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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

 Mohad.76:سندهینو 

 ژانر:عاشقانه 

. و دیبپسند دوارمیرمانمه ام نید؛اولیرمان من رو انتخاب کرد ز،کهیاز شما خوانندگان عز کنمیاز همه تشکر م اول

 من فراهم کردن. یفرصت رو برا نیکه ا یممنونم از کسان

 اد؛امایجوره با ازدواج کنار نم چیهست که ه یو زبون دراز طونی:داستان راجب دختر شیشراکت اجبار خالصه

 .دیش رو خودتون بخون...ادامهشهیعوض م شیزندگ ریمس ییجورا هیو شهیآشنا م یناخواسته با کس

 تازه یشروع یبرا ستیسهراب بهانه خوب ادی مطمئنا

 

 لبخند کیاستمرار  یبرا

 

 … یبا زندگ یآشت یبرا

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 خواهم کاشت یخکیم یواریخواهم آمد بر سر هر د 

 

 خواهم خواند یشعر یهر پنجره ا یپا

 

 خواهم داد یرا کاج یکالغ هر

 

 دارد غوک یرا خواهم گفت : چه شکوه مار

 

 خواهم داد یآشت

 

 خواهم کرد یآشت

 

 خواهم رفت راه

 

 خواهم خورد نور

 

 .…خواهم داشت  دوست

 



 یشراکت اجبار

 
5 

 

 «یاجبار شراکت»

 اول پارت

 چه خبرته؟ بزار من هم حرف بزنم.-

جواب من رو  یخوا یدر منظم کردن نفس هاش داشت گفت:خب من حرف هام تموم شد، حاال م یکه سع یحال در

 ؟یبد

 !یزنیمادربزرگ ها پشت سر هم ور م نیع ،یاریماشاهلل که کم نم-

 ه؟ن ای یآ یحاال م رم،یگ یاگه ام آوردم از تو قرض م ارمینترس من کم نم- 

 دادم. یبودم و با استرس پام رو تکون م دودل

 ندارم فقط... یمن حرف ،یرون دونمینم-

 .یریمرد غرغرو اجازه بگ ریاز اون پ دیآهان گرفتم، با-

 زدم. داد

 ؟یدرست حرف بزن ینگرفت ادیهنوز  کا؟یرون-

 گم نکنه به من نظر داره؟ یتو هم، م رهیابروهاش م نهیبیداره تا من رو م یاصال انگار به من آلرژ-

 .دمیحرفش خند نیا با

کنم که  دتییتا دیبه تو؟ در ضمن من اول با چسبهیم کنهیرو ول م امرزمیروح ننه خدا ب دونیفر ؟یشد وونهید-

 !یمتاسفانه رد

 .شهیشارژم تموم م ،یحرف زد یادیز گهیخب د-

 سیخس شیچ-

 شرو پر کنه واسه ا بشیج یکی ستنیگفت: همه که مثل تو ن یچندش کرد و با لحن یرو تو دماغ صداش
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 .دمیو بهت خبر م زنمیحرف م دونیباشه من با فر-

  یباشه بابا-

 کردن آقاجون بود. یحاال نوبت راض خب

 یجور نیعادت داشت ا شهیبود، آخه هم اریهوش مهیهم ن دیکه خواب بود، شا نیو به تختش رسوندم، مثل ا خودم

 بخوابه.

 خورد! یچند قدم بر نداشته بودم که تکون نوزه

 سر وقتش؟ مگه پدربزرگت ترس داره؟ یایموقع خواب ب یمگه مجبور ،یترسیدختر تو که ان قدر ازش م پوف

 توجهم جلب شد. یاِهم و اوهوم یهام با خودم تموم نشده بود که با صدا یریدرگ هنوز

 ند بار بگم؟ دِهَه آخه من چ ،یاه چته دختر؟ خوابم رو گرفت-

 ام رو مظلوم کردم. افهیق

 خب آقاجون کارت داشتم.-

 دماغش جا داد. یبرداشت و رو یعسل یرو از رو نکشیع

 میدستش گرفته بود، ن یوسکیاز داستا یکه کتاب یداد و پاهاش رو دراز کرد و در حال هیتک یصندل یبه پشت آروم

 به من انداخت. نکیع ریاز ز ینگاه

 .شنومیخب م-

 ...کایرو صاف کردم: راستش دوستم رون صدام

 ابرو هاش افتاد. نیب یزیر نیفورا چ کایاسم رون دنیشن با

 .یمخمصه انداخت نیبه اسمش ، خدا لعنتت کنه که من رو تو ا گفت،یدرست م کایرون

 حرفت رو بزن. هیتمام شد بق تیریخب دختر اگه درگ-
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 .دارم یریخود درگ دیخدا، آقاجون هم فهم یوا

