میدیچرخ محوطه در یکم
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 .میرفت کالس به کردند، اعالم را شروع زمان که یموقع

 .میکرد قیتشو را گریهمد و میکرد بغل را گرید کیم،یبود جدا گرید کی از
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 .دادم جواب خوب نسبتا حال،من نیا با بودند سخت اریبس و ادیسواالت،ز

 .رفتم یامانت طرف به و شدم خارج کالس از یراض

 .کردم چک را ام یگوش و گرفتم لیتحو را فمیک

 .بود کرده تمام داشتم،پس فرشته از تماس کی

 .دیآ یم من نزد خودش که گفت او و گرفتم تماس او با

 .بود یراض شیها پاسخ از زین او

 .گرفته را رفتن رونیب ی اجازه و زده زنگ ریام به که گفت فرشته

 .گرفتم تماس شوهرم با زین حال،من نیا با

 بود؟ چطور ،کنکورتیخانوم سالم_

 ر؟یبودم؛ام یراض بود زم،خوبیعز سالم_

 جانم؟_

 .رونیب میبر تا گرفته اجازه ازت که گفت فرشته_
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 .دیباش خوش و دیبر گذشت،پس سخت بهتون دوماه نیزم،ایعز اره_

 .مامان شیپ رم یم منم

 ام،باشه؟یب تا بزن زنگ خونه،بهم یبر یزم،خواستیعز باشه_

 .دیباش خودتون چشم،مواظب_

 .روشن چشمت_

 

 .میبرو بازار به دادم شنهادیپ فرشته به

 نظر گفتن از و کنم انیب را میها خواسته چگونه بود داده ادی مرجان،بهم

 .نکشم خجالت خود

 .میکرد دنید ها مغاذه از

 دلمان هرچه و کرده زیوار پول حسابم به که گفت و گرفت تماس ریام

 .میبخر خواست

 یزدم؛ول ینم ها پول به دست و دمیکش یم بودم،خجالت قبل ینورا اگر

 ازین که یا اندازه به بود گرفته ادی و بود کرده قبول را شوهرش د،یجد ینورا

 .کند خرج است

 .ادیز یلیخ کم،نه یلیخ نه

 .دمیخر یدیسف ریحر زیشوم

 .داشت دوست را دیسف رنگ ریام



 

 به قلم     شقایق عفراوی
 

 1 
 

 .دمیخر یقرمز الک

 .داشت دوست الک ریام

 .بود قرمز و یمشک چهارخانه گرفت، را چشمم ییبایز مردانه رهنیپ

 .کردم مرد،صحبت فروشنده نفس،با به اعتماد با و شدم مغاذه وارد

 محکم و نفس به اعتماد مذکر،با جنس مقابل که بود داده ادی من به مرجان

 .باشم

 .دمید راهنیپ به هیشب ییگر،مانتوید یا مغاذه در

 .کرد قیتشو مرا دنشیخر یفرشته،برا

 .بدهد را من زیسا خواستم فروشنده از و شدم مغاذه وارد

 .دمشیپوش و رفتم پرو اتاق به

 .ندازمیب چادر شیرو توانستم یبود،م کوتاه یادیز

 دارم دوست که ییزهایچ از ستین الزم بود داده ادی من به مرجان

 .دارد وجود یحل راه یزیهرچ یبگذرم،برا

 .دیخر پا ساق قسمت در ییها سنجاق و بزرگ بیج با یفرشته،شلوار

 .است اسلش مدلش نام که گفت

 .شد یم بایکردم،ز تصورش مانتوام ذهنم،با در

 .دمیخر زین را شلوار و زدم ایدر به را دل
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 .میخورد تزایپ و میرفت یفود فست کی به

 .میزد قدم ابانیخ در

 .میخورد یشکالت پک سیآ

 .بود نیبهتر روز ام،آن یعروس روز از خاطراتم،بعد در
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 .میداد را شوهرم مادر ی خانه آدرس و میشد یتاکس سوار

 نگرفته را سراغش مدت نیا در که نیا کرد،از بغل محبت با مرا خانوم کوثر

 .شدم شرمنده بودم

 استراحت یکم بروم که گفت خانوم بود،کوثر خواب سابقش اتاق در ریام

 .کنم

 ریام کنار تخت یرو و کردم باز را میموها آوردم،کش در را مانتوام و شال

 .دمیخواب

 .شد رهیخ بهم و کرد باز را چشمانش

 .گرفت آغوش در مرا و زد یلبخند

 .شدم داریب یبد حس با

 .رفت یم جیگ سرم
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 .نبود اتاق در ریام

 .اورمیب باال که است آالن کردم حس بروم،ناگهان ییرایپذ به که شدم بلند

 .آوردم باال و دمیدو ییدستشو سمت به

 .شد وارد ریام و خورد در به یا تقه

 .گذاشت کمرم یرو را دستش

 شده؟ زم،چتیعز_

 .بدهم را جوابش که بود آن از بدتر حالم

 .خواباند تخت یرو و کرد بلند مرا

 .میخورد که تزاستیپ اون از کنم فک_

 .دوختم چشم فرشته به حال یب

 .آورد میبرا یآب وانیخانوم،ل کوثر

 دکتر؟ نورا،ببرمت_

 .داد یم یبد یبو ریام

 .دادم هلش و گذاشتم اش نهیس یرو را دستم

 .ریام بده یلیخ عطرت یبو_

 .شد متعجب صورتش

 .زنم یم روز هر که هیعطر همون نیا زمیعز_
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 .گرفتم دست با را ام ینیب

 .بده یلیخ_

 .نشست تخت ی لبه لبخند با خانوم کوثر

 ؟یشد ماهانه عادت ماه نیزم،ایعز_

 .دمیکش خجالت یکم دیپرس را سوال نیا فرشته و ریام یجلو که نیا از

 بودم،موقع که هم بوده،مجرد کنکور استرس خاطر به ادیز احتمال نه،به_

 .شد یم نامنظم امتحانات

 :گفت و کرد ریام روبه خانوم کوثر

 .بخر یباردار تست دوتا داروخونه برو_

 بخرد؟ یچ

 ؟یباردار تست
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 .بودم رهیخ تست تیک به استرس با

 !خط دوتا

 !یوا
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 بودم؟ باردار من یعنی

 ازدواجم؟ از ماه کی از بعد هم آن

 .دیبوس را ام یشانیپ یحال خوش با ریام

 .بودم من،نگران و بود حال خوش یلیخ شد یم پدر که نیا من،از مرد

 ر؟یام_

 .نشاند شیپا یرو مرا

 .کوچولو مامان دلم جون_

 .شدم رهیخ چشمانش به ینگران با

 .ترسم یم من_

 .کرد نوازش را میموها

 دلم؟ زیعز چرا_

 دارم، مشکل یروح نظر از هنوزم من ،یدون یم منو یروح تیوضع ر،تویام_

 نیا یبچمون،فدا ترسم یلرزه،م یم بدنم و اد؛تنیم ونسی اسم تا هنوزم

 .بشه من وجود خالء

 .زد من به یا بوسه و کرد بلند را دستم

 یچکیهستم،ه من یوقت تا برسه؟ شما به یبیآس بذارم که مردم من مگه_

 .نفسمه هم بابا فسقل ،اونیمن یزندگ تو. کنه تتونیاذ نداره حق
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 خودم؟ ی بچه به هم کردم؟آن یم کردم،حسادت اخم

 .توام نفس ر،منیخ نه_

 .شد طانیش نگاهش حالت

 .مهیزندگ اونم ،ینفسم باشه،تو_

 .دمیکوب اش نهیس به یمشت

 .توام زیچ همه ر؛منیخ نه_

 .شد رانیح صورتش حالت

 بزنمش؟ نداشت توقع

 .کرد یم عادت دیبا بعد به نیا از خب

 .زدم شیبازو به یگرید مشت

 ؟یدی،فهمیباش داشته دوست شتریب من از ،اونویندار حق_

 .دیخند هرهر بعد و کرد نگاهم تاسف با

 .زدمش دوباره و دمیکش یغیج

 ؟یخند یم من به_

 .کرد بغلم محکم و گرفت را دستانم

 حسادت بچمون به ستین درست ی،ولیمن زیچ همه من،تو یجوجو اخه_

 .ایکن
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 .دمیکش یگرید غیج و شدم جدا ازش

 .جوجو نگو من به_

 .دیخند بلند یصدا با

 .آمد سمتم به ینگران با و شد اتاق وارد خانوم کوثر

 .دیبوس را ام یشانیپ و کرد نوازش را ام گونه

 .نکن تشیداره،اذ شهیش بار ر،خانومتیام_

 .داره حسادت بار جان،خانومم مامان نه_

 .بردم ورشی سمتش به تیعصبان با

 .گرفتم دست در را شیموها

 .شد د،خمیخند یم که یحال در

 ...موق اون کردم قهر باهات روز چند که ؟حاالیکن یم مسخره منو_

 .کرد قطع را حرفم ،یا بوسه با 

 .بودم گرفته را شیموها همچنان من و خوردند تاب کمرم دور دستانش

 .شد خارج اتاق خنده،از با خانوم کوثر

 .دمیکش محکم را شیموها

 ...مادر شیپ یکشینم خجالت_

 .کرد قطع را میگر،صداید یا بوسه دوباره،با
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 که ینبود ،تویمن ،جونیمن نفس ،یمن یزندگ ی م،تو،همهیخانومم،زندگ_

 کس،باال همه و زیچ همه من،از یزندگ یتو تو گاهینبودش،جا هم بابا فسقل

 .تره

 .کردم رها را شیموها

 .گذاشتم اش گونه یرو را دستم

 .ریام عاشقتم_

 .زد یا بوسه دستم کف به

 .کوچولو مامان عاشقتم منم_
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 .بدهم مادرم به را شدنم باردار خبر که داشت خانوم،اصرار کوثر

 ناراحت ابانیخ وسط هم من،آن خوردن کتک رسما،از بودم؛مادرم دودل

 یبود،شاک خورده خنک آب شب کیپسرش، ناز که نیا از بود؛بلکه نشده

 .بود

 .کنم ناراحت را خانوم کوثر حال،نخواستم نیا با

 .رفتم ریام اتاق به

 .کنم صحبت مادرم با تنها من خواستند یم کنم امد،فکرین دنبالم یکس
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 .گرفتم را خانه ی شماره و دمیکش یقیعم نفس

 الو؟_

 .آمد بند نفسم یا لحظه یبرا

 .بود ونسی یصدا

 الو؟_

 .کردم رها آرام را نفسم و بستم را چشمانم

 .سالم_

 .شد برقرار لحظه،سکوت چند یبرا

 .نورا سالم_

 .بده مامان به رو یگوش_

 ه؟یک ی شماره نیا_

 .خودم ی شماره_

 .دیخر یگوش برات شوهرت پس_

 .بچزانمش که داشتم یبیعج لیزدم،م یپوزخند

 زنگ بهم یباش داشته یگوش گفت ریدانشگاه،ام برم خوام یم اره،آخه_

 .دم یم خبر ریام رون،بهیب رم یم تنها وقتا یبعض که االن ای ،یبزن
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 بدجنس یلبخند من و دیرس یم گوشم اش،به یعصب یها نفس یصدا

 .داشتم لب یرو

 .مامان به دم یم رو یگوش زم؛االنیعز باشه مبارکت_

 زم؟یعز گفت من ونس،بهی خوردم؛ جا

 گفت؟ کی،تبریگوش بابت

 خوبه؟ دخترم،حالت الو،نورا_

 .شدم خارج فکر مادرم،از یصدا دنیچیپ با

 ؟یمامان،خوب سالم_

 .داشت بغض شیصدا

 ؟یچطور تو خوبم بشم،من فدات_

 .مامان خوبم_

 ؟ینزد زنگ مدت همه نیا زم،چرایعز_

 .زدم یپوزخند

 ،مامان؟ینزد زنگ چرا خودت_
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 ...آخه_

 .شد جادیا خط طرف آن یسکوت

 .خورد گوشم به یپچ پچ

 مامان؟_

 دخترم؟ جونم،جونم_

 کردم؟ یم حس یجور نیا من ای بود مشکوک

 .بگم بهت یزیچ هی خوام یم_

 .زمیعز بگو_

 .داشت یترسان حالت و ش،لرزانیصدا

 .باردارم من_

 .باشه ؟دخترم،مبارکتیجد_

 .است دهیترس ای و زده شوک یزیچ از کردم یم حس

 بود؟ کننده شوک حد نیا من،در یباردار یعنی

 .باش خودت برم،مواظب دیبا من زمیعز_

 ...ماما_

 .شد قطع

 .کردم پرت تخت یرو را یگوش
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 !مادرم شدن حال خوش از نمیا

 ده؟یترس یزیچ از کردم یم حس چرا یول

 بود؟ افتاده یاتفاق

 افتاده؟ یاتفاق پدرم یبرا نکند

 .زدم زنگ دوباره مهیسراس

 .داد جواب ونسی دوباره

 خوبه؟ حالش ونس،بابای_

 .داد را پاسخم یسرد یصدا با

 ؟یندار یا گهید کار.آره_

 .نه_

 .امدین ییصدا

 .کردم نگاه یگوش صفحه به

 .بود کرده قطع

 است؟ وفتادهین یاتفاق که کنم باور یعنی

 .خورد در به یا تقه

 .تو ایب_

 .شد وارد ریام و شد باز در
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 .تخت،نشست یرو کنارم

 شد؟ یچ_

 .کردم یپوف

 .دیکش میموها یرو آرام را دستش

 .نکن کوتاهشون وقت چیدارم،ه دوست یلیخ موهاتو_

 .گذاشتم اش نهیس یرو را سرم و زدم یلبخند

 .کرد بغلم محکم

 .بود دهیترس یزیچ از نشد،انگار حال خوش ادیمامان،ز_

 .نکن وارد استرس خودت زم،بهیعز ستین یزیچ_

 .وفتهین یبد ر،اتفاقیام ترسم یم_

 .ستین یزینباش،چ نگران_

 حرفش برخالف زمانه، که یکردم؛درحال باور را ریام لحظه،حرف آن در من و

 .دیچرخ یم
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 .بود رفته سر بدجور ام حوصله من و بود سرکار ریام
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 .کنم صحبت مرجان با یکم گرفتم میتصم

 .کردم برقرار یریتصو تماس

 .شد انینما یگوش صفحه یرو نشیدلنش ریبوق،تصو چند از بعد

 کی او کوتاه،از پسرانه یگونه،موها چال و یمشک ییها چشم تپل،با یصورت

 .بود ساخته تخس خانوم

 .بود آزار مردم یها دختر آن هیشب شترینبود،ب مشاورها هیشب ابدا

 .دمیخند خباثت با

 گرفت؟ خندت هرهر یکرد فکر یچ به بچه؟باز یچطور_

 .دمیخند بلندتر

 .یآزار مردم یدخترا هیشب چقد که کردم یم فکر نیا به ،داشتمیچیه_

 .افتاد خنده به ام جمله دنیشن با

 رو؟ شوهرت اون ای کردم تیاذ من؟تورو_

 .شما یسر تاج_

 .زد ینیدلنش لبخند

 کوچولو؟ مامان خوبه حالت_

 .کردم یپوف

 .شده تنگ ریام یبرا رفته،دلمم سر حوصلم_
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 .نشست لبانش یرو یثیخب لبخند

 .خوام یم یفرنگ توت بگو بزن،بهش زنگ بهش_

 .نکردم هوس که من یول_

 .هیالک یها هوس نیهم به حالش یحاملگ یدونم،ول یم_

 .دمیخند صدا با

 .یستین آزار مردم بگو بعد_

 .دارم کار بچه،من برو_

 .زدم یچشمک طنتیش با

 رضا؟ یبود؟عل یچ فروشه؟اسمش یبستن اون با البد_

 .دیکش یغیج

 ده؟یورپر ینداز یم دست منو_

 .رفت هوا به ام قهقهه

 .بزن زنگ شوهرت به برو_

 .کرد تر کینزد نیدورب به را صورتش

 .کراشم وقت سر برم منم_

 .جوووون_

 !نووووورا_
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 .شدم کش دراز مبل یرو خنده شدت از

 .خداحافظ االی. دهیورپر نمیب یم تورو که من_

 .کرد قطع را تماس

 .گرفتم تماس ریام دم؛بایخند خوب که نیا از بعد

 ؟یخونم،خوب خانوم سالم_

 ر؟یام_

 رم؟یبم_

 .یجور نیا نگو_

 شده؟ یچ.جونم_

 :گفتم یلوس لحن با

 .خواد یم یفرنگ توت دلم_

 .دیخند آرام

 بابا؟ فندق ای یکرد هوس تو_

 .دمیکش شکمم به یدست

 .جفتمون_

 .خرم یم رم یم چشم،االن_

 .عاااشقتم_
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 .شتریب من_

 .شدم بلند مبل یرو از و کردم قطع را تماس

 .شدم اتاق وارد

 .زدم شانه را میموها

 .کردم شیآرا

 .شدم منتظرش و دمیپوش یدامن و تاپ
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 .زد برق ها،چشمانم یفرنگ توت دنید با

 .گرفتم ریام دست از را ها آن

 .بود رهیخ میکارها به لبخند با ریام

 .خوردم یم لذت با و گذاشتم یم دهانم شستم،درون یم راکه کدام هر

 .نداشتم خبر خودم و داشتم یفرنگ توت اریو واقعا کنم فکر

 .کرد بغلم پشت از

 بخورم؟ هست اجازه خواست، یفرنگ توت دلم خانوم،منم_

 .کردم کینزد دهانش به را یفرنگ توت و گفتم یاوهوم پر دهان با
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 .خوام ینم نایا از من نه_

 .کردم نگاهش یسوال و برگشتم

 .انداخت میسرتاپا به ینگاه

 .خوام یم ایفرنگ توت نیا از_

 .بود یفرنگ توت رنگ به میها گرفت،لباس ام خنده

 .دادم هل دهانش را،درون دستم یتو یفرنگ توت

 .ستین دسترس در فعال یخوا یم که یبخور،اون نویا فعال_

 .شد قفل کمرم دور دستانش

 خواد یم دلم ،منمیخورد یم یفرنگ توت ولع با تو یزم،طوریعز_

 .بخورمت یهمونطور

 .زدم ییدلربا لبخند

 .نشاندم لبش یرو یا بوسه و شدم بلند پا نوک یرو

 .نداد را شدن جدا ی اجازه و گرفت را کمرم

 .میشد جدا هم خانه،از زنگ آمدن در صدا به با

 ؟یبود یکس منتظر_

 .دادم تکان نه عالمت به را سرم

 .رفت در طرف به
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 .رفتم اتاق سمت به دو با

  که بردارم یلباس تا کردم باز را کمدم

 .شدم خارج اتاق از وضع سر همان با فرشته، هیگر یصدا دنیشن با

 .بود گرفته آغوش در را انیگر ی فرشته ریام

 .ختیر یم اشک خانوم،آرام کوثر

 .اوردم یآب وانیل و رفتم آشپزخانه به

 .دادم خانوم کوثر دست به

 .کرد نگاه را میسرتاپا و زد یا مادرانه لبخند

 .دمیکش خجالت یکم

 .گرفت دستم از را آب وانیل

 .داد دستش به را آن و رفت فرشته طرف به

 .بخورد آب یکم که کرد اصرار فرشته به ریام

 .کرده خوشکلت چقد ینورا،حاملگ_

 .کردم نگاه خانوم کوثر به خجالت با

 .گرفت را ام دست،چانه با

 .باشه عاشقت نقدیا پسرم داره حق_

 .جون مامان یمرس_
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 .کردم نگاه بود خورده آب یر،کمیام اصرار به که فرشته به ینگران با

 مامان؟ شده یچ_

 .نکن وارد استرس خودت به ست،توین زم،مهمیعز نشده یزیچ_
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 .زنند ینم یمن،حرف تیوضع خاطر به که شدم متوجه

 .گرفتم را خانوم کوثر دست

 .شده یچ دیبگ خواهرمه، جون،فرشته مامان_

 .گرفت گاز را لبانش خانوم کوثر

 .شد فرشته،ساکت یصدا با ید،ولیبگو یزیچ که کرد باز دهن

 .کرد دیتهد ونس،منوی_

 شود؟ ینم پاک ام، یزندگ نحست،از ی هیسا چرا!...ونسی

 .گرفتم را فرشته دستان و رفتم دلهره،جلو با

 گفته؟ بهت یچ_

 .بودند شده خون ه،دوکاسهیگر از چشمانش

 .کنه یم جدا ریام از تورو...نشم زنش اگه...اگه گفت بهم_
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 .کردم نگاه ریام زده،به شوک

 .گرفت دستانش با را سرش و نشست مبل یرو فرشته،

 .برد اش خوانواده و ریام یجلو را میآبرو! ونسی سرت بر خاک

 .شدم جدا مسمومم افکار کمرم،از دور یدست دنیچیپ با

 ...ذارم؛ ینم_

 .کردم نگاه چشمانش ،بهیسوال

 .کنه جدا من از تورو یکس ذارم ینم_

 .گذاشتم صورتش یرو را دستم

 .بود ام رهیخ ش،یبایز سبز چشمان با

 .برسه بهت یکس دست ذارم ی،نمیمن مال تو_

 .شد جدا ازم و زد ام یشانیپ به یا بوسه

 .کنم روشن رو هیقض نیا فیتکل جا،تا نیا دیبمون روز چند هیمامان،_

 .بود نشسته مبل یرو ر،هنوزیز سربه و بود شده آرام بعد،فرشته یساعت تا

 .دیکش یم خواهرکم،خجالت

 .ستین مقصر آن در اصال که یزیچ یبرا

 .شد خانه آشپز وارد ریام که بودم شام کردن حاظر حال در

 .ستادیا کنارم حرف یب
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 .زدم شیرو به یلبخند

 .شدم ساالد کردن درست مشغول و برداشتم را چاقو

 ام شانه یرو را  اش کرد،چانه رد میپهلوها از را دستانش و ستادیا پشتم

   گذاشت

 .گرفت دستم از را چاقو و

 .شدم رهیکرد،خ یم خورد گوجه ماهرانه دستش،که حرکات به
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 .دمیکش خجالت یلیخ_

 .چاندیپ شکمم دور را دستانش و کرد ول را چاقو

 با حال، نیا لرزونده،با بدنشو و تن کرده، دیتهد رو برادرم،فرشته که نیا از_

 منو وقت هر...جونم مامان ،ینکرد اخم یحت من به د،توینکرد یبدرفتار من

 یم و شکمم رو ذاره یم دستشو فرشته،...ره یم باالم و قد غربون نهیب یم

 ..یریام شیپ که نیا بابت یمرس گه

 

 .برگرداند خودش سمت به مرا

 .ستمین احترام و محبت همه نیا قیال ر،منیام_
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 .گذاشت لبم یرو را انگشتش

 .ونسهی  مقصر ،یندار یریتقص چیه تو من، نور_

 و بود کرده بغض.خواست یم نوازش دلش بود، تابیکوچک،ب ینورا

 .دیکوب یم قلبم وارهید به یهرازگاه

 .دیناراحت من دست از شما ونسم،ی خواهر من_

 .بودم کرده بغض ها بچه مثل

 .میستین ناراحت تو از زم،مایعز_

 .دمیکوب نیزم به را میها،پا بچه همانند

 .دونم یم من!دیهست_

 .زد کمر به را دستانش

 ؟یدیرس جهینت نیا به کجا از_

 .افتاد چشمم از یاشک قطره 

 .یکن یم بغل منو شهیهم تو. یکن ینم بغلم آخه_

 .رفت هوا به اش قهقهه بعد و کرد نگاهم بهت با

 .گرفت آغوش در مرا

 .خانوم یفسقل بغل نمیا_

 .یکرد یم ناز موهامو قبال_
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 .آمد در حرکت م،بهیموها یرو دستش

 !یکرد یم بوسم_

 .دیبوس را لبانم بعد چشمانم،و اول

 .دیکش یم را مهربان،نازم یپدر همانند او و بودم شده ها بچه همانند من

 .یخورد یم منو قبال ،بگویخانوم_

 .کردم نگاهش یسوال

 .داد قلقلک را میپهلوها

 .بخورمت تا_

 .دیچیپ آشپزخانه درون ام خنده

 .زد داد ییرایپذ یتو از خانوم کوثر

 زم؟یعز خوبه نورا،حالت_

 :گفتم دهیبر دهیخنده،بر انیم

 .ده یم...قلکم..قل_

 .،حاملسیختیر تنشو مادر،گوشت ر،نکنیام_

 .نشاند لپم یرو محکم یا بوسه

 .شدم ،گشنهیه کنه یم آب دلمو مامان_

 .بخور غذا خب_
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 .انداخت بهم ینگاه طنتیش با ریام

 .بخورم خوام یم رو گهید زیچ هی،!که خوام ینم غذا من مامان_

 .آمد فرشته ی خنده یهمزمان،صدا و زد یداد خانوم کوثر

 .نشسته خواهرت بکش ا،خجالتیح یب ی پسره_

 .گرفت محکم را کمرم که کنم فرار دستش از خواستم

 یم جولون جلوم یخوشکلش،ه و کوتاه یلباسا نیا اومدم،با یوقت از_

 .کرد آب ده،دلمو

 .دمیکش را شیموها

 .بکش خجالت بچه.اهلل یال الاهلل_

 .شود همقدم تا کرد خم یکم را سرش

 .ببره مارو دل کنه یدلبر بلده بگو،فقط عروست به_

 .باشه بلد یدلبر دیبا زن هی بچش، و عروسم غربون_

 .زدم یا روزمندانهیپ لبخند

 گه؟ید یحال خوش االن_

 .یلیخ_

 .کرد بلندم و انداخت کمرم و زانو ریز دست

 .دمیکش جانیه از یغیج
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 عروسمو؟ یکرد کاریر،چیام_

 .برد ییرایپذ به مرا

 .شد ولو مبل یرو خنده دنمان،ازید با فرشته

 .نخورمش من تا باش شت،مواظبشیپ عروست،اوردمش از نمیا_

 .گذاشت خانوم کوثر مبل،کنار یرو مرا

 .دیکش دست میموها به محبت خانوم،با کوثر

 .داشت یفرنگ توت اریو امروز مامان،نورا_

 .گرفتم گاز را لبم طنتیش با

 .کنم تتیاذ نداشتم،خواستم ریخ نه_

 .شد ام رهیخ بهت با ریام

 .دیخند یم خانوم،بلند کوثر و بود کرده غش خنده از رسما فرشته

 ؟یذار یم سرکار وروجک،منو_

 .دادم را جوابش ییپرو با

 .آره_

 .دیبوس را ام گونه عشق با و شد خم میآمد،رو طرفم به

 .کن تیاذ فقط بشم،تو غربونت_

 .شدند داغ خجالت از میها گونه
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 :گفت بود رفته لیتحل خنده از که ییصدا با و نشست مبل یرو فرشته

 صدقت غربون که ؛االنیدیکش ینم ن،خجالتیبود دهیچسب هم به که تازه_

 ؟یدیکش خجالت رفت

 .زدم شیرو به یچشمک

 .هیدلبر یها روش از یکی نمیا_

 

 47_پارت#

 

 .میدیخند و میکرد نگاه لمیم،فیزد حرف و میخورد شام بود؛ یخوب شب

 .نداشتم هرگز، من که یزیخانواده؛چ کی مثل

 .کرد بغل پشت از مرا ریام م،یرفت اتاق خواب،به یبرا که یهنگام

 .دمیکش یقیعم نفس و بستم را چشمانم

 ونس،بردنشی و مامان و شد بد حالش روز،بابام هی بود، سالم 10_

 .عموم خونه گذاشتن منو مارستان،یب

 .زد گردنم به یا بوسه

 .دیچک چشمم از یاشک ی قطره
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 نداشتم،مامان داشت،من یبارب م،عروسکیکرد یباز یعموم،کل دختر با_

 با عموم دختر کنه، یم خراب ذهنمو یبارب یعروسکا گفت یم

 ...جلوم گذاشت اشو،یبارب ی ،همهیمهربون

 .کرد خوش جا لبم یلحظات،رو آن یتلخ به یلبخند

 .بردارم چندتاشونو تونم یم گفت بهم یحت_

 .برگشتم طرفش به

 .دندیدرخش یم یکیتار سبزش،در چشمان

 زیم شون یکی داشتند، لباس یکل داشت، یبارب یلیخ ،اونیدون یم اخه_

 .داشت کالسکه شون یکیداشت، یشیآرا

 .کرد پاک را اشکم دست با

 کدوم؟ یدون یم رفت شونیکی یبرا دلم من، یول_

 . دیکش ام گونه یرو گونه، نوازش را انگشتش

 دوسش اونو یلیخ... لشیوسا با یصورت خونه هیداشت، خونه که یاون_

 ...دمشیچیم خواستم یم که یهرطور داشتم،

 

 .دیبازوام،کش یرو را دستش

 کارتون برامون رکاکائو،یش با کرد، درست کیک برامون عمو زن ،یباز بعد_

  گذاشت



 

 به قلم     شقایق عفراوی
 

 1 
 

 عمو اومد، موقع همون عمو یول ر،یام بود قشنگ نقدریا دلبر، و وید کارتون

 م،یکرد عوض رو کارتون بود، اخبارش میتا چون یول داد ینم ریگ بود خوب

 نگاه باهم گذاشتن، لمیف هی بعدش میخورد شام ز،یم هی دور باهم اخبار، بعد

 مثل منو گفت و دیبوس رو موهام بود، گرفته بغلش تو منو عمو م،یکرد

 بد حالش بابا بود، مارستانیب خونه، ادیب که نیا قبل عمو اخه بدون، پدرت

 .بود

 

 .کرد بغل زدم،مرا هق

 داشتم، رو حس همون هم امشب دارم، خونواده کردم حس شب، اون ریام_

 .خانواده داشتن حس

 .کردند نمناک را شرتشیت م،یها اشک بود، اش نهیس یرو سرم

 ...میهست تو ی خونواده فرشته، و مامانم من، ،یدار خونواده تو نورا،_

 .زد لبانم به یا بوسه اتاق، یکیتار در و کرد جدا خودش از مرا

 ...کوچولومون و تو من، م،یدار کوچولو ی خونواده هی خودمونم ما_

 .گذاشت شکمم یرو را دستش

 .رفتم فرو آغوشش در دوباره

 ...بودم خوانده یمتن کی
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 تکه رد،کهیگ یم آغوش در آنچنان مرا د؛یآ یم یکس روز، کی»:بود گفته

 «بچسبند گریکدی قلبم،به ی شکسته یها

 .کردم را،حس قلبم یها زخم میترم من گرفت،که آغوش در یطور ر،مرایام
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 .دمیشن را جمله نیا یکس چه از ای کجا؟ دانم ینم

 ...شده نییتع یسخت و درد یمشخص آدم،مقدار هر یبرا»

 ...ادی یم شونیزندگ طول در... ایبعض یبرا

 ...ایبعض یول

 ...خوره یم بهشون هم سر پشت 

 ...شه یم اهیس قلبشون که گذره یم سخت بهشون یحد در

 ...شن یم خوب سخت نایا

 «مون یم وجودشون یرو ابد دردا،تا رد هم، بشن خوب

 :دمیپرس شخص اون از

 .دومم ی دسته از من، یعنی_

 .داد جواب و دیخند
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 دوم ی دسته جزو یموقع روزته،ید مثل روزت هر روزمرس، تو، یزندگ نه،_

 یایم وقت هر ،یدار رو یخوا یم که یزیهرچ یکن یم فکر که، یش یم

 از بعد کنه، یم خراب ویچ همه زنهیم بمب، هی ،یکن شکر داشتنشون بابت

 یم بهت خمپاره... بار نیا و خوبه یچ همه که یروز رسه یم بازم اون،

 .بفهم خودت شویبق...خوره

 .رفتم فرو فکر در قایعم ش،یها حرف دنیشن از بعد

 کیشد، یم مگر یول داشتم، قبول را کلماتش نیا بود، روزمره من یزندگ

 بدهد؟ دست از را آن بعد برسد،و بخواهد که یزیهرچ به آدم

 ...بودند دودسته ها اطرافم،آدم در رایز بود قاطع نه کیذهنم، جواب

 ...کشند یم درد شهیهم که ییها آن

 ...خندند یم شهیهم که ییها آن و

 .بود درک قابل ریغ میدو،برا نیا بیترک

 .کردم تجربه را بیترک آن قایعم من روزها، آن در یول

 خوردن کتک ای و یبارب ی خانه کی حسرت از باالتر ،یزندگ که دمیفهم و

 ...است برادر از
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 .شدم خارج اتاق از و کردم عوض را میها لباس شدم، داریب خواب از یوقت

 .بود ونیزیتلو به کردن نگاه حال در خانوم، کوثر

 ...جون مامان سالم_

 .داد را جوابم لبخند با

 .بخور صبحونه نیبش دخترم، ریبخ صبحت_

 .دمیکش صبحانه،خجالت ی آماده زیم دنید با

 .دیخند

 .دهیچ ریدم،امینچ نکش،من خجالت_

 .دمیکش خجالت شتریب

 است؟ تنبل عروسم که کرد؟ یم یفکر چه حاال

 .شد تر قیاش،عم خنده

 .گشنشه االن کوچولوتم بخور، صبحونه نیدنت،بشیکش خجالت غربون_

 .دمیکش شکمم به یدست لبخند با

 .نمیبنش کنارش تا زد میصدا خانم خوردم،کوثر صبحانه که نیازا بعد

 دونستم، ینم یباردار از یزیبودم،چ تو شدم،همسن باردار رو ریام یوقت_

 ...شده باز ذهنشون همه که نبود االن مثل

 .سپردم گوش شیها حرف به یکنجکاو با
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 .زد یا مادرانه لبخند

 یم هیگر نشستم یگرفت،م یم درد پام...نگو که بود بهش حواسم نقدریا_

 که گرفتم یم گرفت،استرس یم درد شده،سرم شیزیچ هی بچم که کردم

 ...بچم یوا

 .کرد یم آرومم و دیخند یم کارام به ر،یام یبابا

 .شد دار بغض شیصدا

 یم رفتار باهات ریام که یهمونجور بود، ریام مثل رفتاراش امرز،یخداب_

 مونیزندگ یرو همه چشم که بود گذاشته برام یاحترام کرد، یم رفتار کنه

 . خورد یم مویزندگ حسرت خودم، خواهر بود،

 

 .داد ادامه و دیکش یآه

 داد، یم انجام خونرو یکارا خودش روز چند اومد،تا ایدن به ریام یوقت_

 یبرا بار هی یسال داداشامم شوهراشون،زن ریدرگ خواهرام و بود مرده مادرم

 ...بهتره برات نگم شوهرمم ی خونواده دمشون،یدیم دیع

 

 .گرفت را دستانم

 یم من بود، خونوادم،رضا ی همه نداشتم، یخوب ی خونواده تو، مثل منم_

 ...یکن یم مقاومت ریام برابر در تو که نمیب



 

 به قلم     شقایق عفراوی
 

 1 
 

 .کردم نگاهش بهت با

 ...من نه_

 .کرد قطع را حرفم

 ره یم ادتی و لرزه یم بدنت و تن اد،یم که اسمش ،یترس یم ونسی از_

 تو مثل من شد، دعوام برادرم با راث،یم و ارث هیقض سر...یدار مرد هی تو که

 خونه، اومد داداشم! زبون متر ،سهیقد وجب هی رضا قول به نبودم، زبون یب

 ...گفت گرفت،بهش دستشو رضا که بزنه منو خواست

 .کن دعوا مردش با ،یکن دعوا یخوا یم...داره مرد خونه نیا

 

 .زد میرو به یلبخند

 هیتک مردت، بذار ؟یخور یم غصه چرا باشه، مردت ریام بذار زم،یعز_

 .باشه گاهت

 رو یمردان تا میاومد ایدن به زنا ما گلم، مینشد ساخته دنیجنگ یبرا زنا، ما

 دیبا ما، جنس کنن، مواظبت ازمون سپر مثل که م،یکن بزرگ و میکن تیترب

 دیبا ییجاها هی توهم ،یبجنگ دینبا گم ینم... کنه آروم دیبا کنه محبت

 ...یباش محکم مردت یبرا دیبا مردت، کنار یول یباش محکم

 .سازه یم خونه زن ستونو اون استحکام یول مردشه خونه، کی ستون
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 .نداشت حد بود، شده ریسراز وجودم به ش،یها حرف با که یارامش احساس

 ...گفت یم راست

 ...شد یم خورده دائم حقم ،ینوجوان در من

 که یحال در بجنگم زده سرم به دارم، کنارم یکوه و کردم، ازدواج که االن

 ...بلرزاند مرا یا زلزله دهد اجازه است محال کنارم، کوه

 روبه ی منظره دنید با و گرفتم باال را سرم در، شدن باز یصدا دنیشن با

 ...گرفت فرا را وجودم ی همه شوک، م،یرو
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 ...من یخدا یوا

 .گذاشتم دهانم یرو را دستم

 .دندیغلط ام گونه یرو ها، اشک

 که یبارب کالسکه، با بود، دهیخر یبارب ی خانه میبرا مهربانم، سبز چشم

 .داشت لباس تا 20 کینزد

 .دمیرس خانوم کوثر حرف عمق به لحظه، آن در

 «باشه گاهت هیمردت،تک بذار
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 .گرفت سمتم به را یبارب ی خانه ذوق، با ریام

 .گذاشتم نیزم یرو و گرفتم دستش از را آن

 .کردم حلقه کمرش دور محکم را دستانم

 .بود من دور زین اونم دستان بعد، یکم

 .شدم رهیخ چشمانش به

 ...ییتو دارم که یزیچ تنها ،یمن گاه هیتک ،یمن مرد تو مهربونم،_

 .کرد نوازش را ام گونه

 یم برات ،یبخوا هم رو ماه باشه، دلت یتو یزیچ حسرت ندارم دوست_

 .ارمی

 .کردم نگاهش طنتیش با

 .خوام یم رو ماه_

 .برد یکفش جا ریز ی نهییآ یجلو مرا و گرفت را دستم

 لمس را بازوانم دستانش گذاشت، سرم یرو را اش چانه و ستادیا پشتم

 .کردند

 .کن نگاش خوب ماه، از نمیا_

 .دمیپاش شیرو به یعشق پر لبخند

 .بشه لیتکم عاشقانه جو بخون، اهنگ کمیداداش،_
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 .شد رهیخ فرشته به طنتیش با ریام

 .کردم نگاه ریام به شوق و ذوق با

 .گذاشت میپهلو یرو را دستش... من تکرار یب عشق من جانان من جان_

 .گرفت را دستش،دستم آن با

 .شدم هماهنگ حرکاتش با هم من که خورد یتکان

 ... من انیگر ی دهید دارد تو دارید شوق_

 .زدم یچرخ گرفت، باال را دستم

 ...گو قصه شهرزاد بگو یخاهیم هرچه_

 .دمیکش جانیه از یغیج. کرد بلندم و گذاشت کمرم دور را دستانش

 ...روت روبه نمیبش تیتماشا محو فقط من_

 .شد رهیخ چشمانم در بود کرده بلند را من که همانجور

 .کرد یم غوغا درونشان عشق بودم؛ رنگش سبز چشمان عاشق

 .اورد نییپا مرا زدن، دست یصدا با

 :گفت خانوم کوثر روبه فرشته

 .گانهیرا یهند لمیجا؛ف نیا میبمون روز چند بذار مامان_
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 .ماندند نزدمان روز خانوم،سه کوثر و فرشته

 .کردم تجربه را عمرم یروزها نیبهتر که میگو یم تمام تیقاطع با

 .برد یم رستوران و پارک به آمد،مارا یم سرکار از که نیا از بعد روز هر ریام

 .میخورد پارک در را بودم کرده درست که یشام هم بار کی

 ...یخانوادگ کیکنیپ کی

 .بودم ریدلگ بیرفتنشان،عج موقع

 .ندیایب  هم باز که کردم هیتوص و کردم شان بغل

 مادرم ای ونسی جانب از یروز،تماس آن از بعد گذشت، یم رفتنشان از دوروز

 .نشد زده

 در به یا تقه که خوردم یم سبز گوجه ولع با و بودم نشسته مبل یرو

 .خورد

 .بود مانده ساعت کیر،یام آمدن تا کردم، نگاه ساعت به

 .کردم نگاه را رونیسوراخ،ب یتو از و دررفتم پشت

 .بود ونسی...من یخدا
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 کتک مرا که یروز آن خاطرات و دیچیپ بدنم تمام در دنش،دردید با

 .شدند رد چشمانم یجلو از لمیف زد،همانند

 .کن باز نورا،درو_

 .دادم قورت را دهانم آب

 بشکونم؟ رو در ای یکن یم باز_

 .بود افتاده لرزه وجودم،به بند بند

 .بود کرده را جانش قصد دزد داشتم،که را خانه در تنها یکودک حس

 .توام با_

 .زد در به یمحکم ی ضربه

 .رفتم اتاق سمت به دو با

 .زدم زنگ ریام به و برداشتم تخت از را ام یگوش

 خانوم؟ جونم_

 .بودم داشته نگه زحمت به را یگوش و دیلرز یم دستانم

 .شد ینم خارج آن از ییآوا و بود شده خشک میگلو

 .رفت هوا به غمیج و دمیپر جا از خورد در به که یمحکم ی ضربه با

 .بده شده؟جواب ینورا،چ_

 .بود ونسی نحس اسم شد، خارج لبانم از که یا واژه تنها
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 ...دوم ی ضربه

 .نبود آن یرو یدیبستم،کل را اتاق در و انداختم را یگوش

 .بودم یحل راه دنبال به و دمیچرخ یم خودم دور مهیسراس

 .دمیکش یبلند غیج خورد،ناخودآگاه که سوم ی ضربه

 .شدم میها لباس ی متوجه و کردم بغل را خودم

 هر از بپوشاند را بدنم ی نقطه به نقطه که یلباس دنیپوش لحظه، آن در

 .شد تر واجب میبرا یگرید زیچ

 ام خانه در به دارد که یدوسر وید آن که نکردم فکر نیا به هم لحظه کی

 .است برادرم کوبد، یم

 .کردم تن به یکیتون و شلوار سرعت به

 خی وجودم تمام در، شکستن یصدا دنیشن با که رفت شالم سمت به دستم

 .زد

 در اتاق ی گوشه ترسان و رانیمن،ح و کرد غلبه من بر یچارگیب احساس

 .شدم جمع خودم

  و برداشتم تخت کنار یپاتخت یرو از را، ام ییطال کوچک گلدان

 .فشردم خود به را آن سفت باشد، یبزرگ ی قتاله آلت کی که انگار

 د؟یسف چشم ی دختره یگور کدوم_

 .بود اه،ناهنجاریس تخته یرو ناخن دنیخراش همانند شیصدا
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 .بود ریکو یهوا همانند خشکم یگلو از گرمم یها نفس

 .گذاشتم میزانوها یرو را سرم

 باعث که آورد درد به را نمیس ی قفسه چنان شد، آزاد میگلو از که ینفس

 .شود خارج میگلو از قیعم یآخ شد

 .شد تر کیش،نزدیها قدم یصدا

 صفتت سگ شوهر اون دل رو رو داغت بزنم، رو نبار،سرتیا خوردم قسم_

 .دارم یم
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 .ام افتاده ریگ ترسناک سکانس کی وسط کردم یم احساس

 یم در،باعث شدن باز ژیق ژیق یصدا یحت که یوودیهال یها لمیف همانند

 .برسد خود اوج به قلبت ضربان شود

 باز را زیانگ نفرت در آن ییطال مو دخترک آنابل، لمیف در که یموقع مثل

 یپاها دنید با زین من د،یلرز خود به آلود خون چشم دو آن دنید از و کرد

 .دمیلرز بود، انداخته رد ام خانه یها یقال یرو کفش با که ونسی

 یم میقا تختت کنار ،یخورد یم یگه هی یوقت ات،یبچگ مثل قایدق_

 .یشد
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 مخلوط با گامبش، گامب یصدا و کردم یم حس ذهنم در را قلبم ضربان

 .بود کرده جادیا یترسناک یتراژد کی ونسی یصدا

 کردم؟ یم کاریچ من موقع اون یدون یم_

 .آمد یم در لرزه به وجودم بند بند دم،یکش یم که نفس

 .دمیکش یبلند غیج میموها شدن دهیکش با

 .کرد بلند میموها از مرا

 آد؟ یم ادتی رو بعدش کردم، یم بلنت موهات از یجور نیا_

 .زد صورتم به یمحکم ی دهیکش

 .زدمت یم یجور نیا_

 .شد یم فشرده دستم درون کوچکم یفانتز گلدان

 .گذاشتم شکمم یرو گونه، را،محافظ دستم یکی آن

 .اومد نییپا شکمم تا نگاهش

 .زد یشخندین

 ؟یکن ییدا منو یخوا یم_

 .کردم نگاهش زد یم موج ها آن در ترس که یچشمان با

 ...بعد حرکت و یلیس...مو شدن دهیکش

 .گرفت را میبازو و شد رها میموها از دستش
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 کنم؟ کارتیچ االن_

 .آورد بازوام به یفشار که بستم را چشمانم

 .کن نگام_

 بود؟ یچ یبعد حرکت

 شد؟ یم چه ،یلیس از بعد

 .داد تکانم محکم

 .کن نگام گفتم_

 ...ریام خاطر به...ام بچه بخاطر

 .زدم سرش به گلدان با آوردم باال تند را دستم

 .گرفت را سرش دست کی با و داد هلم نیزم یرو

 .کردم کنترل نیزم با برخورد از را خودم دست دو با

 .دمید دستش یرو را خون رد

 .شد دستش قفل دوباره میموها و کرد دراز را دستش

 .کنم یم درستت ؟،یشد یوحش_
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 .کند کم دستش فشار از یکم بلکه تا گذاشتم دستش یرو را دستم

 نه یبمون زنده خودت نه که زنمت یم یجور هی کنم، ناقصت نکن یکار_

 .بچت

 وجودم در یکیتار جور کی که کردم یم حس شهیهم من ؛!دیدان یم

 .هست

 با نهییآ یجلو من زد، یم مرا که نیا بعد ،یبچگ در که دانست ینم ونسی

 خشم جور کی زدم، یم مشت وارید به کردم، یم نگاه خودم به نفرت

 .کردم مدفونش یبچگ دوران در که بود من وجود در شده سرکوب

 ونسی گذاشتن دست و مغزم در خطر یها زنگ آمدن در صدا به با یول

 .برگشت یشتریب قدرت با خشم آن ضعفم، نقطه یرو

 .افتاد تب به خشم از د،یلرز یم و بود زده خی که یتن

 .کردم قفل نگاهش در را نگاهم یگستاخ با

 بر گفتنش حسرت هاست سال یا جمله ام، شده قفل یها دندان انیم از

 .کردم زمزمه را بود مانده دلم

 .یبکن یتون ینم یغلط چیه ،یستین یچیه تو_

 .نکردم فکر حرفم نیا بعد جینتا به ابدا و بود کرده قفل مغزم لحظه، آن در

 .دیچسب را میگلو و کرد ول را میموها

 بکنم؟ یغلط تونم ینم که_
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 .کردم قفل دستش یرو را دستانم

 .بود نگاهش قفل یگستاخ با همچنان نگاهم

 .داد دست بهم یخفگ حس کم کم

 و زد چنگ نکردم، دایپ کردنش سر برا یفرصت که یشال و کرد ول را میگلو

 .انداخت سرم یرو

 .دیکش خودش دنبال و گرفت را دستم

 ... که نورا ارمیم سرت ییبال هی_

 نداشت، را انتظارش چون و دمیکش اش پنجه یال البه از محکم را دستم

 .شد رها دستم

 .دمیکش غیج صورتش یتو

 .یبکن یتون ینم یغلط چیه... تو_

 .وفتمیب مبل ی دسته یرو ضرب به شد باعث زد، بهم که یا دهیکش

 .دیکش ریت دلم ریز که بود ادیز یقدر ضربه شدت اما بود شکمم یرو دستم
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 یا شهیش زیم کنار مبل، نییپا و دیلرز میزانوها کردم، بلند مبل از را تنم

 .افتادم

 .بکشم باال را خودم کردم یسع و گذاشتم زیم یرو را دستم

 .دمیکش یم نفس تند تند

 .کرد بلندم و گرفت را میبازو

 .نکشتمت تا ببند دهنتو نورا، ببند دهنتو_

 .بود کشته را ام بچه ام، بچه کرد، یم درد دلم ریز

 یم نیزم پهن قطعا نبود، دستش بند در میبازو اگر و دیلرز یم میپاها

 .شدم

 .کرد رها خود با زین را ام یگ وانهید ریت د،یکش ریت که شکمم ریز

 برداشته زیم یرو از که را، کوچک یخور وهیم یچاقو و کردم بلند را دستم

 .کردم فرو شیبازو در را بودم

 .کرد ول را میبازو و زد یداد

 .گذاشتم شکمم یرو را دستانم شد، خم میزانوها

 .دمیکش غیج صورتش یتو

 ؟یبکش زادتو خواهر و خواهر یخوا یم نجس یتو ببند، دهنتو خودت_

 .دمیکش یتر بلند غیج که برد ورشی میسو به و داد بهم یفحش
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 .داد فشار و گرفت را گردنم دست، کی با

 .ختیر یم شیبازو از مانند فواره که بود یخون به نگاهم،

 .افتاد سوزش به نمیس قفسه

 .کند میرها تا زدم یم چنگ دستش به م،یها ناخون با

 .شد یم شتریب لحظه هر شکمم، ریز درد

 ...که شد یم بسته داشت کم کم چشمانم

 .شد میها شش وارد ولع با که بود ینفس بعد و آمد نفر چند یصدا

 .دمیکش یم دهیبر دهیبر یها نفس و افتادم نیزم یرو

 .کرد بلند را سرم و گرفت قرار سرم ریز یدست

 .نداشتم را میها پلک کردن باز ییتوانا
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 گرید و زد یم صدا را اسمم که بود ریام یصدا دم،یشن که ییصدا تنها

 ...چیه

 

 .گذارد یم ها آدم وجود در خدا که است یعنصر...تیانسان
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 .ستین وجودشان در تیانسان ها، آدم از یبعض

 یباش بهیغر ،یباش دوستش ،یباش مادرش ها، آن با نسبتت کند ینم یفرق

 تنها باشد؛ نداشته تیانسان آدم کی یوقت ،یباش خواهرش من مثل دیشا ایو

 .یکن فرار دیبا ،یباش سست مثل اگر و است؛ مقابله ،یبکن دیبا که یکار

 

 کی نیهم که انگار بودند، ذهنم در کامل ها صحنه کردم، باز که را چشمانم

 .بودند اتفاق حال در قبل هیثان

 ...خواب؟ از بعد یفراموش حس آن کجاست پس

 .کرد یم درد نمیس قفسه و بود دار خش میها نفس

 .بود وصل دستم به یسرم و بودم دیسف یاتاق یتو

 .شدند یجار ام گونه یرو عیسر ها اشک گذاشتم، شکمم یرو را دستم

 .شد لیتبد فغان و داد به کم کم ام، ومعصومانه آرام ی هیگر

 .شد وارد ریام و شد باز شتاب با اتاق در

 راهنیپ یباال یها دکمه و بودند قرمز چشمانش بود، آشفته شیموها

 .بودند شده کنده اش، یا سورمه

 .کرد پاک را میها اشک دست با

 خوبه؟ حالت زم؟یعز یاومد هوش به_

 .گرفت شدت ام هیگر
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 ؟یدار شده؟درد یچ_

 .شد خارج میگلو از دهیبر دهیبر کلمات،

 مرد؟ بچم...بچم...ب_

 .دیبوس یطوالن را ام یشانیپ و شد خم میرو

 .بودند یاشک چشمانش

 .سالمه بچمون زم،یعز نه_

 ...درد آن ضربه، آن پس شد، ینم باورم

 .گرفت دردم من...نه...نه_

 .کرد نوازش را میموها

 .شم فدات سالمه بچمون یول خانومم، درسته_

 .دمیکش یراحت نفس

 .ریام_

 .جانم_

 .کن بغلم_

 .دیکش دراز مارستانیب ی نفره کی تخت یرو کنارم

 .فشرد خود به آرام را من و گذاشت سرم ریز را دستش

 .دیکش کمرم یرو گونه نوازش را دستش
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 .گرفت فرا را وجودم ت،یامن حس

 خود در قلبم ی گوشه ترسان، که یکوچک ینورا یبرا سوخت، یم دلم

 ...مانده جا و تنها ینورا همان کرد، یم هیگر و بود شده جمع

 ...کوچکم ینورا یبرا سوخت دلم

 .دندیبار شدت با میها اشک

 .کردم یسوگوار بخت، هیس یتنها ینورا یبرا مردم، آغوش در

 یم هیگر زین او افتاد، لرزش به ریام نهیس که کردم یم هیگر سوز با آنچنان

 .کرد

 دست بهم رخوت احساس ،یمدت از بعد د،یرس گوشم به ییها قدم یصدا

 .شد بسته چشمانم و داد
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 .بودم تر آرام شدم، داریب که بار نیا

 ؟یشد داریب_

 .باشد جا نیا نداشتم را انتظارش

 .زدم یپوزخند و شدم اش رهیخ



 

 به قلم     شقایق عفراوی
 

 1 
 

 .بود نیغمگ مثال صورتش و داشت دست در یدستمال

 ؟یکن یم نگام ینطوریا چرا_

 .کرد یم درد گردنم

 .دیکش یم ریت سرم

 ...مینگو ازش یزیچ است بهتر هم اعصابم

 کنم؟ ات حواله عشق با نگاه یخا یم البد کنم؟ نگات یخوا یم چطور_

 .بود دهیند را نورا یرو نیا شد، گشاد چشمانش

 ...هه

 .بود کرده را ام بچه و من جان قصد پسرش

 .یگ یم یچ باش مراقب یول درست بده حالت کن؛ صحبت من با درست_

 ...بود شده آزاد خشمم

 .بود تابیب ییخودنما یبرا االن و بود شده سرکوب ها سال

 .کردم سکوت بودنش مادر حرمت به حال، نیا با

 .شد وارد فرشته و شد باز در

 .بود تر کمرنگ یلبخند جوابش که زد میرو به یلبخند

 .یطلبکار مادرت یبرا ،یخندون شوهرت خواهر یبرا_

 .شد بلند یصندل یرو از
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 یم باباشو ارث خانوم شش،یپ برم تنمه، ی پاره دخترمه، گفتم بگو منو_

 .خواد

 .فشردم هم به محکم را چشمانم

 .آمد خانوم کوثر یصدا

 بچشو خودشو بود کینزد برادرش ؟یدار یانتظار چه ازش جان، نبیز_

 .بکشه

 .بزنه حرف ینجوریا مادرشم که یمن با نداره لیدل یول ناراحته، فهمم یم_

 یبعد حرف دنیشن با یول کنم یخواه معذرت که کردم باز لب داشت، حق

 .افتاد انیغل به وجودم در آتش اش،

 باهاش ستین معلوم ،یکالنتر ی گوشه افتاده یزخم یبازو با بچم ونسمی_

 .نیا شیپ اومدم کردم ول پسرمو منه ریتقص کنن، یم کاریچ

 .شدند باز ضرب به چشمانم

 .فرشته_

 .بود سرد میصدا

 .شد کمینزد فرشته

 .جانم_

 .اریدرب دستم از سرمو_

 ...تموم هنوز اخه_
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 .شد خفه نگاهم با شیصدا

 .کرد خارج دستم از را سرم

 .ستادمیا مادرم یرو روبه و رفتم نییپا تخت از

 .کردم نگاهش بغض و تیعصبان خشم، با

 هلم زد، یلیس بهم د،یکش موهامو اتاق، تو اومد شکوند، مو خونه در ونسی_

 ...تو موقع اون کنه، خفم که گرفت گردنمو مبل، یرو داد

 .کرد ینم کارو نیا اونم ش،یزد ینم چاقو با تو اگه_

 .شدم براق صورتش یتو

 خودم با جا همه بعد به نیا از ه؟یچ یدون یم اصال کردم، یکار خوب_

 .رهیبم قلبش تو بزنم دمش،ید اگه که برم، یم چاقو

 .دیکوب دستش به دست کف با و کرد ینیه

 .داداشته داده؟ ادتی یک حرفارو نیا_

 .دمیکوب ام نهیس به محکم دست با

 .میبود مرده وبچم من االن د،یرس ینم ریام اگه خواهرشم، منم خب_

 .ببرن رو ونسی گذاشت بود؛ اومده مامور با شوهرت_

 .شد تموم ن،یمرد برام گهید شماها مامان؛ کن گوش_

 ...یزبون چه واال، خوبه_
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 .نداشتم را شیها یچرند ی حوصله

 .بستم شیرو به را در و دادم هلش اتاق رونیب به و گرفتم را شیبازو

 .آمد ینم خانوم کوثر و فرشته از ییصدا

 .بودند رهیخ من به تعجب با دو هر
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 .کردم یمخف دستانم انیم را صورتم و نشستم تخت یرو

 .شدند یم ام نهیس گرفتن درد باعث دم،یکش یم که یقیعم یها نفس

 نورا؟_

 .کردم نگاه فرشته به و کردم بلند را سرم

 .کن صدا رو ریام_

 .دیگز را لبش

 .یکالنتر رفت ریام_

 .دمیمال را چشمانم

 .شد یچ رفتم هوش از که نیا از بعد_

 .انداخت خانوم کوثر به ینگاه فرشته
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 .شد خارج اتاق از بعد و کرد دییتا سر با خانوم، کوثر

 .نشست تخت یرو کنارم فرشته

 ...داشت ونسی که دندیرس یموقع مامورا، و ریام_

 .کرد نگاه گردنم به غم با

 .یبود هوشیب روز کی مارستان،یب اوردت هم ریام ،یرفت هوش از بعدش_

 .دادم حرکت شکمم یرو گونه نوازش را دستم

 شد؟ یچ ونسی_

 .کرد یپوف

 تا یبد شهادت یبر تا توان منتظر بازداشتگاهه، تو االن بردنش، مامورا_

 .ببرن حبس براش

 حبس؟

 .کرد یم سکته مادرم...هه

 .دمیکش دراز تخت یرو

 .کرد نوازش را میموها و کرد جور و جمع را خودش

 من ست،ین ریام که حاال کنه، یم ناز موهاتو خواب، موقع که گفت ریام_

 .کنم یم نوازشت

 .فشردم را آزادش دست و زدم شیرو به یلبخند



 

 به قلم     شقایق عفراوی
 

 1 
 

 .نبود آسان میبرا خواب

 ...کرد یم درد گردنم

 ...دیکش یم ریت سرم

 ...داشت یجزئ درد کی شکمم

 .بستم را چشمانم حال نیا با

 نورا؟_

 هوم؟_

 .بگم بهت ویزیچ هی خوام، یم_

 .کردم باز را چشمانم

 ؟یچ_

 .امدیدرن ازش ییصدا

 .کردم وارد یفشار دستش به

 منم ،یرفت یم که هرجا. بود تو دنبال نگاهش شهیهم ریام ،یدون یم_

 ...دنباله نگاهم شهیهم

 .شدم زیخ مین وحشت با

 .دمینال

 !...نه فرشته،_
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 .دیچک اش گونه یرو یاشک قطره
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 .کردم حلقه اش شانه دور را دستم

 ..رفت یم ضعف براش دلم کرد؛ یم اخم یوقت. بود اون یپ نگاهم شهیهم_

 ...یول

 .کردم نوازش را کمرش

 جدا کورکورانم ی عالقه نیا از منو کرد یسع یلیخ بود؛ شده متوجه ریام_

 ..کنه

 پس گفتم، و شدم غیج من و ستین تو مناسب ونسی گفت، بهم روز هی

 مناسبته؟ خواهرش چطور

 

 .کرد نگاهم بغض با

 رحم زنش به زنه، یم خواهرشو ابونیخ یتو که یبرادر گفت؛ بهم ریام_

 .کنه ینم

 .شد کباب خواهرکم یبرا دلم
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 گفت یوقت گرفت، راهمو یجلو ونسی یوقت بافتم، ایرو هم باز من، یول_

 ...شد پا به یعروس هی دلم تو کن، ازدواج باهام

 

 .شدند یم ریسراز شیها گونه یرو تندتر ها اشک حاال

 ایدن بره، یم برادرم شیپ از تورو ای کنم ازدواج باهاش ای گفت یوقت یول_

 .بود برخورده بهم کرد، دیتهد منو اون شد، آوار سرم رو

 .کرد پاک لباسش نیاست با را شیها اشک ها، بچه مثل

 کنم، قبول من که زده حرفو نیا دیشا که بافتم ایرو خودم یبرا هم باز_

 ...زده رو حرف اون من داشتن بخاطر که کردم یم متقاعد خودمو

 ...من ی فرشته طفلک بودم، اش رهیخ یناراحت با

 بود؟ باخته یکس چه به دل

 ...یپرداز الیخ یه بافتم، یم ایرو یه_

 ...دمتید حال اون با یوقت یول

 به دیکوب محکم منو یکی که انگار ،یزیخونر با کبود، صورت و گردن با

 ...نیزم

 دونه دونه شدن کشته با بود یمساو دم،ید یم تنت رو که یکبود هر

 ...من یاهایرو

 .دوخت چشمانم در را چشمانش
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 بگو تو شه، یم نفهم شه، عاشق یوقت قلب یدون یم خودت تو نورا، یول_

 نفهمم؟ قلب نیا با کنم کاریچ من
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 .دمیفهم یم

 .بود آسمان تا نیزم ما، یها عشق انیم تفاوت یول بودم شده عاشق زین من

 .کردم یم نوازش را میها یکودک دوران قیرف که بودم من حاال

 .آمد میها لب یرو یسرد لبخند

 که یحال در میکن یم نوازش را گرانید م،یهست بیعج یلیخ ها آدم ما

 .میتر محتاج هیبق از خودمان

 .دمیکش ینیسنگ نفس

 .دهم صیتشخ را فرشته نگاه خط بود نتوانسته وقت چیه

 .شد وارد ریام و شد باز در

 .گذاشت تخت کنار کوچک زیم یرو را دستش در کیپالست

 .کرد نگاه برادرش به و کرد بلند ام شانه یرو از را سرش فرشته

 .ستادیا و کرد درست سرش یرو را شالش
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 .فشرد دست در را شیبازو و شد کینزد فرشته به ریام

 ؟یآبج یخوب_

 جادیا ینیغمگ یتراژد اشکش از پر یها چشم با که زد یلبخند فرشته

 .بود کرده

 .داداش خوبم_

 .شد خارج اتاق از

 .دیبوس را ام یشانیپ و شد کینزد ریام

 چطوره؟ من قشنگ حال_

 .گرفتم دستانم در را سرم

 یم فقط بدم، ای خوبم فهمم ینم و کنم ینم حس یچ یه ر،یام حسم یب_

 .کالفم دونم

 .رفت ضعف دلم که دیخند صدا با

 .بودم اش خنده یصدا تن عاشق

 .رفت اتاق در کوچک خچالی سمت به و برداشت را کیپالست

 .شد کمینزد السیگ کامپوت با و دیچ خچالی در را کیپالست یمحتوا

 ...خواست ینم السیگ کامپوت دلم من اما

 ...گرفت قرار خچالی در که یبیس کامپوت یبرا رفت ضعف دلم
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 .خوام ینم نویا من_

 .انداخت بهم ینگاه

 .دادم ادامه یتخس با

 .خوام یم رو بیس کامپوت_

 .تره یمقو نیا شما، االن یبرا زمیعز اما_

 .زدم نق لوس یها بچه همانند

 .خواد یم بیس کامپوت دلم من_

 .خورد جا ام یعصب و بلند یصدا از

 .دمینال و گذاشتم صورتم یرو را دستانم

 آخه؟ یارینم برام اونو چرا_

 .داشت هیگر حالت میصدا تن

 نورا؟_

 .زد میصدا یشگفت با

 .ادیب در چل و خل بچت بذار خوام، ینم یچیه من اصال_

 .شد گشاد چشمانش

 نوراااا؟ ،یوا_

 .دادم تکان شیبرا را ام اشاره انگشت
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 .خورم ینم یچیه ای ،یاریم اونو ای_
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 .اورد میبرا را بیس کامپوت و زد ام یتخس به یلبخند

 .نشست تخت یرو کنارم

 ؟یبود یکالنتر_

 .گذاشت دهانم به بیس یا دانه

 .آره_

 شد؟ یچ خب،_

 .ببرن شهادت تو از انیب تا بازداشته، فعال_

 .دم یم تیرضا_

 .زد خشکش

 چرا؟_

 .دمیکش یناچار یرو از ینفس

 اونا با باشه، بد من با چقدر هر ونسی دارن، رو ونسی فقط مامان، و بابا_

 .خوبه
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 .کرد نگاه من به تاسف با

 ؟یکن یم نگام یجور نیا چرا_

 .برد فرو شیموها درون را دستش

 دربرابرشون؟ اومدن کوتاه همه نیا از ینشد خسته خودت_

 .داداشمه ونسمی خونوادمن باشن یچ هر یول شدم؛ خسته چرا_

 .شد بلند تخت یرو از

 .بکشه تورو خواست یم که یداداش اره_

 ؟یعصبان نقدریا چرا تو حاال_

 .دیترک بمب همانند عشق، و یمهربان از حجم آن ناگهان

 تو بعد بودن، مردن حال در من بغل یتو بچم و زنم که میعصبان نیا از_

 ؟یبگذر یخوا یم

 .گرفتم دست با را دردناکم سر

 .ریام نزن داد_

 برات چرا تو ،یهست یحال چه در تو ستین مهم براشون نایا نورا؛ نزنم؟ چرا_

 باشه؟ مهم

 .شدم اش رهیخ حرف یب

 .بده جوابمو_
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 ازشون تونم ینم بودند، ورم و دور اونا فقط ،یزندگ سال ۱۸  یتو چون _

 .بگذرم

 جرات تو ها سال اون تو اصال ؟یزندگ یذار یم رو سال ۱۸ اون اسم تو_

 ؟یبزن حرف ینطوریا یکس با یداشت

 .کردم نگاهش خشم با

 .بکوبه  االن بعد بسازه منو که نبود یریام آخه نه،_

 .رفت باالتر شیصدا تن

 هر بسه گم یم دارم ده؟ید ضربه مخت دعوا تو نورا؟نکنه یگ یم یچ_

 ..یگذشت حقت از چقدر

 .برگرداندم را میرو بغض با
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 سوزه ینم مادرم، و ونسی یبرا دلم من_

 ییخدا بفهمه، اگه ر؛یام ستین خوب حالش باالم. پدرمه من، دل حرف

 ...نکرده

 

 .کردم حس سرم پشت در را حضورش



 

 به قلم     شقایق عفراوی
 

 1 
 

 .برگرداند خودش سمت به مرا و گرفت را میها شانه

 درست یول درست، توان ی خونواده اونا ،یگ یم یچ فهمم یم نورا؛_

 .بدن ادامه کردنت خورد به ینجوریهم یبذار ستین

 .شد یاشک چشمانم

 ست؟ین سخت من یبرا یکن یم فکر مرده، روحم کنم یم حس من ریام_

 .بزنه بیآس بخواد خواهرشم که یمن به برادرم که نیا

 .گرفتم دست با را سرم

 که یهرک. بود گاه هیتک و تیامن بندش پشت ومد،یم برادر حرف هرجا_

 داشت، گاه هیتک هی چون نداشت وحشت یزیچ از داشت، برادر من وبر دور

 بزنه؟ بیآس فرشته به یکس ید یم اجازه ر؛یام تو خود م،یبر دور چرا

 .ماند ام رهیخ سکوت در تنها

 من یکرد فکر نزنه؟ دم و نهیبب نارویا که داره تحمل چقدر من قلب مگه_

 آدم و عالم از یوقت که برادر هی باشه؟ پشتم که خواد ینم برادر هی دلم

 ببرم؟ پناه بهش رم،یس

 .گرفت آغوش در مرا و کرد یط را نمانیب یقدم مین ی فاصله

 صورتت دم،ید وضع اون با تورو و خونه اومدم یوقت نورا، یدون ینم تو_

 از کردم فکر لحظه هی یبرا من و یکرد غش من بغل یتو بود، شده کبود

 ...دادمت دست
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 .گرفت قاب دستانش با را صورتم

 یجلو موقع اون برسه، بهتون یبیآس نذارم بودم داده قول  من نورا_

 ...بود کینزد من یچشما

 .کردم نوازش را اش گونه

 من باشم، مواظبتون بودم نتونسته که نیا از نورا، کشم یم خجالت ازت_

 ...و کنم مراقبت بچم و زن از تونم ینم یحت که میمرد چه

 .کردم بغلش که بودم من بار نیا و گذاشتم لبانش یرو را انگشتم

 .گذاشت ام نهیس یرو را سرش و شود من قد هم تا کرد خم را خودش

 زده خجالت و نیغمگ قایعم باشد مواظبم بود نتوانسته که نیا از من مرد

 .بودم مادرم و ونسی فکر به خودخواهانه چه من و بود

 .کرد بلند را سرش

 .شدم رهیخ چشمانش در

 ی عالقه از دست فرشته تا افتاد یم دیبا اتفاق نیا زم؛یعز ستین تو ریتقص_

 ...یمن مرد ،یباش یچ هر... ضمن در برداره، کوکورانش
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 .شود رفع خطر تا ماندم مارستانیب در دوروز
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 .کرد صحبت من با افتاده اتفاق درمورد و آمد یمامور مدت، نیا در

 شخص ی بچه کشتن ونس،ی قصد که نیا لیدل به اما دادم تیرضا من

 .شد بازداشت ماه شش مدت به بود، یگرید

 :داد را جوابم گونه نیا دم،یپرس ریام از را لشیدل یوقت

 هم اون! یباردار شما یول شه، یم محسوب یخانوادگ ونس،ی و تو یدعوا_

 ینم اگر دادم، تیرضا من تازه  نداره، شما با یخانوادگ نسبت که یکس از

 .موند یم شتریب یلیخ دادم،

 

 خدارا نبود، نیزم یرو خون و دعوا آثار از یاثر م،یبرگشت خانه به یوقت

 .بودم شاکر بابتش

 بعدا به اورا تماسبا که داشتم رفته دست از تماس چند ام، یگوش یرو

 .نداشتم زدن حرف ییتوانا رایز کردم موکل

 یرو که یمبل یرو نگاهم و رفتم ییرایپذ به کردم، عوض که را میها لباس

 .شد قفل افتادم آن ی دسته

 .گذاشتم شکمم یرو را دستم

 .نشستم ینم مبل آن یرو وجه چیه به

 .یفور اونم ،یبزن زنگ بهش گفته خانوم مرجان نورا،_

 .دمیکش دلم در یظیغل آه
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 ده؟یفا چه یول نداشتم هارا لحظه آن مرور ییتوانا

 .گفتم یم دیبا زود ای رید

 .نشستم تخت یرو و رفتم اتاق به

 باشد، دهیخواب یگوش یرو که انگار مرجان کردم، برقرار را یریتصو تماس

 .داد جواب

 .بود ام رهیخ نیخشمگ یا افهیق با
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 .دادم جواب حالت یب ینگاه با را، نگاهش

 .سالم_

 .کوفت و سالم_

 .زدم یتلخ لبخند

 .کرد یپوف

 .میزن یم حرف بعدا_

 .کردم قطع زود و گفتم یا باشه

 .دمیکش دراز تخت یرو
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 .دندیکوب یم وجودم ی وارهید به شیها موج و بود شده آزرده قایعم روحم

 .بود دهیکش دراز قلبم در یا گوشه خسته کوچکم، ینورا

 .داد هیتک در چهارچوب به ریام

 ؟یکن یم فکر یچ به_

 .نداشت قرار آن یرو ،ییطال کوچک گلدان شد؛ تخت کنار زیم قفل نگاهم

 .ندارم یفکر ثبات ، دونم ینم_

 ؟ینکرد صحبت مرجان با چرا_

 .کردم زوم روزم آن پناهگاه یرو و دادم رییتغ را نگاهم جهت

 .دیکوب یم در به داشت ونسی زدم، زنگ بهت یوقت_

 .اومد غتیج یصدا_

 به که یقد هر با. دستم گرفتم رو ییطال گلدون و گوشه اون نشستم من_

 موهام از. شد یم ریسراز بهم شتریب وحشت احساس شد، یم کینزد من

 ...کر بلندم

 .کردم نگاهش کرد، وارد میپا مچ به که یفشار با

 .کردن فیتعر یبرا زوده نگو،_

 .دوختم سقف به را چشمانم
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 میقا تخت کنار داد، یم دست بهم وحشت حس وقت هر م،یبود که بچه_

 ...هی و یلیس هی با کرد، یم بلندم موهام از اومد، یم که ونسی. شدم یم

 .نشست شکمم یرو دستم

 گلدون با و دمیترس آخرش حرکت از ر،یام دمیترس من...شکم به لگد هی_

 .سرش تو زدم

 .زد میپا ساق به یا بوسه و دیخند

 بهش و زد غیج صورتش تو ،ییرایپذ تو برد کشون کشون منو بعدش_

 .مبل ی دسته یرو داد هل منو اونم ،یستین یچیه تو که گفتم

 .دندیغلط ام گونه یرو آرام، آرام میها اشک

 گرفتم زیم به دستمو خوردم، سر که مبل دسته یرو از گرفت، درد دلم_

 برش بود، ها وهیم شیپ کیکوچ یچاقو هی زیم یرو ن،یزم نخورم که

 .بازوش یتو کردم فروش و داشتم

 یتیعصبان و عذاب زانیم صورتش، سخت حالت از انداخت، نییپا را سرش

 .گفتم یم دیبا من یول کرد، حس شد یم را بود وجودش در که
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 .بود گردنم دور دستاش بعدش نجس، گفتم بهش_
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 .انداخت میها چشم به یعصب نگاه و کرد یپوف

 بشم؟ شرمنده شتریب من که یگ یم نارویا_

 .کنن یم ینیسنگ دلم یرو بد چون گمیم نه؛_

 .کردم یم هیگر صدا با گرید حاال

 یه ومد،ینم خوشش من از ،یبچگ همون از کردم، کارشیچ من مگه_

 نشد دلم، رو ذاشت رو عروسک هی حسرت زد، یم کتکم کرد، یم تمیاذ

 دیبا دختر گفتن، یم بهم همش کنم، یباز کمی بتونم من و رونیب میبر

 سبک شدم یم دم،یخند یم کمی اد،یب در صداش دینبا دختر باشه، ساکت

 یم سازشون هر به گستاخ، پرو شمیم دادم، ینم ویکس جواب ا،یح یب و سر

 .بود دعوا تهش! دمیرقص

 معلما مدرسه، یتو اتاقم، تو ای بود خونه آشپز تو جام ای شب، تا صبح

 من دونستم ینم کتابه، تو سرم فقط ه،یبق خالف بر که کردن، یم قمیتشو

 رونیب اتاق از پامو بود، خونه ونسی یوقت نداشتم، خوندن درس جز یکار

 حالل خودشون یبرا یچ همه بود، حرام ییتنها رفتن رونیب ذاشتم، ینم

 .بود حرام نورا یبرا یول بود،

 

 .گرفت آغوشم در پشت از و دیکش دراز کنارم

 تا ذارم یم مرهم دردات یرو نقدریا کنم، یم جبران برات نارویا ی همه_

 ...یزندگ نیبهتر سازم، یم برات رو ها لحظه نیبهتر بشه، پاک جاشون
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 .نذار تنهام فقط_

 .ذارم ینم_

 قول؟_

 .کرد انگشتش قفل را کوچکم انگشت و گرفتم را دستم

 .قوال نیا از_

 .کردم پاک را میها اشک

 نا؟یا از چرا_

 .داد حرکت شکمم یرو را دستش

 .بودن یواقع شهیهم قوال، نیا چون_

 .زد مهیخ تنم یرو و گرداند برم

 ؟یفسقل بخورمت_

 .گرفت گاز را گردنم و کرد خم را سرش

 !رییییام_

 .کرد باز را ششین

 .گهید یکی د،یچسب_

 .گرفت گاز را ام گونه بار نیا

 .دادم هلش و دمیخند
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 .زشته نکن_

 چرا؟_

 .نهیب یم داره بچمون_

 .زد یزیآم طنتیش لبخند

 .کنه عادت ندهیآ در تا نهیبب االن بذار_
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 .زد لبانم به یا بوسه بار نیا و شد خم

 م؟یبخور یچ شام خانومم، خب_

 .کردم فرو شیموها درون را دستم

 کنم؟ درست یدار دوست یچ_

 .خورم یم تورو باشه من به واال_

 .زدم شیبازو به یآرام مشت

 .کرد رو یماکارون اون هوس دلم امشب نورا،_

 کدوم؟_

 مدرسه؟ یاورد یپخت یماکارون فرشته یبرا بار، هی ادتهی_
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 .نشست لبانم یرو یقیعم لبخند روز آن یادآوری با

 شرط قبلش بود، باالتر من از نمرش فرشته که بود یروز تنها روز اون_

 .میبود بسته

 .دیبوس را ام ینیب نوک به بار نیا و شد خم

 و بردم ازش منم نورا، پخته؟گفت یک دمیپرس ازش خونه، اوردش فرشته_

 .خوردم همشو

 .دمیخند دل ته از

 ؟یگیم یجد_

 .داد تکان را سرش خنده با

 .بود اخمو اورد رو ضرف که فرداش_

 .قبال پختم یماکارون که من عشقم، یول

 .ظیغل سس با بودن، یونیپاپ اونا اونا، مثل نه_

 .یندار دوس کردم یم فکر من اها،_

 نداشته دوست شه یم مگه خوردم، یم پختت دست از که بود یبار نیاول_

 باشم؟

 .دمیبوس قیعم را گردنش و دادم خرج به احساس کمی من بار نیا

 .کنم یم درست برات چشم_
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 .داشت ام نگه که داشتم شدم بلند قصد

 .گهید کمی نرو، االن_

 .زدم یلبخند خمارش، یها چشم دنید با

 .چشم_
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 .کرد یم نگاه قابلمه در یمحتوا به تعجب با

 ر؟یام شده یچ_

 ه؟یشکل نیا چرا نیا_

 مگه؟ چشه_

 .داره فرق اون با رنگش_

 ؟یفرق چه_

 .بود تر پررنگ اون_

 .بود شتریب گوجش رب اون البد خب_

 .آورد در را رب و رفت خچالی طرف به

 ؟یکن کاریچ یخوا یم_
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 .کنم اضاف رو ربش خوام یم_

 دستش از عجله با که بگذارد یماکارون یرو خام خام را رب داشت قصد

 .گرفتم

 ر؟یام یکن یم کاااریچ_

 .کمه یگفت خودت_

 .یکن اضافه ینطوریا نگفتم کمه گفتم_

 .کنه یم اضافه ینجوریا مادرم میدید یم شهیهم من ؟یچطور پس_

 .بخوره تفت گاز سر ازیپ با دیبا اول زم،یعز نه_

 .ندارم دوست ازیپ من_

 .شد گرد تعجب از چشمانم

 ؟یخورد یم یماکارون قبال چطور پس_

 .زد کمر به را دستانش

 هست؟ ازیپ اونا تو مگه_

 .ذارم یم ازیپ غذاهام ی همه تو من زمیعز_

 .دمیند من چرا_

 ه؟یدنید مگه_

 .شد رهیخ یماکارون به اخم با
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 .داره ازیپ خورم، ینم من_

 .دارن ازیپ یپختن یها غذا ی همه زمیعز_

 .یزد یم گول منو تو ست،ین قبول_

 :گفتم غیج حالت با زده رتیح

 .ذارن یم ازیپ همه غذاها تو ،یزدن گول چه_

 .دیکوب نیزم به را شیپا تخس، یها بچه همانند

 .یکن یم هیتوج کارتو فقط تو ذاشت، ینم من مامان ندارن،_

 .کردم اخم

 ر؟یام یگ یم چرت چرا_

 .گم ینم چرت_

 .کردم یپوف

 .میبپرس میبزن زنگ مامانم به ایب اصال_

 .باشه_

 خانوم کوثر با و برداشتم زیم یرو از را ام یگوش م،یرفت ییرایپذ به باهم

 .گرفتم تماس

 ؟یخوب دخترم؛ سالم_

 د؟یچطور شما یمرس جان، مامان سالم_
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 چطوره؟ ریام خدا، شکر_

 .کردم یاوف

 .ذاره ینم ازیپ غذاهاش تو مامانم گه یم کرده، کالفه منو پسرت نیا_

 .بگذارم بلندگو یرو را تماس که کرد اشاره ریام

 و من بلند ی خنده بندش پشت و دیچیپ فضا در خانوم کوثر یصدا ناگهان

 ...ریام قیعم یها اخم
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 .شه ینم متوجه ریام کنم، یم رندش یول ذارم، یم غذاهام ی همه تو من_

 .دمیخند بلند ریام به کردن نگاه با

 .گرفت دستم از را یگوش اخم، با ریام

 ؟یزد یم گول منو مامان، که واقعا_

 .اومد کوثرخانوم ی خنده یصدا

 .شه ینم ازیپ بدونه غذا پسرم، اخه_

 !خونه آشپز تو امیب یذاشت ینم نهیهم واسه شه، یم هم یلیخ_

 .زمیعز اره_
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 .نشست مبل یرو اخمو

 .کردم یخداحافظ خانوم کوثر از

 .رفتم خانه آشپز سمت به و دمیخند شیها اخم به

 .زدم صدا را ریام و دمیچ کوچک یغذاخور زیم یرو را غذا

 .آمد شیها اخم همان با

 .خورم ینم_

 .یبخور دیبا_

 .یبخور تو تا شتیپ نمیشیم ر،یخ نه_

 .نشست مقابلم

 .خوردن به کرد شروع و گذاشت شیجلو را ساالد ی کاسه

 .بخور یماکارون_

 .زد زیم به مشت با

 .خورم ینم گفتم_

 .کردم نگاهش تعجب با

 .بخور گم یم دارم_

 .غذاهاتون نیا با خورم، ینم گم یم دارم منم_

 .یکن یم ناز چقد ر،یام اوف_
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 .زد داد ناگهان

 .خوام ینم خو_

 .کردم نگاهش تعجب با

 .آمد بدم اریبس حرکتش نیا از من که داد، هل جلو به را یماکارون بشقاب

 .کردم پرت طرفش به و گرفتم دست در یماکارون یمشت

 .کردم درست منه ریتقص درک، به نخور_

 .خوردند رهنشیپ و صورت به ها یماکارون

 .شد رهیخ بودند انداخته لک شیرو ها یماکارون که رهنشیپ به بهت با

 .گرفت را دستم که شدم بلند

 ؟یکن یم فیکث منو_

 .داد هل دهنم در و برداشت یماکارون یمشت

 .کردم ییتقال و زدم یغیج

 .گرفت مرا تر محکم و کرد حلقه کمرم دور را دستش

 .ختیر ام قهی در خباثت با و برداشت گرید یمشت

 .دمیکش یبلند غیج

 .شعوریب ریام_

 .کردم یخال شیرو و برداشتم را آب وانیل
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 .ختیر میرو و برداشت را ساالد

 شام یبرا که یزحمت و بود شده لیتبد جنگ ی صحنه به خانه آشپز

 .رفت باد بر بودم دهیکش
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 .زدم یثیخب لبخند د،یرس ذهنم به که یفکر با

 .گذاشتم لبانش یرو را لبانم و رفتم کشینزد

 .کرد حلقه کمرم دور را دستانش

 .بکش دراز ر،یام_

 .کرد نگاهم خمار یچشمان با

 چرا؟_

 .کردم نوازش را صورتش

 .ارمیدرب یباز یوحش کمی خوام یم_

 .دیکش دراز و دیخند

 .گرفتم گاز را لبانش و نشستم شکمش یرو

 .بست را چشمانش
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 .بود نقشه یاجرا وقت

 .کردم یخال دهانش در را بود دستم در که ییها یماکارون

 .شدم خم شیرو که شود بلند خواست و زد یداد

 .گرفت را کمرم

 .کرد بلند خود با زین مرا و شد بلند

 .کردم قفل کمرش دور را میوپاها دمیکش یغیج

 .ستادیا شیسرجا ناگهان

 .مزس خوش_

 .دمیکوب اش نهیس به یمشت حرص با

 شدنه؟ بلند وضع چه باردارم، من ،یوحش_

 .بخورم غذا خوام یم نییپا برو نزن، حرف_

 .ینداشت دوست ازیپ که تو_

 .کرد یاوف

 خامش ی مزه از من ست،ین بد غذا یتو مزش خوردم، گول سال همه نیا_

 .میکن یطونیش کمی خواستم فقط اد،یم بدم

 .کردم نگاهش تعجب با

 .گرفتم گاز محکم را گردنش ،یناگهان حرکت کی یط
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 .کند جدا خودش از مرا کرد یسع و زد داد

 .نکن نوراااا،_

 .یکرد فیکث آشپزخونرو که نیا یبرا نمیا_

 .یکرد شروع خودت_

 .یکرد شروع خودت ریخ نه_

 .یکرد پرت یماکارون بهم تو_

 .یداد هل بشقابو تو_

 .خواست دلم_

 .کردم نگاهش خشم با

 .نیزم بذارم_

 .بهم یدیچسب خودت_

 .کردم باز دورش از را میپاها حرص با

 .یکن یم جمع آشپزخونرم دنبالم، یایب نکن یسع قهرم، باهات من ر،یام_

 ییرایپذ به و برداشت را قابلمه من، به توجه یب و انداخت بهم یمتاسف نگاه

 .رفت

 .شد خوردن مشغول و نشست مبل یرو

 .ریام ارمیب سرت ییبال هی_
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 .داد تکان را سرش

 .برس قهرت به برو ؟ینبود قهر مگه تو_

 .شدم اش رهیخ بهت با

 .کند استقبال قهرم از نداشتم انتظار

 کردم؟ قهر اومده خوشت_

 .یزن ینم غر جونم به گهید یباش قهر واال، آره_

 .دمیکش و گرفتم را شیموها و رفتم طرفش به

 .خان ریام بدم نشونت یقهر هی_

 .کردم رها را شیموها

 .شد مشغول خوردن به دوباره من به توجه یب
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 .شدم اتاق وارد حرص با

 است؟ توجه یب من قهر به

 .شدم منتظر یکم

 .نشد یخبر
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 .زدم زنگ مرجان به و برداشتم را ام یگوش

 ؟یچطور مصدوم، سالم_

 .دمیکش و گرفتم دست در را میموها

 .مرجان سالم_

 .هیعصب صدات شده؟ یچ_

 .شدم منفجر ناگهان

 .کرد میعصب خر ریام نیا_

 .شده یچ نیبب بگو شده، یعصب مجنون از یلیل اوه،_

 .کردم فیتعر شیبرا را امروز اتفاقات

 .داد جفتمان به را وانهید لقب و دیخند بهمان یکل

 .ارمیب در حرصشو بگو یراه هی مرجان، نخند_

 بشه؟ یوحش یجور نیا یخجالت و آروم ینورا کرد یم فکرشو یک_

 .نشست لبانم یرو یلبخند

 .کردم تعجب خودمم واال_

 ؟یهست که شرفتتیپ متوجه_

 .گرفتم یباز به را میموها یانتها

 .اره_
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 رو سیبق از تر خفن که خوابات لباس از یکی بده، گوش خوب حاال خب_

 .بکن غیج شیآرا هی بپوش،

 .خب_

 و دست به جلوش برقص، بذار اهنگ دونم یم چه برو، رژه جلوش برو بعد_

 .نده محل بهش سمتت اومد که بعد بزن، ونیلوس پاهات

 .دادم مرجان به یفش و دمیخند

 .یشد که هم تیترب یب روشن، چشمم_

 !ایدیچ یا نقشه عجب یول اره،_

 .یکن یم کاریچ نمیبب برو_

 .رفتم کمدم سمت به و کردم یخداحافظ

 .کردم نگاه دمشانینپوش وقت چیه که ییها خواب لباس به

 .بودند بدتر یگرید از یکی

 .داشت یمشک خز شیانتها در و بود کوتاه برداشتم، را ریحر رنگ قرمز لباس

 .زدم لباسم یقرمز به یرژ و دمیکش یکلفت چشم خط

 .رفتم ییرایپذ به و برداشتم را ام یهنزفر و یگوش
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 .شدم رد بود نشسته که یمبل کنار از

 .برداشتم یبالشت و انداختم بهش اخم با ینگاه مین

 .نشستم شیرو و گذاشتم ییرایپذ درون کوچک ی چهیقال یرو را بالشت

 پخش یهنزفر بدون دادم حیترج را، بود فرستاده فرشته شبید که یآهنگ

 .کنم

 .دادم قرار کنارم را یگوش و کردم یپل را اهنگ

 .دمیکش یقیعم نفس و بردم باال را دستانم

 در را حرکتش چند یول نبودم بلد کنم، کار شنیتیمد خواستم یم یقول به

 .بودم دهید ونیزیتلو

 .کردم دراز را میپاها

 .شد اهنگ پرت حواسم

 .داشت ییبایز متن

 

 ...شمیسخت خرم یم جون به و دارم ادیاعت بهت_

 ...شمیم نسخ تو بدونه دونم یم که نیا با
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 ...شن یم عوض یه روز هر فازات که نیا با

 شک یب بدن اشیبعض رفتارات که نیا با

 ..معتادم تو به

 ...شمیازهم بدتر یحت

 ...شم یم سگ و عنق بد شمیپ شب هی ینباش

 ...شم یم دلتنگ یبدجور شبا بخوابم که نشد شبید من

 

 .شدند حلقه شکمم دور پشت، از یدستان

 .زد گردنم به یا بوسه و گرفت قرار ام شانه یرو سرش

 .کرد زمزمه گوشم دم آرام

 ...تنه از تر قشنگ حس هی تنت_

 ...نفسمه به وصله نفست 

 .نشست ام سرشانه یرو اش بوسه بار نیا

 ...همه از من تو ریغ به ادیم بدم _

 ...مرضمه چه ین معلوم یستین 

 ... هات خنده با آرومم و دارم ادیاعت بهت
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 .نشست لبم یرو یلبخند

 .برگشتم طرفش به

 .کرد نگاهم عشق با

 .کردم بغلش و رفتم کشینزد

 .داشتم دوست وجودم تمام با را، یلعنت سبز چشم نیا من
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 .شد داغ یباز عشق کی به لیتبد روز، آن یدرآور حرص اتیعمل

 .میزد قدم یکم یپارک در و میرفت رونیب آن از بعد

 .میکرد صحبت ندهیآ درمورد گرید کی با و میخورد پک سیآ

 

 گذاشته حفاظ خانه درب یبرا ریام بود، برگشته خود یعاد روال به یزندگ

 .کنم قفل را آن حتما خانه از شدنش خارج از بعد که بود کرده دیتاک و بود

 .افتاد زندان در ماه شش مدت به هم ونسی

 .بودم کرده قطع را تماس تفاوت یب من و کرد هیگال یکل و زد زنگ مادرم
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 در نبودش در یول کردم یم طنتیش و دمیخند یم بود ریام که ییها وقت

 .رفتم یم فرو غصه و غم

 ه،یهمسا که بود یدرروز اوجش نقطه و داشتم وحشت خانه در بودن تنها از

 .آورد میبرا ینذر آش

 .بودم مرجان با کردن صحبت حال در

 تمام کردم، یم هیگر مقابلش یراحت به من و داد یم گوش میها حرف به

 او و آوردم یباالم مرجان شیپ خوردم، یم ریام یجلو که ییها غصه و درد

 .کرد یم ییراهنما مرا یمنطق

 یزندگ رایز بگذارم انیم در شوهرم با را افکارم و مشکالتم گفت یم

 .بگذارند انیم در گریکدی با را زشانیچ همه نیزوج یعنی مشترک

 ظاهر نیا و بودم خورده سر و یخجالت ینورا همان من یدرون لحاظ از گفت

 را آن نتوانم اگر و بود شده رهیچ من بر که بود یتیعصبان تنها شلوغم

 .داشت خواهد ندهیآ در یبد عواقب کنم کنترل

 .نداشتم را ریام با کردن صحبت ییتوانا من یول

 میها غصه و غم با خواستم ینم و بودم داده دست از را ام خانواده رسما من

 .کنم دلزده خود از را ریام

 خوش من جوش و جنب دنید با و داشت دوست را میها طنتیش همسرم

 .شد یم حال
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 غذا باهم یگاه م،یکرد یم دیخر م،یزد یم قدم م،یرفت یم رونیب ها شب

 .میکرد یم تجربه را ییبایز لحظات شب آخر و میپخت یم

 داشتم دوست و کردم یم تجربه را یادیز خال من درون در که یحال در

 .کنم هیگر ها ساعت

 .برد فرو فکر در قایعم را من که زد یحرف مرجان روز آن

 گذشته اتفاقات ینذار و یکن کنترلش دیبا نورا، یداغون یروح نظر از تو_

 بچت یرو تو یروح حالت هر و یباردار تو بشه، شتریب روز به روز رشونیتاث

 تو چون بودم االنت یباردار مخالف کامال من راستش ذاره، یم ریتاث

 با اتویناراحت و افکارتو افتاده، اتفاق نیا که حاال یول ،ینداشت رو شیآمادگ

 یجلو کنه، کمکت تونه یم من از شتریب یلیخ اون بذار، ونیدرم شوهرت

 .باش خودت باش، نداشته نقاب شوهرت

 .خورد در به یا تقه. ناگهان

 .امدین ییصدا بعدش که آرام، ی تقه کی

 .شد قطع نفسم یا لحظه یبرا

 .افتاد دستم از یگوس و شدند رهیخ درد به شوک با چشمانم

 .ببرم پناه کجا به دانستم ینم ترسان، من و خورد در به یگرید ی تقه

 .داد یم یناامن یبو خونه، نقاط تک تک

 .بودند گذاشته شکمم یرو را دستم ترس با و بودند شده ریسراز میها اشک
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 یم یگوش از همچنان زد، یم میصدا که یحال در مرجان نگران یصدا

 .دیچیپ

 .نداشتم را یا کلمه گفتن ییتوانا و بود شده قفل زبانم

 ونس،ی بودن حبس تیواقع لحظه آن در

 .بود انینما یدروغ همانند میبرا

 ...قهیدق پنج قه،یدق دو قه،یدق کی شدند، متوقف ها تقه ناگهان

 ینم تکان و بودم ستادهیا شده خشک آشپزخانه، اوپن کنار در هنوز من

 .خوردم

 .کند تمام را کارم بار نیآ و بشکاند را در ونسی تا بودم منتظر لحظه هر
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 .برداشتم را ام یگوش و دادم یتکان خودم به

 .بود خط پشت هنوز مرجان،

 !مرجان_

 .نداشتم را دنیکش نفس ییتوانا و بود گرفته شدت به میصدا

 .شدند یم خارج ام نهیس از سخت میها نفس
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 دختر؟ شد یچ من، یخدا نورا،_

 .زد خونرو در یکی_

 .بوده ریام دیشا_

 .داره دیکل رینه،ام_

 .شوند یم تر تنگ و تنگ خانه، یها وارید کردم یم احساس

 .کنند قطع را ام مهین نصفه یها نفس نیهم که آنقدر

 .باشه یزیچ یا هیهمسا دیشا زم،یعز_

 .دیغلط چشمانم درون اشک

 منو یک خونم، تو همش شناسه،ینم منو یمرجان؟کس یا هیهمسا چه_

 ده؟ید

 فیضع با رفتارام، نیا با مطمئنم که ریام فقط د،یند منو یکس وقت چیه

 هم یکار با تونم، ینم ییتنها رو رفتن بازار هی من شه، یم زده ازم بودنم

 از طرف، هی از برم، کوچه سر مغاذه تا کنم ینم جرات کرد، من با ونسی که

 داشت که چشممه، یجلو ها لحظه اون همش ترسم، یم هم خونه تو بودن

 منو داشت خودم، برادر که بودم میتی و پناه یب اونقد کرد، یم خفه منو

 .کرد یم خفه

 

 .ختیر میها گونه یرو میها اشک
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 !توانستم ینم من

 .نداشتم را غصه و درد از حجم نیا تحمل

 خود در را بودن شاد و دنیخند ییتوانا و بود دهید بیآس قایعم من روح

 .دمید ینم

 .کردم قطع حرف یب را یگوش د،یکل چرخاندن یصدا با

 .شد وارد داشت، دست در یا جعبه که یحال در ر،یام

 ...خو خانوم سالم_

 . شد نگران صورتش حالت اشکم، از سیخ صورت دنید با

 افتاده؟ یاتفاق نورا؟ شده یچ_

 .شد بلند مبل یرو از

 .شد کمینزد

 .کرد لمس را میبازو دستش

 شده؟ یچ بگو زمیعز _

 .شدم چشمانش ی رهیخ

 .تونم ینم من_

 ؟یتون ینم ویچ_

 .کردم پاک دست کف با را اشکم
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 یتو بودم، هیحاش یتو همش میزندگ کل من ریام خوبم، کنم ادعا که نیا_

 یباز رو یاصل نقش االن، که برام سخته بودم، داستان کیتار یها قسمت

 یدون یم س،یگر از پر درونم من بخندم، همش تونم ینم من ریام کنم،

 ریام بگم تونم ینم مرگمه، چه بگم بهت تونم ینم که نیا بدتره؟ نایا از یچ

 خودم ی خونه یتو دادم، دست از خونوادمو دم،یبر یزندگ نیا از دم،یبر من

 .کنه خفم خواست یم خودم برادر

 ؟یبگ بهم نارویا یتونست ینم که بدم نقدریا_

 .بود شده یباران لحظه آن در چشمانش، سرسبز جنگل

 

 .گذاشتم اش گونه یرو را دستم

 .بدم دستت از تونم ینم دارم، تورو فقط من_

 .اورد نییپا صورتش از را دستم

 ،یندار قبول ت،یزندگ درد هم عنوان به منو تو که، نهیا مساله نورا، نه_

 نورا، تو یول کنم، یم درمانش ،یباش داشته یدرد هر گفتم، بهت بار هزار

 .یندار قبول منو
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 .شدم رهیخ چشمانش به غم با

 همش یندار عادت تو شم؟ ینم بدت حال متوجه من یکرد فکر تو_

 جا هی یکرد عادت تو ،یباش داشته جوش و جنب یندار عادت ،یبخند

 .رنیبگ میتصم برات هیبق و ینیبش

 .گذاشت لبم یرو را انگشتش م،یبگو یزیچ تا کردم باز لب

 نیا ر،یام ینگفت بارم کی بازار؟ بردمت چندبار دنه،یشن وقت االن س،یه_

 گداس، ای ظالمه شوهرت انگار ،یکن یم نگاه حسرت با فقط خوام، یم زویچ

 اگ شیآرا بزرگن، برات زیسا ۳ که یپوش یم ییمانتوها رون،یب میر یم

 ادی فقط دم،یند الک ناخونات یرو تاحاال ،یکن یم پاک ،یباش داشته

 .یش رد روم جلو از یایب و یبپوش باز لباس ،یگرفت

 

 نگاهش در را نگاهم و گرفت را ام چانه دست با.انداخت نییپا را سرم

 .دوخت

 منو نظر ،یکن درست غذا یخوا یم یوقت کن، نگاهم زنم یم حرف یوقت_

 داخل، امیم در از تا کرده؟ ییغذا هوس دلت تاحاال خودت تو ،یپرس یم

 موقع شبا اد،یم ونسی یکن یم فکر ،یستادیا ها زده جن مثل نمیب یم

  ،یکن یم هیگر و یکن یم فکر یداریب خواب،

 میبر ریام ینگفت هم بار کی گذره، یم تیباردار از یا خورده و ماه کی

 .مینیبب بچه لباس ای لیوسا
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 .کردم مشت را دستانم

 

 .ریام کمم برات اگه ببخش_

 .کرد یپوف و زد کمر به را شیها دست

 من نورا، چته خودت، سر تو یزن یم یه زنم،یم حرف باهات هم یوقت_

  بکشم؟ رو ونسی بزنم ها؟برم کنم؟ کاریچ تو یبرا گهید

 .کردم هیگر صدا یب و نشستم مبل یرو

 .کرد بلندم و گرفت را میبازو

 .نورا بزن حرف ه،یگر یجا به_
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 .نداشتم یجواب ش،یها حرف یبرا

 .گفت یم راست

 .زدم یم خودم سر یتو خودم، من

 .افتم یم هیگر به حرف، کی با که بودم فیضع نقدریا
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 .رفت داشت قرار آن در کارش زیم که دوم، اتاق به ت،یعصبان با

 .دیکوب بلند یصدا با را اتاق در

 .شد بلندتر ام هیگر یصدا

 .شد باز صدا با اتاق در ناگهان

 .ستین خوب بچه یبرا نکن هیگر نقدریا_

 است؟ اش بچه نگران بعد و اندازد، یم هیگر به مرا خودش،

 .یانداخت هیگر به منو خودت_

 ریام شدن تر یعصبان باعث یشد؛ول خارج دهانم از ناخودآگاه حرف، نیا

 .شد

 .گرفت قرار مقابلم

 ؟یگفت یچ کن تکرار دوباره_

 .خوردم جا بلندش یصدا از

 :گفتم یآرام یصدا با

 .نزن داد_

 دم؟ینشن ؟یچ_

 .بستم غم با را چشمانم

 .نزن داد گفتم_
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 .شنوم ینم_

 .خواستم یم که بود یزیچ نیآخر ر،یام با کل کل

 .دمیکش یحرص پر نفس

 .نزن...داد_

 .فهیضع صدا جانم؟_

 .زدم داد صورتش تو و ستادمیا شدم، منفجر ناگهان

 .نزن داد من سر_

 .خوردم جا خودم که بود بلند آنقدر میصدا

 .رفت اتاق به دوباره من به توجه یب و زد یپوزخند
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 بود؟ رفته من، به توجه یب شد، ینم باورم

 من؟ حال به توجه یب

 .افتادم هیگر به دوباره

 .دادم امیپ مرجان به و برداشتم را ام یگوش

 «نداره دوست منو گهید ریام»
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 .کنند پر را مغزم مسموم، افکار دادم اجازه و دمیکش دراز مبل یرو

 لباس...دهم خرج به تیزن ستمین بلد که نیا از...بود شده خسته من از

 ...شوم قائل ارزش خودم یبرا ستمین بلد و است افتضاح دنمیپوش

 ...بودم بدبخت من چقدر

 .خواهد ینم مرا یکس که است، خودم از ریتقص دیشا

 قرار موقع آن بزنم، حرف ستمین بلد یحت کنم، رفتار چگونه ستمین بلد من

 .بشوم هم مادر است

 .کن کمکم!ایخدا

 .خورد زنگ ام یگوش

 .گرفت یم تماس من با مرجان فقط که بودم تنها آنقدر بود، مرجان

 باز؟ شده چت_

 .کردم فیتعر را بود آمده شیپ آنچه هر شیبرا هیگر با

 .است پوچ افکارم که گفت و کرد مالمت مرا یکل

 .دارد دوست اریبس مرا و است من نگران ریام که گفت

 فرصت خودم به که است نیا خاطر به زده را ها حرف آن اگر که گفت

 .بدهم یزندگ

 .شدم آرام شیها حرف با یکم
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 قدم شیپ ریام دینبا که شهیهم اورم،یب در شوهرم دل از و بروم که گفت

 .شود

 .کردم قطع را تماس و کردم تشکر

 

 .کردم باز را در و رفتم اتاق طرف به

 .بود گذاشته چشمانش یرو را ساعدش بودو دهیکش دراز مبل یرو

 .کردم اش یعصبان فقط من و بود آمده خانه به گرسنه و خسته من مرد

 !نورا بکشتت خدا

 .رفتم طرفش به

 .کردم فرو شیموها درون را دستم و نشستم مبل نییپا

 .برداشت چشمانش یرو از را ساعدش

 .بودند سیخ چشمانش،

 لبخندت، هی یبرا من ؟یمیزندگ تو زیچ نیتر مهم یکن ینم باور چرا_

 .من کردن دلخوش یبرا نه ،یواقع لبخند نورا، یول بدم جونمو حاظرم
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 فقط ،یزندگ نیا بار ی همه نورا، کشم ینم گهید منم ،یا خسته تو اگه_

 ...یخوا ینم تو یول نورا، کردم مویسع منه، یها شونه رو

 .شد خارج خانه از من به کردن نگاه بدون و شد بلند مبل یرو از

 .بودم نشسته مبل کنار جا همان مبهوت و مات

 .بود شده خسته ریام

 .بود شده خسته ،یزندگ نیا از...من از

 .دادم دست از را ریام من

 

 

 «ریام»

 

 .گرفتم را مرجان ی شماره و نشستم ها پله یرو

 .داد جواب اول بوق با

 .کردم دیگفت که یکار خانوم، مرجان الو_

 .داده دست از تورو کنه یم فکر نورا االن خوبه،_

 .کردم فرو میموها درون را دستم یکالفگ با

 ؟یچ بشه بدتر حالش اگه_
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 یرو رهیبگ ادی دیبا نورا بود، کرده هیتک تو به یادیز بود، الزم براش نیا_

 باردار لیدل به یول بشه داده انجام دیبا یادیز یکارها استه،یب خودش یپا

 اعتماد خودش به دیبا نورا گفتم، بهت هم قبال کردم، نظر صرف بودنش

 کارشون تمام که یسنت یزنا مثل شده رفتارش نداره، یاریاخت چیه کنه،

 افکار ست،ین خودش ریتقص کردن، فراموش خودشونو و شوهره به یدگیرس

 .کرده فرو ذهنش تو مادرش که هیپوچ

 کنم؟ کاریچ دیبا گهید_

 روابط یتو بده، نشون ینگران کمتر یول کن، رفتار باهاش قبل مثل_

 یم احساس نورا کن، فعال ازشوین بشه، قدم شیپ اون بذار تون، ییزناشو

 .کنه دایپ عالقه خودش به بکن یکار ه،یخود یب آدم کنه

 خودش؟ به عالقه_

 افشیق که یتیشخص از و بذار لمیف باشه، داشته دوست خودشو دیبا بله؛_

 خودش ی سهیمقا به کنه یم شروع نورا موقع اون کن، فیتعر ست،ین خوب

 زنم، یم زنگ بهش من شه،االن یم ظاهرش یها ییبایز متوجه اون، با

 .بمون رونیب کمی توهم

 .چشم_

 

 .دمیکش یدرد پر نفس و گذاشتم میپاها یرو را سرم
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 .رفتم خانه به ساعت، مین از بعد

 .شدم وارد و کردم باز آرام را در

 .بود بسته چشمانش و بود دهیکش دراز مبل یرو

 بود؟ دهیخواب

 .دینال و کرد باز را چشمانش ناگهان

 .ریام_

 .رفتم سمتش به عجله با

 خوبه؟ حالت زمیعز نورا،_

 .بود ام رهیخ بازش، مهین ها چشم با

 یم هیگر ،یگ یم بهم یچ هی تا کنم، تتیاذ بلدم، فقط بدم، یلیخ من_

 ...یدون ینم تو اخه کنم،

 .گذاشتم اش یشانیپ یرو را دستم

 .بود داغ

 .یدار تب نورا_

 .برداشتم زیم روز از را ام یگوش و شدم بلند عجله با
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 .بدم دستت از خوام ینم ر،یام دارم تورو فقط من اخه_

 .گرفتم را رضا ی شماره

 .یکرد شیرنگ یاومد تو بود، اهیس امیدن بودم، تنها من_

 

 داشت، ایدن در االن که یزیچ تمام شد، فشرده خانومم ییتنها یبرا قلبم

 بودم؟ کرده چکار من و بودم من

 یول بودم شده اش غصه و غم متوجه بود، من از ریتقص بودم، آزرده را او

 است محال نورا، که بود نمانده ادمی چرا د،یبگو خودش تا ماندم منتظر

 بزند؟ شیها غم از یحرف

 خودش یا قهیدق چند داد قول. دیایب خواستم ازش فقط رضا، دادن جواب با

 .برساند را

 رفتنم از قبل او، که همانگونه نشستم، مبل نییپا و رفتم نورا طرف به

 .بود نشسته

 کنه؟ یم درد تییجا اد،یب دکتره که دوستم زدم زنگ زم،یعز_

 .گذاشت قلبش یرو و گرفت را دستم

 .ریام کنه یم درد یلیخ نجایا_
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 .خانومم یشیم خوب_

 ینم من بودن خوب کنم، یم ضیمر تورو دارم یول ر،یام خوبم تو با من_

 ...تو حال یخراب به ارزه

 .دمیبوس را دستم

 .بودم که ییجا همون به برگردم دیبا دیشا_

 .گرفت درد اش جمله فشار شدت از هم من قلب

 .نورا کنم یزندگ تونم ینم تو بدونه من ؟یبر کجا_

 .دندیچک یم چشمش ی گوشه از صدا یب ها اشک

 خسته من با نم،یبب تورو شدن خم تونم ینم یول ر؛یام رمیم یم تو یب من_

 .ریام یش یم

 .نشست لبانش یرو یتلخ لبخند

 .روش توهم بدم، دست از دارمو دوست که ییزایچ دارم عادت من_

 .دادم جواب عجله با رضا، نام دنید و میگوش خوردن زنگ با

 ؟ییکجا رضا الو_

 .کن باز درم دم_
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 وارد دنیرس محظ به تا گذاشتم باز مهین را باال در و کردم باز را نییپا در

 .شود

 .کردم بلندش مبل یرو از و رفتم نورا سمت به

 .گذاشتمش تخت یرو و رفتم اتاق طرف به

 .لباسام ر،یام_

 .گذاشتم لبش یرو را انگشتم

 .زمیعز دکتره_

 .کرد یتلخ ی خنده تک

 .یکن خوب منو حال یتون یم فقط تو ر،یام ییتو فقط من دکتر_

 ؟یچطور_

 .ماند جواب یب رضا ااهللی حرف با سوالم

 .اتاق تو ایب داداش_

 .کرد یسالم و شد وارد رضا

 .گذاشت نورا یشانیپ یرو را دستش

 .کرد جمع را خودش یکم زده خجالت نورا

 .بارداره خانومم داداش، رضا_

 .زد نورا به یسرم و گفت یا باشه
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 .رفت فرو یقیعم خواب به نورا یا قهیدق از پس
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 .گذاشتم رضا یجلو را ییچا وانیل

 بپرسم؟ سوال هی داداش ر،یام_

 .کردم نگاهش یسوال

 بود؟ بد حالش نقدریا خانومت چرا_

 .کردم فیتعر براش رو اتفاقات از یا خالصه و کردم یپوف

 دیبا تو کن، رفتار ینجوریا خانومت با گفته بهت مشاور، کی چون یعنی_

 ؟یریبگ دهیناد رو حاملت زن احساسات

 دوست خودشو بشه، مستقل دیبا نورا گفت رضا؟مشاور کنم کاریچ خب_

 .باشه داشته

 .زد یپوزخند

 خودشو دیدار انتظار ده،یند داشتن دوست شیزندگ یتو که یدختر از_

 باشه؟ داشته دوست

 .شدم اش رهیخ زده شوک
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 بشه؟ مستقل دیخوا یم کردنش تیاذ با بعد_

 ...و دهید بیآس روحش نورا_

 .کرد قطع حرفمو

 کردن، پاس امتحان به نه داره، ازین میترم به دهید بیآس روحش که یکس_

 .بده امتحان بعد بخونه درس دیبا اول

 بنده نفسش به نفسم نگرانشم، همه از شتریب خودم کنم؟من کاریچ یگیم_

 .کنم رفتار باهاش چطور دونم ینم واقعا یول

 .کرد کینزد لباش به رو ییچا وانیل

 .سادست_

 .کردم نگاهش منتظر

 بدون یشاگرد چیه ر،یبگ امتحان ازش بعد بده، عالقه و عشق درس بهش_

 دیبا ه،یاضیر ی معادله هی مثل عشق نکرده، پاس اونو یاضیر درس خوندن

 یم یچطور ه،یچ فرموالش دونه ینم یحت که یکس ،یباش بلد فرموالشو

 بشه؟ قبول توش تونه
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 .زدم قدم به کردم شروع کالفه و شدم بلند
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 یوقت نباشم، نگرانش سرکارم، یوقت بشه، خوب حالش خوام یم من_

 .نبازه خودشو نترسه، تنهاست،

 داره؟ دوست شتریب ویزیچ چه داغونه، یروح نظر از که یآدم نظرت به_

 داشتن؟ دوست_

 .دیخند بلند

 .ییتنها نه،_

 .ستادمیا شیرو روبه متعجب

 ؟یچ یبرا ییتنها_

 .کنه ذهنش وارد مسموم فکر یکل نهیبش که نیا یبرا_

 .کردم پرت مبل یرو را خودم درمانده و خسته

 آخه؟ چرا_

 .کرد نگاهم لبخند با

 .کرده عادت ییتنها به چون سادست،_

 ؟یچ_

 یکی با رو یکس داغون ینوجوان و یبچگ یتون یم یکرد فکر واقعا تو ریام_

 .فرکانسه و کارما بحث بحث، نجایا جانم، نه ؟یبکن خوب عشق دوماه

 .دمیکش را میموها



 

 به قلم     شقایق عفراوی
 

 1 
 

 ه؟یچ گهید نیا_

 یتفاوت هی یول دارن، فرکانس ما،جفتشون خوب یفکرها و بد یها فکر_

 .خوبه یها فکر از تر یقو بد، یفکرها یها فرکانس که نهیا اونم دارن،

   

 .شد بلند مبل یرو از

 .نشم مزاحم شتریب گهید من خب_

 .گذاشتم شونش رو دست و شدم بلند

 .کن کمکم بمون داداش، نرو_

 .اورد نییپا شونش یرو از دستمو

 ؟یدار دوست رو خانومت اد،یبرم من دست از کمک کی فقط_

 .دادم پاسخ قاطع و عیسر

 .یلیخ_

 .گذاشت قلبم یرو را دستش

 ایدر دستش، بده رو سکان باشه، تونیزندگ یکشت تانیکاپ قلبت بذار پس_

 .برسونه یخشک به سالم رو یکشت تونه یم خوب تانیکاپ هی فقط ه،یطوفان

 

 .گذاشت یباق شیها حرف بهت در مرا و رفت
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 .بودند شده نورا رنجش باعث و بودند درآمده آب از غلط افکارم و ماتیتصم

 یشتریب فشار به و بود بد حال و رنجش از پر یعاد حالت در که یینورا

 . نداشت اجیاحت

 به عشق که یقلب دادم، قرار بودم گرفته اش دهیناد که یقلب یرو را دستم

 زده اش شهیر به شهیت اشتباهم ماتیتصم با من و بود زده جوانه آن در نورا

 .بودم
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 .شدم داریب خواب از یبد سردرد با

 .بود خشک میگلو و تار دمید

 .بودند گرفته آغوش در مرا پشت از یدستان

 .بود گرفته قرار ام شانه یرو سرش و بود دهیچسب اش نهیس به کمرم

 .شد شدنش داریب باعث که خوردم تکان یکم

 .زد مهیخ میرو و خواباند کمرم یرو مرا

 خوبه؟ حالت زم،یعز_

 .بودند قرمز شیبایز چشمان
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 .گذاشتم اش گونه یرو را دستم

 ؟ینرفت_

 .باشد دهیکش ادیفر ها ساعت که بود یکس همانند میصدا

 برم؟ کجا_

 .دمیکش اش گونه یرو گونه نوازش را شصتم انگشت

 .ببوس منو_

 .شد ام جنبه یب دل لرزش باعث مردانش ی خنده

 .نشست پلکم یرو اش بوسه و شد خم

 .کرد فرو میموها درون را دستش

 !ایترسوند منو خوب شبید_

 .دیببخش_

 باشه؟ داد، و هیگر بدون ،یمنطق م،یبزن حرف دینورا؛با_

 .نشاند شانیرو یمحکم ی بوسه که کردم غنچه را لبانم

 دلبر؟ بخورمت_

 .میکن صحبت یمنطق اول بذار نه،_

 .دیخند صدا با

 .شده قلم لفظ چه خانوم_
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 .کردم اخم دیچیپ سرم در که یدرد با

 شد؟ یچ_

 .ریام کنه یم درد یلیخ سرم_

 .یکرد ضعف بخور، یزیچ هی پاشو_

 .گفتم یا باشه

 .رفت یبهداشت سیسرو به و دیبوس را ام ینیب نوک

 .شدم بلند تخت یرو از رخوت با

 .کرد جلب را ام توجه ز،یم یرو سرم

 سرخ است دهید ها لباس نیا با مرا ریام دوست شبید که نیا یاآوری با

 .شدم

 .آمد سیسرو در یصدا

 خانوم؟ یشد سرخ نجوریا بخورمت من که نیا فکر از_
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 .زدم شیبازو به یجان کم مشت

 د؟ید ینجوریا منو دوستت_
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 .زد ینیدلنش لبخند

 .دکتره درضمن بود، روت پتو_

 .کشم یم خجالت من آخه_

 .زد کمر به را دستانش

 .یش یم یوحش یرس یم که من به یول یکش یم خجالت هیبق از_

 .کردم نگاهش شده، گرد یچشمان با

 شدم؟ یوحش یک من_

 .گرفت را دستم و کرد یپوف

 .میکن یم صحبت  یمنطق مینیش یم بعد م،یبخور یزیچ هی میبر ایب فعال_

 یراه کرد، درست را آن کردن ناز یکل با آقا که یا صبحانه خوردن از بعد

 .شود یم شتریب اش جذبه جا آن گفت یم م،یشد کارش اتاق

 نشستم دارش چرخ یصندل یرو هم من نشست، کتابخانه کنار ن،یزم یرو

 .دادم تاب را خودم و

 .کرد نگاهم تاسف با

 .بود استرسش دهنده نشان صورتش د،یکش یقیعم نفس

 .نبود مهم یزیچ انگار بودم، آرام یلیخ من یول

 آرومم؟ نقدیا چرا من ر،یام_
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 .کرد قیتزر بخش آرام بهت دوستم شبید_

 .گذاشتم شکمم یرو را دستم

 کرد؟ قیتزر چطور حاملم، من_

 .کرد یپوف

 .بزنم حرفمو بذار نورا، دونم ینم_

 .دادم هیتک یصندل به نهیس به دست اخم با

 .حاال نزن_

 .شد ام رهیخ تعجب با

 .شده دراز زبونت یلیخ_

 .کردم نازک یچشم پشت

 .هست که نهیهم_

 .انداخت بهم یتاسف پر نگاه دوباره

 .نکن نگام ینجوریا_

 ؟یچجور_

 .تاسف با_

 .دینال و گرفت دست با را سرش

 !خدا_
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 .شدم اش رهیخ یخنث یحالت با

 .دیکش یقیعم نفس دوباره
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 ...یروح نظر از که یدون یم بهتر خودت نورا،_

 .شدم اش رهیخ و گذاشتم ام چانه ریز را دستم

 فمهیوظ شوهرت، عنوان به منم و ستین خوب تیروح حال بگم، چطور_

 .کنم خوب حالتو که

 .اومد طرفم به و شد بلند

 .گرفت دستمو

 .نورا کنم کمکت بتونم کن کن کمک بهم_

 ؟یچطور_

 .داد هیتک میشونیپ به شویشونیپ

 .میکن یم دایپ یراه هی م،یباش باهم اگه یول دونم، ینم خودمم_

 .دمیپاش شیرو به یلبخند

 .کنم فکر خوام یم ؟یبذار تنهام کمی شهیم چشم،_
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 .دیکش میموها به یدست

 .باش راحت باشه،_

 .گذراندم نظر از را اتاق و نشستم یصندل یرو. بست را در و رفت رونیب

 را آن از یکتاب بعدا که کرد وسوسه مرا کتاب، از پر رنگ یمشک ی کتابخانه

 .بخوانم

 .داشت قرار یمتفاوت یها رنگ و ابعاد با یطراح یمدادها مقابلم، زیم یرو

 .بود برگه چندتا ها، مداد کنار

 .دادم قرار مقابلم را ها برگه از یکی

 .دمیکش برگه یرو یخط و برداشتم را رنگ یمشک مداد

 بود؟ دهید بیآس من روح

 .کردم تر پررنگ را خط

 داشتم؟ مشکل من

 .دمیکش یگرید خط

 وانه؟ید ند؟یگو یم چه نباشد سالم روحس که یکس به

 است؟ اش وانهید زن حال کردن خوب شوهر، کی عنوان به اش فهیوظ

 .دمیکش تر محکم را مداد

 کند؟ خوب مرا حال تا کنم کمک او به من خواست یم
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 .شکست مداد نوک

 .برداشتم را بود تر کوچک که یگرید آن

 ایمه شیبرا زیچ همه غذا، ش،یآرا با،یز یها لباس آمد، یم خانه به وقت هر

 خواست؟ یم یزیچ چه جانم از بود،

 .دمیکش یگرید خط

 کند؟ خوب مرا خواست یم

 بودم؟ بودن خوب دنبال من

 شدم؟ یم بدتر کند، خوب مرا گرفت یم میتصم وقت هر چرا

 .شدم رهیخ ام یطراح به و کردم پرت زیم یرو را مداد

 .نشست لبانم یرو یتلخ لبخند

 .کرد یم ییخودنما ییبایز به کاغذ، یرو ریام نام

 .بودم خوب او یبرا من بگذرد، فقط ام یلعنت یزندگ گذاشت ینم چرا

 .بود بد خودم یبرا فقط من بودن بد

 .ادیز هم آن داشت، دوستم

 .بود داشتن دوست از فراتر داد، یم من به که ییبها یول

 م؟یایب راه فقط باشد الزم دیشا

 !نمیبب را اش جهینت و میبگو چشم اش خواسته به
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 .گذاشتم اولش یجا سر را اهیس مداد

 .ستین یرنگ ،یاهیس از ،باالتر حال هر در
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 .شدم یم بهتر ظاهر به من و گذشت یم روزها

 .میرفت بود پزشک روان که دوستش، همسر مطب به ریام با

 .میبود رفته نزدش من یمداوا یبرا شب آن که دوستش همان همسر

 معتقد ریام یول داشتم دوست را مرجان من رایز کردم یم مخالفت لیاوا

 .داشتم متخصص کی به ازین من یزمان ی برهه نیا در که بود

 .بود کرده استقبال ریام کار از هم مرجان بودم، کرده قبول من و

 به دارد، یفروش یبستن اش خانه یرو روبه که یپسرک آن که نیا مثل

 .داده مثبت جواب هم او و آمده اش یخاستگار

 .کرد یم ازدواج کراشش با خودش قول به رایز بود حال خوش

 .بودم کراشش هم من که گفت و دیخند بلند گفتم ریام به یوقت

 .ندارد دوست مرا او و ستمین کراشش االن چرا که بودم کرده قهر من و
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 دوستش دور از که است یکس کراش که گفت و بود دهیخند من به هم باز

 .نبودم کراشش گرید من، با ازدواجش با و ،یدار

 .نکنم باز من به دنشیخند یبرا یراه دادم حیترج یول نشدم قانع

 .کند حال خوش مارا توانست که بود یخبر کنکور، در ام یقبول 

 .میکرد بغل را گریکدی ذوق با ما و بود شده قبول زین فرشته

 .بود مهربان و آرام اریبس مهرسانا، د،یجد دکتر

 .داشت یدیسف پوست و رنگ یعسل یبایز چشمان

 .بود سرسخت یریادگی در معلم کی همانند و دلسوز مادر کی همانند

 .داد یم ما به ییراهکارها او و میرفت یم نزدش دوبار یا هفته

 .میبرو یشهرباز به گریکدی با گفت بهمان بار کی

 ریام و شوم یا لهیوس سوار توانستم ینم میباردار بخاطر خوردم، غصه چقدر

 .شد ریسراز چشمانش از اشک که دیخند من به آنقدر

 بزرگ فلک و چرخ سوار داد اجازه واال حضرت تا کردم التماس و دمیکوب پا

 .میشو

 .میخورد تزایپ و میرفت فود فست به آن از بعد

 .میبرو مطبش به جدا که بود نیا میداد یم انجام دیبا که یبعد کار

 .برود ریام یبعد روز و بروم من دوشنبه روز
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 یول داشتم استرس یکم بروم، نزدش ییتنها به خواستم یم که بار نیاول

 .نکند من به یکمک چیه که بود گفته ریام به مهرسانا

 .کنم مقابله ترسم و استرس با کردم یسع زین من

 .دادم را مطب آدرس و گرفتم یتاکس جا آن از و زدم قدم سرکوچه تا

 .شدم ادهیپ و کردم حساب را هیکرا دم،یرس مطب به یوقت

 .کردم دعوا را خودم استرسم بابت و بود راحت و آسان یلیخ

 .رفتم یم ییتنها به که بود یپنجم بار امروز

 ...میبگو رفت ادمی

 .بروم نزدش آراسته که بود نیا بود گذاشته من یبرا مهرسانا که یقانون

 دهیپوش خوردم یم کش اش نهیس دور که یگلدار رهنیپ من روز آن در

 .بودم انداخته یا سورمه جلوباز بلند مانتو شیرو و بودم

 .داشتم صورتم یرو یحیمل شیآرا و بودم بسته یلبنان را ام یمشک شال

 از سرشار را من و بودند زده لبخند من به چندنفر مطب، به شدنم وارد با

 .بودند کرده یانرژ

 بدون و گشاد لباس با ،یروان ضیمر کی همانند من اول بار که یدرحال

 یم افتیدر ناراحت یها نگاه با،یز یها لبخند یجا به و بودم آمده شیآرا

 .کردم
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 مردم بگذارم دینبا و است تیشخص دهنده نشان ظاهرم، که دمیفهم را نیا

 .ببرند ضعفم به یپ

 بر لیدل اصالتم، و شهیر بودن یمذهب و بودم بایز من که گفت یم مهرسانا

 .نکنم آراسته را خودم من که شود ینم نیا

 زن کی داشتن حقش که داشتم یا کرده لیتحص و یبازار شوهر من

 .بود خودش همانند

 که شدم یم حاظر اجتماع در یطور دیبا بازهم باشد، سرتر من از اگر یحت

 .نخورد تشیشخص به یا لطمه
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 .شدم اتاق وارد لبخند با د،یرس که نوبتم

 .فشرد محبت با را دستم و شد بلند احترامم به مهرسانا،

 .مینشست هم کنار مبل، یرو

 یپزشک دندون ی رشته تو که گفت بهم جان ریام یراست جان؟ نورا یخوب_

 ؟یشد قبول

 .زدم یلبخند

 .زمیعز اره_
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 ؟یباردار ماهه چند نورا باشه، مبارکت_

 .زمیعز دوماه_

 .گذاشت دستم  یرو را دستش

 به حواست دیبا ،یش یم دانشگاه وارد یباردار تیوضع با شما زم،یعز_

 .باشه خودت

 .شدند قفل هم در انگشتانم

 .کرد اصرار ریام یول دانشگاه، برم تیوضع نیا تو که بودم نیا مخالف من_

 ؟یبود مخالف چرا_

 .انداختم باال شانه

 .دونمینم_

 .باشه من سوال جواب فقط دونم ینم دوارمیام_

 .شدم اش رهیخ یسوال

 گلم؟ یستین راحت شوهرت با چرا_

 .راحتم که من_

 نظر از دیبا زوج، کی ست،ین یشوخ و ییزناشو رابطه فقط ازدواج زم،یعز_

 .باشند راحت باهم یروح

 .دمیکش یقیعم نفس
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 شه؟ ینم زده ازم بگم، بدم احساسات از همش من اگه_

 بشه؟ زده چرا_

 .ندادم یپاسخ

 یم نماز شوهرت که نیا ه،یامروز شوهرت که یدرحال نورا، هیسنت افکارت_

 .باشه متحجر که ستین معنا نیا به خونه،

 .بودم موافق قایعم حرفش نیا با

 افکارش د،یرس یم ظاهرش به بود، یامروز یول خواند، یم نماز ریام

 .نبودند دهیپوس

 ...و کنه دایپ من از بهتر یکی که نیبدم،ا دستش از ترسم یم فقط من_

 .گفت را نامم وار شماتت

 من نورا ؟یکن باورش تا بکنه برات دیبا کاریچ گهید ریام ه؟یفکر چه نیا_

 باز ها، زن نیا و داشتند یوحش و معتاد یشوهرها که شنیپ اومدن ییزنا

 درست شون یزندگ یروز هی که نیا دیام به موندند یم شوهراشون با هم

 و داره دوست عاشقانه که ریام مثل یمرد داشتن با تو موقع اون بشه،

 ؟یکن یم یفکر نیهمچ هم باز بده جون برات حاظره

 

 .کردم بغض و دمیبرچ لب

 ...ین خوب حالم من_
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 .کرد قطع را حرفم

 به ر،یام به خودت، به که نهیا تو مشکل خوبه، حالت شما من، زیعز نه_

 نیهم ،یدار که خوب شوهر ؟یندار یخوب ی خونواده ،یندار دیام تیزندگ

 به فقط ؟ینگرفت ازش یخبر مدته چند بوده؟ بد باهات بابات مگه خونوادت،

 یزندگ کن یسع دور، بنداز هارو نیتلق نیا نورا بده، حالت که ینیا فکر

 گذشته ادی با رو االنت یها لحظه چرا ،یکن فکر ونسی به ستین الزم ،یکن

 ؟یکن یم خراب

 

 .ختندیر یم صدا یب یها اشک

 به چرا ؟یکن ینم خوب خودتو حال چرا نورا، بزن حرف هیگر یجا به_

 ؟ید ینم فرصت هی خودت

 ینم دایپ یجواب یول دمیپرس یم خودم از دائم که بودند یسواالت ها نیا

 .کردم
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 .بودم نشسته مکتین یرو

 .زد کتک آن در مرا ونسی که یپارک مکتین همون
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 .زدم یتلخ لبخند

 ذهنم در پارک آن در را مانیها عاشقانه ونس،ی از خوردن کتک یجا به چرا

 امد؟ین

 .گفت یم راست مهرسانا دیشا

 .نداشتم یاعتماد عشقمان به من

 و استقامت من، که بود جا نیا مشکل ندارد، دوست مرا ریام میبگو که نه

 .دمید ینم خودمان در را ایدن رحم یب یها طوفان برابر در مقابله ییتوانا

 ...نبودم ضیمر واقعا من دیشا

 ...ریام به ام عالقه به نداشتم، اعتماد خودم به فقط من

 .گذاشتم شکمم یرو را دستم

 ...وجودم درون عشق ی ثمره به

 از فکر شهیهم بودم، نکرده فکر ام بچه درمورد عشق با هم بار کی حاال تا

 .گرفت یم من از را شیآسا و دیچیپ یم ذهنم در دادنش دست

 .رساند یم بیآس زین ام بچه به من، وجود در یجار عذاب که نیا از غافل

 ...ریام اما

 من دور ت،یحما حالت با گونه، نوازش را دستش خواب،حصار موقع شب هر

 .دیکش یم فرزندش و
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 کرد یم دنبال عشق با را حرکتم و قدم هر مانندش، جنگل یبایز چشمان

 .کرد یم استفاده عشقش دادن نشان یبرا یفرصت هر از و

 .گرفت یم آغوش در محکم یول عاشقانه مرا

 تنم سلول به سلول به که بود محبت و عشق ش،یها نگاه و حرکات تمام از

 .کرد یم قیتزر

 ...زهر کی مثل من و

 .زدم یم آتش تنم دور از را عشقش یها چکیپ

 عشق ذره ذره به زد یم شین بودنم، زهر تیخاص یول خواستمش، یم

 ...نابش وجود در موجود

 نگاهش، از شده متصاعد عشق از کوچک ینورا کرد، یم نگاهم که هربار

 یا دهیکش ،یرحم یب تمام با من و نداخت یم راه قلبم در یمفصل یکوبیپا

 یم شیها اعتراض تمام یرو یقرمز خط و دمیکوب یم اش یشاد بر

 .دمیکش
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 .بود شده رید یکم انداختم، ینگاه مچم دور ساعت به

 .زد را چشمم یفانتز لیوسا ی مغاذه شدم، خارج که پارک محوطه از
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 یدلبر بدجور دکورش قرمز رنگ یرو رنگ، اهیس یبایز و فیظر یها قلب

 .کردم وارد در به یفشار. کرد یم

 یبایز ینوا بندش پشت و دیچیپ فضا در یباال شده زانیآو زنگ یصدا

 .درآمد صدا به گوشم در یآهنگ

 

 ...ها وقت یبعض ستین یکاف

 ...تو کنار نمیش یم چقد هر

 ...تنهام یبگ  خوام ینم 

 ...تو واسه من ارویدن سازمیم 

 

 .بست نقش لبم یرو یلبخند آهنگ، در موجود یبایز حس از

 شان تک تک بودن عاشقانه و بودند رنگ قرمز همه مغاذه، درون لیوسا

 .کرد یم رهیخ را چشم

 یگو ای و بودند، تاب سوار یپسر و دختر ها آن درون که ییبایز یها یگو

 لیتکم را آن گرید یگو کی و بود شده نصف قلب شکل به که یبرف کوچک

 .کرد یم
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 و یمشک یها شرتیت شکل، یقلب یها گردنبند و ست مانند تاج یها حلقه

 یم ییخودنما نیالت یبایز حروف ها آن یرو که ییدستبندها و ست قرمز

 .کردند

 ؟یدار ازین یزیچ خانوم، سالم_

 .زدم یلبخند میرو روبه بانمک دختر به و برگرداندم را سرم

 .زد یم برق وجودش، بودن ناب و تیمعصوم از چشمانس و بود بایز

 .اومد خوشم نجایا زیچ همه از دونم، ینم زم،یعز سالم_

 .رفت فرو فکر در بامزه، دخترک

 ؟یدار رل_

 .دیچیپ فضا در ام خنده آرام ینوا و شد گرد چشمانم اش، یناگهان سوال از

 ...یگل دارم شوهر_

 .زد لپش یرو دست با

 اس؟یچطور شوهرت خب خوام، یم معذرت یوا_

 درمورد باشد، ۱۴ دیشا سنش  که یکوچک دخترک گرفت، شدت ام خنده

 .بود کنجکاو شوهرم
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 .جذابه سبز چشم هی شوهرم،_

 .داد تکان را سرش و گفت یاوف

 .یگذرون یم خوش باهاش یحساب پس_

 .آمدند در حدقه از اش، یدراز زبون از چشمانم

 .زد یا دستپاچه لبخند حالتم دنید با

 .گم یم پرت و چرت کمی من د،یببخش_

 چندسالته؟_

 .شد تر بزرگ لبخندش

_۱۹ 

 .خوره یم بهت ۱۴ که تو!یوا_

 .کرد فرو رنگش یمشک لخت یموها درون را دستش

 .گهید سمیف یبیب_

 .گرفت ام خنده

 سالته؟ چند تو_

 .۱۹ منم_

 .زد دستش به یا ضربه یشینما
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 .خوره یم بهت ۱۷ که توهم ،یوا یا_

 .زدم شیرو به یچشمک

 .گهید سمیف یبیب_

 .دیچیپ فضا در اش خنده یصدا

 .کرد دراز طرفم به را دستش

 .امیهل من_

 .فشردم محبت با را دستش

 .نورام من_

 .دیکوب هم به را دستانش

 ؟یبخر یدار دوست یچ ،یجون نورا خب_

 .کردم فکر یکم

 .روشونه نیالت حروف که دستبندا اون_

 ه؟یچ شوهرت اسم ،یهست که هم قهیسل خوش_

 .ریام_

 .رفت نیتریو طرف به

 یرنگ یمشک شال و یخردل کفش باز، یخردل یمانتو ،یمشک جذب شلوار

 .بود کرده لیتکم را پشیت
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 .آمد خوشم یلیخ مانتواش، رنگ از

 .داد قرار دستم در دستبند دو و آمد طرفم به باز شین با

 .انداختم بندها دست به ینگاه

 .بود AوNحروف دو، هر یرو

 .قشنگن یلیخ زم،یعز یمرس_

 .زد ییدلربا لبخند

 دوستم دارم دوست یلیخ باشم؟ داشته رو شمارت شه یم نداره، قابلتو_

 .یباش

 دوست؟

 بکند؟ یدوست درخواست من از یکس که بودم دهیرس یا درجه به من

 با مغاذه، کی در ستادهیا االن، یول بودم ییمنزو و تنها دختر شهیهم من

 .بودم کرده یشوخ و بودم زده حرف بهیغر دختر کی

 از سرشار دنش،ید با نیغمگ ینورا که شد شکوفا قلبم در ییبایز ی شکوفه

 .شد کودکانه یشاد
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 .زد بهم یچشمک طان،یش دخترک

 .بده هیهد شوهرت به هم بوس هی دستبند، همراه_

 .شد سرخ صورتم

 .کشم یم خجالت من!یوا_

 .شد ام رهیخ تعجب با

 .آخه ستمین بلد_

 .دیخند بلند یصدا با

 .کنه کمکت دیشا که دارم ییزایچ هی من_

 طرفم به و کرد جدا ازش را کوچک فلش و رفت زیم یرو تاپ لب طرف به

 .گرفت

 یدلبر آقاتون برا چطور ده یم ادتی عاشقونس، لمیف چندتا فلش، یتو_

 .یکن

 .گرفتم دستش از را فلش ذوق با

 ست؟ین زشت فقط زم،یعز یمرس_

 .کرد گرد را چشمانش

 نیب د،یشوهر و زن ن،یستین پسر دوست دختر دوست که شما زم،یعز نه_

 هم پسرا دوست دختر دوست نیب هرچند نداره، ییمعنا خجالت شوهر و زن

 .نمونده یخجالت
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 .انداختم باال را میآبرو

 ...بووسا اون از د،یبوس یم دختترو داشت نیماش تو پسره هی روز اون_

 .گرفت ام خنده که دیکش را بوس چنان

 .زد اش یشانیپ به دست کف با

 .بود ییهلو عجب پسره اد،یب رمیگ نایا مثل یکی ندارم هم شانس_

 .بود شده ریسراز چشمانم از اشک خنده، شدت از

 دمیبا ،یدار خونه تو سبز چشم یلعنت جذاب هی خودت تو گه،ید اره_

 .یبخند

 .است دوستش با طنتیش حال در که داشتم را یدخترک احساس

 یم تر یانرژ پر م،یزد یم که یحرف هر با و کردم یم یسرحال احساس

 .شدم

 .میکرد ردشان گرید کی با خودش، قول به که آمدند یمشتر چندتا

 .آمد یزیر قر مغاذه ی گوشه او و میداد گوش آهنگ چندتا

 .برداشتم رقصش از چشم ام، یگوش خوردن زنگ با

 ...بود ریام

 زم؟یعز جانم_

 ؟یخانوم ییکجا نورا،_
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 .گرفتم گاز را لبانم

 .دوستمم شیپ_

 .شد برقرار سکوت یلحظات

 دوستت؟ کدوم_

 .زدم یپهن لبخند

 .اسیهل اسمش_

 .شد ام خنده باعث که گرفتم خودش به یمغرور حالت ایهل

 دنبالم؟ یایم ریام_

 .بده آدرس اره،_

 .گرفتم ایهل سمت به را یگوش

 ؟یبد ادرس بهش یتون یم_

 .گرفت دستم از را یگوش
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 هستش، اسی ابونیخ نبش سر مونمغاذه د؟یهست خوب ر،یام آقا سالم_

 .هیمشک قرمز دکورش
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 .رفتم کتاب یها قفسه سمت به

 .بودند ،رمانیوا

 .برداشتم داشتند، یقشنگ یها اسم که چندتارا ذوق با

 .آمد سمتم به ایهل

 جونم؟ یخوا یم نارمیا_

 .آره_

 .شدند متمرکز ها یگو یرو چشمانم ناگهان

 .برداشتم را بودند گرفته دست در یقلب پسر، و دختر آن در که ییگو

 .گرفت فرا را دورشان یمانند برف یها دادنش،دانه تکان با

 .دادم تکانش دوباره کودکانه یذوق با

 .بود من گر نظاره لبخند با ایهل

 .کردم جدا یگو از را نگاهم مغاذه، در یجلو معلق زنگ آمدن در صدا به با

 .رفت ضعف میزندگ مرد یبرا دلم

 تا را شیها نیآست داشت، تن به یا سورمه دار دکمه رهنیپ و یمشک شلوار

 .بودند آشفته شیموها و بود زده
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 اسطوره به اورا و بود چشمانش یرو کرد، یم استفاده کار موقع که ینکیع

 .بود کرده لیتبد قدرت و یمهربان ی

 .شد من ی رهیخ نگاهش و کرد یکوتاه سالم ایهل به

 .دادم تکان را یگو و رفتم طرفش به لبخند با

 که دمیخر هم یزیچ هی دارن، هم رمان تازه قشنگه، قدر چه نیبب ریام_

 .زهیسوپرا گم ینم

 .بردم ها شرتیت سمت به اورا و گرفتم را دستش

 یول اومد، خوشم ازشون یلیخ کالهشون، با همن، ست ن،یبب نارویا_

 بپوشم؟ چطور موقع اون شه، یم بزرگ داره شکمم

 :گفت یمتعجب لحن با و ستادیا کمینزد ذوق با ایهل

 ؟یا حامله نورا،_

 .کردم حلقه ریام یبازو دور را دستم

 .گلم اره_

 .گذاشت شکمم یرو را دستش و دیکش یا خفه غیج

 ؟یدار شکمت یتو فندق هی االن تو یعنی!یوا_

 .گرفت ام خنده فندق ی کلمه لفظ از

 .دارم فندق هی اره،_
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 .دیکش غیج دوباره

 من بچه، هم داره شوهر هم نورا یول م،یسن هم نورا و من ر،یام آقا یول_

 .ندارم کدومو چیه

 .بودم گرفته را دلم خنده شدت از

 را جذابش لبخند آن داشتم دوست که دیخند یم مردانه و آرام زین ریام

 .ببوسم

 .کن شوهر شماهم خب_

 .شد ناالن ایهل صورت

 .رهیگ ینم منو یکس آخه_

 .زدم اش شانه به یآرام مشت خنده، با

 .کنم یم دایپ برات یکی خودم_

 .گرفت خود به یجذاب ژست

 ...مهربون پ،یت خوش ،یعسل قدبلند،چشم_

 .کردم قطع را حرفش

 .نداره وجود ایدن تو یمرد نیهمچ زمیعز_

 .یزونیآو بازوش از کواال مثل تو و ستادهیا شتیپ داره، وجود چرا_

 .کردم نگاه بود من ی رهیخ لبخند با که یریام به و چرخاندم را سرم



 

 به قلم     شقایق عفراوی
 

 1 
 

 که خودشه فقط باشه اگرم نداره، وجود مثلش خاصه، تکه، من شوهر نه،_

 .خودمه مال

 .بود یبهار چشمانش، جنگل

 یم که ینم نم باران از پس و بود کرده آب را زمستان یها برف که یبهار

 .شد یم جادیا ییبایز کمان نیرنگ د،یبار

 .دمید چشمانش در را کمان نیرنگ آن لحظه، آن در من و

 .ببوسم اورا همه یجلو و بگذارم لبانش یرو را لبانم خواست یم دلم

 .خواست دلم د،ینکن نگاه هم به یجور نیا بابا_

 .کرد نگاه ایهل به خنده با ریام

 .نییپا یاریب رو توقعاتت یباش تو تا_

 .رییییام آقا_

 .میدیخند و میکرد یشوخ گریکدی با یکم

 .دیخر را یگو و ها کتاب میبرا ریام

 .میدیخر را ست کاله و شرتیت اصرارش به

 سلول تک تک در را یزندگ ناب حس و بود ینشدن وصف ام یحال خوش

 .کردم یم حس میها

 .کردم مشت را دستانم م،یشد که نیماش سوار
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 .بود سخت اریبس خودم کردن کنترل و بود شده طاق طاقتم

 .دار نگه نویماش جا هی ر،یام_

 .کرد نگاهم یسوال

 خوره؟ یم بهم حالت چرا؟_

 .دادم تکان را سرم

 .کردم اشاره یا کوچه به

 .ارمیم بابا نهیبب یکس ندارم دوست کن، پارک کوچه اون داخل_

 .داشت نگه را نیماش و دیچیپ کوچه داخل

 .گرفتم را اش قهی و شدم خم طرفش به که داشت شدن ادهیپ قصد

 .دمیکوب لبانش به محکم را لبانم

 .رفت هوا به و شد دود ام یگ کالفه تمام

 مرا لبانش دنیبوس ی وسوسه م،یبود مغاذه در که یلحظات تک تک در

 .بود کرده وانهید
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 .دادم ینم بهش را شدن جدا ی اجازه و بودم گرفته را اش قهی
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 .دمیکش عقب را خودم ،یقیدقا از بعد

 .کرد یم نگاهم اش یلعنت خمار چشمان با و زد یم نفس نفس

 .شدند دهیکوب لبانم به که بود او لبان بار نیا و شد حلقه کمرم دور دستانش

 .بود انیغل حال در وجودم در یبیعج حس و زد یم تند تند قلبم

 در که کنم بغلش محکم قدر آن و نمیبنش شیپا یرو داشتم دوست

 .شوم حل وجودش

 .رفت فرو شیموها در من دست و گرفت تر محکم را کمرم دستانش

 .گرفت گاز آرام را ام چانه و دیبوس را لبم ریز

 .نشست چشمم یرو لبانش آن، از بعد

 .زدم گردنش داغ پوست به یا بوسه و کردم خم را سرم

 یم پخش که یآهنگ و کردند رصد را لبانش لبانم، دوباره قبل، از تر تاب یب

 .انداخت یم انیغل به وجودم در را عشق شد،

 ...باتم ی دوباره قرار قرار یب

 ...باهات دوباره یباز خاطره و

 ...ینباش و یاین که نمیا نگران

 ...ها خاطره شه تو از من سهم و

 ...یعاشق هیبیعج حال چه!یوا
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 ...باهام یهست تو خوبه یچ همه

 ...ینباش تو اگه حالم به یوا

 ...ها خاطره یتو کنم چه من و 

 

 .میشد جدا گریکدی از صورتمان، به نور دنیتاب با

 .شد رد مانیرو روبه از ینیماش

 .زد دست مانیبرا دختر و کردند باز را ششانین ن،یماش درون پسر و دختر

 .زدم شیرو به یچشم

 .گرفت قرار اش نهیس یرو سرم و دیچیپ میها شانه دور یدست

 ؟یکن ونهید منو یخوا یم ،یخانوم یشد طونیش_

 .نشست لبم یرو یلبخند

 .کردم حس سرم یرو را اش بوسه

 .یکرد وونمید یحساب که خونه میبر نورا،_

 درون اشک شد باعث است من با بودن شوهرم،مشتاق بدانم که نیا

 .بزند  حلقه چشمانم

 .شدم براق رنگ سبز یدوگو آن ی رهیخ و کردم جدا اش نهیس از را سرم

 .دارم دوست یلیر،خیام_
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 .دمیبوس را داشتم،لبانش که یا عالقه و عشق تمام با بار نیا و

 .کرد باز را ششین

 ؟ید یم گهید بوس هی،یطونیش خانوم عجب_

 .نشستم میجا سر و دمیخند

 .برگرداند خودش سمت به را سرم و گرفت قرار ام چانه ریز دستش

 .دارم دوست شتریب من_

 .نشست ام یشانیپ یرو گرانه تیحما بار، نیا اش بوسه

 .بود کرده وانهید مرا مرد نیا
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 .رفتم مان خواب اتاق به میخانه،مستق به دنیرس با

 .شد اتاق وارد ریام که بودم میها خواب لباس به کردن نگاه درحال

 .زد میرو به یلبخند

 .رفت یبهداشت سیسرو به و دراورد را رهنشیپ

 .بود شده گذاشته تخت یرو که بود رهنشیپ خیم نگاهم

 .چسباندم ام ینیب به و کردم بلند را رهنشیپ
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 .داد یم را وجودش ناب یبو

 .بودم رهنشیپ یها نیآست زدن تا درحال نهییآ یبعد،جلو یقیدقا

 .کردم بغل را خودم

 .شد ظاهر سرم پشت

 .گرفت قرار میها شانه ینوازشگرش،رو دستان

 .نورا ادیم بهت چقدر_

 .بوده تو تن یتو چون_

 .برگشتم سمتش به

 ر؟یام_

 .زد کنار چشمم یجلو از را میموها

 .جانم_

 .کن اراده_

 .زد یا بوسه چشمم یرو

 بشه؟ یچ که_

 .تو مال بشم که_

 .شدند حلقه کمرم دور دستانش

 ؟یستین مگه_
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 !ریام_

 رم؟یبم_

 

 .دمیبوس را گردنش و ستادمیا انگشتانم نوک یرو

 .یجور نیا نگو_

 .رمیبم برات من تا کن اراده فقط تو من، ینورا_

 .گذاشتم اش نهیس یرو را سرم

 .کرد بلندم و گذاشت کمرم و زانو ریز دست

 .گذاشت تخت یرو مرا ملکه کی آرام،مثل

 .زد مهیخ تنم یرو آرام

 .گذاشتم صورتش یرو را دستم

 بذارم؟ اهنگ هی!نورا_

 .دادم تکان لبخند با را سرم

 .کرد پخش یآهنگ و برداشت زیم یرو از را اش یگوش

 .گرفت لبانش یآغوش هم به را لبانم و زد مهیخ تنم یرو دوباره

 

 ...کن اراده فقط تو
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 ...تو مال بشه همش

 ...کــــن اراده

 ...تــــو مال بشه

 ...رفت بره بدم من قلبمو کردمینم فک

 ...رفت تو واسه یول

 ...گردم یبرنم

 ....هستم من یبر هرجا

 ...کن اراده فقط تو

 ...رمیبم برات
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 .کردم یم یط را آشپزخانه عرض و استرس،طول با

 .دیچیپ گوشم درون مرجان یصدا

 یهرچ زم؟یعز یکن فرار ازشون یخوا یم یک تا نورا؟ یچ که باالخره_

 .یش یم محتاج بودنشون به که رسه یم یروز هیباشه،خونوادتن،

 .شد آزاد لبانم نیب از یا کالفه نفس
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 ها؟ آن محتاج؟به

 .بزن زنگ مادرت زم،بهیعز_

 .باشه_

 .کردم قطع را تماس

 کنم؟ فرار توانستم یم یک تا واقعا

 .گرفتم دستانم امیم را سرم

 .کن کمکم!ایخدا

 .کردم یم صحبت ریام با اول بود بهتر

 .دیچیپ گوشم در شیبوق،صدا نیاول با

 ؟!خانوم جانم_

 .ترسم یم یول بزنم زنگ مامانم به خوام یر،میام_

 .عشقم بزن زنگ ؟یترس یم یچ مادرته،از باشه یهرچ زم،یعز_

 .فرستادم شیبرا یبوس

 .رسم یم خونه،حسابتو برسم بذار قلبم، آخ_

 .دمیخند ینخود

 .برسون بهش منم مامانت،سالم به بزن زنگ برو_

 .چشم_
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 .خانومم بال یب_

 

 .زدم صورتم به یآب

 .گرفتم را خانه ی شماره و گفتم یالله بسم

 .دمیشن را مادرم یبعد،صدا یکم

 .الو_

 .کردم بغض ناخوداگاه

 .مامان_

 .دمیشن یم را شیها نفس یصدا شد،فقط برقرار یسکوت

 .زمینورا،عز_

 .دیچک چشمم از اشک

 خوبه؟ دخترم،حالت_

 د؟یخوب شما خوبم،_

 خوبه؟ ات بچه شکر،_

 .گذاشتم شکمم یرو را دستم

 .خوبه آره_

 .شده تنگ برات نمت؟دلمونیبب یاینم زمیعز نورا،_



 

 به قلم     شقایق عفراوی
 

 1 
 

 .امیم چشم،_

 .باش خودت منتظرتم،مواظب شام یبرا_

 .زدم زنگ ریام به شد،فورا قطع که تماس

 .اونجا برم شام یبرا گفت ر،مامانمیام_

 خودم فرستم،شب یم نیماش برات شلوغه،االن یلیخ سرم من زم،یعز_

 حله؟ دنبالت، امیم

 .زمیعز باشه_

 .باش خودت مواظب_
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 .دمیپوش یمشک شال و یمشک شلوار با را، بلندم ریحر رنگ یآب مانتو

 .بود شمیآرا مل،تمامیر و یصورت مات لب رژ

 .شدم خارج اتاق از و برداشتم را کوچک یدست فیک م،یگوش خوردن زنگ با

 .ریام جانم_

 .دهیرس کنم فکر گهید االن فرستادم، نیماش برات زمیعز_

 .منتظرتم شب زم،یعز باشه_



 

 به قلم     شقایق عفراوی
 

 1 
 

 .بده امیپ یدیرس_

 .چشم_

 .کردم قفل را خانه در و کردم پا را ام یآب تخت یها کفش

 .بود ستادهیا منتظر در دم ،یتاکس

 .دادم را آدرس و شدم سوار

 .زد یم پرپر پدرم، دنید برا دلم

 هست یکس هم هنوز بود رفته ادمی که بودم شده مشکالتم ریدرگ قدر آن

 .شوند خشک در به چشمانش دنم،ید یبرا که

 .شدم ادهیپ نیماش از و کردم حساب را هیکرا

 .فشردم را زنگ و فرستادم یصلوات

 .شدم وارد در، شدن باز با

 .دیکاو را اطراف و دور چشمانم

 .داد یم ییناآشنا یبو خانه، یجا همه

 .نبودند من یها اشک شاهد ها وارید نیا وقت، چیه که انگار

 .نشست لبم یرو یتلخ لبخند

 ی گوشه م،یها اشک با مرا که بودند، وارهاید نیا ام، یزندگ سال ۱۸ اری

 .دادند یم جا خود
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 .برداشتم قدم یورود در سمت به

 یم نگاه مرا لبخند با و بود ستادهیا اش، یشگیهم بتیه همان با مادرم،

 .کرد

 .گرفت آغوش در مرا بهش، دنیرس با

 .کردم حلقه تنش دور را دستانم

 .کرد نگاه را میسرتاپا و گرفت را میها شانه

 .پوشاند را صورتش ینگران

 کجاست؟ چادرت_

 .شدم اش رهیخ زده، شوک

 ..ب چادر؟_

 .دیماس دهانم در آمدنش با حرفم

 شیها لب یرو را یپوزخند و گذراند نظر از را کلمیه رنگش، سبز چشمان

 .نشاند

 .کرد یم القا من به یقیعم یسرد حس چشمانش،

 .بس و بود عشق ر،یام یها چشم  در که یحال در

 ؟یهست خوب عمو، دختر سالم_

 کردم؟ یم کاریچ دیبا مواقع نیا در بود گفته مهرسانا
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 .دادم یم جواب خانومانه و زدم یم لبخند

 د؟یهست خوب شما ن،یحس آقا یمرس_

 .کرد جدا در کنار از را قامتش بدهد، یپاسخ که نیا بدون

 شده؟ بهیغر کرده شوهر نکنه داخل؟ ینکرد دعوتش چرا عمو زن_

 .بود دهیپر مادرم رنگ بار، نیاول یبرا

 .بود استرش ی دهنده نشان گر،یکدی در دستانش شدن چفت

 .دخترم تو ایب ؟یچ بهیغر نه،_

 .بودند من دنیکاو حال در هم هنوز یلعنت چشمان آن شدم، که وارد

 .دیرس بهم یکم یلیخ ی فاصله از شیصدا

 .عمو دختر ،یکرد رییتغ قدر چه_

 .کردم یخال فمیک یرو را دستانم فشار

 شیها حرف با مرا او و بودم مجرد که بود ییها موقع همانند نگاهش

 .کرد یم زده خجالت

 ینورا آن یول کم، هرچند است، کرده رییتغ نورا، نیا که دانست ینم یول

 .ستین سابق

 .برگشتم طرفش به

 .گذاشته ریتاث روم ،یباردار و ازدواج_
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 .شد سفت فکش

 ؟یباردار_

 .زدم یلبخند

 د؟یدونست ینم! یوا_

 .چرخاندم کلشیه یرو را نگاهم دارانهیخر 

 .عمو پسر نذاشتن، براتون حواس دختراتون دوست دم، یم حق بهتون_

 .کرد یم برخورد صورتم به شیها نفس هرم حاال و برداشت یقدم
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 .شده دراز زبونت_

 .زدم شیرو به یپوزخند

 .بزنم بهتون یحرف که دینبود مهم قبال فقط قته،یحق_

 .گفتم آرام را ام جمله نیآخر و گذشتم کنارش از

 .عمو پسر د،یستین مهم االنم البته_

 .شدم ییرایپذ سالن وارد و گذشتم راهرو از

 .شد حبس ام نهیس در نفس حاظر، افراد دنید با
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 با که شدم ییاو ی رهیخ و گذراندم ها چهره تک تک از را لرزانم نگاه

 .کرد یم رصد را نمییباالپا اش، یمشک نافذ چشمان

 .نشاندم میها لب یرو یمصنوع لبخند

 .سالم_

 .آمد طرفم به و شد بلند عمو

 ام یشانیپ به یا بوسه و گذاشت سرم یرو را دستش اش، یشگیهم رسم به

 .زد

 خوبه؟ حالت دخترم، سالم_

 .گرفتم آغوش در اورا و شدم تر کینزد

 .کرد یم سیخ را راهنشیپ که بود ییها اشک ادآوری عمو، آغوش

 .زد سرم به گرید یا بوسه و شد حلقه ام شانه دور دستش

 .جا نیا ایب_

 :گفت بار شماتت و نگران عمو،

 ...آرو پدر_

 .زد نیزم به را شیعصا

 .نباشه حرف_

 .کرد نگاهم قفل را اش یمشک نگاه
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 .جا نیا ایب_

 .شد یدستان قفل میبازو که برداشتم یقدم

 .جان پدر ستین خوب ادیز حالش نورا_

 .کرد مادرم صورت خیم را اش یعصب نگاه آقاجون،

 .بکشمش خوام ینم ،یگرفت بازوشو چرا حاال باشه_

 .گذاشتم مادرم دست یرو را دستم

 .باش آروم مامان،_

 .ستادمیا شیرو روبه و رفتم جلوتر

 .کرد اشاره اش یکنار مبل به

 .نیبش_

 .دادم انجام را اش خواسته و دمیکش یقیعم نفس

 .برداشت را مقابلش زیم یرو ییچا استکان

 .بود حاکم فضا بر یبیعج سکوت

 .نشست ام یکنار مبل یرو و شد وارد نیحس

 .کرد جمع انزجار با را صورتم که زد میرو به یشخندین

 .باشه عنصر سست نقدریا پسره اون کردم ینم فکر_

 .دمیکش هم در را میها اخم
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 بود؟ چه پدربزرگ منظور

 زنش بذاره که نه باشه، خونه مرد خورد یم افشیق به شوهرت، اون_

 .بشه سوارش

 .راندم زبان بر یا جمله و دادم خرج به جسارت

 .آقاجون شم، ینم متوجه_

 .گذاشت زیم یرو را استکانش

 ؟یانداخت سرت از چادرتو_

 .نداشتم یجواب دم،یکش یاسترس پر نفس

 من ،یبش نیحس زن تو خواستن یم زنش، و عموت ،یبود بچه یوقت از_

 هیپاچلفت و دست دختر هی ،ینبود نیحس حد در تو چون کردم یم مخالفت

 .داد بهت دل نیحس حال نیا با ،ینداشت زدن حرف جرات که یبود ساکت

 به متعلق ها نفس آن و بود کرده تر متشنج را جو ،یعصب یها نفس یصدا

 .نبودند نیحس جز یکس

 بشه، التیخیب نیحس تا بده بهش رو نورا کن، دایپ رو یکی گفتم، ونسی به_

 . توئه فکر هنوزم من، خر ی نوه نیا یول

 

 .بود ساکت و آرام یبیعج طور به مغزم نداشتم، شیها حرف یبرا یواکنش
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 به هم ونسی یها حرف دنیشن با ست،ین مرد شوهرت، که نمیب یم االنم_

 .یش یم خراب مرد، اون با تو که دمیرس جهینت نیا

 .شد فشرده دستم که کنم باز اعتراض به لب خواستم و دمیکش هم در اخم

 .دمیکش دستش ریز از را دستم و کردم نگاه نیحس به یتند با

 یم نیحس زن شد، تموم ات عده که نیا از بعد و یریگ یم طالق ازش_

 .یش
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 .کردم نگاهش رتیح و بهت با

 رم؟یبگ طالق ریام از

 شوم؟ نیحس زن بعدش

 .بگو رو ممیتصم بهش شوهرت، بزن زنگ_

 .کند تنم خواست یم و بود دوخته رحمانه یب چه

 دهد؟ پاس گرید یکی به و ردیبگ یکی از مرا که بودم لهیوس من مگه

 بود؟ کرده خودش با یفکر چه

 شوم؟ فیکث دخترباز نیا زن و کنم ول را رمیام
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 .ستین خبرها نیا از!جانم نه

 .ستادمیا شیرو روبه و شدم بلند

 شوهرم از دیریبگ میتصم سرخود که آقاجون، ستین شما دست من یزندگ_

 ده؟یچش رو شهر یدخترا ی همه ی مزه که شوم یکس زن و رمیبگ طالق

 راه از یهرک که ستمین خور یسر تو و فیضع ینورا اون گهید من آقاجون

 ...و رهیبگ میتصم براش بتونه برسه

 .برداشت زیخ طرفم به شد و بلند شیجا از

 .زد صورتم به یمحکم یا دهیکش

 .یبد انجام رو گم یم که یکار فتهیوظ طه،یسل ی دختره ببند، دهنتو_

 .کردم غرش صورتش در خودش، از بدتر

 .رونیب امیم کفن با شوهرم، خونه رفتم دیسف لباس با دم، ینم انجام_

 .زد یشخندین

 یول آرم یم درت کفن با شوهرت خونه از که نکن شک ینکن قبول اگه_

 .یبمون ششیپ ذارم ینم

 .یبکن یتون ینم یکار چیه_

 .گرفت فرا بهت و خشم را صورتش

 .بزند دوباره که کرد بلند را دستش

 .شد گرفته راه انیم
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 .بابابزرگ بارداره نورا_

 .شد نیحس یعصب صورت ی رهیخ آقاجون،

 بکاره؟ تخم شکمش تو کرد وقت یک کهیمرت اون بارداره؟ ؟یچ_

 .دیکش عقب مرا و آمد جلو عمو

 .گرفت را شیجلو عمو که دیکش رونیب نیحس دست نیب از رو دستش

 

 .یبکن یتون ینم یکار چیه گهیم من به کنم، شیحال تا من ولم_

 :گفت عمو

 .دخترم برو_

 .شدم خارج وقفه بدون

 .بود ستادهیا در پشت مادرم،

 .بودند یاشک شیها چشم

 .شدم اش رهیخ نفرت با

 نجان؟یا یبگ یتونست ینم_

 .یایب بگم بهت گفت آقاجونت بودن، شمیپ یزد زنگ یوقت_

 احسنت قوم، نیا یپاها و دست ریز وفتمیب من خداته از که توهم هه،_

 .مامان بهت
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 ...من نورا_

 .گذشتم کنارش از شیها حرف به توجه یب

 .ختیر یم بهم را اعصابم و آمد یم سالن یتو از داد یصدا

 .خراب ی دختره یر یم یگور کدوم! نورا_

 .ختیر دلم ش،یصدا دنیشن با

 .برگرداندم طرفش به را میرو

 .دیلنگ یم یکم رفتنش راه و بود عصا بدون

 .شم ینم جدا شوهرم از من_

 .یکرد غلط_

 .شد خوردنم کتک مانع و ستادیا میجلو نیحس

 .نمون زودباش، برو نورا،_

 .شدم خارج منفور ی خانه آن از عجله با

 .آمد یم کوچه تا ش،یها داد یصدا

 .داشتم یبرم قدم تند تند و گذاشتم میها گوش یرو را دستانم
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 .دمیپر جا از ،ینیماش بوق یصدا دنیشن با

 .شو سوار دخترم،_

 .بود عمو

 .شدم نشیماش سوار

 .کردم یم حس ام نهیس قفسه در یفیخف درد و بود منقطع میها نفس

 .زدم یم له له آن به دنیرس یبرا که داشتم، کم یزیچ

 زم؟یعز کجاست خونت_

 .رفتند فرو دستم کف در میها ناخون

 .دادم را ریام کار محل آدرس

 خونه؟ یبر یخوا ینم یمطمئن جان، عمو_

 .نه_

 .رینگ دل به جونت آقا از زم،یعز_

 .فشرد را میگلو بغض

 ریز ایب و شو جدا شوهرت از گفته بهم رسما عمو؟ رمینگ دل به چطور_

 یبرا کار همه خوبه، حالم ریام با من عمو کاالم؟ من مگه شو، نیحس خواب

 بعد نه،یبش لبم یرو لبخند تا بده جونشو حاظره ده، یم انجام میشاد

 شو؟ جدا ازش گه یم آقاجون
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 .زدم ضجه و کردم یمخف دستانم انیم را صورتم

 .ستین خوب بچت یبرا باش، آروم_

 .برداشتم صورتم یرو از را دستانم

 یم راه از یهرک چرا دارم؛ دوست بچمو رو، میزندگ رو، شوهرم من عمو_

 یچ کردم؟ کارشونیچ من مگه کنه؟ جدا ازشون منو خواد یم رسه

 هی امیم تا که عمو زده سر ازم یبد چه آرامش؟ لحظه چند هی جر خواستم

  کنن؟ یم خفم و نفسم راه تو ندازن یم سنگ بکشم راحت نفس

 

 .دیچک چشمش گوشه از یاشک

 هم آسمون دلم، یدردا یبرا عمو، داره هیگر من اهیس طالع عمو، کن هیگر_

 .ستین یزیچ که چشم بباره، دیبا

 

 .رفتم ریام ی مغاذه طرف به و شدم ادهیپ ن،یماش توقف با

 .کردم پاک شالم ی گوشه با را میها اشک

 .کردند یم نگاه تعجب با مرا افراد، یبعض

 .کردم نگاه را مغاذه داخل

 .نوشت یم دفتر داخل یزیچ و بود نشسته زیم پشت

 .شدم مغاذه وارد
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 .گرفت بر در را صورتش ینگران من، حالت دنید با و کرد بلند را سرش

 .گرفت را میبازو و شد خارج زیم پشت از

 .یکن یم کاریچ نجایا شده؟ یچ زمیعز! نورا_

 .کنه جدا تو از منو نداره حق یچکیه_

 .دمینال عگز با و گرفتم دستش انیم را دستش

 .ریام رمیم یم تو بدون_

 :گفت شخص آن روبه و کرد جدا من از را نگاهش ،یکس شدن وارد با

 .برم دیبا من کن، قفل تو امشب ،یکسر_

 .گفت یچشم پسرک

 .برداشت را نیماش دیکل و یگوش

 .میشد خارج مغاذه از و گرفت را دستم

 شد؟ یچ کن فیتعر_

 .دادم فشار هم یرو را لبانم
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 .گم یم نیماش تو_
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 .شد متوقف ام گونه یرو و دیکاو را تنم نگرانش نگاه گرفت، محکم را دستم

 قرمزه؟ چرا ات گونه_

 .شد اشک از پر چشمانم

 :گفتم یدار بغض لحن با

 .نپرس یزیچ فعال گم، یم نیماش تو_

 م؟یبگو یچ ا،یخدا

 کن؟ ازدواج تیعمو پسر با و ریبگ طالق شوهرت از گفته بزرگم پدر که

 .کردم نگاهش

 ...نیج شلوار و سوخته یا قهوه راهنیپ

 کنم؟ ازدواج ران هوس آن با و کنم ول را تمیباشخص و پیخوشت شوهر

 .شد یم قطع نفسم ریام بدون من

 .کرد باز میبرا را در ن،یماش به دنیرس با

 .بست را در و شدم سوار

 .گذاشت ریام ی شانه یرو را دستش عمو، ناگهان

 .دیپر رخم از رنگ

 .شدم ادهیپ و کردم باز را در

 .کرد نگاهم یشرمندگ با عمو
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 .بگم خودم بذار نگو، عمو،_

 .دخترم برات سخته_

 .دمینال عجز با

 .عمو_

 .بود اش رهیخ اخم با که دوخت یریام به و گرفت من از را نگاهش

 هیحاش یبرا ییجا چون گم یم بهت رک و واضح یلیخ من پسرم، نیبب_

 نیا و یکن محافظت ازش یتون ینم تو که گفت نورا به من، پدر ست،ین

 ...که

 .کرد مشت را دستش ریام و بست لب عمو

 یوقت نیبود کجان؟یبلد شما البد کنم؟ محافظت نورا از تونم ینم من_

 و شکست رو خونه در یوقت نیبود زد؟کجا کتکش ابونیخ یونس،توی

 کنه؟ خفه رو حاملم زن داشت و بود گلوش دور دستش دمیرس که یموقع

 .شد ریام ی رهیخ بهت با عمو

 .زد یپوزخند ریام

 در چطور که بدم نشونتون رو ساختمون لمیف دیخوا یم نه؟ دیدونست ینم_

 دراوردم؟ خونه از یتیوضع چه با رو نورا من و شکونده رو

 ...ز ونسی یبازو_

 .دیپر عمو حرف یتو ریام
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 .کرد هم یکار خوب زدش، چاقو با نورا_

 هم که دیبزن ونسی به هارو حرف نیا دیبر د؟یزن یم محافظت از حرف

 .بکشه خودشو خواهر داشت قصد هم کرد، دشیتهد و شد هم خواهر مزاحم

 .گذاشتم شیبازو یرو را دستم

 .... و نزنم چادر من یداد اجازه تو که نهیا عمو منظور ر،یام_

 ایخارج مثل خارج، ببرمت خوام یم اصال خواست، دلم ،یزنم کردم، خوب_

 داره؟ مخالفت جرات یک نستاگرام،یا میبذار میریبگ عکس ،یبپوش لباس

 .گرفت ام خنده تیموقع آن در

 .شه من پسر زن و رهیبگ طالق ازت گفت پدرم_

 .کرد ریگ میگلو در و شد کوفت ام خنده

 .بودند شده دیسف که بود کرده مشت چنان آن را دستانش

 .داد فشار محکم را فکش و گرفت خون را چشمانش

 :گفت اش شده چفت لبان نیب از

  تو؟ پسر زن بشه من، ی بچه مادر من، زن_

 .زد کمرش به را دستانش

 یمحکم ی شهیش زد، نیماش ی شهیش به یمحکم مشت و برگشت ناگهان

 .شکست ریام تر محکم مشت با که
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 .گرفتم را دستش و دمیکش یغیج

 .شد ریسراز دستش از خون

 .شد جلب ما به شان توجه درکوچه حاظر نفر چند

 .باش آروم وفتهینم یاتفاق نیهمچ پسرم،_

 .دمیپر جا از ریام ی نعره با

 .دیریبگ من از رو نورا دیبتون تا دیش رد جنازم رو از دیبا وفته،یب دمینبا_
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 .گذاشتم اش نهیس یرو را دستانم و استادم شیجلو

 .باش آروم رم،یام_

 .گرفت خشونت با را میبازو

 عمرت آخر تا نورا، یمن تومال رن،یبگ من از تورو تونن یم کردن فکر نایا_

 ؟یفهم یم ،یمن مال

 .گذاشتم اش گونه یرو را دستم

 .دمیفهم اره،_

 .نشست چشمانش در اشک برق
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 .کرد فرو شیموها درون را دستش و کرد ول را میبازو

 وفته؟ینم یاتفاق نیهمچ که گفتم پسرم،_

 حمله زنم به و خونم ادیب نشه پا ونسی مثل شما از یکی معلوم کجا از_

 کنه؟

 .پوشاند را میعمو صورت اخم

 ...یم مگه میینورا ی خونواده ما_

 .زد نعره عمو صورت یتو و رفت جلو ریام

 هیتک بهش تونست یم من از بعد که یکس تنها بود، خونوادش هم ونسی_

 از حرف من شیپ کرد؟ کاریچ یول بود ونسی همه از تر کیتزد کنه،

 .منم فقط نورا ی خونواده چون نزن خونواده

 .شد سوار من بعد زین او شوم نیماش سوار کرد اشاره عمو به توجه یب

 .کرد یم نگاه نیزم به مبهوت و مات عمو

 .شد یم شتریب و شتریب لحظه هر سرعت و کرد حرکت نیماش

 ...یام_

 .نگو یچیه نورا، شو ساکت_

 .شدم رهیخ اش گرفته رخ مین به راه طول در و زدم لبانم بر قفل

 .سوزاند را قلبم ته تا نشست، اش گونه بر که یاشک ی قطره
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 دیتهد تو بردن به منو رسه، یم راه از یهرک که نیا از نورا، شدم خسته_

 .دارم که یهست یزیچ تنها تو که دنیفهم عالم یآدما تموم انگار کنه، یم

 .کردم پاک را شیها اشک و شدم خم طرفش به

 .لطفا کن، کم رو سرعتت ر،یام_

 .حال هر به میدیرس_

 م؟یکرد یم چه میپدر ی خانه در یجلو کردم، نگاه اطراف به تعجب با

 .برگشتم طرفش به شتاب با

 جا؟ نیا میاومد چرا_

 .شدم خارج نیماش از سرش پشت سرعت با که شد ادهیپ من به توجه یب

 .زد را زنگ

 .گرفتم را شیبازو و رفتم طرفش به

 ...زیچ هی آد یم خون داره دستت نیبب م،یبر جا نیا از ایب ریام_

 .کوباند وارید به محکم و کرد بلند را اش یزخم دست

 .کنم یم روشن جماعت نیا با فمویتکل امشب نورا، ببند دهنتو_

 .وفتدیب لرزه به تنم شد باعث د،یچیپ فونیآ از که ییصدا

 عمو؟ دختر یاورد صاحابتو یرفت_

 ...نیحس حظورت یشوم از یوا ن،یحس یوا
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 ...یچ یعنی صاحاب بدم نشونت تا رونیب ایب_

 .امدین ییصدا

 .تو و دونم یم من یبش ادهیپ ن،یبش نیماش تو برو_

 ...ن نه_

 .زد داد و برگشت طرفم به

 .نیماش تو گمشو_

 .شد انینما امشب نحس قامت و شد باز در

 عمومو؟ دختر یفرست یم کجا_

 .بست درد با را چشمانش

 .نیماش...تو...برو نورا،_

 به یخوب به شکسته شهیش از شانیصدا دادم، انجام را خواست که یکار

 .دیرس یم گوش

 :هام پارت
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 بود؟ یچ اسمت...یآقا میدید شمارو ما عجب چه_

 کنه؟ ازدواج باهاش نورا گفته پدربزرگت یآقا که یهمون تو_
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 .گرفت خود به یمغرور ظاهر و زد یپوزخند نیحس

 میخوا یم االنم تو، به دادنش یول کرد؛ یم ازدواج من با دیبا اولشم از نورا_

 .میریبگ پسش

 گرفتنم پس قصد االن و بودند فروخته را من انگار شد، فشرده درد از قلبم

 .داشتند را

 .دمیکوب دهانم یرو را دستم زد نیحس صورت به ریام که یمشت با

 .کنم یم نابودتون د،یبش کینزد من زن به دیتون ینم ترت بزرگ نه تو، نه_

 .شد بلند و گرفت وارید به را دستش نیحس

 .بود شده یجار خون اش ینیب از

 ...ضمن در ،یکن شک بودنش به که کنم، یم محوش تیزندگ از یجور هی_

 .دیکوب ریام صورت یتو و کرد مشت را دستش ناگهان

 .شدم ادهیپ نیماش از و دمیکش یبلند غیج

 .ستادمیا ریام یجلو که داشت را شکمش به زدن لگد قصد

 .شد متوقف دنمید با

 .یبکش منو دیبا اول ش،یبزن یخوا یم اگه_

 .کرد پرت خانه داخل به مرا و گرفت را میبازو و کرد اخم

 ؟یشد هار چته داخل، گمشو_
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 .زدم صورتش به یلیس و کردم بلند را آزادم دست

 داشت؟ را نشدم هار توقع و بود زده بیآس رمیام به

 .انداختم صورتش یتو یتف گرفت، را میبازوها جفت بار نیا

 .دیکش یقیعم نفس و بست را چشمانش

 .کوباندم شیپا یرو و کردم بلند را میپا

 .نکرد میرها یول شد جمع درد از صورتش

 دستانش حصار از میبازوها زد، صورتش به یگرید مشت و آمد ریام ناگهان

 .شد خارج

 .یزن یم دست بهش باشه آخرت بار_

 .شد زده ریام کمر به ییعصا و دیکش پشت از را میموها یکس

 کرده ریگ یکس دست حصار در همچنان میموها یول دمیکش یبلند غیج

 .بود

 .داد هل عقب به و دیکش میموها از مرا

 .شدم نیزم به برخوردم مانع و زدم نیزم به را دستانم

 .زد ریام کمر به شیعصا با دوباره پدربزرگ،

 .دمیدو طرفش به و شدم بلند میجا از

 .ستادمیا شیجلو
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 .ور نیا گمشو_

 .یبکش منو اول دیبا_

 .گرفت قرار میجلو یقامت که کرد بلند را شیعصا

 .یبرسون بیآس نورا به مبادا بابابزرگ، پسرست با حسابمون طرف_
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 تکان نیحس نشد باعث ضربه یول زد نیحس نهیس به را شیعصا بابابزرگ،

 .بخورد

 .نشستم نیزم یرو ریام کنار ها، آن به توجه یب

 .بود خون از پر دهانش و ینیب

 .برو و ریبگ نیماش...جاده...سر...برو نورا،_

 .دیچک اش گونه یرو چمم اشک

 .آخه برم چطور_

 .برگرداندم طرفش به را میرو بابابزرگ داد یصدا با

 .بود گرفته دست با را گردنش و بود افتاده نیزم یرو نیحس_

 .االن نیهم...برو...نورا_
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 .شد دستانش قفل دوباره میموها که شدم بلند میجا از

 .هرزه ی دختره توئه نوبت االن_

 بخاطر دادم، هلش که ببرد عمارت ساختمان طرف به خود با مرا کرد یسع

 .افتاد نیزم یرو و کند کنترل را خودش نتوانست دنش،یلنگ

 .برو دخترعمو،_

 .رفتم ریام سمت به ینگران با

 .گرفتم دستانم نیب را صورتش

 .زمیعز ریام ر،یام_

 .بروووو نورا، برو_

 .رفتم نیماش سمت به عجله با

 .گرفتم تماس سیپل با و برداشتم را ام یگوش

 .نشستم نیزم یرو کوچه وسط ن،یماش طرف نیا و دادم را آدرس

 .بود شده ام دلهره شیافزا باعث و دیچیپ یم دلم ریز یدرد

 .بردم باال آسمان سمت به را سرم

 .کن تمومش ا،یخدا_

 .زد یم چراغ میرو روبه از ینیماش

 .شد ادهیپ ینگران با ام ییدا و ستادیا ام یکینزد در
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 .زدم زار و گرفتم دستانم نیب را صورتم دنش،ید با

 .کرد بلندم و گرفت را میبازو

 شده؟ یچ دخترم نورا_

 داخل به دو با و کرد رها را میبازو ییدا ن،یحس ی نعره یصدا دنیچیپ با

 .رفت
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 .شدم شده طلسم عمارت آن وارد ،ییدا سر پشت

 .بود گرفته را اش یشانیپ و بود نشسته نیزم یرو نیحس

 .گرفت را شیجلو ریام که برداشت سمتم به قدم دنمید با بابابزرگ

 .زنم یم شیآت رو خونه نیا ،یبزن بهش یبیآس_

 .دیکش عقب اورا و گرفت را بابابزرگ ی شانه ییدا

 .شد یم شتریب لحظه هر دلم ریز درد

 .شدم خم و گرفتم را ریام رهنیپ

 .ریام...ام_

 .گرفت را میبازوها و برگشت طرفم به
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 شد؟ چت نورا،_

 .آمد کمانینزد نیحس

 .بود اش یشانیپ یرو یقیعم زخم

 :گفت ریام روبه

 .باش زود مارستان،یب ببرش_

 .شدم خم شتریب و گفتم یآخ

 ...ختیر بهم زیچ همه ناگهان

 .شدند اطیح وارد ها سیپل

 .اورد ورشی ریام و من سمت به و دوخت من به را نشیآتش نگاه بابابزرگ،

 از ریام یها دست زد، ریام کمر به یگرید ی ضربه زش،یانگ نفرت یعصا با

 بر و کنم کنترل را خودم نتوانستم داشتم که یدرد با من و شد جدا من

 .افتادم نیزم

 .زد یم یکبود به صورتش درد شدت از و بود افتاده میپاها کنار ریام

 .کند بلندش کرد یسع و گرفت را شیبازو و آمد طرفمان به یسیپل

 .کردم یم هیگر و بودم گرفته را شکمم ن،یزم بر افتاده زین من

 .آمبوالنس بزن زنگ ،یمحمد_

 .شدم رهیخ ریام به زده وحشت م،یپاها نیب یسیخ حس با
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 ...مرد یم داشت ام بچه ام، بچه

 .کند بلندم کرد یسع و شد خم نیحس

 .شدم اش رهیخ عجز با و گرفتم را نشیآست

 .کردم یزیر خون ام، بچه ن،یحس_

 .گرفت فرا را صورتش ترس ی هاله

 .شد نیسنگ چشمانم

 .کرد بلندم و انداخت کمرم و زانو ریز دست

 .ریام_

 ...مطلق یاهیس و
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 ...مطلق یاهیس

 ...ستین نور دنیند هاو چشم بستن یمعنا به ها وقت یگاه

 و باشد یم روحشان مردن یمعنا به ها، آدم از یبعض یبرا مطلق یاهیس

 .کردم یزندگ مطلق یاهیس% 90 در بعدش، روز و شب آن در من

 .کند محو را یاهیس توانست قلبم، در دیام از ییکورسو بازم حال، نیا با یول
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 براثر نه و بود، شده ناقص عقلم نه بودم، جیگ نه کردم، باز که را چشمانم

 .بودم کرده فراموش یزیچ خواب

 .بود ادمی اش لحظه به لحظه

 .کردم مرور را عیوقا ذهنم در و شدم رهیخ اتاق دیسف سقف به

 .نداشتم کردن فکر یبرا یا زهیانگ و شدن، بلند یبرا یتوان

 .مطلق یاهیس که، بودم گفته

 دهیتک یا شاخه

 دهیارک گل

 خسته یچشما با

 بسته یها لب

 نشسته چشماش،آروم یتو غم

 !یوا گستته هم از ش،یشاد ی شکوفه

 

 سبز یدوگو آن تصور یبرا را چشمانم و گذاشتم شکمم یرو آرام را دستم

 .بستم عاشق، رنگ

 از صدا، یب و آرام ها اشک و شد یم نییپا باال درد با ام نهیس ی قفسه

 .بودند یجار چشمانم ی گوشه
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 .شد اتاق وارد یشخص و شد باز در

 .نورا_

 .برگرداندم طرفش به را میرو

 خون دوکاسه رنگش، سبز چشمان و بود شده بسته باند با اش یشانیپ

 .بودند

 .شد کینزد

 خوبه؟ حالت_

 بود؟ چه خوب حال

 .نورا منتظرته ریام_

 .شدم اش رهیخ نیغمگ

 ر؟یام_

 .دیکش یقیعم نفس

 ش؟ینیبب یخوا ینم کنه، حرکت تونه ینم ده،ید بیآس کمرش_

 مرد؟ بگم؟بچمون بهش یچ_

 .کرد نگاهم بهت با

 .سالمه بچت ،یکرد یزیخونر استرس براثر نمرده، بچت نورا، یوا_
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 تمام شد باعث که داشت یدرد چنان شد خارج ام نهیس از که ینفس

 .وفتدیب کار به حواسم

 ر؟یام

 ضربه؟ ر،یام

 .گرفت درد دلم ریز که نشستم شتاب با

 .نشده رفع خطر ،یکن استراحت دیبا تو باش، آروم_

 .نمیبب رویام خوام یم_
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 .دیخند

 ...ب یخواست ینم که شما_

 .شه یم بلند تو گور از شایآت نیا ی همه ن،یحس ببند دهنتو_

 .زد کمر به را دستانش

 چه؟ من به_

 .کردم نگاهش خشم با

 .سرت به زده شوهردار زن هی یهوا دلت که یبود تو_
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 .رفت نیب از اش چهره خندان حالت

 ؟یدیرس رذالت از درجه نیا به یک عمو، پسر گم؟ یم دروغ_

 .کرد مشت را دستانش

 .ینبود تو برگشتم، یوقت یول خواستم تورو اول از من_

 .زدم شیرو به یپوزخند

 .یکرد یم رفتار بابابزرگ و ونسی مثل توهم شد؟ یم یچ بودم اگه_

 .شد تخت کینزد

 .کردم یم خوشبختت ریام از شتریب _

 .شد خارج میها لب از یتلخ ی خنده یآوا

 بزنه؟ سرت هی یفکر نیهمچ شده باعث یچ ؟یجد_

 ...دار دوست ریام از شتریب من_

 .ماند نصفه زدم صورتش به که یا دهیکش با حرفش

 .شدم رهیخ نشیخشمگ یها چشم درون مصمم، و یجد

 ینم تو، بهتر نه تو، نه سوال، ریز یبر یم شوهرمو حرمت باشه آخرت بار_

 .باشه داشته دوست ریام از شتریب منو تونه

 

 .انداخت نییپا را سرش
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 .شوهرت شیپ ببرمت ایب عمو، دختر_

 .نشست میها لب یرو یشخندین

 .آمدم نییپا تخت از

 .شوم خارج اول داد اجازه و کرد باز را در

 .شدم یاتاق وارد بعد، یا قهیدق

 .بود دهیخواب تخت یرو پهلو به آرام ر،یام

 شده کنده قلبم از یا قطعه کردم یم احساس د،یجوش چشمانم درون اشک

 .آزارد یم را وجودم ی نقطه به نقطه اش، یخال یجا و

 .رونیب برو_

 .دمیشن را در شدن بسته یصدا

 .نشستم تخت کنار یصندل یرو

 .کاشتم اش گونه یرو یا بوسه و دمیکش صورتش یرو را دستم

 .کرد باز آرام را چشمانش که دیچک اش گونه یرو اشکم

 .دمید را خود یایدن که انگار چشمانش، رنگ یایدن دنید با

 به ش،یها چشم شدن باز با و شده سرگردان روحم کردم یم احساس

 .برگشته وجودم

 .زدم شیرو به یلبخند
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 زم؟یعز یشد داریب_

 .زد پلک تنها

 ارم؟یب برات یخوا یم یزیچ_

 .باش فقط_

 .شدند یجار چشمانم از هق هق با میها اشک و دمیبرچ لب

 .کرد پاک را میها اشک و نشست ام گونه یرو دستش

 قشنگم؟ خوبه حالت_

  باشم؟ مراقبت ،یمراقبم که یا اندازه به تونم ینم من چرا_

 خونوادش از جونش، یپا تا که نهیا مرد ی فهیوظ و توام مرد من که چون_

 .کنه محافظت

 .گرفتم را دستش

 ه؟یچ من ی فهیوظ پس_

 .باش پس جنگم، یم تو یبرا من چون نورا، یباش که نهیا فتیوظ_

 .بود دار خش و خمار ش،یصدا

 .گذاشتم شیها لب یرو را میها لب و شدم خم

 .کرد نوازش را کمرم آرام دستش

 .کردم نگاهش قفل را نگاهم و کردم بلند را سرم
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 چطوره؟ کوچولومون حال_

 .شده تنگ باباش یبرا دلش_

 .نشست شکمم یرو بار نیا دستش

 ؟یچ مامانش دل_

 ی قفسه یتو یدل ،ینبود شمیپ یوقت ر،یام بود تو شیپ مامانش دل_

 .دیکوب ینم نمیس
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 .بودم لبخندش طرح به رهیخ

 .کرد یم نوازش را شکمم متیمال با

 .بود کرده کالفه مرا و دیچیپ یم کمرم و دلم در یفیخف درد

 زم؟یعز شده یچ_

 .گرفتم گاز را لبانم

 .یچیه_

 .کرد جا جابه تخت یرو را تنش آرام ماند، ام رهیخ تنها

 ر؟یام یکن یم کاریچ_
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 .کرد باز هم از را دستانش

 .ایب_

 .دمیخز بغلش درون لوس، یها بچه همانند و دمیبرچ لب

 .دیکش یقیعم نفس و دیکش بو را میموها

 .میبر ایب نورا،_

 کجا؟_

 یم یزندگ باهم و میریگ یم بزرگ خونه هی خواهرم، و مامانم شیپ میبر_

 .میکن

 حالم خوش نباشم، تنها ر،یام نبود در که نیا دانستن شد، پر یشاد از قلبم

 .کرد

 .هیخوب فکر یلیخ زم،یعز باشه_

 ؟یش ینم ناراحت_

 و فرشته تو، بودن با و ره ینم سر حوصلم ستم،ین تنها ،یسرکار یوقت نه،_

 .ستنین تنها هم جون مامان

 .زد سرم به یا بوسه و فشرد بغلش در مرا

 دهیفهم وروجک نیا عاشق تونه یم یک ؟یعاشقش چرا پرسن یم ازم بعد_

 نشه؟

 .دمیخند زیر
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 منن؟ عاشق هیبق یگ یم یعنی_

 .باشم عاشقت دارم حق من فقط کردن، غلط هیبق_

 .زدم اش نهیس به یا بوسه

 .چشم_

 

 106_پارت#

 

 .ماند یبستر مارستانیب در دوروز ریام

 .بودند مراقبمان فرشته، و خانوم کوثر

 به مجبور مرا و شدند ینم قانع یول است خوب حالم گفتم یم که نیا با

 .کردند یم استراحت

 .برد ینم خوابم ر،یام آغوش حس بدون قتش،یحق

 .دیپرس یم را حالم و آمد یم روز هر نیحس

 .شد ینم ام رهیخ زدن، حرف موقع و بود شده عوض صحبتش لحن

 یکم محوطه، در تا خواست من از م،یبود مارستانیب در که یآخر روز

 .میکن صحبت

 .مینشست محوطه مکتین یرو
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 ونسی که نیا از شدم، یم یعصب بودنت، آروم دنید از م،یبود که بچه_

 به کردم شروع گرفت، یم حرصم ،یگفت ینم یزیچ تو و دیکش یم موهاتو

 یچشما با فقط تو یول ،یبزن غیج ،یکن اعتراض کمی بلکه تا کردنت تیاذ

 ،یبچگ از من نورا ،ینشست یم اطیح ی گوشه و یکرد یم نگاهم تیاشک

 من زن تو گفتند یم که مامان و بابا یها حرف داشتم، روت تیمسئول حس

 .کرد یم دیتشد رو حس نیا ،یش یم

 .دوخت چشمانم به را بود دهیدزد ازم که را نگاهش و دیکش یقیعم نفس

 یم تتیاذ که نیا از فقط من نورا، نبود عشق وقت چیه تو، به من حس_

 هم ازدواج یبرا کنم، کمکت داشتم دوست و شدم یم ناراحت کردند

 .اومد یم وجود به ازدواج از بعد عالقه نداشتم، باهات یمشکل

 .کردم سیخ زبان با را، ام خورده ترک یها لب

 ؟یزد هارو حرف اون چرا پس_

 .زد یتلخ لبخند

 دنت،ید با روز اون ،یستین حال خوش ریام شیپ تو که گفت بهم بابابزرگ_

 با و نبود لرزان نگاهت، حالت و دیدرخش یم یشاد از چشمات کردم، تعجب

 قدر نیا که گرفت، حرصم ،یدون یم ،یکرد نگاه چشام تخم یتو جرات

 .افتاد اتفاقا اون بعدش که کنم تیعصب کمی خواستم شده، دراز زبونت

 .کردم اخم

 ؟یزد رو ریام چرا_
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 .کرد خم سمتم به را تنش مغرورانه

 دختر برخورد بهم ،یکرد انتخاب اونو تو یول بودم سرتر ازش من چون_

 .عمو

 .شد گرد چشمانش که کوباندم شیبازو به یمحکم مشت

 به ،یشد یم دختر دیبا تو ننه، بچه ،یمطمئن یلیخ افتیق به تو بابا، برو_

 .فقط یهست یگوگول ی کلمه قیال تو گن، ینم مرد تو

 .زدم غر لب ریز و شدم بلند

 .کهیمرت یستین هم ریام ور هی تو سرترم، ریام از من گه یم_

 !نووووورا_

 .بود تعجب و یشگفت از پر لحنش

 ه؟یچ حرفا نیا دراز، زبون_

 .کردم نگاهش مغرور و سرد خودش، همانند

 .یگوگول ،یدار دنشونویشن اقتیل تو که نییحرفا نایا_

 .رفتم یورود در طرف به و برگرداندم را میرو

 زین ریام یپا کوچک انگشت به است؟ سرتر ریام از ال،یخ خوش چه هه،

 !سیف یبیب کهیمرت رسد، ینم
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 .شدم ریام اتاق وارد

 .دوخت بهم را شیاخمو نگاه ورودم، با بود، نشسته تخت یرو

 .آقاهه عشقه اخماتو_

 .کرد تر ظیغل را اخمش

 .کردم میقا سرم، پشت خطاکار، یها بچه همانند را دستانم

 ؟یکن یم نگاهم ینجوریا چرا_

 .جا نیا ایب_

 .دمیبرچ لب

 ؟یعصب چرا_

 .جا نیا ایب گفتم_

 .رفتم طرفش به بلندش، یصدا از خورده کهی

 .ستادیا و شد بلند

 .کردم یم بلند دیبا را سرم دنش،ید یبرا

 گفت؟ یم بهت یچ نیحس_

 .زدم مشت نیحس یبازو به بود دهید! یوا
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 سرترم ریام از من گفت بعد زا،یچ نیا و بود یالک احساساتش که گفت_

 ...به منم

 درسته؟ یزد مشت بازوش به توهم_

 .نداشت یخوان هم نگاهش، مهربان سبز با و بود ترسناک و محکم لحنش،

 نهیس آور خلسه یفضا در داشتم یبیعج لیم بود، اش نهیس یرو روبه سرم

 .شوم گم اش

 .دیببخش_

 .کرد یپوف

 پس کنم دعوات ندارم دوست شم، یم ناراحت یلیخ نکن، کارارو نیا !نورا_

 .باشه آخرت بار یول گذرم یم بار نیا

 .کردم نگاهش سرخورده، و مغموم

 .بودا تو از دفاع یبرا خوبه_

 ؟یکن لمس رو نامحرم هی تن دیبا من، از دفاع یبرا_

 .بود مشت هی ه؟یچ لمس_

 .دمیپر جا از که دیکوب زیم به را مشتش

 گونن؟ بچه نقدیا کارات از یبعض چرا نورا، باشه که یهرچ_

 .آورد حجوم میها چشم به اشک
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 ؟یکن یم هیگر که گفتم بهت یچ من االن_

 .انداختم نییپا را سرم

 .االن میعصب نورا، رونیب برو_

 .گذاشتم اش نهیس یرو را سرم و دمیبرچ لب

 .دیببخش_

 .دیچیپ تنم دور دستانش بعد، یا هیثان و دیکش یقیعم نفس

 آخه؟ یا ساده و معصوم نقدریا چرا_

 .دادم جواب یتخس با

 .برده دلتو تم،یمعصوم نیهم_

 .سپردم جان به را قلبش نبض یآوا من و دیخند آرام

 گاهه؟ بازداشت تو بزرگت پدر یدونست یم_

 .گفت بهم روزید نیحس آره،_

 .بخوره خنک آب ونسی مثل میبذار ای م؟یبد تیرضا_

 .فهیضع قلبش م،یبد تیرضا_

 .کردم حس میموها یرو را اش بوسه

 .چشم_

 .میشد مرخص مارستانیب از روز، آن بعدالظهر
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 بنگاه دوست به ریام آن از بعد م،یداد تیرضا و میرفت یکالنتر به میمستق

 .کند یمعرف خانه یبرا مناسب نهیگز چند خواست اون از و زد زنگ دارش

 خواد ینم دلم اصال روز؟ چند هی نایا مامانم شیپ میبر میبردار لباس نورا،_

 .یباش تنها خونه تو

 .زدم شیرو به یلبخند

 .باشه_

 .میبرداشت لباس یکم و میرفت خانه به

 ریام میتصم دنیشن با و شدند حال خوش دنمانید با خانوم، کوثر و فرشته

 .شد برابر چند شان یشاد کردن، یزندگ باهم بر یمبن

 :فرشته

 .دانشگاه میبر باهم میتون یم نورا و من_

 :خانوم کوثر

 .شدم یم نگرانتون یلیخ ن،یشمیپ که راحته المیخ گهید_

 وجودم به که یداشتن دوست حس همه نیا از من و زد یم یحرف هرکدام

 .شدم یم یشاد از سرشار شد، یم ریسراز
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 .میرفت یم بود کرده یمعرف ریام دوست که یا خانه دنید یبرا امروز،

 تیامن از ییالیو ی خانه بود معتقد بود، برج کی هاوس پنت ریام انتخاب

 .ستین برخوردار یکاف

 .نکرد ییاعتنا او یول شد مواجه مخالفت با مشیتصم نیا هرچند

 .کرد یم صحبت برج یها یبد درمورد داشت فرشته و میبود نیماش سوار

 کاریچ میآخر طبقه ما بشه یسوز شیآت هوی ،یدون ینم تو داداش، آخه_

 م؟یکن

 .کرد یپوف ریام

 حرفه حرف رم،یگ ینم عمارت من شدن، خود یب یلیخ حرفات فرشته_

 .اصال مرده

 ؟یاینم کوتاه تو کنه، مخالفت متیتصم با نورا ؟االنیجد_

 .انداخت بهم یکوتاه نگاه ر،یام

 .نه_

 .کردم اخم شیرو به

 .زد ام شانه به یآرام ی ضربه فرشته

 .کن قهر باهاش نورا_

 .شد گرد چشمانم ها، آلوچه دنید با که کردم شهیش طرف به را میرو
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 .استیب ریام_

 شده؟ یچ چرا،_

 .خوام یم آلوچه_

 .دیچیپ نیماش اتاقک در فرشته ی خنده

 .ستین موقعش االن زمیعز_

 .دمیکوب شیبازو به یمشت

 .شه یم لوچ بچم االن گفتم، استیب دارم، اریو_

 :گفت زد یم دور که یحال در

 .ره یم خودم به بچم_

 .انداختم بهش ی حوصله یب نگاه

 .چیه گهید بره بهت بچمون ،یخوشکل یلیخ تو که نه_

 .دیخند فرشته با هم خانوم کوثر بار، نیا

 .زد صدا را نامم متعجب ر،یام

 نورا؟_

 .گرفتم دستانم نیب را سرم

 .بخر برام رو یلعنت یها آلوچه اون برو_

 ؟یشد بداخالق نقدریا چرا_
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 .کرد لمس را ریام یموها پشت از خانوم، کوثر

 .زمیعز بودنشه باردار بخاطر_

 .ندارم حوصلتو گه یم بهم کنم، بغلش نذاشت شبید ؟یچ یعنی مامان_

 در مرا ریام یوقت و کردم یم یکالفگ احساس شبید گرفت، ام خنده

 .داد دست بهم یخفگ احساس گرفت، آغوش

 :گفت دیخند یم که یدرحال فرشته

 .براش یشد یتکرار داداش_

 .دمیخند شانیپا پابه زین من

 .شد ام رهیخ اخمو پسرکم،

 شدم؟ یتکرار برات_

 .داد ینم بهم زدن حرف یبرا یمجال خنده

 یفروش آلوچه ی دکه سمت به شد، ادهیپ و کرد متوقف را نیماش یعصب

 .رفت

 .یکرد خوبش داداش، زن ولیا_

 .یزن یم حرف نجوریا برادرت درمورد زشته فرشته،_

 .شده لوس یلیخ آخه_

 .نداره رو یمحل یب طاقت زم،یعز خانومشه به ادشیز عشق از نشده، لوس_
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 .کردم لیمتما سمتشان به را خودم

 کالفه کنه یم بغل منو هم ریام کنم، یم یخفگ احساس شبا مامان، آخه_

 .خب شم یم

 .زنم یم حرف ریام با خودم زم،یعز دونم یم_

 .زدم شیرو به یلبخند

 .گذاشت میپا یرو هارا آلوچه کیپالست و شد سوار اخمو ریام

 .گذاشتم دهانم در یا آلوچه ولع با و درآوردم کیپالست از را ظرف

 .بردم لذت ترشش طعم از و بستم را چشمانم

 :فرشته

 .خواست دلم بده، منم به نورا_

 .بهش بده هست، کیپالست تو گهید ظرف هی_

 !یعصبان و اخمو قدر چه

 .دادم فرشته به را دوم ظرف

 مرا حس نیا زین هوا یگرما بودم، حوصله یب یلیخ روزها نیا قتش،یحق

 .بودم متنفر تابستان از یبچگ از کرد، یم دیتشد

 .اورمیب تاب را قهرش نتوانستم حال، نیا با

 .گذاشتم شیپا یرو را دستم
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 یب اگه ببخش کنه، یم تیاذ مامانشو یلیخ بچمون مدته هی زم،یعز_

 .حوصلم

 .شد شتریب اخمش

 .کنه یم تیاذ باباشو هم مامانش_

 .لوس مردک! اه

 .یکن یم بدترش توهم ست،ین خوب حالم گم یم ،یکن یم ناز چه! اه_

 .ینزن حرف باهام یتون یم کنم، یم بد حالتو من آره_

 .برگرداندم را میرو و انداختم اش یعصب چشمان به یمتاسف نگاه

 !ریام آقا کنم چه بلدم بود، شده پرو و لوس یلیخ

 .کرد متوقف اهیس ینما با بزرگ برج کی یجلو را نیماش

 .آمد سمتمان به ینگهبان م،یشد که یالب وارد

 نش؟یآفر یآقا ر،یخ به عصر_

 .بله_

 .زد بهمان یلبخند نگهبان

 هاوس پنت تا شمارو کرده، من به شمارو ی هیتوص یمنصور یآقا_

 .کنم یم ییراهنما
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 دست بهم ضعف احساس آسانسور حرکت با م،یشد یا شهیش آسانسور سوار

 .داد

 .وفتمین تا گرفتم را ریام یبازو

 خوبه؟ حالت یآبج نورا_

 .دوخت بهم را نگرانش نگاه ریام فرشته، حرف با

 .آسانسوره خاطر به کردم، ضعف نه،_

 .کرد حلقه کمرم دور را دستش و کرد خارج دستم از را شیبازو ریام

 .داشت اخم هم هنوز

 .من یاخمو جذاب نشست، لبم یرو یلبخند

 

 مواجه ریام غره چشم با که زد یآرام سوت داخل، یفضا دنید با فرشته،

 .شد

 .بودند براق ییطال رنگ به ها، وارید

 ییخودنما سالن وسط ،یرنگ همه زیر یها کوسن با یمشک مانند آل مبل

 .کرد یم

 .داشت ییطال و یا نقره دکور خانه، آشپز

 .بود درخانه زین زریفر و خچالی یحت و بودند شده دهیچ ،یبرق لیوسا
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 تا ۴ راهرو، در که شد یم یمنته ییراهرو سمت به پله ۳ با سالن، یانتها

 .داشت قرار اتاق

 

 قرمز در و بچمون یبرا زرد در ،یآب در مامان تو، اتاق بنفش در فرشته،_

 .نوراس و من خواب اتاق

 .مجهزه نقدریا خونه چرا داداش، گم یم_

 .کرد فرو شلوارش بیج در را دستش مغرورانه ریام

 و دکور تا کردم استخدام نفر چند و دمیخر جارو نیا قبل از من که چون_

 .کنن درست فضارو

 .کردم نگاهش شده گرد یها چشم با

 ش؟یدیخر یک از_

 .شد رتمیح باعث جوابش،

 امن جا اون دمیفهم کرد، حمله خونمون به ونسی که یموقع همون از_

 یم مخالفت دونستم یم نگفتمون بهتون یول دم،یخر جارو نیا پس ست،ین

 .دیکن

 .آمد اتاق از فرشته یصدا

 .محشره جا نیا ،یلعنت یمخالفت چه_
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 .نشست ریام یها لب یرو یا مغرورانه پوزخند

 .کردم نگاهش اخم با

 .نزن پوزخند_

 .کرد باز را رنگ قرمز در حرف یب

 .کردم نگاه اتاق یفضا به یشگفت با

 یم ییخودنما اتاق وسط قرمز یتخت رو با رنگ یا نقره یسلطتنت تخت

 .کرد

 .زانندیآو ها آن از ریحر یها پرده که ها تخت آن از

 . داشتم دوست هارا تخت نوع نیا شهیهم! یوا

 تخت، کنار رنگ قرمز یبایز هالوژن

 شیآرا لیوسا آن یرو که قرمز، و یا نقره شیآرا زیم ،یا نقره یوارید کمد

 .بودند شده دهیچ قهیسل با

 .کرد تیهدا تراس سمت به مرا و گذاشت کمرم پشت را دستش

 .داشت وجود یصندل شکل به یتاب آن در که یبزرگ تراس

 .بودند گرفته را تراس دور دورتا که بایز و متنوع یها گلدان
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 .برگشتم طرفش به

 .یمرس قشنگه، یلیخ ر،یام_

 .کاشتم اش گونه یرو یا بوسه و کردم حلقه گردنش دور را دستانم

 ریتاث اعصابم یرو یباردار ببخش، کردم، یم یخفگ احساس شب،ید_

 .گذاشته

 .برگشت شیها چشم مهربان حالت باالخره،

 .کرد نوازش را ام گونه

 .سرت یفدا_

 .داد قرار میها لب یرو آرام را شیها لب و گرفت را ام چانه

 .کردم فرو شیموها درون را دستم

 .بودند حرکت حال در کمرم یرو گونه، نوازش دستانش

 .دارم ازین بهت! نورا_

 .دادم هیتک اش یشانیپ به را ام یشانیپ

 .شه ینم االن_

 .میدار که تخت چرا؟_

 .خوردم را ام خنده

 ؟یچ فرشته و مامان_
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 .یبخواب کمی یخوا یم ره یم جیگ سرت میگ یم بهشون_

 .کردم نگاهش تعجب با

 دروغ؟ ر؟یام_

 .بفهم نورا، دارم ازین بهت_

 .شد خارج تراس از و کرد میرها

 .نشستم تخت یرو

 هم شما م،یر یم بعد بخوابه کمی ره، یم جیگ سرش کمی نورا مامان،_

 .داره کم یچ خونه دینیبب

 !پوک کله دم،یخند آرام

 .بست را در و شد اتاق وارد

 .زد مهیخ تنم یرو آرام و آمد سمتم به

 .آمدند لبانم سمت به یآغوش هم قصد به دوباره لبانش

 :هام پارت
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 .نورا_

 .کردم باز آرام را چشمانم
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 زده مهیخ تنم یرو راهن،یپ بدون قرمز، خمار یها چشم و شانیپر با ریام

 .بود

 .رفت ضعف دنشیبوس یبرا دلم

 .کاشتم لبانش یرو یکوتاه ی بوسه و کردم بلند را سرم

 .زد میرو به یلبخند

 .میبر دیبا شو، بلند زمیعز_

 کجا؟_

 .میکن جمع رو ازمونین مورد لیوسا خونمون،_

 ؟یضرور لیخونه؟وسا

 شود؟ فروخته بود قرار مان خانه آن چه؟ یعنی

 م؟یفروش یم رو خونمون اون ر،یام_

 .بود دار بغض و نیغمگ میصدا

 .مونه یم خودت مال توئه، اسم به خونه اون گلم، نه_

 .شد خارج لبانم از یقیعم نفس

 مهمه؟ برات ؟یدیپرس چرا_

 یزندگ ر،یام کردم تجربه باهات رو آرامش و عشق خونه، اون تو ،یلیخ_

 .شدم باردار من خونه اون یتو شد، مستحکم جا اون نوپامون،
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 .بود توش هم بد خاطرات_