 . یبرم مهمون کایبا رون خوامیتر گفتم: امشب م آروم

 ؟یمهمون-

 گرفته. یبره، مهمون سیبه پار شهیهم یاز دوست هامون قراره برا یکی-

 گه؟ید یپارت یهمون گود با-

 دونست؟ یکردم، آقاجون از کجا م یزیر خنده

 اره همون -

  یشه بر ینه نم-

 بشم. الیخیقدر محکم گفت که خواستم برگردم و کال ب ان

 زیبه سمتش برگشتم و چشم هام رو ر عیآد، سر یخنده م یدر نشست که احساس کردم صدا رهیرو دستگ دستم

 .دیخند یکردم، داشت م

 از مرگ مادر جون خنده باهاش تضاد داشت اما حاال... بعد

 ؟یخندیحرص گفتم: آقاجون چرا م با

 ؟یکم ناز کن هی یستیحاضر ن یمن ان قدر ترسناکم که حت یحاال گفتم نه ول دختر،-

 تمام. یعنینه  نیبگ یدونم شما وقت یکه من م ییبه خودم گرفتم: تا جا یمتفکر حالت

 باشه برو فقط، مراقب خودت باش! لباست هم مناسب بپوش. -

 و کتاب از دستش افتاد. دیترس یو بغلش کردم که کم دمیکش یکوتاه غیج یحالخوش از

 جونم. دونیقربونت بشم فر یاله-
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 یسوارت م یتا رو بد گهیداشت، االن د ییایح هیتر ها دختر  میزدم که گفت: پاشو پاشو قد یاش رو بوسه ا گونه

 شن.

 و مرتبش کردم. دمیبه لباسم کش یاز کنارش بلند شدم و دست دمیخند یکه م یحال در

 یآق فر میچاکر-

آقاجون به در خورد و  ییاخر دمپا هیاجازه جواب دادن بهش بدم به سمت در پرواز کردم، در ثان یا هیکه ثان نیا بدون

 افتاد.  نیزم یرو

 ها حرف نزن! یدونیچاله م نیدختره چموش، صد دفعه گفتم مثل ا-

 و به طرف اتاقم پا تند کردم. دمیکش یاز آسودگ ینفس

 یلباس عروسک هیدونستم،  یها شرکت کرده بودم و جو رو م یجور مهمون نیخبر دادم و چون قبال تو ا کایرون به

انتخاب کردم و ساپورت  اومد،یزانو م یسه ربع داشت و تا باال یها نیکار شده بود و آست نیکه باالش با نگ ینقره ا

 .دادیتر نشون م یکه پاهام رو قلم دمیپوش رشیز یمشک

رو پا کردم و کامل  یمشک یپاشنه هفت سانت یکفش ها اومد،یکمرم م یبستم که تا وسط ها یرو دم اسب موهام

 .ستادمیاتاقم ا یقد نهییمقابل آ

 شم. یم یزیچ هینخورده  یترش-

 یمهر یهنوز مشغول برانداز کردن خودم بودم که با صدا دم،یدور چرخ هیبوس تو هوا برا خودم فرستادم و  هی

 نگاهم بهش افتاد.

 منتظرته. نییپا کاینورا جان دوستت رون-

 آم. یباشه شما برو من م-

 زدم. رونیرو برداشتم و از اتاق ب دمیسف یپالتو

ه دفعه چشمش ب کیزدن پارکت ها بود،  دیکردم که مشغول د کایبه رون ینگاه میاومدم، ن نییپا اطیها رو با احت پله

 من افتاد.



 یشراکت اجبار

 
9 

 

 .نیاریب فیتشر نیفتخار بداوالال، خانم ا-

 لب و لوچه ات رو جمع کن، آب دهنت راه افتاد.-

  ؟یکه به خودت برس یکاشت نییپا نیدو ساعته من رو ا-

 شده؟ کمند کجاست؟ یحاال مگه چ-

 کنه! یلقمه چپ م هیمون رو  ییشده و دوتا یکه تا االن کفر میبر نه،ییپا-

 .میهه، بر-

 

 دوم  پارت

 .میبود، حرکت کرد ییو شش آلبالو ستیدو هیکه  کایرون نیسمت ماش به

 رو باز کردم و نشستم. نیماش در

 . دیمتر رو هوا پر هیحرکتم مثل جن زده ها  نیکه تا االن جلو نشسته بود و چشم هاش بسته بود، با ا کمند

 من کجام؟ شده؟ی: چکمند

 کمربندت هم ببند. هنوز بلند نشده مایرو حفظ کن، هواپ تیخون سرد زم،ی: عزکایرون

 .دمیخند یحرفش پق نیا با

 ن؟یداده با حرص گفت: جلبک ها، من رو دست انداخت یبود سوت دهیکه تازه فهم کمند

 .میکمند ساکت شد یکه با صدا میدیخندیو به حرص خوردنش م میدل هامون رو گرفته بود کایو رون من

 بولک و لولک. گهید دی: ببندکمند

 .میبر ی: خخخ اوککایرون

                      *** 
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 کردم. ینگاه م هیبه بق زونیآو ینشسته بودم و با لب و لوچه ا کایکمند و رون کنار

 برده بود آروم در گوشم گفت: توام حوصله ات سر رفته؟ یکه انگار به کالفه شدنم پ کایرون