 .زدم شیرو به یلبخند

 .شدم یم عاشقت شتریب هرکدوم ته که یخاطرات_

 .کردم نوازش را شیموها گذاشت، ام نهیس یرو را سرش

 .برسه یبیآس بهتون که نیا از نورا، ترسم یم_

 یقبل ینورا اون گهید من باشم، یقو بشه یهرچ دم یم قول نترس،_

 .بجنگم دارم دوست که ییزایچ یبرا گرفتم ادی ستم،ین

 اورا من بار نیا بود، یخوب حس کردم، نوازش را شیموها سکوت، در یقیدقا

 .بودم گرفته آغوش در

 ؟یدید پدرتو نورا، یراست_

 .شد فشرده یناراحت از نمیس ی قفسه

 .گرفتن خفتمو داخل رفتم تا نه،_

 .زمیعز شه یم درست یچ همه_

 .گذاشتم هم یرو را چشمانم

 .انشااهلل_

 .کرد بلند ام نهیس ی قفسه یرو از را سرش

 .بخورمت که شم یم گشنه دارم دوباره م،یبر دیبا واقعا گهید زمیعز_
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 .دادم هل اورا خنده با

 .کنه یم تیشکا بچمون گه،ید بسه_

 .کرد اخم

 .کنه دخالت زایچ نیا تو دینبا کرد، غلط_

 .ستادیا و شد بلند میرو از

 .بود کرده بد زین مرا حال اش، نهیس جذاب عضالت

 !کشت یم مرا تشیجذاب یروز کی آخرش
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 .کردم نگاهنه،ییآ در خودم ریتصو به لبخند، با

 یدختر من از ،یا سورمه یپشت کوله و مقنعه با رنگ، یمشک بلند مانتو

 .بود ساخته دانشگاه به رفتن یبرا آماده

 .داشتم یادیز جانیه و داشتم کالس که بود یاول روز

 .خورد در به یا تقه

 ؟یا آماده_

 .اومدم فرشته، آره_
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 .شدم خارج اتاق از و انداختم خودم به را آخر نگاه

 .بود منتظرم سرحال و شاد فرشته

 پوشونده شکمتو یبرجستگ خوب مانتو_

 .دمیکش دست بود شده بزرگ یکم که شکمم به لبخند با

 .بود معمول حد از تر بزرگ شکمم حال نیا با یول بودم شده یماهگ ۳ وارد

 .بودم ماهه ۵ که انگار

 ؟یباردار دوقولو دیشا گمیم_

 .کردم نگاهش تعجب با

 دوقولو؟_

 :گفت طنتیش با

 قولو؟ سه دمیشا_

 .دمیخند بلند یصدا با

 .توروخدا نه یوا_

 .انداخت آرنجم دور را دستش

 .بود شده خانوم کی مثل یبادمجان بلند یمانتو آن با

 .منتظرمونه نییپا آقاتون داداش، زن میبر بزن_

 .بود منتظرمان برج، دم ریام! گفت یم راست
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 .شد لیتبد اخم به لبخندم شدنم، سوار با

 ش،یر ته و یآفتاب نکیع آن با و بود باز راهنش،یپ یباال ی دکمه دو

 .بود شده دخترکش

 .داداش سالم_

 ؟یکرد کارشیچ اخموئه، که باز ما خانوم ،یآبج سالم_

 .دادم جواب حرص با

 .توئه ریتقص_

 .کرد نگاهم تعجب با

 ندارم؟ خبر خودم که کردم کاریچ باز من؟_

 .بستم را راهنشیپ یها دکمه و شدم خم سمتش به تیعصبان با

 ینایآست یچ یبرا اد؛یم بدم ازش نزن نکتویع نیا ه؟یچ ایباز یقرط نیا_

 اومد؟ کجا از شتیر ته نیا باال؟ یزد رهنتویپ

 .دیخند یم زیر زیر فرشته

 .یشد بدبخت داداش_

 .کرد فرشته روبه مظلومانه ریام

 جذابم؟ حاالت ی همه در یوقت کنم کاریچ_

 .زدم شکمش به یمشت
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 .یباش جذاب یکرد غلط جذاب؟_

 .بشم زشت کنم یم یسع چشم ،یعصبان چه_

 .شد تر بلند فرشته ی خنده

 ؟یکن یم مسخره منو_

 .افتاد راه و کرد روشن را نیماش

 .کنم یم مویسع که گفتم خدا، به نه_

 .گرفت ام خنده زین من فرشته، ی خنده با

 .زد یشخندین ریام

 .یدار یشوهر نیهمچ یکن شکر خداتو دیبا ن،یافر بخند اها_

 :گفتم خنده با

 .ریام کنم یم درستت_

 .یلعنت کن درست فقط تو جووون،_

 .شد شتریب ام خنده

 .داشت نگه دانشگاه دم

 دنبالتون، امیم تونستم دیبزن زنگ برگشت موقع د،یباش خودتون مواظب_

 د؟یدار پول

 :گفت فرشته
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 .هیخال کارتم داداش؛ نه واال_

 .کرد فرشته یرو به یاخم

 .بگو بهم یداشت ازین یهرچ ؟ینگفت چرا_

 .چشم_

 تو زنیبر یمبلغ هی هرماه کنم، یم درست کارت براتون بانک رم یم_

 .کارتتون

 یم پول پر شهیهم مرا کارت که نیا با زدم، شعورش و فهم نیا به یلبخند

 .کند خورد من یجلو را خواهرش غرور امدین دلش یول کرد،

 .زد اش گونه به یا بوسه فرشته

 .یداداش یمرس_

 .دمیبوس را اش گونه و شدم خم زین من

 .دیباش خودتون مواظب_

   

 .میشد دانشگاه وارد و میشد ادهیپ نیماش از

 .داشت وجود نظرمان مورد دانشکده به بردنمان یبرا ییها اتوبوس داخل،

 .گرفت ام خنده که یپزشک دانشکده گفت یغرور چنان با فرشته

 .میباش داشته دیبا یغرور هی م،یمملکت یپزشکا دندون سرمون ریخ ه؟یچ_



 

 به قلم     شقایق عفراوی
 

 1 
 

 .باشه_

 .نخند نورا؛_

 تعجب با اتوبوس، در حاظر نفر چند که رفت هوا به ام خنده حرفش، نیا با

 .کردند نگاهم
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 .کشتت یم یدیخند نطوریا بفهمه داداشم_

 .واقعا آره_

 .گذاشت دستم یرو را دستش و دیکش یقیعم نفس

 .نورا نمتیب یم خوب که حالم خوش_

 .زدم خواهرکم محبت به یلبخند

 یزیچ درموردش که خواست ازم ریام د،یکرد نامزد یوقت نورا، یدون یم_

 چرا؟! یدینپرس وقت چیه یول ،یبپرس ازم که نیا مگه نگم، بهت

 کنجکاوم یزیچ بود، زده خی وجودم روزا اون شد، ینم روم دونم؛ ینم_

 هروقت تره، مهربون کمی فقط ونسهی مثل ریام کردم یم فکر من کرد، ینم

 شد، یم گرم وجودم که یجور کرد، یم نگام جذاب و گرم دمش،ید یم

 ...نگاهاش داشت روم یخاص ریتاث
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 که شد زده یموقع داشتنش دوست ی جرقه نورا، داره دوست یلیخ ریام_

 ادته؟ی ،یافتاد درخت از

 .دادم تکان خنده با را سرم

 ...پا هوی ادته؟ی آره یوا_

 .ماند نصفه حرفم اتوبوس، ستادنیا با

 .بود کننده گمراه و بزرگ دانشگاه یفضا

 .مینشست. واید کنار کالس، ته و میکرد دایپ یبدبخت با را کالسمان

 .بودند یقرت فرشته قول به ها یبعض و بودند ساده ما مثل دخترها از یبعض

 دخترا البته که کردند یم صحبت بلند بلند و بودند جانیه و شور پر پسرا

 .دادند یم را جوابشان ،ییخودنما یبرا یگاه هم ها

 .ده یم نخ داره دختره اون نیبب_

 !زشته فرشته_

 .خو کنه باز بختشو خواد یم زشته؟ شیچ_

 .زدم شیپهلو به یا سلقمه خنده با

 .کن نگاه نورا، گرفت رو نخ اها،پسره_

 لبخند عشوه، با چگونه که کردم کسیف پوش قرمز مانتو دختر یرو را نگاهم

 .بود نشانده پیخوشت ی افهیق خوش پسر یها لب یرو یزیآم طنتیش
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 .پسره پهیخوشت چه فرشته_

 .زدم خودم به یدهن تو کی حرفم از بعد فورا

 .دیخند یم قاه قاه و بود انداخته نییپا را سرش فرشته

 .هیخال ریام یجا! یوا_

 .گرفتم شیپهلو از یشگونین

 .کشمت یم یبگ بهش_
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 .شد شتریب اش خنده شدت

 .شد آرام فضا سامسونت، فیک با پوش شلوار و کت مرد شدن وارد با

 .گذراند نظر از را همه بود، استاد ایگو که مرد

 .هستم کار درست من سالم؛_

 .کرد کینزد گوشم به را سرش فرشته

 .هستم کار خراب منم سالم_

 .کردم کنترلش زحمت با که گرفت ام خنده

 خانوما؟ گفتم یدار خنده زیچ_
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 .رفت هوا به ام خنده کیشل استاد، حرف نیا با

 .استااااد دیببخش_

 .داد تکان را سرش تاسف با استاد

 .نشه تکرار_

 باال شانه که رفتم یا غره چشم فرشته به و کردم کنترل را ام خنده

 .انداخت

 حال در دائم که پسر، و دختر آن درمورد فرشته یها یپران کهیت با کالس

 .گذشت بودند نگاه کردن بدل و رد

 .کرد ترک را کالس د،ینباش خسته گفتن با استاد

 شیجلو یجذاب ژست با و رفت دختر سمت به طانیش پسرک بالفاصله،

 .استاد

 .پیخوشت یلعنت نا،یا ننم یوا_

 .بفهمه ریام اگه فرشته_

 .خانووووم باش خودت نگران تو_

 .دمیخند

 دنبالشون؟ میبر رفتن، باهم نورا_

 .دمیکش را شیبازو
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 ؟یدار کارشونیچ وونه،ید نه_

 .دیکرد یم طنتیش ینجوریا هم ریام و تو کاش نورا یول_

 م؟یکن ینم طنتیش یدون یم کجا از_

 .تخته رو فقط شما یها طنتیش زمیعز_

 .انداختم بهش ینگاه غرور با

 .یندار جذاب شوهر هی تو آب، دلت_

 .خواند را نامم یشگفت با

 !نوراااا_
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 .شد شتریب اش خنده شدت

 .شد آرام فضا سامسونت، فیک با پوش شلوار و کت مرد شدن وارد با

 .گذراند نظر از را همه بود، استاد ایگو که مرد

 .هستم کار درست من سالم؛_

 .کرد کینزد گوشم به را سرش فرشته

 .هستم کار خراب منم سالم_
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 .کردم کنترلش زحمت با که گرفت ام خنده

 خانوما؟ گفتم یدار خنده زیچ_

 .رفت هوا به ام خنده کیشل استاد، حرف نیا با

 .استااااد دیببخش_

 .داد تکان را سرش تاسف با استاد

 .نشه تکرار_

 باال شانه که رفتم یا غره چشم فرشته به و کردم کنترل را ام خنده

 .انداخت

 حال در دائم که پسر، و دختر آن درمورد فرشته یها یپران کهیت با کالس

 .گذشت بودند نگاه کردن بدل و رد

 .کرد ترک را کالس د،ینباش خسته گفتن با استاد

 شیجلو یجذاب ژست با و رفت دختر سمت به طانیش پسرک بالفاصله،

 .استاد

 .پیخوشت یلعنت نا،یا ننم یوا_

 .بفهمه ریام اگه فرشته_

 .خانووووم باش خودت نگران تو_

 .دمیخند
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 دنبالشون؟ میبر رفتن، باهم نورا_

 .دمیکش را شیبازو

 ؟یدار کارشونیچ وونه،ید نه_

 .دیکرد یم طنتیش ینجوریا هم ریام و تو کاش نورا یول_

 م؟یکن ینم طنتیش یدون یم کجا از_

 .تخته رو فقط شما یها طنتیش زمیعز_

 .انداختم بهش ینگاه غرور با

 .یندار جذاب شوهر هی تو آب، دلت_

 .خواند را نامم یشگفت با

 !نوراااا_

 

 114_پارت#

 

 .میداد سفارش همبر چیساندو و میرفت سلف به

 ستن؟ین مضر برات نایا گم یم_

 .کردم نگاه دستم یتو ی مزه خوش همبر به و کردم جمع را میها لب

 .زمیعز ارهیو_
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 .باشه خر، منم_

 .زدم چمیساندو به یگاز و زدم یینما دندون لبخند

 فرشته به یچشمک و شد رد کنارمان از شاخ، فرشته قول به یپیت با یپسر

 .زد

 .ماشااهلل بود یخانوم بود؟ یچ االن نیا_

 

 .زد بهم یا سلقمه فرشته. گرفت ام خنده

 .اونو! نورا_

 .کردم نگاه گفت یم که یپسر به

 تازده آرنج تا را شیها نیآست که یذغال کیش راهنیپ و ،یمشک نیج شلوار

 .بود

 دار موج یموها یختگیر بهم حالت و بود صورتش یرو یجذاب شیر ته

 .بود قشنگ اش یمشک

 .دادم تکان نیتحس با را سرم

 .اونه از تر جذاب نیا_

 .تره مردونه حالتش_

 یبرا را یچران چشم ی نهیزم و نشست مانیرو روبه یصندل یرو پسرک،

 .کرد باز فرشته
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 .زد کمرش به پشت از یپسر

 احوالت؟ و حال فه،یخل داداش به، به_

 .شد فرشته کردن غش باعث بایتقر که زد یلبخند پسرک

 ؟یابهت پر اسم چه فه؟یخل_

 .زدم چمیساندو به یگاز و انداختم فرشته به ینگاه تاسف با
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 .خوبن دوستاشم! نورا_

 .انداختم دوستانش به ینگاه یرچشمیز

 .دوستاشه از بهتر خودش ؛یکرد چرون چش منو فرشته، کنه خفت خدا_

 .شد اش خنده خیم پسر، نگاه که دیخند آرام

 .کرد پسرک به یاخم و کرد قطع را اش خنده فرشته

 قصدش و نبود کارها نیا اهل وقت چیه فرشته کند، یم یشوخ دانستم یم

 .است من خنداندن تنها

 .کرداا بهش؟نگاهت یکرد اخم چرا_

 .کرد پاک ادیز سیف با را دهنش
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 .میبر پاشو کرد، یاشتباه کار_

 .رفت در طرف به و شد بلند شیجا از خانومانه و آرام

 .رفتم تعجب با سرش پشت زین من

 .گرفت را میبازو و کرد شل را خودش سلف، رونیب

 ؟یکرد دوز اور چته؟_

 .بذارم کالس خواستم کرد یم نگاه داشت بابا؛ نه_

 .بود شده خل دختر نیا

 .میبزن قدم محوطه تو میبر ای،بیشد خل فرشته_

 .میدید را دانشگاه اطراف و دور یفضا تمام بایتقر بعد یساعت تا

 پسرها و دخترها خز یها پیت به و مینشست یمکتین یرو آخر در و

 .میدیخند

 

 .مینشست وارید ی گوشه کالس آخر هم باز و میشد کالس وارد

 .شد یکس خیم نگاهم

 .زدم یشخندین

 .داده جواب اتیدلبر دنبالت؛ اومده جا نیا تا پسره فرشته_
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 .بود زن کالس، نیا استاد

 ی هیما و داشت چاک پشتش که بود دهیپوش یرنگ یخاکستر شلوار مانتو

 .بود کرده فراهم را فرشته حیتفر

 استاد سخنان به دقت با و بود نشسته جلو فه،یخل همان ای جذاب پسرک

 .داد یم گوش

 حلق تو رفت یم وگرنه هیعموم کالس خوبه ده؛ یم گوش قیدق چه نگا_

 .استاد

 .یشد ادب یب قدر چه تو خب، خونه درس_

 من از یتوقع چه کنن، یم یزندگ بامون خونه تو ایح یب ادب یب دوتا_

 ؟یدار

 مگه؟ میکرد کاریچ_

 اهم؟ اهم لباتو خونه آشپز تو ریام که بار اون بگم؟ کدومو_

 

 .نشست لبانم یرو یبزرگ لبخند روز آن یادآوری با

 .شتوین ببند اومد، خوشش چه_
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 کینزد که گفت ریام و زد زنگ ریام به فرشته کالس، شدن تمام از پس

 .است

 یآرام و دنج یجا م،یدیکش سرک جا آن یکم و میرفت کتابخانه به فرشته با

 .بود مطالعه یبرا

 .است کینزد بود گفته که آمد ادمی ر،یام نام دنید و میگوش خوردن زنگ با

 .میکرد فراموش رو ریام فرشته؛ یوا_

 

 .میشد اتوبوس سوار دوباره و میشد خارج دانشکده از عجله با

 یآفتاب نکیع آن با و یجذاب ژست با که دمید در دم را ریام م،یشد که ادهیپ

 .هستند او به رهیخ دخترها و داده هیتک نیماش به مزخرفش

 

 117_پارت#

 

 .خورد یم را خونم خون،

 .داد کمرش به یقر یلوند با و گذشت کنارش از یدختر

 را قشنگش دار قوس کمر آن و بکنم جا از را شیموها داشتم دوست

 .بشکانم

 .توئه یرو نگاهش ریام باش؛ آروم نورا_



 

 به قلم     شقایق عفراوی
 

 1 
 

 

 .دمیچ یقشنگ ی نقشه یول شوم آرام نشد باعث حرف نیا

 .زدم یلبخند و کردم باز را میها اخم پس

 .بود خوب روز نیاول خانوما، سالم_

 :فرشته

 .یلیخ اره_

 خوبه؟ حالش من خانوم_

 .دادم کش یا مسخره شکل به را لبخندم

 .میعال_

 .کرد نگاهم نامطمئن

 .کنم رفتار یعاد یلیخ کردم یسع م،یشد که سوار

 باز را ریام یها لباس کمد و رفتم اتاقمان به میمستق خانه، به دنیرس با

 .کردم

 کوچولو؟ کمدم تو یخوا یم یچ_

 

 :گفتم یجد یلیخ

 .بسوزونم رو آد یم بهت که لباسه یهرچ خوام یم_
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 .کرد سکوت یلحظات یبرا

 .نشو کارم مزاحم رونیب برو االنم_

 !نورا_

 که را، اش یلعنت یطوس راهنیپ آن و نکردم یتوجه متعجبش لحن به

 .دراوردم را آمد یم بهش یلیخ

 .کردم پرت تخت یرو را آن و کردم اش مچاله

 .شد رهیخ حرکاتم به و نشست تخت یرو حرف، یب
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 .بود رنگش یشمی راهنیپ یبعد نهیگز

 !آخ یلعنت راهنیپ نیا از آخ

 .شدم یم یروان من که داد یم چشمامش به یا جلوه چنان

 .خورد صورتش به که کردم پرت و آوردم در زین را آن

 .آمد یم پوستش به رنگ، یگریج راهنیپ

 بپوشد؟ نیج دیبا چرا! یمشک نیج شلوار

 .نداشتم دوستش! قرمز جذب شرتیت
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 .کرد یم جذابش یلیخ ؟یا قهوه کت

 ....و

  ؟یبزن شیآت یخوا یم لباسامو ی همه نورا،_

 .آره باشه الزم اگه_

 

 .انداختم شیها لباس به ینگاه دوباره

 .کردم پرت صورتش یرو را چندتا خشم با آمد، یم بهش ها آن ی همه

 .شدم چشمانش ی رهیخ و رفتم کشینزد

 .دادم تکان صورتش یجلو وارانه دیتهد را انگشتم

 .میخر یم لباس میر یم عصر_

 

 .گرفت را دستم یشگفت با

 .شده یچ نورا؟_

 .بردم باال را میصدا و دمیکوب نیزم به را میپا

 تو بندازمش شد یم کاش آخ ده، یم قر برات یعوض ی دختره شده؟ یچ_

 .جوب

 دختره؟ کدوم_
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 .یدیند تو_

 .کرد نگاهم تاسف با

 ؟یکن یم رو کارا نیا نکردم، توجه بهش اصال که یزیچ هی خاطر به_
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 .دادم هلش و گذاشتم اش نهیس یرو را دستانم

 .گرفتم را فکش و زدم مهیخ تنش یرو

 حق من فقط منه، ماله تیچ همه نش،یآفر ریام یآقا بده گوش خوب_

 بهت یلیخ که یبپوش ییلباسا نیا از یندار حق نم،یبب رو تتیجذاب دارم

 .انیم

 

 .کرد حلقه کمرم دور را دستانش

 .کنم یم نگاااه تو به فقط من زمیعز_

 .ندارم دوست من کنن، یم نگاه تو به هم هیبق خب_

 

 .دیخند آرام
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 م؟یکن کاریچ خب_

 .میخر یم دیجد لباس_

 ه؟یچ فرقش_

 ...تر ساده یلباسا_

 .یکن عوض یخوا یم نمیا ؟یچ مو افهیق_

 .دیخند بلند و

 .دمیکوب لبانش به را لبانم محکم و کردم نگاهش اخم با

 .گرفتم گاز محکم را لبش

 .یباش جذاب نقدریا یندار حق ر،یام رونیب یبر نذارم نکن یکار_

 

 .گذاشتم اش نهیس یرو را سرم

 نظرت به یول ،یش یم یرتیغ روم که حالم خوش من، یوحش خانوم_

 ه؟یا معقوالنه کار لباسام زدن شیآت

 

 .است یوانگید که دانستم یم خودم نه، خب دم؛یبرچ را لبانم

 .ینشد ادهیپ نیماش از دانشگاه در دم و ینزن رو نکیع اون گهید بده قول_
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 .دیبوس را سرم یرو

 .زمیعز چشم_

 .یکرد زخم لبمو من، یوحش_

 .تهیمالک مهر_

 

 .کرد بغلم تر محکم و دیخند بلند

 .آمد فرشته یسدا بندش، پشت و خورد در به یا تقه

 .بخور ناهار ایب ر،یام_

 

 .کندم تن از را مانتوام و شدم بلند شیرو از

 ؟یخور ینم ناهار تو_

 .میخورد فرشته و من نه؛_
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 .میرفت دانشگاه به یتاکس با فرشته و من بعد، روز

 .میرو ادهیپ دانشکده تا و مینشو اتوبوس سوار داد شنهادیپ فرشته
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 .کردم قبول یول نبودم مطمئن ادیز

 !ندینب بد روز چشمتان

 .میدیچرخ یم خود دور فقط ساعت کی تا

 .زدم فرشته سر به محکم دست با

 .دادنات تز نیا با سرت تو خاک_

 :گفت دیمال یم را سرش که یدرحال

 منه؟ ریتقص مگه ،یوحش_

 .منه ریتقص پس نه_

 .میبرگشت عقب به ،یکس ی سرفه یصدا با

 !فهیخل آها بود؟ چه اسمش بود، یروزید پسر همان

 .بود کرده ست اش یکتون با که بود تنش یآسمان یآب راهنیپ

 !دیشد گم که نیا مثل خانوما، دیببخش_

 .زدم لحنش در موجود احترام به یلبخند

 .میشد گم بله، واال_

 .کنم تونییراهنما دید یم اجازه_

 .میش یم ممنون_

 .شد قدم هم ما با و آمد کنارمان
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 شما؟ و زنن یم صدام فهیخل دوستان هستم، انیفرخ جواد من_

 .داد جواب متانت با و آرام فرشته

 .میهست نشیآفر یها خانم_

 د؟یخواهر پرسم، یم جسارتا_

 .هستم برادرشون زن من نه،_

 

 .دیخند آرام

 دخترارو ی همه چشم و بود ستادهیا در دم روزید که یجذاب یآقا اون پس_

 بود؟ شما همسر بود گرفته

 .شد لیتبد اخم به لبخندم

 .بله_

 .دیخند ینخود فرشته

 .بسوزونه برادرمو یلباسا خواست یم شبید ما، داداش زن نیا_

 !نامرد ی فرشته یا

 .دیخند بلند یصدا با جواد

 .شمام طرف کامال من کنن، یم یخوب کار_

 .کردم باز را میها اخم
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 .ممنون_

 ه؟یچ رشتتون شما_

 :فرشته

 .میخون یم یپزشک دندون_

 .خونم یم یپزشک دندون منم_

 .دیچیپ دلم ریز ناگهان یدرد

 .گرفتم را دلم ریز و کردم یا ناله که بود دیشد قدر آن

 .گرفت را میبازو ینگران با فرشته

 ؟یشد یچ نورا؟! نورا_

 .نهیبش دشیاریب_

 .برد یصندل سمت به مرا فرشته

 .کردم رها را نفسم و نشستم آرام

 دارن؟ یخاص یضیمر_

 .انداخت بهم ینگران نگاه فرشته

 .باردارن نه،_

 .گرفت تماس یکس با و دراورد رو شیگوش فورا جواد

 ...دانشکده کنار ایب زود ،یآبج_
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 .دیریبگ آرام دردم یکن بلکه تا دمیکش یم یقیعم یها نفس

 .نجایا انیب گفتم هستند، دکتر من خواهر خانوم، نورا_
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 .کرد یم نگاهم اشک از پر یها چشم با و بود گرفته محکم را دستم فرشته

 .اومد خواهرم_

 .بستم را چشمانم درد از

 .نشست شکمم ریز که یدست بعد و کردم حس کنارم را یکس نشستن

 ماهشه؟ چند_

 .داد پاسخ فرشته

 .یا خورده و ماه ۳_

 .کرد یم وارد فشار شکمم ریز به آرام

 نفس توانستم من و کرد دایپ نیتسک درد ،یقیدقا از بعد ماساژ، مثل یحالت

 .بکشم یراحت

 به دردا نیا هم دیشا منه، صیتشخ نیا البته شدن، یعضالت اسپاسم دچار_

 .متخصص دکتر دشیببر وقت اسرع در حتما بدنشونه، بودن فیضع خاطر
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 .کردم باز آرام را میها چشم

 نور ریز که رنگ یطال ییموها و یآب ییها چشم با ساله،۲۷ نسبتا یدختر

 .دندیدرخش یم دیخورش

 .زد میرو به یلبخند

 .کوچولو مامان مونیترسوند_

 .زدم یخجول لبخند

 :گفت فرشته روبه

 جواد؟ ست،ین خوب براشون ادیز رفتن راه_

 .آمد جلو جواد

 .بزن زنگ بهم گفت یزیچ حراست ار،یب رو نتیماش برو_

 .رفت دو با و گفت یچشم

 .دوخت بهم را اشکش پر نگاه فرشته

 .کشه یم منو ریام بشه تیزیچ_

 .زدم یا خسته لبخند

 چرا؟_

 ..و میبر راه گفتم من_
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 .خورد زنگ ام یگوش

 .هیک نیبب فرشته،_

 .گرفت گاز را لبانش و درآورد فیک از را ام یگوش

 .رهیام_

 .گرفت فرشته دست از را ام یگوش و کرد دراز را دستش جواد، خواهر

 د؟یهست خوب ر،یام یآقا سالم_

 .گرفت را دستم ترس با فرشته

 مشیببر برادرم با دیبد اجازه اگه شدن، احوال ناخوش کمی خانومتون_

 .هست زنان متخصص که دوستم شیپ

 

 .نشست شیها لب یرو یلبخند که گفت چه ریام دانم ینم
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 .خوش روز خدممتون، فرستم یم رو آدرس من چشم،_

 

 .کرد پیتا یگوش درون یزیچ و کرد قطع را تماس
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 اونجا تا بفرستم براش رو دکتر آدرس گفت شد، نگرانت یلیخ شوهرت_

 .نهیبب مارو

 االن و داشت تاجر چندتا با یمهم ی جلسه امروز ریام گرفتم، گاز را لبانم

 .شد من ریدرگ فکرش

 .کردم تر زبان با را لبانم

 .داره جلسه امروز ،یگفت ینم بهش کاش_

 .زد یمیمال لبخند

 ول تو بخاطر ارویدن کل حاظره کردم، صحبت باهاش من که یمرد نیا_

 .ستین یزیچ که جلسه هی کنه،

 

 .شد گرم داد، بهم که یخوب حس از قلبم ته

 نه؟ ای دیکرد تجربه را حس نیا تاحاال دانم ینم

 برساند، را اش عالقه عمق بتواند کلمه چندتا با ات، یزندگ مرد که نیا یول

 .یباش ها آسمان در شد یم باعث

 بلند مرا فرشته کمک با و آمد سمتم به ،ییباال مدل نیماش شدن کینزد با

 .کردند

 توانستم ینم درد، شدت از و اند شده منقبظ میها عضله کردم یم حس

 .کنم صاف را کمرم
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 .نشست کنارم فرشته شدم، سوار نیماش عقب

 :دیپرس فرشته

 ه؟یچ اسمتون شما د،یببخش_

 ؟یچ شما زم،یعز هستم زهرا_

 .فشردم آرام را دستش انداخت، جواد به یمعذب نگاه فرشته

 .نورا برادرم زن و هستم فرشته من_

 .یقشنگ یها اسم چه_

 .انداخت جواد به ینگاه

 .فهیخل دوستاش قول به ای د،یشناس یم که جوادمونم_

 !یآبج_

 گم؟ یم دروغ_

 .دیخند ینخود فرشته

 بود؟ کجا دروغتون نه،_

 :گفت جواد

 خانوم؟ فرشته استینجوریا_

 بایول شد، قرمز شیها گونه یکم جواد، توسط اسمش لفظ دنیشن از فرشته

 .داد جواب پرو پرو حال نیا
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 .فهیخل داداش گفتن بهت دمیشن خودم_

 

 :گفتم و دمیکش جلو یکم را ام مقنعه

 .دمیشن منم_
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 .من هیعل خانوم تا ۳ ست،ین قبول_

 

 .دادم تکان خنده با را سرم

 .دیکش یم ریت دلم ریز همچنان یول بود شده کمتر درد

 .شدم ادهیپ فرشته کمک با ن،یماش شدن متوقف با

 دانستم یم کامال که رفتم فرو ییبو خوش حجم در هیثان کی عرض در

 .است یکس چه به متعلق

 .دوخت بهم را نگرانش نگاه و کرد نوازش را ام گونه

 .زمیعز شدم نگرانت_

 .بهتره حالم_
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 .کرد دراز را دستش و آمد جلو جواد

 !ها خانوم یا رشته هم هستم، انیفرخ جواد من سالم،_

 .فشرد را دستش لبخند با ریام

 تنها اگه بوده، خواهرم و خانومم به حواستون که ممنونم واقعا خوشوقتم،_

 .شد یم یچ نبود معلوم واقعا بودن

 هستند، من خواهر مثل هم شونیا ه،یحرف چه نیا کنم یم خواهش_

 .بود فهیوظ

 

 :گفت زهرا

 .نشیآفر یآقا سالم_

 .ممنون واقعا هم شما از ان،یفرخ خانوم سالم_

 .آورد باال را دستش زهرا

 .است فهیوظ د،ینزن هم حرفشو اصال_

 .میشد مطب وارد آرام آرام و گذاشتم کمرم پشت را دستش ریام

 .بودند نشسته همسرانشان همراه به باردار، خانوم تا سه

 شد رهیچ وجودم بر یقیعم ییتنها حس دم،یچسب ریام به شتریب ناخودآگاه،

 .باشم آغوشش در داشتم دوست دانستم، ینم واقعا را لشیدل و
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 .گذراندم نظر از را مطب دیسف و سبز دکور من و مینشست یصندل یرو

 شیجا از زهرا، دنید با و داشت یمهربان و خندان ظاهر پوش، دیسف یمنش

 .زد شیرو به یلبخند و شد بلند

 وارد ض،یمر خروج با گفت یمنش و داد حیتوض یمنش یبرا را تمیوضع زهرا

 .شوم

 .اومدن زودتر خانوما نیا تو، برم نوبت بدون خوام ینم من_

 :گفت و زد یلبخند بود، نشسته میرو روبه که یخانوم

 .گلم نداره یاشکال ،یدار درد معلومه شما زمیعز_

 شدن خارج از بعد راحت الیخ با من و کردند دییتا را حرفش خانوم، دو آن

 .شدم وارد ض،یمر
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 .برداشت چشمانش یرو از را نکشیع شدم، نیماش سوار لبخند با

 چطوره؟ حالش امروز من خانوم_

 .گذاشتم دستم یرو را دستم

 .خوبم_
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 ؟یخورد رو داد دکتر که ییداروها_

 .دادم تکان را سرم

 .داد صیتشخ نیتامیو کمبود و ها چهیماه انقباض را، من مشکل دکتر

 درحال اکنون، و بودند حالم مراقب خانه، یاعضا تمام بعد، به روز آن از

 .میبود مهرسانا مطب به رفتن

 .میباش داشته حظور دیبا ،ییدوتا ریام و من امروز

 .کرد ییراهنما اتاق به مارا لبخند با یمنش م،یشد که مطب وارد

 .بود منتظرمان اش، یشگیهم آرام ظاهر با مهرسانا،

 چطوره؟ حالتون مهربون، و عاشق زوج سالم_

 .دمیکش آغوش در اورا و رفتم جلو

 ؟یچطور شما ،یمرس_

 .خوبم منم_

 .نشست مانیرو روبه نشستم، مبل یرو ریام کنار

 د،یبگ رو ده یم دست بهتون اوقات اغلب که یحس خوام، یم ازتون امروز_

 .بگو اول شما نورا، د،ینگفت گهید هم به تاحاال که یحس

 .کردم قفل گریکدی در را دستانم

 .دمیکش یقیعم نفس



 

 به قلم     شقایق عفراوی
 

 1 
 

 .کنم یم ییتنها احساس اوقات، شتریب من_

 شته؟یپ ریام که یموقع یحت_

 .کردم شل یکم را شالم

 ناخودآگاه و ده یم دست بهم حس نیا هستش ریام که یموقع شتریب_

 .کنم یم دایپ اجیاحت بودنش به شتریب

 .کردم حس خودم یرو را ینگاه ینیسنگ

 .کردم نگاه ریام به و گرفتم باال را سرم

 .گرفت هدف را چشمانم دلخورش نگاه

 .کرد جدا را نگاهش مهرسانا، صحبت با

 د؟یدار یاحساس چه شما ریام آقا_

 دوست شمه،یپ که یموقع و شم یم نگرانش یلیخ سرکارم، یوقت ،ینگران_

 .باشه ازهاشین و خودش به حواسم ی همه دارم

 

 .گذاشتم دستم یرو را دستم و زدم یلبخند

 .نشست لبانش یرو یتلخ لبخند تنها نکرد، نگاهم

 ام رهیخ یمتاسف حالت با و دیبرچ را لبانش کردم؛ نگاه مهرسانا به سردرگم

 .شد
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 بودم؟ زده یبد حرف

 .گفتم را میواقع احساس فقط من
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 حالت ریتاث تحت من و دیپرس آن جو و دانشگاه درمورد یسواالت مهرسانا،

 .دادم یم جواب حال یب ر،یام ی گرفته

 .برخواست جا از ریام ناگهان

 م؟یبر شهیم دارم، یمهم کار من دکتر، خانوم دیببخش_

 .شد بلند شیجا از مهرسانا

 .دیباش راحت نش،یآفر یآقا البته_

 .کردم یخداحافظ و شدم بلند زین من

 .میشد نیماش سوار و میشد خارج مطب از

 .افتاد راه به حرف یب

 .ننداخت میرو به ینگاه یحت نشد، زده یحرف ر،یمس طول در

 ه؟یچ مهمت کار_

 .نداد را جوابم و زد یپوزخند تنها
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 .دمیبرچ تعجب با را لبانم

 بود؟ افتاده یاتفاق چه

 .شد ادهیپ و کرد خاموش را نیماش برج، در یجلو

 ؟ینداشت کار مگه_

 .شد آسانسور سوار من، به توجه یب

 قبل، یبارها مثل حال نیا با رود، یم جیگ سرم آسانسور در دانست یم

 .نگرفت را دستم

 ...یچ ریام_

 خارج آسانسور از و کرد یتوجه یب من به بازهم آسانسور، شدن متوقف با

 .شد

 .رفتم دنبالش بهت با

 .شد وارد و کرد باز را خانه در

 .بستم سرم پشت را در

 .رفت خوابمان اتاق طرف به

 ...ش یچ ریام_

 .دیماس دهانم در حرفم اتاق، در شدن دهیکوب با
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 خشکم حال، وسط که من به تعجب با و شد خارج خونه آشپز از مادرجون،

 .کرد نگاه بود زده

 دخترم؟ شده یزیچ_

 :گفتم یدار بغض لحن با

 چرا؟ دونمینم من و دلخوره دستم از ریام_

 .فشرد محبت با را دستم

 افتاده؟ یاتفاق دکتر مطب یتو_

 .نشستم مبل یرو

 حس گفتم منم ده؟یم دست بهت یحس چه اوقات اغلب د،یپرس ازم دکتر_

 اون گفت منم خونست؟ ریام که یموقع یحت دیپرس ازم بعدش ییتنها

 ...شیب موقع

 .کرد قطع را حرفم ،یمتعجب لحن با

 ؟یکن یم ییتنها حس ریام شیپ واقعا تو_

 کس از را بودم گفته که یا جمله بود الزم انگار شدم، اش رهیخ زده خشک

 .ببرم یپ آن عمق به تا دمیشن یم یگرید

 .گذاشتم صورتم یرو را دستم
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 !من یخدا

 ما شیپ ؟یکن یم ییتنها حس ششیپ که گذاشته کم برات یزیچ ریام_

 ریام چقدر حرفت نیا یبفهم یتونیچرا؟م شتهیپ ریام یوقت نورا، درک به

 کرده؟ تیاذ رو

 .کردم یا ناله و پوشاندم را دستانم انیم را صورتم

 !یباش رحم یب نقدریا کردم ینم فکر ار،یدرب دلش از شو بلند_

 .بود دهیرنج و یعصب لحنش

 دستانم انیم از را اشکم از سیخ صورت کنارم، از شدنش بلند حس با

 .کردم خارج

 .کردم خم آرام را در رهیدستگ و شدم بلند شتاب با

 .شدم اتاق وارد شرمنده، و نیغمگ وجود و افکنده یسر با من و شد باز در
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 .کردم دایپ تخت یرو دهیکش دراز را آن و کردم بلند را سرم

 .بود چشمانش یرو دستش ساعد و بود نکرده عوض را شیها لباس

 .نشستم تخت یرو و دادم قورت را بغضم
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 تخت یرو شتاب با و زد پس را دستم که کردم فرو شیموها درون را دستم

 .نشست

 .شدم اش رهیخ ناباور و دلخور یچشمان با

 ییخودنما صورتش یرو ار،یبس غم از یا هاله و بودند قرمز چشمانش

 .کردیم

 گذاشتم؟ کم برات یچ_

 .داد خراش قایعم را قلبم که بود یبغض با ختهیآم و دار خش شیصدا

 گذاشتم؟ کم برات یچ بگو،_

 .کرد نگاهم منتظر

 .راندم زبان بر یا جمله و کردم سیخ زبان با را لبانم

 ...نبود نیا من منظور_

 .زد یپوزخند

 یبرا کنم،یم و کردم یهرکار تو یحال خوش یبرا من نورا بود؟ یچ پس_

 بزرگت، پدر ی ضربه از کمرم هنوز زنم،یم شیآت و آب به خودمو داشتنت،

 که آدیم ادمی چون کنم،یم تحملش خوب حس با من یول کنهیم درد

 .شد وارد بهم درد نیا داشتنت یبرا
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 اش نهیس یرو را دستم و کردم پاک را ام گونه یرو یجار یها اشک

 .گذاشتم

 اش نهیس یرو از را دستم و شد خارج شیها لب از ینیغمگ ی خنده

 .برداشت

 فکرم همش سرکارم، یوقت ،یکن درک یتونینم که دارم دوست اونقدر_

 لحظه هر کرده؟ تتیاذ یخوبه؟کس ؟حالتیکنیم کاریچ که توئه، شیپ

 المیخ...ببوسمت...کنم بغلت...نمتیبب...خونه امیب زودتر تا ساعته به چشمم

 تا کنم فراهم برات یچ همه کنمیم یسع بشه، مطمئن حالت و بودنت از

 .ادین ابروت به خم

 

 زبانه وجودم یجا یجا در که بود یآتش د،یچک چشمش از که یاشک قطره

 .دیکش

 .بودم شرمنده اریبس ام ینفهم از و کردیم درد قلبم

 یها حرف کنم،ینم اعتراض و کنمیم تحمل رو گونت بچه اخالق_

 کنمیم یسع بدتو یروح حال زنم،ینم یحرف و دمیم گوش رو منطقتیب

 موقع اون بجنگم، زیچ همه با حاظرم داشتنت یبرا کنم، خوب یروش هر به

 کنه؟یم ییتنها احساس هستم من یوقت یحت خانوم
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 لرزانم دستان !یا کلمه از غیدر یول شد یم بسته و باز یماه همانند دهانم

 را اش یشاک و دلخور چشمان به کردن نگاه یرو و بودم چاندهیپ هم در را

 .نداشتم

 .کن نگاه منو_

 اش گونه یرو را سمج اشک ی قطره نگاهم، و چرخاندم سمتش به را سرم

 .کرد دنبال

 یول کمه، بگم یهرچ که خوامت یم قدر اون و دارم دوست قدر اون نورا_

 بچه رفتار همش ،ینداشت قبول منو وقت چیه ،یدینفهم وقت چیه نویا تو

 .یدیم نشون خودت از گانه

 

 .گرفت خشونت با را میبازو

 اسمش کنم؛یم رفتار باهات ها بچه مثل منم پس ؟یدار دوست یباز بچه_

 .کردن قهر...آهاااا بود؟ یچ

 

 .نشاند را تیعصبان شیجا و زد پس را غم ی هاله چشمانش

 توقعشو ازت نداشتن، توقع ذارم یم اسمشو من قهر، بذار رو اسمش تو_

 !نورا یشکست رو بودم ساخته ذهنم یتو ازت که یریتصو اون نورا، نداشتم
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 «!نورا یشکست رو داشتم ازت که یریتصو اون»

 بر ینوبت شیدردها و باشد داشته دردآور یمعن هزارتا جمله کی شده، تاحاال

 بزنند؟ ضربه جانت و تن

 تورا ییرها یبرا تالشت هربار با که یرو فرو یآلود مه افکار گرداب در

 ...بکشد درونش شتریب

 نیا از غافل یبمان مرداب در حرکت یب ت،یها نفس نجات براب که ییجا تا

 ...یکن دایپ نجات گرداب آن از یتوانینم هرگز کمک، یبرا یدست بدون که

 

 نیا یول رفتم فرو یگرداب در گذشته، نحس یها لحظه همانند من امشب

 ...داشت فرق بار

 ساکت، و خاموش آرام و زدم پس را نجاتم دست من که بود نیا فرقش

 .داشتم یم نگه آرام را وجودم یجا به یجا شتر،یب نشدن غرق یبرا

 

 منفورم یها حرف تقاص گرداب در شده قفل ذهن کی و ماندم من امشب

 صبح به را ییکذا شب آن، یرو تنها دیبا امشب که یا دونفره تخت کی و

 .رساندمیم
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 روز به روز که گذاشت جانش بر یزخم را من ی شکسته ریتصو و رفت ریام

 به را عشق خون تمام آرام آرام و بندازد خراش را عشقش یها وارهید

 .کند لیتبد بدبو و اهیس یمرداب

 !میگویم چه دانمینم

 بگذرد؟ من از ریام شودیم مگر

 ییتقال تا دهدیم من خورد به گرداب که است یافکار از یکی هم نیا ای

 بکشد؟ خود قعر تا مرا بار نیا و ندیبب من جانب از کوچک

 

 .شدم بلند و کردم آزاد ام بسته لبان انیم از از آه با را ام شده قطع نفس

 .دمیکش دراز تخت یرو و کردم عوض یخواب راهنیپ با را لباسم

 کار زین هم او که ام افتاده ریگ شوم یگرداب در دانستیم ذهنم انگار

 !کردینم

 و دیکوبیم سروصدا با و رحمانه یب گرداب، کشش به توجه بدون اما، قلبم

 و کردیم سرزنش مرا تمام تیعصبان با گرفته، آرامش رایاخ کوچک ینورا

 اشک آرام آرام و بودم افکنده ریز به سر خطاکار یکودک همانند من

 .ختمیریم
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 !دمید را مردم ی شده خم ی هیسا ،یکیتار انیم من و شد باز آرام اتاق در

 .برگرداند را شیرو و دیکش دراز تخت یرو کنارم

 آرام و چسباندم راهنشیپ به را اشکم از سیخ صورت و کردم بغلش پشت از

 .زدم هق

 دور از دستانم حصار کردن باز یبرا یدل نه و داشتن گفتن یبرا یحرف نه

 !تنش

 !بردار دستاتو_

 !خوامینم_

 ام یزخم وجود بر که شد یزهر شد، آزاد لبانش از که یپردرد نفس

 .شد دهیپاش

 .کنم بحث باهات خوامینم ،یباردار_

 

 .کردم قفل دورش به تر محکم را دستانم

 !توروخدا بزن، حرف باهام_

 بد کنم، دایپ خودمو بده فرصت روز چند کنه،یم درد قلبم! نورا تونمینم_

 !بد یلیخ نورا، یشکوند منو
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 .کردم تنش مماس را تنم

 ...خورد گه رم،یام دیببخش_

 دوارانه،یتهد را انگشتش زد، مهیخ تنم یرو و برگشت سمتم به تیعصبان با

 .داد تکان سمیخ چشمان یجلو

 ؟یدیفهم ،یکن نیتوه خودت به یندار حق_

 

 .دیکش یآه که دمیبوس و گرفتم را انگشتش

 .دادم چیپ دورش را دستانم دوباره و برگرداند را شیرو دوباره

 .گذشت منوال همان به یمدت

 .دیکشیم پردرد یها نفس او و زدمیم هق آرام من

 .خورد در به یا تقه

 !شام دیایب داداش زن داداش،_

 .کردم حس را اش یدلخور و یسرد کردنش، صدا طرز و فرشته لحن از

 .دیجوش دوباره میها اشک

 !بودم رنجانده را خانواده نیا افراد تمام من

 .ستادیا کمد یجلو و شد بلند
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 .شد خارج اتاق از حرف یب و کرد عوض را شیلباسها

 .نشستم و دادم قورت را بغضم

 .دیچیپیم کمرم در یجزئ درد و رفتیم جیگ یکم سرم

 .شدم خارج اتاق از کوتاهم، خواب راهنیپ به توجه یب

 .رفتم سالن طرف به

 را یا نندهیب هر چشم آن، یرو پلو زرشت و بود شده دهیچ قهیباسل غذا زیم

 .کردیم رهیخ

 راس دو در فرشته و جون مادر و بود نشسته اش یشگیهم یجا در ریام

 .بودند زیم

 .نشستم ریام کنار خاموش، و آرام

 .نبود ریام انیع یها عالقه ابراز و یشوخ و خنده از یخبر شب، آن

 .بود ینیسنگ اریبس جو و خوردندیم را شانیغذا ریز سربه و ساکت هیبق

 زور به و شدند یم سنگ بغضم پر یگلو در ام، عالقه مورد یغذا یها لقمه

 .رفتندیم نییپا

 یسخن من حظور خاطر به و بودند دلخور من از همه که نیا دانستن

 .شوم متحمل یقیعم عذاب بود شده باعث گفتند،ینم

 .شدم بلند زیم از و خوردم ضعفم کردن برطرف یبرا لقمه چند

 :گفتم یا گرفته و دار خش یصدا با
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 !جون مامان یمرس_

 .داد جواب یدلخور و سرد یصدا با

 .جان نوش_

 .کردم هیوگر کردم پرت تخت یرو را خودم و برگشتم اتاق به

 .شدیم تر دردناک ام، نهیس ی قفسه و خفه دردناکم هق هق

 دراز آرام و برداشتم کردن هیگر از دست دلم، ریز در یدرد احساس با

 .دمیکش

 حس و ام مسخره حرف آن بابت را خودم و دمیکشیم یقیعم یها نفس

 .کردم سرزنش منفورم ییتنها
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 .دمید را فرشته قامت بار، نیا و شد باز اتاق در

 .نشست تخت یرو کنارم و دیکش یدلخور نفس

 .کرد سیخ زبان با را لبانش

 .بزند حرف او تا ماندم منتظر پس نداشتم گفتن یبرا یحرف
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 ازین یزیچ اگه شت،یپ امیب گفت خوابه، یم مهمان اتاق تو امشب داداش_

 ...یداشت

 .دیچک اشکم

 .کردم نگاهش ملتمس و گرفتم را دستش

 فر...خدا به نداشتم یمنظور من...من نباش، قهر من با تو فرشته،_

 

 .گذاشت لبم یرو سکوت عالمت به را انگشتش و زد یپورخند

 ...دلخور گن یم ما حالت به م،یکن قهر میستین بچه ما نورا قهر؟_

 .بستم درد با را چشمانم

 .دیببخش_

 .شد رهیخ چشمانم به

 چیه ها زندان شد، یم حل دیببخش با زیچ همه اگه که، گفتن میقد از_

 .بخور قرصاتو قبلش البته بخواب، لطفا هم حاال شدن، ینم ساخته وقت

 .شد فشرده بود دلخور که یحالت در من به اش توجه از قلبم

 .ختمیر اشک آرام و برگرداندم را میرو

 .کردم حس را تخت یرو دنشیکش دراز

 ...آمد یم ریام کاش
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 ...دهیبخش مرا که گفت یم و دیکش یم آغوش در مرا و آمد یم

 .رفتم خواب به ق،یعم یمانیپش و یدلتنگ حس با

 .دمیپر یم خواب از و دمید یم کابوس را شب تمام

 سکوت و ینگران با و شد یم داریب زین فرشته دنم،یپر خواب از بار هر با

 .شد یم ام رهیخ

 

 مرگ خود میبرا نیا و میدید یم را ریام رفتن کابوس دنم،یخواب بار هر با

 .بود

 .شد صبح باالخره ،ییکذا شب آن

 .شدم داریب خواب از ییسروصدا با

 .نداشتم خوردن تکان ینا و کرد یم درد سرم

 .دیکش یم ریت یگرسنگ از ام معده

 .بود شلوارش و کت کردن خارج حال در لباس، کمد کنار ریام

 .گرفتم دستانم انیم را سرم و نشستم تخت یرو

 .میدعوت ام خاله ی خونه بپوش، لباس شو بلند_

 .شد بلند نهادم از آه

 ...ام؟آخهین من شه یم_
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 .نه_

 .شدم ساکت اش کوبنده جواب با

 .شدم بلند یسخت به تخت یرو از

 .شدم خارج اتاق از و شستم را صورتم و دست

 .دمیبلع یم را رنگارنگ یها قرص آن بعد و خوردم یم ییغذا دیبا

 شدن آماده حال در شانیها اتاق در ادیز احتمال به نبود، سالن در یکس

 .بودند

 .بود شده دهیچ صبحانه، زیم

 .برگشتم اتاق به ها، قرص خوردن از پس و خوردم شکالت و نان لقمه چند

 یمشک کروات و یخاکستر راهنیپ با را، اش یمشک براق شلوار و کت ریام

 .بود نشیآست سر ییطال یها دکمه بستن درحال و بود کرده ست براق

 بند گرفتنش آغوش در یبرا یدلتنگ و تیجذاب از حجم همه نیا از نفسم

 .آمد

 .انداخت بهم یتفاوت یب نگاه

 .شو آماده زود_

 ...بهیغر اریبس من یبرا و بود سرد شیصدا
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 .دمیکش بو را حضورش من و گذشت کنارم از

 .بست را در و شد خارج اتاق از

 .ستادمیا میها لباس کمد مقابل و دمیکش یآه

 .زدمیم کنار را میها لباس لیم یب

 .کردم خارج مانند آه را نفسم

 .بود سخت طیشرا نیا در میبرا انتخاب

 حلقه نیآست درآوردم، را ام ییطال و یآب ریحر راهنیپ و انداختم باال شانه

 .خوردیم کش نهیس ریز و بود یا

 شتریب را اش ییبایز و بودند زانیآو کمرش قسمت از ،ییطال یرهایزنج

 .کردندیم

 .درآوردم زین را ام یآب ریحر یمانتو

 .کنم شیآرا یکم گرفتم میتصم م،یها لباس دنیپوش از بعد

 خود و بود افتاده گود میها چشم ریز شدم، رهیخ نهییآ درون صورتم به

 .کردیم القا یا نندهیب هر به را ییتنها حس م،یها چشم

 .بپوشانم را میها چشم ریز یگود پودر،کرم با کردم یسع
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 .شد شهیهم از تر ظیغل شمیآرا ناخودآگاه،

 بود؟ مهم ایآ

 .انداختم باال شانه

 .کردم نگاه میها ناخون به

 .شوند بلند دادمیم اجازه بود یمدت

 .دمیکش میها ناخون یرو و برداشتم را ام یمشک الک

 .انداختم میموها یرو را،آزادانه ام ییطال شال

 .کردم پا و کردم خارج کمد از زین را ام یآب بلند پاشنه کفش

 !ده؟یفا چه یول بودم شده شهیهم از تر متفاوت

 .بود برگردانده رو من از د،یدیم دیبا که یکس
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 نشسته مبل یرو آماده که دمید را فرشته و مادرجان سالن، به ورودم با

 .بودند

 و زدیم را چشم بودنش گران که کرد تن به ییبایز یعبا مانتو فرشته،

 .دندیدرخشیم دستش در ش،یطال یها یالنگو
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 .باشد وسط نیا یچشم هم و چشم کی کنم فکر پس

 .نشست لبش کنار یکوچک لبخند و گذراند نظر از را میسرتاپا ر،یام

 :گفتم و دادم خرج به جسارت

 .اتاق تو ایب شهیم اگه ریام_

 .آمد دنبالم حرف یب

 .ستادمیا شیرو روبه و بستم را اتاق در

 .گذاشتم اش نهیس یرو را دستانم شدم، رهیخ سبزش یها چشم به

 .گذاشتم اش چانه یرو را لبانم و ستادمیا پا نوک یرو

 .بودند لبانش ،یبعد یجا

 .گذاشتم لبانش یرو را لبانم

 .شد خفه دهانش در شد، خارج لبانم از که ییصدا

 .دیمک را لبانم ولع با و شدند حلقه کمرم دور دستانش

 .گذاشتم اش نهیس یرو را سرم و شدم جدا ازش

 .کرد ترک را اتاق حرف یب و کرد جدا خودش از مرا و کرد یپوف

 ...خانه یآقا است من دست خوابت رگ زدم، یثیخب لبخند

 .درآوردم را جواهراتم سیسرو

 .گرفتیم را همه چشم که کبود زمرد یها سنگ با د،یسف یطال
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 .بود دهیخر عقدمان از بعد ر،یام را نیا

 .داندیم لیتشک را ست انگشتر، و گردنبند گوشواره، ف،یظر دستنبند

 رژ بستم، دستم یکی آن مچ به زین را بود پدرم ی هیهد که را میطال ساعت

 .شدم خارج اتاق از تر مجلل بار، نیا و کردم دیتمد را لبم

 بغض کردمیم یسع دائم من و نشد ردوبدل انمانیم یحرف راه، طول در

 .کنم کنترل را میگلو در نشسته

 !بود شمیآرا ختنیر نداشتم، اجیاحت بهش االن که یزیچ تنها

 یبرتر دادن نشان کی واقعا پس بود، دهیرس خود به یادیز هم جان مامان

 .داشت وجود یمهمان نیا در
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 .بود مجلل و بزرگ عمارت کی ر،یام ی خاله ی خانه

 و دیتول معروف شرکت کی خاله، شوهر بودم، دهیشن قبال که گونه آن

 .داشتند یتوپ یلیخ وضع و داشت نخ فروش

 نیهمچن و خوردیم چشم به وهیم یها درخت انواع عمارت، اطیح در

 .بودند کرده احاطه ایآقاق و قیشقا و اسی یها گل را اطرافش که یسنگفرش
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 ییها هالوژن و کردیم ییخودنما اطیح وسط در قو کی شکل به یا فواره

 .بود گرفته را عمارت اطراف که

 .بود یدنید منظره نیا شب در

 .گرفتم را شیبازو خواسته، خدا از من و گرفت میجلو را شیبازو ریام

 .بردارم خانومانه و آرام را میها قدم کردم یسع

 .میزد دور را عمارت تصورم، برخالف

 قرار یصندل و مبل آن اطراف و بود یبزرگ یغذاخور زیم عمارت، پشت

 .داشت

 آن در برهنه، باالتنه با جوان، ونیآقا از چندتا که بود زین یبزرگ استخر

 .بودند

 یمعقول حجاب فرشته، و من همانند ها آن از یبعض دخترها، نیهمچن و

 .بودند شلوار و شرتیت با ها، یبعض و داشتند

 .رفت باال تعجب از میابروها

 .کردم وارد ریام یبازو به یفشار

 .کردم نجوا گوشش دم و دمیکش باال را خودم

 تناقض؟ همه نیا چرا_

 :گفت گوشم دم و شد خم
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 و راحت که هیبق و هستن میپدر ی خانواده معقوله، رفتارشون که ییاونا_

 !میمادر ی خانواده سبکن،

 .دادم تکان را سرم و فشردم هم به را لبانم

 .شهیم مادرم ی خاله ش،یمهمون میاومد که یکس درواقع،_

 !شد جالب

 نتوانستم پ،یت خوش و باکالس اریبس یول باال سن یزن شدن کینزد با

 .بدهم یجواب

 .باشد نیهم خاله، زدمیم حدس

 به هارا چشم ،ییطال ی شده کوتاه یموها و رنگ بژ ریحر شلوار و بلوز آن با

 .کردیم رهیخ خود

 .گرفت آغوش در را جان مامان و آمد جلو

 چطوره؟ حالت زم،یعز دختر_

 .زد یلبخند جان مامان

 .خوبم جان، خاله یمرس_

 .کرد بغل را فرشته ازآن بعد

 .نشاند اش گونه یرو یا بوسه خاله و شود قدش هم تا شد خم ریام

 ...من ی افهیق خوش پسر_
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 .شد تر ضیعر لبخندش و کرد نگاه من به

 ! نورا_

 .نشاند ام یشانیپ یرو یا بوسه و گرفتم را دستم

 .نشست شکمم یرو گرش،ید دست

 چطوره؟ زم؟بچتیعز یخوب_

 .زدم یخجول لبخند

 .جون خاله یمرس_

 .کرد نوازش را ام گونه

 .اومدم آلمان از شیپ دوروز نیهم من! نبودم تونیعروس یتو که متاسفم_

 .گرفت قرار کمرم یرو ریام دست

 !جان خاله ستین یمورد_

 مجهول میبرا لشیدل و کردندیم صحبت یرسم یلیخ او با که شدم متوجه

 .بود
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 :گفت جان مامان روبه جان، خاله
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 .کردم آماده جوونا یبرا جارو نیا م،یعمارت داخل بزرگا ما_

 که بودم یدختر ی رهیخ تعجب، با هنوز من و رفت همراهش جان مامان

 .بود دهیپوش ینود قد شلوار و تاپ

 :گفتم فرشته گوش دم

 یلیخ نیا بهترن کمی هیبق حاال افتضاحه؟ نقدریا پوشش چرا دختره اون_

 ...افتضاحه

 :گفت فرشته

 ...خالس شوهر ی دخترِمعشوقه اون_

 .کردم نگاهش بهت با

 دائم و نداشت دوستش شوهرش بود، یسنت شوهرش، و خاله ازدواج_

 نه داشت دوست پولشو خاله نمونه ناگفته د،یپریم هرز و کردیم انتیخ

 بعد که شوهرشه ی معشوقه از هم، دختر نیا نبود، مهم براش پس خودشو،

 دلش هم خاله رفت، و عمارت در دم گذاشتش اورد مادرش اومدنش، ایدن به

 .کرد بزرگش کنه، ولش ومدین

 

 .دادم تکان را سرم

 داره؟ بچه خودش خاله_

 .داد ریام بار نیا را جوابم
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 !استخرن تو که همونا پسر، تا ۳_

 !ینیبیم خودت حاال داره، یخوب رفتار یلیخ دختره، که بگم نمیا البته

 .انداختم استخر یتو یها پسر به یکوتاه نگاه

 :گفتم لب ریز ناخودآگاه

 .افنیق خوش هم قدر چه_

 .گفتم یآخ که گرفت کمرم از یشگونین ریام

 ؟یگفت یزیچ! نورا_

 .گرفتم گاز خنده با را لبانم

 .نه_

 .دیخند آرام فرشته

 سالم یگرم با و آمدند مان طرف به لبخند با همه م،یشد که تر کینزد

 .کردند

 کیتبر را ام یباردار و گرفت آغوشم در محبت با زین خاله دختر آن یحت

 .گفت

 را شانیها لباس و شدند خارج استخر از ما دنید با استخر، در پسران

 .دندیپوش

 که بود یموقر پسر و محجبه یدختر نگاه بود، ناخوشنود که ییها نگاه تنها

 .بود ما ی رهیخ اخم با
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 .کردند باز مرا خی ،یشوخ و خنده با و کردند دوره را فرشته و من دخترها

 .کردیم پرت یه را حواسم و رفتیم رژه مغزم در سوال کی

 .فشرد را دستم بود، دلربا اسمش که خاله دختر

 کرده؟ مشغول ذهنتو یزیچ_

 .کردم نگاه اش یآب چشمان به

 ...و آوره تعجب برام رفتارتون راستش_

 .شد قطع حرفم دنش،یخند با

 م؟یباش بد باهات دیبا ما متفاوته، پوششمون طرز چون یکرد فکر_

 .دادم تکان را سرم خجالت با

 ما دیشا نیبب ست،ین آدم ذات دهنده نشان دن،یپوش لباس نوع زم،یعز_

 چون شن،ینم رهیخ دخترا بدن به! نیبب رو پسرامون یول مینباش محجبه

 ...نیبب رو پسر دوتا اون حاال یول کردن عادت و پره چشمشون

 .کردم نگاه کرد اشاره که یپسر دوتا به

 .دیچرخیم دخترها تن یرو نگاهشان، یول داشتند یمثبت ظاهر

 که نموند یدختر فه،یکث نگاهشون زنن،یم نید و مذهب از دم که اونا_

 .باشن نکرده نگاه تنشو

 :گفت و طرفم شد خم بود، سارا اسمش که یگرید دختر



 

 به قلم     شقایق عفراوی
 

 1 
 

 .سالمه دمونید و تفکر طرز یول هست، بد ما پوشش جان، نورا_

 .زدم شانیرو به یلبخند

 .خوامیم معذرت قضاوتم بابت_

 .شد گرفته سر از ها یشوخ دوباره و دندیخند همه

 .کردندیم سالم و آمدندیم پسرها

 انجام یکیزیف یها یشوخ و کردندیم دراز دخترها هیبق یبرا را دستشان

 با و انداختند نییپا را نگاهشان کردند، سالم من به که یموقع یول دادندیم

 .کردند سالم احترام

 کننده خوشحال نیهمچن و اورد رتیح اریبس میبرا برخوردشان طرز نیا

 .بود

 .شد جمع بهم حواسش که فشردم رو دلربا دست

 کنن؟یم نگام اخم با چرا اونا_

 .دیفهم را منظورم

 مچشو من، برادر یول بود، ریام ی خورده ینیریش یبچگ از دختره، اون_

 یول نگفت یزیچ من داداش گرفت، دانشگاه یتو یپسر با زدن الس موقع

 نمیا و شده مزاحمش( دلربا برادر)سام که گفت برادرش به رفت دختره

 در گرفت، رو سام ی قهی بودند جمع همه که یخونوادگ یمهمون وسط

 گفتند و نکردند باور البته که گفت بود دهید که رو یزیچ من داداش جهینت
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 چون بود مخالف سام بده، نشونشون هارو نیدورب لمیف دانشگاه دیبا

 جهینت در و کرد، اصرار برادرش یول بره( دختره)نرگس یابرو خواستینم

 .دندیفهم همه

 !یشاک و اخمو نه باشن شرمنده دیبا االن نایا خب_

 دنیفهم با ریام یول بود فرشته خاستگار نرگس، داداش خود زم،یعز پروان_

 .کرد ردش موضوع

 نکرد؟ دعوا خواهرشو ه،یرتیغ نقدریا که برادره_

 خورد، کتک یکل رون،یب بذاره خونه در از پاشو نداشت حق دوسال تا_

 االنم اده،یز روشون هنوز ینیبیم یول شد دهیبخش پدرم، وساطتت با تهش

 .میبخور ناهار پاشو

 .رفتم شده دهیچ زیم طرف به همراهش و شدم بلند میجا از

 .شدم رهیخ سام کنار یخال یجا به من و نشست سام برادرش کنار

 .شد بلند شیجا از فرشته، و من دنید با سام

 .دینیبش شما سام، آقا نه_

 .کرد ینچ

 .نمیشیم دهیورپر سارا شیپ من داداش، زن نه_

 .کردم تشکر و زدم یلبخند

 .چرخاندم اطراف در را نگاهم
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 روبه و شد بلند شیجا از فرشته کنار دختر بار نیا و آمد طرفمان به ریام

 :گفت فرشته

 .نهیبش خانومش کنار ریام داداش که من یجا ایب زمیعز_

 .گرفت را میگلو بغض معرفت، و فهم همه نیا از

 حواله یناک وحشت اخم بود، میرو روبه که نرگس کنارم، در ریام نشستم با

 .کرد ام
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 .برگرداند را شیرو ضیغ با که انداختم باال شیبرا ییابرو

 .کردم نگاه ریام به م،یپا یرو یدست حس با که دمیخند آرام

 .بود ام رهیخ لبخند با

 بکشم؟ برات یچ_

 .شد تر ضیعر لبخندم

 هرچه شد، یفرنگ توت خیم نگاهم که چرخاندم دور کی را چشمانم

 .رمیبگ ازشان را نگاهم نتوانستم خواستم،

 .کردم نگاه ریام به یا شده گرد چشمان با



 

 به قلم     شقایق عفراوی
 

 1 
 

 !یفرنگ توت_

 :گفت تعجب با

 ؟یفرنگ توت_

 . گفتم یاوهوم 

 روبه را خوشکل و قرمز یها یفرنگ توت و شد بلند شیجا از دلربا ناگهان

 .گذاشت میرو

 :گفت ریام

 !غذا اول_

 .گذاشتم دهانم در یفرنگ توت او، به توجه یب من یول

 .شدم لذت غرق نش،یریش طعم از

 .بخر برام خونه میرفت ر،یام_

 .بخور غذا اول لطفا فقط چشم،_

 .خوردم زین را یدوم

 .لطفا پلو زرشک باشه،_

 توت نیپنجم من یول براشت؛ میجلو از هارا یفرنگ توت و دیکش غذا میبرا

 .بودم خورده زین را یفرنگ

 .دمیخند خودم به دل در
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 دانشگاهشان دار خنده خاطرات از ها آن و نشستم دخترها کنار ناهار، از بعد

 .کردند فیتعر

 .فشردم را دستش که دیخندیم زین فرشته نداشت، حد که دمیخند آنقدر

 :گفتم لب ریز و کردم نگاهش لبخند با

 .ببخش_

 .کرد وارد دستم به یمیمال فشار و کرد یپوف

 .جان مامان و ریام بود مانده! خب

 یبرا یول اورم،یدرب دلش از و بخرم یا هیهد جان مامان یبرا داشتم میتصم

 .داشتم ها نقشه ریام
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 .میبرگشت خونه به عصر، یحوال ما و شد تمام یخوش به یمهمان

 تا ببرد خودش همراه را من تا خواستم ازش بزند، مغاذه به یسر رفت ریام

 .دهم انجام دیخر چندتا پاساژ از من

 .نشد ردوبدل نمانیب یحرف راه، طول در

 کارتم که نیا گفتن با من و گرفت طرفم به را کارتش ریام دن،یرس موقع

 .نگرفتم را آن دارد پول
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 .کرد زیوار یتوجه قابل مبلغ اش، یگوش با و امدین کوتاه

 .بودم جان مامان یبرا مناسب یا هیهد دنبال پاساژ، در حاال

 یبرا بایز ریحر یروسر دوتا و شدم وارد ،یفروش یروسر ی مغاذه دنید با

 .دمیخر جان مامان و فرشته

 .بود یفروس خواب لباس ی مغاذه رفتم،یم دیبا که یبعد یجا

 .بود پاساژ آخر مغاذه،

 .شدم وارد و زدم کنار بودرا شده نصب در یجلو که یا پرده

 .آمدند سمتم به ییخوشرو با یدختر

 زم؟یعز نظرته مدیچ_

 :گفتم عیسر و کردم نگاه بهش

 ...که خوامیم من و قهره باهام شوهرم_

 .کردم قطع را حرفم

 .زد صدا را همکارش و دیخند طنتیش با

 .میدار یکن خر شوهر تیمامور هی ایب با،یز_

 .دمیخند همراهشان

 .آمد کمانینزد بایز

 هست؟ نظرت مد یزیچ_
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 .کردم فکر یکم

 ...هیتکرار یلیخ دمید یول بخرم خواب لباس خواستمیم اول_

 :گفت و داد تکان را سرش بایز

 م؟یکن کاریچ دارم، نظرو نیهم منم_

 .زد یبشکن ناگهان و کرد فکر یکم دختر یکی آن

 !افتمی_

 .آورد لباس و رفت مغاذه سمت آن به

 دکمه ۴ با و بود ناف یباال که یرنگ زرد ی تنه مین با رنگ زرد کوتاه دامن

 .بود یزرد ریز لباس ست همراهش شد،یم بسته

 :گفت جانیه با

 !اریدرب رو تنه مین و دامن چشمش، یجلو بعد بپوش، شب نارویا_

 .کرد دشییتا بایز

 !موافقم_

 .شدم خارج مغاذه از و کردم تشکر ازشان

 .رفتم خانه به و گرفتم ینیماش

 .کردم یخواه معذرت ازش و دادم جان مامان به را یروسر

 !نگرفته دل به که گفت و دیبوس را سرم زین او
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 .دیخند انهیموذ او و گذاشتم انیدرم را ام نقشه فرشته با

 :گفت و رفت جان مامان شیپ

 .کنه وونهید داداشمو داره قصد امشب نورا! مامان_

 .گرفتم را دهنش یجلو وال و هول با

 .کردیم نگاهمان همچنان جان مامان

 

 137_پارت#

 

 .برداشت دهنش یجلو از را دستم فرشته

 .زشته فرشته_

 .داد ادامه من به توجه یب و زد کنار مرا

 !میبمون جون مامان خونه میبر امشب_

 .گرفتم گاز خجالت با را لبانم

 .داد تکان را سرش و دیخند جان مامان

 .میبر که شو آماده_

 .رفت اتاقش سمت به خنده با فرشته

 .زدم لب یشرمندگ با
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 !دیببخش_

 .دیبوس را ام گونه و شد کمینزد

 .یدیم انجام رو درست کار یدار_

 .کردم نگاهش یسوال

 که یکن یکار یتونینم هست، دعوا و قهر شهیهم مشترک، یزندگ یتو_

 تو چون نشه ادیز ازهم تونیدلخور که یکن یکار یتونیم یول نباسه دعوا

 .شه سرد هم به نسبت قلباتون شهیم باعث ،یطوالن یدلخور رابطه،

 .کرد ور غوطه افکارم در مرا و گفت

 .ماندم تنها من و رفتند ساعت، ربع عرض در

 .زدم یثیخب لبخند

 .نداشتم کردن درست غذا یبرا وقت

 .دادمیم سفارش آمد ریام هروقت

 .شستم را خودم خوب و رفتم حمام به

 .دادم انجام را شمیآرا نیتر ظیغل و نشستم یشیآرا زیم یجلو

 .نشاندم میها پلک یرو یزرد و یمشک ی هیسا

 جلوه چشمانم به مل،یر و چشم خط با و دمیکش لبانم یرو را براقم قرمز رژ

 .دادم
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 .انداختم دورم و کردم فر نییپا از را میموها

 و دمیپوش هارا لباس

 .بستم میپا مچ، دور را دادیم صدا که را میطال پابند

 

 138_پارت#

 

 .گذاشتم باز را تنه مین ییباال دکمه و انداختم گردنم به را بلندم گردنبند

 

 به یسوخار مرغ سفارش و زدم زنگ رستوران به در، شدن باز یصدا با

 .دادم را تزایپ همراه

 .شد باز اتاق در

 .بودم دادن آدرس درحال و بودم ستادهیا ریام به پشت من

 .دادم کمرم به یآرام تاب ناز با

 .کردم حس سرم پشت را حظورش

 .برگشتم طرفش به لبخند با و دادم انیپا را تماس

 .کرد نگاه را میسرتاپا یخمار و گر نیتحس نگاه با

 .داد قورت را دهنش آب
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 کجان؟ فرشته و مامان_

 .بزرگت مامان ی خونه رفتن_

 .دادم ادامه و کردم خمار را چشمانم

 .موننیم اونجا هم شب_

 .رفتم خانه آشپز به بهش، توجه یب و گرفتم گاز را لبم

 .کردم آماده را ها ظرف

 ریز را حرکاتم و نشست مبل یرو و آمد سالن به یخانگ شلوار و شرتیت با

 .گرفت نظر

 .شدم خم یکم او، به کرده پشت و دمیخند خباثت با

 .بود تبدار و سرخ نگاهش برگشتم، طرفش به یوقت

 .بود ام یبعد حرکت نوبت حاال

 .داشتم جانیه شیبرا و دادمیم انجام را کار نیا بود بارم نیاول
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 پا یرو پا و نشستم مبل یرو کنارش و بردم شیبرا را پرتقال شربت وانیل

 .گذاشتم
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 .داد حرکت رانم یرو را دستش خورد،یم را شربتش که یدرحال

 .نشستم شیرو روبه ش،یپاها یرو و گرفتم دستش از را وانیل

 .دمیکش لبانش یرو یسطح و آرام را لبانم

 .گرفت را کمرم و کرد نوازش پشت از را میموها

 .دادم حرکت اش نهیس یرو را دستانم

 ...ما یها بوسه آغاذ بود نیا و فشرد لبانم به را لبانش

 .آمدم خودم به در، درآمدن صدا به با

 !سرم به خاک

 

 آمدم،ینم خودم به اگه و بود ام تنه مین ی دکمه کردن باز حال در ریام

 .شدیم آب بر ام نقشه

 :گفتم یخمار یصدا با

 !اوردن رو شام_

 .کردم مرتب را میها لباس من و شد بلند میرو از زنان نفس نفس

 

 .کردم دیتمد را ام رفته نیب از لب رژ و رفتم اتاق به
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 خانه آشپز از شام یها ضرف با ریام بودند، زیم یرو غذا، یها جعبه

 .برگشت

 .دمیکش یاسترس پر نفس

 .گذاشت زیم یرو را ها ضرف و نشست مبل یرو

 .زمیعز میبخور غذا ایب نورا_

 .زدم یاسترس پر لبخند

 هات، شوهر کی با یزندگ یول خوردینم کارها نیا به من اتیروح قتا،یحق

 .بود کرده پروا یب مرا
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 .دمیمال بهم استرس با را دستانم

 .آوردم را نوشابه و وانیل و رفتم خانه آشپز به

 .ستادمیا شیرو روبه و گذاشتم زیم یرو هارا آن

 .شد ام رهیخ یا زشدهیر چشمان با و کرد قفل هم در را دستانش

 ...نرو راه چشمم جلو نقدریا داغم، یلیخ االن من! نورا_

 کند؟یم چه کنم اجرا را ام نقشه اگر است، داغ االن نیهم از! اوه
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 .نشستم کنارش

 .دیکشیم بدنم یرو را دستش شام، خوردن طول در

 را شیجلو که شود باز تا دیکش را وصل آن به دامن که یبند بار کی یحت

 .گرفتم

 .کرد نگاهم دلخور

 .نشاندم لب یرو یمصنوع لبخند

 !خوابمون اتاق تو_

 .داد تکان یناراض را سرش

 .شدم بلند میجا از تند که بزند مهیخ تنم یرو خواست شام، خوردن از بعد

 .رفت فرو هم در شیها اخم با نیا

 ؟یدیپوش لباس ینجوریا چرا شم، کتینزد ینداشت دوست اگه_

 ...خ نه_

 ؟یبسوزون منو یخوایم_

 .یشیم متوجه ببرم، ظرفارو کن صبر کمی ر،یام نه_

 .برد و کرد جمع هارا ظرف و شد بلند شیجا از

 .ماندم میسرجا زده بهت

 .برد را غذاها ی مانده یباق بار، نیا و برگشت
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 :گفت بودم ستادهیا همانجا هنوز که دنمید با برگشت، که بار نیا

 بشورم؟ ظرفارو برم یخوایم_

 را دستش که برود خانه آشپز به خواست و کرد اخم شتریب گرفت، ام خنده

 .گرفتم

 !یفهمیم ویچ همه االن مبل، یرو نیبش زمیعز_

 اخمو و نهیس به دست تخس، یها بچه همانند و نشست مبل یرو غرغر با

 .کرد نگاهم
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 .کردم پخش را ام شده انتخاب آهنگ و رفتم پخش دستگاه سمت به

 شروع خواننده خواندن شروع با و ستادمیا شیرو روبه شد، پخش که کیموز

 .کردم

 ...ستین تو از تر قشنگ شهر نیا یتو

 

 .دادم کمرم به یقر و کردم اشاره بهش دست با

 ....سیپل از تر ناک ترس و یجذاب 
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 حالت با را کمرم بودم، دهید ها لمیف در که همانگونه و کردم او به پشت

 .کردم خم گونه عشوه

 !است انهیناش حرکاتم بودم مطمئن و نبودم بلد یلیخ

 .دادم ادامه رقصم به حال نیا با

 

 ...ستین تو از تر مزه خوش یشکالت

 

 میمال دادن تکان با و کردم جمع باال دست با را میموها شده خم همانگونه

 .ستادمیا باسنم

  

 ...سیل رو تنت بزنم خادیم دلم

 

 ...تو دلتنگ شده باز تو رنگین به ننگ یا

 

 .کردم باز را تنه مین یها دکمه

 . زدم یچرخ و بردم سرم یباال را دستانم
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 ...تو سنگ نهیس به زنمیم نگرانتم

 

 .اوردم در را تنه مین

 .انداختم بهش یکوتاه نگاه

 .کردیم نگاهم گرسنه و خمار یچشمان و لب بر یلبخند با

 

 ...تو رنگ خوش لب اخ تو رنگین به ننگ 

 .فرستادم شیبرا هوا تو یا بوسه

 

 ... تو منگ شدم که رایگ و یخوب نقدهیا

 

 .شد رها کمرم از که دمیکش را دامن بند

 ...ستین کشتم اونجارو مثلت نبوده گشتم نجارویا

 .کردم حس کمرم یرو را دستانش که کردم او به را پشت زنم نفس نفس

 .شد رهیخ چشمانم در و برگرداند خود سمت به مرا

 .دمیکش یغیج که کرد بلندم و انداخت کمرم و زانو ریز دست ناگهان
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 داغ شوهرشو که یکس یسزا دمیم نشونت االن خانوم؟ یکنیم یدلبر_

 !هیچ کنهیم

 .کرد حرکت اتاق سمت به

 .دمیکش جانیه سر از یغیج

 .زد مهیخ تنم یرو و کند تن از را رهنشیپ انداخت، تخت یرو را من

 .درآمدند حرکت به تنم یرو مالکانه دستانش و کردند شکار را لبانم لبانش
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 .دمیکش دندان با را لبانش و کردم حلقه گردنش دور را دستانم

 .کرد نگاهم خنده با

 ؟یشد یوحش خانوم_

 .دمیکش پکش کسیس وسط خط یرو را انگشتم

 ؟یدار دوست یوحش_

 .نکند وارد فشار شکمم به بود حواسش یول انداخت تنم یرو کامل را تنش

 :گفت آرام و دیبوس کوتاه را لبانم

 !نورا بود شده تنگ برات دلم_
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 .کردم فرو حالتش خوش شیموها درون را دستم

 !شتریب من_

 ...و شد خم میرو و زد یلبخند

××××××××××××××××××××××××××× 

 .بود گذاشته شونم یرو را سرش و بود کرده بغلم پشت از

 آسان گفتنش تیموقع نیا در بود، ناک وحشت اریو کی خواست،یم دلم

 .بگذرم آن از توانستمینم یول نبود

 ر؟یام_

 .زد یا بوسه گردنم به_

 .جانم_

 .بود کرده منقلب را حالم نشاند،یم گردنم یرو که یزیر یها بوسه

 .کردم سیخ زبان با را لبانم

 .خوادیم نوتال دلم_

 .ستادیا حرکت از

 .برگشتم سمتش به

 .شد ام رهیخ متعجب

 .زدم اش نهیس به آرام یمشت و دمیبرچ لب
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 .کردم هوس خوب؟ هیچ_

 .دیکش انگشت دو با را ام ینیب و دیخند

 .بپوش خوشکالتو لباس دوباره تو بخرم، برات رمیم من تا! چشم_

 .کردم ذوق بود آمده خوشش میها لباس از که نیا از

 گاز محکم را لبانم و زد چنگ را کمرم که زدم لپش یرو یمحکم ی بوسه

 .گرفت

 .کردم یا ناله دهنش درون

 .سرم به زنهیم هوست دوباره وگرنه برم من_

 :گفتم عشوه با و زدم یینما دندان لبخند

 !ادینم بدم که منم _

 .کرد نگاهم خمار

 .خانوم نورا هیچ ایدلبر نیا عاقبت دمیم نشونت برگشتم_

 .بخرد نوتال میبرا تا رفت و دیپوش را شیها لباس

 .دمیپوش را زردم یها لباس و شدم بلند

 .بود شده کور میاشتها استرس شدت از شام موقع بود، ام گشنه

 .خوردم را بود سردشده که تزایپ یا تکه و رفتم خانه آشپز به

 .کردم مرتب را آشپزخانه و شستم هارا ظرف ر،یام آمدن تا
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 .ماندم ریام منتظر و کردم پخش یآرام آهنگ

 .برگشت ساعت ربع حدود از بعد

 از را آن و رفتم سمتش به کودکانه یذوق با دستانش، در نوتال دنید با

 .گرفتم دستش

 .رفتم خانه آشپز به

 را مزه خوش شکالت آن از یادیز مقدار قاشق با و کردم باز را ظرفش در

 .خوردم

 .کردم یا ناله و بستم را چشمانم اش، مزه دنیچش لذت از

 .گرفت آرام دلم تا خوردم گرید یکم

 .گذاشتم اوپن یرو را ظرف

 :گفت و ستادیا کنارم ریام

 ؟یخورینم گهید_

 نه؟_

 بخورم؟ من االن_

 .انداختم باال را میها شانه

 .عشقم بخور_

 .برد مبل سمت به و گرفت را دستم
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 .گذاشت زیم یرو را نوتال

 !بکش دراز_

 .دمیکش دراز یکنجکاو با

 .کرد باز را ام تنه مین یها دکمه

 .گرفتم گاز را لبانم دهد، انجام خواهدیم یکار چه که نیا حدس با

 .گذاشت ام نهیس یرو نوتال یکم قاشق، با
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 .دمیکش جانیه از یا خفه غیج

 ...کاریچ_

 .ماند نصفه ام، نهیس ی قفسه یرو زبانش شدن دهیکش حس با حرفم

 احترام و آرامش با را تنم یجا یجا بودم، یباارزش و مقدس زیچ که انگار

 .کردیم ور شعله وجودم در یشیآت و کردیم لمس

 .نشاند ام یشانیپ بر یا بوسه و کرد نگاهم تبدار

 .کرد بغلم پشت از

 نکردم؟ که تتیاذ_
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 .گفتم ینچ و بستم را چشمانم

 .دیکش تنمان یرو را پتو و دیبوس گوشمرا ی الله

 .بود نمانده تنم در یتوان ،یباز عشق و جانیه همه آن از بعد

 .رفتم خواب به مردم آغوش در و افتاد هم یرو چشمانم

 .کردم باز را چشمانم جان، مامان یصدا دنیشن با

 .بست را در و شد اتاق وارد ناگهان ریام که نشستم تخت یرو

 .دمیکش یا ازهیخم

 شده؟ یچ ر،یخ به صبح_

 .کرد نگاهم جانیه با

 .شدم رنگم زرد یها ریز لباس مات من و درآورد پشتش از را دستش

 .دیکش یقیعم نفس

 گاز خجالت از را لبانم ند،یبب را میها ریز لباس جان مامان که نیا تصور با

 .گرفتم

 بدون تونمینم من ؟یبپوش لباس بعدش و حموم یبر هیچ نظرت زمیعز_

 .باشم آروم و نمتیبب لباس

 به لباس، بدون خودش قول به و آمدم نییپا تخت از حرفش، به توجه یب

 .رفتم حمام
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 .شد وارد ریام و شد باز در که ستادمیا دوش ریز

 .درآورد تنش از را شیها لباس و زد یزیآم طنتیش لبخند

 .زد میموها به و برداشت را شامپو

 :خواند یزیچ لب ریز

 نخواستمت؟ تورو یک داشتنت، آرزومه داشتمت، دوست یدل من_

 بهم را دستانم و کردم ذوق زبانش، از ام عالقه مورد آهنگ دنیشن با

 .دمیکوب

 برات انگار دلم من بر ذره ذره_

 ...من که دونهیم خدا یول یدونینم تو

 نخواستمت؟ تورو یک داشتنت، آرزومه داشتمت، دوست آره

 .زد ام ینیب نوک به یا ضربه

 ...قلبم تو تو بمون_

 .گرفت فاصله ازم تند که کردم بغلش و دمیخند یشاد با

 .دمیخند بلند دهانش یرو کف دنید با

 .بودند خورده دهانش به میموها

 .دیخند که دمیپاش صورتش به و گرفتم آب ریز را دستم

 .شست را میموها و برد آب ریز مرا
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 .بود ام یزندگ حمام نیبهتر حمام آن

 

 .بود بایز ام یزندگ و گذشتیم روزها

 و من یها عاشقانه و خانه در آرامش دانشگاه، یفضا در نمیریش لحظات

 .بود کرده درخشان را ام رهیت و کیتار روح ر،یام

 بودم؟ باردار دوقلو بودم گفته

 بود گفته که انداخت یروز ادی مرا و بود دهیخند موضوع، دنیفهم با فرشته

 .هستم باردار دوقولو من

 نه البته بود، جواد با ییآشنا از یا مرحله در فرشته که نیا گرید خبر

 .بود یخاستگار از پس ییآشنا ،یدوست

 ریام و بودند شده لیتبد یخوب دوستان به ریام و جواد ماه، چند نیا در

 آرام بابتمان الشیخ دانشگاه، در خواهرش و جواد وجود با که بود گفته بارها

 .است

 دختر و پسر یبرا تا میزدیم قدم بازار در فرشته و من اسفند، ۲۴ حاال و

 .میبخر یسمونیس جانم از تر زیعز
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 یصورت کوچک کفش ی رهیخ ذوق با و ستادمیا یا مغاذه نیتریو پشت

 .شدم رنگ

 .دیکش یآرام غیج فرشته

 ...کوچولووو قدر چه! یوا_

 .میدیخر یسمونیس ست دو و میشد مغاذه وارد

 ...یصورت و یآب

 .میدیخر زین را کوچک یها کفش آن

 .میبرو یفروش یبستن به دادم شنهادیپ م،یشد خارج که مغاذه از

 که میدیخندیم آرام و میرفتیم راه بود، دستمان در پک سیآ که یحال در

 .شد خشک لبخندم میرو روبه ی منظره دنید با

 .شد ام رهیخ ترس با فرشته و شدند گشاد تعجب فرط از چشمانم

 .افتاد دستش از پک سیآ نگاهم، ریمس کردن دنبال با

 سرم در یدرد شدم، نشیخشمگ نگاه و محکم فک ی رهیخ ترس، با

 گرم بانیگر هفته کی تا میموها شدن دهیکش موقع که یدرد همان د،یچیپ

 .بود

 .آمدیم سمتمان به داشت

 .دیکش مخالف جهت در را دستم فرشته

 .باش زود میبر نورا_
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 یپاها فرشته، دنبال به حال نیا با دستیفا یب فرار گفتیم دلم ته یزیچ

 .دمیکش را ام شده نیسنگ

 .زد خی من تن که رفت یسوار نیماش سمت به فرشته

 .زدم خی بازوام، لمس حس از

 .شد ام رهیخ پوزخند با و چرخاند خود سمت به شتاب با مرا

 .شد قفل شکمم یرو نگاهش

 ییها لب یخشک به لبانم و شدندیم خارج درد با انیم در یکی میها نفس

 .بودند ریاس ریکو در که بود

 ...برات یزندان هی زندان؟ یندازیم منو_

 حصار در میبازو همچنان یول برگشت عقب به خورد کمرش به که یمشت با

 .بود دستش

 .ستادیا مقابلش لرزان، یکریپ و سیخ یصورت با فرشته

 ؟یخوایم جونمون از یچ کن، ولش_

 .دوختند چشم بهمان اطراف، در حاظر مردم فرشته، داد با

 .خورد جدول به سرش که دمید من و داد هل دست با را فرشته ونس،ی

 .زد صورتم به یا دهیکش که کنم آزاد را خودم خواستم و دمیکش یغیج

 .بود رهیخ من به ناالن که رفتند یا فرشته سمت به خانوم چندتا
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 مات همه زد، یا نعره با که کنند آزاد را من تا آمدند ونسی سمت به مردم

 .ستادندیا

 .شده ننگ ی هیما و کرده یکار کثافت خواهرمه،_

 باره کی بود، شده دوخته من به نگران ش،یپ یا لحظه تا که ییها نگاه

 .داد تاسف را شانیجا و دادند رییتغ رنگ

 .شد سست میپاها خجالت از زد،یم موج سرشان در که یفکر دنیفهم با

 .گذاشتم دستش مچ یرو را توانم یب دست

 ...ک ولم...و_

 .شوو خفه_

 .دمیکوب نیزم به را میپاها و کردم بغض زد که یداد با

 شال یرو از میموها گرفتار بازوام، یجا به بار نیا دستش مقاومتم، دنید با

 .شد

 .شدیم تر کینزد لحظه هر فرشته داد یصدا

 .دیکن کمک بره،یم داره خواهرمو برتش،یم داره کمک،_

 .شد گم ونسی یها نعره انیم در فرشته سوزناک یها داد

 .درآورد بشیج از ییچاقو

 .کنمیم پاره کهیت نجایهم اشو بچه خودشو د،یبش کمینزد_
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 .افتاد میغال به میها بچه به رساندن بیآس دیتهد دنیشن با مادرم حس

 .آمد بند نفسم زد، کمرم انیم که یمشت با که کردم ییتقال

 یمشک مسموم نیماش آن تا را کنان هیمو من و گرفت را دستم مچ بار نیا

 .دیکش رنگ
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 .شوم خالص دستش از تا دمیکشیم را خودم

 .شدیم شتریب لحظه هر مچم دور دستش فشار

 با فرشته، لحظه همان که کرد پرت نیماش در مرا و کرد باز را نیماش در

 .زد کمرش به یا ضربه دست، در یسنگ و یخون سر

 .داد فرشته به یفحش ونسی

 .بست را در و داد هل ماشسن درون زین اورا و دیکش را شیبازو

 بکشم نفس کردمیم یسع دهیترس که یمن سمت به را لرزانش تن فرشته

 .گرفت آغوشم در و دیکش

 .دیلرزیم شیها نفس یحت خواهرکم د،یلرزیم لبانش د،یلرزیم دستانش

 فرار یبرا یتوان ما، که نیا از غافل زد را یمرکز قفل و شد سوار ونسی

 .مینداشت
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 :گفتم یا رفته لیتحل یصدا با و کردم سیخ زبان با را خشکم لبان

 مون؟...یبریم کجا..ک_

 .زد یپوزخند و کرد نگاهم نیماش یجلو نهییآ از

 همه ذارم،ینم یلیخ دختترو نیا البته نکنه، داتونیپ چکسیه که جا هی_

 کنمیم پرتش و کنمیم باهاش کارمو شه،یم بلند نیا گور از شایآت ی

 .رهیبم یخار درد از تا برادرش یجلو

 

 .مرد فرشته کردم حس لحظه آن در من

 .دیکشینم نفس یحت شد، متوقف تنش لرزش

 .کردم نگاهش و کردم جدا آغوشش از را خودم

 .شدینم خارج لبانش از ینفس و بود ونسی ی رهیخ زده وق چشمان با

 .زدم صورتش به یا دهیکش هق، هق با

 .کرد هیگر بلند یصدا با و دیکش یقیعم نفس

 .دادیم فحشش و کردیم ونسی کتف ی حواله را جانش یب یها مشت

 .آورد درد به را قلبم زد، فرشته صورت به ونسی که یمشت

 .افتاد یصندل یرو جان یب

  ش؟یزد یچ برا ،یعوض وون،یح_
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 .دوخت ام دهیترس چشمان به را ناکش غضب نگاه

 .سرجات بتمرگ ساکت شکمت، تو ادیب میبعد مشت نذار_
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 .دادم بهش یتکان و دمیکش فرشته سمت به را خودم

 .کرد یا ناله

 شده یجار اش ینیب از که یخون دنید با و برگرداندم طرفم به را صورتش

 .شد حبس نهیس در نفسم بود،

 .شدند اشک از پر چشمانم

 !فرشته_

 .دیچک چشمش ی گوشه از یاشک

 .کرد باز مهین تا را چشمانش

 .گذاشت فشیک یرو و داد فشار را دستم

 .داد دستم به گرسید فشار که کردم نگاهش یسوال

 چشم شدیم مان رهیخ یهرازگاه که ونسی به ترس با گرفتم، را منظورش

 .دوختم
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 نبود، ونسی درسید در که در ی گوشه در و شدم خم فرشته یرو یسخت با

 .دادم هل ام قهی درون را اش یگوش و کردم باز را فشیک

 اگر رایز ببرد را آن ونسی تا داشتم نگه بمیج درون را خودم یگوش

 .است زیبرانگ شک شوند، پنهان یدوگوش

 .بست آرام را چشمانش و زد یحال یب لبخند فرشته

 .گذاشتم اش ینیب یرو و آوردم در فمیک از یدستمال

 .شد جمع صورتش درد از

 رگ در خون ،یپدر عمارت دنید با و کردم نگاه اطراف به ن،یماش توقف با

 .بست خی میها

 .بودم امدهین جا نیا به که بود ماه نیچند

 لز که گفت بهم میمستق یلیخ مادرم داشتم، پدربزرگ با که ییدعوا از بعد

 .رودیم ام یزندگ

 و او از گرفتن خبر یبرا من شانس و نداد را میها تماس جواب آن از بعد

 .ماند جهینت یب پدرم

 جا آن را شیپا شب از بعد گفتیم و کردیم یاطالع یب اظهار زین نیحس

 .نذاشته

 .شد ادهیپ و داشت نگه را نیماش سرمان، پشت در شدن بسته با

 .زد بهم یتشر و کرد باز مرا سمت درب
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 .شو ادهیپ_

 .شدم ادهیپ لرز با

 .نییپا اریب مردتم قیرف اون_

 .کردم ادهیپ را بود شده بهتر یکم که را فرشته و زدم دور را نیماش

 .میرفت سالن یورود درب سمت به آرام آرام و گرفتم را ربغلشیز
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 .گرفت را دستم ونسی

 .گرفت هدف را نگاهم ناکش غضب یها چشم با

 .دیبد اتونویگوش_

 .گرفتم سمتش به و درآوردم بمیج از را ام یگوش

 .بده اونم یگوش_

 :گفت یلرزان یصدا با فرشته

 !یداد هلم یقت...و...افتاد...ابونیخ...وسط_

 .کرد زیر را نگاهش ونسی

 .دادم هلت یوقت نبود دستت یگوش_
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 .دیپر رخم از رنگ

 .بود بمیج..یتو_

 .گذاشت شلوارش یها بیج درون را دستانش ونسی

 !نیباش گفته دروغ اگه حالتون به یوا بگردنتون، گمیم_

 

 .کرد وارد یفشار ام شانه به

 .شدم مواجه مادرم با م،یشد که سالن وارد

 !بود نکرده یرییتغ

 بود نشسته مبل یرو که یحال در و بود مانده منطق یب و متکبر گونه همان

 .دینوشیم یچا

 .کرد گرد را چشمانش دنمانید با

 د؟یکنیم کاریچ جا نیا شما_

 .زد یپوزخند ونشی

 .رمیگیم انتقام گفتم بهت_

 .آمد سمتمان به و شد بلند شیجا از

 .رفت درهم صورتم فرشته، صورت دنید با

 ه؟ینجوریا چرا نیا_
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 :گفتم آشکار یحرص با

 .زدش ونسی_

 .برد باال را دستش و کرد ینچ ونسی

 .نزدم تورم تا ببر صداتو_

 .برداشتم عقب به یقدم ترس با

 یزندگ وگرنه نشود وارد میها بچه به یییآس که بود نیا خاطر به ترسم تمام

 خودم از چگونه بود داده ادی من به خوب ها رفتن مشاوره و ریام با کردن

 .کنم دفاع

 :گفت مادرم

 .کنم پانسمان شو ینیب ارمیب یزیچ هی تا سابقت، اتاق تو ببرش_

 

 148_پارت#

 

 .کرد نگاه مادرم به و زد یپوزخند ونسی

 ...یبرس بهشون که وردمین مهمون_

 .کرد جمع را صورتش مادرم

 .خونه همش صورتش_
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 .شد جدا تنم از ونس،روحی ی نعره با

 شه، یخون صورتش روز هی ،یکوفت زندون اون تو بود خون دلم ماد 6_

 شه؟یم اوخ خانوم

 :گفت و دیخند حالیب فرشته

 .کنهیم خون دلتو عمر آخر تا...بفهمه جواد_

 .ستادمیا شیجلو که آمد فرشته طرف به و کرد زیر را چشمانش ونسی

 ه؟یک جواد_

 .مزدم...نا_

 .گرفتم گاز را لبم

 .داد تکان یترسناک حالت با را سرش

 .حالتون به یوا ادیدرب صداتون اتاقت، تو دیبر_

 .دمیکش سابقم اتاق سمت به و گرفتم را فرشته دست

 ...سرد و خاموش همانگونه بود، نکرده یرییتغ

 .نشست لبانم یرو یتلخ لبخند

 .داشت ازین نیریش زیچ کی خوردن به خواباندم، تخت یرو را فرشته

 .گرفت محکم را دستم مچ

 .جواده اسم...یگوش رمز باش، زود م،یینجایا که بده امیپ ریام و جواد به_
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 .برگشت بهم دیام یکم ،یگوش یادآوری با

 .کردم باز را قفلش و کردم خارج نمیسوت از را یگوش

 .بود جواد و ریام از تماس و امیپ یشماریب تعداد

 .بازکردم را ها امیپ ها، آن توجه یب

 .نهینب اومد یکس...پتو.... ریز ریبگ و...یگوش_

 .بردم پتو ریز را یگوش و کردم در به را پشتم

 .خورد زنگ یگوش موقع همان که کردم ارسال ریام یبرا یامیپ تند تند

 و دادم هل پتو ریز را یگوش شد، باز در که دادم پاسخ را تماس و شدم هول

 .برگشتم در سمت به دیلرزیم که یتن با
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 .شد وارد یدستمال و آب یا کاسه با مادرم

 .کردم نگاهش نفرت با ناخودآگاه

 کنارم اش مغرورانه آور تهوع حالت همان با و انداخت نییپا را سرش

 .نشست
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 دادیم حرکت یکم را دستش مادرم اگر شد، وارد بهم یگوش بابت یاسترس

 .شدیم یگوش متوجه

 .گرفت دست با را سرش و گفت یآخ د،یفهم را نگاهم حالت که فرشته

 :گفتم مادرم روبه

 .بخوره دیبا نیریش زیچ هی_

 .برد فرو آب ظرف درون را دستمال

 ...صور اول بذار_

 .گرفتم دستش از پرخاش با را دستمال

 ...اریب نیریش زیچ هی برو کنم،یم زیتم خودم_

 .داد تکان صورتم یجلو دوارانهیتهد را انگشتش و کرد گرد را چشمانش

 ...حرف باهام ینجوریا_

 .کردم قطع را حرفش

 کنه؟ ستمین سربه ونسی یگیم شه؟یم یچ بزنم حرف_

 .شد بلند تخت یرو از و دیکش ینیخشمگ نفس

 .کنمیم حالتو مراعات_

 .ستادمیا مقابلش و کردم فراموش را زیچ همه و یگوش

 !یکردیم اعتراض ونسی کار به ،یبود مراعات آدم اگه تو_
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 کردم؟ اعتراض زندان یانداخت داداشتو یوقت مگه_

 .دمیغر صورتش یتو

 !من نه د،یبر حکم براش دولت_

 :گفت طلبکارانه و زد کمر به را دستانش

 ...عو شوهر اون ریتقص_

 .گذاشتم لبش یرو را انگشتم

 ...یم من یبگ یزیچ ریام درمورد_

 .زد کنار را دستم

  ؟یبش دور ازمون شد باعث که یکس ؟یزنیم نهیس به ویک سنگ_

 .کرد نگاه تخت یرو حالیب ی فرشته به نفرت با

 قبول رو ازدواج درخواست ونسه؟ی از باالتر کردیم فکر که دختره نیا ای_

 نهیک ازت برادرت هم د،یبود خوش و خوب شوهرت و تو هم کردیم

 .گرفتینم

 .زدم یتلخ لبخند

 یبود حاظر خودت تو! شد؟مامانیم خوشبخت خودش ؟یچ خودش_

  باشه؟ ونسی مثل یکس شوهرت

 چشه؟ مگه_
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 ...صف سگ و خودخواه و مغرور_

 هم به را چشمانم و کردم قطع را حرفم خورد، ام گونه به که یآرام یلیس با

 .فشردم
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 .بکش آب دهنتو ،یبزن حرف که نیا از قبل_

 .گرفت دست با را سرش

 !یکن ازدواج پسره نیا با ذاشتمینم کاش_

 .زدم یپوزخند

 .مامان مهمه جماعت نیا یبرا تو نظر که قدرم چه_

 :دادم ادامه و برگردادم را میرو

 یتونینم یحت تو. پوچه ،یزنیم دم ازش که ییباال تیشخص و احترام نیا_

 تو ،یزد صورتت به غرور مسخره نقاب هی فقط و یریبگ میتصم خودت یبرا

 .مامان یستین یچیه

 .برگردم عقب به بهت با شد باعث آمد، که یزدن دست یصدا

 .زدیم لبش،دست یرو یشخندین با و بود ستادهیا در آستانه در ونسی
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 .ومدییدرنم نفستم قبال نورا؛ یکرد دایپ یانیب قدرت عجب ول،یا_

 :گفت مادرم روبه

 .رونیب برو_

 .شد خارج اتاق از و انداخت بهم یدلخور نگاه مادرم

 وجود خانوم یناراحت از یتر مهم یزهایچ فعال درک، به شد؟ ناراحت

 .داشت

 .گرفت باال را سرم و داد قرار ام چانه ریز را دستش ستاد،یا میرو روبه ونسی

 نورا؟ اومده کجا از ییپرو همه نیا_

 .کردم جدا انگشتانش از را چانه سرم، دادن تکان با

 .زد یپوزخند د،یند من جانب از یجواب یوقت

 ته؟یچ واسه ادعا همه نیا ،یلرزیم سگ مثل من برابر در هنوزم_

 

 اش، یهار عمر آخر تا که دهم نشانت یسگ کی کردم، مشت را دستانم

 .شود مغزت مهیضم

 .کردم نگاهش گستاخ

 

 151_پارت#



 

 به قلم     شقایق عفراوی
 

 1 
 

 

 .نمتیبینم دادن جواب قیال ست،ین ادعا_

 .دیخند حیتفر با

 ؟یچ گهید باشه، جالب نقدریا شدنت دار زبون کردمینم فکر_

 .کردم اش حواله یمتاسف نگاه

 .بشم دهن به دهن باهات که یستین یحد در که، گفتم_

 .داد تکان را سرش

 ؟یجد_

 .کرد جلب را حواسمان خورد،یم عمارت در به که ییها ضربه

 .شد گرم دلم ته آمده، ریام که نیا به فکر با

 .بست سرش پشت را در و شد خارج اتاق از ونسی

 .کرد درست را شالش و نشست تخت یرو فرشته

 .کرد یمخف اش نهیس درون و برداشت را یگوش

 خوبه؟ حالت_

 .بهترم_

 پر لبم یرو از لبخند شد، خانه وارد که یکس دنید با و میشد خارج اتاق از

 .دیکش
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 دوخته فرشته و من به را نگرانش نگاه نیحس و کرد نگاهم خشم با آقاجون،

 .بود

 .ستادیا یا گوشه صامت معمول، طبق عمو

 .ستادیا مقابلمان نیحس که آمد جلو زدنم قصد به آقاجان

 .شهیم بد برامون برسه، بهش یبیآس حاملس، ،یحاج_

 .اومده سرش ییبال چه فهمهینم یکس کردم گورش به زنده یوقت_

 .شد سالن وارد پدرم با همراه مادرم موقع، همان

 !پدرم

 .بود شده قبل از تر الغر بودم، محروم دنشید از ماه چند که زمیعز پدر

 شکمم، دنید هنگام و کرد رصد را میباال و قد را، سشیخ و نگران نگاه

 .نشست لبش یرو یمحو لبخند

 .شود کمانینزد یکس دادینم اجازه و بود ستادهیا مانیجلو همچنان نیحس

 .کنم آدمش دیبا نویا من! اونور گمشو_

 .داد هلش عقب به و گذاشت آقاجون ی نهیس یرو را دستش نیحس

 !یبزن بهش یبیآس دمینم اجازه_

 .زد پست رتیغ یب پسر هی خاطر به که هیدختر همون نیا_

 .گرفت اورا پشت از عمو بار نیا که آمد جلو زدن قصد به دوباره
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 .میکنیم حل مشکالتو اون با ادیب شوهرش بذار گه،یم راست نیحس_
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 .دیپر تنم از روح کردم حس که زد یا نعره چنان آقاجون

 .زد نیحس نهیس به مشت با

 .نشست نیزم یرو و خورد سر وارید به هیتک و رفتم عقب فرشته

 نفس نفس و بودند درآمده حدقه از چشمانم که یحال در ترس، با زین من

 .گرفت را جانش تمام نفرت که شدم یمرد ی رهیخ زدم،یم

 موقع اون س،یپل به زد زنگ ناپدرش خود زندان، انداخت منو دختر، نیا_

 بکنم؟ هاشو حرومزاده حال مراعات نیخوایم

 .فشردم هم به تیعصبان از را لبانم

 ...بودم دهیترس

 :گفت ونسی روبه

 یول نداره باهامون ینسبت برادرش، یجلو یکنیم پرت یبریم دختترو_

 ...رو نورا

 .بزنم خی تنم شد باعث انداخت بهم که ینگاه
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 .کنم کاریچ دونمیم رو نورا_

 ...خورد گوشمان به ییصدا

 ...ترمز ناگهان و آسفالت یرو نیماش یها چرخ شدن دهیکش یصدا

 وارید بند را دستم و گرفتم را شکمم ریز نداشتند، را وزنم تحمل میپاها

 .کردم

 .نشست چشمانم به اشک دنش،ید با

 و گشت اطراف در نگرانش نگاه آقاجون، و ونسی یها نعره به توجه بدون

 .شد متوقف من یرو
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 .خوردند سر ام گونه یرو ها اشک نگرانش، نگاه دنید با

 .گرفت را شیبازو و آمد فرشته سمت به سرعت به جواد،

 ...دیایب او نگذاشتند یول

 .گرفت پشت از را دستانش ونسی و زد صورتش به یلیس آقاجان

 چطوره؟ حالت خواهر، شوهر سالم_
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 .گفتینم یسخت و بود فشرده بهم را لبانش

 من به یبیآس که مبادا دیترسیم جماعت نیا به دادن جواب از د،یترسیم

 .برسانند

 .میدیپر جا از ونسی داد با که گرفت را دستم فرشته

 .دیکن گم جا نیا از گورتونو زود ها شما ره،ینم جا چیه نورا_

 .زد یبلندتر داد د،یند یحرکت یوقت

 !یهر االی د_

 :گفت جواد روبه ریام

 .کنمیم حلش خودم من ن،یماش تو ببر رو فرشته_

 .کرد نگاه ریام به مردد جواد

 .ببرش_

 .شدند خارج کشنده طیمح آن از فرشته همراه و انداخت نییپا را سرش

 .زد صورتش به یمشت و گرفت را ریام ی قهی ونسی

 .شد دهیکش پشت از میموها که دمیدو سمتش به و دمیکش یبلند غیج

  ؟یریم یگور کدوم_

 .نشست تنم به یسرد گوشم،عرق کنار جون آقا یصدا دنیشن با

 .دیتوپ ونسی به و گرفت را شیبازو ریز و رفت ریام سمت به نیحس
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 د؟یکن صحبت آروم دیتونینم_

 .زد یپوزخند ونسی

 .بازوم تو زد چاقو روزآخر نورا نیهم! ؟یگیم یچ آروم؟_

 زبان بر را حرفم حال نیا با شد دهیکش شتریب میموها که دادم تکان را سرم

 .راندم

 .زدمتینم یکردینم حمله بهم خونم تو اگه_

 وق یچشما با پدرم گذاشت، لبش یرو را انگشتش و گفت یسیه مادرم

 .دیپریم شتریب رنگش هرلحظه و بود ونسی ی رهیخ زده

 .خورد تکان تند تند اش نهیس ی قفسه و شد دار خش شیها نفس ناگهان

 ....بابا بابا،_

 .رفتند پدرم سمت به ینگران با عمو با و کرد رها مرا جون آقا من، داد با

 .شد براق صورتم در ونسی

 ش؟یکشت ؟یشد راحت_
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 و بردم سمتش به را میها قدم بود، پدرم لرزان کریپ ی رهیخ اشک با

 .زدم زانو شیجلو

 .دوخت بهم اشک با را بازش مهین چشمان

 .زدم دستش به یا بوسه

 .شدند گرفته پشت از میبازوها

 .کرد بلند مرا نیحس

 سر؟ ریخ ی دختره یکشت پدرمو_

 .زدم داد و کردم پاک را اشکم

 .یبکش باال ارثشو و رهیبم که بود آرزوت ،یناراحت تو که قدرم چه_

 .ستادیا نمانیب نیحس که آمد سمتم به و زد یپوزخند

 :گفت یترسناک لحن با و زد یپوزخند ونسی

 .یبکش عذاب عمرت آخر تا کنمیم یکار هی_

 .زدم یپوزخند متقابال یول دمیترس لحنش از که نیا با

 .یستین حرفا نیا اهل_

 ور شعله ام نهیس در یآتش یول کنم سکوت که فشرد را دستم مچ نیحس

 .سوختندیم درونش بودم دهیکش ییها یسخت و عقده تمام و بود شده

 .کنم ول شوهرتو هم خودتو هم تا کردم غلط بگو و پام به وفتیب نورا؛_
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 :گفتم و کردم آزاد نیحس دست از را مچم

 .ینیبینم یزیچ نیهمچ خوابتم تو_

 .بدم نشونت تا کن صبر_

 با که رفتم ریام سمت به سرعت با من و زد زنگ خونواده دکتر به عمو

 .بود ام رهیخ ینگران

 .بود شده کبود چشمش ریز و آمد یم خون اش ینیب

 :گفت بهم که گرفت محکم را دستش

 هم یهرکار کن، یخال درداتو ی همه بده، جوابشو گفت بهت یهرچ نورا؛_

 ؟یدیفهم ،ینکرد یاشتباه کار تو چون نکن یخواه معذرت کرد، که

 .دیبوس را ام یشانیپ و کرد پاک دست با را میها اشک
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 بردنت، ای بهت زدن بیآس با مطمئنم چون بدم یجواب تونمینم من نورا_

 .برسه بهت یبیآس ذارهینم باش، نیحس کینزد کنن،یم خون دلمو

 .کرد تر ور شعله را قلبم آتش که بود یباروت د،یچک چشمش از که یاشک
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 با یبگ یداشت حق کنم، محافظت ازت نتونستم وقت چیه نورا؛ متاسفم_

 باشمت، داشته ستمین بلد یول کنم عالقه ابراز بلدم فقط من ،ییتنها من

 .کنم محافظت ازت تونمینم

 .چسباندم اش یشانیپ به را ام یشانیپ و کردم پاک را اشکش

 ریام دم،یخندینم من نبود، تو وجود نبودم، سرپا االن من نبود، تو عشق_

 .نبودم منم ینبود تو

 

 .ستادیا کمانینزد ونسی

 .جاست نیا عشق قدر چه ،یآخ_

 .دمیکش یقیعم نفس و شدم بلند

 بد حال متوجه زین ها آن که انگار زدندیم ضربه محکم شکمم به فرزندانم،

 .بودند شده من

 تک که برداشتم عقب به زده شوک شکمم، یرو ونسی دست نشستن با

 .کرد یا خنده

 نه؟ بشناسن منو ستین قرار وقت چیه_

 !نه_

 .داد تکان را سرش

 .یباش بهتر یتونستیم ونس،ی برام یبود بد یادیز_
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 ؟یکنیم صحبت یبد از نقدریا که تو؟ یدونیم یچ_

 و تو ،یزدیم منو ،یگفتیم زور فقط خواستم،یم که ینبود یبرادر_

 .نیبرد نیب از رو باشم داشته تونستمیم که ییها سال نیبهتر مامانت،

 .کرد نگاهم تمسخر با

 .نداره اقتیل نیا از شتریب یحروم ی بچه هی_
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 .زد صدا را ونسی اسم غیج با مادرم بست، خی تنم

 :گفت داد با ونسی

 ه؟یک بدونه دینبا ه؟یچ_

 :گفت هیگر با مادرم

 .بدونه وقت چیه خواستینم پدرت_

 .گمیم بهش من ستین مهم_

 .دمیکش را ونسی نیاست

 ؟بدونم خواستینم بابا ویچ_

 :گفت ریام روبه
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 ؟ینگفت بهش چرا یدونستیم که تو_

 

 .گذاشت ام شانه یرو را دستش پشت از ریام

 .نبود یمهم زیچ_

 .زد قهقهه ونسی

 زادس حروم هی که نیا ست؟ین یمهم زیچ پدرمه ی معشوقه دختر که نیا_

 ست؟ین مهم

 .زد داد عمو

 .بود پدرت غهیص زن اون ه؟یچ حرومزاده ونس،ی_

 .داد تکان را سرش حیتفر با ونسی

 .دوساعته ی غهیص بله، اها_

 .کردمیم نگاه همه به بغض با و بودم ستادهیا شده خشک

 .برد اتاق به و داد هل را پدرم لچریو اشک با که مادرم به

 .بود رهیخ نیزم به اخم با که آقاجون به

 درون اندون دنید از که یونسی به و کردیم نگاه ما به ینگران با که ینیحس

 .بود خرسند و شاد چشمانم،
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 یا بچه هی تو ،یستین من خواهر تو ،یستین مامان دختر تو! نورا نورا نورا_

 مثل اومدنت ایدن به بعد مادرت و یبود پدرم ی شبه کی شهوت حاصل که

 .در دم گذاشت تورو آشغال

 

 آن از ییصدا یول شدیم بسته و باز افتاده آب از خارج که یماه مثل دهانم

 .شدینم خارج

 

 من، حاال و کرد تیهدا بود آن در پدرم که یاتاق به را او عمو دکتر، آمدن با

 .ام کرده ریگ ساختند، و کردند خراب را ام یزندگ که ییها آدم انیم مانده

 .دیکش شیموها درون یدست و درآورد را کتش ونسی

 نم؟یبیم خواب یتو تویخواه معذرت که خب،_

 .دادند رخ سرعت به یبعد اتفاقات که دادم تکان آرام را سرم

 .کرد جدا ریام از مرا و دیکش محکم را میبازو

 .کردم یریجلوگ نیزم به شکمم ازبرخورد دست با و خوردم نیزم

 .کرد بلند مرا و آمد سمتم به سرعت با نیحس
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 هی و برمیم رو نورا ،یبزن یحرف ای یکن تقال اگه خان، ریام کن گوش_

 مفهومه؟ ارم،ییم سرش ییبال

 .زد شکمش به یمحکم لگد و نماند ریام جواب منتظر
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 .داشت نگه محکم مرا نیحس که بروم جلو خواستم و دمیکش یبلند غیج

 .زد صورتش به یگرید مشت

 :گفتم هیگر با و زدم چنگ را نیحس دست مچ

 .بزنتش نذار_

 .کرد نگاهم نیغمگ تنها

 .دیکوب شکمش به محکم زانو با و گرفت را اش قهی

 .کرد حلقه دورم را دستانش نیحس که برداشتم زیخ سمتش به

 .کردم تقال ییرها یبرا و دمیکش یبلند غیج

 .نامرد نزنش ونسی کن، ولم_
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 با که دستش همان داد، فشار دستش یرو محکم را شیپا و زد یشخندین

 کرده نوازش بارها و بارها مرا انگشتانش که یدست همان کرد،یم یطراح او

 .بودند

 .دمیکوب نیحس شکم به محکم آرنج با

 .ششیپ برم ،بذاریعوض کن، ولم_

 .کرد نگاهم ونسی

 .یکن کاریچ دیبا یدونیم نجانش یبرا_

 .گرفت اوج ام هیگر

 .کردیم نگاه فقط و بود نشسته یصندل یرو آقاجون

 :گفتم بهش رو

 .نزنه بگو بهش ببخش، خدا، تورو آقاجون،_

 .زد اش نهیس ی قفسه به یمحکم ی ضربه و کرد بلند را شیپا ونسی

 شکمم درون درد از یموج زد،یم ریام به ونسی که یا ظربه هر با

 .دیچیپیم

 

 .گفت بلند را ونسی اسم نیحس

 .کردم آزاد حصارش از را خودم و کردم استفاده بهتش از
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 .گرفتم را شلوارش و زدم زانو ونسی یپا یجلو

 .نزنش کردم، غلط_

 .نگو...را..نو...نه_

 .کردم نگاه بود گفته رل ها حرف نیا یسخت به که ریام به اشک با

 .انداختم نییپا را سرم

 .بسه اصال، خوردم گه_

 :گفت گوشم دم و شد خم ونسی

 .کشمتیم نمت،یبب روز هی اگه مون،یزندگ ی همه از ،یکنیم گم گورتو_

 .دادم تکان تند تند بغض با را سرم
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 ندارد؟ دادن دست از یبرا یزیچ گرید دیبگو یکس دیدیشن حاال تا

 .نداشتم داشتن دست از یبرا یزیچ واقعا لحظه، آن در من

 ...کردم التماس ونسی به که یا لحظه همان در

 ...انداخت میرو یتف ونسی که یا لحظه همان در
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 آمدند خانه درون ملخ و مور مثل ها سیپل ناگهان که یا لحظه همان در و

 .نداشتم داشتن دست از یبرا یزیچ واقعا من بردند؛ را آقاجون و ونسی و

 اشتباه یول بود میها یبدبخت اتمام یمعنا به س،یپل آمدن که دییبگو دیشا

 !دیکنیم

 .دمیلرز خود به نگاهش از من برد، را ونسی سیپل که یا لحظه همان در

 .است من آخر روز دارمان،ید بعد بار گفتیم بهم که ینگاه

 .بود رفته و کرده رها را فرشته آن، از بعد و بود زده زنگ سیپل به جواد

 داخل هارا آن سیپل آمدن با و بود نشسته عمارت در دم انیگر زین فرشته

 .بود آورده

 در سخت، و سفت شاهد عنوان به و بود ماجرا ی همه شاهد که یدکتر

 .کرد دایپ حظور دادگاه

 و کرد یخداحافظ ایدن نیا با و کرد سکته ما، یصداها دنیشن با که پدرم

 بود کرده نگاه تنها غم ماالمال یچشمان با و بود ختهیر اشک تنها که یمادر

 !بود کرده نگاه و

 !باشد ام لحظه آن حال وصف که میبگو چه دانمینم

 !دیدانیم

 .است ناگوار اتفاق هی عاقبتش که ییرها نیب بودم کرده ریگ

 !نه که دیکشیم ادیفر عقلم و رفت ونسی گفتیم قلبم
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 .ماجراست اول تازه نیا 
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 که بودم یخون ی رهیخ فقط من یول دیچیپیم گوشم در آمبوالنس یصدا

 .بود انیجر حال در میپاها نیب از

 .شدمیم خون ی رهیخ ترس با و گرفتمیم گاز را دستم کف مدام

 .دادم هل یپرخاشگر با را شد کمینزد که یپرستار

 !میدوقولوها یرو بود زده یقفل و بود کرده فراموش را زیچ همه ذهنم

 

 .گرفت قرار صورتم مقابل ریام یخون صورت

 .گذاشتم اش گونه یرو را دستم کف و کردم بغض

 .چسباند ام یشانیپ به را اش یشانیپ

 

 باشه؟ باش، آروم فقط کمی زم،یعز_

 .دادم تکان بغض با را سرم

 .کن فکر من به_
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 .دیرسیم گوش به یدور راه از انگار و بود گرفته و دار خش ش،یصدا

 .نداشت زین را نشستن صاف ییتوانا و بود خسته

 یرو پا ونسی که را دستش آن و بود یکبود و خون از پر قشنگش، صورت

 .دادینم تکان اصال را بود گذاشته آن

 سرخ چشمان در تنها بهش توجه یب یول کردم حس دستم در را یسوزش

 .ماندم رهیخ سبزش

 .رمیبم االن نیهم دارم تقاضا ا؛یخدا

 .کردم هیگر و آورد هجوم چشمم به اشک

 .بود کرده را بغلش یهوا دلم و کردیم درد فشار حجم از نمیس ی قفسه

 .کن بغلم ر،یام_

 .ختیر چشمش از یاشک ی قطره

 .تونمینم زم،یعز ببخش_

 .زدم هق شتریب

 .باشد نداشته را کردنم بغل توان یحت که بود کرده یکار ونسی

 .گرفت را دستم پرستار

 .کردم نگاهش تر آرام نباریا
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 چشماش تو خاطر به فقط ست،ین خول حالش اصال شوهرت دختر؛ پاشو_

 .نرسون بیآس بهش شتریب مونده، باز
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 .شومیم رام ریام با من که بود دهیفهم هم پرستار یحت

 .انداخت بهم ینیغمگ نگاه و امد نیحس استم،یب میپاها یرو کرد کمکم

 .دمید را ریام اشک آخر لحظه در من و انداخت میزانوها و کمر ریز دست

 !کرد بلند مرا نیحس چشمش، یجلو چون کرد هیگر من مرد

 لحظه آن در را من از محافظت توان رایز شد یطوفان چشمانش جنگل

 !نداشت

 ...من و

 هر آبش گند و بود دهیگند آبش که یمرداب همان وسط بودم مانده من

 .کردیم رخنه وجودم ی شهیر در شتریب لحظه

 نیا یول رفتم، فرو یاهیس در شهیهم مثل و افتادند هم یرو آرام چشمانم

 !داشت فرق هیبق با یاهیس

 .رفتمیم فرو قعرش در شتریب لحظه هر و نداشت ییانتها یاهیس نیا
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 یمعن یحت که نیا بدون بودم زده یقفل کلمه کی یرو من ماه چند نیا در

 !بدانم را اش

 ...دیام

 !باشمش داشته دیبا که دانستمیم را نیا فقط ست؟یچ دیام دانستمینم

 گفتند؟یم چه بهش

 !ها یبدبخت قعر در نور از ییکورسو

 ...که نبود

 !ستیکیتار فقط شوم،یم رهیخ که طرف هر به

 

 .کنم باز را چشمانم شد باعث د،یچیپ ام ینیب ریز که یالکل یبو

 .دمیکش یقیعم نفس و ماندم دیسف سقف ی رهیخ

 .دیکشیم ریت سرم و بود خشک میها لب

 .کردمیم حس دستم یرو را ییآشنا حرارت

 یصندل یرو ی شده مچاله حجم به و دادم تکان را ام شده خشک گردن

 .شدم رهیخ بود گذاشته دستم کنار را سرش که

 !شناختمش

 !نشناخت را ییخرما یموها نیا صاحب شدیم مگر
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 ! یحت نبود دنشید به الزم

 .کردمیم حسش زین بسته چشم با من

 .آورد باال آرام را سرش که آوردم دستش به یفشار

 .شد قفل نگاهم در اش، نشسته خون به چشمان

 .بود کبود چپش چشم ریز و بود چسب اش ینیب یرو

 .کرد صدا را دکتر که دمیشن و شد خارج شتاب با و شد بلند شیجا از

 ...که گذاشتم شکمم یرو را دستم و دمیکش یگرید قیعم نفس
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 د،یچیپ تنم در آن لمس از بعد که یدرد و شکمم یصاف کردن حس با

 .شد حبس ام نهیس در ام مهین نصفه نفس

 .شدم شان رهیخ اتاق، به دکتر و ریام شدن وارد با

 با و کرد چک را قلبم ضربان انداخت، چشمانم در ینور و شد کمینزد دکتر

 .شد خارج اتاق از است، خوب حالش ی جمله گفتن

 .کردم سیخ زبان با را خشکم یها لب

 کجان؟...ها بچه...بچه_
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 .نشست یصندل همان یرو و زد یا خسته لبخند

 .شد خم سمتم به و گذاشت تخت یرو را اش شده یچیپ باند دست

 .شونینیبب یبر که هستن تو منتظر و خوبه حالشون_

 .زد حلقه چشمانم در اشک

 .میبر_

 .دیبوس و گرفت سالمش دست با را دستم

 .ارنیب گمیم االن_

 .شد خارج اتاق از که دادم تکان را سرم

 .شدم رهیخ سقف به

 همانند که کردمیم آرزو واقعا و دادندیم جوالن ذهنم در عیوقا تمام

 .نباشد ادمی یزیچ آمدن هوش به از بعد ها داستان

 شده دهیچیپ کوچک حجم ی رهیخ من یول شد وارد ریام در، شدن باز با

 .شدم  فرشته دستان یتو رنگ یصورت یپتو یتو

 .زد میرو به یلبخند فرشته

 .داشت اش ینیب یرو یچسب رین او

 .داد قرار بغلم در را کوچولو آن فرشته و شدم زیخ مین ریام کمک با

 .شدم یجار ام گونه یرو ها اشک



 

 به قلم     شقایق عفراوی
 

 1 
 

 .شد رهیخ بهم قشنگش سبز چشمان با

 .زدم کوچکش مشت به یا بوسه و زدم یلبخند

 .زدم سرش به یا بوسه و کردم نوازش را مانندش کرک ییطال یموها

 .بود رهیخ بهم صامت و آرام

 :گفتم ریام روبه و کردم پاک را اشکم

 .کو پسرم_

 .کردم نگاهش بهت با اش، چهره شدن درهم با
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 .ختمیر اشک و دادم هیتک شهیش به را سرم

 ینیشبیپ دکتر البته خوبه حالش دخترمون ،یگذروند یبد یباردار دوران_

 یدما چون ادیب بوجود براش یپوست مشکالت ممکنه ندهیآ در کنهیم

 ...پسرمون یول بود باال یلیخ رحمت

 

 .ماندم رهیخ بود محسور ها دستگاه ریز که کوچکش قامت به شهیش پشت از
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 نیا در پسرکم دنید درد دربرابر بود، نشسته جانم بر عمل براثر که یدرد

 .بود چیه حالت

 گذاشت ریتاث روش تیباردار و بود، فیضع یلیخ پسرمون_

 

 ...من کوچک پسرک دم،یکش شیرو شهیش یرو از را دستم

 ممکنه گنیم دستگاه، ریز گذاشتنش بعد و بود، کبود رنگش گهیم فرشته_

 ...بشه یذهن و یحرکت مشکالت دچار

 

 .دمیکوب شهیش به آرام را سرم

 .بکشه منو خدا منه، ریتقص همش_

 .چرخاند خودش سمت اطیاحت با مرا و گرفت را میبازوها

 .زمیعز نگو ینجوریا_

 .کردم حس را اشک یشور و دیلرز لبانم

 .ریام ستین خوب هام بچه حال_

 .زد یتلخ لبخند

 ...نورا یبود هوشیب هفته هی تو نورا، ستین خوب حالمون کدوممون چیه_
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 .زدم ضجه و پوشاندم دستانم با را صورتم

 .گذاشت ام شانه یرو را سرش و کرد حلقه کمرم دور را دستانش ریام

 .دادیم او بد حال از نشان شیها شانه لرزش

 .باشد خوب حالش نبود قرار وقت چیه من، خونواده

 آن در من یول هستم دیناام یادیز دییبگو دیشا م؛یبود نابود دم از همه

 .دمیدینم دیام از ییکورسو چیه لحظه،

 .دمیکش دراز تخت یرو و برگشتم اتاقم به ریام کمک با

 .نشست تختم کنار و آمد دخترم با جان مامان

 .زد میرو به یلبخند

 ؟یبد ریش دخترت به یخواینم_

 .کردم نگاهش

 .گشنشه_

 .گرفتم آغوشش در و کردم دراز دست

 .دوخت بهم را سبزش یچشما هم باز
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 :گفتم فرشته روبه

 .کن فیتعر برام_

 .انداخت نییپا را سرش

 به و دیترس ها، ادیفر و داد یصدا دنیشن با رون،یب برد منو جواد یوقت_

 اون و نشدم یراض من یول م،یبر که خواست ازم بعدش زد زنگ سیپل

 .رفت راحت یلیخ

 

 .شد رهیخ دخترم به و زد یزیانگ غم لبخند

 .بردن رو ونسی و خونه تو اوردم اونارو هیگر و ترس با من اومد، که سیپل_

 

 .مطلب اصل سر برو نکن، فیتعر رو دونمیم که ییزایچ_

 .کرد مشت را دستانش

 خارج بره خوادیم که گفته مادرت ،یبود هوشیب تو کردن، دفن رو پدرت_

 حبس سال ۴ به شد،یم محسوب دار سابقه چون هم ونسی کشور، از

 .شد محکوم

 آقاجون؟_

 .دونمینم_

 .خورد در به یا تقه که دادم تکان آغوشم در یکم را دخترم
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 داخل؟ امیب تونمیم_

 .کردم جور و جمع را خودم ن،یحس یصدا دنیشن با

 .تو ایب_

 .بود بودنش عزادار ی دهنده نشان اش، دهینتراش شیر با یمشک  یها لباس

 

 .زدم یدرد پر لبخند

 ...مادرم و بود مرده پدرم

 .ستیک مادرم دانستمینم یحت من

 .شد کمینزد و داد فرشته به را دستش در گل دسته

 ؟یآبج خوبه حالت_

 .دیبخش روح لبخندم به که بود خالصانه آنقدر گفتنش یآبج

 خوبه؟ حالت تو خوبم،_

 .شمیم بهترم بغلم یبد وروجکو نیا اگه_

 :گفتم دخترکم به رهیخ

 ؟یکن بغلش یخوایم_

 .داد تکان ذوق با را سرش

 .کرد خارجش آغوشم از آرام و کرد دراز دست
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 .دیبوس را اش یشانیپ و زد دخترم به ییبایز لبخند
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 .شدم مرخص مارستانیب از هفته کی از بعد

 یبرا یپرستار ریام شنهادیپ به یول بود شده بهتر یکم حالش پسرکم

 .میکرد استخدام ها بچه از مواظبت

 . کرد نوازش را دخترمان صورت و نشست تختمان یرو کنارم ریام

 م؟یکن انتخاب اسماشونو ستین وقتش نظرت به_

 .دادم تکان را سرم و فشردم هم به را لبانم

 !من رو پسرمون کن انتخاب تو رو دخترمون_

 .زدم یلبخند

 .ازین_

 .گرفت آغوشم در و نشست پشتم ریام

 .امیت_

 .دادم هیتک اش نهیس به را سرم و شد باز خنده به لبم
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 اتاق وارد بود آغوشش در امیت که یحال در پرستار، و خورد در به یا تقه

 .شد

 . سرحاله و شاداب که پسرتون گل از نمیا_

 . گرفتمش آغوشم در و کردم دراز را دستانم

 . دوخت بهم را سبزش چشمان

 . دادم هیتک ریام نهیس به را سرم

 . رفتن تو به چشماشون که حالم خوش_

 . نشست میموها یرو اش بوسه

 . نورا_

  جانم؟_

 . پدرت خونه میبر دیبا_

 . زد خشکم ام،یت چشمان به رهیخ

  چرا؟_

 . بشه داده بهت دیبا پدرت تیوص طبق که هستن زایچ یسر هی_

 . دادم قورت را بغضم

 . خوامینم ارث من_

 . یبخون دیبا که هست لیوسا تو دفتر هی  ست،ین ارث همش_
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 . کردم نوازش را اش گونه

  بکنم؟ کارو نیا دیبا_

 . خواسته پدرت زم،یعز اره_

 . دمیکش یقیعم نفس

 ! شم خونه اون وارد ندارم دوست من ارتشون،یب نیحس یبگ شهیم_

 . زد ام شانه سر به یا بوسه

  ؟ینیبب مادرتو یندار دوست_

 . آورد هجوم چشمانم به اشک

 ! نه_

 . گذاشتم ازین کنار تخت یرو را امیت

 . شد رهیخ دهیخواب ازین به ساکت و آرام ام،یت

 . کرد حلقه دورم را دستانش ریام

  ؟یمطمئن_

 . گرفتم انگشتم نوک با را افتاد چشمم از که یاشک

 .اره_
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 .خورد زنگ ام یگوش که بودم امیت به دادن ریش حال در

 :گفتم( پرستار)رها روبه

 !زنهیم زنگ داره یک نیبب زحمت یب_

  

 .انداخت ینگاه بود زیم یرو که ام یگوش و گفت یا باشه

 .آورد میبرا و برداشت را آن

 !نیحس نوشته_

 .گذاشتم تخت یرو و کردم جدا خودم از را امیت

 .کردم برقرار را تماس و گرفتم ازدستش را یگوش

 .سالم الو،_

 خوبه؟ حالت نورا، سالم_

 .زد پشتش به ضربه چند و کرد بلند را امیت رها

 ؟یچطور تو ،یمرس_

 .دارم ییزایچ هی برات ؟یا خونه شکر،_

 .دمیچیپ انگشتم دور را میموها یانتها

 .منتظرتم ام، خونه اره_
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 .بفرس شنیلوک هی زحمتیب پس_

 

 .کردم قطع و گفتم یا باشه

 .کردم عوض را میها لباس و شدم بلند تخت یرو از

 :گفتم اش یگوش با ریدرگ ی فرشته روبه و رفتم سالن به

 .ادیم داره نیحس_

 :گفت ینیخشمگ لحن با

 دارم؟ کارشیچ_

 .داد پاسخ جان مامان من از قبل

 در خانوم فرشته که یا منظره نیا از ادیم هم پسره داره؟ کارشیچ اره_

 .برهیم لذت گذاشته دید معرض

 

 .کرد بلند را سرش فرشته

 مگه؟ چمه_

 .دیچرخ پوشش شلوارک و تاپ کلیه یرو نگاهم

 :گفت جان مامان هم باز

 .باشه تیزیچ دمینبا رونیب یانداخت زتویچ همه یوقت چته؟ گهید اره_



 

 به قلم     شقایق عفراوی
 

 1 
 

 .شد گرد چشمانش و انداخت خودش به ینگاه فرشته

 .کرد یاخم که دمیخند اش افهیق دنید با

 .کردم نوازش را شیموها و نشستم کنارش

 شده؟ یچ_

 :گفت غم با و گذاشت شیزانوها یرو را سرش

 !میبرگرد ایب که داده امیپ جواد_

 خب؟_

 در معلوم کجا از کرد، ولم سخت تیموقع تو بار هی! گهید خوامشینم_

 نکنه؟ کارو نیا ندهیآ
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 ؟یدینم بهش فرصت یعنی_

 

 .آمد سالن به وهیم ظرف با جان مامان

 :گفت و گذاشت زیم یرو را ظرف
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 دورشو بهتره پس کنه،یم ولت هم یبعد بار کرد، ولت بار هی که یمرد_

 .بکشه خط

 

 .آمد نییپا فرشته چشم از یاشک قطره

 .رفت اتاقش به و شد بلند مبل یرو از

 .نشست کنارم جان مامان

 میتصم به نده،یآ در باش مطمئن یول کنه،یم هیگر و ناراحته االن_

 .کنهیم افتخار امروزش

 

 چرا؟_

 با نامزدشو که یمرد باشه، زنش پشت شهیهم یعنی گاه، هیتک یعنی مرد_

 بهتر همون نگرفت، ازش هم خبر هی روز چند تا و رفت و کرد ول بد حال

 .بره که

 

 .گذاشت دستم یرو را دستش که دادم تکان دییتا عالمت به را سرم

 کنه؟ینم درد عملت یجا_

 .دمیکش آه غم با

 !بکشم دراز خوامیم یوقت بخصوص ،یلیخ چرا_
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 .زد بهش ییدارو شهینم متاسفانه و ادهیز نیسزار درد_

 

 .آمد سالن به یمناسب لباس با فرشته

 .کن آماده رو ییرایپذ لیوسا دخترم،_

 .رفت آشپزخانه به و گفت یچشم

 :گفت روبهم جان مامان

 راحت باهام ها موضوع نیا یتو ،ییتنها بزن، حرف باهاش شهیم اگه_

 .ستین

 

 .کردم نگاهش شرمنده

 .ستین بهتون حواسم روزا نیا دیببخش_

 .نشست ام گونه یرو یا بوسه

 که شب ،یدار سوال ازمون نمیبیم چشات تو کجاست، حواست دونمیم_

 !بپرس اومد ریام
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 .زد میرو به یلبخند و نشست مبل یرو نیحس

 :گفت من روبه و گذاشت نیزم یرو را دستش در صندوق

 کجان؟ هات جوجه_

 .آمد سالن به ها بچه با رها موقع همان و دمیخند

 که گرفتم را امیت زین من گرفت، آغوش در را ازین و شد بلند ذوق به نیحس

 .شد رهیخ بهم شهیهم مثل

 .شده خوشکل چه عمو دختر_

 .داد رها دست به را آن و زد ازین یمو کم سر یرو به یا بوسه

 .گرفت آغوشم از را امیت

 .کرد بوسش و کرد نوازش را اش گونه

 .کن دود براشون اسفند هی_

 .کردند نگاهم تعجب با همه که دمیخند بلند حرفش نیا دنیشن با

 !یگفت رزنایپ هیشب_

 .دیخند و خاراند را سرش

 :گفت جان مامان

 !کن کمکم خونه آشپز تو میبر پاشو مامان، فرشته_

 .زد بهم یچشمک که شدم رهیخ بهش یقدردان با
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 .داشتم ازین نیحس با ییتنها به لحظه نیا در که بود کرده درک

 .گذاشت مبل یرو وسطمان و برداشت را صندوق نیحس

 .درآورد برگه چند و کرد باز را درش

 .شمال تو گردو باغ هی عمارت، از دنگ ۳ شمال، تو الیو هی سند_

 

 .دیکش سوت بود دهیرس بهم که یملک همه نیا از مخم

 !گذاشت برات هم گهید زیچ هی_

 بازم؟_

 .کردم نگاهش یسوال که داد تکان را سرش

 .شد حبس ام نهیس در نفس گفت که یزیچ با
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 :زدم لب زده بهت

 چطور بود، فلج من پدر اصال آخه؟ امیبرب پسش از یچطور من ؟یچ_

 که؟ زدینم حرف ره؟یبگ یمیتصم نیهمچ تونست

 .پوشاندم دستانم انیم را صورتم متعجب و کالفه
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 عکساتونو و گفتیم هارو ملک تمام اسم عمو، لیوک که نیا مثل_

 عمو ده،یرس تو به که یامالک نیا البته کنه، دییتا تا عمو یجلو ذاشتیم

 .بود گرفته درنظر برات شدنش فلج قبل

 ؟یآخر یحت_

 زویچ همه یول بود، فلج عمو ونس،ی به برسه دیبا اصل در اون نه، اونو_

 .شد متوجه

 :گفتم یکالفگ و بغض با

 پسش از چطور االن من یول ن،یحس کنم دیناام پدرمو ندارم دوست_

 ام؟یبرب

 اگه البته من، به بسپرش فعال شد یراض اگه کن، صحبت ریام با! نورا نیبب_

 ...اعتماد بهم

 .دمیپر حرفش انیم

 یول افتاده اتفاق نمونیب یبد یزایچ هی درسته وونه؟ید هیحرف چه نیا_

 کاراشو تو اگه شمیم خوشحال واقعا و ،یکرد ثابت مدت نیا یتو تویخوب

 !یبکن

 .کنه کمکم تونست اگه که کن، مشورت شوهرت با اول_

 

 .برگرداند صندوق داخل هارا برگه که کردم نگاهش حرف یب
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 ...و ینیبب دیبا خودت که هست توش هم یا گهید یزهایچ_

 

 .شد دهیکش در سمت به نگاهمان در شدن باز با

 .پوشاند را صورتش یلبخند نیحس دنید با و شد وارد ریام

 احوال گریکدی با گرم و گرفتند آغوش در را گریهمد و شد بلند نیحس

 .کردند یپرس

 شوند؟ یمیصم نقدریا کردند وقت یک کردم، نگاهشان تعجب با
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 .زد ام یشانیپ به یا بوسه و نشست کنارم ریام

 خوبه؟ حالت_

 .زدم شیرو به یلبخند

 ؟یخوب تو خوبم،_

 .کرد یا سرفه تک نیحس

 .بگم بهت دیبا که هست یموضوع یول پرم،یم وسطتتون که دیببخش_

 .گذاشتم شانیتنها و شدم بلند میجا از آرام
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 .بودند آشپزخانه در فرشته و جان مامان

 !ارمیب یچا خواستمیم ؟یاومد چرا دخترم نورا_

 .دیبدون خوامیم که هست یا مساله_

 :گفت یسرد لحن با فرشته

 !غتیج غیج اون با میدیشن ویچ همه_

 .نکن صحبت نجوریا! فرشته_

 .گرفتم را جان مامان دست

 شهیم اگه د،یدیشن که حالم خوش و مامان میراحت هم با فرشته و من_

 .میریبگ میتصم درموردش میبتون تا سالن تو نیایب

 

 .میبود نشسته سالن در همه بعد یا قهیدق

 اش رهیخ غم با من و بود گذاشته میپا یرو را اش یچیباندپ دست ریام

 کند؟ یطراح نتواند اگر بودم،

 به کاراشو من مدت هی د،یموافق اگه گفتم هم نورا به من ر،یام داداش_

 !میکن حالش به یفکر هی تا رمیبگ عهده

 .انداختم باال یا شانه

 .بدم انصراف دیبا دانشگاه از_
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 .برگشت طرفم به ریام

 .آزاد یریم یول یدیم انصراف ر،یخ نه_

 

 .دمیبرچ لب

 برم؟ یچطور ها بچه با_

 .آمد حرف به جان مامان

 .هست هم رها دخترم، هستم من_

 .داد ادامه فرشته

 .شده ماهشون ۸ ها بچه موقع اون تا کن، نام ثبت زییپا ترم یبرا_

 .گرفت را دستم ریام

 که یالک ،یدار مدرک به ازین ،یبد انجام کارو نیا که نیا یبرا زمیعز_

 .شم فدات شهینم
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 .دادم تکان دییتا عالمت به را سرم

 .شد بلند شیجا از نیحس
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 .کنم زحمت رفع من خب_

 .میبخور شام باهم بمون پسرم، یریم کجا_

 .زد جان مامان به یلبخند نیحس

 .باشم خونه دنبال دیبا خاله، یمرس_

 

 .شد بلند شیجا از ریام

 ؟یچ یبرا خونه_

 برام هم خونواده با یزندگ گه،ید شدم موندگار یول خارج، برگردم بود قرار_

 .سخته کمی

 .گذاشت اش شانه یرو را دستش ریام

 .کنمیم صحبت دوستم با یداشت ها،دوست هیخال نییپا واحد_

 .زد برق نیحس چشمان

 .داداش یکنیم لطف ؟یجد_

 

 .کردم آزاد را نفسم و دمیکش دراز مبل یرو آرام ن،یحس رفتن از بعد

 .داد قرار شیپا یرو را سرم و نشست ریام

 :گفت محبت با و کرد نوازش را میموها
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 زم؟یعز یخوب_

 .کنهیم دردم عمل جا_

 دکتر؟ ببرمت_

 .هیعاد نه_

 

 .نشست نیزم یرو میرو روبه و آمد نزدمان تبلت با فرشته

 الاقل م،یکن یکار نشد که دیع دره، به ۱۳ گهید هفته اطالعتون، قابل_

 .میکن یکار در به زدهیس

 ته؟یچ یبرا تبلت االن_

  

 .زد کنار اش شانه یرو از را شیموها

 .میبد سفارش لباس که نیا یبرا_

 :گفتم و خوردم را ام خنده

 !ها هستن میدیخر دیع قبل که ییها لباس زمیعز_

 .دینخر لباس ریام تازه قشنگ، اومده، دیجد مدل هی االن_
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 .بودم دهینخر یزیچ ریام یبرا گفت،یم راست

 .بده بهم تبلتو و اریدرب رو مردونه یها لباس جیپ فرشته_

 .شدم مشغول و گفت یچشم

 :زد لب گوشم دم و شد خم ریام

 .خوامینم یزیچ_

 .گرفت یشینما حالت با را دماغش که زدم اش گونه به آرام دست با

 .هیعمل دماغم خانوم، نکن_

 .گرفت ام خنده

 حاال و فرشته، هم بود شکسته خودش دماغ هم ضربه اثر بر گفت،یم راست

 .کردندیم ییدلربا میبرا ینیب چسب با دو هر

 .کنم عمل مو ینیب خوامیم منم_

 .گرفت انگشتانش نیب را دماغم ریام

 مگه؟ یدار ینیب تو_

 .گفتم ینچ و دمیخند

 .گرفت سمتم به را تبلت فرشته

 .گرفت را چشمم یکیچر رهنیپ
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 چشمان و یعمل دماغ و یمشک شلوار کی با کردم، تصورش ریام تن در

 .شدیم معرکه سبزش،

 !یبش ایقرت پسر نیا مثل اگه کشمتیم ر،یام_

 :گفت شده گرد یچشما با ریام و خنده ریز زد فرشته

 .زشته دارم بچه و زن من خانومممم، هیچ یقرت_

 .دیبوس را چشمانم یرو شد خم که کردم بهش یاخم

 .شمیم یقرت تو یبرا فقط من_

 شیبرا اسپرت کفش کی و شلوار دو گر،ید راهنیپ دو و زدم یلبخند

 .کردم انتخاب

 .کردم انتخاب را یکیچر راهنیپ ست مانتو خودم یبرا طنتیش با

 .دادم بود ساکت بیعج روزها نیا که فرشته دست به را تبلت

 .بده سفارش همرو هان، زده عالمت قسمت تو_

 .برگشت اتاقش به و گفت یا باشه

 زد مانیصدا شام صرف یبرا آشپزخانه از جان مامان
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 رهیخ لبخند با و بود گرفته آغوش در را امیت که ریام به و نشستم تخت یرو

 .کرد نگاه بود اش

 بغل را ازین و گذاشتش تخت یرو زد، شیرو به یا بوسه و گرفت را دستش

 اتاقشان به را ها بچه تا زد صدا را رها بعد و دیبوس و دییبو زین اورا کرد،

 .ببرد

 .دیکش دراز زین او

 خانوم؟ یکنیم فکر یچ به_

 .کردم خارج ام نهیس از مانند آه را نفسم

 !انداخت دوشم یرو ینیسنگ بار بابا_

 .گرفت دستش در را دستم

 تمام وفتاد؟یم یاتفاق چه ونس،ی دست دادشیم اگه نظرت به یول اره_

 زحمت قدر چه که کرد فیتعر برام بابام رفت،یم نیب از پدرت زحمات

 !دیکش

 :گفتم ذوق با

 !ریام کن فیتعر برام_

 من موند یزیچ اگه بعد بخون رو دفتر اون صندوقه، تو یچ نیبب برو اول_

 .گمیم برات

 .شد وارد جان مامان و خورد در به یا تقه
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 .باشم راحت کرد اشاره که نمیبنش خواستم

 :گفت و نشست تخت یرو کنارم

 اگه پسرم بدم، رو چشاته تو روزه چند که یسوال اون جواب تا اومدم_

 .بذار تنهامون شهیم

 .رفت و زد ام یشانیپ به یا بوسه ریام

 .بپرس_

 .مامانم_

 !گفت جوابم در ییها جمله او و گفتم کلمه کی تنها

 خونه یتو یحکومت بود، مستبد ش،یجوون موقع همون از بابابزرگت_

 هم هاش بچه خوردن غذا یتو یحت.بود دهیند اونو تاحاال چشم که کردیم

 آمد و رفت دائم و بود بابابزرگت هیا حجره هم من پدر کرد،یم دخالت

 داد ریگ بابات به بزرگت پدر کرد، ازدواج عموش دختر با که عموت م،یداشت

 ریگ دلش پدرت یول کنه، ازدواج ونس،ی مادر یعنی کش،یشر دختر با که

 ...شیپ بود
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 دختر ریخ به ادشی خونشون، خدمتکار دختر شیپ بود ریگ دلش پدرت_

 رفتیم دختر نیخوندن،اینم درس ایلیخ که هم موقع بود،همون یماه

 باباش از پدرت یول اومد، خوشش التشیتحص و منطق از هم بابات دانشگاه،

 ره،یگ دختر اون شیپ دلش که بگه بهش نتونست وقت چیه و دیترسیم

 دهید گهید و رفتن عمارت از مادرش و دختر اون پدرت، ازدواج از بعد

 .نشدن

 منه؟ مامان یدونیم کجا از شما_

 .کرد نوازش گونمو

 بود، من یمیصم دوست لبخند؛مادرت همون موها، همون ها، چشم همون_

 که بود نیا داشتم دوست شهیهم که یلیدال از یکی ندونم؟نورا شهیم مگه

 .یاون دختر

 ه؟یچ اسمش_

 .ایماه_

 .کردم تکرار را اسمش لب ریز

 د؟یدونیم کجاست؟شما االن خب_

 .داد بهم یپاسخ و زد یلبخند

 .شد خارج اتاق از حرف یب و دیکش میموها یرو را دستش

 .شد وارد ریام که کردمیم کنکاش را شیها حرف ذهنم در
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 .بده بهم رو صندوقچه لطفا_

 به را جعبه و صندوقچه بعد و کرد خارج یا جعبه و کمدمان سراغ رفت اول

 .داد دستم

 .کردم باز را درش و کردم ینگاه رنگ یا قهوه یکار منبت ی جعبه به

 :گفتم یشگفت با

 .خوشکله قدر چه_

 .خانومم یکرد پدر منو که یمرس_
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 ییبایز به که اسمم حروف و یرنگ زیر یها نینگ با طال، گرنبند

 .دندیدرخشیم

 .کردم یطراح یبود باردار ماه ۴ یوقت نویا_

 .دیبوس را لبانم متقابال که دمیبوس را اش گونه و کردم بغلش

 .گذراندم نظر از را اتشیمحتو و کردم باز را درش داد، بهم را صندوقچه

 !عکس چندتا و دفتر کی بود، نیحس دست در که ییها برگه
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 یبیعج شباعت من که ید،دختریخندیم نیمت و بایز یدختر ها، عکس در

 !بود نیا مادرم پس داشتم، بهش

 !بود ستادهیا دست کتاب و دانشگاه یفضا در ها عکس تمام در

 ...ای کنم بغض دیبا دمید عکساشو که ندارم؟االن بهش یحس چرا ریام_

 هیعاد ،یندار ازش یا خاطره چیه زم،یعز ینکرد حسش و شیدیند چون_

 !یباش نداشته یحس که

 .برداشتم را دفتر و انداختم باال شانه

 !میبخون باهم و کنم هیتک بهت که نیبش پشتم لطفا ریام_

 .کردم باز را دفتر و دادم هیتک اش نهیس به را گرفت،سرم قرار سرم پشت

 «ردینگ آتش عاشقان نیسرزم تا دیآفر را اشک خدا،که نام به»

 .دیلرز ریام ی نهیس که خواندم را اول ی صفحه ی جمله تعجب با

 !نورا ها بوده دل اهل باباتم_

 نداشتم پدرم یبرا یناراحت حس گفتمیم بهش اگر دم،یکش ینیغمگ نفس

 کرد؟یم چه

 ستم؟ین ناراحت یلیخ بابام مردن از من که هیعاد ریام_

 .اره_

 چرا؟_
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 اگه یدونستیم دلت، ته و کشهیم عذاب داره پدرت که یدیدیم تو چون_

 بعدش و بوده اتیبچگ یتو هم باهاش خاطراتت شه،تمومیم راحت رهیبم

 .نداشته تیزندگ یتو ینقش

 .گفتم یاوهوم و فشردم هم به را لبانم
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 .دندیرقص کلمات یرو نگاهمان حرف بدون آن از بعد و زدم ورق را دفتر

 که نبود یبگم،کس بهش دردمو که نداشتم ویکس اما ستمین نوشتن اهل_

 هی یول بود خونمون یتو یبچگ از.بگم براش قلبمو یتو زده جوونه احساس

 نیب نیزم یرو.دیلرز دمش،قلبمید عمارت یپشت قسمت تو ش،کهیپ مدت

 تند به کرد دنششروعید با من قلب و خوندیم کتاب و بود نشسته ها گل

 که دونستمیم.ترسوندیم منو یلیخ و بود یا تازه و نو احساس.زدن

 نیا من قلب یول باشمش داشته خودم یبرا تونمینم وقت چیه و اشتباهه

 پس کنم یباز یکس با که نبودم یپسر هم یطرف نبود،از شیحال ها حرف

 که مدت،هربار نیا تو یول کنم فراموش احساسمو نیا کردم یسع

 رهیخ بهش ناخودآگاه و رفتیمدر ارمیاخت از دمش،نگاهمیدیم

 ....و بشه خبر با احساسم از و رهیبگ نگاهمو جهت یکس دمیترسیم.شدمیم

 .خورد تکون خنده از ریام ی نهیس ی قفسه
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 ؟یخندیم چرا_

 .زد موهام یرو بوسه

 یخوندیم کتاب یداشت که عمارت یتو دنتید با بابات مثل منم چون_

 !رفت برات دلم

 .دمیچرخ سمتش به آروم و بستم رو دفتر

 ؟یجد_

 :گفت و داد فشار موینیب نوک

 اما دونست،منیم عروسش تورو شیپ ها سال از مادرم یدونیم ،یجد آره_

 دنتید با روز اون یکردم،ولیم اعتراض بهش شهیهم و نداشتم بهت یحس

 .دیلرز ،دلمیبود رهیخ کتابت به اخم با و بود دستت کیزیف کتاب که

 

 :گفتم و کردم فکر یکم

 ؟یگیم رو روز کدوم_

 خوامتیم واقعا دمید گذشت که مدت هی بود، سالت ۱۶اد،ینم ادتی تو_

 از که شد،فرشته حال خوش یلیگذاشتم،خ ونیدرم مامان با احساسمو

 معذبت تا نگه بهت یچیه خواستم ازش من یول نبود بند پاش یرو یخوش

 .ینخور سر دستم از نکرده ییخدا و نکنه
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 .زدم شانیرو به یا بوسه که فشردم هم به را لبانم

 .کردم رهنشیپ ی دکمه بند را دستم

 چرا که خوردمیم حرص دلم تو دنتید با شهیبودم،هم چشمات عاشق من_

 با که نیا ومد،ازییم خوشم یبود مهربون که نیا ست؟ازین سبز من یچشا

 برخالف که رفتنت راه ومد،ازییم خوشم یبود دوست مثل فرشته

 .یزدیم باال رهنتویپ ینایآست یوقت دستات از بود، آروم و ونس،مردونهی

 

 یها ستاره از پر آسمانش که دمید یشدم،جنگل رهیخ چشمانش در یوقت

 .بود درخشان

 یخجالت هم ها قدر اون باطن در ظاهر، در بودم یآروم دختر من_

 دمیکشیم خجالت و گرفتمیم گر ناخودآگاه دمیدیم تورو یوقت ینبودم،ول

 ...که چون

 

 .شد حلقه کمرم دور دستش

 :گفت یآرام و میمال لحن با

 خانومم؟ یچ چون_
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 منو و بخورم زیل بود کینزد که یروز همون از من که چون_

 .شدم ،عاشقتیگرفت

 به که بود خداوند ینقاش نیتر قشنگ نیا و دیخند و بست را چشمانش

 .دمیدیم چشم

 .دمیخند بهت یکل روز اون!نورا یوا_

 .زدم اش نهیس به یمشت اخم با

 .رییییام_

 :گفت اش خنده نیب

 .کن فکر بهش_

 .گرفت ام خنده زین من

 .زدمیم پرسه اطیح در شهیهم مثل من و بود زمستان

 که خواندمیم آواز لب ریز خودم یبرا و بودم گذاشته سرم یرو یکاله

 .شد ظاهر میجلو ریام ناگهان
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 نیا منتظر لحظه هر.خورد زیل میپا که کنم کج را راهم خواستم و شدم هول

 .دندیکش باال مرا و شدند حلقه کمرم دور یدستان یول بخورم نیزم که بودم
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 ی قهقهه یصدا و دمیدو داخل طرف به خجالت با بعدش که دارم ادی به

 .انداخت نیطن گوشم در ریام

 .یشد ظاهر جلوم هوی_

 .خوامتیم چقد بگم بهت خواستم روز اون_

 ؟ینگفت چرا_

 شیش روز چند تا که گفت فرشته و یدیکش خجالت چقدر دمید که چون_

 .یزدیم هشت و

 .شد دنشیخند باعث که زدم ام یشانیپ به یآرام ی ضربه

 داد؟یم منو آمار فرشته پس_

 .گرفتیم باج ازم_

 .دمیخند که بودم من بار نیا

 .رتمیاس وقته یلیخ از خانومم،من_

 :گفتم و کردم لوس را خودم

 .بخر شکالت برام فردا یرمیاس اگه_

 ینیسنگ تا کرد جمع را حواسش و زد مهیخ تنم یرو و چرخاند مرا آرام

 .نندازد میرو را اش

 .یشکالت خودت تو_
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 .دمیکش یغیج که گرفت گردنم از یمحکم مک

 .داد قرار گردنم یگود درون را سرش و دیخند

 :گفتم و کردم نوازش را شیموها

 ام؟یب بر خواسته بابا که یزیچ پس از تونمیم نظرت به_

 !نورا دونمینم_
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 :گفتم که دیبوس را میگلو ریز طنتیش با

 !شهینم که یدونیم زمیعز_

 :کرد زمزمه

 .نداره یمورد یباز عشق کمی_

 .بستم را چشمانم و نشست لبانم یرو لبانش

 را لبانش و بود شیموها در زین من دست و خوردیم تکان بدنم یرو دستش

 .میشد جدا هم از خورد در به که یا تقه با که کردمیم مزه

 .دیکش یپوف و کرد نگاهم سبزش خمار چشمان با

 .تو ایب_
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 .شده اش گرسنه که گفت و شد وارد بود بغلش در امیت که یحال در رها

 .دادم ریش بهش و گرفتم ازش را او

 :گفت و برداشت را دفتر ریام

 خلوت خانومموم با قهیدق دو میتونینم ها جوجه نیا دست ،ازیهع_

 .بهترمه بخونم زنمو پدر داستان م،بذاریکن

 :کرد خواندن به شروع جذابش یصدا آن با و کرد اخم که دمیخند

. ستادیایم اتوبوس منتظر که دمیدیم دانشگاه،اونم رفتمیم که صبحا_

 مادرش روز هیم،یبود دانشگاه هی تو باهم کاش که بود شده نیا حسرت

 خوردم،خوش غذا شهیهم از شتریب من روز پخت،اون غذا اون و شد ضیمر

 آگاه ناخود و دمشید اطیح تو رفتم که خوردم،شب که بود ییغذا نیتر مزه

 .شد قرمز شرم از هاش گونه که کردم تشکر ازش غذا بابت

 :گفت دیرس که جا نیا به امبر

 قرمز بغلم تو افتاده تو ،نورایا جمله شد،عجب قرمز شرم از هاش گونه_

 ...یگفتیم چشات با جاش ،بهینشد

 :داد ادامه و کرد لمس را بدنم و شد خم طرفم به

 .یبیب برات شم هات بذار کن نوازش لبات با منو رمیام_

 .کرد نگاهم گردش یچشما با امیت که کردم سهیر خنده از

 :گفت و زد اش گونه به آرام ریام



 

 به قلم     شقایق عفراوی
 

 1 
 

 ؟یکنیم نگاه یچ به یصلوات پدر_

 .ینجوریا نگو_

 .شد بلند غمیج یصدا که کرد بغل محکم مرا

 .رییام بغلمه تو بچه_

 .گرفت آغوشم از را امیت و گفت ینچ

 .بست را در و داد دستش به را امیت و زد صدا را رها اتاق در دم

 :گفت یا شرورانه لحن با و کرد نگاهم یهات ی افهیق با

 .خانومم یشد یخوردن یلیخ امشب_

 .آمد طرفم به و کند تن از را رهنشیپ

 .کرد ام خفه لبانش با که میبگو یزیچ خواستم
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 یقیعم خواب به و بود حلقه دورم ریام شدم،دست داریب خواب از شب مهین

 دفتر دنید رفتم،با ییدستشو به و شدم خارج آغوشش از آرام.بود رفته فرو

 .شدم خارج اتاق از و برداشت را بابا،آن

 :خواندم را ادامه و نشستم مبل یرو
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 غذا روز هر اون از داخل،بعد دیدو و گفت کنمیم خواهش هی روز اون_

 فکر غلطه دونستمیداره،م دوسم که کردمیم فکر نانهیخوشب من و ختیم

 با کردنش تصور نبود خودم دست یدربارش،ول یپرداز الیخ و بهش کردن

 تو من فقط و کنن سفر بودن مجبور یکار یبرا مامان و بابا...عروس لباس

 درس غذا داشت که دمشید خونه آشپز یتو رفتم که روز هیموندم، عمارت

 ناخودآگاه و ایماه گفتم لب ریز بار کرد،چند صداش ایماه مادرش و کردیم

 به استرس با و دیکش خجالت و شد نگام متوجه.کردم نگاش لبخند با

 ...ندم دستمون یکار تا کردم کنترل نگامو که کرد نگاه مامانش

 

 شانه یرو را سرش فرشته.کردم جدا دفتر از را کنارم،نگاهم یکس نشستن با

 .شد بلند اش هیگر یصدا بعد یکم و گذاشت ام

 هیگر بخواهد که هرچقدر تا دادم اجازه و کردم حلقه دورش را دستم

 :گفت و برداشت ام شانه یرو از را سرش یقیدقا از بعد.کند

 یبده،ول نجات داخل،داداشمو برگرده خواستم رون،ازشیب برد منو یوقت_

 .رفت یحرف چیه بدون اونم و نه گفتم م،منیبر ایب گفت جاش به اون

 .شد ریسراز اش گونه یرو شیها اشک

 :داد ادامه و گذاشت اش نهیس یرو را دستش

 نکه باشه شمیپ فقط الاقل تونستیبودم؟م تیاهم کم براش حد نیا در_

 .کنه فرار
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 .کردم نوازش را شیموها

 .باش آروم زمیعز_

 .زد هق و پوشاند دستانش نیب را صورتش

 به رو خواست،جوادیم منو دیتهد با ونسیم؟یارزش یب آدم نقدریا من نورا_

 من یعنیزد، جا مانع نیاول یداره،تو دوسم مهربونه خوبه گفتمیم خودم

 اد؟یب رمیگ داداشم مثل مرد هی که ندارم نویا اقتیل

 

 ریام ریام ناگهان که شدم اش رهیخ یناراحت با و کرد پر را چشمانم اشک

 .گرفت آغوشش در و نشست کنارش و آمد

 .کرد هیگر بلندتر ریام آغوش حس با فرشته

 :گفت و دیبوس را شیموها یرو ریام

 .یباش من مثل یکی دنبال که یندار یازی،نیدار منو تا_

 یهرکار باشه،برام داشته دوسم خوامیم ویکیخوام،یم خونواده داداش،منم_

 ...و کنه

 .گرفت آغوش در تر محکم اورا و گفت یسیه ریام
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 .شد خارج ریام آغوش از و شد آرام فرشته یمدت از پس

 .بودند سرخ هیگر از شیبایز چشمان

 :گفت آرام

 .خوامشینم گهید بگو جواد به داداش_

 .رفت اتاقش به و شد بلند مبل یرو از

 .کرد بغلم و شد کمینزد ریام که کردم پاک را اشکم

 .کردم بو قایعم و دادم هیتک اش نهیس به را سرم

 کردم؟یم چه نداشتم را مرد نیا اگر من

 .ایییگرفت ادی خانوم_

 و؟یچ_

 .داد فشار و گرفت دست با را ام ینیب

 کنه؟ینم درد عملت جا ؟مگهینشست چرا ضمن در...منو چوندنیپ_

 :گفتم و کردم ینچ

 .نقد،خوبمیا نزن غر_

 .گرفت دستم از را دفتر و دیخند

 .میبخون شویبق ایم،بیداریب که حاال_

 .دادم لم آغوشش در و گفتم یا باشه
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 من و دیترسیم ازم ییجورا هیکرد،یم فرار ازم همش ایماه روز اون از بعد_

 نیا از دست که گفت بهم باغ ته شب هی که نیا تا کردمیم نگاش شتریب

 که گهیم و کنهیم بغض.دارم دوسش که گمیم بهش من و بردارم کارام

 بغلم یتو بودم ونشید که من یول.میرسینم ییجا به چون کنم فراموشش

 رنیم خونمون از فرداش.نهیبیم مارو مادرش موقع همون و رمشیگیم

 .کنمیم لعنت خودمو بار هزار من و گهید یجا

 

 .نهیشیم گونم یرو یا بوسه

 .میهم هیشب قدر چه کردم،اه بغلت ن،منمیبب نورا_

 :میگویم بودم شده کنجکاو که من

 .میبخون بذار نزن حرف ریام_

 

 گذرهیم سال کردم،چندینم داشیپ گشتمیم یهرچ من و بود رفته ایماه_

 من یول بود یخوب کنم،دختر ازدواج کشیشر دختر با شمیم مجبور من و

 دنشید به هم بار کی یحت عقدمون دوران کل و ومدینم خوشم ازش
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 باردار سال کی بعد شم،زنمیم غرق کارهام یتو من و میکنیم نرفتم،ازدواج

 از شدنو باردار قدرت بدش مانیزا خاطر به یاره،ولیم ایدن به پسر هی و شهیم

 .دهیم دست

 و بود شر یلیخ ونسی.ارهین یا بچه بود خدام از و دادمینم بچه به یتیاهم

 هی که نیا تا گذروندمینم وقت باهاش یلیخ یول بودم پدرش که نیا با من

 یرو روبه رستوران یتو یکس دنید با شرکت رفتمیم داشتم که روز

 ....و شهیم شل پاهام شرکت

 

 یا قهیدق از بعد و کنمیم قطع را خواندن ها بچه از یکی ی هیگر یصدا با

 .آوردیم را ازین پف یها چشم با رها

 .بود اش گشنه دخترکم

 نوازش را اش گونه ریام و دهمیم ریش بهش ریام آغوش در داده لم همانطور

 .دیآیم امیت با رها که کندیم

 .ماندیم پدرش ی چهره ی رهیخ شهیهم مثل امیت و ردیگیم را امیت ریام

 .آروم تو مثل امیت یول شره من مثل ازین گهیم بهم یحس هی_

 .زنمیم یلبخند

 فیضع من مثل کدومشون چیه دوارمیام یدارم،ول رو حس نیهم منم آره_

 .نباشه
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 ؟یفیضع تو گفته یک_

 .نزدم دمو کردم تحمل رو ونسی ستم؟چندسالین_

 .ینگفت هم آخ که یبود یقو اونقدر تو من، زیعز نه_

 .گفتو دیکش یقیعم نفس

 ذاتا ،تویباش داشته آالنتو یروزا بشه،تا ینجوریا که بود الزم دیشا نورا_

 شدنت خوب یمشترکمون،برا یزندگ یتو اگه دیشا و زمیعز یبود آروم

 یول یدیکش یسخت ،درستهیموندیم یقبل ینورا ،همونیکردینم تالش

 .کرد ترتیقو تورو ایسخت نیهم
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 حرف به.بردیم اتاقش به اورا و شودیم بلند که دهمیم دستش به را ازین

 .کنمیم فکر یکم شیها

 اگر بخورد،من رقم گونه آن من ی گذشته که بود الزم واقعا دیشا

 خور یسر تو ینورا همان و کردمینم یکار بهبودم ینبودم،برا دهیدردکش

 .ماندمیم

 یرو یمقابلم،لبخند ی منظره دنید با که رفتم اتاق به و کردم بلند را امیت

 .نشست لبم
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 و بود گرفته محکم را پدرش انگشت ازین و بود رهیخ ازین به لبخند با ریام

 به باعث به کردیم نگاه را ازین یعشق چنان با ریام.بود شده رهیخ بهش

 .شد چشمانم نشستن اشک

 کردم؟یم چه نداشتم را مرد نیا من

 بوسه و خواباند تختش یتو و گرفت دستم از را امیت و زد یلبخند دنمید با

 .زد سرش به یا

 .میبخوان را اش ادامه تا آورد را دفتر ریام و میبرگشت اتاقمان به

 نگاش رو روبه از روز گرفت،کلیم سفارش رفتیم زایم سر که بود ایماه_

 رستوران در از یوقت.بود ششیپ دلم هنوزم یول بود گذشته چندسال.کردم

 گرد چشماش دنمید با و برگردوند روشو.افتادم راه دنبالش شد خارج

 دعوتش یزیچ خوردن به منم و داد جوابمو.کردم سالم و شدم کشینزد.شد

 کارش بعد که نیا بود شده کارم بعد یروزها.رفت و کرد رد که کردم

 و یخوایم یچ دیپرس ازم و شد خسته دستم از کم کم.وفتمیب راه دنبالش

 رستوران بردمش.کرد قبول من از یخالص یبرا اونم و کردم دعوتش باز من

 رفتن شب اون بعد که گفت.کردهیم کاریچ ساال نیا تو که دمیپرس ازش و

 و وفتهیم و خورهیم زیل ها پله از مادرش پارسال و گهید عمارت هی

 به خونم سکونتش محل دنیشن کنه،بایم یزندگ کجا دمیپرس ازش.رهیمیم

 .اومد جوش
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 را دفتر و دمیکش یا ازهیخم

 .میرفت خواب به و کرد بغلم حرف یب ریام.بستم 

 بچه و زد در به یا تقه رها.میشد داریب خواب از ها بچه ی هیگر یصدا با

 .رفت و گذاشت کنارم هارا

 .برسم یک به اول دانستمینم من و کردندیم هیگر جفتشان

 زدن قدم به شروع و گرفت آغوش در را ازین و شد بلند حالم دنید با ریام

 .کرد

 .گرفتم را ازیشد،ن ساکت و دادم ریش امیت به که یکم

 :گفت کالفه ریام

 ارم؟یب خشک ریش ،براشونیشیم تینورا،اذ ینجوریا شهینم_

 .ندارم دوست نه_

 ریش بهشون همش گمینم که ،منیشیم تیاذ خودت ینجوریا زمیعز_

 .ینش تیاذ که وقتا یبعض م،فقطیبد خشک

 .باشه_

 .میرویم سالن به ریام با ها بچه به دادن ریش از بعد
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 .ندیچیم را صبحانه زیم و کنم یکار گذاردینم

 هیته خشک ریش تا رودیم رونیب به و بوسدیم مرا صبحانه خوردن از بعد

 .کند

 ریام بدون آمدینم دلم یول بخوانم را پدرم خاطرات ی هیبق داشتم دوست

 .کنم را کار نیا

 .گذاشت میپا یرو را سرش حرف یب و آمد یا کرده پف یچشما با فرشته

 :گفت که کردم نوازش را شیموها

 .دارم دوست یلیخ_

 :گفتم و زدم یلبخند

 .شتریب من_

 .زدیم یلبخند حال آن در دنمانید با و دیآیم ریام

 .اوردیب را ها بچه تا زنمیم صدا را رها

 !را ازین ریام و ردیگیم آغوش در را امیت فرشته

 .کنمیم نگاهشان لبخند با وسطشان زین من

 .ندیشیم فرشته کنار و رودیم مان صدقه غربان دنمانید با جان مادر

 عکس نیاول شودیم عکس آن و ردیگیم عکس ما از اش یگوش با رها

 .شودیم داده قرار تاقچه یرو که مان یخانوادگ
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 .گذاردیم ازین دهان در را ریش شهیش ریام

 به یا بوسه و شودیم پدرانه عشق از پر ازین خوردن ریش دنید با اش افهیق

 .زندیم کوچکش مشت

 :خوانمیم و دارمیبرم را بابا دفتر

 چرا:گمیم و رمیگیم خالفا،دستشو ی همه بود،پاتوق شهر نییپا تو خونش_

 سر قشنگش یچشما از خطرناکه؟اشک یدونی؟نمیکنیم یزندگ اونجا

 :گهیوم خورهیم

 دستشو خوادیم.وفتادینم ها اتفاق نیا یکردینم بغل منو تو روز اون اگه_

 .کنم جبران برات ا،بذاریماه_.ذارمینم که بکشه

 شه؟یم حل پول با یچ همه یکرد فک_

 :گمیم محبت با

 .نه پول با_

 .دمیم ادامه و قلبم رو ذارمیم دستشو

 ...دا دوست هنوزم کنم،من جبران بذار جا نیا با_

 .خورهیم صورتم  تو شیلیس که بود نشده تموم حرفم هنوز
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 .رتیغ ی،بیدار بچه و زن بکش،تو خجالت_

 .ندازمیم نییپا سرمو

 .نکن ا،ردمیبود،ماه یاجبار من ازدواج_

 تا روز هر.کنمینم گمش دوباره من یره،ولیم و شهیم بلند حرف بدون

 روش به یول شهیم ام متوجه.وفتهین براش یاتفاق تا کنمیم دنبالش خونش

 چاره یول بود یکار کثافت دادنش خورد،انجامیم چرخ سرم تو یفکر.ارهینم

 ...که بودم مجبور اوردنش دست به ینداشتم،برا یا

 

 .بندمیم را دفتر رسمیم که جا نیا به

 .شودیم ام رهیخ تعجب با ریام

 کنه؟یم تجاوز ر،بهشیام_

 .شودیم گرد چشمانش

 !نکن قضاوت شیبق خوندن بدون زمیعز_

 !سخته برام باشه بد قدر نیا بابا که نیا کردن تصور_

 :دیگو یم طنتیش با

 .شدیم سخت برام باورش نامم به زدیم شرکتشو بابا منم_

 .زندیم داد که کوبمیم سرش بر را بالشت و کشمیم یغیج
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 .افتدیم هیگر به ازیدادش،ن براثر

 .رمیگیم آغوش در را ازین و کنمیم نگاهش وار شماتت

 .یترسوند ر،بچمویام_

 .زندیم کمرش به را دستانش طلبکار

 !ساختمش من تو؟خوبه ی بچه_

 :میگویم حواس یب و ردیبگ آرام تا دهمیم تکان را ازین

 مثال؟ یچطور_

 ناخودآگاه که دهدیم یمحکم فشار و گذاردیم میپا ران یرو را دستش

 .افتدیم هیگر به دوباره ازین و زنمیم غیج

 .بخوابد تا دهدیم تکانش قدر آن و کندیم بلندش و کندیم یپوف

 .بنددیم را در و دهدیم دستش به را ازین و زدیم صدا را رها

 .زندیم مهیخ تنم یرو و دیآیم طرفم به

 ؟یبفهم بسازم برات گهید یکیساختمش؟ یچطور که_
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 .کوبمیم لبانش به محکم را لبانم و رمیگیم را راهنشیپ ی قهی
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 .شودیم جدا ازم و دیگویم یآخ که کشمیم و رمیگیم گاز را نشییپا لب

 :دیگویم بهت با

 بود؟ یکار چه نیا!نورا_

 .کرد کارو نیا دختره لمیف تو_

 :دیگویم و خنددیم

 .یبد انجامش دینبا محکم نقدیا زمیعز_

 ه؟یچطور پس_

 .کشدیم لبش با را لبم

 !دندون نه یبکش دیبا لبت با_

 .دیآینم خوشم اصال یول دهمیم انجام را دیگویم که یکار

 .کشمیم دندان با را لبش دوباره پس

 !نه دندون با گفتم_

 :میگویم و اندازمیم باال شانه

 !دارم دوست شتریب رو گاز من_

 .کنمیم شکار را لبانش و دهمینم بهش اعتراض مهلت

 !دانستمینم من و بود یخوب زیچ لب گرفت گاز

 !او هم دارم اخم من هم م،یشویم خارج اتاق از یوقت
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 و زندیم صورتش یرو مادرجان و کنمیم تعجب دنمانید با فرشته

 :دیگویم

 ؟یزد کتک رو نورا رین؟امیکرد دعوا_

 :دیگویم تیعصبان با ریام که ردیگیم ام خنده

 !داد جرش یلبمو،وحش کن زده،نگا کتکم اون زدم؟ کتک نویا من_

 شیبازو به یمشت و شومیم خجالتزده کندیم صحبت رک نقدریا که نیا از

 .کوبمیم

 منو توهم ضمن در!نهیهم وضع بعد به نیا خواست،از کردم،دلم یخوب کار_

 !من نه یتوئ ی،وحشیکرد تیاذ

 :دیگویم و کندیم نگاهم فرشته

 ؟یعصب چرا!نورا یباش خوشحال دیبا تو االن_

 متوجه که زنمیم یچشمک فرشته به و کنمیم ریام ی حواله یا غره چشم

 .دیآیم اتاق به دنبالم و شودیم

 .آورم یدرم چشمانش یجلو را رهنمیپ

 .شودیم رهیخ تنم به خنده با

 کرده؟ کارمیچ کن نگا_

 .شومیم تر یعصب من و خنددیم فرشته

 .کبوده تنت نورا،همه یوا_
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 !ستین نیا همش تازه_

 از کبودم یپاها دنید با فرشته و کشمیم نییپا را شلوارم خجالت بدون

 .شودیم نیزم پهن خنده

 .شودیم وارد ریام و شودیم باز اتاق در

 رهیخ تنم یرو اش یهنر اثر به و زندیم یشخندین حالت آن در دنمید با

 .شودیم

 .شومیم خارج اتاق از و پوشمیم را میها او،لباس به توجه یب

 .زندیم یلبخند دنمید با جان مادر

 بدم،گردنم شانس از و کنه کبود جامو هی بود نیا شوهرم،عاشق مرحوم_

 گردنم تو وردیم سرشو هوی کردیم محبت بهم یجور نیبود،ا کبود شهیهم

 همش خونه تو شدمیم مجبور و دمیکشیم خجالت د،منمیبوسیم محکم و

 .نکنه یکنجکاور و نهینب ریام تا بپوشم بسته لباس

 .دهمیم گوش شیها حرف به و نمینشیم یصندل یرو اقیاشت با

 اونا یبرا ایکبود نینن،ایبب زنشون تن رو یتیمالک مهر هی دارن دوست مردا_

 نکش خجالت خودشونه،پس یبرا خانومشون وجود تمام که معناست نیا به

 !معلومه شونت یزکم،کبودیعز

 را دستم که کشمیم باالتر را رهنمیپ ی قهی و برمیم دست خجالت با

 .ردیگیم
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 .داغه یادیشناسم،زیم ه،پسرممیعاد نایا و دیهست یجوون زوج شما_

 .کنمیم دییتا و زنمیم یلبخند

 ؟یکنیم رفتار یتون،چطوریجنس رابطه تو_

 :گفتم یول دمیکشیم خجالت که نیا با

 !سردم کنمیم حس_
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 :دهمیم ادامه که دینشیم کنارم

 خواس لباس با یچندبار هیباشم، رابطه کننده شروع خودم دارم دوست_

 .بگم بهش رک خودم دارم دوست یول کردم مشتاقش

 :دهمیم ادامه و کشمیم یقیعم نفس

 ییجورا هی یول شده بد گمیجون،نم مادر ستین قبل مثل ریام_

 ...انگار...بگم چطور...انگار

 !شده دیناام ازت که انگار_

 !کنمیم نگاهش خورده کهی
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 داره استرس ریست،استرسه،امین یدیناام هم زم،اسمشیعز ستین یزیچ_

 شده شتریب ترسش هم پدرت تیوص نیا وفته،بایب برات یبد اتفاق نکنه که

 !انیم که سمتت انین طمعشون خاطر به بابابزرگت ای عموهات که

 :میگویم کرده بغض

 کنم؟ کاریچ_

 شوهرت با نیبش جاش شم،به فدات یریبگ رو یکار یجلو یتونینم تو_

 بگو داره،بهش دوست عاشقانه من ریزکم،امیعز بگو بهش کن،ترساتو صحبت

 خوادینم یول داره هم ری،امیندار مشکل تو فقط زمیکنه،عزیم تتیاذ یچ

 !کنه ناراحتت

 :میگویم ینگران با

 داره؟ یمشکل چه ریام_

 .شودیم بلند یصندل یرو از

 .بزن سر هی اتاقش،بهش تو رهیم یطراح یبرا که یموقع_

 

 .نشده خوب که ؟دستشیطراح یبرا بود زود که ؟االنیطراح

 .کنمیم باز باز را در و استمیم یطراح اتاق در پشت

 قلم و کاغذ به و داده هیتک زیم به را شیها ،آرنجیصندل بر نشسته ریام

 !زده زل مقابلش
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 ؟یدانیم

 ...باشد داشته مهارت یزیچ آدم،در یوقت

 یخاص طرز به را کلمه کی  یحت ایباشد، یباز کی در مهارت اگر یحت

 !کندیم دایپ تیمالک احساس زیچ آن د،بریبگو

 ...باشد بزرگ ای کوچک چقدر زیچ آن ندارد یفرق

 ...خاص ای یمعمول

 ...یالکچر ای یا شهیکل

 ...قشنگ ای زشت

 !یبلد را زیچ نیا که یدانیم را نیا فقط تو

 ...شناسندیم زیچ نیا با تورا هیبق

 !ینترنتیا یا حرفه کنیباز کی

 در و اندازدیب عکس اش یگوش نیدورب با است نیا هنرش که عکاس کی

 !کند آپلود نستاگرامیا

 !است ست چشمش ی هیسا با شهیهم الکش رنگ که یدختر
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 !تیخدا و یبدان خودت فقط دیشا یحت که یکوچک یزهایچ یهیبق و

 دستش از و باشد شخص کی یزندگ تمام مهارت نیا د،یکن فرض حاال

 ...بدهد

 

 !دادم یمیمال فشار و گذاشتم شیها شانه یرو را میها دست

 !نشده خوب هنوز دستت رم،یام کردن یطراح یبرا زوده_

 !بکشم تونمینم قبل مثل بشه، خوبم_

 .زد آتشم شیصدا غم

 :گفتم و کاشتم اشگونه یرو یا بوسه

 !شمیم دستت من ینتون_

 .نشاند شیپا یرو مرا و گرفت را دستم و کرد یخند تک

 .یستین بلد که تو_

 .رمیگیم ادی_

 .شد رهیخ چشمانم به

 خودم دست با! خودت اسم با کنم، یطراح برات ست هی داشتم دوست_

 .بزنم طرحشو

 



 

 به قلم     شقایق عفراوی
 

 1 
 

 .زندیم چنگ را کمرم او و گذارمیم ام نهیس یرو را سرش

 .شوم کار به دست من که بود آن وقت

 .کنم خوب را حالش تا

 !کند خوب را ریام قلب نورا، که بود دهیرس وقتش
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 .شد رهیخ بودم ستادهیا شیجلو مصمم که من به تعجب با فرشته

 ؟یریبگ ادی یطراح یخوایم یچ یعنی_

 .گذاشتم ها بالشت انیم امیت کنار کردم خارج تختش از را ازین

 ؟یفهمینم رو کجاش_

 بفهمه؟ ریام یخواینم چرا که دمینفهم نویا دم،یفهم همشو_

 .کردم نگاه بودند شده بلند که شیها ناخون به و گرفتم را امیت دست

 !شه زیسوپرا خوامیم چون_

 شرکت رستانیدب اول سال مسابقات تو ادمهی! یبلد یطراح که تو نورا_

 .یکرد

 .شدم امیت یها ناخون دنیچ مشغول و برداشتم را کوچک ریگناخون



 

 به قلم     شقایق عفراوی
 

 1 
 

 !جواهرات نه بودم، بلد منظره من که نیا و دمینکش وقته یلیخ_

 .بنددیم تر محکم و کندیم باز را بلندش یموها کش

 !نفهمه ریام که شهینم_

 .داشت ناخون هم او کردم، نگاه را ازین دست

 !نهیهم من مشکل_

 .کرد نگاه را رونیب پنجره از و انداخت باال یا شانه فرشته

 ؟ینییپا واحد ادیب نبود قرار مگه عموت پسر یراست_

 .کنه درست نشویزاید دیبا فقط رو، واحد دیخر_

 :گفت و چرخاند کاسه در را چشمانش فرشته

 عموت؟ پسر نیا هیچ کارش! نیزاید ننه، اوه_

 .دهمیم تکان را آلود خواب امیت و گذارمیم میپا یرو را یبالشت

 .شرکته کتیآرشت_

 .نشست کنارم و کرد رها را پرده

 شهیم دایپ یمرد کم رسه،ینم داداشم کار یباکالس به یول باکالس، چه_

 !مدرک داشتن به برسه چه باشه، بلد یطراح که

 .کردیم نگاهم خمار چشمان با همچنان امیت
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 هنر طرفدار یلیخ رفت،یم یطراح کالس بودم مجرد یوقت هم نیحس_

 ...هم یطراح موسسه هی بود قرار ادمهی یحت بود

 .شدم رهیخ بود، زده زل بهم که یا فرشته به و نکردم کامل را حرفم

 

 191_پارت#

 

 به شده زیر یها چشم با و چسباند یگوش پشت به را گوشش فرشته

 .سپرد گوش نیحس و من ی مکالمه

 یول ه،یبق و گواش بوم، قلم، اهیس گذروندم، رو یطراح یها دوره همه من_

 .بزنم رو موسسه نشد

 ...خوبه_

 .گرفتم که کرد یااشاره بهم فرشته

 !نجایا ایب شام یبرا امشب_

 .کردم نگاهش ریمتح زد اش یشانیپ به فرشته که یا ضربه با

 اومده؟ شیپ یکار ستم،ین شب واال_

 .ایب ناهار خب_

 !دهید ییفضا آدم کی انگار که کرد نگاهم یجور فرشته بار نیا
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 خوبه؟ حالت! عصره ۶ ساعت نورا_

 ...یک پس خب_

 .شد قطع حرفم زد من به فرشته که یگردن پس با

 .رفت بهم یا غره چشم و دیکش دستم از را یگوش

 ره،یبگ ادی جواهرات یطراح خوادیم نورا نیا بابا د؟یخوب نیحس آقا سالم_

 د؟یبد ادشی شهیم! داداشم مثل

 را یگوش ممنون باشه گفتن از بعد که ماندم رهیخ فرشته به زده جانیه

 .کرد قطع

 ...باش گفت نیحس خب_

 .کوبدیم سرم بر مشت با که رمشیگیم آغوشم در و کشمیم یبلند غیج

 :دیگویم که کنمیم اخم

 ؟یکن کارو نیا بفهمه ریام که نیا بدون یخوایم یچجور خان، منگل_

 سرم در یالمپ شدن روشن با و رومیم فکر به یکم گفت؛یم راست

 .زنمیم یشخندین
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 :میگویم التماس با

 !لطفا جون مامان_

 رهیخ کوبمیم نیزم به پا یا بچه دختر همانند که من به یفیظر اخم با

 .شودیم

 خوره؟یم یطراح گرفتن ادی به من سن دختر، آخه_

 :میگویم یا چاپلوسانه لحن با و رمیگیم یباز به را میموها یانتها

 .دییبایز و کیکوچ هم یلیخ چشه؟ سنتون_

 .کنمیم نگاهش ریمتح که زندیم باسنم به یا ضربه دست کف با

 نقشه نیا یقاط منو بگم؟ دروغ پسرم به یخوایم نکن، رنگ منو بچه برو_

 !دینکن هاتون

 .کنمیم پرت فرشته کنار تخت یرو را خودم و رومیم اتاق به شده پنچر

 .میگویم یآخ معترض که خوردیم امیشانیپ به محکم دستش کف

 خره؟ ریام مگه بود؟ یا دهیا چه نیا منگل_

 :میگویم مغموم

 ..شهیم کردم فکر_

 .کنم دایپ یراه هی من بذار نکن، فکر لطفا تو_
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 زین من فرشته یناگهان شدن بلند با که میشویم رهیخ سقف به سکوت در

 .شومیم بلند

 بده، ادمونی گواش با ینقاش خوادیم نیحس که میگیم ریام به دم؛یفهم_

 !یطراح تو به دهیم ادی گواش من به

 همان که میپریم نییپا باال و میپریم هم بغل در و کنمیم باز را شمین

 .ماندیم مان رهیخ تعجب با و شودیم وارد رها لحظه

 :میگویم و شومیم جدا فرشته از

 شده؟ یزیچ جون رها جانم_

 .زندیم یکمرنگ لبخند

 شهرستان رفته هم خواهرم اون بدحاله، یکم مادرم خانوم، نورا راستش_

 برم؟ یدوروز هی تونمیم مسابقات، یبرا

 

 .رمیگیم را دستانش ینگران با

 باخبرم مادرت عتیوض از حتما و بمون یخواست هرچقد البته، زمیعز آره_

 ! بگو بهم یخواست یزیچ و کن

 

 .شودیم خارج اتاق از و کندیم تشکر

 :دیگویم و کندیم یپوف فرشته
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 !کمی میش یمیصم باهاش برگشت یوقت ه،یخوب دختر_

 .کنمیم اخم ام آمده در یابروها به نهییآ در

 !دارم ازین شگاهیآرا به من_

 کنه، فر برات موهاتو یانتها شگاهیآرا بذار گمیم ،یشد یهپل یلیخ آره_

 .شهیم قشنگ

 .کنمیم لمس را میموها

 ؟یگیم راست_

 داداش به بعد یش گریج دوستم، شیپ رمیگیم نوبت برات فردا یبرا آره،_

 !بگو اتیعمل وسط حایترج نکنه، مخالفت تا بگو نیحس درمورد

 :دهمیم را جوابش یخنگ با

 ات؟یعمل کدوم_
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 !باال رهیم لنگات توش که یاتیعمل همون_
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 یسع خندان او و کنمیم حمله بهش کشان غیج فهمم،یم که را منظورش

 .دارد را من از کردن فرار در

 

 ریام و شودیم باز در لحظه همان در که رمیگیم مشتم در را شیموها

 .شوندیم گرد چشمانش حالت آن در دنمانید با و شودیم وارد مهیسراس

 

 .شودیم میقا ریام پشت و زندیم یغیج فرشته

 

 !رشیبگ شده؛ هار زنت_

 

 ریام بازوان نیب من و کندیم فرار اتاق از که برمیم ورشی سمتش به

 .ماندم محصور

 

 ...بفر و میبد شوهر دیبا نویا ا،یحیب یدختره برسم، حسابشو کن ولم_

 

 یغیج و ماندیم نصفه حرفم شوندیم جدا نیزم سطح از که میپاها

 .کشمیم

 .ردیگیم کام به را لبانم و شوندیم حلقه کمرش دور میپاها
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 ی نشانه به که رمیگیم گاز را لبظ و کنمیم فرو شیموها در را دستانم

 .دهدیم فشار محکم را باسنم اعتراض،

 

 یرو خودش و اندازد یم تخت یرو مرا و رودیم جلوتر که میگویم یآخ

 .زندیم مهیخ تنم

 

 کند،یم نگاهم تبدار چه دهمیم هلش و گذارمیم اش نهیس یرو را دستم

 :میگویم و کنمیم یاخم

 باال؟ یبد لنگامو یخوایم االن_
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 .دیگویم یاوهوم و کندیم فرو گردنم در را سرش

 !باال بره لنگام خوامینم من_

 :دیگویم و زندیم ترقوام استخوان به یا بوسه

 !باال ذارمتیم بار نیا_
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 ...و کندیم خفه لبانش با را سوالم

 

 .اندازدیم باال ییابرو که شومیم رهیخ فرشته به مغرورانه

 !خانوم نورا یکنیم نگامون باال از ه؟یچ ها_

 :میگویم و زنمیم یشخندین

 !باال نرفت پاهام_

 :کنمیم زمزمه و برمیم صورتش کینزد را سرم که کندیم نگاهم یسوال

 !باال رفتم خودم بار نیا_

 !اندازمیم دهان در انگور یا حبه مغرورانه من و ماندیم ام رهیخ خورده کهی

 ! نورا یگیم چرت یلیخ_

 .کندیم ام حواله یا غره چشم که خندمیم بلند

 یماهگ کی یآستانه در االن من یکوچولوها روم،یم ها بچه اتاق به

 !هستند

 .شودیم گرفته حالم یکم دکتر، یها سخن آوردن ادی هی با

 .میببر مارستانیب به چکاپ یبرا دیبا ماه هر را امیت

 .کنمیم نوازش را کوچکش دست
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 ترسم نیا به هم شیرفتارها باشد، داشته یمشکل پسرکم که نیازا ترسمیم

 .زنندیم دامن

 !یتابیب نه کند،یم هیگر یلیخ نه است، آرام یلیخ امیت

 .شودیم امرهیخ رنگش سبز یبایز یچشما با تنها

 !ازین یول

 که بود گفته دکتر! هستم زین اون نگران است، کردن هیگر حال در دائم

 .ردیبگ یپوست مشکالت است ممکن

 شکمم دور یدست آن بعد و میآیم خودم به امشانه یرو یدست حس با

 .شودیم حلقه

 و کنمیم نگاه بودند بسته حاال که امیت چشمان به! داده رشونویش مامان_

 .زنمیم یتلخ لبخند

 مارو از یکی که نیهم ام،یت یول بخوابه، تا بدم تکون یکل دیبا رو ازین_

 !باشه داشته یمشکل امیت که نیا از ر،یام ترسمیم! خوابهیم نه،یبب باالسرش

 .زمیریم اشک آرام و گذارمیم دهانم یجلو را دستم
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 پاک را میها اشک انگشت، نوک با و گرداندیبرم خودش سمت به مرا

 .کندیم

 که بدون نمیا وفته،یم اتفاق صالحه یهرچ من، زدلیعز نده راه دلت به بد_

 حلش گهید باهم هامون، بچه چه خودمون یبرا چه بود، یمشکل اگه

 !یبخند خوامیم ازت فقط م،یکنیم

 

 :دهدیم ادامه و کندیم نوازش را ام گونه

 !نورا منه زهیانگ و دیام هات خنده_

 .ندینشیم میموها یرو اش بوسه که خندمیم

 کجاست؟ رها یراست_

 دیشا بفرست، پول مقدار هی براش ریام! رفته یروز چند هی ضهیمر مامانش_

 !کنه دایپ ازین

 !گشنمه بدجور که بده ما به شام هی ایب حاال خانومم، چشم_

 

 کنم،یم عوض را شانیجا و دهمیم ریام با را ها بچه ریش شام، از بعد

 :دیگویم و آوردیم اتاقشان به یرختخواب فرشته

 !هست هاتون جوجه نیا به حواسم من سرکاره، فردا ریام د،یبخواب دیبر_

 !فهممیم را اشیمعن که زندیم بهم یچشمک
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 .دیآیم اتاق به اش شلخته یموها با فرشته ر،یام رفتن از بعد صبح

 !شگاهیآرا میبر دیبا گهید ساعت هی پاشو، پاشو_

 .کنمیم نگاه ساعت به یخمار چشمان با

 کنم؟ کاریچ خوامیم مگه! صبحه ۹ ساعت فرشته_

 .کشدیم دراز تخت یرو کنارم

 بدن، ونیاپالس ناخونات، کردن درست مو، فرکردن صورت، کامل اصالح_

 !قشنگ خواب لباس هی دنیخر

 .بندمیم را چشمانم و کنمیم یپوف

 م؟یبذار تنها هارو بچه_

 !ریبگ دوش هی پاشو االی گفتم، بهش هستش، مامان_

 دوست شگاهیآرا به و میخوریم یمختصر ی صبحانه گرفتن، دوش از بعد

 !میرویم فرشته
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 ...دهد قدرت حس او به که باشد یزیچ تواندیم خانوم کی ییبایز
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 ی دهنده نشان باست،یز که کند باور مادر کی زن، کی دختر، کی که نیا

 !است نفسش به اعتماد

 ...گرفتم ادی یبزرگ درس من روز آن

 !ستین ییبایز ی دهنده نشان ناخن، کردن فرنچ و مو کردن فر که

 بودنم خانوم ی دهنده نشان شود، ست کفشم رنگ با رژم رنگ که نیا

 !ستین

 بودن فر یبرا برود ضعف دلم و کنم نگاه خودم به نهییآ در من که نیا

 !ستین من بودن بانمک ی دهنده نشان م،یموها یانتها

 من یول میایب نظر به باکالس و کیش خانوم کی ه،یبق ای خودم نظر در دیشا

 کنم نگاه ام زده ژل الک یها ناخن به جانیه با که نبودم دختر فرشته مثل

 !بزنم ژکوند لبخند و

 !بودم ییبایز دنبال یگرید یجا در من

 بهم را ام یزندگ درس نیتر مهم آن، یانتها یول بود بد و تلخ دیشا روز آن

 .داد ادی

 

 ! یشد خوشکل قدر چه نورا یوا_

 .کنمیم نگاه نهییآ درون خودم به ذوق با

 !بدونم رو ریام نظر دارم ذوق یلیخ فرشته_
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 حلقه ام شانه دور را دستش بعد و زندیم پشتم به یا ضربه دست با

 .کندیم

 .میشویم خارج شگاهیآرا از مبلغ، پرداخت از بعد

 !میبزن قدم کمی ایب نورا_

 .کنمیم نگاه ابانیخ به استرس با

 !فرشته ظهره_

 !شلوغن ابونایخ نداره اشکال_

 .میافتیم راه به و ردیگیم را دستم

 ؟ییجا مینرفت در به زدهیس یدید نورا_

 .رودیم هوا به ام خنده روز آن آوردن ادی به با

 :دیگویم حرص با

 صبح ،یکردینم یدلبر داداشم برا نقدریا اگه توئه، ریتقص شعور،یب نخند_

 !موندینم خواب

 .ندینشیم لبانم یرو یتلخ لبخند

 ازت و بزنه حرف باهات خواستیم در، دم اومد جواد روز اون فرشته،_

 ...که بگه و کنه یخواه معذرت

 !شومیم مانیپش موضوع نیا گفتن از چشمانش درون اشک دنید با
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 ؟یچ بگه_

 !کشمیم یدرد پر نفس

 !ریام دست کف گذاشت حلقشو هم بعدش و شیببخش که بگه_
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 .کشدیم یفیخف غیج و گذاردیم دهنش یجلو را دستش

 .کردم یخاستگار ازش من انگار داده؟ پس حلقه تحفه، ی پسره_

 انگشتش در روز آن از بعد که یا حلقه و کندیم پاک را چشمش اشک

 .کندیم پرت جاده وسط و آوردیم در را بود مانده

 زمیعز بگه، بده امیپ هی بودم نیا منتظر همش گرده،یبرم کردمیم فکر_

 مثل اخالقاش...یول نورا ستمین عاشقش من دم،یبخشیم خدا به د،یببخش

 .رفت نیهم یبرا دلم من و بود ریام

 

 .ستمیایم شیرو روبه

 چرا؟ باشه؟ داداشت مثل که یخواستیم رو یمرد_

 .شدند اشک از پر شیها چشم
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 برات یدار دوست یهرچ پشتته، شهیهم نخواد؟ ریام مثل یمرد که هیک_

 به لبخند با ،یریم راه یوقت یحت نورا ره،یم غربونت راه به راه کنه،یم فراهم

 برق چشماش و مونهیم اترهیخ ،یخندیم یوقت کنه،یم نگاه هات قدم

 ...همست وجود یتو زیچ نیا خوام،یم یشوهر نیهمچ منم خب زنه،یم

 .زنمیم انشیگر صورت به یلبخند

 !فرشته داره دوسم که نهیا خاطر به ر،یام یکارا نیا ی همه_

 .شوندیم ام رهیخ زده بهت چشمانش

 بره، برات دلش اگه یمرد هر زمیعز کرد،ینم نکارارویا نداشت دوستم اگه_

 و داد با ای حاال مالکانس، و گر تیحما ذاتشون مردا کنه،یم برات کار همه

 شده تاحاال پرسم،یم ازت سوال هی...ادیز محبت با ای دنیم نشون نویا دادیب

 داره؟ دوست یلیخ جواد یکن حس

 

 .میدهیم ادامه زدم قدم به و اندازمیم آرنجم دور را دستش
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 .رفت فرو فکر به و فشرد هم به را لبانش
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 ای یوابستگ ییجورا هی حسش نه، یول نکردم فکر موردش در وقت چیه_

 !بود ساده محبت

 ه؟یچ من به ریام حس_

 :گفت کردن فکر بدون

 ...عشق_

 :میگویم و کشمیم ینفس

 نسبت یکس داشتن دوست به اگه م،یکنیم حس رو محبت ها، خانوم ما_

 که خر آدم دل لنگه،یم احساسش یجا هی یعنی پس ،یکن شک خودت به

 یها امیپ...حرفاش...حرکتاش...نگاهاش نوع از! فهمهیم جانم، ستین

 چه یسرگرم یبرا چه بگن، توننیم همه نارو،یا و نفسم و عشقم... شبانش

 ییاونجا نگرد، داشتن دوست دنبال نا،یا یتو وقت چیه خاص، هدف یبرا

 بدون جا همون نکرد، ولت کرد، تیحما ازت اومد، و یافتاد دردسر تو که

 ...رفت و گذاشت جواد مثل اگه یول خوادتیم

 

 :دهمیم ادامه و کنمیم پاک انگشتم نوک با را اشکش

 ...رونیب بندازش قلبت از لحظه همون_

 

 .کندیم پاک دست کف با را چشمانش ها بچه مثل
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 !خونه میبر_

 سمتش به سرعت به که ینیماش دنید با رود،یم جاده سمت به حواس یب

 !دهمیم هل اورا و زنمیم داد د،یآیم

 ...و کشمیم یغیج ن،یماش ناک وحشت ترمز یصدا با
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 کندیم فیتوص را صحنه بلبل مثل که فرشته به و دهمینم بهش یجواب

 .رومیم یا غره چشم

 !نکن بزرگش نقدریا_

 .دیآیم کمینزد و کندیم قطع را یگوش باالخره

 :دیگویم و ردیگیم را دستم

 ست؟ین تیزیچ یمطمئن خوبه؟ حالت_

 .توپدیم مردک آن به بعد و

 د؟یدیند جلوتونو بود؟ کجا حواستون شما_

 !ابونیخ وسط دیدیپر شما اگه دیببخش_

 !خورمیم اموهیم آب از یا جرعه
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 .کشمیم یآه ،ییآشنا قامت شدن ادهیپ و مقابلم ییآشنا نیماش ترمز با

 .دیآیم نزدم سرعت به

 .دوزدیم بهم را نگرانش نگاه رد،یگیم قرار که مقابلم و شومیم بلند

 .شومیم فشرده آغوشش در بعد یا لحظه

 .خداروشکر_

 .کندیم شکر را خدا دائم لب ریز و زندیم میموها یرو یمتعدد یها بوسه

 :دیگویم و کندیم میرها

 دکتر؟ میبر کنه؟یم درد تییجا_

 ...که  میبگو یزیچ کنمیم باز دهان

 دیننگ شما م،یقد یدخترا هم دختر اد؟یب پسرت دوست یزد زنگ! هه_

 !جامعه نیا یبرا

 .کنمیم نگاهش فقط زده شوک

 داره؟ یربط چه شما به اصال خانومم، اون برادر و هستم شوهرش من بله؟_

 .ستدیایم و زندیم یپوزخند منفور مردک

 از یکی موندم منتظر و خوردم ابونیخ تو دیپر ظهر که یدختر نیا به من_

 هی شوهر؟ یگیم تو بعد اد،یم پسرش دوست نمیبیم بعد اد،یب خونوادش

 و ینیا اگه یندار رتیغ باشه؟ ابونایخ تو ساعت نیا زنش ذارهیم شوهر

 ...خرا یزنا مثل خواهرت و زنت یگذاشت
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 ی حواله ریام مشت نشده، خارج دهانش از کامل از زشت کلمه آن هنوز

 .شودیم صورتش
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 .شومیم نیزم پهن من و شودیم دهیکوب کمرم به نیماش

 .چدیپیم گوشم در فرشته غیج یصدا

 .نمینشیم و رمیگیم کمرم به را دستم

 مرده انگار که زدیم غیج یجور فرشته یول نبود محکم هم آنقدرها ضربه

 ...ام

 .کندیم کنکاش مرا نگرانش نگاه با و زندیم زانو میجلو یمرد

 خوبه؟ حالتون خانوم_

 جلو کمک یبرا را دستش ستم،یایم و رمیگیم نیماش کاپوت به دست

 .ستمیایم خودم و رمیگیم فاصله که آوردیم

 مرد آن و شوندیم درهم چد،یپیم کمرم یتو که یدرد خاطر به میها اخم

 .کندیم نگاه را میسرتاپا نگاهش با هم هنوز
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 یب و بودند ستادهیا پشت، یها نیماش و بودند شده جمع دورمان مردم

 .زدندیم بوق وقفه

 .کندیم بغلم آرام و شودیم کینزد هق هق با فرشته

 خوبه؟ حالتون خانوم،_

 !شه باز راه تا دیبد حرکت نتونویماش لطفا خوبم،_

 .میرویم رو ادهیپ به فرشته کمک با

 .دیآیم سمتمان به دوباره و کندیم پارک را نشیماش سوار، نیماش مرد

 .کشمیم یقیعم نفس و نمینشیم کوچک یفروش یبستن یصندل یرو

 ناخن از دوتا کند،یم جلب را ام توجه چد،یپیم میها ناخون در که یدرد

 !بود شکسته ام شده فرنچ یها

 .بودند شده رها شالم از آشفته میموها و بود شده یخاک مانتوام،

 .کردیم فیتعر یکس یبرا را تیوضع هیگر با فرشته

 !ستین میزیچ نکن نگرانشون! فرشته_

 .شودیم ام رهیخ باز و ندینشیم میرو روبه مردک،

 :میگویم و شومیم کالفه

 !دیببر فیتشر دیتونیم ندارم، هم یتیشکا خوبه حالم من محترم یآقا_

 :دهدیم را جوابم و کندیم باز دهن
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 !رمیم اومد ترتون بزرگ هروقت_

 !کنمیم یظیغل اخم

 منظور؟_

 وقت نیا رم،یم انیب مادرت پدر کنم، ولت نطوریهم تونمینم! دخترجون_

 ؟یکنیم کاریچ ابونیخ تو ظهر

 !پرو مردک

 یبستن شاگرد به را نگاهم مقابلم، پرقال آب یحاو یوانیل گرفتن قرار با

 .زنمیم یزیآم تشکر لبخند و دهمیم فروش

 !دخترم توام با_

 .زنمیم یپوزخند دخترم؟

 !دیباش داشته سال ۳۶ از شتریب ادینم بهتون ستم،ین دخترتون من_

 !سالشه ۱۶ دخترم یول آره_

 !یجوان پدر چه اندازم،یم باال ییابرو
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 !نه یول ام شده وانهید دییبگو دیشا
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 !کردم دایپ را وجودم ینورا فقط، من

 بود؟ چه من مشکل دیدانیم

 !بود ریام لیم باب تمیشخص کدام دانستمینم که نیا

 چشمان در را تیرضا برق تا دهم، رییتغ را خودم کردمیم یسع دائم

 ...نمیبب سبزش

 !یباز عشق ی نحوه تا دنمیپوش لباس ی نحوه از

 که یحال در دهم رییتغ یا وهیش چه به را خودم که بودم نیا دنبال من

 ...ریام

 ...داشت دوست را نورا فقط

 .داشت دوست را یعصب ینورا ر،یام

 ...را نیغمگ ینورا

 ...را طانیش ینورا

 ...را شلخته ینورا

 !داشت دوست مرا ر،یام

 قرار من به اش عالقه یبرا یاریمع هارا آن یول رفتیپذیم را راتمیتغ

 .دادینم

 !بودم نکرده درک خودم به را عشقش بود، جا نیهم زین من اشتباه و
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 !خورده کیمات ای باشند دهیپر رنگ لبانم نبود مهم او یبرا