 م؟ینیجا بش نیمثل ننه مرده ها ا دیبا ی، تا ک ستشیهم که ن النیش م،یشناسیرو نم یجا کس نیما ا-

 میکم برقص هیاون وسط  میبر ستیهم ن یگفت: کس یبود، با لحن کش دار دهیجلوتر کش یکه خودش رو کم کمند

 .دیدلم پوک

کنارش نشست، موهاش که  یافتضاح افهیهم سن و سال خودمون با ق بایتقر یحرفش تموم نشده بود که پسر هنوز

 نرفته بود. شگاهیتنش بود، خواهرمون فقط آرا یو شلوار پاره ا یصورت شرتیبود و ت خیرو به باال س

 موند. یباق مهیپسره نصف و ن یکه با صدا دیکش یکه هنوز متوجه حضور پسره نشده بود، آه کمند

 قلبش گذاشت. یو دستش رو رو دیکش یبلند نیه کمند

 افتخار رو بده خانم خوشگله! نیبه من ا-

 داد. یفیظر نیبهش کرد و دماغش رو چ یرنگاه چندش آو کمند

 ؟یهست یک گهیچخه چخه، تو د-

 پسر بابام -

 کار کنم؟ یچ یکه هست یهم داره خب پسر بابات یعجب اعتماد به نفس-

 م؟یبر-

 چه پررو هم هست. ن؟ینگاه کرد و گفت: چشه ا کایبه من و رون یسکته ا افهیبا ق کمند

 ها  دمیشن-

 . ی: گفتم که بشنوکمند

 زد و رفت. یکه مخاطبش کمند بود، پوزخند فتهیبهش بر خورده بود با گفتن خود ش یلیکه انگار خ پسره
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 سر تره ها، پسره نمکدون نیسمندون از ا ،یچراغ نفتمن رو  رهیگ ی: همه رو برق مدیکش یپر حرص پوف کمند

 تکون دادن. یجلب شد و با تاسف سرشون توجه یچند نفر م،یدیدر حد انفجار خند کایحرفش من و رون نیا با

  ؟نیخواست یرو م نیهم م،یا وونهید دنیهمه فهم گه،یرو به جمع خنده ام رو جمع کردم و گفتم: بسته د یلبخند با

 به بازوم زد. یسقلمه ا کایرون

 چته؟ ،یآ یآ-

 اون جا رو-

 دست هم رو گرفته بودن. یکلیهمراه با پسر قد بلند و ه دم،یرس النینگاهش رو گرفتم تا به ش ریمس

اومدن، خدا در و تخته رو با هم جور کرده  یم بنیهر دو با تکبر پله ها رو پا کردن،ینگاهشون م زیآم نیتحس همه

 بود.

 به همراه پسره به سمت ما اومد. النیبعد ش یکم

 . میسه با هم سالم داد هر

 !نیخوشحال شدم که اومد یلی: سالم بچه ها خالنیش

 .متینیروز آخر بب نیحداقل ا ،یر یم یدار گهیلم تو که د: گکایرون

 داره. ییبایچه ز یکیصورت عمل کرده و پالست نیدونم ا یهم داره، من نم دنید زابتهیاخه ملکه ال اره

 نی: خوشحالم کردالنیش

ش صورت یرو یبود و نگاه کج ستادهیکه در سکوت کنارش ا یرو به سمت پسر فشیظر یبند حرفش دست ها پشت

 بود، گرفت.

 هستن. یونی یهم از دوست ها بایسه تا دختر ز نیکنم، نامزدم فواد و ا یم یمعرف-

 اکتفا کرد. یپسره فقط به تکون دادن سر و لبخند کم رنگ یول میسه لبخند زد هر
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 هوف اصال به من چه ستاده؟یا سیکرده کنار ملکه انگل الیخ حاال

  نامزد مردم رو یدختر خورد ییکجا-

 با تعجب به کمند نگاه کردم. ختهیحرص آم از

 بود. یچه قدر هم که خوردن-

 باال دادم و نشستم.  یو نامزدش رفته بودن، شونه ا النیش

 رم برقصم. یشما رو ندارم، م ی: من که حوصله کل کل هاکایرون

 .میکرد هیتخل یانرژ میو تا تونست میرقص شد گاهیوارد جا کایاز رون تیو کمند هم به تبع من

 

 سوم  پارت

 دونم چم شده بود دل و روده ام هم در حاال باال اومدن بود. یراه رفتن نداشتم، نم ینا گهیبودم که د دهیقدر رقص ان

 هیتر شب شیگرفت، ب یکه آدم خنده اش م دنیرقص یمست م یجور هیاطرافم کردم،  یبه پسر دختر ها ینگاه

 دلقک ها بودن.