 !رها و ساده ای باشد دار مدل میموها

 !بود چشمانم و لبخند کرد،یم توجه آن به او که یزیچ تنها

 

 !داشت دوست را نورا ر،یام

 !اش گانه بچه یها رفتار بدش، عادات مشکالتش، ش،یها نقص تمام با

 !من یخدا

 !باشم خودم بود رفته ادمی که بودم رییتغ ریدرگ آنقدر

 !بودم کرده فراموش را وجودم منِ

 !دلم کنجِ کوچک ینورا همان

 !کردم فراموشش ساده چه من، یول بود من با شهیهم که همان

 نورا که، آمد ادمی امانش، یب یها بوسه ریز در شوهرم، یبازوها انیم االن و

 !باشم

 !دادن انجام یبرا ییکارها و دارم کردن کشف یبرا ییها راز که آمد ادمی

 

 یسر ها بچه به بود، کرده باز را آقا شین که یدار تب یها بوسه آن از بعد

 .زدم تیرضا یرو از یلبخند شان، دهیخواب یها صورت دنید با و زدم
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 .دادم لم ریام آغوش در و برداشتم را پدرم دفتر
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 دستش ناخودآگاه و زندیم پسم که کشمیم را ریام یبازو و کشمیم یغیج

 .خوردیم صورتم به محکم

 طرفشان به جوان پسر تا چند که زندیم مردک آن صورت به را دوم مشت

 .کنندیم شانیوجدا دوندیم

 :دیگویم و کندیم تف را دهنش درون خون ریام

 کهیمرت بودمت، کشته وگرنه! ینگفت کامل رو کلمه اون کن شکر رو خدات_

 !یعوض

 .رودیم و شودیم نشیماش سوار یخون صورت و سر با مردک

 .روندیم و باشد آرام ندیگویم ریام به ها پسر

 !نیخشمگ ریام کی و فرشته و من میمانیم

 رهیخ تعجب با زندیم داد که یریام به و چسبانمیم نیماش در به را خودم

 .شومیم
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 من زن و خواهذ د؟ینگفت من به د؟چرایکردیم یغلط چه ظهر وقت نیا_

 یول درک به دینگ باشه باشن؟ ابونایخ تو دیبا بگن بهم که نیا بدون چرا

 خونه؟ دیبرگرد دینگرفت نیماش آدم مثل چرا

 

 :دیگویم و اندازدیم بهم ینگاه

 نگات همش پسرا صاحابارو،یب نیا بپوشون رونه؟یب همش موهات هیچ_

 !کردنیم

 

 !ردیگیم ام خنده لحظه آن در یول چرا دانمینم

 یبگ نورا به دیبا چرا توئه، نقشه نیا که گفت بهم مامان خانوم، فرشته_

 ها؟ باشه؟ خوشکل نظرم در که بده رییتغ خودشو

 

 .شودیم یشاک فرشته

 یادیز متاهل زن هی عنوان به اد،یب وجود به ظاهرش تو تنوع کمی خواستم_

 !بود ساده

 ؟یفهمیم بود، یشیآرا چیه بدون که شدم نورا عاشق یموقع من_

 نورا ست،ین مهم من یبرا چشماش شیآرا و موهاش رنگ عاشقشم،
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 نویا چرا دارم، دوست خودشو من منه، خانوم بازم هم بسوزه صورتش

 د؟یفهمینم

 

 .اندازدیم است شده فر که میموها یانتها به ینگاه

 کردنش لوند و ریتغ با یکرد فکر اگه ظاهرشو، نه دارم، دوست خودشو من_

 !ینشناخت برادرتو که متاسفم برات شه،یم شتریب من ی عالقه

 

 .شودیم صورتم ی حواله ترسناکش نگاه هم بعد

 مهم من یبرا تو، یلعنت ظاهر ؟یبفهم یخواینم چرا خانوم، نورا شما و_

 ...ستین

 

 .پرمیم میجا از زندیم که یداد با ناگهان

 ...خودتووووو ؟یفهمیم !خنگ دارم دوست خودتو من_

 

 .میگوینم یزیچ و کشمیم لبم یرو را زبانم

 .است گر نظاره تنها آمده، در حدقه از چشمان با فرشته

 ام یخاک یمانتو به ینگران که نمیبیم را جان مادر م،یرسیم که خانه به

 .بود شده رهیخ
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 شده؟ یچ_

 اتاق به و کشمیم را ریام دست و کنمیم حواله فرشته به را دادن جواب

 .برمیم

 .بندمیم را در

 .دهمیم هلش و گذارمیم اش نهیس یرو را دستانم

 !شوندیم دهیکوب لبانش به محکم لبانم و چسبدیم در به کمرش
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 موقع اون ایماه دیشا یول بود فیکث دم،یکش یانقشه زد، پس منو یوقت_

 اصال من یول بود یزبون نیریش ی بچه بود، سالش ۴ ونسی کرد،یم قبولم

 تا کردمیم فکر منقشه به فقط دم،یدینم زنمم یحت نداشتم، بهش یتوجه

 بدزدنش، تا بودم کرده ریاج آدم چندتا د،یرس دادنش انجام روز که نیا

 کنن،یم خفتش کوچه تو آدمام رون،یب زدیم خونه از که یموقع صبح

 هم مردگان شهر از صبحا یول بود داریب شبا که بود نیا محلشون هیخوب

 من که بود نیا نقشه بودم، باالتر ابونیخ دو من دنش،یدزد یوقت بود، بدتر

 که زدم چراغ براشون یوقت...یول رنیبگ جلوشونو و چمیبپ جلوشون هوی

 کار نیا یبرا لشونویدل کردن، شتریب سرعتشونو و ستادنینا باشن، آماده

 یسع و شده خبر چه دمیفهم چونن،یبپ منو کردن یسع یوقت یول دمینفهم
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 بود سرم تو که یفکر بودن، یا حرفه آدم اونا یول برسم بهشون کردم

 ...که نیا تا کردیم وونمید داشت

 رفتنشون ریمس به که چشمام و موندم من یول شدن رد قرمز چراغ از اونا

 بار نیاول اونارو که ییجا گشتم، شهرو ی نقطه به نقطه بودن، شده رهیخ

 نیا تا بود بد روز اون نداشت، ازشون یخبر یوکس نبودن یول رفتم دمید

 که ییجا نیآخر گشتم، دنبالش روز کل! یجهنم شب اون شد، شب که

 نور ک،یتار یابونایخ ونیم بود، صبح ۴ ساعت بود، محلشون شیپ رفتم،

 نیماش دنید با من و دیچیپ یخاک ی کوچه یتو که دمید رو ینیماش

 ...دمشونید که کوچه تو رفتم دو با شناختمشون،

 چوندهیپ پتو هی دور که یدرحال اوردن، درش صندوق از یچجور که دمید

 بهشون و شدم وونهید آشغاال، شیپ کردن پرتش یچطور دمید و بودنش

: گفت بهم شونیکی آخر ی لحظه زدن، منو یحساب و بودن تا ۳ کردم، حمله

 لوت ،یبزن اضاف زر ییجا اگه بود، خودت نقشه که میدار مدرک ازت

 .میدیم

 دنید با و زدم کنار صورتش از پتورو و رفتم سمتش به رفتن، که نیا از بعد

 ...کبودش ی گونه و دهیپر رنگ صورت

 

 واژگون باهم و خورد شیآرا زیم لیوسا به که کردم پرت و بستم را دفتر

 .شدند
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 .گذاشت ام شانه یرو دست ریام

 !زمیعز_

 .افتادم هق هق به و شدند ریسراز میها اشک

 .کرد بغلم و برگرداند خودش سمت به مرا ریام

 :گفتم و زدم اش نهیس به را جانم کم مشت

 ر؟یام نامشروعم ی بچه من...من یعنی کرده، نکارویا بابام شهینم باورم_

 بود، سالش ۴ ونسی موقع اون که نوشته بابات! نه من یخدا نورا؟ ؟یچ_

 فکر که ستین یاونجور موضوع نه پس نورا تره بزرگ سال ۶ تو از ونسی

 !یکنیم
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 !دارد ها قانون یسر کی عت،یطب

 ...ها حس ریسا و نفرت عشق، مثل

 محض یهست یرو بر که هستند نیقوان از یا مجموعه ما، احساسات

 .دارند تیمالک

 آن که یکس به اعتماد مثل، سازند،یم ها باور یسر کی ما، احساسات نیا

 !میدار دوست را
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 !میهست متنفر آن از که یکس به نکردن نانیاطم

 !مشکالتمان شدن حل موقع شدن خوشحال

 !یزیچ در کردن ریگ هنگام یناراحت

 !هستند قانون و میدار باور ها آن به ما ی همه که هستند ییها زیچ ها نیا

 !بلعکس و میدار نانیاطم و اعتماد میدار دوستشان که یکسان به ما ی همه

 ...ستین ها نیا فقط یول

 !انتیخ نام به میدار یباور ما

 !شود دار خدشه ما یباورها خط که شودیم حس یموقع انتیخ

 قرمز خط کی ها یبعض و بخشندیم انت،یخ از بعد ها آدم از یسر کی

 .کشندیم انتیخ عامل یرو بر پررنگ

 !ها نیتر کینزد از خوردن ضربه یعنی انتیخ م،یدانیم ما ی همه

 !داشتم انتیخ مانند یحس من لحظه آن در

 به مربوط ی گذشته من که بود نیا خاطر به فقط دیشا دفتر، نیا خواندن

 !شد وجودم در پدرم بت شکستن باعث نیهمچن یول بدانم را خودم

 !دارد هم گرید قانون کی عت،یطب یول

 ،یبگذر فقط یتوانینم شده، تو به یانتیخ یکنیم حس یوقت که نیا

 !دادم انجام که بود یکار قایدق نیا و یگردیم اش جهینت و لیدل دنبال
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 ...به دمیرس که یوقت تا خواندم و خواندم اول از دوباره و برداشتم را دفتر

 

 خودمم که نیا با شکستم، کبودش، ی گونه و دهیپر رنگ صورت دنید با_

 کاریچ دیبا دونستمینم و بود کرده قفل مغزم کردم، بلندش یول داشتم درد

 ..دکتر رفتم میمستق سرده، تنش دمید یوقت یول کنم

 از پر تنش یجا یجا بار، چند هم اون کردن، تجاوز بهش که گفت دکتر

 و کردم ولش من آره رفتم، فقط ومدیدرن دهنم از یحرف بود، یکبود و زخم

 .رفتم
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 همه نیا با یول دیلنگیم پام و بود یخون صورتم و سر بودن، زده کتکم بد_

 یلیخ برام خاطرات، نوشتن از قسمت نیا رفتم،یم راه ابونیخ تو درد

 که گمیم نویا فقط دمیکش عذاب چقدر که بگم تونمینم بود، سخت

 تو که گفتم فقط من و اومدن سایپل بود، هوشیب هنوز مارستان،یب برگشتم

 وجدانم، یول برم در قسر سیپل از تونستم اوردمش، و کردم داشیپ ابونیخ

 یوحش دنمید با سرش، باال رفتم اومد، هوش به یوقت کشت،یم منو داشت

 براش ویچ همه ایعوض اون نکنه که دمیترس داد، غیج به کرد شروع و شد

 باال مارستانویب ها وونهید مثل و رونیب رفتم اتاق از...باشن کرده فیتعر
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 استرس نه،یبب منو خوادیم که گفت پرستار یمدت از بعد کردم، نییپا

 گفت و کرد هیگر که سرش باال رفتم ببره، همه شیپ ابرومو نکنه که داشتم

 دونه،ینم یچیه که دمیفهم من و ره؟یبم نذاشتم چرا دادم؟ نجاتش چرا که

 .کردم جبران براش پس

 ...انیپا

 

 کردم رورویز را دفتر کیریستیه حالت با بود، یخال دفتر یها کاغذ ی هیبق

  شد؟ چه بعدش بود، شده تمام جا همان خاطرات نبود، یول

 .کند آرامم کرد یسع و گرفت را دستم ریام

 ...باش آروم زم،یعز_

 شد؟یم مگر اصال باشم؟ آرام چگونه باشم؟ آرام

 بعدش؟ شد یچ! ستین شیبق ریام ها؟ باشم؟ آروم چجور_
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 ! نورا دونمینم _

 .کردم فرو میموها درون را دستانم

 !ریام شمیم وونهید دارم_
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 .شدم خارج اتاق از و شدم بلند تخت یرو از ذهنم، به یفکر خطور با

 .کردیم نگاه ونیزیتلو داشت و بود نشسته مبل یرو مادرجان

 :گفتم و نشستم شیپا کنار

 ...اون یدونیم تو مامان،_

 ...ای مادرم گفتم؟یم چه

 :دادم ادامه و دادم قورت را دهانم آب

 کجاست؟ ایماه_

 !کجاست مادرت دونمیم بله_

 .دیچیپ قلبم در غم از یموج

 ؟یدلتنگ ای و حسرت هیشب بود یحس

 .کردم حس چشمانم درون را اشک جوشش

 .نتتیبب داره دوست یلیخ اونم اتفاقا_

 :کردم زمزمه بهت با

 منو؟_

 .کرد نوازش را ام گونه

 ...ادتهی به شهیهم اون_

 .نشستم مبل یرو کنارش
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 ...آخه...یچطور...یول_

 .بگم بهت تا پام رو بذار سرتو_

 .گذاشتم شیپا یرو را سرم و کردم پاک دست کف با را اشکم

 کم ارتباطمون عمارت، از رفتنش از بعد بود، دوستم ایماه بودم گفته بهت_

 اومد شوهرم روز هی که اوردم ایدن به رو ریام و کردم ازدواج من بعدش شد،

 موند، باز دهنم تعجب از دمشید یوقت داره، کارم در دم یزن گفت و داخل

 زن کی بود ینفس به اعتماد پر و خندون صورت که قبل یایماه اون از

 اما داخل ادیب کردم اصرار بهش بود، مونده غم از پر ییچشما با شکسته

 ...که بود نوشته کاغذ یتو! رفت و داد بهم کاغذ هی فقط و ومدین
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 که ،یهست یک ی بچه تو که اورده، ایدن به تورو که بود نوشته کاغذ یتو_

 که بود نوشته باشم، مراقبت که خواست ازم فقط و عمارت، در دم گذاشتت

 روز هرسال اون نورا، یول رهیم شهیهم یبرا و ادینم دنبالت وقت چیه

 نیهم خوبه؟ حالش: دیپرسیم سوال هی فقط و خونم در دم ومدیم تولدت

 ...دادمیم بهش عکساتو منم د،یپرسیم هیگر با سوالو

 

 .ختمیر اشک شتریب من و نشست میموها یرو دستش
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 ازش وردم،ین طاقت روز هی دشون،یبوسیم و کردیم نگاشون یحسرت هی با_

  ؟ینجوریا چرا شده؟ یچ دمیپرس

 

 مبل نییپا ریام کرد، پاک را شیها واشک شد ساکت سالن، به ریام آمدن با

 .گرفت را دستم و نشست

 

 بگم بهت خواستم من ده،یم تو به فقط سواالرو نیا جواب که گفت بهم_

 تا منتظره هاست سال مادرت نورا بگه، بهت پدرت دیبا گفت نذاشت، یول

  چرا؟ یبپرس ازش و یبر تو روز هی

 

 .زدم ضجه و کردم یمخف دستانم انیم را صورتم

 اونارو ادته؟ی دهیم بهت تولدت روز فرشته هرسال که ییگال شاخه اون_

 ...دادیم من به مادرت

 

 فرشته از هربار و داشت فرق رنگش هرسال که یگل شاخه همان. است ادمی

 .زدیم ینیغمگ لبخند تنها دم،یپرسیم را علتش

 عمارت؟ ومدییم ریام تولدت روز هرسال ادتهی_
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 نابش لبخند و براقش سبز چشمان با داشت، حظور ریام شهیهم تولدم، روز

 موقع همان از کنم فکر من و گفتیم کیتبر را تولدم و شدیم رهیخ من به

 .کردم شروع را او به عشق که بود

 

 مادرت خود اصال! بدم مادرت به که رهیبگ عکس ازت یواشکی تا ومدییم_

 حواسش ریام که بود یلیدل مادرت! شد تو با فرشته یدوست باعث که بود

 شکل به من شد باعث که بود مادرت بشه، مند عالقه بهت و باشه بهت

 نیزم مادرت یها آه از پدرت نورا، باشم داشته دوست تورو یناک وحشت

 یوقت بود، پدرت عاشق یادیز یول نبود یبد زن پدرت، زن و شد، ریگ

 نداره یریتقص اون نورا گرفت،یم شیآت داره دوست قدر چه پدرت دیدیم

 کی یبرا نیا و دشیند وقتچیه شوهرش که بود یزن فقط اون شم، فدات

 یا بچه ونسی نبود، مقصر هم ونسی نورا است،یدن زیچ نیتر دردناک زن،

 توجه بهش اصال پدرش یول بود ایمه براش یچ همه یمال لحاظ از که بود

 بود، خودش عذاب ریدرگ شهیهم مادر چون دیند مادرش از یعشق کرد،ینم

 منافعش خاطر به بود، پدربزرگت تنها و تنها مقصر یول گمیم نویا متاسفم

 تو شتریب روز به روز آدما نیا که دیند و زد گره هم به رو اشتباه آدم دوتا

 جاها یبعض دیشا اخالقش داره، دوست ونسی مادر نورا رن،یم فرو باتالق

 .یبش خودت به اش عالقه منکر یتونینم هم باز یول باشه بوده بد باهات
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 !نمشیبب خوامیم_

 

 .دیکش یآه

 !نتتیبب داره دوست یلیخ اونم_

 کنه؟یم یزندگ کجا_

 .شدم اش رهیخ و نشستم

 .زد یتلخ لبخند

 !مشینیبب میریم صبح فردا_

 

 .بودم خانه در یسرگردان روح همانند من، شب آن و

 .دانستمیم هم را علتش بود، نگرانم ریام

 .باشم تیشخص ثبات عدم دچار من که نیا از بود دهیترس او

 صحبت درموردش کنم،ینم فکر پدرم درمورد من گفت، دکتر به که دمیشن

 یمادر دلتنگ االن و کنمینم مانمیزا قبل اتفاقات به یا اشاره کنم،ینم

 !دمیند را او که شدم
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 کند؟ درک مرا توانستینم چرا دانمینم

 کنمینم پدرم به یا اشاره من خواستم،ینم را یلعنت بد خاطرات آن من

 !باشد بد تواندیم چقدر دمیفهم چون

 لحظه بود من ادی به ها سال که یکس مادرم، دنید یبرا شدیم مگر

 نکنم؟ یشمار

 .بود من ذهن در یادیز یها سوال

 !کنم رفتار یعاد من خواستندیم ها آدم نیا یول نبود یعاد من تیوضع

 است؟ یکوفت چه یتیشخص ثبات عدم

 !دهند نسبت من هی زین را دیجد یضیمر نیا مانده نیهم

 .نمیبب را مادرم خواهمیم فقط است خوب حالم من

 .نرفتم رونیب زیم شام یبرا و رفتم ها بچه اتاق به

 .کردم سرگرم ها بچه با را خودم شب یها مهین تا

 .گرفت آغوش در را ازین و شد اتاق وارد ریام

 !داشت دوست یلیخ را پدرش ازین

 همانند من آغوش در که یحال در رفتیم خواب به آغوشش در شهیهم

 .کردیم نگاهم رهیخ رهیخ و ماندیم جغد

 !یلعنت ریام یا
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 !کردیم سحر را همه که داشت ییجادو کی آغوشت

 و دادم هیتک کمرش به را سرم و کردم حلقه کمرش دور را دستانم پشت از

 .ختمیر اشک آرام

 .کردم تر سفت را دستانم حلقه که بچرخد طرفم به خواست

 در خواستمیم همچنان من و بودند کرده سیخ را راهنشیپ میها اشک

 .میبمان تیوضع همان

 ترکه،یم داره مغزم کنم،ینم درک احساساتمو! خوامیم یچ دونمینم_

 در هام بچه و شوهرم با مویزندگ دارم دوست کردن، فکر از شدم خسته

 روز، هی شهینم وفته،یم اتفاق دیجد یماجرا هی روز هر یول بگذرونم آرامش

 م؟ینکن فکر یچیه به روز هی فقط
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 !یریگیم فردا هاتو سوال جواب بخواب، فقط امشب_

 کرد نوازش را ام گونه و دیچرخ سمتم به که کردم رها دورش از را دستانم

 .گذاشتم اشنهیس یرو را سرم که

 .دیچیپ ام ینیب در آورش ادیاعت یبو که دمیکش یقیعم نفس
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 اتاق در ما و ماندیم ها بچه شیپ که گفت و آمد بالشت و پتو با فرشته

 .میبخواب خودمان

 گردنم پشت به قشیعم یها نفس بودم، محصور ریام بازوان انیم صبح تا

 .امدین چشمانم به خواب صبح تا من یول بود دهیخواب آرام خورد،یم

 .گرفتم یکوتاه دوش و رفتم حمام به نه، ساعت

 صورت به یرنگ نتوانم یحت بود شده باعث که بود افتاده جانم در یاسترس

 .بدهم ام دهیپر رنگ

 .زدم صدا را فرشته

 .ستادیا در یراستا در شلخته یموها با

 .کن شمیآرا کمی ایب_

 .ستادیا مقابلم و انداخت بهم یمتفکر نگاه

 .داد فر ملیر با را میها مژه و دیکش میبرا ییبایز چشم خط

 .دیمال میها لب به یصورت لب رژ و زد هام گونه به یآجر گونه رژ

 کشنده خمار سبز چشمان و جذابش یختهیر بهم یموها با و شد داریب ریام

 .شد مانرهیخ اش

 !خواست اورا دلم

 !تیموقع نیا در االن، نیهم

 .گرفتم را فرشته دست مچ
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 ؟یبذار تنهامون شهیم_

 را در و کرد ترک را اتاق یشخندین با و انداخت بهمان یزیآم طنتیش نگاه

 .بست سرش پشت

 .رفتم تخت طرف به و شدم بلند کوتاه ی حوله همان با

 .آمد باال و شد دهیکش لختم یپاها به نگاهش

 .زدندیم چشمک من به شکمش یهاعضله

 لذت غرق کمرم با شدنشان مماس با ها شب که یا تکه شش همان

 .شدمیم

 یرو آن از بعد و گذاشتم اش نهیس یرو را دستم که ندیبنش خواست

 !دادم قرار طرفش دو را میپاها و نشستم شکمش

 شکار را لبانش و شدم خم شیرو و گذاشتم گرمش ینهیس یرو را دستانم

 .کردم

 !دندیکش را دارش موج و نرم یموها دستانم و گرفتند را کمرم دستانش

 :هام پارت

 210_پارت#

 

 .کردم اخم و دمیکش گردنم یکبود یرو را دستم ستادم،یا نهییآ مقابل
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 اتاق از زنان سوت و زد میرو به یاشرورانه لبخند تخس، طانیش پسرک

 .شد خارج

 .کردم تن را رنگم یکالباس بلند یمانتو

 نبود؟ روشن یادیز

 .دیخند دنمید با و شد اتاق وارد دوباره ریام موقع همان

 !کرده وونهید رویام! کرده چه خانوم نورا_

 .زدم اشنهیس به یآرام مشت

 .دارم استرس! نشو لوس_

 .کرد خارج را اش یا سورمه نیج با همراه را رنگش دیسف رهنیپ کمد، از

 عضالت نیب خط یرو را انگشتم و شدم کشینزد که کند تن از را شرتشیت

 .دمیکش اشنهیس

 !داره کم یخالکوب هی فقط تن نیا_

 بودن؟ یمذهب خونوادت یمطمئن تو_

 .زدم حرفش به یشخندین

 چادر مدرسه تو فرشته ؟یچ خودتون یراست! نبودم من بودن، یمذهب اونا_

 !زدیم
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 سخت و سفت دیعقا اون ستن،ین یمذهب هم ما ی خوانواده! نورا راستش_

 و میستین دیمق و خشک اصال ما وگرنه بود ونسی و تو به شدن کینزد یبرا

 !یشد متوجه خودتم کنم فکر

 .دادم تکان متفکرانه را سرم

 !بودم نشده متوجه نه_

 

 کردم؟ حس نگونهیا من ای شد متعجب و رانیح نگاهش دانمینم

 بزنم؟ یخالکوب یگیم حاال_

 .برگشت تنش به حواسم

 یها شراره روش تن، نیا شه،یم هات یلیخ که دونمیم نویا فقط نه،_

 !ادیب شیآت

 !کرد نگاهم خوردهکهی

 گفتم؟ یبد زیچ_

 .خاراند را سرش یدستپاچگ با

 !یدار دوست یزیچ نیهمچ دونستمینم فقط نه...نه_

 .زدم لبش به یکوتاه یبوسه و ستادمیا انگشتانم نوک یرو

 !بدون حاال_
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 .شدم ادهیپ نیماش از پرورشگاه، کی کنار نیماش توقف با

 رد دائم مغزم یول کنم فکر شده جادیا تیوضع به کردم یسع راه درطول

 .کردیم

 زده آن بر یبزرگ قفل ینیبب ناگهان و یبزن سر یاقفسه به یبخواه که انگار

 .باشند

 .بود کرده ممنوع فکرها از قسمت آن به مرا ورود من مغز

 .شود تمام زیچ همه که بودم آن منتظر فقط و بودم یخنث حالت در

 .میشد پرورشگاه وارد ریام همراه

 در زین زن چندتا و بودند یباز حال در اطیح در بزرگ و کوچک یها بچه

 !ها آن بر نظارت حال

 حس ای آشنا عالمت گونهچیه یول کردم کسیف ها زن صورت یرو را نگاهم

 .نشد جادیا درونم نهیرید

 .کرد تیهدا داخل به مرا و داد قرار کمرم پشت را دستش ریام

 .میشد سالن وارد و میرفت باال کوچک یها پله از
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 یرو و بودند شده نیمز یکارتون یها ینقاش و روشن یها رنگ با وارهاید

 .بود رنگارنگ یها بادکنک از پر سقف

 !تیریمد بود نوشته آن در سر که میشد یاتاق وارد ر،یام دست تیهدا با

 بود؟ نجایا ریمد مادرم

 مادرم؟

 !رفتمیپذ را آن زود چه

 یچشمان و دیسف اریبس یپوست با بود چاق بود، نشسته زیم پشت که یزن

 !یآب

 !نبود من هیشب نه،

 .کنهیم فیتعر ازت یلیخ ایماه درسته؟ یینورا تو سالم،_

 

 .زدم یخجول لبخند

 .بله_

 .شد خارج دهانم از کلمه نیهم تنها

 و کوچک یها ینقاش معطوف حواسم من و کرد بش و خوش ریام با یکم

 .بودند ها بچه به متعلق قطعا که شدم یبزرگ
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 !مادرت شیپ میبر ایب زمیعز_

 

 .شدم خارج اتاق از همراهش و فشردم هم به را لبانم

 !بود ینقاش یها کاغذ از پر راهرو،

 .بود ستادهیا مرد و زن کی وسط یابچه ها، آن شتریب در که ییها ینقاش

 دهید ها ینقاش تک تک در داشتن، خانواده و خانه یآرزو. آمد درد به قلبم

 .شدیم

 ها بچه نیا که است نیریش قدر چه خانواده کی مگر کردم،ینم درک

 بکشند؟ ریتصو به را شانیاهایرو گونه نیا خانه، کی داشتن یبرا حاظرند

 

 بود برچسب پر شیرو و داشت یادیز یها رنگ که یاتاق در پشت

 .میستادیا

 

 .دیچیپ گوشم در ریام یصدا

 !برو خودت رو بعد به نیا از_
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 با یا بچه دختر که شد یکریپ یرهیخ من نگاه و کرد باز را در زن آن

 و بود داده هیتک اش نهیس به را سرش و بود نشسته شیپا یرو یموها

 .بود بسته را چشمانش

 

 بود؟ بخش آرامش آنقدر مادرم، به متعلق آغوش نیا یعنی

 !شدم خکوبیم میسرجا اش،ییالال ینوا دنیچیپ با

 

 ...تپندم قلب نازم، دلبر ،یبخواب دیبا شه،یم که شب_

 .بود آشنا ش،یصدا

 !باشم دهیشن بارها و بارها را آن که انگار

 .دادیم ییآشنا جنس از  ییبو که شدیم منتقل من به او از یا هاله کی

 

 .چاندمیپ هم در را انگشتانم

 !کردمینم هیگر که بود بیعج

 

 .دادم گوش اش ییالال به و ستادمیا جا آن چقدر دانمینم
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 را یفرفر مو دخترک آن و شد بلند شیجا از که آمدم خودم به یموقع

 ...و گذاشت تختش درون
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 .شدم خارج اتاق از برگردد سمتم به که نیا از قبل

 .بود ستادهیا همانجا هنوز ریام

 ...یبب تونمینم! ریام تونمینم_

 !نورا_

 .شدم رهیخ میرو روبه به ریمتح و شدم سست ،ییالال لحن همان دنیشن با

 .نداشتم را برگشتن توان

 .بود پوستم بر یآتش همانند شیگرما و بود گرم دستش

 نمت؟یبب یگردیبرنم_

 

 .بود شده ختهیآم بغض با شیصدا بار نیا

 .دادم رونیب قیعم را نفسم و فشردم هم به را چشمانم
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 قفل خودم چشمان با مشابه ییها چشم در نگاهم و برگشتم عقب به آرام

 .شد

 .کردم دنبال را دیچک اش گونه یرو چشمش از که یاشک

 .گذاشت ام گونه یرو را دستش

 شیها لب و بودند خارج یکم رنگش یآب یروسر از رنگش، ییخرما یموها

 .بود ولرزان دهیپر رنگ

 یزبر کرد، نوازش را ام گونه دستش یوقت و بود تر کوتاه یکم من از قدش

 .دیخراش را پوستم اش

 .گرفتندیم سبقت گریدکی از شیها اشک

 .ماندم میسرجا شده خشک من و دندیچیپ دور دستانش

 .ختیریم اشک و بود کرده بغلم محکم

 .نداشتم یحرکت ییتوانا و بودند افتاده دورم دستانم

 .دیچیپ مشامم در نعناع یبو که کردم رها را ام شده قطع نفس

 .کردم شیبو و گذاشتم اش شانه یرو را سرم ناخودآگاه
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 .نشستم کنارش ها، بچه اتاق همان در

 .انداختیم میباال و قد به ینگاه یه حسرت با

 .کرد نگاه ریام به لبخند با او و نشست کنارم ریام

 .کردم تر زبان با را لبانم

 ...بدونم خوامیم_

 .شد تلخ لبخندش

 .گرفت را دستم

 ؟یدونیم کجا تا_

 .مارستانیب_

 .کرد پاک را چشمش اشک و انداخت نییپا را سرش

 .کنم نگات خوامیم فقط االن کنم؟ فیتعر گهید روز هی شهیم_

 .شدم ساکت اورد کمرم به ریام که یفشار با یول شد باز اعتراض به لبم

 خلوت کمی نورا با و دیبمون روز چند خونه، دیایب باهامون جان، مامان_

 .دیکن

 

 :گفت ام دهیعق برخالف یول بماند داشت دوست که دمید نگاهش در

 !دینباش راحت دیشا پسرم، نه_
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 .کنم دعوتش من داشت دوست او نبودم، خر من

 .کردم وارد دستش به یمیمال فشار

 !ایب_

 !نیهم

 .شد خارج دهانم از کلمه نیهم تنها

 و بود تر آشنا ،ییآشنا هر از میبرا لحظه کی دم،یفهمینم را خودم حال

 بر را بودنش آشنا سند داشت دوست قلبم که بود یا بهیغر بعد یا لحظه

 !بکوبد ام نهیس تخت

 یپاها آن با و شد داریب خواب از رفته، خواب به تازه یموفرفر دخترک

 آغوشش در و رساند بهش را خود شده، رها یمشک مواج یموها و کوچک

 .داد لم

 قلبم در یزیچ کردم حس که دوخت بهم را شیبایز یآب خمار چشمان

 .خورد تکان

 :زد پچ گوشش در بعد و کرد نگاهم گرید یکم

 باشن؟ من یبابا و مامان اومدن آقا و خانوم نیا_

 .دیترک و شد تر بزرگ و بزرگ قلبم، در زیچ آن

 موج بر یا وبوسه گرفتم آغوش در اورا و کردم دراز دست ناخودآگاه

 .زدم شیموها
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 :دیپرس من از بار نیا را سوالش

 ؟یبش من مامان یاومد شما_
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 .زدم شیرو به یلرزان لبخند

 .زدم کنار را بود صورتش یرو که اشیمشک فر یموها یطره

 

 !زمیعز یدار مامان شما جان، حورا_

 

 .کردم نگاه بود زده را حرف نیا که مادرم به

 :گفت و کرد یظیغل اخم بود، حورا اسمش ایگو که دخترک

 !نجایا ذاشتینم منو بود مامان اگه خوامش،ینم_

 .شد خارج اتاق از خورده گره یابروها با و شد بلند آغوشم از

 :گفتم مادرم روبه

 ه؟یچ مادرش هیقض_

 .شد اشک از پر چشمانش باز و کرد نگاه بهم
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 !یکردیم نگاهش محبت با چه شم، فدات یاله_

 .گرفت طرفش به و کرد خارج بشیج از یدستمال یریام

 اورد، ها هیهمسا از یکی رو حورا اده،یاعت دچار حورا، مادر! پسرم یمرس_

 خواست ازمون د،ید نجارویا یوقت دنبالش، اومد هیگر با بعد روز مادرش

 !رفت و میباش مواظبش

 داشت؟ اشک قدر چه دند،یبار شیها چشم دوباره

 نگه ییتوانا که گفت! بستس بالشون و دست بود معلوم وضعش و سر از_

 .نداره رو حورا از یدار

 

 .دندیبار زین من یها چشم

 :گفت ریام

 زرت زرت یه ه،ینجوریا هم خونه تو رفته، یک به نورا فهممیم االن_

 !هیگر ریز زنهیم

 .دمیخند آرام

 .بود مشکم دم اشکم من! گفتیم راست

 .بودم کردن هیگر ی آماده شهیهم

 !کنهیم کلمونو مامانم میبرس رید ناهار یبرا م،یبر دیپاش گهید خب_

 .زد صورتش به یا ضربه مادرم
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 پسرم؟ یداد زحمت مادرتو چرا سرم، به خاک_

 .ارمیب خودم با شمارو گفت خودش_
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 یحال در ستمین یراض بودمش از کرد یم فکر انداخت، من به یمردد نگاه

 !نبود نطوریا که

 !بدهم سامان و سر افکارم به تا باشم تنها یکم داشتم ازین فقط من

 ییتوانا من مغز و است انیجر حال در سرعت به زیچ همه کردمیم حس

 !نداشت باهم را زیچ همه کنکاش

 

 .میشیم حالخوش ا،یب_

 را صورتش یبزرگ لبخند سرعت به چون بود من دییتا منتظر فقط که انگار

 .پوشاند

 توانستینم که بود شده ریپ قدر چه مگر شد، بلند و گرفت زانواش به دست

 شود؟ بلند راحت

 کرده؟ زبر یزیچ چه را دستانش لطافت

 بود؟ آمده وجود به یکس چه غم از چشمش، کنار یها چروک و نیچ
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 بود؟ کرده دهیخم را کمرش غم کدام

 بود؟ تابیب نعناع یحهیرا آن کردن بو یبرا نقدریا من قلب چرا

 ...سال ۲۰

 .کردم یزندگ است مادرم یگرید کس که نیا فکر با من سال ۲۰ قایدق

 خالء آن کردم حس نابش، آغوش یباره کی تجربه و بودنش دنیفهم با چرا

 شده؟ پر وجودم

 .کرد تیهدا رونیب به مرا و داد قرار کمرم پشت را دستش ریام

 .میستادیا انتظارش در در دم

 ...شدیم یطوالن داشت رفتنش زمان

  رفته؟ دوباره نکند

 بگذارم؟ دلم یکجا را نشسته میگلو در امدهین هنوز که یبغض

 را قلبم ی وارهید ش،یها اشک و نشسته دلم کنج در مغموم کوچک، ینورا

 .بودند کرده سیخ

 .افتادند لرزه به میها شانه و انداختم نییپا را سرم

 .کرد حلقه هام شانه دور را دستش ریام

 چرا؟ هیگر زم،یعز_

 :گفتم بود ناشناخته زین خودم یبرا که یغم با
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 !رفت دوباره اون_
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 .ادیم داره االنم کنه، سرش چادرشو تا رفت اره_

 کردیم اشاره ریام که یریمس به و کردم پاک مانتوام نیاست با را میها اشک

 .کردم نگاه

 .آمدیم سمتمان به داشت نگران ینگاه و سر بر یچادر با

 .دیچیپ ام ینیب در نعناع یحهیرا ستاد،یا که کنارمان

 دخترم؟ یکنیم هیگر چرا_

 .داد جواب میجا به ریام و فشردم هم به را لبانم

 !شده خوشحال دنتونید از_

 یزبر تضاد نیازا  بودم گفته من  و کرد لمس را پوستم دوباره زبرش دست

 آمد؟یم خوشم پوستم ینرم با دستش

 .کرد پاک را اشکم

 .شتمیپ بعد به نیا از دلم، زیعز_
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 بغلش ناخودآگاه و دمیکش را دستم که زد آن به یابوسه و گرفت را دستم

 .کردم

 .زد ام بوسه ام شانه به

 .دیکن رحم گشنمه، من خانوما،_

 .میافتاد راه باالخره و دمیخند ریام طلبکار لحن به

 .نشست عقب و ندیبنش جلو نشد یراض میکرد اصرار هروه

 !دمید را مبهوتش نگاه نهییآ از برد، برج نگیپارک در را نیماش ریام یوقت

 .باشد روال نقدریا امیزندگ وضع نداشت انتظار دیشا

 .شدند حل هم آغوش در و کرد بغض دنشید با جان مادر

 .بود شانرهیخ یباران یچشمان با زین فرشته

 .گرفت ام خنده ریام ی افهیق دنید با

 .بود یتراژد نیا ی رهیخ زدیم موج ها آن در تاسف که یچشمان با

 ه،یگر دیشیم حال خوش ه؟یگر قدر چه شه؟ینم تموم هاتون اشک نیا_

 د؟یبلد یا گهید زیچ ه،یگر دیشیم ناراحت

 

 .کرد پاک را اشکش و دیخند جان مادر

 !یچ یعنی هیگر یفهمیم دینخواب شتیپ نورا که امشب_
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 .انداخت باال ییابرو ریام

 !بغلم تو اومده خانومم بکشه، هیگر به من کار که نیا قبل جانم؟_

 :گفت و ستادیا کنارم فرشته

 !ادیب ذارمشینم_
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 .بلندشد فرشته غیج که کرد خم و گرفت را فرشته گردن ریام

 شم؟یپ ادیب زنم یذارینم که گوساله؟ یگفت یچ کن تکرار دوباره_

 

 .رفتم سمتش به بود، آغوشش در ازین که یدرحال رها قامت دنید با

 شد؟ بهتر مامانت خوبه؟ حالت زم،یعز سالم_

 !یمرس بهتره، بله خانوم، نورا سالم_

 .رفتم مادرم طرف به ذوق با و گرفتم ازش را ازین

 .گرفت آغوش در را ازین و زد یبزرگ لبخند آغوشم، در ازین دنید با مادرم

 !یپدرت هیشب قدر چه دلم، زیعز ،یوا_

 .پوشاند را صورتش اشک



 

 به قلم     شقایق عفراوی
 

 1 
 

 .دمیشن را بود غرغر حال در که را ریام یصدا

 !هیگر بازم ا،یب_

 .اریب رو امیت ببر فیتشر غر یجا به شما ر،یام آقا_

 .رفت و بود جذاب الحق که انداخت بهم یجذاب خودش درنظر نگاه

 !هیگر ریز زد ناگهان و بود رهیخ مادرم به تعجب با ازین

 .گرفتم مادرم آغوش از اورا و دمیخند

 :گفت و کرد پاک را شیها اشک

 !کنهیم یبیغر زمیعز_

 .گرفت آرام آغوشم در رفتن فرو ای ازین

 .دمیبوس را کوچکش مشت و کردم نوازش را اش گونه

 .نشست مبل یرو و کند سر از را چادرش مادرم

 !یمشک مقنعه با داشت تن به یا سورمه ی ساده یمانتو
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 .شد گرد چشمانش مادرم آمد، امیت با که ریام

 دوتان؟_
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 دوقوان؟ نگفتن بهت جوم مامان_

 .انداخت بهم یریمتح نگاه

 !نه_

 .داد بهش را امیت ر،یام

 .زد زل مادرم به ساکت و آرام اش، پاره شیآت خواهر برخالف امیت

 یمشکل بود گفته دکتر کرد،یم نگران مرا شیها زدن زل نیا ها وقت یبعض

 ها حرف نیا از باالتر من ینگران یول است مادرانه تیحساس نیا و ندارد

 .بود

 .کردم کمک سفره دنیچ یتو جان مادر به لباس، ضیتعو از بعد

 و ساالد و مرغ نیچته با همراه پلو زرشک بود؛ کرده یمفصل نهار تدارک

 !دسر

 .شد رهیخ من به بعد و خورد غذا یکم خجالت با مادرم

 داشتم، ازین یزیچ نیهمچ زین من دارد، ازین من با ییتنها به کردمیم حس

 اتاق به اورا جمع، به یا اجازه با گفتن با و گرفتم را دستش نهار از بعد پس

 .بردم

 غرق هیگر با را صورتم و سر و گرفت آغوشم در بستم، را اتاق در که نیهم

 .کرد بوسه

 !اوست به هیشب اتمیاخالق کردمیم حس
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 .دهم بروز را احساساتم توانستمینم جمع در زین من

 را میموها حرف یب او و گذاشتم شیپا یرو را سرم و مینشست تخت یرو

 .کرد نوازش

 شد؟ یچ مارستان،یب بعد کن، فیتعر برام_
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 .بود ندیخوشا میموها یرو دستش حرکت

 .بودم شده داغون من ماجرا، اون از بعد_

 ...بهم چندبار

 .بود سخت شیبرا گفتنش فشرد، بهم را لبانش

 یتو روز چند هی میروح وضع خاطر به من بود، سرم باال مدت تموم پدرت_

 تنها منم بود، سرم باال همش نرفت، خونه اصال پدرت موندم، مارستانیب

 .دیلرز براش دلم حالت اون تو نورا، بودم

 

 .کردم پاک انگشتم با را دیچک ام گونه یرو که اشکش قطره
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 نگام چطور هیبق جامعه، تو برم چطور که نیا از بود، بد یلیخ حالم...حالم_

 که سیپل اومده، سرم ییبال چه دوننیم همه کردمیم حس کردن،یم

 پوشونده هاشونو افهیق و کردن نیماش سوار زور به منو گفتم بهش اومد،

 ...مهیناج گفتم که دنیپرس پدرتو نسبت بودن،

 

 .بود سخت یلیخ شیبرا کردن، فیتعر که بود مشخص صورتش حالت از

 .فشردم را دستش

 هی برام ارم،یب خودم سر ییبال دیترسیم خونم، برم نذاشت اون، از بعد_

 د،یرسیم بهم د،یخریم غذا زد،یم سر بهم ومدییم روز هر گرفت، خونه

 که کردم قبول...که کردم قبول و کردم عادت بهش که رفت و اومد نقدریا

 .بشم اشغهیص

 

 .دیدزد را اش زده خجالت نگاه

 ...اومد شب هی فقط، ساده کردن بغل حد در شد،ینم کمینزد اصال لیاوا_

 

 .گذاشت صورتش یرو را دستانش

 .کردم نگاهش منتظر و نشستم و برداشتم شیپا یرو از را سرم

 شب؟ اون شدیچ_



 

 به قلم     شقایق عفراوی
 

 1 
 

 .بود سیخ اشک از صورتش برداشت، صورتش از را دستانش

 دردناک یلیخ اولم یتجربه دم،یترسیم یلیخ من د،یخواب باهام شب اون_

 چندماه م،یشد تر کینزد بهم اون از بعد کرد، مراعاتمو یلیخ پدرت یول بود

 شد، حالخوش یلیخ گفتم، بهش یوقت باردارم، دمیفهم که بود گذشته

 خونمو در روز، هی که نیا تا گذروندیم من شیپ رو روزاش شتریب گهید

 ...زدن
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 از پر نگاه هی ادمه،ی هنوز نگاهش شکست؛ شکمم و من دنید با بود، زنش_

 زده، شوک من مبل، رو نشست آروم یلیخ و داخل اومد انزجار، و حسرت

 من داد، دست بهم یوحشتناک وجدان عذاب حس هی کردم، نگاش فقط

 بود نیا مثل نم،یبب خودم چشم با که نیا یول داره زن پدرت دونستمیم

! پوش کیش و بود کلیه خوش بود، خوشکل سرن، به بکوبن پتک با که

 .بود گرفته روخونه کل عطرش یبو و بود ها شاهزاده مثل ششیآرا

 

 .دادم دستش به و برداشتم زیم یرو از یدستمال

 .کرد پاک را شیها اشک
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 تره، قشنگ و تر بزرگ من یخونه گفت و کرد نگاه خونه وارید و در به_

 !نداره رو دهیچیپ خونه نیا تو که یعشق یول

 که بودم یزن من گرفت، شیآت قلبم که نورا گفت نویا یحسرت هی با

 ...بودم دهیدزد رو شوهرش

 

 :گفتم و فشردم را دستش

 ...نم ول و دنبالت ومدییم اون بود، بابا ریتقص_

 .کرد قطع را حرفم و زد یهق

 یزندگ یرو مویزندگ یها هیپا من! داره زن دونستمیم که من یول آره_

 ...بودن کج هاش آجر اول از من مشترک یزندگ ساختم، گهید یکی

 

 .داد ادامه و دیکش ینفس

 درآورد متشویق گرون ینور دستکش بود، ماهم هشت شد، رهیخ شکمم به_

 عذاب حس لحظه هر موندم، انگشتش تو کیش یحلقه اون مات من و

 بعدش زد، یتلخ لبخند و شکمم رو گذاشت دستشو گرفت،یم منو شتریب

 برام گهید روز چند و اومده نگم بابات به که گفت بهم و شد بلند حرف بدون

 ازم و کرد نگاه چشمام تو کنه،یم عوض ویچ همه که فرستهیم نامه هی

 کردم، نگاهش قیدق اومد، پدرت که شبش نگفتم، بابات به منم خواست،
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 شده یچ که شد چمیپاپ بودم، غهیص هی فقط من بود، گهید زن هی مرد اون

 کردم، بهونه رو یخستگ من و
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 دوست یول دمیدیم را نیا من و زدیم پا و دست یدیشد عذاب در مادرم

 ...چرا که بدانم داشتم

 فرستاد؟ یچ شد؟ یچ خب؟_

 .بود شده کالفه دستم از

 سرم چادرمو نداشتم، پخش دستگاه یحت من فرستاد، یدیس هی برام_

 برام خواستم ازش بود، کنارمون که یفروش یدیس مغاذه رفتم و کردم

 ...و کنه پخشش

 

 .دیکش دراز تخت یرو حالیب و گذاشت اش یشانیپ یرو را دستش

 .گرفتم را دستش و نشستم کنارش حالش، به توجهیب

 ؟یدیس اون تو بود یچ_

 .دیکش را دستش
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 ...دخترم یکنیم تمیاذ یدار_

 

 .دمیکش یقیعم نفس

 بود؟ یچ بگو فقط_

 .افتاد چشمش ی گوشه از یاشک قطره

 گهید...بدزدن منو بود خواسته ازشون که ییاونا با پدرت زدن حرف یصدا_

 .گمیم بعدا شویبق بکشم، نفس بذار نورا، نپرس

 

 .بست آرام را چشمانش

 فشار دستانش نیب را یتخت رو بود، خشک لبانش و دیلرزیم شیها پلک

 .ختیریم اشک و دادیم

 ؟یکرد ول منو چرا_

 منتظر لحظه هر که را یسوال نپرسم شدیم مگر یول نپرسم بود گفته

 بودم؟ جوابش

 .فشرد بهم را چشمانش

 .نکردم ولت_

 .کردم مشت را دستانم



 

 به قلم     شقایق عفراوی
 

 1 
 

 !عمارت در دم میگذاشت_

 !نورا کن بس_

 .رفت باال اریاختیب میصدا

 خونواده اون چرا بفهمم که بودم نیا دنبال عمر هی ها؟ کنم بس چرا_

 ساکت چرا بده، سواالمو جواب شده دایپ یکی که االن بدن، من با یکوفت

 شم؟

 

 .شد رهیخ چشمانم در و نشست و کرد باز را چشمانش

 من ؟یبفهم سواالتو جواب که بود نیا خاطر به فقط دنبالم، یاومد که نیا_

 ندارم؟ یارزش برات

 

 بودم؟ رفته دنبالش چرا یراست به کردم، نگاهش تنها

 جواب؟ دانستن یبرا فقط ای بود ام خانواده از ماندهیباق فرد تنها چون

 ...که شدم بلند اتاق از شدن خارج قصد به

 تو من کردن، خبر آمبوالنس مردم رفتم، حال از مغاذه همون تو_

 حالم! یشوهر یحت نه و یمادر نه ،یپدر نه کردم، مانیزا تنها مارستان،یب

 که نیا مثل اومد، پدرت دوروز بعد بدم، ریش بهت نداشتم نا یحت و بود بد

 تو داد، بهش رو یدیس و گفته بهش دار مغاذه همون و ستمین دهید و رفته
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 پدرت که نیا دنیفهم کردم، هیگر و زدم داد دمش،ید یوقت مارستانیب

 ...بود نیسنگ یلیخ برام کرده ویکار نیهمچ من به دنیرس یبرا

 

 .کردم قطع را حرفش

 ...تج بهت اونا خواستینم اون_

 .شدم خفه زد سرم که یداد با

 ...حرفم تو نپر یه ببند، دهنتو_

 

 .نگفتم یزیچ و فشردم بهم را لبانم

 گفت و اومد شبش که خونه رفتم! تو با بودم، تنها بازم شدم که مرخص_

 ...که
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 و نییپا انداخت سرشو دارم، خبر من که گفته بهش زنش که گفت_

 قبول راحت یلیخ اونم خوامش،ینم که گفتم بهش کرد، یخواه معذرت

 تراول مشت هی فقط گفت، یزیچ یحت نه کرد، موندن یبرا یاصرار نه کرد،

 ..رفت و زیم رو گذاشت
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 .شد ساکت خورد در به که یا تقه با

 .شد وارد کیک و یچا یحاو ینیس با جان مادر

 .ختیر بهم مزاحمت نیا از اعصابم

 .داشتند آمدن موقع یب در یخوب تبحر خانواده نیا

 د؟یندار الزم یزیچ_

 :گفت و زد یلبخند مادرم

 .یمرس زمیعز نه_

 داشت را اش مقنعه که مادرم یرو دوباره منتظرم نگاه شد، خارج که اتاق از

 .نشست کرد،یم خارج سرش از

 بار هی یا هفته پدرت بودم، شده خسته گذشت، ماه هی کنم،یم خالصش_

 بهتره که گفت بهم و اومد دوباره زنش رفت،یم و ذاشتیم پول و ومدییم

 کنهیم یکار و کشهیم لجن به پدرتو یزندگ وگرنه کنم گور و گم خودمو

 گذشت، من از پول خاطر به پدرت که نیا دنیفهم بشه، آواره بدبخت هی

 ...منم بود من تحمل حد از باالتر

 !بود برخورده غرورت به چون عمارت در دم یگذاشت یبرد و من توهم_

 .امهیبدبخت ی همه عامل که باشم یمرد با تونستمینم من_

 .دمیکش ادیفر
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 .دمیکشیم عذاب خونه اون تو من یدونستیم خوب بودم، بچه هی من_

 

 .بود من از تر بلند ادشیفر

 !یپول و خونواده چیه بدون بودم تنها زن هی دم؟یکشینم عذاب من_

 ؟یکردیم کاریچ و دادیم بهت که یپول پس_

 .شد کمینزد

 !کنم استفاده اون پول از تونستمینم_

 ...مزاحم هی برات من ینخواست منو تو خورد؟یبرم غرورت به چرا؟_

 .شدم خفه خورد صورتم به که یا دهیکش با
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 .کردم نگاهش زده شوک

 :گفت هیگر با

 مراقبمون تهش تا پدرت یکرد فکر کردم؟یم بزرگت ییتنها یچجور_

 هی بودم؟ یک داشتم؟ یچ مگه من گذشت، ازمون پول خاطر به موند؟یم
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 مرفه که بود نیا خاطر به گذاشتمت اونجا اگه نداشت، رو یکس که تنها زن

 ...یدینکش یپولیب حسرت وقت چیه یول بودن بد باهات دیشا ،یکن یزندگ

 

 :گفتم آلود بغض و آوردم نییپا ام گونه یرو از را دستم

 ...کردن تمیاذ_

 از ازت؟ بودم خبریب من یکرد فکر ،یبود زبونیب خودت تو نورا، کن بس_

 کارات یمو موبه و بود من دوست عمارت خدمتکار داشتم، خبر زتیچ همه

 نیتوه بهت یذاریم ،یکنینم دفاع حقت از ،ییترسو که نیا گفت،یم رو

 ...کنن

 

 !بودم بچه هی فقط من_

 ه؟یچ تیاصل درد_

 .گذشت پوچ میزندگ که نهیا من درد_

 .کرد نگاهم زیآم تمسخر

 یزندگ همون تو ؟یناشکر نقدریا چرا پوچ؟ یگیم خودت یزندگ به پوچ؟_

 خواهر مثل فرشته کردن؟ یخال پشتتو خونواده نیا پوچ، خودت قول به

 رو یزندگ نیبهتر و کرد ریگ شتیپ دلش که هم ریام کرد،یم رفتار باهات

 نورا، کن شکر خداتو برو...داده بهت خدا سالم ی بچه دوتا ساخته، برات
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 خراب رو ندتیآ و حال گذشته، ادی ای یول یبد رییتغ یتونینم گذشترو

 ...نکن

 

 .کنم هضم توانستمینم را شیها حرف

 خوب که یجماعت انیم کرد ول مرا خودش خاطر به کرد،ینم درک مرا او

 زد؟یم یگذار شکر از حرف االن و کنندینم رفتار خوب من با داستیم
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 !گذشته چه من بر دانستینم که او

 بود؟ کم سال ۱۹ مگر شدم، خورد ها آدم آن انیم من یلعنت سال ۱۹

 

 تولدم یروزا از ؟یچ هام عقده از گفت؟ینم هام هیگر از بهت خدمتکاره،_

 اونا لیم به خوردنم غذا یحت که نیا از گذشت،یم یعاد یروزا مثل که

 ...بود

 

 .زدم پسش که گذاشت بازوام یرو را دستش
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 کمدت گوشه یبذار دیبا فقط یوقت باشه داشته تونهیم ییمعنا چه پول_

 داشت یمعن تو یبرا! یباش نداشته ازش استفاده جرات و بخوره خاک

  وفتاد؟ییم یاتفاق چه ،یذاشتیم خودت شیپ منو اگه مامان؟

 

 یول کردم، کارو نیا یفکریب و یناراحت از من کن فکر تو مقصرم، دونمیم_

 !ینداشت رو هات بچه و ریام االن تو دادم،ینم تورو من اگه نورا، بدون نویا

 

 .بود یقو یلیخ کالمش یضربه

 متزلزل نگاهم و نشست درد به ام نهیس یقفسه و آمد بند نفسم که قدر آن

 !دیکاوو را صورتش یاجرا

 یمیتصم همون! یدار من میتصم خاطر به رو، تیزندگ نیا رو، شوهرت_

 ندتیآ سال ۱۹ گذشت، بد بهت سال ۱۹ اگه سرم، تو شیزنیم یدار که

 ...ساخت تورو االن بد، یها سال همون قشنگه،

 

 صبح اول نعناع یبو و محبت آن از یا نشانه دنبال چشمانش انیم در

 !نبود یول گشتم

 !بود من خود او
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 به آتش توانستیم کلماتش، با و شدیم عوض یا لحظه در احساساتش

 !اندازدیب آدم جان

 یحت شیپ ماه هی تا من ؟یزنیم سرم تو رویزندگ نیا داشتن منت_

 !یدار وجود تو دونستمینم

 

 .کرد سرش و زد چنگ تخت یرو از را یا مقنعه

 جواب که نیا یبرا فقط ؟یکن جادیا یفرق یتونست ،یدونست که االن_

 شیپ ماه کی همون خودت، قول به وگرنه دنبالم یاومد یکن دایپ سواالتو

 !یگشتیم دنبالم ،یدیفهم که
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 .دمید را خودم قامتش، تمام در ستاد،یا مقابلم که بار نیا

 

 !مامان میهم هیشب چقدر_

 تناسخ قرمزش و سیخ چشمان با که شد خارج لبانش از یکوتاه ی خنده

 .نداشت
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 یتو ماه ۹ نورا، شکستم دادم، دستت از یوقت من ،یمن قبل هیشب تو نه،_

 بودم، فکرت به فقط که داشتم دوست اونقدر بغلم، تو ماه کی ،یبود وجودم

 بد هم هرچقدر شن،یم خونواده برات اونا دونستمیم چون گذاشتمت اونجا

 کشور نیا یتاجرا نصف شهیم باعث اسمته، پشت که یلیفام یول نورا بودن

 ...کنن خم سر

 

 ...خوامیم آرامش کمی من ست،ین مهم من یبرا پول_

  ؟یندار_

 .نزدم یحرف و فشردم بهم را لبانم

 یعال دیبا گمینم خورن،یم غبطه بهش ایلیخ که یدار یزندگ االن تو_

 من که یریام اون ،یندار یدرد کنارت خونواده نیا داشتن با یول ،یباش

 ...بره چشمات تو االن غم نیا تا بده شویزندگ حاظره دم،ید

 

 .دمیکوب نیزم به ها بچه همانند را میپا

 من...فقط من_

 

 .نشست لبم یرو انگشتش
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 با تا رمیم دوباره من نورا، بدون هاتو لحظه نیا قدر نکن، زهر رو تیزندگ_

 یزندگ یجور زنم،یم بهت حرف هی هم فقط ،یوفتین گذشتت ادی دنمید

 .داشتم رو یزندگ نیا اقتیل یبگ خودت به نده،یآ در که کن

 

 .گذشت کنارم از ز،ییپا یصبحگاه سرد باد مثل

 .بود وجودم یها تکه خاکستر بر یآتش رفتنش یول بود جانم آرام آمدنش

 که یزیچ گرید بار نورا، من نتوانستم، یول بمان میبگو داشتم دوست

 !دادم دست از را خواستمیم
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 .آمدیم رونیب از ییصداها

 .کردمینم درک یول دم،یشنیم

 و ایدن نیهم در جسمم بودم، وارونه یایدن دو در معلق یجسم همانند

 ...گرید ییایدن در روحم،

 

 .کنم فیتوص چگونه را حالم دانمینم

 .کردیم وانهید مرا بودن، گنگ نیا و بودم گنگ
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 کوچک ینورا که یحال در ،یکرد بزرگ یلیخ را موضوع گفت،یم مغزم

 یها وارهید کامل، یگر یوحش با ه،یاول یها آدم همانند گرفته، آرام رایاخ

 .دیخراشیم نشیآگ زهر دراز یها ناخون با را قلبم

 یرحمیب با قلبم گذاشتم؛ آرامش یاندک یبرا قرارمیب قلب یرو را مشتم

 .کرد یقراریب یشتریب قدرت با و زد پس را دستم تمام

 گفت؟ چه

 بودم؟ مشیتصم ونیمد را ریام داشتن

 ...کندم تن از را بلوزم

 کرد؟یم حتینص مرا کردن یزندگ چگونه یبرا

 ...دمیکش را میموها کش

 شوند؟یم خانواده من یبرا ها آدم آن دانستیم چون گذاشت آنجا مرا

 ...آوردم در را شلوارم

 ساخت؟یم را امیبعد یزندگ گند، یزندگ سال ۱۹

 ...کردم باز را حمام در

 دم؟ینکش یپولیب درد وقت چیه یول بودند بد من با

 ...کردم باز وان درون را آب ریش

 داشت؟ ارزش قدر چه پول نیا مگر
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 ...دمیکش دراز وان سرد آب درون

 .بردم آب ریز به را سرم و بستم را چشمانم

 !بود دهیچیپ مشامم در هم هنوز نعناع، ی حهیرا
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 «ریام»

 

 .شد خارج اتاق از نورا مادر که بودم نشسته مبل یرو

 .شدم بلند هراسان انش،یگر صورت دنید با

 شده؟ یچ_

 .رفتم دنبالش به که شد خارج خانه از و انداخت بهم ینگاه حرفیب

 دنبالش به حرفیب رفت، نییپا هارا پله تند تند و نکرد استفاده آسانسور از

 .ستادیا و شد خسته یطبقات یط از پس که رفتمیم

 .کرد هیگر بلند یصدا با و نشست پله یرو

 .نشستم کنارش آرام

 .گرداند طرفم به را صورتش حضورم، حس با
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 .بود ناک وحشت نورا به شباهتش

 .دادم دستش به و کردم خارج بمیج از یدستمال

 ومدم،ییم خونتون دم هرسال بودم، فکرش به همش ها، سال نیا تموم_

 خوامش؟ینم که گهیم بهم بعد

 

 !زده یا دهینسنج حرف باز! نورا دست از یوا

 .کنم آرامش کردم یسع

 ...نداشته یمنظور_

 کردن دایپ یبرا فقط ست،ین من با دلش اصال اون نداشته؟ یمنظور چطور_

 !سراغم اومده جواباش

 

 .گذاشتم اش شانه یرو را دستم

 فرصت بهش سواله، از پر مغزش که یدرحال اونم نتتون،یبیم باره نیاول_

 ...هنوز نورا ن،یبد

 

 ...پس بود تیواقع یول بودم مردد ام جمله گفتن یبرا

 !کرده ریگ شیبچگ یتو یعنی بچس، هنوز نورا_
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 .انداخت بهم یبیعج نگاه

 .انداختم نییپا را سرم

 بچه مثال ستن،ین مهم براش آدما خاطرات، نیب کنهیم ریگ! ضهیمر نورا_

 که ندشیآ و حال و گذشته نیب شده گم اونقدر یول داره دوسشون هاش،

 و نداره پدرش مرگ به نسبت یخاص حس کنه،یم فراموششون وقتا یبعض

 ...نهیبب قبرشو ببرمش نخواسته ازم

 

 یناراحت که مادرش کنار هم آن زدن، نورا یضیمر از حرف بود سخت

 .کردیم نگاهم ینگران با و شده فراموشش

 یتیشخص چند یضیمر دچار ممکنه، نورا یول بدم حیتوض یلیخ تونمینم_

 !بشه
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 .شد درهم صورتش

 .شد ام رهیخ انزجار مثل یحالت با

 .نشست ام گونه یرو دستش ی ضربه که میبگو یزیچ کردم باز دهن
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 یضیمر انگ چرا ه؟یچ پرتا و چرت نیا ؟یگیم خودت برا یچ_

 ...یشوهرش مثال من؟ دختر به یچسبونیم

 

 .انداختم نییپا خجالت از را سرم

 کاریچ نیداشت سال همه نیا خونوادت اون و تو پس باشه؟ ضیمر چرا_

 روز و حال نیا به که اوردن سرش ییبال چه خونواده، اون مگه ن؟یکردیم

 وفته؟یب

 

 .رفت باال را آمده نییپا یها پله تند تند و شد بلند ها پله یرو از

 .شدم روانه دنبالش به

 !لطفا ا،یماه خاله ن،یاستیب لطفا_

 

 .شد وارد نیخشمگ و داد هل را خانه در من به توجهیب

 .رفتم اتاقمان طرف به زده وحشت نبود، سالن در یکس

 .بود گرفته دستانش انیم را سرش و بود نشسته تخت یرو مادرم

 وارد ستاد،یا مادرم مقابل نیخشمگ که ایماه به توجهیب بود، باز حمام در

 .آمد درد به قلبم مقابلم، ی صحنه دنید با و شدم حمام
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 وان درون سرد و حرکتیب نورا، و بود ستادهیا هیگر با وان کنار فرشته

 .بود نشسته

 .بود یگرید یجا ذهنش یول بود شده رهیخ رو روبه به چشمانش

 .شدم وان وارد لباس با و شدم کینزد

 .دمیکش آغوش به را اش زده خی تن بود، سرد آب

 .گرفت قرار ام شانه یرو سرش و افتادند حرکتیب دستانش

 

 .دیچیپ گوشم در اشزمزمه

 ؟یکرد ازدواج من با دخترشم، چون_

 .بست خی حرفش نیا با زین من تن

 .شدم رهیخ چشمانش در و گرفتم را شیها شانه

 ؟یزنیم حرفو نیا چرا داشتم، دوست شهیهم من نه، نورا نه،_

 یجار شیها اشک زد که یدوم پلک با شد، اشک از پر چشمانش و زد پلک

 .شدند

 :گفتم فرشته روبه

 !رونیب برو و کن باز رو گرم آب_
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 .دیچیپ گوشمان در ا،یماه داد یصدا

 شوهرش االن ؟یباش دخترم مراقب نبود قرار مگه کوثر، یکرد یکوتاه_

 بهتون؟ من اعتماد جواب بود نیا مراقبتتون؟ بود نیا! ضهیمر نورا گهیم

 

 ضربه که بود گفته دکتر نشنود، تا گذاشتم، نورا یها گوش یرو را دستانم

 .بود اش یماریب به بردنش یپ نورا، یبرا آخر ی

 .نشست لبانش یرو یتلخ لبخند

 لباس همان با و ستادیا و زد کنار شیها گوش یرو از و گرفت را دستانم

 .شد اتاق وارد س،یخ تن و ریز

 .رفتم دنبالش

 .ستادیا مادرش مقابل

 من قبال در یا فهیوظ ای تیمسئول خونواده، نیا بوده، تو از یکوتاه_

 من از مراقبت تو، یحرفا نه بودن مراقبم خوبشون ذات خاطر به نداشتن،

 ! توش دیدیر بهتون، لعنت که بود پدرم و تو ی فهیوظ

 

 .داد را نورا جواب یگستاخ با مادرش

 

 زنه؟یم یضیمر انگ بهت که یشوهر از ؟یکنیم دفاع یک از یدار_
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 .داد ادامه ومادرش زد یپوزخند نورا

 با یک دادن،ینم تیاهم بهت که نیا جز ها؟ اونا؟ کردن کارتیچ مگه_

 وفته؟ییم روز نیا به ندادن تیاهم

 

 وفته؛ییم روز نیا به گذشته، تجاوز از ترس تو اشیبچگ یهمه که یکس_

 !نمونه مادر
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 .گرفت قرار دردناکم قلب یرو دستم و دیرکشیت قلبم

 تجاوز؟

 !چرخاندمش سمتم به و گرفتم را شیها شانه

 .دادم بهش یتکان

 ؟یتجاوز چه تجاوز؟_

 .شدم اشرهیخ گنگ که زد بهم یچشمک

 کرد؟یم یباز داشت
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 .برگشت کردیم نگاهش دهیپر یرو و رنگ با که مادرش سمت به

 !بده بهم راهنیپ هی لطفا_

 نورا دست به یراهنیپ فرشته من یجا به و کردم فرو میموها درون را دستم

 .داد

 را بدش حال نشان زردش، یرو و رنگ و بود داده لم تخت یرو مادرم

 .دادیم

 

 ...داشتم تجاوز از ترس م،یبچگ ی همه من گرگا، نیب یانداخت منو_

 

 :داد ادامه و کرد تر کینزد را صورتش

 !مامان_

 

 :گفت یدردناک لحن با و گرفت را نورا دست ا،یماه

 ..تج بهت ،یگیم دروغ که بگو_

 .زد پس را دستش نورا
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 گذشته؛ من به یچ یکن درک یتونیم خوب تو یول کردم دایپ نجات نه،_

 !مامان یبود تجاوز یقربان خودت تو نباشه، یهرچ

 

 .نشست تنش بر یلرز و شدند شده خشک ایماه یها لب

 .شد بسته چشمانش و افتاد نیزم یرو بر ناگهان

 با که بودم نورا یرهیخ فقط من یول رفت سمتش وبه زد غیج فرشته

 .بود مقابلش ی صحنه یرهیخ پوزخند،

 

 231_پارت#

 

 

 .ندارند یخوش حال مادرم و ایماه م،یشد نیماش سوار

 .است نشسته یلبخند با کنارم، نورا

 یخوب یکودک که است یفرد است، یتیشخص چند یماریب دچار که یفرد»

 از دردهارا خود، یفعل تیشخص با متضاد ییها تیشخص ساختن با و نداشته

 «کندیم دور خود

 

 .گذارمیم شیپا یرو آرام را دستم
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 !بردیم شیپا وسط به و دهدیم تکان را دستم

 

 به تیشخص یرفتار نکات و ها یژگیو شود،یم تیشخص کیتفک دچار فرد»

 «دارد فرق یاصل تیشخص با آمده، وجود

 !نبود پروا یب نقدریا یجنس مسائل در وقت چیه نورا

 برانکارد تا کردم خبر را اورژانس از نفر چند عجله با و داشتم نگه را نیماش

 .اوردندیب

 آوار نیزم یرو بخش، به شدنشان وارد با رفتم،یم سرشان پشت عجله با

 .شدم

 .ستادیا کنارم

 !نباش شل نقدریا کن، کنترل خودتو_

 

 :گفتم آگاه ناخود و دیلرز لبانم و کردم نگاهش برنده و قیعم

 !یستین اون تو،_

 .انداخت بهم ینگاه مین

 .نبود معصوم و بود شده یوحش زین نگاهش حالت یحت

 ر؟یام خوبه حالت ستم؟ین یک من_
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 .نشست کنارم که دمیکش و گرفتم را دستش

 قرار ام شانه یرو سرش که کردم حلقه کمرش دور را دستم اظطراب با

 .گرفت

 

 تیشخص تمام که دارد وجود خاص شخص کی به یوابستگ مبتال، افراد در»

 «...دیبا...دیبا فرد نیا و هستند وابسته آن به ها

 

 بود؟ گفته چه دکتر کردم؟یم چه دیبا

 .دمیکوب وارید به آرام را سرم
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 .گذاشت اش شانه یرو را سرم و شد حلقه گردنم دور دستش

 !ستین خودش ریتقص_

 

 .ختندیر میها اشک حرفش، دنیشن با
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 .ختیریم فرو داشت چشمانم یجلو ام، یزندگ

 ست؟ین یک ریتقص_

 نیهمچ بودم جاش منم دیشا نداشته، یخوب حال زمان، اون تو ا،یماه_

 .کردمیم یکار

 

 !شدم جیگ

 است کرده رییتغ تیشخص که دانستمیم کامال من و بود کرده رییتغ نورا

 نشوم؟ متوجه من که کردیم رفتار یجور چرا یول

 ادی به یبرا مغزم یول داده حیتوض میبرا دکتر را حاالت نیا ی همه

 .کردینم یاری آوردنشان

 .درآوردم بمیج از را بود خوردن زنگ حال در که را ام یگوش

 !فرشته بله_

 شد؟یچ_

 .کردیم هیگر

 !گهیم یچ دکتر مینیبب تا داخلن، هنوز_

 .دیرس گوشم به بچه ی هیگر یصدا

 خوبن؟ ها بچه_
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 !میششونیپ رها و من اره،_

 .بودم کرده فراموش را رها

 .بود آور خجالت واقعا نیا و بود دهیشن را زیچ همه

 کنه؟یم هیگر چرا_

 !داداش عنقه بد یادیز دخترت_

 .شد دهیکش دستم از یگوش که دهم جواب خواستم

 نداره؟ تب امیت نیبب فرشته،_

 .نداشت ها بچه بابت یخاص ینگران وقت چیه کردم، نگاهش جیگ

 !داشت تب یکم روز اون_

 

 بود؟ نگفته من به چرا ؟یک

 .رفتم سمتش به و شدم بلند سمتمان به دکتر آمدن با

 .گذاشت ام شانه یرو را دستش و زد یلبخند

 دیتونیم شد، حل بخش آرام با که بوده یعصب شوک خوبه، حالشون_

 !دشونیببر

 .دمیکش یراحت نفس
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 .کرد پاک را اشکم و نشست ام گونه یرو نورا انگشت

 !ادینم بهت هیگر_

 هاله حاال که قشنگش، یعسل معصوم نگاه آن کردم، نگاهش چشمانش به

 .شناختمینم را نشسته آن یرو شرارت از یا

 !شناسمتینم_

 :گفت نگاهم در رهیخ

 !ریام شناسمت،یم خوب من یول_

 

 .بردم خانه به را ایماه و مادرم

 

 !بود حالیب یکن ایماه یول بود خوب حالش مامان

 ...هیگر یکل بود، خودم ینورا اگر

 خودم؟ ینورا

 .کردم نگاه آرامش مرخین به باشم، کرده درک را فاجعه عمق تازه که انگار

 !نبود شهیهم ینورا او،
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 ادمی یزیچ چیه چرا کردم؟یم رفتار چگونه کردم؟یم رفتار او با دیبا چگونه

 آمد؟ینم

 .رفت آسانسور سمت به ما، به توجه بدون م،یدیرس که خانه به

 .بودند ما منتظر سالن در رها و فرشته م،یشد که خانه داخل

 .دیبوس و کرد بلند را ها آن لبخند با و رفت ها بچه سمت به میمستق نورا

 .کرد بغل را امیت و کرد نوازش را ازین ی گونه

 :گفت رها روبه آن از بعد

 !بدم حمامشون خوامیم کن، روآماده وان_

 .شد بلند و گفت یچشم تعجب با رها

 .شد نورا ی رهیخ یا سکته یها آدم همانند زین فرشته

 .گرفتم دستانم انیم را سرم

 !ببر مهمون اتاق به ارمیماه خاله ببر، اتاقش به رو مامان لطفا فرشته_

 .کردم پرت تخت یرو را خودم و رفتم اتاقمان به

 

 .گذاشتم چشمانم یرو را ساعدم

 یرو از را دستم و نشست شکمم یرو بعد یکم و شد باز یآرام به اتاق در

 .زد کنار چشمانم
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 .شدم اش رهیخ یدرماندگ با

 .ختیر اش شانه یرو را شیموها و کرد باز را شیموها کش

 .گرفتم را شیجلو که دیبوس را لبانم و شد خم میرو

 !ستین یخوب وقت نورا، نه امشب_

 .شد خشن صورتش حالت

 !بده انجام یکار ستین بلد که زبونهیب همون اقتتیل_
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 .دیکوب بهم محکم را در و شد خارج اتاق از

 .شدم رهیخ سقف به

 

 مغز باشد، فشار تحت ات،یجسم و یروح تیوضع یوقت مواقع، یبعض در

 !کندیم صادر را توقف فرمان

 کندیم قفل را خاطرات و اتفاقات در مغز و شوندیم متوقف احساسات تمام

 !ینرو جا آن به تا
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 دروازه در هرچه یول کنم فکر ندهیآ به حال، به گذشته، به خواستمیم من

 !کردینم باز زدم،یم را مغزم

 «ممنوع کردن فکر» یتابلو درش، سر و بود کرده پرت رونیب جا آن از مرا

 .بود زده را

 ...کنم فکر توانستمینم اگر

 ...رمیبگ میتصم توانستمینم پس

 ...کنم درست را یزیچ توانستمینم آن بعد و

 ...کنم فکر و کنم فکر و کنم فکر کردم یسع و نشستم تخت یرو کالفه

 ...شدینم یول

 نورا موقع همان یول بزنم آن درون یمشت خواست دلم و کردم نگاه نهییآ به

 .شد وارد

 .کرد نازک یچشم پشت میبرا

 یبریم منو فردا نداشتم، یتوجه بهشون اصال همش، هام بچه شیپ امروز _

 یبرا کنمیم نیمع میتا نیحس با هم بعدش کنم، یدگیرس امور به شرکت

 تیریمد خودت با خوامیم گهیم رهینم دانشگاه فرشته ،یطراح آموزش

 بره خالت با خوادیم مادرت...هیاشتباه کار که کن متقاعدش برو بخونم،

 محل یبریم منو هم سر هی فردا بزنه، حرف باهات نکرده وقت یول مشهد

 هی هم بعد ی هفته رون،یب میریم باهم هممون لهیتعط فردا پس کارت،

 ...و یکنیم هیته برام سمینویم ستیل برات رمیبگ خوامیم یمهمون
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 .چرخاند اتاق دور را نگاهش

 !کنه عوضش یاریم نریزاید هی اد،ینم خوشم اتاق نیا نیزاید از_

 

 .شد خارج اتاق از دوباره و برداشت یلباس
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 افتاد؟ یاتفاق چه

 آمد؟ کجا از برنامه و حرف همه نیا

 .گرفتم تماس دکتر با و برداشتم را ام یگوش

 .پسرم سالم_

 !شدم مزاحمتون اگه دیببخش د؟یهست خوب دکتر سالم_

 مرتبه؟ یچ همه...یمراحم! پسرم نه_

 .زدم میموها به یچنگ

 ...نورا تیشخص_

 !میبگو چه دانستمینم
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 کرد؟ رییتغ_

 .شد خارج لبانم انیم از یآه

 .اره_

 ه؟یچطور_

 هیگر مارستانیب تو بشه، بد حالش که زد یحرف مادرش به عمد از! دکتر_

 اقتتیل گفت بهم ست،ین وقتش گفتم بهش شد، کینزد بهم خونه تو نکرد،

 شرکت به فردا که دیچ حرف و برنامه یکل برام بعدش خوره، یسر تو اون

 خوادیم مامانت رم،یبگ ادی یطراح ادیب نیحس و کارت محل امیب و بزنم سر

 ...رهینم دانشگاه خواهرم مشهد، بره

 

 !کرد ساکتم د،یچیپ یگوش در که آرامش ی خنده یصدا

 طبق نورا تیشخص ر،یام نیبب! دهینم انجامشون نورا که داد انجام ییکارا_

 رفتار چطور دونهینم گانس، وبچه صبور و آروم ،یگفت من به که یزیچ اون

 وجود به تیشخص باشه، حقش اگه یحت خوادینم یزیچ یکس از کنه،

 یجا همه به زنه،یم رک حرفاشو استقالله، دنبال برعکسه، قایدق آمده

 کنه؟یم تیاذ تورو یچ که بدونم خوامیم یول! داره نظارت یزندگ

 

 .دیچسب را میگلو خیب یبغض
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 !ستین یعاد زیچ ه،یضیمر هی نیا دکتر_

 ریغ ینورا که یکرد عادت چون! یندار عادت نورا نیا به تو پسرم، نه_

 ت،یشخص نیا و هیضیمر هی نیا آره! ینیبب رو خور یتوسر و مستقل

 که خواستیم شهیهم و ساخته خودش درون نورا که هست یتیشخص

 !باشه
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 :گفتم زده شوک

 باشه؟ نیا خواستهیم نورا یچ یعنی_

 درون ضیمر که هستند ییها تیشخص آمده، وجود به یها تیشخص_

 خودشو االن که باشه یزیچ خواستهیم هم، تو خانوم سازه،یم خودش

 ...داده نشون

 

 .زدم میپا به یمشت

 کنم؟ رفتار باهاش چطور_

 برعکس گفتم بهت شه،یم بدتر ،یکن لج باهاش اگه خواد،یم که همونجور_

 ...هیاصل تیشخص
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 برگرده؟ تا کشهیم طول یزمان مدت چه_

 ظاهر یا گهید تیشخص کن دعا فقط نکن، فکر برگشت به فعال برگرده؟_

 ...نشه

 

 چه؟ یعنی شدند، گشاد چشمانم

 ؟یا گهید تیشخص چه_

 فقط صرفا! برسه هم تا ۱۰ به ممکنه هست، یتیشخص چند یضیمر اسم_

 !ستین دوتا

 

 .کردم زمزمه یا رفته لیتحل یصدا با

 مختلف؟ ینورا تا ۱۰ بزرگ، یخدا_

 

 !بود یطوالن و بلند بار، نیا اش خنده

 داره خانومت یروح حال به یبستگ مقدارشه، نیا کن، کنترل خودتو پسر،_

! ارهیب وجود به یادیز یها تیشخص بخواد که ستین حاد هم حد اون در که

 .خوادیم یچ بفهم نکن، لج باهاش فقط
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 تخت یرو  و خوردم یآور خواب قرص بعد و زدم حرف دکتر با گرید یکم

 .دمیکش دراز

 .شود یکاوریر مغزم تا داشتم ازین خواب به زیچ همه از شتریب فعال
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 مغزم ساعت دنید با رفت،یم یکیتار روبه هوا شدم، داریب خواب از یوقت

 .دیکش سوت

 !بودم دهیخواب قدر چه

 .بود داده دست بهم یناک وحشت یبیغر احساس بود، خواب کنارم نورا

 .است دهیخواب کنارم یا بهیغر فرد که انگار

 بغلش آرام پس کردمیم دور او از را خودم دینبا افتادم، دکتر حرف ادی به

 .کردم

 .کرد یمخف نمیس درون را سرش و زد یغلت

 .بود خودم یشگیهم ینورا همان خواب در نشست، لبم یرو یلبخند

 .کردم باز را اتاق در آرام و شدم بلند

 مبل یرو بود، آغوشش در امیت که یحال در فرشته و بود روشن ونیزیتلو

 .بود نشسته
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 .نمیبنش کنارش تا دیکش کنار را خودش آرام دنم،ید با

  بعد و گرفتم آغوش در را امیت

 .میکرد نگاه شدیم پخش آن از اکشن یلمیف که ونیزیتلو به سکوت در

 .کردم نگاه امیت به انگشتم، دور یزیچ حس با

 سبزش درشت یها چشم با و بود کرده حلقه انگشتم دور را کوچکش دست

 .کردیم نگاهم

 .داد انگشتم به یکوچک فشار که زدم شیرو به یلبخند

 !بده حیتوض برام داداش،_

 !سخته مامان یبرا دادن حیتوض بگو، مامان به تو بعد گم،یم بهت_

 !باشه_

 .کردم نگاه رخش مین به

 .بودم شده بزرگ زود چه کوچکم خواهر

 ...یتیشخص چند_

 .کرد قطع را حرفم

 !دونمیم کامل درموردش نده، ادامه_

 .دمیکش یبخش رها نفس

 .بود دشوار یلیخ میبرا دادن حیتوض
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 !فرشته کنم کاریچ دیبا دونمینم_

 به یها تیشخص ا،یب ظهر سرکار، برو صبح! نیهم کن، رفتار شهیهم مثل_

 دیبا ما کنن، تر تنها رو یاصل تیشخص که نهیا هدفشون اومده، وجود

 تیشخص که یموقع تا البته نکرده، یتفاوت نورا انگار که میکن رفتار یجور

 رفتار خودش مثل دیبا ماهم صورت نیا در نکنه، لج باهامون اومده وجود به

 .میکن

 

 .خورد یفیخف تکان امیت که گفتم یآه و انداختم عقب را سرم

 شده؟ وونهید پدرت یدیفهم توهم_

 :گفت و دیخند فرشته

 !زنهیم حرف دوماهش ی بچه با که وونهید اونقدر_

 ؟یرینم دانشگاه چرا_

 .داد غم از یا هاله به را شیجا اش خنده

 !باشم دور نورا از خوامینم_

 .کردم نوازش را شیموها

 !ینیبب رو جواد یخواینم_

 .کرد پر را چشمانش اشک

 ...داداش_
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 .گرفت دارش بغض لحن یبرا دلم

 !گرفتمش آغوشم در و دمیچیپ دورش را دستم

 .کرد هیگر آرام و گذاشت ام شانه یرو را سرش

 .کرد حلقه فرشته انگشت دور را دومش دست امیت

 !بود بلد خوب را دادن یدلدار من پسرک

 ن؟یداریب چرا_

 

 !بزرگ یخدا

 .کردیم فرق نورا با کلماتش یادا طرز صحبتش، لحن یحت

 .رفت آشپزخانه به و شد رد مقابلمان از

 .کردیم فرق زین کردش نگاه و رفتن راه طرز یحت

 :کرد زمزمه گوشم دم و برداشت ام شانه یرو از را سرش فرشته

 !کن بغلش شهیهم مثل برو_

 پشت از و رفتم بود کرده باز را خچالی که نورا سمت به و دادم بهش را امیت

 .گرفتم آغوشش در

 .بود نورا یبو ش،یبو

 .دمیکش بو و دادم قرار گردنش یگود در را سرم
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 .شد رهیخ چشمانم درون اش یوحش نگاه با و برگشت سمتم به

 !برنگشته اون_

 !بوم

 !کرد بمیتخر

 

 238_پارت#

 

 .برسم نظر به یعاد کردم یسع و دمیکش هم در را میها اخم

 !مهمونه اتاق تو ؟یگیم رو مامانت برنگشته؟ که هیک اون_

 .زد یپوزخند

 که میزیچ من. یایب راه من با کن یسع! زمیعز راه اون به نزن رو خودت_

 ...رمیم یاینم کنار اگه! باشه خواستیم نورا

 

 .بود یباز قصدش پس

 .کردم نوازش آرام را شیبازو

 یخوب وقت ر،یام دل زیعز یول خانومم، یهست یخوب گریباز...نورا...نورا_

 .میبزن حرف امیب تا اتاق تو برو ست،ین
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 :گفت و نشست خانه آشپز در یصندل یرو اتاق به رفتن یجا به

 !یبد انصراف دانشگاه از یخوایم گفتم داداشت به من_

 .ستادیا نورا مقابل و آمد شهیهم مثل فرشته

 تا دارم دوست شتریب رو تیریمد ،یبخوا راستشو و تنهام اونجا آره،_

 !یپزشک

 

 .انداخت فرشته نییپا به باال از ینگاه نورا

 تورو من باشه، نفروخته رنگ بهت خودش که کن رنگ ویکس برو_

 خر یول نباشم نورا دیشا نزن، گول منو ،یترشته عاشق تو شناسم،یم

 .ستمین

 

 .رفت اتاق به و شد بلند یصندل یرو از آن از بعد

 .دمیکش یا کالفه نفس و نشستم بود نشسته که ییجا یرو

 !کن امتحان رو گمیم که یراه هی داداش،_

 ؟یراه چه_

 .دیچیپ را انگشتش دور را شیموها یانتها
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 یول بده جواب کنم فکر! الزمه یول باشه سخت یلیخ برات دیشا دونمیم_

 !یباش شهیهم مثل که باشه حواست دیبا

 

 .شدم اش رهیخ متفکر

 فرشته؟ هیکار چه_

 .انداخت نییپا را سرش و دیچیپ هم در را دستانش و گرفت گاز را لبانش

 !یکرد لبم به جون فرشته، بگو د_

 ...دیبا تو داداش_
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 .بستم سرم پشت را اتاق در

 .دمید تخت یرو را اش شده جمع کریپ اتاق، کیتار یفضا در

 اش گونه یرو را دستم و دمیکش دراز کنارش آرام و رفتم تخت سمت به

 ...شد ام رهیخ و کرد باز را چشمانش که گذاشتم

 ...گذاشتم لبانش یرو را لبانم و بردم جلو را سرم

 ...بود حرکتیب و سرد لبانش
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 اش نهیس و گردن تا فک امتداد در را میها بوسه و زدم مهیخ تنش یرو

 .کاشتم

 .بودند افتاده کنارش و بودند شده مشت که دمید را دستانش

 .شدم رهیخ چشمانش به و کردم بلند را سرم

 .بودند سرد و حالتیب

 یرو نوازشش یبرا دستانم و گرفتند را لبانش تا چشمانش راه میها بوسه

 .شدندیم دهیکش بدنش

 :کردم زمزمه آرام گوشش دم

  عاشقتم؟ چقدر که یدونیم_

 :گفت من لحن یآرام همان به

 !من نه یاون عاشق_

 .گذاشتم لبش یرو را انگشتم

 .بده پس بهم اونو پس_

 .نشاندم گردنش یرو یطوالن ی بوسه و کردم خم را سرم

 که دمیکش باال را دستانم آوردنش در قصد به و بردم راهشیپ ریز دست

 .گرفت را میجلو

 .گرفتم کام به دوباره را لبانش
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 .دیکوب امنهیس به یمشت

 ...نکن یباز باهام! ستمین...اون...من_

 ...دارم دوست بازم من...یباش که هرکدوم ه؟یچ فرقش! شیه_

 .کردم حس لبانم یرو را اشک نم نشست، چشمش یرو ام بوسه که بار نیا

 .شد فشرده مشتش درون راهنمیپ

 .شد بلند و داد هلم که دمیبوس و کردم جدا رهنمیپ از و گرفتم را مشتش

 ...دیکوب را در و شد خارج اتاق از

 .دمیکش دراز باز طاق تخت یرو و کردم یهوف

 در او یا هیثان بعد و شد باز شدت به اتاق در که شدند خواب گرم چشمانم

 .بود آغوشم

 .زدیم هق و دیلرزیم تنش

 شدم؟ یجور هی من چرا شده؟ یچ...ریییام_

 !دمیخند من یول کردیم هیگر او

 !بود برگشته مینورا

 

 ...نوشت سندهینو️❤

 دیبگ نظراتتونو شمیم حال خوش
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 .بود تند شیها نفس و دادیم فشار ام نهیس به را سرش

 .زدم شیموها یرو یا بوسه

 .شد دهیکش ساعت به نگاهم

 .رفتمیم مغاذه به دیبا گرید یساعت و بود شده صبح

 یعسل خمار چشمان و کرد بلند را سرش که کردم جدا دورش از را دستانم

 .دوخت نگاهم به را اش

 اد؟ینم ادمی روزید از یزیچ من چرا_

 .دمیم حیتوض برات بعد رم،یبگ تماس هی بذار زمیعز_

 .کرد جدا من را خودش و گفت یا باشه آرام معصومم، دخترک

 تراس وارد گرفتم،یم تماس دکتر با که همانطور و برداشتم را ام یگوش

 .شدم

 مرتبه؟ زیچ همه ر،یام جانم_

 .دوختم چشم شلوغ شیکماب ابانیخ به و گذاشتم نرده یرو را دستم

 ...از یه و آدینم ادشی یزیچ یول برگشت، نورا_
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 :گفت و کرد قطع را حرفم

 .دمیم حیتوض براش خودم نجا،یا ارشیب زود_

 .زدم میموها به یچنگ

 بدونه؟ دیبا حتما_

 .منتظرتونم پسر، نکن تلف رو وقت! آره_

 

 دم،ید ستادهیا اتاق وسط را نورا که شدم اتاق وارد و کردم قطع را تماس

 .بود رهیخ اش یگوش به بهت با که یدرحال

 بود، یگرید آن عکس کردم، کینزد اش یگوش به را سرم و شدم کشینزد

 .بود شده گرفته هل بچه کردن حمام هنگام که در که

 :دینال و دوخت چشمانم به را لرزانش یها مردمک

 اد؟ینم ادمی  رو نیا من چرا_
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 :گفتم و گرفتم دستانم نیب را شیها شانه
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 رونیب لباس خوامیم ازت االن فقط ،یبفهم ویچ همه دمیم قول زمیعز_

 !ینپرس یسوال و یبپوش

 

 .رفت کمدش سمت به و داد تکان آرام را سرش

 از که نبود سالن در یکس. میشد خارج اتاق از آماده دو هر یقیدقا از پس

 .نداشتم را دادن حیتوض حال رایز کردم شکر را خدا بابت اسن

 را سرش نیماش در بست، را چشمانش و داد هیتک ام نهیس به آسانسور، در

 .گذاشت میپا یرو

 بودم؟ دور ازت کنمیم حس چرا تنگه؟ برات دلم نقدریا چرا ر،یام_

 .شد سفت نیماش فرمون دور دستم

 .کردم فرو شیبایز یموها یال را گرمید دست

 .دیکش یقیعم نفس بست را چشمانش

 وارد گریکدی با و کردم مرتب شیبرا را شالش دکتر، مطب به دنیرس با

 .میشد ساختمان

 .بودند نشسته انتظار سالن در ضیمر دوتا

 .رفتم بود آن پشت پوش دیسف یمنش که دفتر کنج یچوب زیم سمت به

 :گفت و زد یلبخند دنمید با

 .نشیآفر یآقا دیاومد خوش_
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 !امیب گفتن دکتر یآقا خانوم، سالم_

 .دییبفرما شده هماهنگ بله_

 او اول گذاشتم و کردم باز را دکتر اتاق یا قهوه در و گرفتم را نورا دست

 .شود وارد

 .شد بلند شیجا از احتراممان به آرامش، لبخند همان با دکتر

 .فشردم را دستش و رفتم سمتش به

 .مزاحمتمون بابت دیببخش دکتر، سالم_

 خانومن؟ نورا شونیا د،یمراحم پسرم، نه_

 .بود شده میقا سرم پشت بایتقر معذب نورا

 :گفت اش شده چفت لبان نیب از آرام

 .دکتر سالم_

 :گفت من روبه و دیخند دکتر

 ؟یگفت بهش یچ ده،یترس یحساب خانومت_

 :گفتم و انداختم باال یا شانه

 !نگفتم یچیه_

 .خورد کمرم به نورا آرام مشت

 .دمیترس ینگفت یزیچ چون قایدق_
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 .زد برق یا لحظه یبرا دکتر چشمان کردم احساس

 .مینیبنش اتاق درون چرم مبل یرو که کرد اشاره
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 میمستق یخوایم ،یباش آروم خوامیم ازت یول ،یدیترس دونمیم دخترم،_

 چونم؟یبپ ای بدم حیتوض برات

 :گفت و کرد قفل هم در را دستانش

 !میقیمست_

 :گفت اش یشگیهم آرامش همان با دکتر

 !یشد یتیشخص چند یماریب دچار شما_

 

 .برگشتم نورا سمت به ینگران با

 .بود شده رهیخ دکتر به باز یدهان با و بودند شده گرد چشمانش

 :گفت من روبه دکتر

 !پسرم بمون رونیب لطفا_

 ...دکتر اما_
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 !رونیب_

 .نشستم انتظار یها یصندل یرو و شدم خارج اتاق از

 .بستم را چشمانم و کردم لیمتما عقب به را سرم

 .کردیم کالفه مرا داشت ت،یوضع نیا

 بزنم؟ کله و سر نورا چندتا با عمر آخر تا بودم مجبور من یعنی

 .گرفتم تماس یعل با و کردم خارج بمیج از را ام یگوش

 یبلد سفارش، یبرا انیم یمشتر چندتا ام،یب نتونم دیشا امروز ،یعل_

 گه؟ید یکن کاریچ

 !تخت التیخ س،یرئ بله_

 !بود تخت کار بابت از المیخ هم واقعا

 .بود کرده جلب را اعتمادم و بود گرفته ادی خوب را کارش یعل

 .کردم نگاه مطب اطراف به یکم

 .داشت یا ساده اریبس دکور

 یشانیپ به یا ضربه خیتار دنید با و شد قفل وارید یرو میتقو یرو چشمم

 .زدم ام

 تولد ام، ۲۷ و من تولد با بود مصادف گرید دوروز بود، بهشتیارد ۲۰امروز

 !بود نورا
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 !بودم کرده فراموش کامال

 بود؟ مناسب نورا یبرا تولد گرفتن ایآ تیوضع نیا در

 چه؟ کند رییتغ تشیشخص یمهمان وسط اگر

 .دادم فشار چشمانم به را دستانم کف و کردم یا ناله

 یمردانگ تمام الیخیب و بگذارم مادرم یپا یرو سر که داشتم یبیعج لیم

 .کنم هیگر ها،

 بدون ام، یزندگ حفظ یبرا دنیجنگ نیا از بودم، شده خسته چرا، دروغ

 .بودم شده کالفه ،یکس کمک

 ...با یک تا

 انتظار رفتم، طرفش به و شدم بلند میجا از اتاق، از نورا شدن خارج با

 ...او یول کند نگاهم مغموم و آرام شهیهم مثل داشتم

 .کرد قفل نگاهم در نگاه جسور، ینگاه و بلند یسر با
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 .شرکت میبر که منتظرم در دم من داره، کارت دکتر_

 .گذاشت یباق کالفه مرا و گذشت مقابلم از
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 .کردم پرت مبل یرو را خودم و بستم محکم بایتقر را در و شدم اتاق وارد

 .کرد نگاهم قیعم و ساکت دکتر

 کنم؟ تحمل رو هاش شدن عوض نیا دیبا یک تا شد؟ ینجوریا دوباره چرا_

 شه؟یم خوب چجور و یک

 .نشست کنارم و شد بلند اش یصندل یرو از دکتر

 !ریام نشه قبل مثل دیشا خانومت_

 .دادم هیتک دستانم کف به را سرم

 اون از زنت بده مگه نکن، فکر یمنف نقدریا ؟یکنیم مقاومت نقدریا چرا_

 یدونیم بشه؟ لیتبد جسور و هدفمند یزن به و ادیدرب فشیضع پوسته

 که هیزیچ همون نیا! ستین زنت نیا یکنیم فکر که نهیا ه؟یچ تو مشکل

 که یزیچ به االن و باشه خواستیم که یزیچ بود، ساخته درونش یتو نورا

 دیبا تشمیشخص نیا ،یدار دوسش اگه تو و ریام زنته نیا ده،یرس خوادیم

 .زنته وجود از یجزئ نیا ،یباش داشته دوست

 

 .ندینشیم ام شانه یرو دستش که کشمیم یقیعم نفس فقط تنها

 بچه از مراقبت ییتوانا یحت اون ؟یکن سر فیضع ینورا با یخوایم یک تا_

 که نهیا خاطر به ناشناختس تو یبرا اگه نوراست همون نیا نداره، رو هات

 که اول روز جلوروته، گهید آدم هی انگار که یکنیم رفتار باهاش یجور تو
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 بشه مستقل بشه یقو کنه، رییتغ زنت یدار دوست ینگفت مگه یاومد

 ؟یکنینم قبولش چرا ه؟یچ مشکلت پس شده االن خب بشه، هدفمند

 

 .دمینال عجز با

 !ستین ادشی میقد از یچیه_

 نیبب دونه،یم ویچ همه نورا نیا کرد، لیتبد اونو م،یقد خاطرات اشتباهه،_

 گهید که نکن دقت نیا به ا،یب کنار باهاش ،یدار دوست زنتو واقعا که ریام

 یبرا داره هدف شده، جسور که کن دقت نیا به ست،ین خور یتوسر و آروم

 زنت یقبل تیشخص ؟یدار بچه از ینشد خسته خودت تو واقعا ش،یزندگ

 باشه؟ بوده هیاصل اون معلوم کجا از ر،یام بود بچه

 

 .کردیم جیگ مرا شیها حرف

 دکتر؟ کنم کاریچ_

 .کرد وارد ام شانه به یفشار

 تا باش، یشگیهم ریام همون گس،ید آدم هی انگار که نکن رفتار یجور_

 !باشه تو ینورا اونم
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 باشد؟ من ینورا او تا باشم یشگیهم ریام همون

 اش یسادگ همان یبرا دلم که باشم یکس شدن عوض شاهد شدیم مگر

 رفته؟

 !گفتیم راست هم دکتر طرف کی از

 کنم؟ تحمل را نورا بودن پا و دست یب دیبا یک تا

 کرد؟یم یتفاوت بود اش یقبل تیشخص اگر معلوم کجا از

 نیا با مدت کی تا توانستمیم یول نبودم موافق کامل دکتر یها حرف با

 .باشد راحت ازبابتش المیخ یکم و کنم سر دیجد ینورا

 .رفتم رونیب و کردم یخداحافظ دکتر از

 .کردیم نگاه اطراف به یجد یصورت با و بود داده هیتک نیماش در به

 .زد لبخند دنمید با

 .زدم شیرو به یلبخند زین من یجیگ با مهربان، یآشنا لبخند همان

 ثابت میسرجا دکتر، حرف یادآوری با یول افتاده یاتفاق چه شدمینم متوجه

 .ماندم

 «نوراس همون نیا ست،ین زنت نیا یکنیم فکر»
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 رییتغ اخالقش فقط بود، نورا همان او کردم، رصد نگاهم با را شیسرتاپا

 رییتغ روزانه مودشان که ایدن نیا در آدم صدهاهزار همانند بود، کرده

 .کندیم

 یقیعم نفس توانستم یمدت از بعد و شد برداشته قلبم یرو از یبار که انگار

 .بکشم

 دستانش شه،یهم همانند که دمیکش آغوش در اورا و کردم تند پا سمتش به

 .گذاشت ام نهیس یرو را سرش و کرد حلقه کمرم دور را

 :گفت که کاشتم شیموها یرو یا بوسه

 !شرکت میبر دیبا یول شده تنگ دلت دونمیم_

 .شد خارج میها لب نیب از یآرام ی خنده

 ...وفتدیب یاتفاقات چه ای ببرد کجا مرا یزندگ است قرار دانستمینم

 .دارم نگه را ام یزندگ تا کنمیم تالش من شد هرچه یول
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 «نورا»
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 انگشتانم یال البه از باد شدن رد از و کردم خارج نیماش شهیش از را دستم

 .بردم لذت

 .شدم رهیخ یرانندگ هنگام ریام رخمین به

 .نشاند را لبانم یرو یلبخند

 .بازگشت بدون دیشا بار نیا آمدم، دوباره من داشتم، یبیعج حال

 .شدم انینما خود و کردم باد رهسپار را فیضع ینورا

 !است من هیشب یینورا داشتن اقتشیل که یزندگ ساختن یبرا

 شده، پخش آهنگ و دندیرقصیم ام یشانیپ یرو بر باد وزش اثر بر میموها

 .دیچیپیم ام تازه روح در که بود  یلذت

 .شدم رهیخ کوچک نهییآ در خودم، ریتصو به

 .دندیخندیم سرخم لبان و بود شاداب ام یعسل نگاه

 .گذاشت شیپا یرو و گرفت را دستم

 .زدم اش گونه یرو به یا بوسه و شدم خم طرفش به

 شینما به بایز یا منظره چشمانش جنگل و برد دل لپش چال و دیخند

 .داشت وا رقص به را قلبم یها قاصدک و گذاشت

 

 ...ستمگرم ی معشوقه یا تو
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 ...بگذرم؟ تو از چگونه

 ...سنگرم یب که بکش مرا

 ...توست سپاه تو یمو

 ...توست سالح تو چشم

 ...نابرابر جنگ درون

 

 تفاوت نیا با نورام، همان من یول بودم بهیغر کی من نظرش در که دانمیم

 .باشم لحظاتش بخش یشاد خوامیم غم، یجا به که

 .بلرزد اش مردانه دست ریز ستین قرار بعد به نیا از من، ی زنانه دست

 .دارمیبرنم لرزان و کوتاه یها قدم سرش، پشت بعد، به نیا از

 داشتن اقتیل من که بفهمانم ایدن به تا دارم،یبرم قدم محکم و شانه به شانه

 نگه اقتیل یول کرده فراهم میبرا مادرم دیشا را شوهر و یزندگ نیا

 .آوردم دست به خودم را داشتنش

 ...نشدن عاشق و دنید تورا است سخت

 ...قدقن شدن عاشق دوباره تو از بعد

 ...برفت دهید از هرآنکه برود دل از

 ...من سر از تو یهوا نرفت و یرفت
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 .کرد ول را دستم اش،یگوش خوردن زنگ با

 مامان؟ جانم_

 !شرکت میریم میدار نورا با_

 اونجاست؟ هنوز ایماه خاله چشم،_

 !نام مادر زن آن از یخبر دنیشن یبرا کردم زیت گوش ناخودآگاه

 .میبخور رونیب ناهار دیشا نه باشه، اها،_

 .خداحافظ_

 

 لخت یموها. شدم رهیخ ریام به متفکر و گذاشتم لبم یرو را انگشتانم

 ...بایز لبان ،یعمل ینیب سبز، چشمان ،ییخرما

 !بود جذاب یادیز شوهرم لعنت،

 کنار؟ یزنیم_

 چرا؟ هوم؟_

 !رمیبگ لبات اون از بوس هی_
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 .شد ام رهیخ شده گرد یچشمان با