اون جا بود، گفتم: من خسته شدم  یاز سر و صدا یکه ناش ینسبتا بلند یو در گوشش با صداکمند رو گرفتم  دست

 م؟یبر

 ؟یتو چ ی: من هم پام درد گرفته، رونکمند

 . مونمیم گهیکم د هی: نه من کایرون

 .میرفت زمونیباال انداختم و با کمند به سمت م یاشونه  یالیخیب با

داد، حالم رو  یاون لحظه به اون اندازه بهم مزه نم یچیه دم،ینفس سر کش هیرو برداشتم و  زیم یپرتقال رو شربت

 جا آورده بود.

 برگشتم و به پشت سرم نگاه کردم. یمتعجب پسر یننشسته بودم که با صدا هنوز
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 کنم. یباور نم ؟ینورا خودت-

 نگاهش کردم. دهیترس یگرد شده و کم یچشم ها با

 نهیس یداد که عضله ها یجذبش نشون م شرتیپر بود و ت کلشیقد بلند و ه ،یا روزهیف یم هاپسر سبزه با چش هی

 اش هر لحظه آماده اس تا لباس رو بدره.

 .ومدین ادمیفکر کردم  یبرام آشنا بود، اما هر چ یفقط کم ،یش کمچهره ا 

 کرده بود نگاه کردم. ریپسره که هنوز تو شوک، سوزنش گ به

 !یبزرگ شد-

 صدام رو صاف کردم. یاخم با

 نه؟ ای یکن یم شیدرو ،یچشم چرون، چشم هات چپه شد ان قدر نگاه کرد کهیبرو مرت-

-... 

 صورتش نکون دادم. یشده دستم رو جلو یعاص ره،ینگاهش رو از من بگ یا هیثان ینداشت برا یاصال سع رینخ

 ؟یزل زد یجور نیا یبا تو ام، به چ ،یه یه-

 ؟یاختنورا من رو نشن-

 ؟یدونیتو...تو اسم من رو از کجا م نم،یبب سیوا ؟یچ-

 هنوز؟ یپرهامم، نشناخت-

 کنکاش کردم. یام رو کم حافظه

 پرهام؟ 

 .هیا هینبود، اون هم من که حافظه ام ثان ادمی یکس نیچهم  نه

 مهمونات فقط کم مونده قورتم بده. نیبا ا النیبابا سنگ قبرت رو بشورم ش یبهش کردم، ا یکوتاه نگاه
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 بشناسم؟ دیاالن با ،یکه پرهام باش میریگ ؟یخب که چ-

 وقته دنبالشم یلیکه خ یکنم و تو همون یقطعا اشتباه نم-

 یلیکرده؟ نکنه منم؟ آه نورا خ دایگم شده اش رو پ مهیکه بعد سال ها ن نهیمنظورش ا یعنیدنبال من بوده؟  نیا اوه

 یجنبه ا یب

 .رو به حالت برو بابا تکون دادم مدست

 شناسم. یچون اصال شما رو نم یکه دنبالش ستمین یحواله بده، من کس گهید یرو جا تیبرو خدا روز-

 بشه. المیخیرو بر گردوندم و از کنارش رفتم بلکه ب سرم

 .دمیچند قدم بر نداشته بودم که دوباره صداش رو از پشت سرم شن هنوز

 کن. نییحکم تع زیر هیبزار حداقل کالمم منعقد بشه بعد  سا،یوا گمتیصبر کن...م-

 نگاهش کردم. نهیبرگشتم و دست به س یزیاخم ر با

 خب؟-

 دونم؟ یمن اسمت رو از کجا م ستیبرات مهم ن یحت یعنی-

 خورم. یجماعت رو نم نیمن گول ا ال،یخ یکم فکر کردم آره برام مهم بود اما...ب هی

 .یدیشن یز کسدونم، البد ا ینم-

 ست؟ین ادتیهات،  یبچگ یمنم پرهام...پرهام سروش، هم باز-

 رفت. یکم خاطره ها تو سرم رژه م کم

 نوشهر. یالیشمال و میرفت یاومد، م یم شیپ یلیهر تعط شیپ یذهنم جرقه زد، سال ها هوی

 .کردنیم یکنار ما زندگ یالیاش و که نه سالم بود پرهام و خانواده یزمان درست

 جا؟ نیحاال ا اما
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کرد،  یبا قبل نم یش فرقا افهیکردم ق یتر دقت م شیشدم، حاال که ب رهیپشت دست به افکارم زدم و به پرهام خ هی

 شده. وبیسر دکتر برم، حافظه ام مع هی دیبا

 خودم رو تو بغلش انداختم.  ادیز جانیبهش زدم و از ه یپر جون لبخند

 ؟یواقعا خودت دمت،یند گهیوقت بود که د یلیخ شه،یپرهام باورم نم یوا-

 ها بابا گردنم شکست. یطونیهنوز هم ش ،یتو چه قدر عوض شد-

از حدقه در اومده از هم جدا  یاهم و اوهوم کمند با اون چشم ها یبودم که با صدا ومدهین رونیاز بغلش ب هنوز

 .میشد

 جا بچه نشسته ها نیا-

 به من رفت و ادامه داد. ینامحسوس چشم غره ا بعد

 شما؟ ینورا خانم خجالت نکش-

 وگرنه چرا که نه؟ ستیمداد دم دستم ن-

 برو بابا خودت رو مسخره کن-

 و دستش رو به سمت کمند گرفت و لبخند زد. دیخند پرهام

 رو دارم؟ یبا چه کس ییمن پرهامم، افتخار آشنا-

 دوست نورا، خوشبختم. هم متقاعبا دستش رو جلو برد: من هم کمندم،  کمند

 خانوم.  طورنی: من هم همپرهام

 تکون خورد.  یژیق یکه با صدا دیپر یلنگون لنگون رو صندل یچ نیع کایحرف پرهام تموم شد رون تا

 دخترت چالق شد؟ ینیکه بب یی: اوف ننه کجاکایرون

 زد.  یمتوجه حضور پرهام نشده بود و مدام غر م هنوز
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 یچ نمینازن یبا پا نیخرمات بب یخودم گردو بزارم ال یپسره نکبت، آخ اله یریبم لیه شد، ذلخدا پام ل ی: واکایرون

 کار کرد.

 ؟یبا تعجب گفت: ک کمند

با پا زدم تو زانوش، خالصه  اوردمیپسره بهم تنه زد، من هم کم ن دم،یرقص یسرم داشتم م ری: اون وسط خکایرون

 نکرد و با پاش زد رو پنجه پام. یاون هم نامرد میشد ریدرگ

 رفتم.ازش گ یشگونیخودم دست به کار بشم، ن دیدرست بشو نبود، با نیبهش انداختم نه ا یهیعاقل اندر سف نگاه

 کم آدم باش. هی ؟یچته؟ آزار دار ی: هکایرون

 

 چهارم پارت

 نت زبون گفت: س...س...درشت شده به پرهام نگاه کرد و با لک یبا چشم ها کایکرد که رون یاِهم پرهام

 .زد نه به االن یزن ها غر م ریکه مثل پ شیپ قهیدفعه زبونش باز شد، نه به چند دق کیتو سرش زدم که  یکی آروم

 کرده بود. ریها سوزنم گ دیتو رو خدا ببخش ی: س س...سالم، واکایرون

 به من زد و ادامه داد یا یحرص لبخند

 .زمیعز مردمیالل م یممنون نورا جان اگه تو نبود- 

 رفتم و برگشتم. ایدور اون دن هیگفت که  زیآم دیتهد نیچاخرش رو هم زمیعز

 ؟یهست یکرد و گفت: شما ک یقروچه ا دندون

 زلزله مون. کا،یهم رون شونیپرهام اشاره کردم: دوستم پرهام و ا به

 بختم.باهاتون خوش  یی: بله از آشناپرهام

 طرف پاش خم شد و مالشش داد.  زد و به یهم لبخند کایرون
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 گرفتم. کایپرهام نگاهم رو از رون یصدا با

 م؟یچند لحظه تنها حرف بزن شهی: مپرهام

 اضافه کردم. یدوشم انداختم و با لبخند یرو رو پالتوم

 البته-

 دادم. هیتک قیآالچ وارهیپالتوم فرو کردم و به د بیدست هام رو تو ج اومدیکه م یسوز سرد از

 ؟یاز خودت بگ یخوا ینم-

 که خانوم و خانوم تر شدم. نیبگم جز ا یچ-

 و دستش رو به لبه نرده گرفت. دیخند

 بر منکرش لعنت-

 .نیبلند بگو آم-

 نگاهم کرد. طنتیو با ش دیکش ششیبه ته ر یدست

 چطورن؟ نایبچه پررو، بابا ا-

 . ستنین رانیا شهیم یاون ها که سه سال-

 ؟یتو چرا نرفت-

 نبود. میوخ ادیز شیماریهاش آسم داشت، البته ب یاز همون جوون ادته؟یرو که  مامانم-

 نا خود آگاه از گوشه چشمم افتاد. یاشک قطره

 ناراحتت کنم. خواستمیببخش نم-

کنترلش  تونستیو با دارو م شدینم تیاذ یلیمامانم خ گفتمیفقط دلم تنگ شد، داشتم م ست،یطور ن نیاصال ا-

 تیکه موقع ییکنه، از اون جا یآلوده تهران زندگ یتو هوا تونهیروز حالش بد شد و دکترش گفت نم هیکنه، اما 
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 نیپرهام، هم یدون یبهتره، م یلیو االن حالش خ ایانشد که رفتن اسپ نیخوب نبود، ا گهید یپدرم تو شهر ها یشغل

 شون نشم. دلتنگ ادیز شهیو باعث م دهیم دیهاست که بهم ام

 ؟یکن یم یزندگ یبا ک االن-

 با آقاجون و آراز-

 مرد غرغرو؟ ریهمون پ-

 کردم. یتصنع اخم

 مهربونه. یلیخب خ یول رهیخورده سخت گ هیدوستش دارم، درسته  یلینگو پرهام، من خ-

 از اون پسر عمه پخمه ات چه خبر؟-

 شمونیرو نداشت، عمه ام که چند سال قبل تر از شوهرش سرطان گرفت و از پ یکس گهیپدرش فوت شد د یوقت-