 !شهینم صبحه، االن زم،یعز_

 .کردم مرتب را میموها و گفتم یاوهوم

 به تا میرفت ادهیپ را کوتاه یریمس و کرد پارک کوچه در را نیماش ریام

 .میدیرس شرکت

 !کردم نگاه مشیعظ ساختمان به و ستادمیا شرکت مقابل

 !بود من مال ثروت نیا عظمت، نیا شرکت، نیا

 !دیرسینم ونسی به زین ازآن یا ذره

 دست و شد کمانینزد رو خنده ریام دنید با نگهبان م،یشد شرکت وارد

 .فشرد را ریام

 ؟یخوب پسرم، سالم_

 :گفت من روبه

 جان؟ بابا یخوب دخترم، سالم_

 .زدم شیرو به یلبخند

 !تونیخوب به یمرس سالم،_

 .کرد بش و خوش ریام با گرید یکم و زد میرو به یلبخند
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 و کف و سقف مجلل، اریبس شده کیسرام یفضا انداختم، ینگاه اطراف به

 . بود یا قهوه و یریش رنگ به ییها کیسرام از وار،ید

 .برد آسانسور سمت به و گرفت را دستم ریام

 روحم و بود شده نیسنگ نفسم. دیچرخیم دورش نگاهم آسانسور، درون

 !دیطلبیم یزیچ

 در کردنم، نوازش با دنم،یبوس با گرفتنم، آغوش در با که یزیچ همان

 .افتییم ختم تنم یرو تنش به و دیچرخیم وجودم

 مجلل یتابلو آن، یباال که یدر. شد متوقف چهارم طبقه در آسانسور

 .شدم وارد اول من و کرد باز رو بود شده زده تیریمد

 راه یمیصم کیعل سالم و شدند متوقف دنمانید با دفتر، در نیحاضر

 !بودم داغ چون نداشتم شانیها حرف به یتوجه من انداختند،

 وقفه آن در شتریب هرچه و خواستیم را خودش یرو شوهرم تن حس تنم،

 .شدمیم تر تحمل یب من شد،یم انداخته

 

 دیسف یها وارید و یا نقره کیسرام کف بود، یا نقره و دیسف دفتر، طیمح

 ...یا نقره راه راه یوارید کاغذ با

 !ام نهیس ی قفسه یرو لبانش حس

 .بود یمختلف نیعناو ها آن در سر که دفتر اطراف در موجود در تا پنج
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 !دستانم انیم شیموها حس

 ...تیریمد د،یتول ن،یمهندس ،یحسابدار مثل

 !انداختندیم رد تنم یرو لطافت، با انگشتانش، سر یوقت

 لبخند با را بودند شده روانه سمتم به که ییها یپرس احوال و کاتیتبر لیس

 .دادم جواب

 ...کردندیم داغ نقره را تنم یجا یجا که لبانش
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 .داشتم نگه لبم یرو را ام یاجبار لبخند و کردم حلقه شیبازو دور را دستم

 نشسته یصندل یرو نیحس.میرفت ت،یریمد اتاق به ها، حرف اتمام از پس

 شیجا از دنمانید با که بود دستش ریز در یا پرونده یبررس درحال و بود

 .آمد طرفمان به و شد بلند

 .دیاورد صفا نش،یآفر یآقا و خانوم به،_

 .کردم یپوف

 ؟یبذار تنهامون شهیم ،یخوب هم تو میدونیم و میخوب ن،یحس سالم_

 .کرد نگاهم یفیظر اخم با ریام
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 :گفتم شد رد کنارمان از یوقت. گفت یا باشه و کرد یاوم نیحس

 .تو ادیب یکس نذار و واجبه ،یداداش ببخش_

 .شد خارج اتاق از و زد یضیعر لبخند که زدم بهش یچشمک

 شده؟ یزیچ نورا_

 .کردم راهنشیپ یها دکمه بند را دستم

 .خوامیم یزیچ هی من آره،_

 .گرفت صورتم مقابل را صورتش

 ؟یچ_

 .رو نیا_

 .دمیکوب لبانش به را لبانم بعد و

 بعد و دوخت لرزانم چشمان به را خمارش یها مردمک و گرفت فاصله یکم

 .گرفتند یباز به را لبانم لبانش، دوباره

 .شدند حلقه کمرم دور دستانش و رفتند فرو شیموها درون دستانم

 .بود ریگ نفس و داغ مانیها بوسه

 در یا قهوه چرم مبل طرف به و کرد بلند مرا و انداخت میپاها ریز دست

 .برد اتاق

 .کردند دایپ ادامه ام نهیس ی قفسه تا و گرفتند هدف را گردنم شیها بوسه
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 .دمیکش شیها پک کسیس نیب را دستم و کردم باز را راهنشیپ یها دکمه

 کبود بودم مطمئن که زد مک را ام نهیس ی قفسه یباال و زد کنار را شالم

 .شودیم
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 خونه؟ میبر نورا،_

 .کردم حلقه گردنش دور را دستم

 .خوامتیم جا نیهم نه،_

 !کنم قفل درو بذار خب_

 .دمیخند

 !شترهیب جانشیه ینجوریا_

 .شد ام رهیخ شده گشاد یچشمان با

 !ننیبب مارو تو انیب کارمندا کن فک ه؟یچ شترهیب جانشیه_

 !هاتن سامونیرئ چه گنیم موقع اون_

 را در و شد بلند حال نیا با یول دیخند و کند مقاومت برابرم در نتوانست

 .کرد قفل
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 ...و زد مهیخ میرو و اومد طرفم به کند،یم تن از را رهنشیپ که یدرحال

 جانیه پر و نیتر داغ نیا م،یافتاد نفس نفس به دو هر و رفت کنار میرو از

 .بود ما ی رابطه نیتر

 تا رفت در طرف به ریام.میدیپوش را مانیها لباس و میشد بلند عجله با

 با که چرخاندم اتاق دورتادور را نگاهم من و کند باز را قفل نامحسوس

 .ماند باز دهانم ن،یدورب دنید

 .کردم باز درو_

 !نیدورب ر،یام_

 هن؟_

 اش یشانیپ بر محکم دست کف با و کرد نگاه کردمیم اشاره که ییجا به

 .دیکوب

 .رمیبگ را لبخندم یجلو نتوانستم یول نخندم تا فشردم بهم را لبانم

 !میشد بدبخت خندس؟ وقت االن ؟یخندیم_

 .کرد نگاهم نیخشمگ که کردم آزاد را ام خنده

 .داره جانیه برات نمیا البد خنده،یم چه نگا_

 ییآقا شیپ نشسته را نیحس و رفتم رونیب به شیها زدن غر به توجه یب

 .زد میرو به یلبخند که رفتم طرفش به.دمید

 !ایب لحظه هی_
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 .آمد همراهم و گفت صحبتش طرف به یدیببخش

 جونم؟_

 ه؟یک دست نا،یدورب لمیف_

 .دیبود توش که یاتاق ستمیس یتو_

 نتشون؟یبینم یکس یعنی_

 .من فقط_

 .زد سرم به یثیخب فکر

 .بدم جانیه ریام به کمی خوامیم من نکن، نگاه یزیچ تو امروز خب_

 .گفت یچشم و کرد باز را ششین

 .کردم جمع را لبخندم که آمد ریام موقع همان

 ه؟یک دست نایدورب لمیف داداش،_

 .زدم نیحس به ینامحسوس چشمک

 چرا؟ ومدهین امروز که همکاراس از یکی ستمیس یتو_

 .کرد رها آرام را نفسش ریام

 نمشون؟یبب شهیم_

 بدم؟ انجام برات یدار یکار آرم،یم رشیگ برات شب تا یول داره، پسوورد_

 .زدم قهقهه قلبم در نیحس حرف از
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 .کرد مخالفت هراسان ریام

 .بفرست برام رو پسوورد فقط نه، نه_

 .کنمیم شیاوک شب تا داداش، حله_

 .انداخت نییپا را سرش کالفه ریام

 .میریم بعدش و ییدستشو رمیم_

 .رفت یا آشفته حال با که دادم تکان را سرم

 :گفتم نیحس به رو تند

 !زود خوام،یم رو یورود یدرا دیکل_

 به و کرد خارج کشو از یدیکل دسته رفتم، دنبالش که رفت تیریمد اتاق به

 .گذاشتم فمیک در که داد دستم

 ؟یخوایم یچ برا_

 .چاندمیپ انگشتم دور را ام شده خارج شال از یموها ی طره

 !یدزد لمیف امیب آقامون با خوامیم_

 .افتاد خنده به

 !کلکا یا_

 .ماند نصفه حرفمان ریام آمدن با



 

 به قلم     شقایق عفراوی
 

 1 
 

 نظرم در یول کنم، تشیاذ آمدینم دلم که نیا با و بود دمغ یحساب ریام

 .نبود بد طنتیش یکم

 .میبرگشت خانه به نداشت حوصله و حال آقا چون

 .دمید مقابلم کالفه دست به بچه را رها و فرشته شدنمان وارد با

 چتونه؟_

 .شد قرمز خشم از فرشته و کرد یپوف رها

 شروع نمیشیم تا م،یاستیب دیبا همش هات، بچه نیا با دیبر کمرمون_

 !زدن عر کننیم
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 .گرفتم فرشته از را ازین و دمیخند

 .چسباند ام نهیس به را سرش و داد تکان را کوچکش یپا و دست دنمید با

 از کرده بغ ریام یول بدهد دستش به را امیت تا رفت ریام سمت به رها

 .رفت اتاق به و گذشت کنارش

 .کرد نگاهم مشکوک فرشته که گرفت ام خنده

 !گرفتس داداشمون حال شده یچ نمیبب بگو ایب_
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 .بردم ها بچه اتاق به و گرفتم را جفتشان دست و کردم باز را شمین

 شد؟ یچ مینبود ما دیبگ همه از اول_

 :گفت فرشته

 ناهار منم! خوابه هنوز هم مامان رفت، ما شدن داریب از قبل ایماه خاله_

 .کردم درست

 .دمیکشیم نفس بودنش با االن تا انگار برود، خب رفته؟ ایماه

 !درک به

 .شدم خارج فکر از داد بهم فرشته که یتکان با

 تاب و آب با بهش توجهیب یول زد نق یکم که گذاشتم تختش در را ازین

 :گفتم

 از هم ریام و داره نیدورب شدم متوجه بعدش میکرد سکس شرکت یتو_

 به ومنم نهیحس توریمان رو فقط لمایف که نگفتم بهش من یول! هیعصبان نیا

 گفت ریام به یول میدار برشون میبر شب تا نهینب یزیچ که گفتم نیحس

 !همکاراس از یکی ستمیس سر لمایف که

 

 .زدم یینما دندان لبخند حرفم اتمام از بعد

 .کردندیم نگاهم بهت با و بود باز دهانشان

 سکس؟_
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 :داد ادامه رها

 شرکت؟ تو_

 .زد بهم یمحکم یگردن پس فرشته که دادم تکان ذوق با را سرم

 کرد؟ شروع کدومتون! یلعنت یاهایحیب کاراس؟ نیا یجا شرکت یتو_

 .گرفتم خودم به یپرغرور ژست

 ...ما و بود کرده رو شوهرم یهوا دلم من،_

 :گفت و زد میبازو به یمشت رها بار نیا که بود نشده تمام حرفم

 .کنم کنترل خودمو نتونستم دیببخش_
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 .شد رها بغل در امیت جمع حواسم که دمیمال را میبازو

 .بود ام رهیخ معصومانه و بود گذاشته رها نهیس یرو را سرش

 .گرفتم آغوشش در و کردم دراز دست رفت، ضعف نگاهش یبرا دلم

 ...خودم همانند پسرکم گذاشت، ام شانه یرو را سرش

 .دمیبوس را اش شده مشت کوچک دست.بود آرام ام یقبل خود همانند! نه

 کاراس؟ نیا یجا شرکت ینگفت ده،یورپر نورا_
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 .کردم باز را شمین

 .داشت جانیه_

 .داد تکان را سرش هم بعد شد ام رهیخ یبیعج حالت با فرشته

 .ندادم بهش یتیاهم

 .ارمیب جا حالشو حموم هی با جونم، شوهر شیپ برم من_

 با و گذاشتم تختش درون را دهیخواب امیت شان، شده باز دهن به توجه بدون

 .شدم خارج اتاق از نقو، نق ازین دنیبوس

 .بود گذاشته چشمانش یرو را ساعدش و بود دهیکش دراز تخت یرو ریام

 .بود نگران چه ،یآخ

 یرو و رفتم تخت یرو ریز لباس با و کردم خارج تنم از را میها لباس

 .نشستم شکمش

 یرو اغواگرانه یحالت با را میموها و کردم بلند چشمانش یرو از را ساعدش

 .انداختم ام شانه

 :کردم زمزمه گوشش دم و نشاندم لبانش یرو یا بوسه و شدم خم شیرو

 ؟یبزن فمیل یایم کنم، حموم خوامیم_

 .داد بهم یفشار و نشست باسنم یرو دستانش

 !نه که چرا_
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 !دمشیبوس دوباره و دمیخند

 !ایب و اریدرب لباساتو کنم، میتنظ رو آب رمیم_

 .رفتم حمام طرف به و شدم بلند شیرو از

 ختم،یر وان درون را معطر یها گلبرگ و کردم باز وان درون را گرم آب

 .ختمیر زین را اسی گل ی حهیرا ونیلوس از یکم نیهمچن

 .کردیم سرمست مرا شدیم بلند آن از که ییبو

 یدست تماس موقع همان که شود ولرم آب تا کردم باز یکم را سرد آب ریش

 .شد باز نمیسوت قفل بعد و کردم حس کمرم یرو را

 قفل دستانش نیب کمرم که برگرداندم را میرو و نشاندم لب یرو یلبخند

 .شد

 .گفت یآخ که گرفتم گاز را شیبازو طنتیش با و زدم یلبخند

 !یا قلمبه یبازو عجب! جووون_

 .داد وارد کمرم به یفشار و داد هیتک ام یشانیپ به را اش یشانیپ

 !یکیبار کمر عجب! جوووون_
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 ام،یگوش خوردن زنگ با که بودم ها ضرف شستن حال در آشپزخانه یتو

 .دادم جواب و کردم خشک لباسم با را دستانم

 ه؟یاوک یچ همه ن،یحس جانم_

 کردم، آماده براتون هم زیسوپرا هی یراست رم،یم دارم منم رفتن همه آره،_

 .بگذره خوش

 .نشست لبانم یرو یثیخب لبخند

 ؟یطراح آموزش یبرا یایم یک یراست طال، دستت_

 .میکن شروع بعد میبخر رو لیوسا میبر صبح فردا یموافق اگه دونم،ینم_

 خوبه؟ ده ساعت باشه،_

 .آره_

 با زدن حرف حال در مبل یرو که ریام به و کردم قطع یخداحافظ از بعد

 .کردم نگاه بود جان مامان

 بهم یا خسته لبخند که گذاشتم جان مامان مقابل و برداشتم را وهیم ظرف

 .زد

 :گفتم ریام روبه و زدم یلبخند زین من

 .میبر دیبا زد، زنگ نیحس زم،یعز_

 .افتاد شیگلو در ییچا حرفم دنیشن با

 .زدم کمرش به یا ظربه خنده با
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 م؟یکن کاریچ دیبا االن واقعا،_

 .منتظرتونم گفت_

 .شد بلند شیجا از

 .میبر باشه_

 .رفت اتاقمان به من از زودتر و

 .گرفتم را شیبازو و شدم روانه دنبالش

 االن و رفتم کش داشویکل صبح من م،یریم میدار دونهینم نیحس ر،یام_

 !یدزد میبر دیبا

 .افتاد نیزم یرو دستش در راهنیپ و شد گرد رتیح از چشمانش

 م؟یکن کاریچ_

 .انداختم باال یالیخیب با را میها شانه

 !یدزد_
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 ؟یچ یدزد_

 .لمیف_
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 تن به را اش یمشک راهنیپ یا کلمه گفتن بدون و کندیم نگاهم گنگ

 .کندیم

 .کنمیم تن به را اسلشم شلوار و یمشک کوتاه یمانتو زین من

 .کندیم لیتکم را پمیت یمشک شال و یمشک دار لبه کاله

 از م،یها پلک بر یدود ی هیسا با و کشمیم لبانم یرو زین یقرمژ لب رژ

 .سازدیم الت دختر کی من

 جلسه؟ میبر میخوایم مگه ر،یام اوف_

 بهش را اش سورمه نیج شلوار و رمیگیم دستش از را کتانش شلوار

 .دهمیم

 اش یمشک دار کاله شرتیت و کنمیم باز را دارش دکمه راهنیپ یها دکمه

 .آورمیم در را

 به یبیعج لیم که شودیم جذاب چنان آن پوشد،یم را شیها لباس یوقت

 ی رابطه کی رفتن قبل شدیم کاش.دهدیم دست بهم برنامه کردن کنسل

 !میباش داشته گرید

 ؟یریم خودت شرکت به یدزد یبرا واقعا؟_

 مادر و فرشته متعجب یها نگاه به توجهیب و دهمیم تکان ذوق با را سرم

 .میشویم خارج خانه از جان

 !میبر موتور با ر،یام_
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 .کشدیم شیموها درون درون یدست

 .ومدیینم خوشت موتور از تو_

 .آدیم خوشم االن_

 .میرویم زردش و یمشک خفن موتور سمت به

 .زنمیم گره کمرش دور را دستانم و شومیم سوار ریام پشت

 .بزن کاست کاله_

 .زنمیم پچ گوشش دم

 !بخوره کلمون به هوا بذار خوام،ینم_

 ...خطرن نورا_

 .زنمیم کتفش به یمشت و شومیم خسته

 ؟یستین بلد! باش الت و باحال شده که هم شب هی ر،یام_
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 .مالدیم را اش شانه

 باشم؟ الت و باحال_

 .کنمیم حلقه کمرش دور دوباره را دستم
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 .آره_

 .راندیم سرعت با و کندیم روشن را موتور ناگهان

 .کندیم شتریب را سرعتش زین او و خندمیم بلند

 یها فش زین ها راننده و کشدیم ییال ها نیماش نیب از ابانیخ وسط در

 .کنندیم بارمان یکیرک

 پرواز هوا در و بودند شده خارج کاله و شال حصار از میموها نصف زین من

 .کردندیم

 !!برو تر تند ر،یام_

 برم؟ کجا گهید میدیرس_

 .میبود دهیرس گفتیم راست کنم،یم اطراف به ینگاه

 .شومیم ادهیپ موتور از سیف پوکر

 ؟یاورد دارویکل خب،_

 .دهمیم تکان را سرم

 !میدار مشکل هی یول_

 ؟یمشکل چه_

 .کنمیم اشاره نگهبان به انگشت با

 !شناسمشیم ستین یموضوع نیا_
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 .رمیگیم را شیبازو که برود سمتش به تا داردیبرم قدم

 که تو میبر یجور دیم؟بایکنیم کاریچ نجایا شب وقت نیا پرسهینم خب_

 ؟یدار شمارشو! نفهمه

 .خواندیم را نامم معترض

 ه؟یچ یبرا کارا نیا! نورا_

 .کوبمیم نیزم به را میپا

 .بزن زنگ_

 .آوردیم در را اش یگوش و کندیم یپوف

 که شرکت، ابونیخ پشت رسمیم االن من یحاج ؟یخوب یحاج سالم الو،_

 !فعال حله دارم، کارت اونجا ایب هست هم رستوران هی

 

  و شودیم خارج اتاقکش از.کنمیم زوم نگهبان یرو و کنمیم باز را شمین

 در سمت به و رمیگیم را ریام دست.رودیم ساختمان یپشت قسمت به

 .کنمیم باز را آن دیکل با و میدویم یورود

 .بندمیم آرام را آن در، کردن باز از بعد

 بدبخت؟ اون به بزنم زنگ شد؟ تموم_

 .زنمیم داد سرش ناخودآگاه و شومیم هسته شیغرغرها از
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 من ننیحس توریمان رو لمایف ه؟یچ یدونیم اصال غرغرغر، همش اه، بسته_

 ...یول میبگذرون خوش کمی خواستم فقط

 .پردیم حرفم انیم

 نگران روز کل یگذاشت و یگفت دروغ بهم چرا پس ان؟ نیحس توریمان سر_

 بودم؟ یحال چه تو یدونیم باشم؟

 .میایب کوتاه نبود قرار من یول بود او با حق

 خوش ییتنها من بذار و نزن حرف گهید پس ،یدیفهم که االن باشه، خب_

 .بگذرونم

 :گفتم لب ریز و زدم بهش یا تنه

 !عنق کهیمرت_
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 .دیکش خودش سمت به مرا و گرفت را میبازو

 وسط آبرومون بحث نورا، کرد یشوخ باهاش بشه که نبود یموضوع نیا_

 !بود

 .داشتم کنترل تحت را زیچ همه من یول اوست با حق دانستمیم دلم ته

 ...بو کنترلم تحت یچ همه ،یباش نگران نقدریا نبود الزم ش،یا_
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 بکنه؟ مسخره یشوخ هی خوادیم خانوم دونستمیم چه من_

 زد؟یم داد من سر شدم، مبهوت شیباال یصدا تن از

 بازوانش انیم را سرش و شد جمع خود در یا گوشه آرامم کوچک ینورا

 .کرد یمخف

 .زدم داد خودش همانند و دمیکش هم در اخم

 کار هی یبرا ینیبب یندار چشم ،یبزن غر یبلد فقط تو نزن، داد من سر_

 !یریبگ میتصم خودت فقط یدار دوست زم،یریم برنامه خودم

 .زد کمر به را شیها دست

 ...کیم عقب شهیهم و یریبگ میتصم یستین بلد تو چون_

 .ماند نصفه حرفش دمیکش که یغیج با

 حرف من با یوقت بهتره توهم ستم،ین زبون یب خور یسر تو ینورا من_

 ! بلدم زدن داد منم چون ریام نییپا یاریب صداتو تن یزنیم

 بعد  و گرفت دستم از هارا دیکل شد، ام رهیخ یعصب و سرخ یچشمان با

 .داد هل یخروج درب سمت به مرا و گرفت را میبازو

 !ارمیب هارو لمیف اون من تا استیب موتور شیپ رونیب_

 .ستادمیا اش نهیس به نهیس و برداشتم جلو به یقدم

 !بمونم کجا و برم کجا که یریبگ میتصم من یبرا یتونینم_

 !رمیبگ میتصم تونمیم خوب و شوهرتم_
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 .زدم یپوزخند

 !یتونینم که فعال_

 .ستادیا کنارم هم او که شدم آسانسور وارد خودش از جلوتر

 محرومت یچ همه از نکن یکار نورا رم؟یبگ میتصم برات تونمینم که_

 !کنم

 .دادم پاسخ اعتنا یب

 .کنم محروم خودم از تورو منم تا بکن کارو نیا تو_
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 .دیکش خود سمت به مرا و گرفت محکم را دستم مچ

 !نورا کن تکرار دوباره ؟یگفت یچ_

 :گفتم دیتاک با واژه به واژه چشمانش، در رهیخ

 !کنمیم محروم خودم از تورو_

 رها را دستم مچ بعد و گذراند نظر از را صورتم یاجزا شده، قفل یفک با

 .کرد باز را دفتر در و میشد خارج آن از آسانسور توقف با کرد،
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 خیم مقابلم یفضا یرو چشمانم او، به اعتنا یب من و خورد زنگ ریام یگوش

 .شد

 ها آن یرو ییپتو و بودند شده دهیچ هم کنار که یادیز و بزرگ یمتکاها

 .بود رهیغ و شکالت و پسیچ و پفک از اعم تنقالت انداع پتو یرو و بود

 درک طیمح نیا در را اش ییکارا که داشت وجود زین لبتاب کی ها آن کنار

 .نکردم

 تتیاذ ببخش! نباش نگران شما ،یحاج میشرکت یتو خودمون ما آره_

 .خداحافظ غربانت براومدم، پسش از خودم نه نه کردم،

 .ستادیا کنارم متعجب ط،یمح دنید با زین ریام

 .برداشتم بود آن یرو یا نوشته که را تاب لب و رفتم طرفشان به

 وجود یزیچ ها ستمیس یتو دم،یم انتقال نجایا هارو لمیف روز هر من»

 خوشتون زمیسوپرا از دوارمیام د،یبگذرون خوش راحت الیخ با پس نداره

 «باشه اومده

 .کردم حس کمرم یرو را دستش

 م؟یبزن حرف! نورا_

 .کردم حلقه گردنش دور را دستانم و برگشتم طرفش به

 یلیخ ما یول بود اشتباه کارم دونمیم خوامت،یم بازم باشم، که یهرجور_

 !میباش خوش کمی خواستم م،یبود کرده ریگ یزندگ نیا یتو بود وقت
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 .کرد رها را نفسش

 لمایف اگه کن فکر درصد هی یول ستمین یگذرون خوش مخالف من زمیعز_

 شد؟یم یچ دنیرسیم یا گهید کس دست به

 تنم بر یلرز نندیبب یگرید اشخاص را مان یهمخوابگ لمیف که نیا تصور با

 .نشست
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 .کردم نگاهش معصوم یچشمان با خطاکار یها بچه همانند

 !یشیم هیتنب حرفات خاطر به_

 چرا؟ ر؟یام اِ_

 .یزد یزشت یحرفا_

 .یزد داد سرم توهم_

 .شدم روانه دنبالش که رفت آشپزخانه به و شد بلند

 .کن هیتنب منو توهم خب_

 .گرفتم خود به یا مغرورانه ژست

 .یشینم کمینزد روز چند_
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 :گفت دیکشیم سرک خچالی درون که یدرحال

 .یخوابینم بغلم تو شب چند که نهیا توهم هیتنب باشه،_

 .آمد جوش به خونم اش یالیخیب همه نیا از

 .یشینم کمینزد گفتم اول من خوبه_

 .زد بهم یشخندین و کرد خارج خچالی از را آب یبطر

 .بود گهید زیچ هی منظورت تو_

 ؟یزیچ چه_

 .دیکش انگشتش دو با را لپم

 !میبد انجامش نرم یمتکاها نیا یرو آرزوته که یکار همون_

 .امدمین کوتاه حال نیا با یول بست را دهانم و بود یقو کالمش ی ضربه

 .بود کال منظورم من ریخ نه_

 .زد باسنم به یمحکم ی ضربه و شد کمینزد

 نزنمت؟ نجوریا که نهیا منظورت یعنی آها_

 .گرفتم فاصله ازش و گفتم یآخ

 زدنه؟ وضع چه_

 ؟یخانوم بزنمت یدار دوس یجور چه_

 .کرد داغ را وجودم که انداخت میسرتاپا به یزیه نگاه و
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 بازنده قطعا چون کند، شروع من با را فیکث یباز نیا گذاشتمیم دینبا نه،

 .بودم من اش

 .زدم یینما دندان لبخند ذهنم، به یفکر دنیرس با

 نه؟ ای خاموشن نایدورب ینیبب یکن چک یتونیم_

 و کردم پرت ها بالشت یرو را خودم زین من رفت، تیریمد اتاق به حرف یب

 .کردم روشن را تاب لب

 !خاموشن_

 !یاوک_

 زین تاپم شر از کندم، تن از را شلوارم و کردم باز را مانتوام یها دکمه

 .دمیکش دراز دوباره زیر لباس با و شدم خالص

 

https://t.me/joinchat/T6xm2kf-WBokhElNAMbIjA 

 ��نقدمون گپ
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 لب.دیکش دراز کنارم اشکننده وانهید عضالت آن با و کند را شرتشیت زین او

 شیرو کرد، جلب را نظرم شب لدیف کردم، پاک را ها لمیف و کردم باز را تاب

 . میشد مواجه یینمایس لمیف یکل با که کردم کیکل

 .کردم یپل را( After) لمیف باالخره و کردم نگاه را ها لمیف زده ذوق

 گریکدی با کردم، تجربه که بود ییها شب نیبهتر از هم باز شب آن

 آن لمیف از بعد و میبرد لذت عاشقانه لمیف از م،یخورد تنقالت و میدیخند

 .میشد خارج شرکت از بامداد ۴ ساعت و میکرد جور و جمع را جا

 

××××××××××××××××××××××××××× 

 !رسهیم ریام االن گهید بکن جون فرشته، اوف_

 .زد بهم یا تنه و شد رد کنارم از حرص با

 م؟یبکن جون دیبا چرا ما شوهرته تولد_

 و دمیکش بود بافته میبرا شگاهیآرا که میموها ییقایآفر بافت به یدست

 .کردم لوچ شیبرا را چشمانم

 !شهیم برادرت من شوهر چون_

 ...بود ام۲۲ ریام تولد امه، ۲۴ امروز نمونه، خانوم_

 .کردم قطع را حرفش
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 روز اون که دادم جوابتو هم دفعه هزار و یزنیم حرفو نیا یدار دفعه هزار_

 برگشت، شب ۱۱ ساعت که یدید خودتم و سرکاره شب تا بود گفته ریام

 تولد یالک برگشت، ۱ ساعت و داشت یخارج یها یمشتر هم بعدش روز

 ...و نداشت براش یجون  ومدییم خسته گرفتمیم اگه یحت گرفتم؟یم

 را ریام جواب و گذاشتم نصفه را حرفم ام یگوش خوردن زنگ یصدا با

 .دادم

 جانم؟_

 !ییجا هی میبر که خونه امیم دارم من زمیعز_

 را ناتیتزئ تمام آمدیم اگر د،یایب االن نبود قرار ستاد،یا نهیس در قلبم

 .ختیریم بهم ها برنامه ی همه و دیدیم

 :گفتم زده هول

 .باال یایب ستین الزم نییپا امیم و شمیم آماده من باشه_

 .برداشتم را فمیک و کردم قطع را تماس بزند یحرف بگذارم که نیا بدون

 میها برنامه وگرنه نکردم عوض را میها لباس شگاهیآرا از بعد که خداروشکر

 .ختیریم بهم

 !نهیبب نجارویا ومدهین تا نییپا برم زودتر اد،یم داره ریام رمیم دارم من_

 .نهیبیم که قشنگتو ی افهیق و مو نه،ینب ناتویتزئ خانوم، مشنگ_
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 اومدن مهمونا که ۸ ساعت تا کنمیم یسع کنم،یم شیکار هی اونو حاال_

 .باشه حواستون شماهم کنم گرم سرشو

 

 دم،ید یالب در را ریام موقع همان که رساندم نییپا به را خودم فرز و تند

 .دمیکش یراحت نفس

 همه شدمیم خارج خانه از رترید قهیدق کی اگه بودم آمده نییپا موقع به

 .رفتیم لو زیچ
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 نگاهش کنجکاو اش، شده مرتب شیر ته و شده کوتاه یموها دنید با

 .شد گرد چشمانش شمیآرا و مو دنید با زین او کردم،

 شگاه؟یآرا یرفت_

 .گرداندم را چشمانم و گفتم یاوم

 شگاه؟یآرا یرفت تو نه،_

 .خاراند را گردنش پشت

 .دارم یخارج یمشتر فردا چون آره_

 .گفتم یآهان
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 م؟یبر میخوایم کجا_

 .گرفت را دستم و زد یلبخند

 .یشیم متوجه خودت_

 خودش را جواهراتش تمام که اولش ی شعبه. برد خودش مغاذه به مرا

 مرا ریام کردند، سالم ییخوشرو با فروشندگان ورودمان، با.کندیم یطراح

 .داد قرار مقابلم و کرد خارج یسیسرو  آن از و برد ییکشو کنار

 دیخورش طرحش که دیسف طال انگشتر و دستبند گوشواره، گردنبند، ست

 .بود

 .بود فیظر و بایز یلیخ

 :گفت ییبایز لحن با و کرد نوازش را ام گونه

 !دمیخورش یدیتاب نور بهش دیخورش مثل و یاومد میزندگ به که یمرس_

 

 از حجم همه نیا از و شدیم اشک از پر چشمانم بودم، سابق ینورا اگر

 ...نورا نیا یول ختمیریم اشک احساسات

 گونه و کردم حلقه گردنش دور را دستانم مغاذه وسط و کردم باز را شمین

 .دمیبوس را اش

 .عاشقتم ،ییعاغا یمرس_

 .کردم نگاه سیسرو به ذوق با من یول کرد نگاهم خجالت یکم و بهت با
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 .کنم نیمز را خودم آن با داشتم دوست تابانهیب و بود بایز یلیخ

 از من و میبزن قدم یکم داد شنهادیپ م،یشد خارج مغاذه از که نیا از بعد

 مسرور و حال خوش آمده، وجود به ها مهمان آمدن یبرا یکاف وقت که نیا

 .شدم قدم هم همراهش

 قرار که گفتم نیحس ینامرد از شیبرا م،یکرد صحبت میها برنامه از یکم

 نام ثبت زمان که نیا از زد، قولش ریز یول دهد ادی یطراح من به بود

 کنم نام ثبت دانشگاه در یآموزدانش سوابق با دیبا و است گذشته کنکور

 .کنم صبر بعد سال تا توانمینم و هستم عقب یکاف ی اندازه به چون

 

 259_پارت#

 

 .میبرو خانه به که گفت ریام و شد هشت ساعت زدن، هم به چشم کی در

 دهم فرشته به یامکیپ نامحسوس کردم یسع و شدم نیماش سوار استرس با

 یصدا بندش پشت و شد بلند ام یگوش امکیپ یصدا موقع همان که

 !ریام یگوش

 .میکرد مانیها یگوش در را سرمان حرف یب و میانداخت بهم ینگاه

 «دنیرس مهمونا»نوشته که بود فرشته
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 باشد ادمی زد، یلبخند زین ریام موقع همان که کردم خارج آسوده را نفسم

 .شد اش خنده باعث که بود چه امکیپ بپرسم ازش

 شود؟ خراب زیچ همه نکند داشتم، استرس

 میشد وارد گریهمد با کرد، باز دیکل با را در ریام م،یستادیا که خانه در پشت

 باهم، همه ها مهمان و شدند روشن خاموش یها چراغ برنامه، طبق که

 ...یول گفتند مبارگ تولدت

 :گفت و کرد بلند شیها دست یرو مرا و شد رهیخ من به ذوق با ریام

 .مبارک تولدت_

 .آورد نییپا مرا صورتم، دنید با که شد گرد رتیح از چشمانم

 ؟ینشد زیسوپرا_

 .گرفتم تولد برات من یش زیسوپرا دیبا تو شم؟ زیسوپرا من_

 .شد ام رهیخ بهت با زین او حاال

 ؟یچ یعنی_

 :گفت و آمد جلو خنده با فرشته

 عوض لباساتونو دیبر فعال االن م،یدیم حیتوض براتون االن ست،ین یزیچ_

 .دیایب و دیکن
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 عوض یبلند رنگ قرمز راهنیپ با را شلوارم و مانتو من و میرفت اتاق به

 .انداختم سرم یرو زین یمشک شال و کردم

 .دیپوش یمشک نیج شلوار و قرمز راهنیپ زین ریام

 ؟یدیخر یک رو لباس نیا نورا_

 ؟یدیخر یک راهنتویپ تو بازار، رفتم فرشته با که روز اون_

 .دشیخر برام فرشته بازار دیرفت شما که روز همون_

 .گرفتندیم قرار خود یسرجا پازل یها تکه کم کم

 و نیحس مانیها مهمان م،یکرد یکیعل و سالم اول و میرفت ها مهمان شیپ

 .بودند ریام لیفام یها بچه از چندنفر و دلربا

 زیر و بود یگوش درون شانیسرها جفتشان و بود ستادهیا نیحس کنار سارا

 .دندیخندیم زیر

 هم هیبق و بود آمده بود یجذاب یلیخ و متشخص پسر که نامزدش با دلربا

 .بودند سرخوش و تنها

 من از هم ریام و رهیبگ امروز رو ریام تولد خواستیم نورا که، نهیا هیقض_

 نه من نه که ییجا اون از و شه زیسوپرا که رهیبگ یک رو نورا تولد دیپرس

 جهینت در ره،یبگ امروز گفتم ریام به م،یدار تولد دوتا ی حوصله شما

 .دونستینم کدومشون چیه یول کردن یزیر برنامه روز هی یبرا دوتاشون
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 .میشد رهیخ فرشته به بهت با

 .داد مونیباز یچطور دیسف چشم ی دختره_

 سالن وارد ازین با رها موقع همان که چرخاندم را نگاهم و دادم تکان را سرم

 .شد

 یپرنسس راهنیپ آن در اریبس و بود یا خورده و دوماه حاال قشنگم دختر

 .بود یخوردن اش قرمزش

 با مادرجان زمان هم و گرفت آغوشش از را ازین و رفت رها سمت به یسام

 .شد وارد خانه آشپز از امیت

 فرشته، که بود معنا نیا به نیا و بود تنش یمشک شلوار و قرمز راهنیپ

 .بود کرده ست ما با را ها بچه لباس

 دست، به کیک نیحس و نشاند مبل یرو را ما و گرفت را دستمان فرشته

 .شد کمانینزد دیرقصیم که یحال در

 ...ستاره بغل کی بهاره، گل یاها_

 انداختم، باال را میابروها کیک دنید با شد، کمانینزد و داد کمرش به یقر

 .بود کوچک یادیز کیک

 .داشت نگه ریام صورت مقابل را کیک

 !عشقم مبارک تولدت_

 .زد ریام صورت به را کیک نیحس که زد یلبخند ریام
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 .کردم درک را کیک بودن کوچک یمعنا حاال

 و برداشتم یدستمال نشوم، فیکث تا گرفتم فاصله ریام از یکم خنده با

 را نیحس و شود بلند که بودم نیا منتظر هرلحظه.کردم پاک را چشمانش

 یاوم و گذاشت دهانش در بعد و زد لپش به را انگشتش یول کند دنبال

 .گفت

 .مزس خوش چقدر_

 یسام کینزد را صورتش و شد بلند که کردند نگاهش بهت با تیجمع

 .گرفت

 .هیاسم بخور، بردار کمی_

 زدن مک از بعد و زد ریام لپ به را انگشتش و شد خارج بهت از یسام

 .بست را چشمانش انگشتش

 .خوبه یلیخ !یوا_

 .دیکش ریام صورت یرو را دستش کف بار نیا و

 یباق زین حضار ی هیبق برداشت، ریام صورت یرو از کیک یکم زین فرشته

 .خوردند را کیک مانده
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 ؟یکن کمکم کردن عوض لباس تو یایم نورا،_

 و چسباند در به را کمرم م،یشد که اتاق وارد.شدم بلند و گفتم یا باشه

 .گذاشت طرفم دو را دستانش

 !ینخورد کیک از تو_

 .گذاشتم لبانش یرو را لبانم و زدم یلبخند

 ریام لبان آن، از تر مزه خوش یول بود یا مزه خوش یشکالت کیک واقعا

 .بود

 عوض یرنگ دیسف راهنیپ با را راهنشیپ و شست را صورتش ریام آن از بعد

 .کرد

 .بود شده زده ریام و من نقش آن یرو و بود بزرگ ،یاصل کیک

 ...قلم ست ر،یام یبرا و یطراح لیوسا تمام من یبرا نیحس

 ...ست رهنیپ دو دلربا

 ...ریام یبرا ساعت کی و من یبرا نقره سیسرو کی یسام

 .بودند آورده ادکالن و لباس زین ها مهمان ی هیبق و

 ...ست یها کفش فرشته و داد بهمان دوسکه جان مادر

 .بود چه گریکدی به ما ی هیهد بدانند که بودند نیا منتظر ها مهمان االن و

 و ویش افتر و تراش شیر ست من، ی هیهد و بود طال سیسرو ریام ی هیهد

 .شد یچراغان چشمانش دنشید با ریام که بود اسپلش یباد
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 به جشن ی هیبق کرد،یم فراموش یول بخرد ها نیا از داشت دوست شهیهم

 ...که نیا از غافل گذشت یخوش و یخوب

 

×××××××××××××××× 

 (کل یدانا)

 

 رفتیم شیپ برنامه طبق یچ همه بود، یشاد غرق شان کوچک ی خانواده

 است، راه در یسخت امتحان نیهمچ که کردندینم تصور چکدامیه و

 ییجدا ای و نورا و ریام ماندن باهم به ای شدیم ختم اش جهینت که یامتحان

 ...شان

 ...عقده و خشم کی جنس از یامتحان

 ...آقابزرگ و ونسی از بدتر یا عقده

 !نشیآفر کمال حاج نام، به یا عقده
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 «نورا»
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 .زدم غیج خشم با و انداختم کاغد یرو را یطراح مداد

 

 تو هم نجایا هم شدم، عالفت دوهفتس ار،یدرن یباز مسخره شعور،یب_

 .شرکت

 

 .شد ام رهیخ باز شین با و انداخت دهانش در یآدامس لکسیر

 !مادمازل یفعال شرکت تو قدرم چه_

 .دمیکش جلوتر را شالم

 !رمیگیم ادی کم کم دارم خب_

 

 سر یا قهقهه و ترکاندش و زد آن به را مداد فرشته که کرد باد را آدامسش

 .داد

 .گرفت او از را مداد و برداشت زیخ سمتش به نیحس

 ؟یدار کاریچ مداد با قلموئه، با کارت تو دهیورپر_

 :گفت ناز با و کرد خمار را چشمانش فرشته

 .داره کار باهاش که داداشم زن_

 !خنگ ره،یگینم ادی یچیه که داداشت زن سر اون تو خاک یا_
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 .دمیکوب سرش بر را یشاس تخته

 .ابله یخودت خنگ_

 جواهرات یخوایم که تو بده؟ ادتی یطراح یگینم شوهرت به چرا_

 هاتو بچه من، شیپ یاومد هیچ فازت! نهیهم تخصصش اونم یکن یطراح

 ها؟ فرشته؟ و من به یدیچسب یاومد ،یکرد ول شوهرتو مادر ،یکرد ول

 اد؟یم خوش خدارو

 

 .زدم یشخندین

 .برمیم هم رو فرشته برم من_

 .مونهیم خودم شیپ من، افیج ،یکرد غلط تو_

 .کردم پرتاب سمتش به را پاکن که شد باز نیحس حرف از فرشته شین

 دوست باهم دوتا شما شدم یراض شرط هی به من ده،یورپر ببند، شتوین_

 مفهومه؟ د،یکن ازدواج ندهیآ در و دیش آشنا که نیا یبرا اونم د،یش

 .انداخت فرشته به یا عاشقانه نگاه و داد تکان را سرش نیحس

 .خوشکله بغلم ایب نخوام؟ رو یگوگول نیا تونمیم مگه_

 از زدم، بهش که یگرید ی ضربه با نیحس و شد قرمز فرشته یها لپ

 .گرفت فاصله فرشته

 !یشیم قلم ،یبزن بهش دست_
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 .بزنه طرح بوم یرو بام دستش تو برم بشم قلم_

 .کنم ات جنبهیب سر بر خاک شد، سرخ شتریب فرشته

 !یلوس یلیخ نیحس_

 ؟یدیکش که یطرح نیبب نورا خب باشه،_

 یا وارفته ی افهیق با دم،یکش را بودم دهیکش که یگردنبند طرح ذوق با

 .کرد نگاهش

 گردنت؟ یندازیم ویزیچ نیهمچ خودت تو سادس؟ نقدریا چرا_

 .شدم رهیخ طرحم به و شد زانیآو ام لوچه و لب

 !قهیسل کج ن،یا هیچ بده، مدل بهش کمی_

 

 شدم، الشیخیب پس شد تر زشت یول کردم اضافه شکل طرحم، به یکم

 .بود بهتر ساده همان

 خانه به فرشته با و برخواستم جا از ظهر کی به ساعت شدن کینزد با

 و داشت دوستش اریبس مادرجان رایز آمد ما با هم نیحس صدالبته م،یرفت

 .کردیم دعوتش ،ییغذا یها وعده یبرا

 ؟یکنیم کمکم قرار، سر ببرم رو فرشته خوامیم نورا، گمیم_

 .انداختم بهش یکج نگاه

 دانشگاه؟ شیبرد تو روز اون دمینفهم من یکرد فکر ؟ینبرد تاحاال نکه_
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 .زد یخبریب به را خودش

 روز؟ کدوم_

 .بره خواستیم ترم نیا یمرخص یبرا که یروز همون_

 .ادینم ادمی من نه_

 :گفت یحیمل لبخند با فرشته

 !یزد کتکش تو و شد سبز راهم جلو جواد که روز همون_

 .شد یشیآت حرف نیا دیشن با نیحس

 باهم دوباره ایب من، ی فرشته گفت، بهش و گرفت دستشو من جلو یعوض_

 !کهیمرت باش عمت با برو م،یباش

 .دمیخند خوردنش حرص به

 .یزد کتکش توهم_

 اونجا زنیبر شبونه ها بچه بگم کجاست؟ خونشون آدرس اصال کردم، خوب_

 !نون فهیح آشغال سرش، رو بکشن شورتشو
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 بر خنده ،یرمردیپ دنید با م،یشد خانه وارد یوقت یول میدیخند باهم

 .دیماس لبانمان

 ظرف ،ینشدن پنهان یاسترس با مادرجان، و دیپر رخش از رنگ علنا فرشته

 .گذاشت جذاب بزرگ مرد نیا مقابل را وهیم

 گذر که بود معلوم چشمش کنار یها چروک از که بود سبز چشمانش

 .است کرده کدر را رنگشان زمانه،

 یها شیر نیهمچن و بود دهیبخش او به یخاص ابهت دش،یسف یموها

 .بود ساخته تیجذاب از یبت او از مرتبش، دیسف

 !یدیبوسیم دستمو قبلنا_

 .زد دستش به یا بوسه و شد کشینزد ترس با فرشته

 یها یتراشکار با اهیس مجلل یعصا و شد من قفل نگاهش آن، از بعد

 .گرفت من طرف به را مانندش عقاب سر و ییطال

 منه؟ عروس بچه دختر نیا_

 .شدم اش رهیخ زده شوک

 .رهیام زن پدرجان، بله_

 .دختر نجایا ایب_
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 روحم ایگو شدم، متزلزل ناگهان یول برداشتم طرفش به محکم را میها قدم

 تانیبرا یعلم لحاظ از شد، دهیدم من در یگرید روح و شد خارج تنم از

 ...به را شیجا و رفت جسارتم م،یبگو

 یا بوسه و کردم چفت نگاهش  در را نگاهم داد، قرار مقابلم که را دستش

 !بود مانده وجودم در جسارت از یکم هم هنوز نشاندم، دستش یرو

 !هنوز نزدمت ،یلرزیم چرا_

 هنوز؟

 بزند؟ بود قرار ندهیآ در یعنی

 دخترا مگه نداره، هم افهیق افتاده، ش،یریبگ دماغش از کوثر؟ هیعروس چه_

 ؟یگرفت نوم برا نویا که داشتن یرادیا و بیع پسرام یدخترا ای خالت،

 .انداخت نییپا به را لرزانش مردمک و گرفت گاز را لبش مادرجان

 .بود پسرم انتخاب_

 االنم خاک، ریز شیفرستاد اتیخودسر با که ،یبود پسرم انتخاب توهم_

 ه؟یچ نیا دختر، همه نیا ؟یکن بدبخت نومو که یاورد نیگزیجا یرفت
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 اخم با و بود نشسته دلم وسط زانو، چهار و نهیس به دست کوچک، ینورا

 .بود کرده قفل المصب، زبان نیا یول میبگو یزیچ که بود منتظر

 .کنم اجبارش تونستمینم خواستش، ریام_

 .دینوش یا جرعه و برداشت را کشیبار کمر ییچا استکان

 .کرد اشاره نیحس به بار نیا شیعصا با

 و دخترته نامزد نکنه ه؟یک کنهیم نگاهم ستادهیا ماست نیع که پسر نیا_

  م؟یندار خبر

 .آورد جلوتر را سرش بر شده پیک شهیهم برخالف یروسر مادرجان

 !نوراس یعمو پسر_

 .میدیپر جا از مانیچهارتا هر د،یکش که یا عربده با ناگهان

 مجرد دختر یوقت بده جولون خونت تو دیبا چرا عروست یعمو پسر_

 ؟یکن یباز آبرومون با یخوایم ؟یدار

 .دیچرخ من یرو نگاهش دوباره

 خودت از هم دخترت و عروست کوثر، یشد ایحیب پوششونه؟ وضع چه_

 .رمیبم برم دیبا بدتر،

 یخانوادگ جو دید که هم نیحس و گفت لب ریز یا خدانکنه جان مادر

 .رفت رونیب است،



 

 به قلم     شقایق عفراوی
 

 1 
 

 وجودشو فرسته،یم کارت برام شیعروس جشن یبرا معرفیب کو؟ پسرت_

 !من بوس دست ادیب یحضور نداره

 صدا سمت به سبزش چشمان اتاق، از ازین هیگر یصدا دنیچیپ با

 .چرخدیم

 ...شده دار بچه نوم دمیشن_

 :گفت فرشته روبه

 .ارشیب برو دختر، یه_

 .رفت اتاق سمت به و گفت یچشم فرشته

 و خوش عروس شده، برعکس االن کردن،یم ینواز مهمون عروسا قبلنا،_

 .کنه خدمت دیبا شوهر مادر رونه،یب خرم

 بود؟ تند نقدریا اخالقش چرا مرد نیا انداختم، نییپا را سرم معذب

 !ونیقل ین کن، پرش برام دوباره بشور ببر استکانو نیا االی_

 .رفتم آشپزخانه به و برداشتم را استکانش و گرفتم گاز را لبم

 .بود شده قطع ازین هیگر یصدا

 !رونیب ادینم پسر یمردن دختر اون از باشه، دختر دمیبا دختره؟ من، بدش_

 .شد داغ اشییگو رک از حجم همه نیا از صورتم

 !پسر هی و دختر هی اورد، دوقلو عروسم_
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 دینبا ده،یم دستور بهت ترت بزرگ یوقت کن، تند پا االی ار،یب پسررو برو_

 !یش بلند زود دیبا ،یکن فس فس

 

 !فرشته بدبخت! من یخدا

 ؟یمرد دختر؟ ییچا نیا شد یچ_

 

 .بردم شیبرا و ختمیر ییچا استکان در آمدم، خودم به دادش با
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 قیدق و گرفت قرار ام چانه ریز دستش که گذاشتم شیجلو را ییچا استکان

 .کرد براندازم

 ؟یاخدمتکاره همون دختر تو_

 .کردم آزاد انگشتانش حصار از را ام چانه و دمیتن هم در را میها اخم

 !خدمتکارم همون دختر اره،_

 .بهش انداختن تورو خره نوم دنید_



 

 به قلم     شقایق عفراوی
 

 1 
 

 اگر یحت و شدیم ساطع وجودش از یادیز یروین بود، شده داغ صورتم

 !کندیم خم سر مرد، نیا مقابل در باشد، من در یجسارت

 .داد رمردیپ دست به را آن و آمد امیت با بار نیا فرشته

 !دخترس هیشب خو نمیا_

 :گفتم و کردم یمصلحت ی سفره

 !دوقولوان چون_

 .دینپرس سوال تو از یکس_

 ...نقدریا...نقدریا چرا! خدا یوا

 .داد دستم به را امیت رمردیپ ر،یام شدن وارد و در، شدن باز با

 .بود ستادهیا پدربزرگش، دنید با ریام

 فرق هام نوه هیبق با یتومن هی تو کردمیم فکر بامعرفتم، ی نوه به، به_

 !قلت اون هم تو، هم ،یکرد دمیناام ،یباش داشته

 .کردم نگاه جان مادر به تعجب با و شد چهارتا میها چشم حرفش از

 !خارجه ر،یام یپسرعمو_

 .زد باسنم به را شیعصا که گفتم یآهان

 !یستادیا صورتم جلو اونور، برو_

 !آقاجون_
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 مبل یرو و گرفت متیمال با را میبازوها و کرد تند پا پدربزرگش سمت به

 .نشاندم

 دورش پدربزرگ، دستان که دیبوس را پدربزرگش دست و شد خم بعدش

 .شدند حلقه

 ؟یبزن رمردیپ نیا به سر هی یومدین چرا پسر، یمعرفتیب یلیخ_

 ریام کمر به بار نیا عصا یضربه که نگفت یزیچ و انداخت نییپا را سرش

 .خورد

 !سوسول لندهور ور، اون گمشو_

 

 :گفت من روبه و شد بلند شیجا از

 خوامیم پلو زرشک شدم داریب یوقت بخوابم، خوامیم بنداز جا برا دختر،_

 .بخورم

 آن یرو زیتم یا مالفه و رفتم مهمان اتاق به جان، مادر ملتمس نگاه با

 ...که گذاشتم

 .بنداز جا برام نیزم رو خوابم،ینم تخت رو من_

 .دیریگیم کمردرد که، شهینم_

 ...رونیب برو و بکن رو کردم که یکار_

 .انداخت سرش پس را شیصدا بعد و
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 .االی اریب منو چمدون! پسر یه_
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 را چمدانش و آمد ریام گذاشتم، شیبرا یبالشت و پتو و تشک جا نیا از بعد

 .رفت و گذاشت

 .کرد نگاه مرا و برد کمربندش به دست که بودم ستادهیا فیبالتکل اتاق وسط

 !ایحیب دختره رون،یب ؟برویبزن دید پروپاچمو یخوایم_

 .رفتم سالن به و شدم خارج اتاق از سرعت به

 ؟یگذاشت تنهام یرفت چرا ریام_

 .بود کرده درهم را شیها اخم و بود دهیکش دراز مبل یرو

 !نزن غر االن توروخدا نورو_

 .رفتم بهش یا غره چشم و کردم جمع را صورتم

 .کردیم یباز امیت با و بود نشسته مبل یرو فرشته

 .کنم آماده را پدربزرگ یسفارش یپلو زرشک تا رفتم آشپزخانه به

 قلبم کرد،یم هیگر و بود نشسته آشپزخانه کنج که مادرجان، دنید با

 .شد فشرده
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 مامان؟ شده یچ_

 اش یروسر پر با را ختیریم شرشر چشمانش از که یدرشت یها اشک

 .کرد پاک

 سرمو، تاج شوهرمو، من یعنی! یبود تو پسرم مرگ مسبب گه،یم من به_

 !کنه اهیس رو منو خدا کشتم؟ رو بود نگفته بهم گل از تر کمتر که یکس

 .کردم حلقه اش شانه دور را دستم و شدم کشینزد

 ریام به ،یاریب بچه براش بازم ینداشت عرضه ،یداد سکتش تو گهیم بهم_

 !قاتلم که منم! نحس گهیم فرشتم به ،یپاچلفت و دست گهیم من

 گرفته ام خنده که چون کند عاقم خدا و گفتیم حرص با را کلماتش تمام

 .بود

 !زشت ون،یقل ین گفت من به_

 .کرد نوازشم و گذاشت ام گونه یرو را دستش

 ریز یول نیچادر همه پسراش یدخترا ،یقشنگ نیا به عروسم_

 !استغفراهلل...چادر
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 .کردم اتاقش ی روانه اورا و دادم اش یدلدار یکم
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 ندهم، دستش یا بهونه تا کردم درست شربت و دسر و ساالد و پختم غذا

 .کرد یچا طلب من از هم باز شد، داریب خواب از یوقت

 .کرد باز را در فرشته و شد زده خانه زنگ

 دنید با بود، آمده االن و بود گرفته یمرخص صبح امروز که بود رها

 .کرد سالم آرام پدربزرگ

 ه؟یک نیا_

 .شد قدمشیپ دادن جواب یبرا فرشته

 !ها بچه پرستار_

 .افتاد سرفه به و دیپر شیگلو در ییچا حرف، نیا دنیشن با

 غمزه قر و کنه شیآرا بلده فقط ه؟یچ نیا کار ها؟ بچه یبرا پرستار ؟یچ_

 اد؟یب

 .داد ادامه لب ریز هم بعد

 !ماسته باباش مثل ده،یم تیاهم شوهرش قدرم چه_

 .انداختم نییپا را سرم

 .نمیبب نجایا نیبش ایب_

 مبل مبل یرو بزرگ پدر کنار و فشرد را دستش انیم را فشیک بند رها

 .نشست

 خوبن؟ بابات مامان_



 

 به قلم     شقایق عفراوی
 

 1 
 

 :گفت افتاده ریز به یسر با رها

 .کرده فوت بابام_

 مامانت؟_

 .خونس تو_

 .داد تکان را سرش پدربزرگ

 ؟یندار یزیچ ای داداش ؟یکنیم کار چرا_

 .بدم ویزندگ خرج خودم مجبورم ندارم، نه_

 .کرد ورانداز را رها یکم پدربزرگ

 !رمتیگیم ،یدار که هم برورو ،یهست یخوب دختر اومد، خوشم_

 :دیپرس لرزان ییصدا با رها.میکرد نگاهش باز یدهان با همه حرفش نیا با

 ؟یک برا_

 !خودم برا_
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 آشپزخانه سمت به داشت آلود خواب که هم ریام و گفت ینیه فرشته

 .ستادیا زده شوک رفت،یم



 

 به قلم     شقایق عفراوی
 

 1 
 

 .کرد زمزمه آرام دهیپر یرنگ با رها

 ؟یچ..یچ_

 .انداخت پا یرو پا الیخیب پدربزرگ

  دختر؟ چته_

 ن؟یریگیم منو_

 .داره ترس نقدریا کردن شوهر آره،_

 .شد اشک از پر رها چشمان

 خودتون؟ یبرا_

 .دیخند بلند رها، حرف نیا با

 مونیم نیع هاتون افهیق چرا دمیفهم حاال هام، نوه از یکی یبرا دختر، نه_

 !شد

 .کرد رها را خود به حالیب و دیکش یراحت نفس علنا رها

 باال ندوزیو همانند که یریام به توجهیب و رفتم آشپزخانه به سرعت با

 حالش که دادم خوردش به و بردم رها یبرا یشربت کرد،یم نگاه مرا امدهین

 .آمد جا سر

 اش نفره تک تخت یرو اورا بردم، ها بچه اتاق به و گرفتم را شیربازویز

 .گرفت را دستم که گذاشتم

 !نورا_
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 جانم؟_

 .ریبگ حالشو یجور هی_

 .رفتم فرو فکر به و کردم غنچه را لبانم

 دوباره و زدم صدا را فرشته و شدم خارج اتاق از رم؟یبگ را پدربزرگ حال

 .آمد فرشته که برگشتم رها شیپ

 .میریبگ پدربزرگتو حال گهیم رها_

 .موافقم_

 ...یول خوردم کهی یکم بودنش رک از

 م؟یریبگ حالشو یچطور خب_

 .دیخند هرهر ناگهان و کرد فکر یکم فرشته

 .زد هوا در یبشکن که کردم نگاهش یسوال

 .میکن کاریچ دیبا دمیفهم_
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 .بودم رهیخ کردیم پودر فرشته که ییها قرص به یالیخیب با

 !فرشته بذار گهید یکی_
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 ره؟یبگ تونییدستشو ها لوله یخوایم گذاشتم، تا سه_

 .گذاشتم دهانش یرو را دستم

 .شنوهیم االن آرومتر_

 که ییجا ،ییرایپذ سالن به و داد کش زرافه همانند را گردنش فرشته

 .کرد نگاه بود نشسته پدربزرگ

 !لمیف بهر تو رفته_

 .زد دستم یرو فرشته که کردم پودر و برداشتم یگرید قرص

 !نکنه سکته بسه، بابا_

 .زدم یشخندین

 ناکام سن،ینویم رو مرگ علت بعد کنه، سکته دنیگوز شدت از کن فرض_

 !راحت دنیگوز در

 هرهر و میکرد باز یآب اسب نیع را مانیها دهان جفتمان حرفم نیا با

 .دمیخند

 .زد داد سرم امروز ر،یام ظرف تو بذار هم یکی فرشته،_

 .میکرد پودر ریام ظرف در هم یقرص و گفت یا باشه

 اتیمحتو یتند زد،یم حرف بزرگ پدر با که داشت که جان مادر یصدا با

 با و شد آشپزخانه وارد مادرجان موقع همان که زدم بهم هارا بشقاب

 .کرد نگاه مقابلمان ی تابهیماه به بعد و ما، به متعجب حال، آن در دنمانید
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 د؟ینشست نجایا چرا_

 :گفت فرشته که میانداخت هم به ینگاه

 .میبکش غذا نجایا مینشست ستادن،یا از میشد خسته_

 .زد خودش ی گونه به ها، بشقاب دنید با جان مادر

 و میذاریم بزرگ رکسیپ دوتا  تو کشن،ینم غذا ینجوریا سرم، به خاک_

 .شدیم پا به دعوا وگرنه دمیرس خوبه داره،یبرم قاشق با خواست یهرک بعد

 را قرص پودر به آغشته یها مرغ سس ما، مانند اسکول یها افهیق برابر در و

 .زد بهم و انداخت تابهیماه در

 :گفت هول با فرشته

 ؟یزنیم بهم چرا مامان_

 .بشه گرم شیبق با بشه یقاط شده، سرد نش،یدیکش یک ستین معلوم_
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 .میشد بلند مانیجا از یحرف چیه بدون و میانداخت هم به ینگاه

 .دینیبچ رو زیم د؟یریم کجا_

 .میزد صدا را هیبق و میدیچ قهیسل تمام با را زیم
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 .زد برق چشمانش غذا، دنید با و نشست زیم راس بزرگ پدر

 .رفتم بهش یا غره چشم که زد بهم یچشمک و آمد هم ریام

 .بزن صدا دختررم اون_

 .رفتم ها بچه اتاق به و کردم استفاده فرصت از

 .خواندیم کتاب داشت و بود خوابانده هارا بچه رها

 ؟یدیفهم نخور، رو مرغ سس ،یکرد که یهرکار_

 :گفت تعجب با

 چرا؟_

 .دمیکش را دستش

 .بکن گمیم که یکار فعال گم،یم بهت بعدا_

 .نشاند خودش کنار را رها پدربزرگ

 اونارو شام بعد جاس، نیهم هم شیکی خارجه، شیکی دارم، نوه دوتا_

 .دمیم نشونت

 .نگفتم رها احترام به یول کردیم ینیسنگ قلبم یرو بر یحرف

 میپسرها دختران از چرا گفت،یم مادرجان به که نبود صبح نیهم مگر

 !ینگرفت زن ریام یبرا

 گشت؟یم زن دنبال شیها نوه یبرا حاال پسرا



 

 به قلم     شقایق عفراوی
 

 1 
 

 .داشتند را ریام با ازدواج تیقابل فقط ها دختر آن

 بود نشسته کنارم که ریام یپا به یمشت زیم ریز از که خوردم حرص آنقدر

 .دیچرخ سمتمان به ها نگاه ی همه ،دیپر جا از که زدم

 .کردیم نگاه هیبق به حیتفر با و بود نشسته میرو روبه فرشته

 .کنم غش خنده از تا وفتدیب نگاهم به نگاهش بود یکاف نه، یوا

 .گرفتم گاز را لبم که خورد غذا از ریام نفر، نیاول

 خوشم که نیا با و کردم یقاط ماست و برنج یاندک و برداشتم را قاشقم

 .خوردم یول آمدینم

 ...رها و خوردیم ساالد فقط فرشته

 ...بدبخت یرها

 .خوردیم وارفته یا افهیق با او و بود ختهیر سس برنجش یرو پدربزرگ

 :گفت فرشته به جان مادر

 فقط؟ یخوریم ساالد چرا_

 .کنم کم خوامیم مامان، شدم چاق_

 بهانه باز یول بود لویک ۵۵ رفته هم یرو کردم، اش حواله تاسف پر ینگاه

 .بود یخوب ی

 ؟یخوریم ماست و برنج چرا تو نورا_
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 .زدم یا دستپاچه لبخند

 .خوشمزس ماستش_
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 خوردم، ماست و برنج غصه با و انداختم نییپا را سرم شام، زمان ی هیبق

 !پختم که ییغذا آن فیح

 کرد، تماشا بقا راز و نشست مبل یرو و رفت سالن به پدربزرگ شام بعد

 .نشست کنارش هم ریام

 !هستند تانیها لیفام گرانشیباز د،یکن نگاه بقا راز

 .سپردم فرشته به را شستنشان و بردم آشپزخانه به هارا ظرف حرص پر

 کردم، نگاه ریام و پدربزرگ به حیتفر با و ستادنیا اوپن پشت هم بعد

 ...نشد یزیچ یول شود بد حالشان بودم منتظر هرلحظه

 .زدیم حرف داشت من به تفاوتیب هم شعوریب ریام

 که بگذارم زیم یرو را ینیس شدم خم بردم، ییچا شانیبرا تیعصبان با

 .شد خارج پدربزرگ از ییصدا موقع، همان

 در ییدستشو به عجله با و شد بلند و گذاشت شکمش یرو را دستش

 .رفت بود مهمانان یبرا که راهرو،
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 نوبت کردم، برانداز را الیخیب ریام اخم با و بستم را شدنم باز درحال شین

 د؟یرسیم یک نیا

 .میدیپر جا از آمد، ییدستشو از که یبیمه یصدا با ناگهان

 .آمد آشپزخانه از یزیچ افتادن یصدا موقع همان که افتاد خنده به ریام

 .بود شده نیزم پهن خنده، شدت از که بود فرشته

 .گرفتیم اوج شتریب مانیها خنده صداها، گرفتن اوج با

 مرد خنده از رسما فرشته اتاق، سمت به دنشیدو و ریام ییهوی شدن بلند با

 .دهم گوش ریام جناب از یسمفون یکم تا رفتم اتاق به من و
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 شد خارج اتاق از بود گرفته را دلش دست با یحال در جان مامان راه، یتو

 .برگشت اتاقش به دو با امده،ین هنوز یول

 در از و شدم نیدورب وارد و برداشت را ام یگوش و رفتم ریام سر پشت

 .گرفتم لمیف ییدستشو

 .دمیخند و گذاشتم دهانم یجلو را دستم ر،یام بادمعده یصدا دنیچیپ با

 به و گذاشتم زیم یرو همانگونه را یگوش ،یدر شدن دهیکوب یصدا با

 .دمیدرو رونیب
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 .بود گرفته را دلش و بود نشسته راهرو در زرد، ییرو و رنگ با رها

 غذا؟ تو یبود ختهیر بود یچ بکشتت، خدا نورا،_

 و رفت ییدستشو به موشک مثل و دیپر جا از ندادم را جوابش هنوز

 .کرد شروع یسمفون

 یسوال دم،ید خنده حال در همچنان را فرشته و برگشتم آشپزخانه به

 .دیخند شتریب کردم نگاهش

 !گهیم یچ نیبب پدربزرگ،_

 .برد ییدستشو در پشت و گرفت را دستم

 ...بوم

 .بود یلیتر بوق همانند شیصدا

 !نبودم نطوریا میمجرد کل تو دنه؟یگوز وضع چه لعنت، پدرت بر یا_

 کم کم که بود دهیچیپ درخانه ییصداها چنان گرفتم، دهانم یجلو را دستم

 .خوردیم هم به حالمان داشت

 !رونیب میبر شه،یم بد داره حالم نورا،_

 .بده حالش بدبخت رها م،یببر هارم بچه یول باشه_

 .میدیکوب وارید به را خودمان خنده از رها، یادآوری با

 ؟یچ مامانم نورا رها، داره گناه یوا_
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 !هییدستشو تو اونم_

 در موقع همان که میدیخند و میکرد باز اسب نیع را مانیها دهان دوباره

 .شد انینما در قامت در بزرگ پدر و شد باز ییدستشو

 .بست را در یفور و شد خارج ازش ییصدا که دیبگو یزیچ کرد باز دهن

 !نذاشتش گوز بگه بهمون یچ هی خواست نورا، کن حال_
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 .دمید تخت یرو بر دهیخواب را ریام که بردارم ییمانتو تا رفتم اتاق به

 عشقم؟ چته_

 :گفت یزار حال با

 ؟یریم کجا خته،یر هم به رودم و دل_

 !دوردور ها بچه و فرشته با_

 ؟یچ یبرا_

 .زدم یطانیش لبخند

 دارم فاضالب وسط کنمیم احساس برداشته، خونرو کل تونیخرابکار بو_

 !کنمیم یزندگ
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 لمیف حال در هنوز یگوش توجه یب دوخت، بهم را اش شده گشاد یچشما

 .شدم ها بچه اتاق وارد و برداشتم را گرفتن

 همه نیا انیم در قشنگم، شانس از هم بچه و بود دهیخواب حالیب رها

 .بودند خواب هنوز صداها

 .کردم دایپ مبل یرو ولو را فرشته که رفتم سالن به باز شین با

 چته؟_

 !گهیم یچ نیبب بده گوش پدربزرگ،_

 .گذاشتم در یرو را گوشم و شدم ییدستشو کینزد

 یتو رزنهیپ اون دل نهیا خاطر به نایا ی همه دونمیم! ببخش منو ایخدا_

 یهرک بعد به نیا از دمیم قول نگرفتم، شماره ازش و شکوندم رو شگاهیآزما

 .کنم غهیص رو شد کمینزد

 بود افتاده نیزم یرو خنده شدت از که فرشته سمت به باز دهان با

 .برگشتم

 !کنه غهیص همرو دهیم قول_

 هشیتنب داره دنیگوز و دنیر با خدا کنهیم فکر که بخند نیا به...نه نیا_

 !ام یاله یها هیتنب عاشق! کنهیم

 خانه از و کرد تن ییمانتو فرشته م،یدیخند گرید دور کی که نیا از بعد

 .میشد خارج
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 م؟یببر نمیحس نورا_

 .دادم دماغم به ینیچ

 .میبر خودمون نه،_

 .شد زانیآو میبازو از

 !لطفا،لطفا لطفا،_

 :گفتم بهش روبه و ستادمیا میسرجا

 خرابه، جنسش یول عمومه پسر درسته نبند، دل نیحس به لطفا فرشته،_

 .نگرفتم جلوتو یخواست تو چون یول بودم رابطتتون مخالف من

 .دیبوس را ام گونه و کرد حلقه ام شانه دور را دستش

 نیحس! باشه داشته اقتشویل که رهیم یکس یبرا فقط گهید من، قلب نیا_

 یدونیم! بشناسم پسرارو خراب جنس رمیبگ ادی تا من، یبرا تجربس هی

 خوامیم یول نورا دارم خبر یچ همه از زنن؟یم زنگ بهش دختر چندتا

 !بشناسمش تا کنم تجربه و نمیبب چشام با رو بد ذات

 

 .کردم نگاهش یا وارفته ی افهیق با

 ! تو یخر ،یشیم عاشقش دونمیم که من! بگو پرت و چرت کمتر_

 .کرد سپر نهیس

 شم؟ جدا ازش امشب نیهم یخوایم اصال شم،ینم ریخ نه_
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 .زدم یشخندین سرم، به یفکر دنیرس با

 م؟یکن تیاذ کمی نمیحس هیچ نظرت_
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 .زدم زنگ و ستادمیا نیحس ی خونه در مقابل

 نیحس به نگاهمو در، شدن باز با بود، دهیکش سرک راهرو چیپ از فرشته

 .دوختم

 شده؟ یزیچ نورا،_

 .رمیبگ لبخندمو یجلو کردم یسع

 .نشوندم صورتم یرو یاخم

 تو ،یکرد که یکار با یول یآدم کردمیم فکر ن،یحس نداشتم انتظار ازت_

 !خوادتینم گهید فرشته بگم بهت اومدم ،یشکست فرشته و من چشم

 .چوندیپ توهم دستاشو افتاد، پته تته به و دیپر رنگش

 !ستین یکنیم فکر که اونجور! نورا_

 کی یول بود یشوخ من قصد کردم، نگاهش دقت با و دمیکش درهم اخم

 .دیلنگیم ماجرا یجا
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 ست؟ین کنمیم فکر که اونجور یچ_

 هی نجایا زدم، امچانه به را دستم نزد، یحرف و انداخت ریز به رل نگاهش

 .آوردمیسردرم ازش خودم دیبا و بود مشکوک یزیچ

 .بده حیتوض برام نویا! حاملست ازت گهیم خونه در دم اومده دختره_

 .دیکش یقیعم نفس و آورد باال  را سرش حرفم نیا دنیشن با

 !هست یمشکل کی زدم، حدس درست

 من؟ باردار؟از دختر؟_

 .گفتم یاوهوم و برگشتم خودم قالب به

 بود، انیع کامال استرسش یول دهد نشان متعجب را خودش کردیم یسع

 .کردیم پنهان من از را یزیچ نیحس

 .نورا ستمین یکس با وقته یلیخ من_

 یمخف که یزیچ ریدرگ مغزم و بودم شده خارج کردن تیاذ حال و حس از

 .دیایب فرشته تا زدم یسوت پس بود، شده کردیم

 .آمد ذوق با سر، بر خاک جنبهیب یفرشته

 .میکن تتیاذ میخواستیم فقط نه؟ مگه یدیگرخ_

 .برد فرو شیموها درون را دستش و دیخند یالک نیحس

 یچ ستین درست کنمیم فکر یجور اون که نیا از منظورت ن،یحس_

 بود؟
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 .دیدزد ازم دوباره را نگاهش

 چرا یراست دادم، ادتی یطراح اشتباه...که یدیفهم کردم فکر...اوم_

 د؟یبر دییخوایم ییجا د،یرونیب
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 .رفتم بهش یا غره چشم که زد بهش یلبخند فرشته

 .میکن تتیاذ کمی میگفت یول رونیب میبر میخواستیم آره_

 .میبر باهم دیکن صبر خب_

 :گفتم قبلش و گرفتم را دستش که دیبگو یزیچ کرد باز دهن فرشته

 !میبر دخترونه میخوایم نه_

 .انداخت باال را شیها شانه

 .دیباش خودتون مواظب! لتونهیم هرطور_

 .میبرگشت خانه به و گرفتم را فرشته دست نکرد، آمدنمان یبرا یاصرار

 رون؟یب میبر نبود قرار مگه نورا،_

 .فرشته لنگهیم کار یجا هی_

 .کردم بازگو شیبرا را نیحس یها صحبت
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 !گفته راستشو دیشا خب_

 نشون یواکنش نیهمچ بخاطرش که هست یمهم زیچ! هیخی آدم نیحس_

 .داد

 .دونمینم_

 .میشد مواجه مبل یرو شده ولو پدربزرگ با که میشد وارد مشغول یفکر با

 .گرفت سمتم به را انگشتش دنمانید با

 ...و یدیچ نقشه نومم یپوال یبرا ،یاورد سرم بالرو نیا...تو...تو_

 

 .دمیکش یاکالفه نفس

 ریام یمغاذه چهارتا سه پول دنبال چرا داره، شرکت هی نورا پدربزرگ،_

 .پولدارتره نوت از ،یزنیم تهمت بهش که ینیا باشه؟

 

 متاسف پدربزرگ یبرا واقعا.داد فرشته که یجواب نیا با کردم فیک که آخ

 .کردیم من درمورد یفکر نیهمچ که بودم

 ...خود یبرا یگیم یچ بچه بابا برو_

 

 .ماند نصفه حرفش شد، خارج ازش که ییصدا با
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 :گفتم و دمیخند زیزریر

 .میکنیم صحبت درموردش بعد ییدستشو دیبر اول_

 .کردم دایپ دهیخواب را ریام که شدم اتاقمان وارد

 من، یچارهیب شوهر! یآخ. بود ده  تازه ساعت کردم، نگاه ساعت به تعجب با

 .بود کرده صرف یادیز یلیخ یروین ییدستشو در
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 و شد آشپزخانه وارد مادرجان که بودم صبحانه کردن آماده درحال صبح

 .کرد سالم حالیب

 بود؟ بد حالت شبید توهم دخترم نورا_

 .شد بد حالم منم آره یول یلیخ نه اومم،_

 .گرفت را دلش دست با

 بود؟ غذا تو یچ مگه ایخدا_

 .افتادم پته تته به و دیپر رخم از رنگ

 نوشابه فرشته و من آخه شد، بد همتون حال که بود نوشابه از کنم فک_

 .مینخورد
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 .دمیکش یراحت نفس که داد تکان را سرش

 .آمد کیپ و کیش و دهیپوش لباس بزرگ پدر

 .میبر دیبا ؟یستین آماده چرا تو دختر_

 .کردم پر شیبرا را یچا استکان یحوصلگیب با

 م؟یبر کجا_

 .شرکتت_

 .شدم رهیخ بهش وارفته یاافهیق با

 شرکت؟ میبر باشه بوده قرار ادینم ادمی_

 .یدونیم که االن خب_

 !یافاجعه عجب من یخدا پدربزرگ؟ با هم آن شرکت؟

 .شدم خارج فکر از نشاند امگونه یرو ریام که یابوسه با

 همراه و دمیپوش لباس آن از بعد و گذشت خدا هرروز مثل صبحانه یهیبق

 .میشد شرکت رهسپار پدربزرگ و ریام

 ...یک دانمینم جناب یصدا از دنیزجرکش درحال م،یبود نیماش یتو

 .هاهاهااااااا_

 .دادیم تکان آهنگ ینوا همراه را دستش پدربزرگ
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 قشنگ صداش امرزیخداب بود، من قیرف یزمان هی خونه،یم که اروی نیا_

 .بزرگ مرد شاد روحت یه بود؛ الزم ییدستشو افش،یق یول بود

 

 با که کند کم را مخ یرو آهنگ یصدا تا برد ستمیس سمت به دست ریام

 .دیکش عقب را دستش زد، بهش پدربزرگ که یگردن پس

 !کنهیم نگاهمون داره روحش بکش، خجالت خونه،یم داره مرده مرد هی_

 

 .بستم را چشمانم یکالفگ با که کرد تربلند صدارا

 رونیب ن،یماش توقف با و گفتم اشکرتیخدا دم،یرس شرکت یکینزد به یوقت

 .دمیپر

 .کردم حرکت ها آن از جلوتر

 دم،یکش یراحت نفس ت،یجمع از یخال سالن دنید با م،یشد که دفتر داخل

 .نداشتم را یپرس احوال و سالم کشش اصال

 از نیحس یخنده یصدا دنیشن با بود، مشکوک بودن خلوت همه نیا یول

 ...که سپردم گوش و شدم کینزد در به آرام ت،یریمد اتاق داخل
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 .باشه ونسی اون به حواست فقط! رهیم شیپ خوب داره زیچ همه_

 ...یول دیلرز میپاها ونس،ی اسم دنیشن با

 !من دست سپردن ویچ همه که خنگن یادیز هم نایا_

 .برگشتم عقب به ش،یرو یدست نشستن با یول نشست رهیدستگ یرو دستم

 .کرد دعوت سکوت به مرا و گذاشت لبانش یرو را انگشتش پدربزرگم

 ...بشن ورشکسته که رمیم شیپ ییجا تا_

 .شد بلند اشخنده یصدا

 با و کنمیم نابودش عرضه،یب ینورا به دیرس یول منه، مال شرکت نیا_

 .سازمیم یامپراطور هی خودم برا برم،یم ازش که ییپوال

 .ماند ثابت نیدورب یرو چشمانم که چرخاندم را نگاهم و گرفتم گاز را لبانم

 با که کردم اشاره نیدورب به و دمیکش را پدربزرگ کت نیآست ناخودآگاه

 .زد در به یاتقه و رفت فرو فکر به دنشید

 .شد قطع نیحس یصدا

 د؟ییبفرما_

 :گفت یعاد لحن با و کرد باز را در پدربزرگ

 عروسم؟ یپسرعمو یچطور_

 .زد لبخند استرس پر نیحس
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 د؟یاومد یک د؟یچطور شما یمرس_

 .میرفت دنبالش که شد اتاق وارد پدربزرگ

 .داشتم کار باهات_

 نامحسوس در یول کند کنترل را خود تا دیکش ینامحسوس نفس نیحس

 .خورد شکست ماندش

 د؟ییبفرما جونم_

 !اونجا دیبر ریام با دیبا االن نیهم و اومده شیپ یمشکل هام نیزم یتو_

 .ختیر برگم و شاخ زین من حرفش نیا با ن،یحس فقط نه

 کجا؟_

 .انداخت پا یرو پا و نشست مبل یرو پدربزرگ

 !شمال_

 مشغول ها برگه کردن مرتب با را خودش و انداخت نییپا را سرش نیحس

 .کرد

 یحد در بود، شده خارج شوخش قالب از که قدر آن بود، کالفه هم هنوز

 خواستیم پدربزرگ که دمیفهم کرد،ینم حس را ریام و من وجود که

 تر لب پس میکن کنکاش را تیموقع میبتوان تا کند دور جا نیا از را نیحس

 :گفتم و کردم
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 نگران یلیخ هم فرشته بره، تنها ریام ندارم دوست کن، قبول لطفا داداش_

 .بود ریام رفتن تنها
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 .زدم منفورش سافهیق به یلبخند که انداخت بهم ینگاه

 عمارت وسط در که همان داد،یم آزارم یبچگ در که بود ینیحس همان نیا

 کردم؟ فراموش را شیکارها چرا زد، را ریام که همان و کرد خفت مرا

 ؟یدانیم

 فراموش یخوب کی با م،ینیبب یبد هزار هاست، آدم ما تیخاص نیا

 !میکنیم

 آن از کند، یخوب ما به بار کی مان،یزندگ آدم نیمنفورتر است یکاف

 توقع شخص نیا از که است نیا زین لشیدل م،یسازیم یخوب از یااسطوره

 !دیرس خواهد نظر به ارزشمند یلیخ مانیبرا و میانداشته یخوب

 دوند،یم اول روز شود، باز یبد یجاده به شانیپا اگر ها آدم که نیا از غافل

 ...دوندیم دوباره سوم روز و کنندیم تازه نفس دوم روز

 

 .کردم نگاهش گنگ و آمدم خودم به داد، دستم به ریام که یفشار با
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 .گردمیبرم شب من باش خودت مواظب زمیعز_

 از نیحس همراه و کاشت امگونه یرو یابوسه که زدم شیرو به یلبخند

 .شدند خارج اتاق

 .گذاشت لبش یرو را انگشتش بزرگ پدر که میبگو یزیچ کردم باز دهن

 از یوقت کرد، نگاه را رونیب و رفت یسرتاسر یپنجره طرف به کردم، سکوت

 .میشو خارج کرد اشاره شد، مطمئن رفتنشان

 .میستادیا یکنار ابانیخ در

 داره؟ یسروسر پسر نیا با فرشته_

 .زد نیزم به را شیعصا تحکم با که شدم رنگ به رنگ

 !ییآشنا حد در_

 .داد تکان دییتا عالمت به را سرش

 که یجور ساعت، کی مدت به بده امیپ پسره نیا به بگو بزن زنگ بهش_

 هم ریام به کنه، چک نتونه داره یشنود ای نیدورب شیگوش سر اگه پسره

 !کنه باز رو صحبت سر که بده امیپ

 بشیج از را بود برده را دلم که فونشیآ یگوش دادم، انجام را کرد که یکار

 .گرفت یاشماره و کرد خارج

 یمخف نیدورب ای شنود بتونه که کن دایپ یکی حسن، کن گوش سالم،_

 ! کنه یپاکساز رو محل کی خوامیم کنه، دایپ هارو
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 .شد امرهیخ تاسف با و کرد قطع را تماس

  ؟یکرد اعتماد یک به_

 .انداختم نییپا را سرم

 خاندان تو بودن اقتیل که یکنیم ثابت ،یبد دست از اگه رو شرکت نیا_

 در یول کنمیم کمکت من بده، گوش حرفم به خوب ؛یندار رو نشیآفر

 آخرش که امیمعلم مثل من جلو، یبر دیبا خودت مغز با خودت ه،یحاش

 .کنمیم حذفت نشیآفر خانواده از ،ینش قبول اگه ره،یگیم امتحان
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 .دوختم نگاهش به را چشمانم

 نوه از یکی زن من خارجم، خانواده از من انگار که دینزن حرف یجور_

 و نیزم و الیو با ده،یرس بهم شرکت هی اوردم، ایدن به هم وارث دوتا هاتونم،

 حاج دینترسون امتحان از منو سالمه، ستیب فقط که یدرحال اونم ملک،

 یزیچ که نیحس گذشتم، خونوادمم از ،یزندگ نیا یتو من که کمال

 !ستین

 .دادم ادامه و راندم لبم یرو یپوزخند
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 همه از تنه هی من که من یبرا دینکن خاندان خاندان کمال، حاج درضمن_

 !ترم ثروتمند

 .کرد خارج را شیاعال یهاگاریس یچوب جعبه و کرد فرو کتش در دست

 ؟یزنیم بهم بودنتو پولدار منت_

 !دیذاریم منت خاندانتون تو بودنم خاطر به که شما مثل آره_

 .گرفت طرفم به را گاریس یجعبه و کرد صورتم پخش را گارشیس دود

 !کن شروع_

 !کشمینم_

 تابو هی راه، کی در زدن قدم یبرا شهیهم ،یدار شیپ در یسخت راه_

 !بشکن

 رفتم فرو فکر به و برداشتم را گاریس رنگ یاقهوه نخ و بردم جعبه به دست

 تابوست؟ کی گاریس مگر که

 ه؟یشکن تابو دن،یکش گاریس_

 .نشاند لبش یرو یمحو لبخند

! هیتابوشکن بده، بهت آرامش یاذره دادنش انجام که یهرکار ایدن نیا تو_

 آرامش که نهیا عتیطب قانون م،یریبگ رو آرامش میندار حق ها آدم ما

 !غلطه بن و خیب از نیا یول ادیب سمتمون

 .زدم آتش را گاریس نخ انه،یناش من و داد دستم به را فندکش
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 یموقع آرامش ،یکن تالش براش دیبا ،یزیهرچ آوردن دست به یبرا_

 دنیخند وگرنه یباش زده دو سگ اوردنش، دست به یبرا که کنهیم آرومت

 ! میبلد هممون رو یالک

 .رفت درهم صورتم و آزرد را حلقم دودش که گرفتم گاریس از یکام

 تاوان هم گاریس یتومن چند نخ نیهم دنیکش بمونه ادتی تا کن، سرفه_

 !داره

 

 :گفتم سرفه براثر دار خش یصدا با

 ؟یالک دنیخند_

 یبعض قدرت، نه یببر جلو استیس ای رو یزیهرچ ریبگ ادی ر،یبگ کام آروم_

 !فهیضع فشار یبرا ذاتشون و نیقو ظاهرا زایچ

 

 .شدم اشرهیخ تعجب با

 مشون؟ینبر نیازب اول همون از چرا فهیضع ذاتشون یوقت زایچ نیا خب_

 

 یمهربان یرو کمال، حاج که دمیرس جهینت نیا به من و دیخند بلند بار نیا

 .دارد زین
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 دستتو پس روشنه االن یول! شهیم له ،یبد فشار دستت نیب رو گاریس_

 دود با اون یول یداد نشون قدرتتو ،یریبگ کام ازش قیعم! سوزونهیم

 !کنهیم نابودت زودتر جسمت، تو رهیم ییهوی که ظشیغل

 

 .رمیبگ یکام سرفه بدون توانستم بار نیا

 م؟یکشیم اصال چرا خب_

 :گفت چشمانم در رهیخ

 .دمیم بهت نویا جواب ،یکن پاس امتحانتو که یروز_

 

 خواستم دلهره با آن، از یمرد شدن ادهیپ و مانیپا کنار یدیپرا توقف با

 ...که بندازم نیزم را گاریس

! باش نداشته واهمه یکرد شروعش خودت اراده با که یکار دادن نشون از_

 وجود اونقدر یول قبول، بده دستم گاریس نیا بگو، و ریبگ باال سرتو افتخار با

 یوقت تو یول کرد افتخار بهش که ستین یبزرگ زیچ! بکشمش داشتم

 خورد رو وجودت یتابوها بعدا! یبشکن رو یعموم یتابو کی یتونست

 .یکنیم

 

 .کرد باز را نشیماش صندوق مرد



 

 به قلم     شقایق عفراوی
 

 1 
 

 !باشه مهم نقدریا دنشیکش که ستین یمهم یلیخ زیچ گاریس_

 

 .کرد لهش کفشش ریز و انداخت نیزم یرو را اششده تمام گاریس

 حکم دنشیکش ،یدوران هی وگرنه شده، گذاشته پا ریز وقته یلیخ چون_

 !داشت زندون

 

 حرکت شرکت سمت به ما از جلوتر و کرد خارج صندوق از را یفیک مرد

 .کرد

 که قشنگه یا خنده اون! هیالک و روزمره هامونه، لب رو روزانه که یاخنده_

 !یباش گذشته خون و گوشت از دنش،یرس یبرا
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 شنود دوتا و کرد رو و ریز را شرکت یجا یجا داشت، که یدستگاه با مرد

 .کردم باز لب سرم، به یفکر دنیرس با کرد، دایپ

 وصل خودمونم به یجور هی یول بمونن، شنودها هیچ نظرتون پدربزرگ،_

 از میتونینم ،ینجوریا چون میبشنو رو نیحس یحرفا میبتون که شن؟

 !میاریدرب سر هاشبرنامه
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 .کرد وصل ها شنود به زیچ چندتا مرد و داد تکان را سرش

 !خانوم دیبد رو تونیگوش_

 .رفتم تیریمد اتاق سمت به و دادم دستش به را امیگوش

 .افتمین را تاپلپ و داشت گذرواژه ستمیس

  ؟یگردیم یچ دنبال_

 .کردم نگاه را نشییپا و دادم هیتک زیم به را دستم

 !ستین تاپلپ و داره گذرواژه ستمیس_

 

 .خورد زیم به محکم سرم و دمیپر جا از دادش یصدا با

 !کن سیر و راست نارویا ایب_

 دست و متعجب م،یپا ریز از ییصدا دنیچیپ با یول بزنم غر کردم باز دهن

 .ستادمیا سر به

 لق کیسرام با که زدم کنار را میپا ریز چهیقال یگوشه و نشستم زانوام یرو

 .شدم مواجه

 .دیایب لحظه هی پدربزرگ،_
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 .شدم مواجه یرفتگ تو با که زدم کنار یکم را نیسنگ کیسرام

 .دیکش کیسرام یهاکناره به یدست و شد خم بزرگ پدر

 .دهینچسب خوب بوده عجله با چون یول خورده، چسب_

 همان کرد، خارج آن از رنگ یآب یاپوشه و برد کیسرام یجا در دست

 .داد دستم به را پوشه بزرگ پدر و شد اتاق وارد مرد موقع

 مدت نیا و کن دایپ هارو نیدورب سرور کن، ییگشا رمز رو ستمیس نیا_

 !کن وصلش خودم ستمیس سرور به و کن پاک رو میبود که

 .کردم باز را پوشه یکنجکاو با

 و بود یدوب در یشرکت به ییکاال کردن صادر داد قرار اول یصفحه

 !توجه قابل پول یدهایرس نیهمچن

 واردات بعد، صفحه بود، شده ننوشته بود شده صادر که ییکاال قرارداد در

 !بود

 شیبرا یقبل قرارداد مبلغ دوبرابر بایتقر و بود شده شرکت وارد یزیچ

 .بود شده پرداخت

 .شد پاک مدت نیا لمیف شد، ییگشا رمز ستمیس_

 جیگ سرم و دیچرخیم و دیچرخیم ها دیرس و بندها و هاکلمه یرو نگاهم

 !زد خی انگشتانم و رفت
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 در ناشناخته و دور یبغض و شد فشرده امافتاده لرزش به دستان انیم پوشه

 .نشست میگلو

 تنها خورده، شکست و معصوم ینگاه با دلم، کنج مظلوم و مهربان ینورا

 .دیدزد را نگاهش و زد میرو به نیغمگ یلبخند

 را نیحس ییرسوا طبل و کند آزاد را خشمش داشت دوست گستاخم، یرو

 .کرد دعوت صبر به مرا مدارم،استیس یرو آن و بکوبد

 ؟یشد زده برق گنجشک مثل که یدید اون تو یچ_

 .دادم دستش به را پوشه و فشردم بهم را میها لب

 :گفت پدربزرگ روبه و کرد خاموش را ستمیس مرد

 .شماست ستمیس یرو نایدورب لمیف بعد به نیا از_

 ها؟ شنود_

 !شنیم ظبط خودکار صورت به و هستن خانوم یگوش سر_

 .انداختم کار به را مغزم و دادم هیتک زیم به را دستانم

 !دادیم دوبرابر گرفت،یم پول

 !دیخریم دوبرابر فروخت،یم

 ...یعنی نیا و کردیم ضرر دوبرابر کرد،یم سود

 !یورشکستگ مرز به شرکت دادن سوق
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 زده سرم یتو پوشه با پدربزرگ شدم، خارج فکر از سرم به یزیچ برخورد با

 .بود

 دستش؟ یداد رو شرکت آدمه نیا خنگ،_

 .گرفتم دستانم انیم را سرم

 .شمیم وونهید دارم یوا دونم،ینم_

  ؟یبش یخوایم هم وونهید ،یهست که خنگ_

 

 :گفت مرجد به رو هم بعد

 .شه تموم کارمون تا باش نجایا_

 .نشست مبل یرو و گفت یچشم مرد

 .زد تا را شیها نیآست و درآورد را کتش پدربزرگ

 نوازش مرا یکم و بود نجایا ریام کاش یا و بود ریام هیشب حرکاتش و ژست

 .کردیم

 !یکنیم نگاهم حسرت با نجوریا ستمین شوهرت_
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 .برگرداندم را میرو و دمیکش یحرص پر نفس

 .کن شروع_

 .کرد باز را زیم یکشو و

 .بودند زیم یرو ها پرونده تمام بعد قهیدق ده تا

 .ریبگ عکس هاصفحه ی همه از تیگوش با م،یندار یبررس وقت_

 م؟یبگرد هم روگهید یها اتاق الزمه_

 ...و کردینم مرخصشون بودن، دستهم باهاش کارمندا اگه چون نه،_

 .انداخت بهم یامتفکرانه ونگاه گرفت باال را سرش

 کرده؟ مرخص همرو امروز چرا_

 شدن باز یصدا موقع همان که انداختم باال ندانستن نشانه به را میهاشانه

 .آمد یورود در

 .گذاشت قرار لبانش یرو سکوت عالمت به را انگشتش پدربزرگ

 ای هست یکس کنم چک امیب که داد امیپ بهم نیحس...شرکتم تو آره_

 شانس از...بمونه نتونسته اونم و اومده شرکت صاحب که نیا مثل...نه

 ...رسهیم صبح فردا محموله که دادن خبر اومدنشون قبل خوبمون

 

 .بود نشده اتاق در بودنمان متوجه که بود خنگ یلیخ مردک
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 .برداشت یمحکم یها قدم و زد یپوزخند پدربزرگ

 م؟یبرو لو خواستیم کرد؟یم نیهمچ چرا کردم، نگاهش استرس با

 .حله! رسهیم...کارخونه کنار محموله پنج، ساعت صبح فردا گهید خب_

 

 .نشد متوجه مردک هم باز یول زد زیم به یاضربه بزرگ پدر

 .بود لبش یرو یبیعج لبخند

 .است رفته مرد که دمیفهم ،یورود در یصدا دنیچیپ با

 !کنه پرت حواسمونو خواستیم_

 :گفت که کردم نگاهش یسوال

 نیا عمد از که فرستاده نویا نیهم خاطر به م،یینجایا دونهیم نیحس_

 .کنه پرت رو حواسمون تا بزنه، هارو حرف

 

 .دیوردیدرم صدا خودتون از چرا دمیفهم حاال آها،_

 .زدم یحرف چه دمیفهم اش،یآتش چشمان دنید با
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 .کردم اصالح را حرفم

 .بود رفتن راه و زیم به زدن ضربه منظورم_

 .برگرداند توجهیب را شیرو

 !یوارد خودت کن، درست هارو لمیف_

 به و میشد بود پارک شرکت دم که یبلند یشاس نیماش سوار آن، از بعد

 .میرفت خانه سمت

 بهش ،یشخص هر یاندازه به خدا!یکن استفاده ثروتت از یریبگ ادی دیبا_

 میق کن، کمک هیریخ به مثال شو، غره خودت به گمینم ده،یم منال و مال

 خودتم به یول کرد، کمک بشه باهاش که یاگهید زیچ هر ای شو بچه هی

 !دستته یامپراطور هی! برس

 .کردمیم گوش شیها حرف به دقت با

 بزرگ از خب و بوده نسل در نسل شرکتتون چون ،یامپراطور گمیم اگه_

 .نده دستش از! هاست شرکت نیتر
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 که گذاشتم دهانش در را ریش شهیش و زدم ازین کوچک صورت به یلبخند

 .شد بلند میگوش امکیپ یصدا
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 گذاشت، آهنگ هی خوبن، آهنگاش یول باشه، گند هرچقدر نیحس خانوم،_

 ...که بود قشنگ اونقدر

 .بدانم را آهنگ بودم کنجکاو نداشت، یاادامه امشیپ

 یامیپ که نیا از قبل یول درآمدند حرکت به بردیک صفحه یرو انگشتانم

 !آمد امکشیپ بفرستم،

 «رمیبم خونه نیهم تو عشق خوادیم دلم من تو با»

 «...نمونه یهرک تو ریغ به بمون و باش فقط تو»

 «خونمیم یجور هر اصن من قشنگه آهنگم تو با»

 «زونمیم یبدحور اصن و باالم یباال من تو با»

 «تو با مییخدا ی نأشه»

 «تو با رمیم کجا ین مهم»

  «ین کار در ییخدا که گنیم»

 «تو اما یخدام خب اره»

 ...کردم پیتا و زدم امیگوش صفحه به یلبخند

 !یمن زیچ همه که یدونیم_

 .دادم بهم رهیخ ازین به را حواسم و زدم را سند

 .بودم دلتنگش چقدر و بود ریام چشمان همانند سبزش، چشمان
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 ...آمد یگرید امکیپ

 «...خونه امیم دارم»

 .دمیخند دارش یمعن امیپ به حیتفر با
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 . رفتم حمام به خواباندم، را ازین که نیا از بعد

 یدامن و بلوز کردم، یفیخف شیآرا و چاندمیپ حوله در را سمیخ یموها

 .رفتم سالن به و دمیپوش

 .کرد اشاره مبل یرو خودش کنار به دنم،ید با پدربزرگ

 پوشه از که ییها عکس و ادیم برگشته، کایآمر از که هام نوه از یکی فردا_

 !خونده یحسابدار! کنهیم چک میگرفت ها

 .گذاشتم مقابلش و ختمیر ییچا زیم یرو کوچک یقور از شیبرا

 ریغ شرکت، واردات و صادرات که دیشد متوجه هم خودتون پدربزرگ،_

 رو من تا کنهیم رو کار نیا عمد از نیحس گهیم بهم یحس هی ه،یقانون

 !کنه قانون و دولت ریدرگ

 .داد تکان دیتاک عالمت به را سرش

 !کنمیم صحبت باهاش له،یوک دارم یدوست هی نه،یهم قطعا_
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 .گرفت ام خنده

 ؟یخندیم یچ به_

 .کردم نگاهش یقدرشناس یکم با

 .دیرسوندیم یتقلب بهم دیدار یلیخ شما_

 .نشست شیها لب یرو یکوچک لبخند و خورد نیچ چشمانش ی گوشه

 !ستین کار در یکمک یآخر امتحان تو دم،یم بهت که درسه ها نیا_

 

 :گفتم طنتیش با

 !هست که کنمیم حس من یول_

 .شد بلند و خورد را اش ییچا

 .یگرفت رو وقتم یلیخ امروز بخوابم، برم من_

 .بزنم فرشته به یسر گرفتم میتصم و انداختم باال یاشانه رفت، سرعت به و

 .شدم وارد و زدم اتاقش در به یا تقه

 .کردیم پیتا اشیگوش در یزیچ حرص با و بود دهیکش دراز تخت یرو

 !ارهیدرم رو حرصم چقدر نیحس نیا_

 

 .کردم فرو لختش یموها درون را دستم و نشستم کنارش
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 .بگم بهت زایچ یسر هی دیبا نیحس درمورد فرشته،_

 فیتعر برام پدربزرگ دونمیم کنه؟ ورشکست رو شرکت خوادیم که نیا_

 .کرد
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 .شد راحت کنم فیتعر را عیوقا نبود قرار که نیا از المیخ

 ؟یندار بهش یاعالقه...که تو فرشته_

 .کرد جمع انزجار با را صورتش

 !کنم فراموش رو جواد که بود یگذرون وقت یبرا فقط بابا، نه_

 !یشد یزیچ یدخترا هیشب فرشته_

 .دیکش را میموها و زد قهقهه

  ه؟یچ یزیچ یدخترا_

 .انداخت بهم یقیدق نگاه هم بعد

 !ایکرد خوشکل_

 .زدم پلک هم سر پشت ناز با

 !ادیم داره آقامون_
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 نویا منم بذار برو شو بلند من؟ دل ور یاومد یچ یبرا ادیم داره آقاتون_

 .کنم اوسکول گهید کمی

 اتاق در که بودم لباس ضیتعو درحال برگشتم، اتاقمان به بعد و میدیخند

 .آمد داخل ریام و شد باز

 .بودم ستادهیا شیجلو ریز لباس با فقط خب زد، برق چشمانش دنمید با

 !نبودن مزاحما نیا کاش فقط ،یقشنگ یمنظره چه به، به_

 یدار آب بوس و شدم زانیآو گردنش از که داد نییپا را نمیسوت بند و گفت

 .زدم لپش به

 !رمیام_

 .دیکش یقیعم نفس و کرد فرو گردنم یگود در را سرش

 جونم؟_

 :گفتم ناز با

 ؟یدار دوسم_

 .شد دهیکش لبانش نیگردنم،ب پوست

 .اوهوم_

 .شد حلقه امبرهنه کمر دور دستانش

 نورا؟_
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 .گذاشتم شیموها در دست

 جانم؟_

 تخت؟ رو ببرمت_
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 .چسباند خودش به شتریب مرا که کردم نگاهش ناز با

 !ببر بگذره، خوش بهم یکن یکار یبد قول اگه_

 بلندم و داد قرار باسنم ریز را شیها دست نشست، نگاهش در طنتیش برق

 .کردم حلقه کمرش دور را میپاها و دمیکش یفیخف غیج کرد،

 !وان تو میریم کنم،یم عوض رو شنیلوک_

 

 ...و کرد شکار را لبانم که دمیخند

 .کردم باز چشم ،یادیز یخستگ با

 .است کبود وجودم بند بند بودم مطمئن و کردیم درد تنم تمام

 .کردیم نگاهم و بود دهیکش دراز کنارم ریام

 ؟یکرد کارمیچ ر،یام دستت از آخ_
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 .دوخت بهم را خوابش از خمار چشمان

 !بخوابم خوامیم باش آروم هم حاال! یخواست خودت_

 .دادم جا گرمش آغوش در را خودم و کردم یاناله

 !کن کبود جامو همه گفتم من_

 پتو ریز زین سرم یجور انداخت، میرو را پتو و کرد حلقه دورم را دستانش

 .شدم گم بغلش در رسما بود، میرو زین شیپا و رفت

 ! یبغل تو یکوچولو_

 :داد ادامه و فشرد خودش به مرا محبت با و

 ؟ینبرد ،یبرد لذت ازش وقتش تو_

 .کردم باز را شمین و درآوردم پتو از را سرم شب،ید لحظات یادآوری با

 !میکن کارا نیا از دوبار یاهفته ایب_

 .دیبوس را امینیب نوک و زد قهقهه بلند

 گذشت؟ینم خوش بهت گهید یشبا_

 م،یکن ترشیجانیه کمی یول گذرهیم خوش بهم تو با شهیهم من زمیعز_

 !دهیم حال یلیخ

 بغلم تر محکم و فرستاد پتو ریز به مرا دوباره که زدم شیرو به یچشمک و

 .کرد
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 .یبغل تو طونِیش بخواب، ریبگ_

 شده باعث و بود دهیچسب تنم به داغش، تن و بود گوشم ریز نبضش کوبش

 ...من بود

 .بردم باال را سرم دوباره

 ر؟یام گمیم_

 :گفت خوابآلود

 هوم؟_

 دوست شتریب رو کدوم رمیبگ میتصم تا میبر یعاد دور هی االن هیچ نظرت_

 دارم؟
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 .شدم داریب خواب از خورد، اتاق در به که یاتقه با

 .دادم کارت شو داریب دختر،_

 ربع کی ساعت شدم، جدا ریام آغوش از و دمیمال را چشمانم بود، پدربزرگ

 .بود نه به

 !سرکار یبر دیبا پاشو ر،یام_



 