 رو براش فراهم کرد.  زیرفت، آقاجون مراقبش بود و همه چ

 د؟یخب به کجا رس-

 شگاهینما هیآخر کنکورش رو قبول نشد و آقاجون براش  ست؟ین ایاز اون خنگ تر تو دن یگفتیم شهیهم ادتهی-

 ؟یکردیم کاریجا چ نیموفقه، خب حاال تو بگو ا یلیکارش خ نیموفق نشد اما تو ازد، تو درس که  نیماش

 دوستمه  یمهمون-

 پس فواد دوست توعه؟-

االن هم جناب سروش در خدمت  دم،یدوست داشتم و بهش رس یاز همون اول دارو ساز ادتهیآره، من هم که -

 شماست. 

 ت؟نوشابه بدم خدمت ،یریگیم لیخودت رو تحو یلیخ-

 ؟یخونیم ینه هست، تو چ-

 من عمران -
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 .دمیفهمیم دیبا یساختیلب ساحل خونه م یزدم، از همون موقع که با شن ها یحدس م-

 زدم و غرق گذشته ها شدم. یلبخند شیسال پ ازدهیاوردن  ادیبه  با

 بک فلش

 مامان صدام کرد. زدمیم رونیب الیروز که از و هیبودم،  یهام شاک ییاز تنها شهیهم ادمهی

 ؟یجا دور نش نیاز ا یلینورا خ-

 .گردمینه مامان زود برم-

تخس  یلب ساحل نشستم و زانوهام رو جمع کردم، مثل دختر بچه ها یشن ها یمامان تکون دادم و رو یبرا یدست

 تو خودم مچاله شده بودم.

وقت لو  چیخورد چون ه یحرص م یو کل شکستیبودم و همه کاسه کوزه ها سر آراز م طونیش یلیموقع ها خ اون

 رفتم، تو کارم وارد بودم. ینم

 شدم.  زیخ میو ن دمیترس کردیم یدستش باز یتو یکیکه کنارم نشسته بود و با صدف کوچ یپسر یصدا با

 ندارم.  تینترس کار-

وقت ان  چیه یطراف ولا نیبودمش، هم دهیساله، قبال د زدهیپسر حدودا س هیاجبار نشستم و بر اندازش کردم،  به

 نشده بود. کیقدر بهم نزد

 از کنکاش برداشتم و با اخم نگاهش کردم.  دست

 ؟ییتوام مثل من تنها-

-...... 

 من هم مثل تو تنهام. یمظلومت، ول افهیبر عکس ق یهست یطونیدختر ش دمت،یجا د نیا یچند بار-

 که دستش رو مقابلم گرفت. کردمیبا اخم نگاهش م فقط

 شد. یمیخوردم، چه زود صم جا
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 خانم اخمو؟ یمن پرهام چهارده سالمه، تو چ-

 گه اخمو؟ یبه من م هیی

 یحس هیرسه اما  یدونستم مامان بفهمه حسابم رو م یرو باز کردم و با شک دستم رو تو دستش گذاشتم، م اخمم

 بود. مییشم و اون حس فقط تنها کیداد تا بهش نزد یاجازه م

 ه سالمه.من هم نورام، ن-

یم یحاال که اخم هات رو باز کرد م،یهم باش یبرا یخوب یهم باز میتونیم یول ،یتر کیکوچ یلیتو که از من خ-

 م؟یبش یهم باز یخوا

 ها حرف نزنم. بهیمامانم گفته با غر یول-

 اشاره کرد. یدستش به نقطه دور با

 ؟یحاال چ م،یا هیهمساماست، پس  یالیو د؟یسف یاون در نرده ا ؟ینیبیجا رو ماون-

 باشه دوست.-

 

 پنجم پارت

خسته بودم از بس با مامان  ام،یب رونیب مییخواست از پوسته تنها یحرف رو زدم اما دلم م نیدونم چه طور ا ینم

 بود؟ یخواستم، گناه من چ یم یهم باز هیدختر بچه بودم و فقط  هیکردم، من  یم یباز

ن م یاتاقم بزن شهیسنگ کوچولو که به ش هیپشت پنجره اتاقم  یایب یتونیم یبرم، هر وقت خواست دیبا گهیمن د-

 آم. یم یزود

 باشه-

هم  مونیدوست م،یسوزوند یم شیبا هم آت یکل م،یاومد یکه به نوشهر م ییمن و پرهام، وقت ها یشد دوست نیا

 خانواده هامون شد. ییباعث آشنا
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حاال  شدم، ریدل گ یلیاز خانواده پرهام نبود، خ یخبر یول م،یبه شمال رفت دیع التیتعط یسالم بود که برا زدهیس

 کودکانه ام رو بکنم.  یرو نداشتم تا باهاش درد و دل ها ینداشتم، کس یهم باز گهید

 نبود. یرد و نشون چیدنبالشون گشت اما ه یپدرم به اصرار من کل 

دوست شدم و باز هم همون  کایبعد از اون با کمند و رون شدم، ریهام کم شد و گوشه گ طنتیو گذشت و از ش گذشت

 خبر رفتن؟ اصال کجا بودن؟ یو پر سر و صدا شدم اما هنوز هم برام سوال بود که چرا ب طونیدختر ش

 پرهام به خودم اومدم. یکنم که با صدا یفکرم رو عمل خواستم

 .میکنیصدات م میساعته دار هی ؟یدختر غرق نش ییکجا-

 بچه ها افتاد. یبرزخ افهیبه کنارش کرد، سرم رو بلند کردم و نگاهم به ق یاشاره اچشم  با

 بود،به قول پرهام اون قدر غرق شدم که متوجه اومدن بچه ها نشدم. بیعج

 ن؟یکنینگاهم م یجورنیچرا ا-

 ره. ینم یدور یجا نینگاهم به ما بنداز هی نیخانم فقط اگه افتخار بد یچی: هکایرون

 .دیخند یپق پرهام

 دختر  یباحال یلیخ-

 بهش رفت. یچشم غره ا کایرون

 یرو آب بخند-

 گفتم و رو به کمند گفتم: دستت هرز رفته؟ یکه به سرم خورد آخ یضربه ا با

  ،یغرق شد ی: ان قدر فکر کردکمند

 م؟یبر ،یاَتُمِت هم که شکافت گهید بسته

 سوال؟ هیبرم، فقط  دیبه پرهام گفتم: با رو
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 بپرس-

 ن؟یهمه سال کجا بود نیا-

 .میبا هم حرف دار یکنم، حاال کل فیرو برات تعر زیکشه تا بخوام همه چ یسوئد، طول م-

 کردم. یام رو رو به پرهام دادم و ازش خداحافظ شماره

                       *** 

 و کنارشون زدم. دمیبود کش ختهیبه موهام که تو صورتم ر یشدم، دست داریب میزنگ گوش زینفرت انگ یصدا با

و  تلفنم رو برداشتم یبا تمام بارش از روم رد شده بود، به هر جون کندن یلیتر هیداشتم انگار که  یبد یکرخت حس

 ه؟یکه از تعادلم خارج شده بود گفتم: ها ک ینسبتا بلند یبا صدا

 منفجر شدم. یبمبمثل  کایخنده رون یجواب نداد، خواستم دوباره بخوابم که با صدا یکس

 نه؟ یش یتو آدم نم-

 برات عوضش کنم. تونمیچه طور بود؟ البته که م تیبگم که نه، آهنگ زنگ گوش دیبا-

 مگه دستم بهت نرسه.-

 من شده. بینص تیریفکر کنم امروز پاچه گ-

 کله صبح؟ یخوایاز جونم م یزنم ها، چ یم غیج-

 شه. یم ریسراز یجور نیمهر و محبت هم-

 غر زدم.  شدیدندون هام خارج م یکه به زور از ال ییصدا با

 خداحافظ. دمیکارت رو نشونت م نیا یتالف-

 .امیمن هم ب سیوا ،یه یه-

 بگو تا نزدم از خلقت ساقطت کنم.-
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 انشاهلل ترم بعد در خدمتتون دیو بگ دیخب جونم برات بگه که استاد نوبخت فرمودن به خانم اعتماد سالم برسون-

 م.هست

 زدم. غیافتاد، ج میکردم، تازه دو هزار زمیم یبه ساعت رو یجیگ نگاه

 ؟یچ-

 آخ گوشم-

 خواب موندم؟ یگیچرا نم یزنیحرف م یدو ساعته دار-

 ره یم ادشیبه جون آدم که   یزنیاز بس غر م-

 شد نشناسمش؟ یگه و همه کار هاش از سر حرص دادن منه، مگه م یدونستم دروغ م یم

 شده دستم رو مشت کردم. یعاص

 هم نوبخت رو. زنمیم شیدعا کن به کالسم برسم، وگرنه هم تو رو آت کایرون- 

 بودم که آراز جلوم سبز شد. دهیرو قطع کردم و به سرعت جت آماده شدم هنوز به پله اخر نرس یگوش

 رو ندارم. یکی نینه، حوصله کل کل با ا گهیخدا د یوا

 کرد. یدور گردنش بود و مدام عرق صورتش رو پاک م یا یبود و حوله آب دهیپوش دیسف یورزش لباس

 موش کوچولو  ریسالم صبح بخ-

 شده. رمیآراز اصال حوصله ندارم برو کنار د-

 .دیرو به چونه اش کش دستش

 .گردهیطرفت زنده بر نم ادیفکر کنم امروز از اون روز هاست که هر کس ب-

 طوره. نیتو فکر کن هم-

 داره فیحرف ها تشر نیآقا پررو تر از ا ریخ یخشم نگاهش کردم، بلکه از رو بره، ول یرو از
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 .دمیکش غیج محکم

 رو اعصابم رژه نرو! یکیهستم، تو  لیتکم یآراز، امروز به اندازه کاف-

 گوش هاش گذاشت و با صورت جمع شده گفت: یدست هاش رو رو فورا

دون خودت  غینزن، گوش من به درک، ج غیج گهیفقط تو د دمیبهت م یدست یزیچ هیمن نوکرتم، اصال من خودم -

 پاره شد.