 به قلم     شقایق عفراوی
 

 1 
 

 .زد یغلت و گفت یهوم

 !بده بوس هی_

 .دیکش تخت یرو مرا دوباره که دمیبوس را لبش و شدم خم

 .میبخواب گهید کمی_

 :گفتم و دمیخند

 .داره کارم پدربزرگ_

 .کن حاظر صبحونه برام باشه،_

 .شدم خارج اتاق از گرفتم، که یکوتاه دوش از پس و گفتم یاباشه

 .دمیچ یزیم چه نیبب ایب خانوم، تنبل_

 .شدم رهیخ شده دهیچ زیم به شده گرد یچشمان با

 پدربزرگ؟ خودتونه کار_

 .داد را جوابم دیمالیم مربا تست نان به که یدرحال

 .بود کارم یزمان هی آره،_

 .ختمیر خودم برا ییچا و نشستم زیم پشت

 شه؟یم مگه کارتون؟_

 سرم یرو که یدیسف یموها نیا نبودن، ثروتمند یبچگ از که همه_

 .زحمته و کار عمر کی حاصل ،ینیبیم
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 .کردم نگاهش اقیاشت با

 .دیکن فیتعر برام_

 .کرد یسالم و آمد ریام موقع همان

 .بود چطور امیجوون بگم براتون خوامیم که نیبش باباجان، سالم_

 .کرد شروع و خورد اشییچا از یاجرعه

 امرز،یخداب بابام دختر، هی و میبود پسر تا سه بودم، خونوادم یدوم بچه من_

 غذا روز هی که بود یجور وضعمون کرد،یم کار روش که داشت نیزم هی

 شهر، میبر گفت بابام که نیا تا گذشت و گذشت! نه روز هی میخوردیم

 داداشام و من کردیم یکارگر موقع اون بابام و نجایا میاومد روستا از ماهم

 مونیزندگ وضع کردند،یم یاطیخ هم خواهرم و مادرم وردستش، هم

 یلیخ بزرگم، داداش برعکس من م،یکردیم کمک هم به همه و بود سخت

 به رو من تا زد،یم رو زورش یهمه بابام نیهم خاطر به و بودم درس اهل

 ...و افتاد ساختمون یباال از روز کی که نیا تا برسونه، ییجا
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 و بچه اشونیلیخ که زمان اون یباباها برخالف بود، یمهربون مرد که پدرم_

 و ذاشتیم چشمام یرو رو مادرم بابام کردن،یم ریتحق رو هاشون زن

 داداش! نشد صاف گهید اششده خم کمرش! شکست مادرم مرد، یوقت
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 رفتم بودم، زرنگ من یول شدینم موفق یکار چیه تو بود، بدردنخور بزرگم

 میدرس کتاب دستم هی با و زدمیم برش چوب دستم هی با ،ینجار کارگاه تو

 ،یبد انجام رو یکار کی وجود تمام با اگه گنیم یدیشن داشتم،یم نگه رو

 کنه؟یم راحتش برات خدا

 

 :داد ادامه که دادم تکان را سرم

 گفتم که همون نجا،یا ادیم داره شوهرت یعمو پسر بعدا، برا باشه شیبق_

 !خونده یحسابدار

 .کرد گرد را خوابآلودش چشمان ریام

 اد؟یم داره نیآرت_

 .ندیگویم را یکس چه دمیفهم ر،یام گفتن نیآرت با

 عکسش دادن نشان از بارها و بارها ریام و بود کایآمر در که ریام یعمو پسر

 .کردیم یخوددار

 ؟یبد نشونم عکسشو یشدینم یراض که همون_

 .دیخند بلند پدربزرگ

 !یکنیم سکته ادیب اگه ؟یدیند رو نیآرت_

 .کردم نگاه جفتشان به جیگ من و دیخند زین ریام بار نیا

 چشه؟ مگه چرا؟_
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 :گفت شدیم بلند زیم پشت از یدرحال پدربزرگ

 !ینیبیم ادیب_

 .دادم دستش به و گرفتم ریام یبرا عسل و نون یالقمه کرده بغ

 !امینم بگم بزنم زنگ یعل به من زم،یعز یمرس_

 سرکار؟ یرینم چرا_

 نرم؟ چطور اد،یم داره نیآرت_

 .کشتیم مرا داشت یکنجکاو

 ؟ینداد نشونم رو عکسش چرا زمیعز ر،یام_

 .نشست لبش یرو یلبخند

 !نمیبب رو واکنشت من و شینیبب کینزد از نهیا به شیقشنگ_

 .میرفت سالن به زرگ،یپدر یصدا با

 !رهیام خونه هاوسش پنت برجه، همون آره،_

 :گفت ریام روبه

 !نهییپا نیآرت_

 نهیس به دست من و شد خارج خانه از اشیخانگ شلواز و بلوز همان با ریام

 .ستادمیا بزرگ پدر کنار

 .میدار کار باهات ا،ینکن غش_
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 .دمیکوب نیزم به را نیپا

 کنم؟ غش که هیچ مگه_

 :گفت حیتفر با

 .ینیبیم ادیم االن_

 .دوختم در به را نگاهم و کردم پرت مبل یرو را خودم

 .رفتم دنبالش به زین من و شد بلند بزرگ پدر درآمد، صدا به که زنگ

 ...و شد باز در

 !نداشت امکان نیا گذاشتم، قلبم یرو را دستم شد، حبس نهیس در نفسم
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 و بچه اشونیلیخ که زمان اون یباباها برخالف بود، یمهربون مرد که پدرم_

 و ذاشتیم چشمام یرو رو مادرم بابام کردن،یم ریتحق رو هاشون زن

 داداش! نشد صاف گهید اششده خم کمرش! شکست مادرم مرد، یوقت

 رفتم بودم، زرنگ من یول شدینم موفق یکار چیه تو بود، بدردنخور بزرگم

 میدرس کتاب دستم هی با و زدمیم برش چوب دستم هی با ،ینجار کارگاه تو

 ،یبد انجام رو یکار کی وجود تمام با اگه گنیم یدیشن داشتم،یم نگه رو

 کنه؟یم راحتش برات خدا
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 :داد ادامه که دادم تکان را سرم

 گفتم که همون نجا،یا ادیم داره شوهرت یعمو پسر بعدا، برا باشه شیبق_

 !خونده یحسابدار

 .کرد گرد را خوابآلودش چشمان ریام

 اد؟یم داره نیآرت_

 .ندیگویم را یکس چه دمیفهم ر،یام گفتن نیآرت با

 عکسش دادن نشان از بارها و بارها ریام و بود کایآمر در که ریام یعمو پسر

 .کردیم یخوددار

 ؟یبد نشونم عکسشو یشدینم یراض که همون_

 .دیخند بلند پدربزرگ

 !یکنیم سکته ادیب اگه ؟یدیند رو نیآرت_

 .کردم نگاه جفتشان به جیگ من و دیخند زین ریام بار نیا

 چشه؟ مگه چرا؟_

 :گفت شدیم بلند زیم پشت از یدرحال پدربزرگ

 !ینیبیم ادیب_

 .دادم دستش به و گرفتم ریام یبرا عسل و نون یالقمه کرده بغ
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 !امینم بگم بزنم زنگ یعل به من زم،یعز یمرس_

 سرکار؟ یرینم چرا_

 نرم؟ چطور اد،یم داره نیآرت_

 .کشتیم مرا داشت یکنجکاو

 ؟ینداد نشونم رو عکسش چرا زمیعز ر،یام_

 .نشست لبش یرو یلبخند

 !نمیبب رو واکنشت من و شینیبب کینزد از نهیا به شیقشنگ_

 .میرفت سالن به زرگ،یپدر یصدا با

 !رهیام خونه هاوسش پنت برجه، همون آره،_

 :گفت ریام روبه

 !نهییپا نیآرت_

 نهیس به دست من و شد خارج خانه از اشیخانگ شلواز و بلوز همان با ریام

 .ستادمیا بزرگ پدر کنار

 .میدار کار باهات ا،ینکن غش_

 .دمیکوب نیزم به را نیپا

 کنم؟ غش که هیچ مگه_

 :گفت حیتفر با
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 .ینیبیم ادیم االن_

 .دوختم در به را نگاهم و کردم پرت مبل یرو را خودم

 .رفتم دنبالش به زین من و شد بلند بزرگ پدر درآمد، صدا به که زنگ

 ...و شد باز در

 !نداشت امکان نیا گذاشتم، قلبم یرو را دستم شد، حبس نهیس در نفسم
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 بود؟ چه ریام یظاهر مشخصات

 ...و لپ چال ،ییخرما دار موج یموها سبز، یچشمان

 !باشند داشته تفاوت دو تنها و ریام به هیشب دیایب یکس د،یکن فرض حاال

 !یمشک یموها و یآب چشمان

 ...تر دهیورز یکلیه و

 یپارچه بود کینزد شیبازوها بود، معلوم کلشیه از بودنش، ورزشکار

 !کنند پاره را راهنیپ

 یوا و ستادمیا طرز همان لبخند، همان بود، نیهم ریام با تفاوتش تنها

 !رفتن راه طرز همان
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 ...بود سردتر یکم نگاهش، طرز! ماندم اشرهیخ یکم

 .کردینم کم شباهتش از ها اسن که یوا یول بود تر قیعم لپش چال

 .داد تکان میبرا یسر و دوخت بهم را نشیسنگ نگاه

 !داداش زن سالم_

 .کردمیم زیآو حلق را خودم وگرنه نبود ریام هیشب شیصدا که خداراشکر

 باشند؟ برادر نکند

 بودم شیهوا در یموها یانتها فقط و برداشتم عقب به فرشته غیج یصدا با

 !تق بعد و

 ...اتاقش در یصدا

 کوتاهش نیآست بلوز همان با است، افتاده یاتفاق چه بزنم حدس توانمیم

 .بود آمده

 ! تو انیب هام نوه بذار ببند، دهنتو دختر گهید بسه_

 .گرفتم فاصله در از و آمدم خودم به

 !داداش زن شما اول_

 .کرد اشاره جلو به دستش با و

 .بود ریام مانند زین اشیجنتلمن! کنم حرکت جلوتر من یعنی نیا

 .دهید والیه انگار زنتو، کن جمع ریام_
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 :گفت بزرگ پدر که میبگو یزیچ خواستم و کردم باز را دهنم

 !دوقولوان پدراشون ستن،ین داداش نایا نه_

 است؟ نشانیب شباهت همه نیا بودند دوقولو پدرها چون یعنی

 ...من یعمو پسر نیآرت نورا،_

 :گفت نیآرت روبه بعد و

 .من زن نورا داداش_

 .زد یلبخند

 !خانوم خوشوقتم_

 .کردم نگاهش امدهین باال ندوزیو

 !نیهمچن_

 .کرد سالم و آمد یا دهیپوش لباس با فرشته

 .دیکش خانه آشپز سمت به مرا و گرفت را میبازو

 چرا؟ فرشته،_

 ختیریم پشمامون شباهتشون همه نیا از بودن تر کیکوچ یوقت ماهم_

 !تو یاندازه نه یول

 .داد دستم به یآب وانیل

 .موند پشمات یختیر خودت تو_
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 !جنتلمنه که چقدرم_

 .گرفت سقف روبه را سرش و گفت یاوف

 ...هلو جذاب، خوشکل، جنتلمن،_

 ...و ستادیا فرشته پشت د،یپر میگلو در آب سمتمان، به نیآرت آمدن با

 

 یوضع و سر چه با یدید یراست گرفتنه، گاز خوراک بازوهاااش، نورا یوا_

 اومدم؟

 

 محو یاخم با او و شد باز است، سرش پشت که نیا گفتن یبرا زبانم

 .شد وضع خل نیا یها حرف به دادن گوش مشغول

 منو فرم خوش ی تنه باال نیا دم،یپوشیم یزیچ یباز قهی تاپ هی کاش _

 !شدیم عاشقم زدیم دید

 یاگهید یها مالک! عمو دختر شمینم عاشق هاتنهیس زیسا دنید با من_

 !دارم شدن عاشق یبرا نهیس زیسا از ریغ
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 .گذاشتم نتیکاب یرو را آب وانیل آرام، یلیخ
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 .برگشت عقب به ،یآرام همان به هم فرشته

 .نبود زیسا منظورم من نه_

 بود؟ رنگشون منظورت_

 .گرفت امخنده حرفش نیا با

 !رنگن هی همه که نداره یربط رنگ؟_

 کردن غش حال در خنده از من متاسفانه یول کردیم یزیآبرور داشت رسما

 .بودم

 !شخصه خود مالکم ست،ین زشیسا و رنگش و نهیس من مالک هرحال در_

 :داد ادامه و زد یچشمک

 !یفندق ،یباش ۶۵ زنمیم حدس لباس رو از البته_

 .گذاشت یباق کرده هنگ را فرشته و رفت

 :گفت و انداخت شیهانهیس به ینگاه فرشته

 ام؟۶۵ من نورا،_

 .کردم کنترل را امخنده

 !دمیند که، دونمینم_

 ؟یچند تو_

 .۸۰من؟_
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 .زد اشنهیس یقفسه به یمشت و شد جمع چشمانش در اشک

 کن؟یکوچ من مال چرا_

 .رفتم طرفش به و دمیخند

 !شدن بزرگ دارم، شوهر من خب_

 .زد میصدا پدربزرگ که دیبگو یزیچ خواست

 .نباشه غمت! میکنیم دایپ کردنشون بزرگ یبرا یراه هی بعدا_

 .رفت اتاقش به افقش، در حالت همان در و گفت یاباشه

 .بده نشون نیآرت به هارو عکس_

 .آمد تاپلپ با ریام موقع همان که کردم باز را یگالر و برداشتم را امیگوش

 .باشه تر راحت تا نیا سر بندازشون_

 .کرد منتقل هارا عکس و کرد وصل امیگوش به یکابل

 جا نیا نشده، زده کاال اون اسم یول شده شرکت وارد یزیچ هی نیا تو_ 

 ...ستین یاسم هم باز یول شده خارج شرکت از هم
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 .انداختم تاپلپ به ینگاه و دمیچیپ هم در را دستانم
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 .میبود نکرده یتوجه آن به که یزیچ کرد، جلب را توجهم یزیچ

 از نیحس دادها، قرار یتو و هیفالح کننده صادر اسم جا، نیا دیکن نگاه_

 !داده انتقال نیهم یبرا باز شرکت

 .داد تکان را سرش و کرد نگاه صفحه به یشتریب دقت با نیآرت

 به رو همون دوبرابر نیحس و دهیم یفالح که مبادلست جور کی آره،_

 !یکن گم رد یبرا باشه هم یباز نوع کی تونهیم یا! دهیم یفالح

 طرفمان به سکوت، عالمت به را دستش او و خورد زنگ پدربزرگ یگوش

 .گرفت

 د؟یس هیچ الو؟_

 .کرد مکث بودم دهید من که یهمان یرو و کرد عوض عکس نیآرت

 نوع هی نیا نیبب ننوشته، رو صادرات یول مخدرن مواد واردات، که نوشته_

 دوبرابر با نیحس رو، فرستهیم شرکت یبرا یفالح که یزیچ همون! تلس

 !دهیم پس متیق

 :گفتم و دمیکش هم در را میها اخم

 ؟یمطمئن کجا از_

 .زد یپوزخند

 نیا تو نگاه! کنهینم دقت اتیجزئ به که هییآدما دسته اون از عموت پسر_

 فاصله ها، معامله نیا یهمه یتو و برابره وزن و ها کارتون تعداد فاکتورا،
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 نگاه همه، یکپ دادها قرار نیا زیچ همه! دوروزه دادن، پس و گرفتن نیب

! زهیچ هی متیق هم و مشخصات هم یول گرفته صورت معامله چندبار کن

! باشه یجعل نایا دمیم احتمال یحت من فقط، مدرکه کردن جمع هی نیا

 یول یشرکت صاحب تو درسته ره،یگ هم نیحس یپا باشن راست اگه چون

 به کیشر هرحال در یول زنیناچ که دارن سهام یسر هی ونس،ی و نیحس

 یبازه نیا یتو نیحس که بدن شهادت توننیم هم کارمندا و انیم حساب

 .داشته نظارت شرکت یرو یزمان

 

 دقت اتیجزئ به و بود باهوش ادیز یلیخ بود، دهنده تکان شیها حرف

 .کردیم

 یقانون ریغ کار واقعا ای ه،یاگهید زیچ هدفش و کنه جتونیگ خوادیم ای_

 هشیبرعل مدرک چون شهیم تموم ضررش به صورت هر در که دهیم انجام

 .هست
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 ست؟ین ریگ من یپا_

 .برد فرو اشیمشک یموها در دست

 .یکنیم دایپ حضور دادگاه یتو فقط شرکت، صاحب عنوان به_
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 .دمیکش یقیعم نفس

 شرکت؟ و_

 نیحس شما یهاگفته با هرچند! رهیم سوال ریز اعتبارش متاسفانه_

 با زدن حرف من هیتوص ببره، یورشکستگ مرز تا رو شرکت خوادیم

 !هستن اعتماد قابل که ییاونا فقط همشون، نه یول کارمنداست

 دهیچیپ هم در یوحشتناک شکل به زیچ همه گرفتم، دستانم انیم را سرم

 .بود شده

 ...نشده شرکت وارد یزیچ امروز که گفت دیس_

 .بود تله نوع کی نیا گفت،یم درست پدربزرگ

 ییجا به مارو خواستیم عموت پسر که یعنی نیا و شده خارج ازش یول_

 ! کنه خارج یزیچ شرکت از محسوس تا بفرسته بود گفته پسره اون که

 طبق و کردیم جاجابه یزیچ واقعا نیحس که بود معنا نیا به حرفش

 ...فاکتورها

 نیا فاکتور یتو فقط و نباشن مواد صادرات، و واردات نیا هست امکانش_

 ...شنیم متوجه کارمندا شه ردوبدل یقانون ریغ زیچ اگه باشه؟ خورده

 .داد هیتک مبل به نهیس به دست نیآرت

 و وارد که یزیهرچ! انباره بخش مسئول...اون و شهیم متوجه نفر کی فقط_

 !کنهیم صاد فاکتور اون و اونه نظر تحت شه،یم خارج
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 .فشرد خودش به مرا یکم و گذاشت کمرم پشت را دستش ریام

 !میکن صحبت باهاش میتونیم خب_

 .کرد نگاه ریام به انزجار با نیآرت

 با زایچ یبعض ،یکن حل حرف با ویچ همه یخوایم قبل، مثل هنوزم_

 !شنیم حل مشت

 !گرفت مانیجلو را مشتش و

 :گفت پدربزرگ

 !کن پخش رو تیگوش یتو یهامکالمه_

 که کردم پخش را شده ظبط یهامکالمه و کردم خارج یگوش از را کابل

 .دیچیپ یمرد یصدا

 .شده آزاد ونسی ن،یحس الو_
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 تند یها نفس یصدا ده،یچییپ یصدا تنها و شودیم غرق سکوت در سالن

 .است من

  شده؟ آزاد یچ یعنی_
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 ! دادن بهم امروز خبرشو داداش_

 ادیب اونجا، بره دوباره کن درست پاپوش کن، یکار هی! شهینم نه شه،ینم_

 !زهیریم بهم ویچ همه

 .میبود سپرده گوش ،یکنجکاو با یهمگ حاال و رودیم نیب از ترس و بهت

 !رهیگ اونم یپا شرکت، یکار گند نیا با ؟یترسیم یچ از_

 وارث هی فقط رون،یب دهیکش قبال سهامشو یهمه ست،ین ریگ یلعنت د_

 !رهیگ نورا یپا فقط انتها در...بس و ادیم حساب به سوخته

 !یدونیم خودت هرطور داداش، باشه_

 با نیحس صحبت و در یصدا تنها ه،یبق یادامه در و شودیم تموم مکالمه

 .بود یمنش

 د؟یگذاشت کار کجا رو شنود پدربزرگ،_

 .اندازدیم پا یرو پا مغرورانه بزرگ پدر

 تهیمدر اتاق تو که یاون فقط که گذاشتم کار تا هشت ها، شنود یبگ بهتره_

 !خودمه شیپ شیبق ته،یگوش سر

 

 ناز حال در شه،یهم مثل من خنگ شوهر و رفته فرو فکر به قایعم نیآرت

 جاها، یبعض در یول بود خوب دیورزیم عشق من به که نیا بود، من کردن

 !نبود بد یهمفکر
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 «سرجات بترمگ» یجمله با پدربزرگ که کرد رفتن قصد و شد بلند نیآرت

 .کرد منع رفتن از اورا

 خرس باباشه خونه هم نیآرت و شماله خونم من م،یبخر دیبا خونه هی_

 .گنده

 

 :دیگویم و دیآیم یچا ینیس با فرشته

 !نیخال برج یهاطبقه دوتا_

 .کندیم خوش جا پدربزرگ لبان یرو تیرضا سر از یمحو لبخند
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 .میخریم پس خب_

 .دیگوینم یزیچ و دهدیم تکان یسر نیآرت

 کجاست؟ عموت پسر یخونه_

 .دادم را بزرگ پدر جواب شدم،یم بلند جا از یدرحال

 !تر نییپا طبقه چند_

 !یبذار شنود و خونه یبر دیبا یجور هی خوبه،_
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 .آوردم زبان بر را بود سرم در که یفکر

 باشه؟ گذاشته شنود جا نیا نیحس هست امکانش پدربزرگ،_

 خودش شنود که شدیم متوجه بود اگه ست،ین آدمش چون کمه، امکانش_

 یول کردم عمد از که بود یحرکت درواقع نیا انداختم، ستممیس سر رو

 .دهینفهم برام بهیعج

 .نشست مبل یرو و آمد یعاد یلیخ فرشته

 !ارهیسردرب نیحس یکارا از تا گذاشته ونسی دیشا نذاشته، خودش دیشا_

 .داد تکان یسر پدربزرگ

 چه ونسی و ترسهیم ونسی یآزاد از نیحس چرا که، نهیا یاصل سوال_

 داره؟ یانقشه

 جمع را خود دهیترس و مغموم و کندیم النه دلم کنج کوچک، ینورا

 !بس و دارم استرس تنها ونسی یآزاد به نسبت من، یول کندیم

 دستور احساساتم به که مغزم قسمت آن هم دیشا ای بود، گذشته سرم از آب

 .بود شده قفل اندازند؛یب تنم به یارعشه ونسی اسم دنیشن با دادیم

 :دیگویم آشپزخانه یتو از مادرجان

 د؟یخوریم یچ ناهار_

 .دهدیم جواب تحکم با بزرگ پدر

 .خوامیم یسبز قورمه من_
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 .چرخانمیم کاسه در را چشمانم

 !شهیم آماده رید_

 !میستین که گاو م،یخورد صبحونه تازه بشه، خب_

 .بودند خورده صبحانه ریام و او فقط رد،یگیم امخنده
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 .میبود صداها به دادن گوش بود شده کارمان نده،یآ روز سه در

 مکان نقل کم کم بود قرار و کردند یداریخر را واحدها نیآرت و پدربزرگ

 .کنند

 راحت یکم ما یاهویه از تا رفت خواهرش خانه به یروز چند مادرجان

 .شود

 و بود مانده من، بخاطر بزرگ پدر که بود نیا بودم دهیفهم که یجالب زیچ

 شرکت اگر بود گفته که بود، حرفش سر او یول بود ارزشمند واقعا میبرا نیا

 روزها نیا من و داد خواهم دست از زین را نشیآفر یلیفام دهم، دست از را

 یهاتکه کردمیم یسع و بودند ها تیموقع یبررس و لیتحل حال در دائم

 .نمیبچ هم کنار را ها پازل

 .دمیپر جا از که کرد پرت زیم یرو را مجله فرشته
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 !یکنیم نگاه عکسا نیا به همش روزه چند! گهید بسه اه،_

 .کردم نگاه فرشته به و آوردم باال تاپلپ یصفحه از را نگاهم

 .ه؟یچ فهممینم یول کنمیم حسش فرشته، ناجوره نجایا یزیچ هی_

 !رونیب میبر کمی پاشو شده، وبیمع مغزت_

 .کردم عوض را میها لباس و شدم بلند میجا از حرفیب

 .داشتم ازین رفتن رونیب به واقعا

 ...و میگذاشت ابانیخ در قدم

 !رهیام هیشب یلیخ نیآرت نورا یوا_

 .متفاوته یلیخ شوناخالق یول آره،_

 .کرد مرتب را دورش یشده رها یموها

 ...اومد من که بعد یدیپوشیم چادر مدرسه تو چرا فرشته_

 منم یبود یچادر چون بود تو به شدن کینزد یبرا نساز، جمله استپ،_

 نیهم گول ونسی که بود نمیا و کنم برقرار ارتباط باهات که شدم تو مثل

 ؟یبش ریام زن داد اجازه که خورد مامانمو و من چادر

 .شد پرت جلو به دوقدم که زدم کمرش به یمشت و ستادمیا رتیح با

 .نفهم یگو دروغ_
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 یبستن سمت به و دیکش را دستم بود، گرفته دست با را کمرش که یدرحال

 .برد یفروش

 !یدینپرس وقت چیه تو نگفتم، دروغ_

 .کندیم نگاهش متاسف ینگاه با

 .بخر برام خوامیم پک سیآ من_

 .میشویم پارک وارد و میدهیم پک سیآ دو سفارش

 داشت؟ نظر من به واقعا نیحس نظرت به نورا_

 .اندازمیم باال را میهاشانه

 شه؟یحال عالقه ،یپست و رضالت نیا به آدم نه، گمیم که من_

 ...ناگهان و شودیم رد کنارمان از یپسرک که کندیم بلند دست و خنددیم

 

 297_پارت#

 

 .فرستاد یبوس و گذاشت فرشته دست درون یکاغذ پسرک

 از که یمشکوک اهیس نیماش دنید با که  چرخاندم را نگاهم و دمیخند

 .پوشاند را صورتم اخم بود دنبالمان شدنمان خارج یابتدا

 دن؟یم شماره تو و من به کننیم یفکر چه هاجغله نیا نورا،_
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 .گرفتم نیماش از را نگاهم

 ! بابا کن ولش_

 ...ناگهان و کرد رو و پشت را کارت فرشته

 ! ستین یاشماره روش نیا نورا،_

 .دمیکوب سرم یرو بهت، با و انداختم کارت به ینگاه کنجکاو

 .پدربزرگ بزن زنگ باش زود فرشته_

 ن؟یآرت بزنم زنگ!ندارم شمارشو_

 از یگوش رد،یبگ تماس خواست تا و درآورد را اشیگوش که گفت یاباشه

 .افتاد دستش

 !یچلفت پا و دست چقد فرشته، اه_

 .گرفت را نیآرت یشماره و برداشت را یگوش هول با

 ...یبرا داره االن ن،یآرت الو،_

 یول یقبل با متفاوت شد، ینیماش قفل نگاهم رایز دمینشن را حرفش یهیبق

 شیتماشا حال در که دنمید با بود، ما از یبردارعکس حال در ،یکی نیا

 .رفت و گرفت طرفم به را شصتش انگشت هستم،

 افتد؟یم دارد یاتفاق چه ا،یخدا

 .میدیدو ترس با خانه خود تا و گرفتم را فرشته دست
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 یباز ها نیا بودم مطمئن و بود آزاد ونسی گذشته، ازتکرار دم،یترسیم

 .است خودش

 .شد پارک برج مقابل زین نیآرت نیماش برج، مقابل دنمانیرس با همزمان

 .آمد طرفمان به عجله با

 !نمیبب بده رو کاغذو_

 .بود خواندنش مشغول اخم با او و داد دستش به را کاغذ فرشته

 باشه؟ مسخره یشوخ هی نیا دیشا گم،یم_

 .کشمیم یقیعم نفس

 :گفت نیآرت

 ...به کرده اشاره قایدق چون باشه یشوخ نکنم فکر_
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 .زد نیحس روزید که یحرف به کرده اشاره_

 .خواندم دور کی و گرفتم را کاغذ

 !دیند یسوت باشه حواستون مراقبتونه،_

 :گفتم و کردم فکر یکم
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 هی نیا دیشا خب باشه؟ گذاشته ونسی رو ها شنود ممکنه میگفت ادتهی_

 !بترسونه مارو که ونسهی از یباز

 .گذاشت بشیج در را شیها دست نیآرت

 .شده دهیچیپ زیچ همه نورا، دونمینم_

 .دیایب بابابزرگ تا میکرد پرت یاگوشه را خودمان هرکدام و میرفت خانه به

 .بود شده رهیخ نیآرت به فرشته

 کند؟ تیخر خواستیم چقدر تا دختر نیا ایخدا

 از روزها نیا کنم، کمکش نداشتم نا یحت من و بود آشپزخانه در مادرجان

 نیا تحمل یبرا من سن اما نبودم یبد مادر بودم، شده غافل زین ها بچه

 .بود کم واقعا ماجراها همه

 !شرکت کی و فرزند دو یدارا! ساله ۲۰ نورا من،

 شده بزرگ زود یلیخ هستم، ساله ۳۰ یزن کنمیم حس ها وقت یبعض

 !زود یلیخ یلیخ بودم،

 !ادیب بگم مهتا به دیبا م،یرسینم ییجا به ینجوریا_

 .زد غیج فرشته ست،یک مهتا که بپرسم خواستم تا

 !رمیم من نجا،یا ادیب دختر اون اد،ینم ر،یخ نه_

 :گفت من به رو بعد و

 .گمیم بهت االن از داشت، کراش ریام رو قبال مهتا_
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 !بود من رو خانوم نه داشت؟ کراش ماست ریام رو_

 .کرد جمع را صورتش فرشته

 ...ریام دختر دوست خانوم مهتا که فعال_

 .بست را دهانش فرشته و شد گرد چشمانم

 داشت؟ دختر دوست ر،یام
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 .کرد نگاهم معصومانه فرشته و دیخند زیر نیآرت

 ...بدم حیتوض برات بذار ،یآبج نورا،_

 .گرفتم صورتش مقابل را دستم

 !انیب خانوم مهتا بگو ن،یآرت_

 .کرد باز را ششین نیآرت

 ...خوشکل باهوشه، یلیخ_

 یآتش تا شود کوچک نورا یهمباز رفت یول کردم خفه قلبم در را حسادت

 ...کنند پا به قلبم در

 کارس؟یچ_
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 ...هکر_

 .گذاشتم امچانه ریز را دستم

 بگو؟ برام بازم خب،_

 .شد خفه خورد، صورتش وسط که یموز با یول دیبگو کرد باز دهن

 !کنمیم نصفت ،یکن باز دهن نیآرت_

 .خورد و کند را پوستش و گرفت دست در را موز نیآرت

 !جووون فرشته بود، خوشمزه دلم، زیعز یمرس_

 ...که دیکش یغیج فرشته

  ؟یزنیم غیج چقدر دختر، یریبگ درد یا_

 .نشست اخمو و شد خفه جان، مامان حرف با فرشته

 :گفتم نیآرت روبه

 داشت؟ دوسش ریام_

 .داد تکان را سرش کند،یم پوست خودش یبرا یپرتقال که یدرحال

 ...رفتن هم ازدواج یپا تا بابا، آره_

 !گهیم دروغ نورا_

 .زد داد آشپزخانه از مادرجان
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 یالک حرف کمتر نیآرت برسر، خاک یدختره اون یخاستگار نرفتم من_

 !نکن خراب سرش یرو رو نورا باشه، آرامش تو بچم بذار بزن،

 .شد وارد بزرگپدر همراه ریام و شد باز در موقع همان

 شده؟ یچ سالم،_

 .کردم زیر شیبرا را چشمانم

 .انیب خانوووم مهتا بزنه زنگ خوادیم نیآرت_

 :گفت الیخیب که بودم حرکاتش یرهیخ دقت با

 ؟یچ یبرا_
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 !کنه کمکمون شرکت یمعما حل تو که نیا یبرا_

 :گفت رفتیم اتاق سمت به که یدرحال ریام

 .ایب نورا دوما س،ین الزم که اوال_

 .رفتم دنبالش و شدم بلند حرص با

 دهیکوب اشنهیس به و شدند حلقه کمرم دور دستانش شدم، که اتاق وارد

 .زدند یابوسه میموها یرو بر لبانش شدم،
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 زم؟یعز یخوب_

 .دمیبرچ لب

 !ریام_

 .نشاند شیپا یرو را من و نشست تخت یرو

 ر؟یام جونه_

 بود؟ دخترت دوست...مهتا_

 .کرد نگاهم کرده کپ

 فرشته؟ ای نیآرت گفت؟ بهت یک_

 .دمیکش هم در را میها اخم

 !خورمتایم نکن اخم_

 بود؟ دخترت دوست_

 .زدم شکمش به یمشت که بود نشده خارج دهانش از کامل آره یآوا هنوز

 دراومد؟ کجات از دختر دوست شعور،یب_

 شیبازو و نشستم شکمش یرو دم،یپر شیرو که شد جمع درد از صورتش

 .گرفتم گاز محکم را

 ...کردم غلط نووورا، نکن...نورا ،یآ_

 .کردم ولش رفتند، فرو املثه در سانت چند میها دندان که نیا احساس با
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 د؟یکرد کارایچ خانوم مهتا نیا با کن، فیتعر برام بگو،_

 من حاال کرد، عوض را مانیجاها و گذاشت کمرم یرو را شیها دست

 .بودم رشیز

 .بود تیجاهل دوران مال_
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 من عاشق تیزندگ کل ینگفت مگه ؟یدار هم تیجاهل دوران مگه تو_

 ر؟یام یگفت دروغ ؟یبود

 .بود شده خوردنم حرص باعث نیهم و بود کرده غش خنده از

 !موهامو کن ول آخ،...سرگرم هی فقط اون نگفتم، دروغ_

 .دمیکش شتریب را شیموها

 ؟یکرد کاریچ یسرگرم نیا با_

 .کرد قفل سرم یباال و گرفت را دستانم

 ! نکردم یکار_

 و کرد فرو گردنم یگود در را سرش که کردم نازک شیبرا یچشم پشت

 .دیبوس
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 .یکن فیتعر برام دیبا ،یکن خرم نکن یسع_

 .نشست امنهیس یقفسه یرو اشیبعد یبوسه

 ! نیهم ،یباز نظر چندتا حد در مینکرد هم یکار م،یبود بچه_

 .گرفتند هدف را امگونه لبانش و نشست میپهلو یرو دستش

 ...با یکرد غلط_

 .کرد ساکتم م،یها لب یرو لبانش نشستن با

 .گذاشتم نیآرت مقابل را ییچا وانیل

 .داداش زن یمرس_

 ...که کردم تعلل سوالم دنیپرس یبرا و گفتم یکنمیم خواهش

 دوست رو ریام مهتا البته، ریام جانب از نبود، نشونیب یزیچ ر،یام و مهتا_

 و پسر دوست دختر دوست گفتمیم و ختمیریم زبون یه منم...داشت

 ...ستین یچیه که نهیا تشیواقع یول دیشن هم فرشته

 ...یباز نظر فقط گفت ریام_

 .کرد یاخنده تک

 !کردمیم نگاهش منم که بود خوشکل اونقدر مهتا_

 .زد بهم یمشت ام،زنانه حسادت

 خب؟_



 

 به قلم     شقایق عفراوی
 

 1 
 

 ...گرفت تورو هم ریام و خارج رفت لیتحص یبرا مهتا_

 .بودم گرفتن آتش درحال

 کرد؟یم ازدواج اون با موند،یم اگه یعنی_
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 از و کردم تن را مانتوام کردم، بلند زیم یرو از را، حسادتم از گرفته گر تن

 .شدم خارج خانه

 .بدهم سروسامان را فکرم و بزنم قدم یکم داشتم ازین

 امروز به تا رایز بود بیعج حالم و حس بودم، شده گونه نیا چرا دانمینم

 ...داشت دوست را من ریام البته بود، امدهین مانرابطه انیم یزن اسم

 «...یحدنظرباز در»

 .بودم شیهابچه مادر و همسر من

 «...که خوشکله قدر اون مهتا»

 !داشت دوست مرا او

 «...یباز نظر»

 .نشستم جا همان و گرفتم دستانم انیم را سرم رو، ادهیپ در
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 ینظرها و دهایعق بودند، مغزم در کردن صحبت حال در چندفر، که انگار

 ...دمیترس من و دیچیپیم مغزم در یمتفاوت

 !دمیترس رییتغ از

 .گذاشتم ابانیخ به پا ها، نیماش ممتد یها بوق یصدا به توجه یب 

 حسادت ،یوانگید منطق، جنس از ییاهویه بود، شده پا به ییدعوا مغزم در

 ...و

 به پا است قرار یدختر کردم، بزرگ یادیز را موضوع گفتیم منطقم

 ...است بایز اریبس که بگذارد ما یخانه

 ...دارد قبول را او ییبایز هم ریام که

 ...است رفته کشور از خارج به لیتحص یبرا که

 !است هکر

 با که است دستم در یشرکت هستم، مادر که یاساله ۲۰ دختر من، و

 !دادم بادش بر ام نهاحمقا اعتماد

 وجود کردیم ریتحق و گذاشتیم منت د،یکوبیم مرا مغزم درون یصدا

 ...را امگرفته قدرت

 ...ستادمیا یفروش لباس ی مغاذه کنار

 آمدم؟ دیخر به ریام با یک بار نیآخر
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 و گذشت امخانواده با یریدرگ و من یباردار به مشترکمان، یزندگ اول سال

 ...شرکت هم االن

 ...مانع و است چالش تنها ما مشترک یزندگ که انگار

 ...ندارند یتمام قصد که ییها چالش

 بودم؟ کرده ازدواج زود

 .بودم؟ شده مادر زود
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 یرو افتاده شال به حواسم من و خوردندیم را روانم و روح شوم افکار

 .نبود میهاشانه

 .میدید که میبود دهیند شانیپر یسویگ_

 قد میوحش یخو بودند، شده امرهیخ شخندین با که شد یپسران قفل نگاهم

 .کرد علم

 !ومدهین بهت ایخور گه نیا_

 .ستادیا مقابلم باز، زبان پسرک و زدند قهقهه

 .یدیل قشنگه که صداتم_
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 .داد تکان صورتم مقابل و درآورد بشیج از یکارت

 !بزن زنگ بهم_

 میبازو بعد و شد دهیکش میموها کردم حس بروم، که برگرداندم را میرو

 !شد گرفته

 نگاهم و شد ادهیپ آن از ییآشنا قامت و کرد توقف رنگ یمشک نیماش

 .شد درهمش یها اخم خکوبیم

 .کرد جدا من از را او و گرفت پشت از را پسرک یقهی

 ؟یکرد یدراز دست یک به ارن،یدرب پدرتو دمیم_

 از را خودش کرد یسع دهیترس بود، دهید را اشدهیورز کلیه که پسرک

 .خواباند صورتش یتو یمشت که کند رها دستش

 !یهر شه،یم سرت کاله شورتت نمت،یبب گهید بار هی_

 !چاک به زد و گذاشت کولش یرو را دمش پسرک

 و شد کمینزد خت،یریم را من دل که اش یگشهیهم یها اخم همان با

 .انداخت میموها یرو را شالم

 .خونه برو_

 کاسته نگاهش تنفر از یول داشت را مردانه محکم و بم تناژ همان ش،یصدا

 .بود شده

 !خودته نفع به ،یدید رو من نگو یکس به_
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 .دیچرخینم آن یرو یحرف و بود کرده قفل ام یلعنت زبان

 .رفت و شد نیماش سوار

 !اندازدیب ادمی به را گذشته خاطرات و کند یابر را دلم یهوا و حال بود آمده

 طبق و بود شده داریب بود، دهیخواب یمدت که درونم نیغمگ کوچک ینورا

 تا کندیم را من جان و بود احساساتم پازل ختنیر هم به حال در معمول

 ...بگذارد خود یجا در پازل یاتکه
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 رها را چشمانم در شده جمع یها اشک و دادم حرکت را امشده قفل یپاها

 .کردم

 کردم؟یم هیگر چرا

 ...بودم دهیند اورا یحت من مگر؟ بود که مهتا؟ یبرا

 .دمیکش میهااشک یرو را دستم حرص با

 ییتنها یهاله و بودم دهیچیپ خودم دور را دستانم چرا کردم؟یم هیگر چرا

 کردم؟یم حس را

 !بود خاطراتم ادآوردنی به خاطر به دیشا
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 و است خارج در دهیرس خبر که یپدر زن نرفتم، مزارش سر که یپدر

 !باشم داشته یخبر اون از ندارم دوست که، یمادر

 !خواستیم آغوش دلم

 !نه هم فرشته نه، ریام آغوش

 آزاد را میگلو درون بغض و بزنم هق را میدردها تمام بتوانم که یآغوش کی

 !کنم

 .نکرد خطور ذهنم به یکس نبود، یول

 ...یحیتفر نه ،یاخانواده نه ،یدوست نه

 ...مشکل سرتاسر یزندگ نیا نیب بودم کرده گم را خودم

 به و دمیکشیم دوش بر را یسالگ ۴۰ یدردها یسالگ ستیب سن در

 .نداشتند را بار نیا تحمل میهاشانه که خدا یخداوند

 ...بود ستادهیا یدختر کنار که دمید یالب در را ریام شدم، که برج وارد

 د،یسف شال و زرد کوتاه یمانتو ،یمشک جذب شلوار د،یسف یتابستان صندل

 .بود ساخته ظرافت با یدختر اون از

 .آمد سمتم به ینگران یکم و لبخند با دنم،ید با ریام

 ؟یبود کجا_

 کردم؟یم حس گونه نیا من ای بود سرد لحنش
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 .بزنم قدم کمی رفتم_

 یآب چشمان بود، بایز واقعا کینزد از برد، مهتا طرف به و گرفت را دستم

 ...انار یهادانه یسرخ به ییها لب و دیسف یپوست و رنگ

 !کوچولوئه چقدر خانومته؟ ریام_

 و فشردم را دستش من و گرفت طرفم به را اششده کوریمان یها ناخن

 .ماند رهیخ یالک نوع هر از یعار یها ناخن یرو نگاهش

 زم؟یعز سالته چند_

 !معلم او و هستم یدبستان آموز دانش من انگار که دیپرسیم جورب

 !ستیب_

 :گفت یاکودکانه لحن با و زد برق چشمانش

 !کوچولو چه_

 و کنم هیگر داشتم دوست یالحظه بودند، ریدرگ احساساتم و مغزم و قلبم

 !بکشم ته از را رنگش یدود دار حالت یموها داشتم دوست یالحظه

 !کردم اکتفا یلبخند به تنها یول

 از یول چرا دانمینم شد، مورمورم که گذاشت کمرم پشت را دستش ریام

 .شد چندشم تنم با دستش لمس
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 بود؟ یک بودم کرده صحبت میمشاورها با که بار نیآخر

 دکتر تنها که هم یدوم و کردم نامزدش رهسپار مانیزا از قبل را مرجان

 ...بود یریبگ پول

 .بود برده نزدش به را من ریام که کرد را یرمردیپ همان یهوا دلم

 را ریام دست که داد اجازه من به ام یضیمر لحظه نیا در و بودم ضیمر من

 .کنم اشحواله یاخم و بزنم پس

 برگردد؟ بود شده باعث بارویز نیا دنیرس خبر نبود؟ سرکار چرا

 !یباز نظر گفتیم من به بعد هه،

 .گذاشت اعتراض به پا آرام ینورا

 قدر! اومده تو به کمک یبرا دختره نیهم ؟یکنیم بزرگش نقدریا چرا»

 «؟یدید یزیچ تاحاال ریام از نشناس

 بود؟ استشیس برگرداند، رو و انداخت پا رو پا تنها پرو مسقل ینورا

 .زد یاتازه یها حرف و دیچیپ ذهنم در یاتازه و بهیغر یصدا

 تو عمرت تمام سر، بر خاک کن، نگاه و استیب ینجوریهم سرت، تو خاک»

 چنگت از رو شوهرت یچطور کن نگاه و نیبش ،یمونیم خور یسر

 «ارهیدرم

 

 306_پارت#



 

 به قلم     شقایق عفراوی
 

 1 
 

 

 آن قدر آن م،یکنیم دایپ کردن فکر یبرا یدیجد یسوژه ها آدم ما یوقت

 .ندارد حد که میکنیم بزرگ را

 تصورات میخواهیم که گونه آن و میشویم وارد یخوش و یخوب در از اول

 ...و میکنیم هودهیب

 سراغ به ما سر بر خاک مغز شود،یم تمام مان یفانتز افکار و تصورات یوقت

 .رودیم بد افکار

 و میزنیم حدس را اتفاقات مغزمان در ما یول ندارد یخاص مبحث موضوع

 که میدهیم ادامه قدر آن و میبریم شیپ التمانیتخ طبق هارا آن بعد

 !کند خراب را موضوع آن و دهد گوش فکرمان به کارما

 .بودم موضوع آن به هودهیب دادن برگ و شاخ یمرحه در االن من

 :گفتیم مغزم در یصدا

 یبرا فقط خنده،یم چه ریام نیبب ؟یچ تو بعد خوشکله، چه کن نگاش_

 نیا تو چته خانومم، گفت بهت و ششیپ کرد بغلت کنه خرت که نیا

 !استشهیس

 :گفتیم گرید یصدا

 خوبه اوردن، رو خانوم نیا تو به کمک یبرا نباش، اقتیل یب نقدریا_

 ریام یدید یک تاحاال اصال بشه؟ کینزد بهش دیبا چرا داره زن ریام دونهیم

 بره؟ یکس یپ
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 ...که نیا تا خوردند چرخ و خوردند چرخ مغزم در ها حرف

 آوردن شنهادیپ دیبا چرا کردم، نگاه نیآرت به تنفر با م،یشد که خانه وارد

 داد؟یم را مهتا

 !نشست فرشته یرو نمیخشمگ نگاه آن از بعد

 نظر فقط خودش قول به ای دختر، دوست ریام که بود نگفته بهم قبال چرا

 داشت؟ یباز

 پرت اتاقمان تراس از را خودم بعد و بکوبم وارید به را سرم داشتم دوست

 بود؟ گرانید به یازین چه دهم نجات را شرکتم توانستمیم خودم من کنم،

 بود؟ چه هدفشان کردند؟یم دخالت چرا اصال
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 کمکم؟ یایم زمیعز نورا_

 مگر کنم؟ کمک فقط من چرا دادم، سوق جان مادر سمت به را نگاهم

 .کنم ییرایپذ ازش که بودم نکرده دعوت را مهتا من نبود؟ فرشته

 .ها بچه شیپ برم خوامیم من کمکتون ادیم فرشته جون مامان_

 .رفتم ها بچه اتاق به سالن، در حاظر منفور یها آدم یتمام به توجه یب
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 آوردم؟یم ایدن به دوقولو یسالگ ۱۹ سن در دیبا من چرا

 .کردیم رها هارا کار یهمه و کردمینم یدگیرس بهشان یحت من

 ؟یخوب نورا_

 میهابچه به و نشستم نیزم یرو کنارشات و دادم تکان آره یمعنا به را سرم

 .شدم رهیخ

 ...آرومم هم و ناراحتم هم م،یعصب هم_

 .شد رهیخ بهم متفکر و گذاشت امیت دهان درون را ریش شهیش

 دخترس؟ نیا اومدن خاطر به_

 .شد وارد فرشته و شد باز در که میبگو یزیچ خواستم

 جا؟ نیا یاومد چرا نورا_

 :دادم را جوابش خشم با

 شش؟یپ امیب کمی دینبا رسه،یم ها بچه به اتاق نیا تو تنها روز کل رها_

 .گذاشت میبازو یرو را دستش و نشست کنارم شد، تعجبش باعث میها اخم

 نورا؟ تو چته_

 داره؟ دختر دوست ریام ینگفت بهم چرا_

 ،یقلبش یتو تو فقط ،ییتو ریام زن که االن گفتم؟یم چرا بود، قبال مال_

 !رهینم که مهتا سمت
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 .کردم مشت را دستانم

 برسه چه برد زنم که رو من دل رو؟ سرووضعش یدید ره،یم که مهتا یول_

 ...به

 .گذاشتم میزانوها یرو را سرم و بستم را دهانم

 ؟یدار شک ریام به_

 .باشم کم براش نکنه که نگرانم فرشته، ستین شک مساله_

 .کرد ییخودنما مظلوم ینورا و نشست چشمانم درون اشک

 حساب به پخمه برابرش در من کردم، حس رو هامون تفاوت همتا نید با_

 هر دونم؟ینم یکرد فکر ضم،یمر و فقط سالمه ستیب رو، من نیبب ام،یم

 گند به داره شرکت و داغونن خونوادم ها، وونهید نیع شکلم، هی لحظه

 .شهیم دهیکش

 .کردند سیخ را صورتم میها اشک

 .کشمینم خدا به گه،ید کشمینم_
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 را اسمم بمانم، خانه نیا در نجا،یا خواستمینم من بودم، گرفته رو ممیتصم

 .نمیبب خواستمینم را خانه نیا یها آدم ،یزیچ هر ای ترسو دیبگذار
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 !کنم شیدایپ کجا دانستمیم و خواستیم یقیعم ییتنها دلم

 .گرفتم تماس پدربزرگ با و رفتم خوابمان اتاق به دو آن به توجه یب

 خبر؟ چه دختر، سالم_

 واحدتون؟ تو برم شهیم باشم، تنها روز چند خوامیم من بابابزرگ،_

 ...بعد و دمیشن را فندکش یصدا

 .میکن صحبت امیم هم شب اره،یب راننده دست دمیم رو دشیکل اره،_

 .نداشتم یپاسخ وگرنه د،یپرسینم که بود خوب

 .شد وارد ریام که برداشتم لباس یتعداد و کردم باز را کمدم

 ...سر هک با تونهیم گفت همتا_

 .شد قطع حرفش اتاق، وسط در ستادهیا دستِ  در لباس من دنید با

 .نورا_

 .گذاشتم آن در هارا لباس و برداشتم را امیپشت کوله

 !زمیعز_

 !ریام برم خوامیم_

 .شدم دهیکوب اشنهیس تخت به و شد دهیکش میبازو ه،یثان از یکسر در

 شده؟ یچ چرا کجا،_

 :کردم زمزمه یمظلوم لحن با و کرد پر را چشمانم اشک
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 .ریام خستمه_

 .نشست امگونه یرو دستش

 ؟یچ از_

 صداهارو تونمینم کرده، قفل مغزم ر،یام کنم دایپ رو خودم دیبا خودم، از_

 گم وگرنه ریام برم دیبا ترسونه،یم رو من افکارم و احساسات ،کنم تحمل

 !یزندگ نیا یتو شمیم

 .شد نیغمگ چشمانش، جنگل

 ؟یکن ولم یخوایم_

 :هام پارت
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 .گذاشتم اشنهیس یرو را سرم

 !متاسفم_

 .نشست میموها یرو دستش

 ؟یبر الزمه_

 .دادم تکان سر تنها

 .کردمیم مرور را افکارم پدربزرگ، واحد یپنجره پشت از ابانیخ به رهیخ
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 حرف بدون ریام بزند، نیزم را من خواهدیم نیحس است، آزاد ونسی

 !دمیند را یکس که است ساعت هشت قایدق االن و بروم گذاشت

 الزم یول داشت درد بودم، نکرده حس ازدواجم از بعد را ییتنها از حجم نیا

 .بود

 از مرا لحظه همان که بود زده یبزرگ لبخند دست، در فیک دنمید با مهتا

 .ماندم ممیتصم یرو شده، که هم بار کی یبرا یول کرد منصرف رفتن

 .دمید را پدربزرگ استوار قامت در، شدن باز با

 !یگذاشت تنها رو نوم باالخره پس_

 .زدم یمعنادار لبخد

 !بسازم رو خودم خوامیم_

 .گذاشت مبل یرو را کتش

 .کشهیم طول_

 .نشستم کنارش و رفتم طرفش به

 !بکشه خب_

 ؟یمونیم دور هات بچه و ازشوهرت موقع اون تا_

 .انداختم نییپا را سرم

 ...یلیخ...یلیخ اونجا بدم، سروسامون رو افکارم اومدم من_



 

 به قلم     شقایق عفراوی
 

 1 
 

 .کرد کامل را حرفم

 !یبود فشار تحت_

 :داد ادامه که نگفتم یزیچ

 ؟یوفتییم ای یشیم قبول نورا، درست سخت قسمت به یدیرس_

 .شمیم قبول_

 .کرد رها صدا با را نفسش

 یتو زنم،یم بهت که ییحرفا تک تک از دختر، ریبگ ادی درس ازم پس_

 !کن یبردار ادداشتی مغزت

 .زدم یضیعر لبخند

 بابابزرگ؟ دیدار دوسم_

 .دیکوب سرم بر شیعصا با

 !مارمولک باشم، داشته دوست تورو عمرا_
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 .نشست شطرنج زیم پشت و شد بلند
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 دنشانید با که نقره و طال شطرنج یهامهره با همراه مجلل اریبس یزیم

 .بود دهیکش سوت مغزم

 گن؟یم یچ نایا به یدونیم_

 .شطرنج ستم،ین که خر اره،_

 .اندازدیم من به ینگاه تاسف با

 !یفهمیم نایا از یچ بچسب، رو باطن نکن، دقت ایاش ظاهر به_

 !نقرن و طال_

 .گرفت مقابلم را گارشیس جعبه

 .بردار_

 .داشتم نگهش لبم کنج او، از دیتقل به کردم، روشن و برداشتم ینخ

 ه؟یچ نماد نقره و طال_

 .دیچ مقابلم را نقره یهامهره

 !بودن ارزشمند_

 .فرستاد جلو را سربازش

 گرفتن؟ قرار نجایا ارزشمند یزایچ نیا یزیچ چه با ارزشمندن،_

 .دادم حرکت یامهره

 .کردم دستش حرکت قفل را چشمانم
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 !پول_

 بخره؟ ییزهایچ نیهمچ که داره ادیز پول یکس چه_

 .فرستادم جلو را اسبم و گرفتم گاز را لبم

 !ثروتمنده که یکس_

 .جوابت یتو هم حرکتت، تو هم! یاومد اشتباه_

 .شد خارج اسبم

 ثروتمند زانیم تو، مثل من، مثل نباشه، یعدد براش ها نیا پول که یکس_

 ؟یکرد درک رو من بودن

 .زدم را سربازش و دادم تکان را سرم

 ،ینکرد یااستفاده یول ،یمن بودن ثروتند به تو من، یها شمارش طبق_

 .یکنیم نگاه رفتنش فتا به و ینشست فقط

 .شد خارج اممهره

 کنم؟ کاریچ_

 .آورد جلو را رشیوز

 اد؟یم بهت بودن ثروتمند نیبب و کن نگاه نهییآ تو خودت به_

 .نشست لبش یرو یپوزخند که دادم حرکت را قلعه

 !یداد فنا به که هم رو گاریس کن، فکر یهرکار انجام از قبل_
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 .کردم خاموشش یگاریجاس در و کردم ینگاه دستم در یسوخته گاریس به

 .ستمین اهلش_

 .نشده فراهم برات بهش ازین ینهیزم ،یهست_
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 .کردم یباز وارد را رمیوز 

 .رمیگینم ازش یحس_

 .کردم خارج را اشمهره

 !یکن دود نخ هی با رو دردهات که ینشد تنها حد اون در چون_

 ...که شدم رهیخ هامهره به تفکر با و نشست میابروها نیب یاخم

 ! مات و شیک_

 .دوختم چشم بود امرهیخ نافذ ینگاه با که او به و کردم بلند را سرم

 ؟یهست یک! یکنیم ینینش عقب یبعد تو و یجسور حرکت هی تو_

 .بود نیسنگ یلیخ میبرا بودم، جوابش دنبال خودم که یسوال دنیپرس

! یدیم رو اجازه نیا بهش تو کنه؟یم رییتغ تتیشخص واقعا تو یکرد فکر_

 به حسادتت مثل ،یکنیم بزرگ خودت یبرا رو یمعمول یها احساس
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 زنونه یعیطب حس کی حسادتت بود، شوهرت یزندگ تو قبال که یدختر

 .یداد جلوه بد رو اون خودت، اوردن نییپا با تو یول بود

 .زدم یپک گرفت، طرفم به را اشسوخته مهین گاریس

 .بودم داف االن کردمیم شیآرا یاونجور منم شه،یآرا همش مهتا_

 :داد ادامه که زدم یلبخند

 درست غذا برام قبلش یول ،یباش یچ یخوایم و یهست یک نیبب بگرد_

 .کن

 .بست را در و رفت اتاق به

 ...و بود کرده یمخف اشیجد ظاهر پشت را مهربانش قلب

 ...یرگیت چیه بدون بودم، صاف صاف یول من

 دراز شدم، وارد و زدم یاتقه رفتم، اتاقش به و کردم درست ییغذا شیبرا

 .بود کتاب خواندن تخت،درحال یرو دهیکش

 بده؟ سادم من که نیا پدربزرگ،_

 .نشستم تخت یگوشه کرد، اشاره کنارش به

 تجمالت اهل چون ساده گنیم بهشون ایبعض باشه، یسادگ نوع چه تا_

 هم ها یبعض و ندارن کلک و دروغ یعنی است،یر یب اخالقشون و ستنین

 ...تو مثل

 .خواندیم را یکور کتاب پدربزرگ که بود جالب داد، دستم به را کتاب
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 .حماقتشونه از شونیسادگ تو مثل_

 حماقت؟_

 رو خودت قدر اون، از تر مهم و هاتداشته قدر که یبزرگ احمق هی تو اره،_

 که تو ای باالتره شیاجتماع گاهیجا مهتا مثل هکر هی نم،یبب بگو ،یدونینم

 ؟یدار شرکت

 .کردم نگاهش سکوت در

 تو ای داره ظیغل شیآرا و باز یلباسا که مهتا نن؟یبیم تر محترم رو یک_

 ؟ینیمت و نیسنگ که

 !سکوت و سکوت هم باز

 هاش؟بچه مادر و زنش ای لهیفام دختر که مهتا داره؟ دوست رو یک ریام_

 .افتاد دستم از کتاب و شد گرد رتیح از چشمانم

 ای مو رنگ هی خاطر به یکرد فکر چرا داره، دوست شوهرته توئه، مال ریام_

  کنه؟یم ولت الک

 ...و کردم باز لب

 .دارم اعتماد بهش_

 .دیخند آرام

 تو مال مگه نمیبب بگو بهم اصال ،یندار خودت به اما، یدار اعتماد اون به_

 ؟یبگذر هاتداشته از دیبا چرا ست؟ین
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 :گفتم اشک از پر یچشمان با

 !لونده و خوشکل یلیخ اون_

 دوستم خانوم شیپ فردا...شگاهیآرا یبر دور هی هیکاف ،یباش یتونیم توهم_

 !امیب تا بذار غذا برام برو هم حاال رم،یگیم وقت برات

 .زد بهم را آخر یضربه شدنم، خارج از قبل و شدم بلند میجا از

 شیآرا با و بره نیب از ساده رتیس و صورت هی با بخواد که یمحبت و عشق_

 یزیچ به یتونینم ابد تا باش، خودت زد، شیآت دیبا رو رهیبگ شکل ظاهر و

 رو تیواقع خود و یشیم خسته ییجا هی یروز هی ،یکن تظاهر یستین که

 !کنهینم باورت یکس موقع، اون یول یدیم نشون
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 یپرنده اما بود سقف قفل نگاهم و بودم دهیکش دراز مهمان اتاق تخت یرو

 .زدیم چرخ هاوس پنت در الم،یخ

 فرشته؟ ؟یچ ازین و امیت دار؟یب ای است خواب ریام

 رفته؟ ای مانده مانخانه در را شب همتا
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 خوردیم چرخ سرم در خودیب و بد فکر آنقدر هستند، مخرب یلیخ فکرها

 نیا و کردم یربرداریتصو ذهنم در زین را ریام انتیخ یصحنه یحت که

 ست؟ینشدن که کنم فکر یزیچ به دیبا من چرا فاجعه، یعنی

 .دیچیپ مغزم درون یصدا

 اونم هات، هم همتا ،یکرد ول رو ریام که تو ه؟ینشدن یدونیم کجا از»

 «گهید مرده

 اجازه کردم،یم دایپ را خودم دیبا دم،یکش یقیعم نفس و بستم را چشمانم

 .کند کنترل مرا محتوایب فکر مشت کی دهمینم

 خوردیم تکان تخت دوزم،یم مقابلم یکیتار به را نگاهم در، آرام شدن باز با

 میموها یرو یابوسه و کنمیم حس خودم دور را یدستان دنیچیپ و

 .ندیشیم

 .رودیم فرو گردنم انیم سرش و چسبدیم اشنهیس به کمرم

 !میزندگ من، ینورا_

 .دهمیم قرار اششده چفت شکمم دور دستان یرو را دستم

 جانم؟_

 .ردیگیم نشانه را گردنم نبض بار، نیا اشبوسه

 ؟یرفت چرا! شده تنگ برات دلت_

 .بده فرصت روز چند بهم ر،یام کنم دایپ رو خودم دیبا_
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 .کندیم بغلم تر محکم و دیگویم یاباشه

 .امیم هارو شب من ،یخوایم فرصت روز چند که حاال_

 .فشرد خود به محکم مرا که دمیخند

 یبخند ینبود برم، غربونت دلم تو و بشم رفتنت راه محو که ینبود امروز،_

 ! بگردم دورت و

 .ندادم یجواب

 ه؟یچ مهتا کنم،ینم عوض هم ایدن با تورو من اومده؟ مهتا چون_

 .چدیپیم بلندتر مغزم، درون یصدا نشد، راحت زین المیخ نشد، گرم قلبم

 «!کنهیم خرت چطور کن نگاه»

 .نبود بخش لذت میبرا ریام یها دست لمس بزنم، داد داشتم دوست

 ...که ندیشیم امباالتنه یرو دستش
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 .کرد پر را چشمانم اشک نشستم، و زدم پس را دستش

 «باش دور ازش»

 .کرد بغلم پشت از که کردم هیگر و گرفتم دستانم انیم را سرم
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 .شد مورمور دستش لمس با تنم

 !ریام نزن دست بهم_

 .زد زانو مقابلم و شد بلند تخت یرو از

 چرخه؟یم یچ ذهنت یتو بگو، بهم شده یچ! باش آروم زم،یعز_

 نظرت در منه، کردن خر یبرا فقط حرفات و کارات نیا ،یندار دوسم تو_

 ....و! تره خوشکل من از مهتا و زشتم

 .کرد قطع را حرفم م،یها لب یرو لبانش نشستن با

 خوامت؟یم چقدر من یدونیم که تو نده، گوش بهشون_

 ...اما دانستمیم خدا یخداوند به دانستم،یم که وهلل به دانستمیم

 که یدار یچ بنداز، خودت به نگاه هی ست،ین شماها یبرا عالقه و عشق»

 «بمونه؟ عاشقت

 .نشست چشمم یرو اشبوسه که ختندیر تندتر میها اشک

 .گرفت آغوشم در پشت از قبل حالت به

 !نورا بخواب_

 .رفتم حال از که کردم هیگر آنقدر

 .شدم داریب خواب از م،یموها یرو یدست حس با صبح

 .زد میرو به یلبخند قرمز، یچشمان با ریام
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 نیا با بشه، باورت که کردم یکار منم ندارم، دوست من که یگفت شبید_

 !خودتم مال عمر آخر تا کارم

 !خجالت از بردم، پتو ریز را سرم کرد، باز را راهنشیپ یهادکمه

 بود؟ رفته کجا مغزم زدم؟ بهش را ها حرف آن چگونه

 .کرد نگاهم براقش، یها چشم با و دیکش سرم از را پتو

 ؟یاآماده_
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 .شدم خشک من و درآورد را راهنشیپ که کردم نگاهش حالیب

 است؟ ممکن چگونه خورد،یم چرخ تنش یرو نگاهم

 .دمیکش تنش یرو را دستم و ستادمیا مقابلش شدم، بلند

 .نشستند میموها یرو لبانش و شدند حلقه کمرم دور دستانش

 چرا؟ ر،یام_

 به تنش، یرو دوباره انگشتانم نشاند، شیپا یرو را من و نشست تخت یرو

 .درآمدند حرکت
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 اسمت منم باشه، اسمت به سندم دیبا و خودتم، مال که یبفهم خواستم_

 .زدم تنم یرو رو

 تا اششانه از ،ییبایز و ظرافت با که اسمم رانیح بودم، رانیح هم هنوز

 .بود شده تتو پکشکسیس خطوط نییپا

 شاهرگ که ییجا دستش، مچ یرو را اسمم من و کرد بلند را دستش مچ

 .دمید است

 !باشه تو اسم ریز زنهیم قلبم که ینبظ هر تا جا نیا زدم نمیا_

 اشنهیس به را سرم باشد، شده برداشته میهاشونه یرو از یبار که انگار

 .دادم هیتک

 تو هام، بچه مادر خونم، خانوم اخه؟ خوامتینم یکنیم فکر چرا_

 .دارم که یهست یزیچ نیتر باارزشمند

 .زدنه حرف حال در دائم مغزم یتو ییصدا هی ر،یام ستین خودم دست_

 .هستم آغوشش در همچنان من و کشدیم دراز

 !یریبگ جلوشو دیبا خودت نورا، یکن کنترلش کن یسع_

 !بود تنش یرو اسمم قفل نگاهم هم هنوز

 کنم؟ کاریچ_

 .برد لباسم ریز به را دستش و کرد باز را ششین

 .میکنیم فکر درموردش بعدش م،یکن یباز میتونیم که االن_
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 .کردم یاخم

 .نباشم روز چند بود قرار مثال! باش یجد_

 .دیبوس را میگلو ریز و زد مهیخ تنم یرو

 یبد قول دیبا یول ذارمیم تنهات هفته هی تا ذارم،یم احترام متیتصم به_

 !کنمیم دق چون یبزن حرف باهام یریتصو که

 .گذاشتم اشگونه یرو را دستم

 !چشم_

 .رفت و دیبوس مرا دوباره و دوباره

 .کنم کنترل را افکارم دیبا شده، که هم او خاطر به گرفت، بغضم رفتنش با

 بغلش؟ یدیپر یدید شوهرتو تا اراده،یب سست یدختره_

 .بود میتماشا حال در اخم با پدربزرگ

 رو ختتیر برو گفتیم بهم فقط زنم من، زمان تو شده، هم ناراحت چه_

 ؟یریم ضعف و غش تو نم،ینب
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 .کردم باز اعتراض به لب
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 !پدربزرگ_

 .ستین یچیه خچالی تو کن، دیخر خونه یبرا مغاذه برو پاشو! خفه_

 .شدم اشرهیخ شده گرد ییها چشم با

 !که هست خچالی تو یچ همه_

 .پاشو االی ست،ین ریخنه_

 .کردم ضیتعو را میها لباس و شدم بلند کالفه

 .دیکش سوت مغزم دنش،ید با من و داد دستم به یستیل پدربزرگ،

 .پسیچ پفک، ؟یچ یبرا لیپاست آخه_

 ؟یندار دوست مگه خودت، یبرا_

 .شد باز شمین

 !یلیخ چرا_

 .زد یکج لبخند اوهم

 .کن حساب خودت کارت با پس_

 .داد هل رونیب به مرا بعد و

 .یکن خرج نداشتت شکم یبرا ادیب دلت دیبا اول قدم در نباش، سیخس_

 .بست را در! تق و

 .کردم دیخر و رفتم مغاذه به ناچار
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 .گرفت تماس یریتصو که بود ریام خورد، زنگ امیگوش

 .بودم داشته نگه زور به را یگوش و بود پر دیخر از دستانم

 ؟ییکجا خانوم سالم،_

 .گذاشتم انگشتانم نیب را پسیچ و پفک یمشما

 ؟ییکجا تو د،یخر اومدم_

 !دل زیعز اممغاذه_

 و خورد سر جدول یلبه از میپا که میبگو یزیچ خواستم و زدم یلبخند

 .خوردم نیزم

 یروزها تمام ییآشنا به یقامت که شد پرت جلوتر چندمتر امیگوش

 :گفت و برداشت را ام یگوش و شد خم ام،یکودک

 خواهرمه؟ از مراقبت وضع چه_
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 یتو که یدست همان با یول نگفت یزیچ هم دیشا گفت، چه ریام دمینشن

 .کرد بلندم متیمال با و گرفت را میبازو زد، دهانم

 سیف به بیعج که زد یکج لبخند که کردمیم نگاهش زده شوک و ساکت

 د؟یخندینم اصال چرا که دمیپرس خودم از من و آمدیم جذابش
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 که، بدون فقط کنمینم صحبت االنم کنم، صحبت باهات نشد روز اون_

 !مراقبتم

 ینافرمان میها قدم که افتاد راه به میجلو و کرد بلند را دیخر یمشماها

 .درآمدند حرکت به دنبالش و کردند

 یوقت که یهست ییکوچولو خواهر همون تو نبودم، متنفر ازت وقت چیه_

 !یکردیم پر رو عمارت یتو هام ییتنها ،یبود بچه

 .داد هیهد چشمانم به را اشک و گفت را نیا

 .بزند حرف داشتم دوست یول بود چه حسم دانمینم

 ...بودم نکرده باور و کشدیم را خون خون، که بودم دهیشن

 یمادر ام،خانواده تنها که یمن یول بود مسخره اریبس دیشا هیبق یبرا حالم

 به کرد یسع بار نیچند که برادرم بودن داد،ینم را میهاتماس پاسخ که بود

 .بود یگرم دل جور کی برساند، بیآس من

 .بود خارج دستم از کنترلش اما، بود احمقانه

 کردم وحشت بود بلد را مامیزندگ محل که نیا از من و شد برج یالب وارد

 .داد کارکنان از یکی دست به دهارایخر او یول

 زرت یه شوهرت نداشتم حوصله چون کردم خاموشش! تیگوش نمیا_

 .بزنه زنگ زرت
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 ونسی صورت یرو ریام مشت شود، مشت قلبم یرو دستم که نیا از قبل

 .نشست
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 ؟یدار کاریچ من زن با_

 .شد خم ونسی که زد یگرید مشت

 .بود من خواهر بشه، تو زن که نیا از قبل_

 ونسی از ریام کردن جدا در یسع برج کارکنان و شدن جمع دورمان مردم

 بدنش و تن بر که یمشت هر با من و زدینم یحرکت ونسی داشتند،

 !هه شد،یم برداشته قلبم از یاعقده نشست،یم

 با حاال، و بودم قدردان بودنش از شیپ یالحظه تا است، بیعج واقعا حالم

 ...که بودم گر نظاره باز، شین

 کنن؟ دعوا سرت مردا ادیم خوشت ،یدیل یه_

 را کارت ،یجذاب چشمک با و گفت پیخوشت و جنتلمن اریبس یمرد را نیا

 .داد دستم به
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 دست در کارت و من به ینگاه ونس،ی و ریام و شد قطع صدا لحظه کی در

 و مشت ریز در جنتلمن مرد بعد یلحظه انداختند، هوا در شده خشک مرد

 .بود شانیلگدها

 .بود یجالب یصحنه دم،یخندیم و بود باز شمین

 ؟یدیم کارت من زن به رو، الشخور نیا بزنش_

 بعد بزنن حرف ذاشتمینم بود نامزد خر نیا با یوقت من؟ خواهر با یالش_

 ؟یدیم شماره تو

 .کنند شانیجدا ای بخندند دانستندینم دورمان مردم

 ؟یخندیم یچ به_

 .برگشتم پدربزرگ طرف به

 ...داد شماره من به مرده زد، رو ونسی ریام_

  نش؟یآفر عروس به شماره؟ ؟یچ_

 حمله بدبخت آن به شیعصا با و وستیپ و ریام و ونسی جمع به پدربزرگ

 .دادند خاتمه را دعوا س،یپل آوردن به برج سیرئ دیتهد با آخر، در و کردند
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 داد که داد فشار و گذاشت ونسی یخون ینیب یرو یدستمال مادرجان،

 .شد بلند ونسی

 چشم من به لیدلیب پدربزرگ، و بود رهیخ او به ،یوحش یگراز همانند ریام

 .رفتیم غره

 بده؟ شماره بهت مرده ،یستادیا ماست نیع تو کنن،یم دعوا نایا_

 .اندازمیم پا یرو پا و زنمیم یجذاب لبخند

 .بده شماره گفتم بهش من مگه خب؟ کنم کاریچ_

 را وجودش لیدل هم هنوز من و بود گرفته اشینیب یرو را دستمال ونس،ی

 شده خارج یکار یبرا که فرشته و شد باز خانه در دانستم،ینم جا نیا در

 .دیکش یغیج ونس،ی دنید با و شد وارد بود

 ؟یدید جن چته آه،_

 .میبود نشسته هم دور خونسرد که بود ییما به رهیخ کرده هنگ فرشته

 .زد فرشته به یاضربه عصا، با پدربزرگ

 ؟یشد خل_

 .اومد نیحس که بگم خواستم فقط نه_

 لباس با خانوم، مهتا ناگهان که نگفتم یزیچ و کردم غنچه را میها لب

 دماغ جذاب مذکر جنس کی دنید با و آمد سالن به ،یکوتاه خواب

 .شد باز ششین شکسته،
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 اد؟یم خون شونینیب چرا آقا نیا افتاده، یاتفاق چه من، یخدا یوا_

 از را مهتا یسرتاپا س،یف پوکر و برداشت دماغش یرو از را دستمال ونسی

 .گذراند نظر

 پوششه؟ طرز چه ؟یگردیم خواب لباس با یندار لباس شما خانوم_

 .آمد کش مهتا خندان یافهیق

 متشخصه؟ یهایدیل با کردن صحبت طرز چه جانم؟_

 :گفت جوابش در ونسی و زد یصدادار پوزخند ریام

 به حواسم من رون،یب زده پروپاچت که نه آخه دم،یند آخ ؟یمتشخص شما_

 !یدیل نبود؛ شما بودن متشخص
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 .رفتند غره چشم بهم طرف همه از که دمیخند بلند

 .زد شیصدا پدربزرگ که برود خواست و شد بلند ونسی

 نورا؟ دنبال یافتاد چرا_

 .داد نییپا را اشرفته باال یها نیآست
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 پدرمادرم بودم، تنها یبچگ از دادم، انجام گذشته یتو یاشتباهات من_

 دنبال مادرم و یباز زن مشغول پدرم بگم بهتره بودن، خودشون کار ریدرگ

 اومد، یابچه با نگهبان و شد زده خونه در روز هی پدرم، یکارها دنیفهم

 تو یبزرگ یدعوا روز اون کردم، ذوق دمشید یوقت که یکیکوچ دختر

 هیگر تا اتاقم تو بردمش بودنم، کیکوچ وجود با من و افتاد راه خونمون

 ازمون نیا خاطر به پدرت گفتیم مادرم خواهرته، گفتیم بهم بابام! نکنه

 یباز باهاش و کنارم ذاشتمشیم شهیهم داشتم، دوسش من یول گذشت

 نبودم، مهم براش من که یدرحال دادیم تیاهم یلیخ نورا به کردم،بابامیم

 یمحبت...تنها و بودم بچه یول امیب کنار موضوع نیا با کردم یسع یلیخ

 شهیهم گرفت، فاصله ازم نورا و میشد تر بزرگ کم کم...کردمینم افتیدر

 یهمباز شد نورا! کرد سکته پدرم شدم، تنها هم باز من و بود پدرم بند

 کنه،یم تیاذ رو نورا نیحس دمید بار کی! ادیز یلیخ بودم، حسود ن،یحس

 ...شدم خودش مثل که زد یحرف بهم یول بزنمش تا طرفش رفتم

 

 یکالفگ با را چشمانش ونسی که اومد یتنگ شلوار و بلوز با بار نیا مهتا

 .بست

  ؟یندار ایح شما خانوم_

 .زد یپوزخند فرشته

 نامزد که یحال در رو من که ینبود یهمون تو ،یکنیم هم ایح ایح چه_

 ؟یدیدزد داشتم،
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 یزیچ که کند حمله ونسی به دوباره خواست و کرد مشت را دستش ریام

 ...بود سوختن حال در خانه نصف بعد یاهیثان و شکاند را تراس شهیش
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 .دندیکشیم زبان که بود ییهاشراره قفل نگاهم و بودم ستادهیا شده مسخ

 تعلقات داد، نجات را تعلقات کرد؟ یکار چه دیبا حساس یها تیموقع در

 چه؟ یعنی

 ...میاوابسته ها آن به که ییزهایچ یعنی

 ها اتاق طرف به و کردم خارج ریام یپنجه انیم از را میبازو وحشت با

 به و افتاد ییها دست حصار در کمرم هابچه اتاق یدوقدم در بردم، ورشی

 شتریب و شتریب امفاصله کردم، دراز در سمت به را دستم. شدم دهیکش عقب

 .شدیم

 !داخلن اون هام بچه...هام بچه کن، ولم...ازین...امیت_

 پا و دست شتریب و دمیکش یبلند غیج که دیرس گوشم به یاهیگر یصدا

 .نگرفت را میها غیج یجلو یول گرفت امسرفه و شد حلقم وارد دود زدم،

 من بذار...هستن خودتم یهابچه نامرد، کن، ولم خدا تورو ریام کن، ولم_

 .رمیبم باهاشون



 

 به قلم     شقایق عفراوی
 

 1 
 

 .شدمیم دورتر و دورتر لحظه هر و بودم شده دراز دست به هنوز دستم

 را نمیزم از شده جدا یپاها و دندیرقصیم نگاهم درمقابل آتش یهاشعله

 غصه فرص از میها لب و شدندیم یخال و پر چشمانم کردم،ینم حس

 .دندیلرزیم

 و نداشت مرا کردن ول قصد که یریام و من تنها نبود، خانه در یکس

 .رفتیم طرفشان به آرام آرام آتش و بودند شده حبس اتاق در که م،یهابچه

 یول گرفتم جانمیب دستان نیب دیام یاندک با  را نسوخته هنوز در چارچوب

 .دارند گرفتند تحمل جان،یب یها دست یک از

 بار نیا که خوردم تلو تلو کردند لمس را نیزم میپاها که نیا محض به

 یاغی ونس،ی دنید با یول چرخاندم ریام سمت به را نگاهم شد، ریاس میبازو

 .گرفتند نشان را ستبرش ینهیس تخت میها مشت و دمیکش یغیج...شدم

 ونصفه نفس هی به ؟ینیبیم منو ؟یخوایم جونم از یچ یعوض آشغال_

 ...ببر ازم نمیا ایب بندم مهین

 احساساتم یول کردندیم ذوق ذوق درد از میها دست و بود تار دمید یجلو

 کرده فوران خشم از خانه، در دنیکش شعله حال در آتش یهاشراره همانند

 .بودند

 .چسباند اشنهیس به مرا و گرفت را میها دست مچ

 که دمید آتش کپسول با همراه دوان دوان را ییمردها تارم، دید پشت از

 .شدندیم خانه وارد
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 !نورا_

 ...گاههیتک...اعتماد...بخش یروشن

 هیگر یها یها و انداختم ریام آغوش درون را خودم و شدم جدا ونسی از

 .کردم

 در نفس حال در رونیب نیا من و بودند دادن جان درحال تو آن میهابچه

 ...من بر یوا یا و بودم کردن

 ...زمیبر خود سر بر تا بود یخاک کاش
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 ...ریام...هابچه...ریام_

 !نداشت نفس یبرا ییجا گرید و بود دنیترک درحال درد از قلبم

 !رونیب برن فرشته با بود قرار ان،یالب یتو رها با ها بچه باش، آروم_

 .شدم اشرهیخ گنگ و کردم جدا ازش را ام زده خی تن

 !نییپا میبر_

 .شدم اشرهیخ تنفر با ناخودآگاه من و آمد سرمان پشت ونسی
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 ینحس! وفتهییم یشوم اتفاق هی رسه،یم خونم به پات هروقت_

 .نحس!ونسی

 .داد امشانه به یفشار ریام

 خونمون؟...ریام_

 فقط دهینرس اتاقا به با،یتقر کردن خاموش رو شیآت ،یتر مهم تو فعال_

 .سوخت سالن

 .انداختم نییپا را سرم مغموم

 نشد؟ شیزیچ که یکس_

 .سوخت دستش دت،یکش و دنبالت اومد یوقت ونسی_

 !نحس آها بودم؟ گفته چه او به

 یسنگ که انگار نداشتم، رفتن راه یبرا یینا د،یکشیم را رنجورم تن ریام

 جا به ینیسنگ ریز در من و شده برداشته میرو از ناگهان و بود دوشم یرو

 .امکرده خم کمر اش،مانده

 پلک خوردم،یم تلو تلو مست، افراد همانند و بردارم توانستمینم قدم از قدم

 ...یطوالن خواب کی داشت، را خواب یهوا دلم و بودند نیسنگ میها

 گرفته پشت از کمرم که بودم خوردن نیزم حال در و خوردند چیپ میپاها

 پلک و دیچسب یانهیس به سرم گرفت، قرار امزانو و کمر ریز یدست و شد

 .بستند چشمانم بر را نور میها
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 رنگ دیسف سقف شهیهم همانند و کردم باز را دستم،چشمانم شدن لمس با

 .دادینم مارستانیب از ینشان رم،یز یدونفره تخت یول دمید را

 و شدم بلند گرفتم، رفتیم جیگ ناک وحشت که سرم به را دستم و نشستم

 یرو را لرزانم یشده خشک دست دم،یکش نیزم یرو را میها قدم

 ...و گذاشتم در رهیدستگ

 عوض کال ستین یحد در شن،یم عوض رفتاراش و هاش حالت ضه،یمر_

 صیتشخ اول یول روانشه و روح یتو اختاللش بشه، یمختلف فرد و بشه

 در رییتغ نیا که میدیفهم دکتر، با صحبت با که بود یتیشخص رییتغ همه

 اگه چون شکر مرتبه هزار خدارو هم باز که خودشه تیشخص یرفتارها

 .کنم کاریچ دیبا دونستمینم واقعا بود حادتر

 هم یرو را چشمانم و دادم هیتک در به را کمرم و نشستم نیزم یرو

 .گذاشتم

 بعدش بار و ساکته و مظلوم بار هی آرومه، بعد یالحظه و هیعصب روز هی_

 حالت یهیبق از یول ومدیم خوشم بودنش جسور و یقو از جسور، و یقو

 دوستم گفت بهم  بکن رو فکرش محضه، یگوونهید تفکراتش!نه هاش

 .فرشته ارمیم کم دارم...یندار
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 .رفت دنبالش به یبعد و خورد سر چشمم از یاشک قطره

 بودم؟ یتحمل ریغ آدم حد نیا در

 چیه خودشه، کردن دایپ و ییتنها فکر به و رهیم دستش از داره شرکتش_

 و کنهینم ها بچه به ییاعتنا نکرد، درک رو حساس یها تیموقع وقت

 به کردن فکر صرف رو وقتش تمام بزنه، سر بهشون دوبار دیشا یروز

 !کنهیم خودیب یها میتصم گرفتن و یالک یزهایچ
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 اشنهیس به را سرم و انداخت میهاشانه دور را دستش و نشست کنارم رها

 .چسباند

 از وگرنه یند دست از رو زتیچ همه که نگرانته فقط جانم، بده حق_

 .داره دوست شتریب جونشم

 و من از بود شده خسته دادم، گوش هاشهیگال به تنها و نگفتم یزیچ

 خود سروته یب یفکرها در تنها رحمانهیب چه من و بود دهیبر م،یرفتارها

 .بودم

  بود؟ گذاشته کم میبرا یزیچ چه ریام واقعا

 احترام؟ پول؟ عشق؟



 

 به قلم     شقایق عفراوی
 

 1 
 

 تشیاذ تنها نقو نق یابچه دختر همانند من و کردیم نیتام مرا نظر همه از

 .کردمیم

 با اون یول ندارم رو اشکش قطره کی دنید تاب دارم، دوسش یلیخ من_

 کاریچ ده،یم آزارم ندارم دوسش که نیا به کردن فکر با ش،ییتنها حس

 اضافه بهش یدرد هی رسهیم راه از یهرک چرا بشه؟ خوب حالش که کنم

 بغلم یتو و کرد غش یوقت دمش،ید حال اون با یوقت امروز فرشته، کنهیم

 تمام هام، بچه مادر زنم، شده، تر سبک قبل از دمید و کردم بلندش افتاد،

 گذشته از خوادینم خودشه، مقصر و رهیم نیازب داره چشمام یجلو میزندگ

 سرش دارم دوست ها وقت یبعض فرشته، دهیم آزارم رفتاراش نیا و شه جدا

 !یکنیم وونمید یدار بسه بگم و بزنم داد

 .کرد نوازش را کمرم رها که زدم هق و گذاشتم میزانوها یرو را سرم

 !گند روزش صد و خوبه لحظش هی که یزندگ نیا یتو کردم ریگ_

 .شدم خارج اتاق از و کردم پاک را میها اشک

 را سرش و بود نشسته مبل یرو ریام م،یبود بزرگ پدربزرگ یخانه در

 .دیکشیم دست کمرش به اشک با فرشته و بود گرفته دستانش انیم

 ر؟یام یشد خسته ازم_

 

https://t.me/joinchat/T6xm2kf-WBolnQx-2AJ6lw 
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 .شد امرهیخ غم از پر قرمز یها چشم و یکالفگ با

 یبشنو یخوایم رو نیهم ندارم، دوست تورو من آره! شدم خسته آره،_

 دونمیم ینگفت بار کی سال، کی نیا تو م،یکرد ازدواج ساله کی نورا؟

 رو من تو دونمیم من سر، بر خاک ریام خر، ریام ینگفت ،یدار دوسم

 ! نیهم ،یکن نیتوه احساسم و من به که ینیا دنبال فقط! یخوایم

 .کردم باز لب که برود خواست و شد بلند مبل یرو از

 .ندارم دوست رو خودم منم_

 :گفت و ستادیا

 .دارم دوست جفتمون یجا من یول_

 .رفت و دیکوب هم به محکم را خانه در

 نه؟ مگر کردم حماقت هم باز

 .کردم پرت مبل یرو را خوردم و دمیکوب نیزم به را میپا

 نورا؟ هیچ دردت تو_

 .گرفتم آغوش در را نمیریش دخترک خنده با من و آمد بغل به ازین رها

 !منه از شتریب ریام اقتیل کنمیم حس_
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 .دمیبوس را اشگونه که زد یلبخند و کرد نگاهم

 !داره دوست_

 .شد امرهیخ شهیهم مثل نشست، کنارم و آمد امیت با بار نیا رها

 ییتنها روز چند من شه،یم تیاذ داره یول دارم دوسش شتریب من_

 .بردارم روش از رو فشار کمی تا خواستم

 .گرفت را انگشتم ازین

 لیتکم رو هم شما نداشت، حد که بود کالفه اونقدر ،ینبود ساعت چند_

 یباز نقش جلوش تو کنه، خوب رو حالت بذار نورا، بده وا کمی د،یکنیم

 !بگو رو تیواقع احساسات! یکنیم

 چشم با یگرید و است آغوشت در یکی! ها بود سخت هم داشتن دوقولو

 بغل توان کاش یا که یکنیم آرزو تو و کندیم نگاهت معمومش یها

 و بودم کرده کم لویک پنج من مدت نیا در ،یباش داشته را جفتشان کردن

 .بود نمانده من در یکار انجام یبرا یتوان

 !بگم بخوام که نیاون از تر ناک وحشت فکرهام_

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 

 ��رمیام یبرا رمیبم
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 .کردم هیگر و دادم فرشته به را ازین بود، کرده غلبه من بر یچارگیب

 !بس و بود کردن هیگر بودم بلد من که یکار...نیهم

 شومیم بلند میجا از باشد، ریام که نیا دیام به من و خوردیم خانه در زنگ

 به رهیخ که نمیبیم را ونسی در، کردن باز با یول رومیم در طرف به و

 حلقه دورم را شیها دست میمال یلیخ و دیآیم جلو است، من یها اشک

 .چسباندیم اشنهیس به را سرم و کندیم

 .کنمیم هیگر بلند یصدا با ،یالحظه بعد و مانمیم حرکتیب

 در داشتم دوست کوچک ینورا و کرد تمام را شیهایبد به کردن فکر مغزم

 .شود حل آغوشش

 شده؟ یچ_

 از میگویم و کنمیم باز هیگال به زبان کوچک، یهادختربچه همانند

 ...خشمش و ماندیم او و امیسردرگم و حالم و احساسم

 .کنمیم آدم رو شوهرت اون رمیم االن_

 در بودم، شده تر آرام یکم اما من شود،یم خارج خانه از و کندیم میرها

 یول باشد بد هرچقدر که است یشخص برادر، که بودم خوانده ییجا

 ...لبخند با رها و بود امرهیخ اخم با فرشته ست،ین بد وقت چیه آغوشش

 !برسه رو داداشم حساب رفت داداشت کنمینم باور_
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 .گردانمیبرم را سرم جان، مادر یصدا با که بزنم یحرف کردم باز لب

 .کنه دفاع ازت یکس هیخوب حس_

 باشه؟ رسونده بیآس بهت که باشه یکس اگه یحت_

 توننیم همه که نره ادتی فرشته، دادم ادتی رو بخشش یبچگ از من_

 هی االن و کرده رییتغ ونسی م،یبد بهشون فرصت که نیا شرط به کنن رییتغ

 .خوادیم نمونیب کوچولو رشیپذ

 .دیکوب مبل به را کمرش اخم، با و نهیس به دست فرشته

 .مامان رهینم کتم تو حرفا نیا من_

 .گرفت رها از را امیت و نشست کنارم مادرجان

 باهم ونسی و نیحس که نره ادتونی ضمن در! ستین تو با شیریگ میتصم_

 .کرد استفاده ازش شهیم بودن، شرکت تو
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 .انداخت نییپا را سرش و گفت ییآها فرشته

 همون ،یبزن محک رو جواد اتفاق اون با یتونست ،یکن تشکر ازش دیبا تازه_

 رو پشتت مشترک یزندگ یتو اگه! داره شکر یجا رفت تونینامزد تو که

 ینفس! پشتشونه یحکمت هی افتادنشون اتفاقا از یبعض ؟یچ کردیم یخال
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 یخال نهیکو تنفر از رو قلبت من، دختر تو پس حکمته، هی میکشیم که هم

 !کنهیم اهیس رو خودت روح فقط چون کن

 .شد بلند کنارمان از و گفت را نیا

 ...کنم استراحت رمیم دارم، سردرد من_

 .شد گم راهرو چیپ در و

 :گفت خنده با رها

 به رو خوب حس و ادیم هوی تابستونه، یتو یزییپا مینس هی مثل مامانت_

 .رهیم یسبک همون به بعد و دهیم آدم

 .شودیم وارد پدربزرگ و شودیم باز دیکل با در بار نیا

 .اریدرب رو کتم پاشو دختر،_

 .برد اتاقش به و درآورد را اش یاسورمه دوخت خوش کت و شد بلند فرشته

 بود یاشهیش یهاکهیت کردن، دایپ که یزیچ تنها و گشتن روخونه سایپل_

 مال خونه تو شده دهیچیپ یبو نیهمچن داشت، فرق تراس یهاشهیش با که

 فقط نمونه نیا هام، آدم قاتیتحق طبق که شرفتسیپ یلیخ منفجره مواد

 ...و شهیم مبادله اسلحه یخالفکارها نیب

 !میانداخت هم به ینگاه پدربزرگ و من

 .کردیم جاجابه را آن نیحس که بود یزیچ همان اسلحه،

 .دیپرس و آمد فرشته
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 تراس؟ تو کردن پرتش یچجور_

 ...دارن رو لمشیف نایدورب! ییروروبه ساختمون از_

 :گفت سیف پوکر فرشته

 آخه؟ کردن پرتش مسافت اون از یچجور_

 ...ششونیپ بندازم شنود باهاش، خوامیم من که یالهیوس همون_

 یالهیوس مقابل پدربزرگ، سر پشت ییها اردک همانند ما بعد یساعت

 صورت به که یهادکمه و داشت هیپا م،یبود ستادهیا کمان ریت همانند

 .کردندیم پرت هارا ئیش خودکار

 .فهمنیم! شکنهیم شهیش ؟یچ با د،یکن پرت شنود خب_

 .دیخند پدربزرگ

 ...کنم پرت شهیش به یسنگ ستین قرار من من، خنگ ینوه_

 .داد دستم به را یشکار نیدورب

 ؟ینیبیم یچ_
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 .شدم رهیخ روروبه به نیدورب از
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 !بازه پنجرش که خونه هی_

 .زد یافاتحانه لبخند پدربزرگ

 .کنه پرتش که بزن نویا بعد و شه جمع فنر تا بزن ،ینیبیم رودکمه نیا_

 .شدم رهیخ دستش یتو کوچک شنود به یجیگ با

 د؟یبنداز دیخوایم ینجوریهم_

 .زد سرم به یاضربه دست، کف با

 !بکن گفتم که یکار_

 ؟یچ ننیبب اگه آخه_

 .دیخند گلو یتو

 هم اگه یول رسونهیم رو مهارتت نن،ینب که یکن پرتش ییجا هی که نیا_

 از که یآدم شده، دهید نایدورب یتو آدم هی فقط چون نه،یبب البته که نن،یبب

 .بود پوشونده رو صورتش و بود باخبر نیدورب وجود

 .کرد میتنظ را دستگاه نیدورب یوقت و گفتم ییآها

 در شدیم یعنی بود، مقابلم یگل پراز و بزرگ گلدان کردم، یریگ هدف

 وفتد؟یب ها گل وسط

 .میزد مواد رشویز چسبه،یم بنداز، نکن، فکر_

 .بردم دستم شدن چسبناک به یپ حاال
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 و شد پرت زدم، دوباره که را. دکمه کردم، یریگ هدف دوباره و زدم را دکمه

 .کرد تماشا نیدورب با فرشته

 !نهیشوم داخل رفت_

 .دمیکش یآه

 .سوزهیم االن_

 .انداختند بهم یبیعج یها نگاه حرفم نیا با

 .دیپرس تفکر با فرشته

 کنه؟یم روشن نهیشوم تابستون تو یک بفهمم شهیم_

 !بودم داده یبزرگ یسوت عجب

 د؟یریگیم منو زنه یسوت_

 به اخمش پر نگاه ونس،ی و کردیم نگاهم آرامش با ریام بودند، ونسی و ریام

 .بود ریام

 .نبود وقتش یول کنم قهر داشتم دوست یلیخ

 .اسلحه کنه،یم تیفعال یباند چه با نیحس میدیفهم بابابزرگ منو_

 .شد کمانینزد متفکر ونسی

 ...باشه یالک کردمیم فکر یول زدم،یم رو حدسش_

 .انداختم باال را میهاشانه
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 ...و کنیف قراردادها و دهایرس که بود نیا نظرمون ماهم_

 .دوخت بهم را خندانش نگاه و دیخند

 شده شرکت وارد مواد! شهیاصل یکارا یبرا یالپوشون جور هی ستن،ین کیف_

 !یاگهید یجا به شده جاجابه مواد اسم به اسلحه و وفتهیب ریگ تو یپا تا

 .دیپرس اخم با پدربزرگ

 ؟یدونیم کجا از تو_

 جنسش یبچگ از که نیحس اونم ستن،ین اعتماد قابل یول خوبن خونواده،_

 .دارم خودمو یها جاسوس منم...بود جلب
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 در به کمرم و شدم دهیکش اتاق سمت به و شد دهیچیپ کمرم دور یدست

 .نشست گردنم یرو شیها لب و دیچسب اتاق

 ؟یزنیم شمیآت حرفات با چرا_

 .داد باال را سرم و گرفت قرار امچانه ریز دستش که انداختم نییپا را سرم

 .خانوم سرباال_

 .گذاشتم اشنهیس یرو را سرم و گرفت آغوش در مرا
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 .شدند حلقه دورم تیمالک و قدرت با شیها دست

 گمیم فقط بگم، بهت رو نیا دیبا چندبار دونمینم من و یمن زیچ همه تو_

 باشه؟ دلبر، نکن تمیاذ نقدریا نورا، ییتو دنمیکش نفس لیدل که

 .زد امیشانیپ به یابوسه که دادم تکان را سرم

 .میبجنگ توئه حق که یزیچ یبرا هم، کنار ایب پس دنه،یجنگ وقت االن_

 .گذاشتم اشگونه یرو را دستم

 .چشم_

 ونسی یصدا بندشپشت و خورد در به یاتقه که نهاد گردنم در سر دوباره

 .آمد

 !ها میدار کار دوتا؟ شما دیکنیم کاریچ_

 .کرد باز را اتاق در و گفت یلعنت ریام

 ؟یدار کاریچ کنم،یم بوس رو زنم دارم_

 .دیکش را شیبازو و کرد اخم ونسی

 !ییجا هی میبر دیبا فعال_

 .شدم خارج اتاق از پدربزرگ، یصدا با

 جانم؟_

 !سکهیر یلیخ باال میبر که نیا ؟یدار تیگوش یتو هارو عکس هنوز_
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 نه؟ ای داد دستم به را آن ونسی یالب در بود؟ کجا انفجار هنگام ام؟یگوش

 .کجاست دونمینم_

 .میبرگشت عقب به بود دستش در امیگوش که ونسی یصدا با

 ...دادش بهم نگهبان امروز و یالب تو شد پرت شوهرت، با دعوا موقع_

 .شدمرهیخ بود شکسته که امیگوش به غم با

 ونسی به را آن بعد و فرستاد خودش یبرا هارا لیفا و گرفت را آن پدربزرگ

 .داد

 !کن نابودش_

 .کردم نگاهشان زده وق یچشما با

 !هیلیخ باشه شنود توش که نیا احتمال_
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 ریام دیبا چرا بودم، یعصبان بودم، نشسته مبل یرو کرده بغ من بعد یساعت

 نگاه ونسی به یرکیرزیز رها چرا ای کند؟ صحبت گرم نقدریا ونسی با

 کند؟یم

 زند؟یم صدا پسرم را ونسی چرا مادرجان
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 کرد؟ من با چه رفته ادشانی مگر

 حاال بعد و دهم دست از را میهابچه بود کینزد ش،یها کتک ش،یهاحمله

 کنند؟یم رفتار یمیصم او با گونه نیا

 .زد یتلخ لبخند و شد خود یرو به شیاخمو نگاه متوجه

 !بگم رو داستانم ادامه خوامیم_

 .برگرداندم را میرو منطق،یب حسود من و نشست کنارم

 و هیچ منظورش دونستمیم من! دهیم نخ بهم خرابه، خواهرت گفت بهم_

 نورا بشه، کشته دیبا بلغزه پاش اگه ناموس که بودن خونده گوشم تو عمر هی

 ! شکست ابروش که زدم اونقدر زدم، رو

 .دمیکش دست بود آن یرو یزیر عالمت که ییابرو یرو را دستم بغض با

 یتو گرفت، فاصله ازم شتریب نورا و شدم تر یرتیغ من ، زمان گذشت با_

 به رفتن تنها از زنه،یم کیت مدرسه دم یپسرا با خواهرت خوند،یم گوشم

 پنجره از و داره یسروسر باغبون پسر با خواهرت کردم، منعش مدرسه

 ...انداختم رونیب یبارون شب تو رو پسرش و زنش و باغبون دن،یم عالمت

 .کرد بغض کرد رونیب را مهربانش زن و رمردیپ آن که یروز یادآوری با

 :گفتم بغض با

 کمر رمردیپ ،یشکوند رو شون کیکوچ اتاقک در یرفت بودن، خواب_

 یمو با رو زنش ن،یزم خورد که رونیب یکرد پرت یجور رو دهیخم
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 که رو پاکشون چشم پسر و بارون از سیخ نیزم تو یداد هل حجابیب

 لباساشون ،یشکوند رو سرش و یزد سنگ با و نکرد نگاه رو من هم بار کی

 با و کردیم جمعشون شدش خم کمر با رمردیپ ،یکرد پرت اطیح وسط رو

 که کشونیکوچ لیوسا به غصه با زنش کرد،یم پاک رو اشکاش نشیآست

 یخون وارید یگوشه وپسرشون کردیم هق هق و کردیم نگاه شونیشکوند

 بارون تو شب، نصفه ۲ ساعت و گذاشتن یگون  تو رو لباساشون...بود نشسته

 ...رفتند سیخ و نازک یلباسا با زمستون،

 با که بود تلخ میبرا خاطره نیا آنقدر دهم، ادامه نتوانستم هیگر فرط از

 .بکوبم واریدرود به را خودم داشتم دوست اش یادآوری
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 ؟یباش رحمیب اونقدر یتونست چطور_

 

 .نگفت یزیچ و انداخت نییپا را سرش

 ...و کردیم میعصب که! دادیم دارو بهم نیحس نبود، خودم دست_

 .دمیکوب اششانه بر دست، با و زدم یاقهقهه ه،یگر وسط
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 نیحس که آخر یها سال ؟ینداشت قلب مواده، همون منظورت ای دارو_

 ؟یبود یوحش قدر اون چرا نبود،

 عذاب دیبا! بود کم د؟یکشیم خجالت افتاد، راه اشقهیشق کنار از عرق

 .بکشد

 .داشتم ادیاعت_

 که یتیجذاب شدم، رهیخ جذابم برادر به حیتفر با و کردم پاک را میها اشک

 !بود نهفته آن درون کدر و اهیس یذات یول بود ریگ نفس

 ...نبودم ماهر ها نگاه خط خواندن در من دوخت، بهم را لرزانش نگاه

 معذرت کن، دایپ اونارو ،یکن جبران یخوایم اگه ونس،ی ستین مهم_

 !ببخشنت نکنم فکر هرچند! بخواه

 .شد او جمع حواسمان ن،یزم به پدربزرگ یعصا ته شدن دهیکوب با

 ! کاره وقت! ستین هانهیک کردن حل وقت_

 داشت عادت من مرد دم،یکش یاکالفه نفس نداشت، حظور سالن در ریام

 .نباشد حساس یهالحظه در

 .نشست مانیروروبه بزرگ پدر

 که رو مهتا م،یکن منتقل ییجا به هاروبچه همراه به کوثرو و رها دیبا اول،_

 ...همه از تر مهم و میبرگردون خونشون کرد فرار ترسش از

 .چرخاند فرشته و ونسی من، یرو را نگاهش و کرد یمکث
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 .دیاصل یهامهره شما د،یکن یهمکار باهم_

 :گفت فرشته

 بکنم؟ تونمیم یکاریچ من؟_

 .گذاشت مقابلمان و درآورد کتش از یگاریس

 رو گاریس نخ قایرف الت، یمردا قانون تو! دیکن تموم نفره، سه رو گاریس هی_

 .کننیم میتقس

 .انداختم پا یرو پا

 !شرن و الت اونا_

 .زد زل چشمانم تخم در

 ،یهرکس با ندادم، ادی بهت رو درس نیا کنم فکر م،یبش شر دیبا ماهم_

 .کن فکر مثلش...کن رفتار هست که همونجور

 ...نیحس همانند رفتم، فرو فکر در

 ضعف نقطه هی و شنیم بد شونیسادگ از وقتا یگاه بد، یآدما_

 شهیهم و بالنیم خودشون به یلیخ اونا باالشون، نفس به اعتماد...دارن

 ...دنیم یسوت

 

 ؟یسوت د،یچرخیم جمالت مغزم در

 !مشیبذار فشار تحت راه همون از دیبا منده؟ عالقه یچ به نیحس_
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 داشت؟ دوست شتریب را یزیچ چه نیحس ؟عالقه

 !یطراح_

 .کردم حیتصح را حرفم که شدند امرهیخ یسوال

 !تره مهم زیچ همه از براش شیطراح آموزشگاه_
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 .کرد روشن پدربزرگ فندک با را گاریس و کرد دراز دست ونسی

 :گفت طعنه با فرشته

 ترن؟ مقدم خانوما ندادن ادتی_

 .کرد یوحشتناک اخم

 !بکشن گاریس دینبا خانوما_

 :گفتم جوابش در حواس بدون

 !بار چند دمیکش من_

 یول دادم یبزرگ یسوت چه دمیفهم ر،یام مبهوت یافهیق و ونسی یسرفه با

 .نگرفتم پس را حرفم

 بکنم؟ هم رو کار نیا تونمیتم ه؟یچ_
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 .کردیم نگاهم فقط باز یدهان با ریام

 !باشه یگاریس زنم شهینم باورم_

 .شدم اشرهیخ شوکه

 .دمیکش پدربزرگ با دوبار یکی ؟یگاریس چه_

 :گفتم حرصشان درآوردم یبرا ناز با و

 .خوادیم هم ونیقل دلم تازه_

 فرصت از هم فرشته...انفجار مرز در ونسی و بود کردن سکته مرز در ریام

 .بود گذاشته بشیج در یدزدک گاریس دونخ و بود کرده استفاده

 کینزد که زد بهم یگردن پس و آورد باال را اششده یچیباندپ دست ونسی

 .شدم دهیکوب مقابلم زیم به سر با بود

 دیایب یگیم بعد بار شااهللیا من؟ برا یشد یگاریس نورا، سرت تو خاک_

 .میبزن مشروب کیدوپ

 کرد؟یم گونه نیا چرا کردم، نگاه هنگ در هنوز ریام به و دمیبرچ لب

 !یکنیم لوس خودتو یدار ریام_

 .زد ریام کمر به یاضربه عصا با بود، شده کالفه پدربزرگ

 .بزنم حرف خوامیم نیبش_

 اشیگوش بزند، یحرف خواست تا پدربزرگ و نشست مبل یرو پرت ریام

 ...خورد زنگ
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 .کردم نگاه ونسی به اخم با

 ؟یزد منو چرا_

 ؟یکشیم هیچ گاریس االن، بکشمت دیبا_

 .زدم شیبازو به یمشت و دمیکش یغیج

 .خوادیم دلم_

 :گفت تمام متیمال با فرشته روبه ریام

 ؟یدیکش توهم یآج_

 .زد یلبخند ریام که داد تکان نه عالمت به سرش مظلوم فرشته

 .برگشت طرفم به یزیر اخم با ریام که کردم نگاهشان انزجار با

 ؟یدیکش یک خانوم، نورا شما_

 !قبلش و قبلش، روز،یپر_

 ...انداخت باال ییابرو

 داد؟ رو اجازه نیا بهت یک_

 :گفت ونسی

 !کنهینم حسابت جاش چیه به زنت که یاعرضه یب اونقدر_

 ...نمونیب ساکت یکی تو_

 .میشد ساکت پدربزرگ داد با
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 !گهیم یچ خر نیا نمیبب دیش خفه کمی_

 :داد ادامه بعد و

 !ینیحس یآقا یگفتیم جانم_
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 در عصا که دیخند صدا با فرشته یول نخندم تا گرفتم گاز را میها لب

 .رفت فرو شکمش

 !نبودم شما با نه...شوخفه_

 .نشست میپا ران یرو یدست

 .کرد نگاهم یزیر اخم با ریام

 گار؟یس_

 .کردم غنچه شیبرا را میهالب

 ...باشه_

 .دیتیشخصیب چقدر کنهیم فکر االن زدم؟یم حرف تلفن با دینیبینم مگه_

 نه؟ ای اورمیب شیرو به را اشیسوت بود الزم

 ...پس بخورم کتک نداشتم دوست مسلما خب
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 یهاپرونده یرو از دیبا ر،یام! یبگرد رو نیحس یخونه دیبا فرشته،_

 پول زانیم و یکن چک قیدق رو حسابشون طرف و قراردادها تمام شرکت،

 تحت که ییجاها تمام...ونسی و یکن حساب رو شده خارج و شده وارد

 گزارش هیثان به هیثان یبذار رویکس ای یبگرد دیبا رو هستند نیحس تسلط

 ...نورا و یبد

 .دیچرخ من یرو نگاهش

 !تره سخت همه از تو کار_

 چه سختم کار که دمیشیاند نیا به من و رفت فرو فکر در و کرد سکوت

 بود؟

 !یکن اغوا رو نیحس دیبا تو_

 یرو از زنان عربده ونسی و شد مشت ریام دست و شد قطع بهت از نفسم

 .برخاست مبل

 ؟یچ برسونه یبیآس بهش اگه بکنه؟ رو کار نیا دیبا چرا ؟یچ_

 و درخت پشت باغ، ته ام،یکودک و عمارت باغ به رفت فکرم ب؟یآس

 ...نیحس

 مظلوم ینورا سر بر مستقل ینورا برساند، بیآس توانستیم یخوب به او

 فرستاده ذهنم یپستوها به را خاطره آن چرا که دیکش ادیفر سر بر خاک

 بود؟
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 اغوا را یکس دیبا نش،یآفر ریام زن من، چاندم،یپ خودم دور را میها دست

 است؟ من کردن نابود یبرا تالش در که کنم

 تونهینم فرشته یول بفرستم رو فرشته خواستمیم من راهه، تنها نیا_

 .تونهیم نورا کنه، ریدرگ رو ذهنش خوب

 

 به ام؟عشوه و ناز ای زدم؟یم ریام به که یزیآم محبت یها حرف یعنی اغوا؟

 ند؟یگویم اغوا ها نیا

 ؟یچ برسونه بیآس بهش اگه الشخور، اون شیپ بره زنم ذارمینم من_

 زنده هم بعد مشیبزن سگ مثل میبر شو بلند ،یگفت رو راست حرف بار هی_

 .میکن دفنش زنده

 ...که شدند بلند مبل یرو از یجد یلیخ

 .کنمیم رو کار نیا باشه_

 .کرد بلندم و گرفت را میبازو یعصب ریام و گفت ینیه فرشته

 ؟یچ بکنه تیکار اگه نورا ؟یگیم یچ هست حواست_

 .کردم آزاد ازچنگالش را میبازو و گذاشتم دستش یرو دست

 .دمیم امیپ بهش فقط نکن، وارد استرس نقدریا! کنه یکار تونهینم_
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 امیپ با سکانس، نیا که میدانستیم مانیهردو و انداختم ینگاه پدربزرگ به

 .شدینم تمام

 رها یخانه به ها بچه و مادرجان بود قرار دم،یبوس و کردم بغل را ها بچه

 .میبمان پدربزرگ واحد در ما و بروند

 .وستیپ جمعمان به زین او و رساند را ها آن نیآرت

 دو که کنم شروع را نیحس کردن اغوا اصطالح، به تا گرفتم را امیگوش

 .دمید امیگوش صفحه به رهیخ را چشم جفت

 نفس بعد و کردم نگاه بودند نشسته دوطرفم که ونسی به و ریام به اول

 .دمیکش یاکالفه

 د؟یاریدرب یگوش یتو از رو سرهاتون شهیم_

 کونیآ شدم، نیحس چت صفحه وارد دم،یشن جفتشان از که یقاطع نه با

 .دادیم بودنش نیانال از نشان رنگش سبز

 نورا شرکت، برو ریام بذار، بپا نیحس تسلط تحت یجاها یبرا برو ونس،ی_

 !اونه کار دمینفهم هنوز انگار که کن صحبت نیحس با یجور توهم

 :گفت خوردیم پفک که یدرحال فرشته

 !نه ای خودشه کار میدونینم هم واقعا_

 .انداخت فرشته به یمتاسف نگاه پدربزرگ

 .انداخت باال یاشانه فرشته
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  بود؟ یچ خونه کردن منفجر از هدفش گم،یم راست خب_

 را ما که بود نیا یسوز آتش از نیحس هدف بودم؟ نکرده فکر نیا به چرا

 ...و کند یمتوار خانه از بترساند؟ بکشد؟

 .شدم بلند مبل یرو از وال و هول با

 !خونه میبر دیبا_
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 فنا به زین داشتم دوسش یلیخ که یکوچک فرش بودند، سوخته ها مبل

 یزهایچ فعال یول آورد درد به را قلبم نیا و بود شده نابود امخانه بود، رفته

 .کنم یسوگوار توانستمیم هم بعدا داشت، وجود یتر مهم

 .ستادیا کنارم ریام

 م؟یدار خونه تو یمهم زیچ چه_

 مهین در شد، دهیکش ریام کار اتاق به راهم ناخودآگاه، و رفتم فرو فکر به

 .کردم باز را اشسوخته

 .کردم نگاه اتاق اطراف به دقت با بود، سالم اتاق داخل

 :گفتم بود ستادهیا سرم پشت که ریام روبه

 ؟یدار یمهم زیچ جا نیا_
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 ...شد خم و رفت زکارشیم طرف به و چرخاند اتاق دور را نگاهش متفکر

 !شده باز گاوصندوق_

 بود؟ توش یچ_

 .گذاشت سرش یرو را دستش

 !ها سهام و شرکت مدارک جز به نورا، سرجاشه یچ همه_

 .شد متوقف نهیس در قلبم

 کدوم؟...مدارک_

 و نامش تیوص شد، تو نام به بابات مرگ از بعد که تشیمالک سند_

 .شدند فروخته که ونسی و نیحس یها سهام یهابرگه

 :گفتم خشم با و گذاشتم زیم یرو را دستم

 ده؟یرس تو دست به یچجور مدارک نیا_

 .امن یجا بذارشون گفت داد بهم نیحس_

 .دمیرسیم یوانگید مرز به داشتم

 داده؟ بهمون خودش که یزیچ دنبال ادیب دیبا نیحس چرا_

 .کرد قطع را افکارم رشته ونسی یصدا

 رو یبعد حرکت تا شه ریدرگ ذهنتون و کنه پرت رو حواستون خوادیم_

 !بزنه
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 .شد اتاق وارد فرشته

 !کنه جلب اعتماد که داد نارویا لیاوا همون گمیم من نه،_

 .کردم پرت مبل یرو را خودم کالفه

 ان؟یم کارش چه به داشته، برشون چرا_
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 دار منظور همه نیحس یکارها م،یدینرس یاجهینت به اد،یز کردن فکر از بعد

 وقت، اتالف یجا به گفت پدربزرگ بود، سخت قصدش، دنیفهم یول بودند

 .کنم شروع را کردن اغوا

 .بردند امیگوش درون سر و نشستند کنارم ونسی و ریام

 .گرفت شیآت خونمون شد، یچ یدونینم یوا خوبه؟ حالت ن،یحس سالم_

 .خورد زنگ امیگوش بالفاصله خورد، یآب کیت دو و فرستادم که را امیپ

 ...اصال نبودم نجایا اومدم، تازه نیهم من خوبه؟ حالتون نورا الو،_

 و شد طاق طاقتم م،یگویم چه بشنود تا کشت یم را خودش داشت ونسی

 .رفتم اتاق به و شدم بلند کنارشان از

 دونمینم همتا دختره اون شده، دهیچیپ زیچ همه ن،یحس دونمینم_

 ...داره دوسش هنوز یوانگار بود ریام یقبل دختر دوست نه، ای شیدید
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 یول کنم جلب را توجهش تا کردم استفاده دهید بیآس و تنها زن یلهیح از

 .بود ها حرف نیا از مکارتر او

 .نورا داره دوست یلیخ ریام ،یکنیم فکر اشتباه_

 .بود زرنگ

 .کردم دار بغض را میصدا

 ن،یحس کردمیم صبر کاش خواد،یم پولم یبرا رو من فقط ریام نه،_

 ...کردمینم ازدواج باهاش

 .آمد یکس و شد باز اتاق در

 !یکنیم کمکم رم،یبگ طالق خوامیم گه،ید شدم خسته_

 قرار امشانه یرو سرش بعد و کردم حس کمرم دور را یدستان شدن دهیچیپ

 .گرفت

 .یشد متوجه اشتباه دیشا نکن عجله نورا،_

 .زد امگونه به یابوسه که گذاشتم دستش یرو را آزادم دست

 یکس تنها تو ن،یحس کن کمکم شده، عوض ریام...نداره وجود یاشتباه_

 .دارم اعتماد بهش که یهست

 یخوب حس صورتم، به شیموها لمس د،یبوس را گردنم و زد کنار را شالم

 .بود

 .شهینم تلفن پشت نورا، میکن صحبت باهم ییتنها دیبا_
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 !باشه_

 .برگشتم سمتش به و کردم قطع را تماس

 .ختیر قلب ،یگیم یجد کردم فکر و رو موضوه رفت ادمی لحظه هی یبرا_

 محکم را لبانش و ستادمیا میپاهاپنجه یرو زدم، یینما دندون لبخند

 تخت یرو دو هر ،یاهیثان از پس و شد قفل کمرم دور دستش که دمیبوس

 .میبود

 .شد زده در که گذاشت امنهیس یقفسه یرو را لبانش

 شد؟ یچ_

 :گفت کالفه ریام

 .میگیم میایم االن_

 .دیباش زود_

 .گذاشت امنهیس یرو را سرش و کرد یاخم ریام

 .دمیکش مشام به را شیموها یحهیرا و گذاشتم شیموها درون را دستم

 .شده تنگ برات دلم_

 .گذاشتم شیموها یرو را صورتم ن،یغمگ

 باشه؟ نا،یا دنیخواب از بعد شب_

 .شد زده دوباره اتاق در که گفتم یاباشه و زدم لبخند
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 شد؟ یچ_

 .دیبوس محکم را لبانم آن، از قبل یول کرد بلند را سرش و کرد یاخم ریام

 .رسمیم حسابت به شب_

 شروع داشت دوباره نشست، گردنم یرو بار نیا اشبوسه که دمیخند بلند

 ...که کردیم

 !مایمنتظر ما د؟یکنیم کاریچ دیدار_

 .شدم کالفه زین من بار نیا

 همو میدار م،یایب تا سرجات نیبش برو ونس،ی یزنیم حرف چقدر_

 .نشو مزاحم م،یبوسیم
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 .انداخت بهم ینگاه زده شگفت ریام

 !درازم زبون خانوم جوون،_

 .گرفتم را اشقهی که شود بلند میرو از خواست

 !نیماش تو میبر شب_

 ؟یدار دوست نورا؟ نیماش تو_



 

 به قلم     شقایق عفراوی
 

 1 
 

 مطمئن که زد یمحکم مک و کرد فرو گردنم در سر که کردم نگاهش ناز با

 .شودیم کبود شیجا بودم

 .مینشست مبل یرو اخمو، ونسی به توجهیب و میرفت سالن به

 .شد خم سمتمان به

 خب؟_

 .انداختم باال یاشانه

 خب؟_

 .دمیخند شتریب دل در من و شد تر یکفر

 شد؟ یچ_

 !نمشیبب ییتنها شد قرار ،یچیه_

 .رفتند هم در شتریب شیها اخم

 با یبر که نه یکن صحبت باهاش ییتنها ذاشتمینم نیبود نامزد نیا با_

 .نیحس

 ...که زد یحرف و انداخت پا رو پا فرشته

 .بده ادی یطراح بهمون نیحس یخونه میرفت بار چند نورا و من وا،_

 .شد زده در که بودم ونسی شدن منفجر منتظر حیتفر با

 .شد انینما در انیم نیحس قامت که کرد باز را در و شد بلند جا از فرشته
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 .کرد نگاه فرشته به ینگران با

 ؟یدادینم رو هام امیپ جواب چرا نشد؟ تیزیچ ؟یخوب_

 .دمیدیم را ونسی سر از شدن خارج حال در دود

 .سوزهیم داره_

 .شد خانه وارد نیحس که داد تکان را سرش و زد یشخندین ریام

 .انداخت بهمان ینگران سرتاسر نگاه و آمد طرفان به

 .شدم یحال چه گفت بهم نورا یوقت یوا خوبه؟ حالتون_

 .برگشت طرفم به و کرد یاخم ریام

 ؟یگفت بهش یک_

 ...بعد و کردم نگاهش گنگ یکم

 !اتاق یتو زدم، زنگ بهش تازه نیهم_

 .بود یعصب ظاهر به ریام

 عموت؟ پسر به یبزن زنگ اتاق تو یبر دیبا چرا_
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 ونسی به نگاهش ناگهان که کرد ردوبدل نمانیب را نگاهش جاخورده نیحس

 .دیپر رنگش و خورد

 !نهیآرت کردم فکر ؟ییتو...ونسی_

 .برگرداند رو و زد یشخندین ونسی

 .داد همی یتکان و گرفت را میبازو ریام

 ؟ینزد حرف خودم شیپ چرا_

 .آمد جلو نیحس

 .بود شرکت درمورد نگفت، یزیچ داداش،_

 .ستادیا نیحس نهیسبهنهیس و شد بلند شیجا از ریام

 .نکن دخالت تو_

 ...برتر سکانس کی بود، کم یزیچ یول رفتیم شیپ خوب ویسنار

 خوب گم؟یم یزیچ من یزنیم الس همتا با تو کنم، صحبت خواست دلم_

 .کردم

 .دوخت بهم را وحشتناکش مهربان نگاه ریام

 هرته؟ شهر مگه کرده، غلط دلت_

 !خواهرمه مثل نورا تو؟ چته داداش_

 .گرفت را نیحس یقهی ریام
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 ؟یزنیم یچ از دم تو بود، کرده رو جونش قصد برادرشه که ونسی خواهر؟_

 ...کردم حس من و رفت درهم ونسی صورت

 یول بودن مانده قلبش در که ییحرفا کردم، حس را ریام وجود نهان خشم

 ...کردیم منع شانییبازگو از اورا خوددارش، باطن و ظاهر

 !شدیم کامل دیبا ویناریس نیا

 .ستادمیا مقابلش و ستادمیا

 ؟یکن کاریچ یخوایم تو کنم،یم بخوام یهرکار من ؟یریگیم پاچه چرا_

 ؟یبزن منو...ها

 .شکست چشمانش درون خشم و دیفهم

 .دادم تکان را سرم آرام تر مصمم من و شدند لرزان شیهالهیت

 !ینیبیم بد که نورا نکن میعصب_

 .زدم یپوزخند

 .ترسمینم! بزن کنم،یم تیعصب_

 .دیکوب صورتم به یمحکم نسبتا یدهیکش و کرد بلند را دستش

 ...کات و کرد گزگز امگونه

 باور را مانیساختگ داستان که نیحس و گرفت فرا را صورتش بهت ونسی

 .بود گرنظاره پنهان یذوق با بود، کرده
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 ؟یزد زنتو ر،یام_

 !میبود نکرده را پدربزرگ فکر! یوا

 مادرت رو دست یک بابات ،یاورد ریگ فیضع ؟یکرد بلند زن رو دست_

 ؟یباش شیدوم تو که کرد بلند
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 نگاه تأترمان به و بود داده لم الیخیب بود، آمده نمایس به که انگار فرشته

 .کردیم

 .گرفت را ریام یقهی و شد کمانینزد پدربزرگ

 !رونیب گمشو ؟یکرد بلند زن رو دست من، یخونه یتو یحق چه به_

 امگونه به درد با رفتن از قبل که یلرزان چشمان جنگل یبرا شد شیر قلبم

 .شدند رهیخ

 .کرده یقاط ریام پسرم، نیبش_

 .نشست و داد تکان یسر گنگ نیحس

 .ماندم ثابت فرشته چشمک یرو که چرخاندم را نگاهم

 .میدار حرف ونیآقا و من دخترم، رونیب برو فرشته با نورا،_
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 ریگ فرشته یپنجه حصار در میبازو شود، باز اعتراض به لبم که نیا از قبل

 .شدم داده سوق اتاق به و کرد

 .کرد پرت سمتم به ییمانتو

 !میندار وقت باش، زود بپوش_

 شده؟یچ_

 .کرد خارج یدیکل و انداخت نشیسوت در دست و دیخند

 که زون،یآو شیبق و بشیج تو کنه فرو دارویکل نصف داره عادت نیحس_

 !داره نیماش ننیبب همه

 .دمیکوب سرم فرق بر دست با

 خره؟ مگه فهمه،یم احمق،_

 .انداخت باال یاشانه

 .گشت رو باشیج تونیساختگ یدعوا وسط د،یفهم_

 .گفت یآخ که نشست سرش یرو دستم بار نیا

 .میدار دیکل نهیا مهم کنه،ینم دایپ گردهیم دنبالشون نزن،_

 .کردم تن را میمانتو حرص با

 ...رو خونه یدایکل ارهیم ساز قفل خره؟ یکرد فکر_

 !کنهیم گم ادیز دیکل گفت روز اون خودش داره، زاپاس جونم، نه_
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 .کردم مرتب را امیروسر و کردم زیر را چشمانم

 .کنمیم چت باهاش باشه،_

 .میشد خارج اتاق از باهم و کردم یپوف

 .زدند برق چشمانش دنمانید با نیحس

 !فیکث رزل

 به یمحکم یگردن پس ن،یدورب دنید با که میرفت نیحس واحد به عجله با

 .زدم گردنش

 !احمق هست نیدورب_
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 .کرد باز را در و دیکش یاکالفه نفس

 !سرتا تو نزد داداشم نورا که، ستین نیا دست نیدورب_

 سو آن به قلبم یسو نیا از کالفه و نگران کوچک ینورا بود، داده رد مغزم

 میها عصب و آمدیم باال مغزم تا خوردیم وول قلبم درون یزیچ رفت،یم

 .ختیریم بهم را
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 نگاهم شدن لرزان و هم در دستانم شدن دهیچیپ با شد مصادف قدمم نیاول

 ادهیپ کاغذ یرو طرح آن کف بر یروز که یاخانه ی گوشه به گوشه در

 .بودم کرده

 م؟یهست یچ دنبال فرشته،_

 بودند رفته فرو شیها بیج در دستانش که ینیحس یرو نگاهم دعوا، وسط

 .شد قفل

 !یزیهرچ مدرک،_

 !شدنمان خارج موقع براقش چشمان

 ؟یزیچ هر یچ یعنی_

 .گشود سخن به لب ن،یح همان در و رفت خواب اتاق سمت به فرشته

 !اصال جسد پرونده، مشکوک، قرارداد شرکت، مدارک_

 ...دستانش نیحس

 بود؟ بشیج کدوم تو دیکل_

 !بودند رفته فرو شلوارش یهابیج در دستانش

 !دمشیکش آروم شد، رد کنارم از یوقت جلوش، بیج_

 زده فرشته کنار از عبور هنگام در دم که یشخندین مچهین آوردم، ادی به

 .بود

 !میبر ایب فرشته،_
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 .لرزاند را قلبم یزیچ کوبش یصدا و زد یغیج

 .برداشتم جلو به یگام ترس با

 فرشته؟_

 .کرد پر را فضا میها نفس یصدا امد،ین ییصدا

 .نشست باز مهین در یرو دستم و دمیچیپ کوتاه یراهرو در

 تر محکم دستم و کرد سست را میپاها ،یورود در آرام شدن بسته یصدا

 .داد هل را در

 دست و شانیپر رنگ ییخرما یموها کرد، جلب را نظرم وار،ید کنار یجسم

 .خوردیم چشم به یجهنم دیکل دسته انش،یم که یباز مهین
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 نگاهم و شد چنگ قلبم یرو دستم لرزاند، را روحم کنارم از یجسم حرکت

 .ماند باز دهانم و ماند آشنا یلهیت دو مات

 ؟یخوب نورا، سالم_

 یرو کردنش یخال به یبیعج لیم و افتاد انیغل به اممعده در یزیچ

 .داشتم روزید یآشنا و االن یبهیغر

 !یدیترس قشنگ چه ،یاوخ_
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 زرد شال یرو بر که یخون دمید من و کرد جلب را نظرم دستش در گلدان

 .بود انداخته رد فرشته دار طرح

 یکشش و داد هل جلو به مرا ییروین و کرد قفل را میبازوها پشت از یدستان

 .کردم حس میموها در

 !خندونهیم رو آدم تون، یسادگ_

 .کردم حس دستانم دور یچشیپ و آمدم فرود تخت یرو و زد یاقهقهه

 .کرد پر را اتاق یفضا لم،یموبا زنگ یصدا

 داد کرد بند و چفت مرا که یکریپ غول مرد به را آن و کرد بمیج در دست

 .شد خورد شیپا ریز بعد یاهیثان و

 ؟یدیخر...پاساژ از که نبود یگوش نیا_

 امیپ نیحس به بالفاصله من و آمد نو یگوش با ریام که یعصر ادآوردمی به

 .دادم

 .نشد داخلش شنود متوجه یک چیه داده، انجام خوب کارشو قدر چه_

 و شدند لیتبد یتر کوچک یهاتکه به مغزم در ینشده دهیچ یها پازل

 .آوردند بند را نفسم

 نیاول از د؟یبزن دور مارو دیتونیم دیکرد فکر کوچولوتون، مغز با شماها،_

 !یدیل میدیشنیم رو االنت قلب یصدا تا هاوس پنت یتو نفست
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 پشت حماقت داشتم، زدن زار به یبیعج لیم کردم، فرو تخت در را صورتم

 !حماقت

 !نکنه جادیا سروصدا کن، هوششیب_

 یکما در کرشیپ که بودم یگرنظاره جسم تنها لحظه آن در ایگو صدا؟

 .بود رفته فرو یقیعم

 تار دمید یجلو و دیچیپ مشامم در یتند یبو بعد و شد دستش بند میموها

 !یکیتار و شد
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 در یجسم حرکت که دادم خودم به یتکان گشودم، چشم ظلمات، انیم در

 .ترساند را قلبم کنارم،

 و بود ایرو تنها مغزم در شده اکو اتفاقات آن تمام بود؟ ریام مردانه، یکلیه

 بس؟

 ییجا یول کردم دراز شیموها سمت به را لرزانم دست و زدم یلرزان لبخند

 .شد متوقف گردنش کینزد

 دنید با من و کرد سرم چرخاندن به وادار مرا تراس، از شده منعکس نور

 .شد چنگ قلبم رفته، کنار یاسورمه یهاپرده با یتراس
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 امدهیپوش لباس تن به دست من شد باعث که بود قیعم یقتیحق نبود، ایرو

 یها دست از یرد کنم حس تا اندازمیب کار به را خود یها عصب و بزنم

 !تنم بر یحرام

 .بود عمرم نفس نیتر آزاد نفس، آن دیشا و نبود

 و برداشته دوم و اول قدم آمدم، نییپا تخت از آرام و دادم حرکت را میپاها

 کردم حس من و شد عقب به میپا شدن دهیکش باعث راه، مهین در سوم قدم

 ...را مچم دور یآهن زیچ یسرد

 و کردم خم را کمرم زد، شین یکیتار از امشده گشاد یها چشم به اشک

 .کرد حرکت جسم که انداختم یآهن حصار دور دست

 !یکن بازش یتونینم ،یبر ور باهاش هم فردا تا_

 یول اورد باال را اممعده اتیمحتو و شد چیپ دلم در روزها نیا منفور یصدا

 .کردم کنترلش م،یها دندان سد پشت ییجا

 فرشته؟...ف_

 .دیرسیم گوش به قیعم و کیتار یچاه از ییگو میصدا

! سرش تو زد دوباره یول اومد بهوش بگم الزمه واره،ید کنار جا همون_

 .نداشت کردنش یمال دست به یلیم بهیعج

 .شد ریسراز چشمانم از اشک و شد فشرده فکم

 چرا؟_
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 .دادند نشان واکنش نور شدت از چشمانم کرد، روشن را چراغ و خورد تکان

 یول دیکش زحمت ها سال که پدرم حق نورا، بود من حق یزندگ نیا چون_

 گهید یکی مال تهش و خواستمت یبچگ از که ییتو به دیرس زحمتش

 .یشد
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 .شد اشگرفته سبز نگاه قفل کرد، عادت نور به که چشمانم

 نیزم یرو را خود و دمیکش یغیج رد،یبگ را دستم مچ که کرد دراز دست

 .دیخند که کردم آوار

 م؟یینجایا ما که دانستینم پدربزرگ مگر بودند؟ امدهین دنبالمان به چرا

 .زد یپوزخند اش،یگوش آمدن صدا به با

 یکار تونهینم یول کنهیم سکته داره ینگران از شوهرت قشنگه، یلیخ_

 !یکینزد نقدریا که یدرحال اونم! بکنه

 .نشد خارج امگرفته یحنجره عمق از ییصدا یول دیلرز لبانم

 !منه شیپ خونوادش تموم ه،یحال چه االن چارهیب نچ، نچ نچ_

  خانواده؟ تمام

 ...فرشته من، یعنی چه؟ یعنی خانواده تمام
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 ...ها بچه یعنی مادرجان یعنی

 .کردم یمخف دستانم انیم را صورتم کرده بغض

 کلمیه سبزه، چشمام منم نورا، باشن ما مال شدیم نازن، یلیخ هات، بچه_

 نه؟ من چرا...دارم پول قشنگه،

 فاصله را خودم آرام نشست، کنارم که نگفتم یزیچ و کردم بغل را میزانوها

 .داد بهم یمحکم تکان و گرفت را میبازو که دادم

 ندارم؟ من که داره یچ اون نورا؟ نه من چرا_

 کینزد را سرش و گرفت را ام چانه شد، خمیم نگاهش که گرفتم گاز را لبم

 .زدم صورتش به یادهیکش ناخودآگاه و دمیکش یغیج که کرد

 .دیکش یقیعم نفس و بست را چشمانش

 !یخواست خودت_

 ...و گرفت اشپنجه انیم را میموها
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 کینزد صورتم به را صورتش شود، کم سرم درد تا گذاشتم دستش رو دست

 به محکم مشتم و ختیر فرو اشکم که چسباند امگونه به را لبانش و کرد

 .خورد اشنهیس
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 و برگردد عقب به شد باعث که خورد فکش یحوال ییجا امیبعد مشت

 .کند رها را میموها

 .شدم اشرهیخ خشم و اشک با

 من یبرا خدا رو ریام یول نیحس یالش تو نداره، تورو فیکث ذات اون_

 و گاههیتک برام بارها و بارها قبال که همونجور و کنه محافظت ازم تا فرسته

 !کنهیم قطع تورو نفس و ادیم هم بار نیا شد، نفس

 .بود نیحس سمت به کلمات رگبار و ختندیریم چشمانم از میها اشک

 ...که ییتو نشم، تو مال یول رمیبم حاضرم_

 .آمدم فرود تخت یرو که شد دهیکش دستم مچ

 .دیکش مرا تر محکم که رفتم یعق به و دمیکش غیج

 را چشمم خواب چراغ چشمم یگوشه از دم،یکوب صورتش به را آزادم دست

 یول آمد بند نفسم دردش از چرخاند، را مچم که برگرداندم را میرو زد،

 چراغ افتادن کرد، مهارم که بردم باال و گرفتم مشتم انیم را خواب چراغ

 !تنم یرو تنش شدن دهیکش با شد مصادف شکستنش و نیزم به خواب

 !یبریم لذت شوهرت از شتریب من با_

 در شدن دهیکوب با یول کرد چفت شیپاها انیم را میپاها که زدم پا و دست

 .رفت کنار میرو از جواد، شدن وارد و اتاق

 ...و کرد دایپ رو محموله...ونسی_
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 .شدم برده اتاق رونیب به و شد دهیکش میبازو فقط دمینفهم یزیچ

 و کردنش بلند با یول رفت سمتش به جواد که نشست یافرشته یرو نگاهم

 .دمیکش یراحت نصفه نفس آوردنش

 .دیکش سرم یرو و زد چنگ مبل یرو از را شالم

 .کردم حس کمرم یرو را یزیچ

 !کنمیم کیشل اد،یدرب صدات_

 :گفت جواد که میشد آسانسور اتاقک وارد دادم، تکان ترس با را سرم

 ...برج یها نگهبان رونه،یب سیپل یکل االن البد ؟یشد وونهید_

 .کنمیم کاریچ دارم دونمیم ببند، رو دهنت_

 با یول آمدند سمتمان به دنمانید با نگهبان ۶ م،یشد خارج آسانسور از

 .شدند متوقف شانیجا در ام،قهیشق یرو یسرد حس

 ...کنمیم کیشل وگرنه دیکن باز راهو_
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 یاشهیش درب به نیحس کیشل با که ماندند ثابت شانیسرجا ها نگهبان

 بودم آغوشش در رسما نشست، قلبم یرو اسلحه بار نیا گرفتند، فاصله برج،

 .اورمیب باال داشتم دوست و
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 یصدا و قلبم به اسلحه فشردن با یول بردند بشانیج به دست ها نگهبان

 .کردند مهار را دستشان آخم،

 .کنمیم کیشل خدا به_

 ها آدم که افسوس یول زدندیم ادیفر را نیا لرزانش سبز یهالهیت کرد،ینم

 .نبوند بلد را نگاه خواندن

 فشار که گذاشتم دستش یرو دست ناخودآگاه که داد یشتریب فشار

 قول به نیا از آوردم، باال و آمد باال معدم اتیمحتو شد، کمتر دستش

 اسلحه چسباندن به وادار اورا و داشت من به که یوار وانهید عشق خودش

 .بود امنهیس یرو بر

 .گذاشت امقهیشق یرو دوباره را اسلحه و گرفت را میبازو

 بار نیا و زد یانعره که خورد گره هم در میپاها و رفت یاهیس شیها چشم

 .دیکش نیزم یرو میموها از مرا

 .دمیشن را آن یصدا خودم فقط که یغیج دم،یکش غیج و کردم باز دهن

 میها اشک سد و شدم منزجر ترس، سر از غیج کی یبرا یحت ام یناتوان از

 .شکست شتریب

 یاذره نه و یسیپل نیماش نه خورد،ینم چشم به یزیچ برج، در یجلو

 !من یبرا اتیح

 پا و دست جواد حصار در که دیرس گوشم به فرشته یهیگر فیضع یصدا

 .شد قطع هم زیر یصدا همان زد، صورتش به که یادهیکش با یول زدیم
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 بردنم یجلو کردم یسع میها ناخون با و گذاشتم نیزم یرو را دستانم کف

 .شد یخون یها انگشت بند اشجهینت و نشد یول رمیبگ را

 .گرفت ها نگهبان سمت به و برداشت امهیشق یرو از را اسلحه

 .داد قرار کنارم را انیگر یفرشته جواد و کرد پرت نیماش داخل به مرا

 را سرم شد باعث عقب، از یاگلوله یصدا و کرد حرکت سرعت به نیماش

 .دهم قرار میپاها یرو

 کنم،یم نابودت ؟یدزدیم محموله منه، دست خواهرت کش،..ج ونس،ی_

 !برمیم خواهرتو تیثیح خودت چشم یجلو

 .شدم جمع خودم در در یگوشه و دمیلرز حرفش از

 و دیپر جلو به ،یحرکت یط ناگهان و شد رهیخ رو روبه به سکوت با فرشته

 و کرد مهار را دستانش جواد که دیکوب نیحس یشانه به را مشتش انهیناش

 .زد صورتش به یمحکم مشت

 !برام شدن هار سمتشون، ریبگ نویا! طهیسل ریبگ آروم_

 هقش هق او و گرفتم آغوش در را فرشته گرفت، سمتمان به را اسلحه جواد

 .کرد خفه میپا یرو را
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 .گذاشتم سرش یرو را امزده خی دستان

 هی یبرا قبال شده؟ آدم من برا ،یعوض نشور ن..ک اون به بزن زنگ هی_

 !هه! نهیبیم گنده خودشو االن کردیم یخوار پاچه گل رول

 که داشتم را نیا جرات کاش و گرفته سمتمان به را اسلحه همچنان جواد

 ...کنم فرو مغزم در یاگلوله و بکشم را ماشه خودم

 .خوردیم زنگ نیحس یگوش شود،یم شتریب و شتریب نیماش سرعت

 .کریاسپ بذار_

 ...و شودیم برقرار تماس

 ! منه دسته خواهرت...خواهرت من، یبرا یشد الت احمق، کهیمرت ونس،ی_

 .چدیپیم ونسی یخنده یصدا

 !بزن بهش رو انگشتت یدار جرات_

 :گفت تمام رذالت با و زد یاقهقهه نیحس

 !زدم بهش انگشتمم_

 نباشن، نجایا فرشته و خواهرم گهید قهیدق ده تا اگه دستمه، محمولت_

 !کنمیم رو کار نیا که یدونیم و نیحس زنمیم ششیآت

 اتاقک در که یانعره بعد و کنمیم حس را اششده لش جسم یزدگ خی

 .چدیپیم نیماش

 .ذارمیم دلت به رو دت...ج خواهر داغ کنم،یم آدمت آشغال،_
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 .برد باالتر را نیماش سرعت

 بیعج میبرا سکوتش از حجم نیا بود، ما گر نظاره تنها و بود ساکت جواد

 .داشتم کردن فکر یبرا یتر مهم یزهایچ فعال یول بود

 .دیکشیم نفس خشم با و بود کرده خم را کلشیه نیحس

 ...و شد منحرف راست سمت به نیماش لحظه، کی در
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 .بود دهیچیپ نیماش در من یها غیج و دیچرخیم خودش دور نیماش

 اصابت شهیش به سرم و خورد یبد تکان نیماش وار،ید به نیماش برخورد با

 .کرد

 .کرد احاطه را فضا یقیعم سکوت لحظه، چند یبرا

 .بود گرمنظاره سیخ یچشمان با فرشته گرفتم، دستم با را سرم

  ن؟یحس_

 .بود نیماش فرمان یرو نیحس سر کرد، جلب را توجهم جواد یصدا

 .انداخت بهمان ینگاه جواد

 !لعنت_
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 .کرد نگاه شیپا ریز به

 .شو ادهیپ افتاده، دستش از اسلحه نورا،_

 و بود وارید با مماس جواد طرف در کردم، باز را نیماش درب سرعت با

 .نداشت را خروج امکان

 !ابانیخ یکیقعرتار در فرشته و من دنیدو با شد مصادف که زد یانعره

 .دیسیوا ا،یعوض_

 نیزم فرشته ک،یشل یصدا دنیچیپ با یول میدیدو و گرفتم را فرشته دست

 .افتادم همراهش زین من و خورد

 .کرد دراز شیپا ساق سمت به را دستش که انداختم بهش ینگاه ینگران با

 !ام...پ....پام_

 .نداشت تکلم قدرت زبانم و دمیلرزیم

 .بود ستادهیا ابانیخ وسط بهت، با جواد

 تلوتلو و افتاد لرزانش دست از اسلحه د،یچیپ فضا در که سیرپلیآژ یصدا

 .کرد نگاه اطرافش به خوران،

 بود ینیحس به نگاهم من، یول بود کرده بد را حالم فرشته تند یها نفس

 بود خون از پر صورتش شود، ادهیپ راننده در از تا بود زده کنار اورا جواد که

 .بودند بسته منفورش چشمان و

 .خورد گوشم به ییآشنا یصدا س،یپل یها نیماش یهمهمه انیم
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 !خدا یوا...فرشته_

 که یخون و فرشته یبسته چشمان به ینگران با و زد زانو کنارمان نیآرت

 .بود رهیخ بود کرده سیخ را نیزم

 .رفت نشیماش طرف به دو با و انداخت کمرش و زانو ریز دست

 .رفتم فرو ییناآشنا آغوش انیم و شد دهیکش بازوام

 .شدیم نییباالپا محکم و تند اشنهیس یقفسه

 .بودم معلق هوا و نیزم نیب بعد و زدند چنگ را راهنشیپ جانم،یب انگشتان

 !یآبج نترس نجام،یا من نترس_

 .فشردم اشنهیس به تر محکم را سرم و زدم هق

 یاچهره با که دمید را ریام بودند، شده دهیچیپ دورم که بازوانش یالالبه از

 .دادند قرار نیماش درون ن،یآرت کمک با را فرشته ده،یپر رنگ

 !ریام_

 با و کرد امحواله ینگاه تنها او، یول بود نامفهوم زین خودم یبرا امزمزمه

 .شد نیماش سوار فشرده، یفک

 

 347_پارت#

 



 

 به قلم     شقایق عفراوی
 

 1 
 

 درون مرا و کرد حرکت ونسی که کردم نگاه اشیخال یجا به ناباور

 .گذاشت نشیماش

 سوار و گفت بود صحنه یبررس درحال که یمامور به یزیچ و بست را در

 .شد

 .فشرد را دستم و کرد شهیش به امداده هیتک سر یحواله ینگاهمین

 ...و امانه در شرکت ه،یبق و ها بچه حال هم! خوبه یچ همه نباش، نگران_

 .بکوبد شتریب را خودش ضمیمر ذهن گذاشتیم و بستیم را دهانش کاش

 جدا تن نیا از مرا که یاخلسه روم، فرو یمغز یخلسه در داشتم دوست

 .دادیم قرار من در یدیجد یروین و کردیم

 ! شو ساکت_

 .کرد نوازش را امگونه و شد خم سمتم به ینگران با و شد ساکت

 !شد که یهرچ شتم،یپ من_

 .گرفت آغوشم در که شدم لیما سمتش به و زدم یهق

 .کرد حرکت بعد و کردم هیگر اشنهیس انیم در یکم

 کردیم درد سرم شدم، رهیخ ازکنارمان ها نیماش عیسر عبور به تنها ساکت

 کردن حبس یبرا دستانش و باشد ریام دنمان،یرس موقع داشتم دوست و

 !بازوانش انیدرم من

 .شد متوقف برج کنار
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 !کن درست رو شالت_

 .دادم قرار سرم یرو و کردم بلند میهاشانه یرو از را شالم

 !مارستانیب برو_

 .شد خشک رهیدستگ یرو دستش

 !نجایا ارمتیب گفته پدربزرگ_

 !ببر_

 .کرد روشن را نیماش دوباره بعد و شد گرمنظاره تنها فشرده یلبان با

 اگر و دمیکشیم ها کیسرام یرو نگران و جانیب را، امخسته یها قدم

 بندش پشت و خوردمیم وارید به سر با دیشا نبود، کمرم یرو ونسی دست

 .مردمیم و دمیکوبیم وارید به را سرم چندبار

 !بود انیجر در هنوز یزندگ باطل، الیخ یزه یول

 مارستانیب یراهرو کردن متر حال در نگران که دمید دور از را نیآبت و ریام

 .بودند

 .داد تکان را سرش و انداخت ینگاه نیآرت تنها شدنمان، کینزد با

 .انداخت میسرتاپا به ینگاه اما ریام

 ؟یخوب_

 .زد یپوزخند که ندادم یجواب بود، سرد سوالش
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 ادیم رونیب یسخت به مهلکه از که یکس تنها ،یخوب شهیهم تو اره،_

 پسر بار نیا و کرد مهمونش مشت هی جونت داداش شیپ بار فرشتس،

 ره؟یبگ خواهرمو یگلو خیب ادیم یک بعدش کرد، پاش حروم گلوله عموت

 .کردمیم یحالج آرام آرام را شیها حرف و بودم ستادهیا میسرجا خکوبیم

 هیگر از دمیرس یوقت هام بچه دن،یدزد مادرمو ؟یفهمیم شدم، خسته_

 با دیبا یک تا نورا؟ یک تا کرده، سکته ترس از رها مادر و بودن کبود

 بکشم؟ عذاب خونوادت و دردسرات
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 ...گر رو خواهرم یوقت_

 .زد ونسی ینهیس تخت و شد کینزد ریام

 دستت از خوش روز هی ،یدادیم عذابش یداشت چون بردم رو خواهرت_

 خونواده اون نه...من بودم پشتش جا همه کردم، خوبش من بود، دهیند

 !یزپرت

 دهیچیپ کوچک ینورا یگلو محکم،دور و اهیس ییبندها کردمیم حس

 که یینورا همان است، کردن تماشا درحال لذت با مستقل، ینورا و شدند

 .بنشاند شیسرجا را ریام بود بلد
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 ؟یذاریم سرم کاراتو منت_

 .دوخت بهم را نشیخشمگ نگاه

 !سرجاش بنشونم خوامیم رو خوبت مثال برادر نیا ذارم،ینم منت_

 .زدم کمرم به را میها دست

 سرجات؟ بنشونه تورو قراره یک بعد_

 .گرفت فرا را صورتش بهت

 ...یستین خودت ،یکرد رییتغ نورا،باز نه_

 .شدم منفجر لحظه کی در

 هی شما گهید اره ستم،ین خودم کردم باز دهن چون ستم،ین خودم و درد_

 جوابتو اون و یبگ بهش یبخوا یهرچ که یدار دوست ساده و ساکت زن

 ...نده

 

 .رفتند هم در شیها اخم

 ...معلوم تو اون خواهرم ؟یفهمیم امیعصب نورا، نزن حرف_

 .کردم قطع را حرفش

 کینزد خورد، ریت خواهرت اگه بود، خواهرت نقشه نیحس خونه به رفتن_

 ...بشه تجاوز من به بود
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 !پسرعموته کار_

 .ماندم ساکت یالحظه باز، یدهان با و بسته خی

 منه؟ یپسرعمو چون ؟ینبود یشیآت نجوریا نبود نیحس کار اگه_

 خونوادم و من دهن از خوش آب هی ذارنینم دنبالمونن خونوادت همش_

 !بره نییپا

 .زدم زل رحمشیب چشمان در شده، قفل یفک با

 !خونوادت با بمون توهم رم،یم_

 مثال؟ یریم کجا_

 .گرفت را میهاشانه پشت از ونسی

 !من شهیپ ادیم_

 .زد یپوزخند

 دمیشا ای ؟یبد عذابش ش؟یبکش ؟یدیکش براش یانقشه چه بار نیا_

 ...تجا بهش خودت

 .دمیکوب صورتش به یادهیکش و شد خارج دستم از کنترلم لحظه، کی یط

 هی من نره ادتی سوال، ریز یبرد رو بود نمونیب که یاعالقه حرفت، نیا با_

 بار هی ده،یکش دست کردش دایپ تازه مادر از دل یحت که میضیمر آدم

 !نشیآفر ریام یآقا بگذرم توهم از که نکن یکار پس بابام، قبر سر نرفتم
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 بود، نشسته کنارم که روز کی بود، حانهیر اسمش داشتم، یهمکالس کی

 ...دمیپرس عشق درمورد ازش

 خودت یبرا فقط جا، هی نفر، هی که نیا اد،یم خوشم اشدهیا از عشق؟_

 ...شده ساخته

 وقت چیه و بردم جلو جمله نیهم با را امرابطه تمام ناخواسته، من و

 !است دهیا کی تنها که، دمینفهم

 

 بود، شدنم بزرگ شاهد که یاتاق همان بودم، نشسته یپدر یخانه اتاق در

 همان و زدمیم زل وارهاید به و نشستمیم شیرو روز هر که یتخت همان

 .دادندیم آب را شیها گل میها اشک هرشب که یبالشت

 .بود خواب ام،یت و بود ازین کوچک دست انیم انگشتم

 .شد اتاق کنج چمدان مات نگاهم و کردم بغل را میزانوها

 «؟یترسونیم نبودنت از منو نورا_»

 .برداشتم سرم یرو از را شالم

 بهت دارم رو انجامش ییتوانا که یکار دارم ست،ین کار در یترسوندن_»

 «کنمیم یادآوری
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 .زدم میموها به یچنگ

 «؟یبمون یخوایم یک شیپ ،یتونینم من بدون تو نورا_»

 .کردم باز را مانتوام یهادکمه

 «نشدم کس یب حد اون در هنوز ونس،ی شیپ_»

 .کردم آزاد مانتو بند از را امگرفته گر تن

 «یندار رو بهش کردن عمل ییتوانا که نزن رو یحرف_»

 .شدم رهیخ انگشتم انیم انگشتر به

 «ستین سخت هم اونقدرها تو بدون ینیبب تا رمیم تونم،یم_»

 .شدم رهیخ مانندش تاج طرح به و آوردم درش انگشتم از

 «.میکنیم صحبت درموردش خونه تو م،یعصب یلیخ نورا،_»

 .بستم درد با را چشمانم و دادم هیتک تخت تاج به را سرم

 برامون یدور نیا مدت، هی یبرا رم،یم من ریام خونه؟ کدوم خونه؟_»

 «الزمه

 .دمیکش دراز تخت یرو و دادم کش را امخسته تن

 کی د،یدینفهم خوب همو د،یکرد ازدواج زود یلیخ شما من، نظر به_»

 «شتریب دمیشا خوبه، جفتتون یبرا دوساله یدور

 .کردم فرو بالشت در را صورتم
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 «...زنمه پدربزرگ،_»

 «میخوایم یچ قایدق میبفهم تا الزمه، برامون یدور ریام_»
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 یروزها و بودم دهیکش دراز بود، زمیچ همه شاهد که یتخت یرو من، االن و

 .کردمیم مرور را قبل

 دم؟یرس تیموقع نیا به که شد چه

 را ییجدا توانستم چطور باشم، دور ریام از یالحظه توانستمینم که یمن

 کنم؟ تحمل

 خلسه در هنوز من، و گذشتیم نبودنش از ییکذا قهیدق ۱۳ و ساعت ۴۸

 قدم و کرد دنیپوش لباس به وادار مرا امروز که یاخلسه همان ام،رفته فرو

 کشاند؟ برج ابانیخ یسو آن به را میها

 حرفیب و رمیبگ را اش شماره االن نیهم شد باعث که یاخلسه همان ای

 دهم؟ گوش شیها نفس یصدا به تنها

 بود؟ کرده قفل زبانم من چرا زد؟ینم یحرف چرا

 امد؟ین شبید چرا امد؟ین شب همان او و بودم نرفته قبال من مگر

 گذارد؟ینم هم یرو چشم تنم حس بدون که نگفت مگر
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 .بستم را چشمانم و گذاشتم زیم یرو را تلفن

 .کردم نگاه ازین یبایز چشمان به و دمیکش دست امیت کرک یموها به

 بودند؟ شده بزرگ یک

 !من بزرگ یخدا

 .بودم تباه

 .خورد در به یاتقه

 .دییبفرما_

 .شد اتاق وارد رها همراه به ونسی و شد باز در

 .نشد باز لبخند به شیبرا لبم یول بود زیعز رها

 .نشست تخت یگوشه

 کو؟ مادرت_

 .زد ینیغمگ لبخند

 .بود کرده حاضر اتاق هی براش ونسی آقا_

 .کرد بغل محکم و کرد بلند را ازین

 .بود شده تنگ براشون دلم_

 .کردم نوازش را امیت کوچک مچ

 ...تنگ یلیخ منم دل_
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 :گفت ونسی ،ییآشنا یصدا دنیچیپ با

 !کن تنت رو مانتوت_

 .گرفت قرار دمید مقابل اش،پرجذبه قامت که کردم اطاعت حرف یب

 هامرده نیع هرکدومتون نه د،یبساز رو خودتون تا د،یش جدا گفتم_

 !دینیبش یاگوشه
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 .دمیکش یاکالفه نفس

 !بذار تنهامون لطفا دخترم،_

 .شد خارج اتاق از و گفت یچشم رها

 .نشست کنارم

 رو داشتن دوست حس اون چشماتون یتو خونه، دیاومد که یموقع_

 .دیخوایم یچ دیبفهم د،یبساز خودتونو تا الزمه، براتون ییجدا نیا دم،یند

 

 .خواستمیم را آغوشش تنها لحظه نیا در من

 .داد باال را سرم و گرفت را امچانه کرد، پر را چشمانم اشک
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 داره دوست االن ،یندار یستادگیا مشکالت برابر در فه،یضع تتیشخص_

 ونیم یکرد ریگ نورا، یستین خانوم کی تو کند،یم دل ازت گهید دوسال

 !تیزندگ یمیقد یها سال کیتار یها هاله

 

 ...یول بزنم یحرف گشودم لب

 وقت دوسال نشده، تموم هنوز امتحانت بشنوم، رو حرفات ومدمین من_

 با و جسور خانوم به لیتبد بچه، دختر هی از و یکن درست رو خودت تا یدار

 ...نورا کن استفاده فرصت نیا از ،یبش نفس به اعتماد

 .شد بلند شیجا از

 یروزها و کن هیگر رو امروز نزن، زنگ ریام به نمت،ینب برج دم گهید_

 !یونیمد تیزندگ و خودت به رو نیا بساز، رپ بعدت

 .انداختم نییپا را سرم

 ...ریام بدونه تونم،ینم...من_

 .دوخت بهم را اشبرنده و زیت نگاه

 ریام االن، ریام یکرد فکر ؟یبزن جا یخوایم ،یتونینم گفت اونم اتفاقا_

  گست؟ید دوسال

 !سکوت...
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 کنه هیگر بلده فقط که یینورا خواد،ینم رو االن ینورا گه،ید دوسال ریام_

 انتخابت یپا! نورا بود خودت انتخاب رفتن سته،یاینم ماتشیتصم یپا و

 .یبازیم وگرنه بمون

 .گذاشت تنها افکارم گردباد با مرا و شد خارج در از

 .گذاشت دستم یرو را دستش نشست، کنارم و آمد ونسی

 همه داشتم دوست بودم، ناراحت و یعصب یلیخ زندان، یتو اول یروزا_

 چرا که کردم، فکر خودم با نشستم گذشت، که زمان کنم، داغون رو زیچ

 از بفهمم گذاشت و خورد بهم تلنگر که بود جا همون و دمیرس نجایا به من

 ...خوامیم یچ میزندگ

 .دیکش امگونه یرو متیمال با را انگشتش

 !یخوایم یچ بفهم و کن مرور رو تیزندگ ی لحظه به لحظه نیبش_
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 ...ندارم یاخواسته چیه من که فهماند من به ام،یزندگ مرور لحظه به لحظه

 !هستم یپوچ آدم من یعنی نیا و نداشتم امیزندگ ادامه یبرا یهدف

 ریام د،یبا من و بس و بود ریام دمیکشیم نفس آن با دایجد که یزیچ تنها

 !دادمیم قرار خودم هدف را
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 «...بعد دوسال»

 

 باعث هوا یگرما کندم، تن از سالن در را مانتوام و شدم خانه وارد یکالفگ با

 .ردیبگ درد سرم بود شده

 از قطعا وگرنه بودند ریام شیپ ها بچه و بود هفته آخر که خداراشکر

 .شدمیم وانهید ازین یسروصدا

 ...من یوحش دخترک

 و آمدیم سمتم به خانه، به ورودم موقع و بود آرام اریبس ام،یت برخالفش

 را امگونه و کردیم نوازش کشیکوچ دست با را میموها کرد،یم بغلم

 ...دیبوسیم

 .کردیم ریام که یکار همان

 ...بود داده رییتغ یلیخ مرا دوسال نیا نشست، لبم یرو یلبخند

 .برگشتم سابقم دانشگاه به و دادم انصراف تیریمد یرشته در لیتحص از

 همراهش ش،یهاتجربه کسب یبرا یگاه و سپردم ونسی دست به را شرکت

 .رفتمیم

 :گفتم بود ستادهیا گاز یپا که رها به رو یکالفگ با و شدم آشپزخانه وارد

 !هالکم که بده شربت هی_
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 انیم یحلقه قفل نگاهم که داد قرار مقابلم شربت یوانیل و زد بهم یلبخند

 .شد انگشتش

 .بود دهیخر ونسی شیپ دوماه که یاحلقه

 نورا؟ یخوب_

 .گرفتم ضرب زیم یرو انگشتانم با و انداختم نییپا را سرم

 گفتم؟یم چه

 شمارم؟یم انتظار از را ها ساعت روزها، نیا من و گذشت دوسال که نیا

 نبود؟ دوسال مدت به فقط مانییجدا مگر امد،ین ریام چرا که نیا

 به پنجره پشت از برد،یم هارا بچه که یموقع هفته آخر هر که یدوسال

 .شدمیم رهیخ قامتش

 یبرا تماسش هنگام تلفن پشت از شیصدا به امدزدکانه دادن گوش ای

 ها؟ بچه دنبال آمدن

 !خواهمیم چه بدانم تا گشتم را شهر نیا وجب به وجب دوسال، نیا در

 ساز سه نواختن به حاظر، درحال و رفتم یقیموس یعنی امعالقه دنبال به

 .چدیپیم عمارت در سوزناکم یصدا ادش،ی به هرشب و مسلطم

 ادهیپ کاغذ یرو اشچهره از طرح هزارتا روز، آن از و کردم دنبال را یطراح

 ...کردم

 اد؟ینم چرا رها، شد دوسال_
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 دوسال نیا در قلبم، یول شدینم جمع چشمانم در اشک قبل، مثل گرید

 .بود ریام به کردن فکر هنگام دنشیکش ریت اشنشانه و شد ریپ

 .فشرد و گذاشت دستم یرو را دستش

 !نینبود هم آدم فقط...که بدون ومدین هم اگر! نکن عجله اد،یم_

 .آورد هجوم چشمانم به اشک و شد مشت میها دست

 !میستین هم آدم_

 

 ...رفتم اتاقم به و شدم بلند میجا از نگرانش، نگاه به توجه بدون

 .شدم رهیخ وارید یرو عکسش پوستر به و نشستم تخت یرو

 .شد خارج امنهیس انیم از قیعم یآه

 .کرد برداشتنش به وادار مرا اتاق، یگوشه به شده داده هیتک الونیو

 

 «...ریخ به ادشی میبود بچه شدم عاشقت یروز هی»

 

 .دیکشیم پر شیبرا دلم

 

 «ریخ به ادشی خودت یحت حالمو دینفهم یک چیه»
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 .بودند شده یمیقد شیها عکس

 

 «بود یدور یلیخ شهر هی شما ی خونه ادمهی»

 

 !شده دور من از زین قلبش بلکه خانه، تنها نه

 

 «بود یزور هم دمت،رفتنمونیدیم بار هی یسال»

 «کنم نگاه چشات یتو شدینم روم ریخ به ادشی»

 «کنم صدا تورو اسم بوده آرزوم شهیهم»

 ازم منو عشق اومدو بهیغر اون تا بود تو من فکر تموم یول بودم یخجالت»

 «ربود

 

 بودم داده قول خودم به من، یول بودند گرفته درد اشک، فشار از چشمانم

 .زمینر اشک
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 نیآخر و نیاول خاطرات یا میسادگ آسمون یا میکودک ادگاری یا»

 «میدلدادگ

 قلب هی مونده ارزو و دیام اون از درآم فکرت از کن دعا برام یاول عشق یا»

 «برام ریپ

 

 ...چسباندم در به را گوشم و شدم بلند میجا از ها، بچه یسروصدا با

 .رفتم سالن به تنه، مین همان با و کردم باز را در امد،ین او از ییصدا
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 .بود خواب محبوبم بغل در ام،یت و بود رها آغوش در ازین

 کاش دم،یکش یسوزناک آه دل در و انداختم قامتش و قد به ینگاه پشت از

 .بگذارم کمرش یرو سر و کنم حلقه دورش دست و بروم جلو شدیم

 .دیکش یبلند غیج ازین و زد ینامحسوس لبخند دنمید با رها

 !ماما_

 .دیمال ریام شانه به را صورتش کرده بغض و دیپر خواب از امیت

 !بخواب ،ییبابا جونم_



 

 به قلم     شقایق عفراوی
 

 1 
 

 .گرفتم رها از را ازین و رفتم جلو

 !سالم_

 .برگشتم طرفش به

 قبل، همانند شیموها و بود قبل از تر یکلیه بود، شده ترسبزه صورتش

 .بودند آشفته

 ...سالم_

 .داد رها به را شده داریب امیت و دیکش سرم فرق تا میپا نوک از را نگاهش

 :گفتم ناخودگاه که برود تا برگرداند را شیرو

 .شد دوسال_

 ...ستادیا

 داره؟ یخاص یمعنا ؟یچ که_

 .داد ادامه راهش به که گفتم یجان کم نهِ و انداختم نییپا را سرم

 .شد ریسراز امگونه یرو یاشک

 .زمیعز نورا،_

 .نشستم مبل یرو و زدم یتلخ لبخند نشست، امشانه یرو رها دست

 .میستین هم مال_

 .دیکش اشکم یرو و کرد دراز را کوچکش دست ازین
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 !ماما_

 .کردم نوازش را اشگونه و زدم شیرو به یلبخند

 شه؟یم یچ حاال_

 .آمد نیماش یصدا که انداختم باال ندانستن یمعنا به را میهاشانه

 .اومد ونسی_

 .بده مانتومو_

 به کوچکش، یپاها با که گذاشتم نیزم را ازین داد، دستم به را مانتوام

 .داشت دوست را رها ام،یت یول بود اشییدا عاشق رفت، در سمت

 .بودم یداشتن دوست ریغ شخص میهابچه یبرا یحت من

 .کردندیم فراموش بالکل مرا بخورد، فرشته و ونسی به چشمشان بود یکاف

 .کرد بلند را کنان غیج غیج ازین و شد وارد ونسی کردم، تن را مانتوام

 چطوره؟ ییدا دختر_

 دورم را دستش و نشست کنارم د،یبوس را رها یگونه و آمد سمتمان به

 از یبخش و بود کرده رییتغ یلیخ ونسی د،یبوس را سرم یرو و کرد حلقه

 .بودم رها ونیمد را رییتغ نیا

 د؟یخر میبر ای دیدار لباس م،یدعوت یمهمون شب فردا قشنگ، یخانوما_

 داداش؟ یک یمهمون_
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 .شد رهیخ ما به معصومانه و نشست نیزم یرو که افتاد امیت به نگاهم

 !میکار کیشر و دوستم_

 .رفت آشپزخانه به رها که گفتم ییآها

 .دارم لباس من_

 .آمد شربت ینیس با فرشته

 کدوم؟_

 .میگرفت ایدر مزون از باهم که همون_

 ه؟ییطال یمشک_

 .دادم تکان را سرم

 .پوشمیم رو مییمانتو عبا منم_

 .زد تیرضا از یلبخند ونسی که دمید چشم گوشه از

 .کند رام را ونسی بود بلد خوب که یمند استیس زن رها

 .نداشتم وقت چیه من که یاستیس

 رها با و سپردم  رها مادر و ونسی به را ها بچه عصر و دمیخواب یکم را ظهر

 .رفتم شگاهیآرا به

 .بگم بهت یزیچ هی خوامیم نورا،_

 :گفتم بودم دوخته میها ناخن مدل به را نگاهم که یحال در
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 .بگو جانم_

 .هیمهمون یتو هم ریام_

 .بستم درد با را چشمانم

 ؟یدیفهم کجا از_

 من که یدونیم یول باشم داشته رو هوات خواست و گفت بهم ونسی_

 .نگم بهت تونمینم

 .ختیر بهم اعصابم

 ام؟ین شهینم_

 .گذاشت دستم یرو را دستش

 چه دوسال نیا تو بفهمه که برس خودت به هم یجور هی ،یایب دیبا اتفاقا_

 !یکرد یرییتغ

 .رها ستمین مهم براش گهید_

 .زد بهم یکوچک لبخند

 نرفته؟ که ادتی نورا، یرفت که یبود تو_

 .شده خسته خونوادم و من از گفت_

 بگه و ادیب اون باش نداشته انتظار پس بود، مخالف رفتنت با یول آره_

 ...ادهیز غرورشون مردا برگرد،
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 ...نبود مغرور من ریام

 .نبود ش،یپ دوسال ریام االن، ریام دم،یرس پدربزرگ حرف به حاال

 .دمید چشمانش درون را یسرد و غرور امروز

 .بده نشون بهش ش،یخوایم اگه ،یآبج نیبب_

 ...که گفتم امروز_

 .کرد قطع را حرفم

 هم بعد نبود روزها به حواسم من زمیعز یوا بگه بهت یداشت انتظار نکنه_

 ببرتت؟ و رهیبگ دستتو
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 شد،یم خارج دهانش از که یاکلمه هر با نداشتم، را بحث نیا حوصله

 ...شدیم تر مشنج اعصابم

 .بود شیخدا از که انگار نکرد، ماندنم یبرا یتالش او یول رفتم من

 رها؟ کنم کوتاه رو موهام_

 .داد تکان را سرش تنها و شد کردنم عوض بحث متوجه
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 !خودته لیم_

 .اومد سمتم به شگریآرا

 کنم؟ کوتاه چقدر رو موهات_

 !بودم ریام ینورا هم هنوز من شدم، رهیخ خودم به نهییآ درون

 ...نبود من ریام او یول

 !گردنم تا_

 .زدم یپوزخند و دمیشن را رها نیه یصدا

 !یقشنگ نیا به مو_

 .کننیم تمیاذ ندارم، دوسشون_

 .ستادیا کنارم و شد بلند

 !شهیم درست یچ همه زم،یعز نکن خودت با کارو نیا_

 .نشست یصندل یرو و کرد امحواله یمتاسف نگاه که نگفتم یزیچ

 !دیبر ،یچیق با و کرد دسته دسته را میموها

 یول کردیم حمله مغزم به یاخاطره نشست،یم نیزم یرو که یتار هر با

 !نه

 .کردمیم رییتغ هم من پس نبود من ریام گرید او

 !لطفا بزن برام هم مژه_
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 .باشد متاسف ای کند اخم ای بخندد دانستینم رها

 !شد دوسال سهیبنو هم کنارش درضربه هی بزنه، تاتو هی کمرت رو بذار_

 .دیخند هم او که دمیخند حرفش از

 و شد وسوسه رها که یجور کردند باتریز و تر درشت را چشمانم ها مژه

 .کاشت مژه اوهم

 .دمیخواب زود و گذراندم  وقت ها بچه با یکم م،یبرگشت که خانه به

 .دمید کنارم اورا که گشودم چشم ازین یصدا با صبح،

 ؟یخوایم یچ مامان جانم_

 !نانا_

 .زدم شیرو به یلبخند

  گرسنته؟_

 .رفت ضعف شیبرا دلم که داد تکان را کوچکش سر

 .دادم بهش یاصبحانه و بردم سالن به را ازین بود، خواب امیت

 .میزد ماسک باهم و زدم صدا را رها آن از بعد

 رها، قول به و میرفت اتاقم به خوردن، ناهار از بعد و آمد خانه به ونسی

 .میکرد شروع را رکشیام اتیعمل

 !نورا یشد یزیچ عجب جون،_
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 .شدم رهیخ نهییآ درون خودم ریتصو به و زدم یلبخند

 داده چشمانم به یقشنگ شکل رنگم، یمشک یهیسا و بود یچتر میموها

 .بود

 را رنگم یطوس یلنزها آخر، لحظه در و بود کرده جذابم رنگم، سرخ لب رژ

 .دادم قرار چشمانم درون

 !یشد ها گربه هیشب_

 .دمیپوش را لباسم تند ونس،ی داد با که زدم یاقهقهه

 یمانتو ش،یرو و بود شده کار اشباالتنه یرو که یرنگ یمشک ریحر راهنیپ

 .آمدیم ییطال و یمشک بلند دیحر

 یها خانم هیشب و بود نشانده صورتش یرو یمیمال شیآرا اما، رها

 گرفته خود به یوحش سیف ش،یآرا آن با من که یدرحال بود شده متشخص

 .بودم

 .کردم ول رو ریام و اومد رمیگ یشوهر هی دیشا ،یدید چه خدارو_

 .نگفت یزیچ و داد تکان را سرش

 .میشد خارج اتاق از و انداختم میموها یرو آزادانه را رنگم یمشک شال

 .ماندند خدمتکار و رها مادر کنار ها بچه

 را دستش رها که کرد یاخم دنمید با ونسی م،یشد ونسی نیماش سوار

 .گرفت
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 .شده خوشکل نورا_

 ...که کهیمرت اون خاطر به کرده، یرو ادهیز_

 .نگفت یگرید زیچ و شد ساکت رها، تشر با
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 .کردمیم نگاه اطراف به یکالفگ با و بودم نشسته یصندل یرو

 محبوب دنبال من، یول بود میرو یادیز گر نیتحس و ران هوس یها چشم

 .بودم سبزم چشم

 در بعد و دمیشن را ییآشنا یصدا که دوختم دستم در وانیل به را نگاهم

 .بود لباسم یرو وهیمآب شدن ختهیر اش،جهینت که رفتم فرو یآغوش

 !یآبج!زمیعز نورا،_

 .بود شده سیخ جانم تمام ستادم،یا و زدم پسش تیعصبان با

 .بودند اشک از پر چشمانش آمد، باال صورتش تا نگاهم

 .بود شده ذره هی برات دلت_

 .زدم یپوزخند
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 امیپ بهت شب هر تمام ماه سه یوقت فرشته؟ یگیم یچ منو دل ؟یجد_

 بود نیا زدم؟ زنگ مامانت تو به چقدر ؟یدادینم یجواب یول دادمیم

 !رسمش

 .کشاند یا گوشه مرا و گرفت را دستم

 .ذاشتینم ریام خدا به...زمیعز نورا،_

 .نشست لبانم یرو یعصب لبخند

 وقت هی ذاشت؟ینم داداشت یگینم مگه من؟ سمت یاومد چرا االن_

 !نتتیبب من کناره نشه یعصب

 رفتم، ییدستشو سمت به و برگردانم را میرو که دیبگو یزیچ کرد باز دهن

 .آمد دنبالم قبل از تر سمج

 را لباسم فقط کار نیا دم،یکش لباسم یرو دست با و کردم باز را آب ریش

 .کنم منحرف را فکرم یکم تا داشتم ازین یکار به من یول کردیم تر سیخ

 .برگشتم طرفش به ام،هودهیب تالش از خسته

 ؟یزد بهم یگند چه نیبب_

 ...یم معذرت_

 .شدم یکس نهیس به نهیس که شدم خارج ییدستشو از و دادم هولش

 .شدم مواجه مایس خوش و قدبلند یمرد با و کردم بلند را سرم

 خانوم؟ اومده شیپ یمشکل_
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 :گفتم سرد یلحن با

 !نه_

 .ماند ثابت امقهی یرو آخر، در و چرخاند میرو کاوشگرانه و قیعم را نگاهش

 !شده سیخ لباستون_

 .زد صدا را بود کنارمان از عبور درحال که یخدمتکار که نگفتم یزیچ

 !بده بهشون لباس هی و یلیشا اتاق ببر رو خانوم_

 :کردم باز اعتراض به لب

 !خونه رمیم د،ینکش زحمت نه_

 .زد یامردانه لبخند

 !پوچه شما، مثل ییبارویز خانم بدون مجلس بانو، دیینفرما_

 ...پس بروم خواستمینم هم من قتشیحق باز، زبان مردک

 !کنمیم جبران ،یمرس_

 و میرفت باال طبقه به خدمتکار با و گذاشتم سر پشت را مبهوت یفرشته

 .میشد یاتاق وارد

 کمد از یانشانه یول چرخاندم بنفش و دیسف تم با بزرگ اتاق در چشم

 .کرد بازش و رفت یدر سمت به خدمتکار دم،یند

 .دیکن انتخاب لباس نجایا از دییبفرما_
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 .گرفت فرا را وجودم بهت که رفتم سمتش به تعلل با

 ...و کفش و لباس از پر یبزرگ اتاق

 .زدم یلبخند ناخودآگاه

 سبز بلند لباس یرو دست و رفتم یمهمان یها لباس یها رگال سمت به

 .گذاشتم یرنگ

 ...بود لختش کمر مشکلش، تنها و بود پولک از جنسش

 را نظرم یرنگ قرمز لباس ن،یب نیا در و بودند کوتاه همه گرید یها لباس

 .کرد جلب

 .پوشاندم شالم با را آن که بود باز یادیز اشقهی بود، دار نیآست و بلند

 قرار هم یرو هیال هیال رش،یحر یپارچه بعد و شدیم تنگ نهیس ریز لباس

 .گرفتیم

 .برداشت را سمیخ لباس خدمتکار که شدم خارج اتاق از خاطر یآسودگ با

 .زمیعز یمرس_

 .کرد تیهدا رونیب به مرا و زد یکوچک لبخند

 نیتحس از پر نگاهش دنم،ید با و بود منتظرم در، کنار مرد تعجبم، کمال در

 .بود

 د؟یهست ونسی خواهر با،یز چه_

 !بله_
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 ...بود جنتلمن یادیز داد، قرار فاصله با کمرم پشت یهمراه یبرا را دستش

 سالتونه؟ چند جسارتا د،ییبایز یلیخ_

 .کردم حس را کمرم با دستش کوتاه تماس

 !دو و ستیب_

 .گفت ییآها

 .سالمه ۳۰ من_

 .خوردیم تشیشخص و افهیق به

 درسته؟ نوراست اسمتون هم شما هستم یمختار هوداد_

 .دادم تکان دییتا نشانه به را سرم

 حس خودم یرو را یادیز یها نگاه ینیسنگ م،یرفت نییپا ها پله از باهم

 .کردم

 .برد نگران یرها و ونسی سمت به مرا میمستق

 شد؟ یچ_

 .زدم ونسی نگران لحن به یلبخند

 !دادن لباس بهم کردن لطف یمختار یآقا لباسم، یرو ختیر شربت_

 .انداخت نییپا محجوبانه را سرش ،یمختار

 !ژستیو مهمون جان، ونسی خواهر بود، فهیوظ_
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 .برد مبل سمت به و گرفت را میبازو رها

 یجذاب پسر لبخند با و رهیخ نگاه متوجه که انداختم پا یرو پا و نشستم

 .کرد بلند میبرا لبخند با را وانشیل نگاهم، دنید با شدم،

 !اسشهیش تو خونت نه،یبب ونسی دن،یم نخ بخت چطور نگاه_

 :داد ادامه که برگشتم طرفش به

 شد؟ یچ فرشته، با دمتید_

 .انداختم باال یاشانه

 !حرفا نیا و شده تنگ برات دلم گفت_

 .دادینم امامونیپ به هم جواب هی ،یلیخ_

 .کردم زوم ریام یرو را نگاهم کردم زمزمه یکن ولش

 و شده مرتب شیر ته براق، کروات و یمشک راهنیپ با یذغال شلوار و کت

 .بود ساخته مجلس لوند دختران یبرا یخوب ی لقمه او از آشفته، یموها

 .نشست کنارم ونسی که گذاشتم دهان در یفرنگ توت یاتکه حرص پر

 شه؟ آشنا باهات شتریب خواست ازم هوداد شهیم باورت_

 یدلبر کلشیه با که بود ریام مقابل خندان دختر یرو همچنان نگاهم

 .کردیم

 .ندارم شوهر که من! نه که چرا_
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 .دیکش را امینیب یخند با ونسی

 .حسود_

 .دمید خودم یرو را ریام نگاه که نگفتم یزیچ

 لباس کنار کوچک چاک متوجه که انداختم پا یرو پا و برگرداندم را میرو

 .ندادم یتیاهم یول شد معلوم میپا ساق تا شدم،

 زد بهم یچشمک آخر، یلحظه البته رفت، هوداد با شکر را خدا هم ونسی

 .شد امخنده باعث که
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 !کفت تو رفته بد_

 یکارت و شد رد کنارمان از ما،یس خوش پسرک را میبگو یزیچ خواستم

 .گذاشت زیم یرو

 .برداشتم را کارت و میدیخند رفتنش با

 !یریمال طوفان

 !ها داره یخفن اسم عجب نورا_

 فرشته م،یبگو یزیچ خواستم تا و کردم پرت زیم یرو را رنگ ییطال کارت

 .دمید مقابلمان را
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 .دادیم کردنش هیگر از نشان چشمانش، یقرمز

 !لطفا بزن، حرف باهام_

 .گرفت را دستم و نشست کنارم که دمیکش یاکالفه نفس

 بغل راهنتویپ وقتا یبعض برد،ینم خوابش شبا داداشم گذشت، سخت_

 رو نورا یبو گفتیم و کردیم بوشون قیعم برد،یم که رو ها بچه کرد،یم

 بارها و بارها...شده افسرده مامان تو، یعکسا شده خونه کل...دنیم

 بهش گفت داد، قسممون بابا روح به یول میبزن حرف باهات میخواست

 ...دیبد فرصت

 

 .دمیکش رونیب دستش ریز از را دستم

 چشم یجلو رسما جلو، ادیب خوادینم یول گذشته دوسال االن قبول، باشه_

 .میباش باهم خوادینم گهید ریام زنه،یم الس دختره با من

 یول خواستیم را ختنیر اشک مجوز تنم، و بود گرفته درد امنهیس یقفسه

 .گرفتم را شیجلو

 .نندیبب را میها اشک دهم اجازه بود محال

 ...ینم تو_

 .بمونم ندونستنم تو بذار پس دونم،ینم یزیچ من اره_

 !بود تابو میبرا دنیخند لحظه کی نگفت، یزیچ و بست لب
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 ازین آزاد یهوا به شدم، خارج سالن از گذاشتم، شانیتنها و شدم بلند

 .داشتم

 بزرگ اطیح دورتادور را نگاهم و رفتم نییپا هاپله از و دمیکش یقیعم نفس

 .گرداندم درخت و دار از پر و

 !بازه یلیخ قتی_

 .کرد باز را خمارش چشمان ده،یخواب دوسال کوچک نورا و ستادیا قلبم

 .ادینم بهت اصال لباسه_

 .برگرداند را شیرو و دیکش سرش یرو را شیمتکا کوچک، ینورا

 !یبد نظر که دمینپوش تو یبرا_

 .کردم حس کنارم را حظورش

 .یکرد رییتغ یلیخ_

 ...شوم حل آغوشش در شدیم کاش

 !هیخوب مرد هوداد_

 .شد بسته چشمانم و مشت میها دست

 !بشه کینزد من زن به بتونه خونده کور یول_
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 حلقه گردنش دور را دستانم و زدمیم یلبخند م،یبود قبل همانند اگر

 .بود یتلخ پوزخند تنها جوابم یول دمشیبوسیم محکم و کردمیم

 !یکردیم فکر دیبا هم نجاشیا به ،یگذاشت تنها رو زنت یوقت_

 .شد حلقه کمرم دور دستش یکی آن و شد محصور دستش نیب میبازو

 !یرفت خودت_

 .دنبالم یاومد یول بودم، رفته هم قبال من_

 .درآمد حرکت به کمرم یرو گونه نوازش دستش

 .نبود خوب حالش مامان بود، خورده ریت خواهرم_

 .کردم حس چشمانم درون را اشک جوشش

 .بودم زنت من_

 .برگرداندم را میرو که کرد لمس را امگونه و کرد ول را میبازو

 .میبساز خودمونو تا م،یداشت ازین یدور نیا به_

 .داره ادامه هنوز یول شد تموم وقتش که یدور_

 .شد رهیخ چشمانم به و برگرداند خودش طرف به و گرفت را امچانه

 .گذاشتم اشنهیس یرو را دستانم

 !ریام شد تموم نمونیب یچ همه_
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 یرو را شیها لب یداغ بعد، یالحظه که شدم جدا آغوشش از و دادم هلش

 .کردم حس لبانم

 .دیکش آغوش به مرا تر محکم

 !یمن مال_

 .گرفتند هدف را اشنهیس میها مشت

 !نشیآفر ریام خوامتینم ستم،ین یکس مال من_

 .چاندیپ پشتم و گرفت را دستم

 .خوامتیم من یول_

 .کرد کینزد را سرش

 مردم یبرا نیا از شتریب یخوایم ای میکن صحبت راحت گوشه هی میبر_

 م؟یکن خلق صحنه

 .شدم خودمان به زده زل یافراد متوجه که چرخاندم را نگاهم

 !کن ولم سرم، به خاک_

 را شیبازو و آمد زان،یآو منفور دخترک موقع همان که کرد رها را دستم

 .گرفت

 زم؟یعز یموند کجا جان، ریام_

 .برگشتم سالن به کردم، شانحواله ینفرت پر نگاه
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 بودم ییتنها ازمندین کردند،یم صحبت و بودند نشسته هم کنار ونسی و رها

 لباس آن در که یاتاق وارد و گرفتم شیپ در را ها پله راه فکر، بدون پس

 .شدم بودم کرده عوض

 .بستم را چشمانم و کردم رها اتاق بزرگ تخت یرو را خودم

 ازمندین تنم، وجب به وجب سوزاند،یم را کمرم و گونه دستش، یگرما

 .بود لمسش

 .گرفت شیپ در را امقهیشق راه چشمم گوشه از یاشک

 .شد باز اتاق در

 .شدند دهیچیپ دورم دستانش و خورد تکان تخت

 .کرد قفل را تنم تمام تنش، و کردند داغ مهره را امیشانیپ لبانش
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 .ریام کن ولم_

 .بود من یبرا موجود یصدا نیطن خوش اش،خنده آرام یصدا

 ساختن یبرا یدور دوسال م،یگذاشت یقرار هی ما خانومم، کن گوش_

 منم ،یکردیم پاس رو بزرگ پدر امتحان یداشت تو که همونطور خودمون،

 دادم، گسترش کارمو گذشت؟ راحت یلیخ یکرد فکر بودم، تو مثل
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 ادی رو خانواده کی تیریمد...همه از تر مهم و کردم درست رو اشتباهتم

 آموزشگاه یتو دانشگاه، یتو! دمتیدیم لحظه به لحظه من نورا گرفتم،

 ...نشدم غافل وقت چیه ازت...یقیموس

 .بود قبول قابل ریغ میبرا شیها حرف

 .کنم باور تونمینم_

 .کرد تر کینزد را صورتش و دیتن هم در اخم

 بدم؟ نشونت_

 هارا آن دانه دانه و رفت شیهادکمه سمت به دستش که دادم تکان را سرم

 .کرد باز

 را اسمم یتتو و دیچرخ شیها پک کسیس و بازوها یرو طنتیش با نگاهم

 ...یول کرد رصد

 !دیجد یتتو کی یرو گذاشت، قلبش یرو دست

 .بود خورده چیپ آن در اسمم ادامه که N بزرگ حرف

 !یبود قلبم کنار شهیهم_

 را اشصفحه آن، با رفتن ور یکم از پس و درآورد بشیج از را اش یگوش

 .گرفتم دست در را اش یگوش رتیح با گرفت، طرفم به

 !مختلف یجاها در من از یادیز یها عکس

 .دمیکش عقب را سرم لبانش، نیب گردنم پوست حس با
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 .شمینم قانع یول متاسفم_

 نیا به و بود کرده علم قد بود، یشتریب توجه ازمندین که امزنانه یخو آن

 .آمدینم کوتاه ها یراحت

 ؟یکنیم لج_

 .شد امقهی وارد یگوشیباز با دستش

 شدم؟ تر بداخالق چقدر دوسال نیا تو یدونیم_

 شدنته؟ بهتر جا_

 .فشرد بهم شتریب را تنش و زد یشخندین

 !بخورمت تونمیم راحت ستم،ین ماست ریام اون گهید_
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 .دادم هلش ظیغ با که کرذ ریگ لبانش انیم گردنم پوست دوباره

 ..و ستمین خوردن یبرا من شرمنده_

 .دمیکش یفیخف غیج گردنم درد حس با

 .دیکش دست گردنم به حیتفر با و کرد بلند را سرش

 !تو یتتو نمیا_
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 یآخ که زدم اشنهیس به یمحکم مشت کنم، تحمل توانستمینم گرید

 .گفت

 شیپ برو من، سمت اومده ستادهیا زشیچ دوسال بعد بابا، ور اون برو_

 !خان ریام نپلک من بر و دور! بخوابونه برات بذار دختره همون

 مرتب را لباسم شدم، بلند تخت یرو از اشزده بهت صورت به توجهیب

 .بپوشانم را اشیکبود تا دادم چیپ گردنم دور را شالم و کردم

 ...با قتی_

 .برگشتم طرفش به خشم با

 !نداره یربط تو به_

 .ستادیا مقابلم و شد بلند تخت یرو از

 !یزنم_

 و بود شده بداخالق و تندخو نداشت، را سابق یمهربان آن گرید لحنش،

 ...خب

 .باشم خوریتوسر ینورا دینبا هم من

 طالق یبرا درضمن، ست،ین تو از تر رتیغیب که من برا نکن زنم زنم_

 !باش آماده

 .دیکش را میبازو که برگردانم را میرو

 ؟یبر ذارمیم من یکرد فکر داده؟ ادتی نویا یک طالق؟_
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 .گذاشتم دستش یرو را دستم

 !یذاریم االنم برم، یگذاشت شیپ دوسال که همونجور_

 .کرد تر کینزد خودش به مرا

 !یبر یخواست خودت موقع اون_

 :گفتم یمانند غیج یصدا با

 .رمیبگ طالق خوامیم خودم االنم_

 به ت،یعصبان و جانیبراثره شده نییباالوپا یهانهیس با سکوت، در جفتمان

 .بود درهم لبانمان بعد، یاهیثان و میشد رهیخ گریکدی

 وجودش، ی همه و چشمانش تنش، یبو! دستانش کرد،یم جادو مرا او

 .کردیم کیتحر مرا یزنانگ

 به هراسان خورد، در به یاتقه که رفت لباسم پشت پیز سمت به دستش

 .شدم حماقتم متوجه و رفتم عقب

 خوبه؟ حالتون خانوم، نورا_

 .کرد فرو شیموها در دست اخم با ریام بود، هوداد

 !خوبه حالش زنم ،یمختار یآقا بله_

 .شد لبانم یرو یپوزخند باعث که گفت دیتاک با را زنم یواژه

 !گشتیم دنبالشون ونسی_
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 .میایم االن_

 .شد کینزد من به دوباره و گفت را نیا ریام

 تو یدیپر و یکن تحمل ینتونست هم هیثان هی تو ؟یخوایم طالق که خب،_

 !بغلم

 .کردم اشاره خشتکش به چشمانم، با و زدم یاقهقهه

 !یکن کنترل خودتو ینتونست شما که فعال_

 .کردم تند پا در سمت به و گفتم را نیا

 .رفتم ییدستشو سمت به و کردم باز را در

 با را نامرتبم میموها دادم، فحش ریام به شدم، رهیخ خود به که نهییآ در

 .کردم پاک زحمت با را امشده پخش رژلب و  کردم درست دست

 یرو نشسته هارا آن که گشتم رها و ونسی دنبال و شدم خارج ییدستشو از

 .کردم دایپ مبل
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 همان قایدق گذاشت، پشتم را دستش ونسی که کردم رها کنارشان را خودم

 .بود داغ هنوز ریام دست لمس از که ییجا
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 ؟یاختهیر بهم_

 .نزدم یحرف انداختم نییپا را سرم

 .کرد نوازش را کمرم و نگفت یزیچ

 .آمد طرفمان به و آمد نییپا ها پله از که دمید را ریام

 :گفت یطلبکار لحن با و ستادیا مقابلمان

 !ببرم زنمو خوامیم_

 .خورد شربتش از یمقدار  ونسی

 گه؟ید_

 .چرخاند را نگاهش و کرد بشیج در دست ریام

 .شد رهیخ ریام به حیتفر با و زد اشچانه ریز را دستش رها

 !ببرم خوامیم زنمو گه،ید نیهم_

 ...گفت یهوم ونسی

 .میبزن حرف رونیب میبر_

 :گفت رها روبه گرفت، را دستم و شد بلند شیجا از

 بذارم؟ تنهات لحظه چند نداره یمورد خانومم_

 .شد بلند رها

 ؟یکن محروم صحنه نیا دنید از یخوایم منو واقعا زم،یعز_
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 .گذاشت رها کمر پشت را دستش و دیخند ونسی

 .گرفت قرار مانیروروبه نچسب دختر آن که میشد خارج سالن از

 ؟یبود کجا ریام_

 .کرد یپوف ریام

  خانوم؟ بدم پس جواب بهتون دیبا_

 .گرفت را دستم

 شد باعث مون یاقهیدق چند صحبت اگه متاسفم دارم، زن خودم من_

 .دیکن برداشت اشتباه

 به را نچسب دخترک قصد از ریام نشدم، حال خوش ابدا حرکتش، از

 .اوردیب جوش به مرا خون که کرد کینزد خودش

 

 .گرفت تر محکم را آن که کردم خارج دستش از را دستم

 .خوامیم معذرت بله،_

 .رفت و گفت را نیا دخترک

 :گفت ونسی

 م؟یکن صحبت درموردش خونه تو هیچ نظرتون_

 .کردم دییتا من یول کرد یاخم ریام
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 .دنبالمون ایب م،یریم ما خب، یلیخ_

 

 ...راه طول در

 ...کردم فکر

 ...کردم فکر

 ...کردم فکر

 ...اما دمیرس دلخواهم جهینت به

 ...لرزاند را تنم بعدش یمانیپش

 نیا در خودم لیم با من که قسم احد یخدا به و بود انزجارم باعث حالم،

 !نبودم وانفسا

 ...شدیم انجام دیبا یول دیرسیم نظر به ترسناک یکم ممیتصم

 .میشد خانه سالن وارد

 .دیکن عوض رو هاتون لباس_

 من به متعلق لباس نیا آمد ادمی که کندم تن از را لباس و شدم اتاقم وارد

 !نبود

 مهم یزهایچ فعال کردم، پرت تخت یرو را آن و دمیکش یحرص پر نفس

 .داشتم لباس از یتر
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 مبل، یرو نشسته را فرشته که برگشتم جمع به و کردم تن یشلوار بلوز

 .دادم ازین با کردن یباز درحال

 بودم؟ کرده فراموش را وجودش چگونه

 !نجایا ایب ،یآبج_

 و گذاشت شیزانوها یرو را شیها آرنج شد، خم جلو به نشستم، ونسی کنار

 .کرد قفل هم در را دستانش

 ؟یببر یخوایم زنتو که ؟یگفتیم یداشت یچ خب_

 ...دمیپر جا از ونسی داد با که داد یتکان را سرش ریام

 ش؟یاریب و یببر یبخوا وقت هر که هینیزم بیس سهیک من خواهر مگه_

 .برد اتاق به و گرفت فرشته از را آن رها که شد بلند ازین هیگر یصدا

 .بچسبم مبل یگوشه به ازس از شد باعث ونس،ی دوم داد

 ؟یالش یزنینم زر چرا_
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 .بود ونسی به ام،زده بهت چشمان و شد فشرده دستانم انیم مبل یدسته

 !خوامیم رو زنم بابا زنمه، نورا_
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 .زد یپوزخند ونسی

 .ادیم باهات بخواد، خودش اگه_

 زانوام یرو را دستش و شد کمینزد ونسی کرد، من معطوف را نگاهش ریام

 .گذاشت

 !پشتتم من باشه، یهرچ متیتصم_

 خانه به رفتن درحال ریام نیماش سوار بعد یساعت و فشردم بهم را لبانم

 .میبود

 .بود خواب فرشته آغوش در ام،یت و بود میپا یرو ازین

 کینزد برج به که یالحظه هر با و بود آورده درد به را قلبم رها نبودن تصور

 .دادمیم فحش خودم به م،یشدیم

 

 !ارمیم رو لتیوسا هیبق فردا_

 .بمونن اونا خواد،ینم_

 .گذاشت میپا یرو را دستش

 ؟یندار ازشونین چرا؟_

 !نه ای دارم رو کنارت بودن تحمل نمیبب دیبا اول یول دارم،_

 بد از! دمیترسیم یول! خواستمیم وجود تمام با را ریام من بود، محض دروغ

 !شدن کوچک از...از...سابق عالقه آن نبودن از...بودنش
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 .نگفت یزیچ و داد میپا به یفشار

 و هات اریبس گرانید یبرا دیشا بود، ندیناخوشا و تازه و نو میبرا غرورش

 دنید بودم، عطوفتش شاهد که یمن یبرا یول دیرسیم نظر به جنتلمن

 .بود کابوس کی غرورش و یسرد

 

 بخوابن؟ شمیپ امشب ها بچه_

 .داد فرشته به را مثبت جواب ریام من، یمنف جواب از قبل

 باعث وحشت، نیهم و داشتم وحشت همسرم، شوهرم، ر،یام با بودن تنها از

 .بود امیقراریب

 

 را کوچکم ساک کرد خارج آغوشم از را امیت و کرد نگیپارک وارد را نیماش

 .میشد آسانسور وارد و کرد خارج صندوق از

 را چشمم در شده جمع یها اشک و گذاشتم قرارمیب قلب یرو را دستم

 .زدم پس

 یاعالقه که بود ینیریش و تلخ خاطرات ادآوری میبرا نجا،یا ینقطه به نقطه

 .نداشتم کردنشان مرور به

 .کرد خارج بشیج از را دیکل و ستادیا خانه در مقابل
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 را میپاها ییروین ایگو یول شدم وارد اول من تا ستادیا عقب شد، باز که در

 .بود چسبانده نیزم به

 !گهید برو_

 .شدند کنده نیزم از میپاها گرفت، قرار کمرم یرو متیمال با که دستش

 

 !یمشک و ییطال یآشپزخانه سالن، در یاسورمه مبل

 ...دیسف کوچک یها فرش

 کرد، دیتشد من در را یبیغر حس رنگارنگ، یها گل با دیسف یها گلدان

 .کردم برخورد اشنهیس به که برگشتم را امآمده قدم

 !مامان_

 .کرد حبس را نفسم ،یآغوش در شدنم دهیکش و ییها قدم آمدن یصدا

 صورتم یجا یجا درشتش، و زیر یهابوسه و کرد صورتم قاب را دستانش

 .کردند مهر را

 !یاومد خوش دلم، زیعز دخترم، ،یوا_

 

 من از یخبر هم بار کی دوسال، نیا در که یکس مادرجان، خانم، کوثر

 ...نگرفت

 !نطوریهم منم_
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 .گرفت محکم را دستم 
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 !یبرگشت که حالم خوش دلم، زیعز_

 .سپردم گوش شانیها حرف به ساعت مین تا و نگفتم یزیچ

 !باش خانومت مواظب م،یریم ما پسرم_

 :دمیپرس ناخودآگاه

 کجا؟_

 .زد یلبخند فرشته

 !کنهیم یزندگ تنها ریام وقته یلیخ ن،ییپا طبقه واحد_

 

 آن و گرفت را امیت و ازین دست فرشته نزدم، یحرف و فشردم بهم را لبانم

 .برد خود با هارا

 !داشتم واهمه ییتنها از کرد،ینم کارا نیا کاش

 !کن عوض رو لباسات برو_

 .کردم بلند مبل یرو از را امزده خی تن و دمیکش یقیعم نفس
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 ...کردم باز را آن و ستادمیا اتاقمان در مقابل

 را اتاق یذره به ذره چشمانم، و ماند باز بود، مقابلم چه آن رتیح از دهنم

 .کردند رصد

 اومد؟ خوشت_

 .کرد تیهدا داخل به مرا و گذاشت کمرم یرو را دستش

 .گذشت اتاق نیا یتو من یزندگ دوسال_

 .شدم اشزده بهت نگاه متوجه من و برداشت سرم یرو از را شالم

 !موهات_

 .شد چنگ میموها انیم دستش

 ؟یکرد کوتاهشون چرا_

 .بذاره توشون دست که نداشتم رو یکس_

 .دیکش درهم اخم

 ...بودن بلند و دمتید روزید_

 .گذاشتم دستش یرو را دستم

 !داشتم دوست خودمه، یموها_
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 سمت به تیوضع همان با شد، حلقه کمرم دور و شد جدا میموها از دستش

 .زد مهیخ میرو و کرد پرت آن یرو مرا و رفت تخت

 .دیکش میابرو یگوشه تا میابرو از گونه نوازش را دستش

 اد؟یم خوابت_

 .داد قرار خود مقابل را صورتم دوباره و گرفت را امچانه که کردم کج را سرم

 .کرد باز را میهادکمه و نشست مانتوام یرو دستش

 .کند تن از را خودش یها لباس درآورد، که را میمانتو

 .میبخواب_

 .دیکش آغوش به را نشسته مغموم منِ و دیکش دراز تخت یرو

 !ریام یکرد رییتغ_

 .نشست لختم یشانه یرو لبانش

 ؟یرییتغ چه_

 باال میگلو در کرده النه بغض نداشت، را گذشته احساس و ینرم آن شیصدا

 .شکست را چشمانم سد و آمد

 ...یمغرور...یسرد! یستین...قبل مثل_

 

 .ستمین...نورا نه_
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 .شد رهیخ چشمانم درون و گرفت را میهاشانه

 دهیکش تنم یرو یوقت دستات،! نداره برق نگاهت ،یکنیم نگاهم یوقت_

 !ندارن گرمارو اون شن،یم

 

 .زد یلبخند

 و رهیت رفتنت، با ،یبود من روح یدیسف تو! نیهم تنگه دلم فقط من نه،_

 .شدم کدر

 .زدم یپوزخند

 !رهیگیم خندم که نزن حرفا نیا از_

 .زد یلبخند

 بگم؟ یچ یدار دوست_

 .کردم زمزمه آرام سبزش، چشمان در رهیخ

 .بده رو ییآشنا حس اون بهم_

 .نشست بالشت یرو امشده پخش یموها انیم دستش

 ...تو وجود احترام به کردم گذر طوفان و غم و لیس از من_

 .گرفت امخنده



 

 به قلم     شقایق عفراوی
 

 1 
 

 .ادینم بهت ها حرف نیا_

 .دیکش آرام را میموها

 .اومدیم بهم قبال_

 .دادم تکان آرام را سرم

 .نشست امگونه یرو لبانش

 

 ! حسودم هم بالشت به تو، وجود شمع از من_

 .کرد تار را دمید یجلو دوباره اشک

 !شناسمتینم ر،یام ینجوریا چرا_

 .دمیشن را آرامش یزمزمه من، و گذاشت امنهیس یرو را سرش

 

 ...همونم صبح فردا نیهم  نکن شک یبخوا که یهرچ تو_
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 ...بود من از یبزرگ عکس دم،ید مقابل کردم، باز آرام را چشمانم

 .بود آشنا یابهیغر صاحبشان که بودند شده دهیچیپ دورم ییها دست
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 برداشته دورم از دستانش بعد و آمد بلندش نفس یصدا که خوردم یتکان

 .شدند

 .شدم خارج اتاق از و شدم بلند تخت یرو از یآرام به

 .گذاشتم میزانوها یرو سر و نشستم سالن وسط سرگردان، و رانیح

 

 ؟یینجایا_

 چرا؟ من از بردینم دل بود، خمار شیصدا

 .نشست کنارم و شد کمینزد

 شده؟ یچ_

 .بود یکاف بغضم فوران یبرا اش،جمله نیهم

 .ریام شناسمتینم_

 .رفت اتاق به و شد بلند کنارم از حرف،یب و انداخت نییپا را سرش

 یصدا که کردم یسپر حالت همان در یقیدقا و دمیکش یاکالفه نفس

 ...بعد و آمد اتاق در دنیکوب

 ؟یشناسیم ؟یچ االن_

 یرو نگاهم و گذراندم نظر از را دشیسف راهنیپ و یمشک نیج شلوار

 .ماند ثابت شیاخمو یچهره



 

 به قلم     شقایق عفراوی
 

 1 
 

 کنه؟یم رییتغ یزیچ یبپوش لباس قبل مثل اگه یکنیم فکر_

 .کرد فرو شیموها درون دست

 نورا؟ یرفت چرا_

 ...و شدم خسته ازت یگفت بهم چون_

 .دمیپر جا از دادش یصدا با

 ؟یزد پس منو کم تو مگه_

 .دمیکش درهم اخم

 خوامت؟ینم گفتم یک من_

 القا بهم رو حس نیا شهیهم رفتارات با کارات، با یول یگفت میمستق_

 کارم درمورد ه،یچ دردت یگفتینم ،یزدینم حرف باهام ،یکردیم

 شد باعث رفتارات نیا یهمه ،یدیرسینم ها بچه به یکردینم یکنجکاو

 !یخواینم رو یزندگ نیا کنم فکر

 .ریام بودم ضیمر من_

 .گرفت دستش انیم را میبازو و شد کمینزد

 نورا؟ گذاشتم کم برات یچ کنم؟ خوبت کردم یسع کم_

 !یشد خسته یزد داد صورت تو هیبق یجلو_

 .زد قدم یعصب و کرد ول را میبازو
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! نبود خوب حالش مادرم بود، خورده ریت خواهرم بودم، شده خسته چون_

 شمیم یعصب آدمم، منم ،یکردیم فرار مونیزندگ و من از انگار که توهم

 !ارمیم کم

 

 .دیچک امگونه یرو اشکم

 !ریام یشکوند قلبمو_

 تو بدون یدونستینم مگه ،یکرد نابود رو وجودم یهمه رفتنت با توهم_

  بکشم؟ نفس تونمینم

 

 .زد وارید به یمشت

 ،یرفت و شدم خسته گفتم بار کی ،ینکرد باور و دارم دوست گفتم صدبار_

 چرا؟
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 .گرفتم را دستش و رفتم شیسو به

 درد تو یوقت ،یفهمینم ذره هی منو که نیا از نورا، شدم خسته_

 خون دلم یتو ،یکردیم هیگر شدم،یم ناراحت دوبرابر من ،یدیکشیم



 

 به قلم     شقایق عفراوی
 

 1 
 

 چشمات غم از بار هزار یروز فقط من! زبونیب نه بودم ماست نه...ختمیریم

 .شکستمیم

 

 .گذاشت قلبش یرو و گرفت را دستم

  ؟یچ تو دارم، دوست کردم ثابت بهت شهیهم_

 دهیچیپ دورم دستانش که انداختم نییپا را سرم نداشتم، گفتن یبرا یحرف

 .دیچسب اشنهیس به سرم و شدند

 .میبساز نو از رو مونیزندگ بذار بمون،_

 

 .زد سرم به یابوسه و نشست کوتاهم یموها یرو دستش

 .دارم دوست_

 .دارم دوست منم_

 

 لبانم یرو را لبانش و شد خم کردم، نگاه شیها چشم به و بردم باال را سرم

 .گذاشت حرکتیب

 !میزندگ یهمه_
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 به و گذاشتم نکیس درون را مالقه شدم، جدا خاطرات از در، زنگ یصدا با

 .رفتم در طرف

 .کرد بغل محکم مرا و کرد پرت خانه درون را خودش ازین که کردم باز را در

 .گشنمه مامان، سالم_

 .دمیبوس را شیموها یرو

 .بکشم غذا تا کن عوض لباساتو_

 اتاق طرف به و کرد پرت سالن وسط را اشمدرسه فیک و گفت یچشم

 .دیدو

 !جان مامان سالم_

 .شد رهیخ بهم درخشانش، سبز چشمان با و گرفت را دستم امیت

 .دمیبوس را اشیشانیپ و شدم خم

 بود؟ چطور روزت_

 .بود خوب_

 و کرد بلند را ازین فیک راهش سر رفت، اتاقش سمت به و گذشت کنارم از

 .برد خود با

 غرق مرا شیپ یقیدقا تا که ییجا آشپزخانه، به و دادم تکان را سرم

 .برگشتم بود کرده خاطرات
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 رو یماکارون بشقاب نشست، زیم یرو و آمد آشپزخانه به سروصدا با ازین

 .دادم قرار مقابلش

 !یماکارون جون، آخ_

 زیم پشت و آمد اش،یشگیهم آرامش با امیت موقع همان که دمیخند

 .نشست

 .نشاند آن یرو یابوسه و گرفت را دستم گذاشتم، که اورا یغذا

 !یمامان نکنه درد گلت دست_

 .بود جنتلمن پدرش مثل ام،ساله ۸ پسرک

 .زمیعز جان نوش_

 .زدم زنگ مادرم به و برداشتم را لمیموبا

 ؟یخوب دخترم، سالم_

 نجا؟یا یایم امروز مامان، سالم_

 .زمیعز آره_

 نبود گرم گرم نمانیب رابطه چندسال، نیا در زدم، یلبخند یگوش پشت از

 .باشد من مرحم نیبهتر توانستیم او هم باز یول

 .منتظرتم_

 یسر و شدند دهیچیپ دورم یدستان موقع، همان که کردم تمام را تماس

 .گرفت قرار امشانه یرو
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 .دمیبوس را اشگونه و برگشتم طرفش به

 ؟یاومد یک_

 .نشست ها بچه کنار نگفت، یزیچ و دیخند

 .خوامیم غذا منم خانوم، مامان_

 .حتما_

 بودند، خواب که ها بچه کردن چک از پس و شستم هارا ظرف ناهار، از بعد

 .رفتم خوابمان اتاق به

 یجلو را رنگم یصورت خواب راهنیپ و بود ستادهیا لباس کمد مقابل ریام

 .بود شده رهیخ آن به متفکرانه و بود گرفته چشمانش

 ؟یدیپوش برام نویا تاحاال_

 .نه_

 .نمیبب بپوش االن_

 .گرفت قرار شاهرگم یرو لبانش و دیچسب بهم تنش که زدم یاقهقهه

 .نفسم بخند فقط تو_

 به که یقول از بعد رنگش، سبز چشمان گذاشتم، اشگونه یرو را دستم

 .نشدند کدر م،یداد گریکدی
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 بهتر در یسع...من و خواستمیم من که شد یهمان و ماند حرفش سر او

 همان او، و شومیم یعصبان زود که هستم یینورا آن هم هنوز دارم، شدن

 .کندیم آرام مرا کردنم، بغل با که یریام

 میبرخورد یادیز یها مانع به ها، سال نیا در و بود خم و چیپ پر ما یزندگ

 یبرا یاپله ما یبرا مانع هر نکنند، جدا هم از مارا میبود مواظب یول

 ...هم به مانیوابستگ شدت یبرا شد یادآوری دعوا، هر و شد شرفتیپ

 را زیچ نیا و بودم او ییدارا تمام من که گونههمان بود من یزندگ تمام او

 .میبود کرده ثابت گریکدی یبرا بارها و بارها

 ر،یام و من یول خوردیم رقم آدم یهاهیثان تک تک در ،یناراحت و مشکالت

 !میگذاریم کنار هارا آن نمان،یب عشق با
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