 رفت. یطونیمشت شده ام رو باال آوردم که با لبخند ش دست

 .یرفتیبا خودش چند چنده خب زود تر م ستین معلوم

 ها دمیشن یآها-

 بشن. دهیزنم که شن یمنظور م نیمن حرف هام رو به ا-

 

 رو باز کردم و منتظر اجازه نوبخت بودم. در یال یمظلوم افهیبا ق 

 یکه مدام سرم رو درد م شیخروس یگره خورده و صدا یترم رو تحملش کنم، با اون ابرو ها هیهمت کنم  یلیخ من

 اورد.

 : خانم اعتماد عذرتون موجهه؟نوبخت

 که خواب موندم. کایرون نیبه مرگ ا چیبله استاد، به جان خودم نباشه که ه-

 

 ششم پارت

بچه هام کالس رو ترکوندن، خود استادم  هیسوسک شده بود، به خنده افتادم بق هیتر شب شیاستاد که ب زیاخم ر با

 داد.  یخنده اش گرفته بود اما بروز نم

 .دییخانم اعتماد، حاال بفرما رمیگیم دهیدفعه رو ناد نی: خب انوبخت
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 نوبخت خودمون بود؟ نیتعجب شاخ در اوردم، امکان نداشت راهم بده، ا از

 گفتم. یپهلوم از درد مچاله شدم و آخ بلند یزد تو فیبا ک نیچنشستم که هم کایرون کنار

 دندون هاش رو نشون داد. فیزد و رد یمند روزیلبخند پ کایرون

 که به مرگ من؟-

شدم  یمرگ مغز یدیوقت د هیتوش کمرم بود،  یزد فیکه االن با ک ینیا زم،یجون عز کایگفتم: رون یبلند یصدا با

 نکن خواهر من قباحت داره. ن،یکنیم یخودکش ن،یریگیم یافسردگ ن،یشینورا م یشما ب گهید

 زدن. یرو گاز م نیشده بودن و زم یور هیکالس هر کدوم  یها بچه

 نه. کایاومد از رون یصدا در م وارید از

 خانم اعتماد؟ شهیم یکه ضربه مغز تسیاون کله ن انایگفت: اح یخشک و جد افهیق هیبا  نوبخت

 من با تو حرف زدم؟ ست،ین ایبه تو چه که هست  اصال

 زدم. یزور لبخند

 شم؟یبه هر حال استاد قطع نخاع که م-

 داد زد. یبلند یکرد و با صدا یکنم از لحن حرف زدنم بدش اومد که اخم فکر

 .زینظم کالس رو بهم نر گهیشمس، د کایشما هم خانم رون ه،یوقت کالس گرفته شد کاف یبه اندازه کاف-

 اداش رو دراورد و چشم هاش رو چرخوند. کایرون

 هستش رو توف کن. یخورد-

 حواسم رو  گهیرو آروم گفتم و د نیا

 دادم.  درس

*** 
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 نیزم یاز پرهام نداشتم، انگار آب شده بود تو یخبر چیمدت ه نیگذشته بود. تو ا یاز شب مهمون یماه کی

 زدم و دست هام رو کنارم باز کردم. یتو تخت غلت یبا کالفگ 

 اومدم و جواب دادم. رونیاز فکر ب میگوش یصدا با

 بله؟-

 طال گریبله و بال ج-

 ان قدر پررو نبودن گهید م،یقد یوا مزاحم هم مزاحم ها-

 مگه چند سالته که ان قدر دلت پره ننه جون؟-

 ننه جون عمته-

 .دیچیپ یقهقهه اش تو گوش یقطع کنم که صدا اومدم

 هم هست. وونهیادبه د یکه ب نیاز ا جدا

 تیرو بزار تو اولو نیا ا،یخدا

 قطع کنم که به حرف اومد. خواستم

 چه طرز رفتاره؟ نینورا؟ مردم از خنده، ا-

 انقدر صداش آشنا شد؟ هویچرا  نیا وا

 ؟ییپرهام تو-

 با اجازه شوما-

 ؟یاسکلمون کرد-

 که یبود-

 رو باال بردم. صدام
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 .یدیاز من نپرس یحال هیماهه  کیازت شکارم،  یبسته بسته که حساب-

 ویباهام تماس گرفته بودن، من هم شماره ات رو س ادینبودم، ز رانیام اصال ا ینورا، باور کن وقت نکردم دو هفته ا-

 رون؟یب میبر یوقت دار نمت،یشدن با هم، گفتم بب ینکرده بودم، راستش قاط

 .دمیبرم، در ضمن هنوز بهش نگفتم تو رو د ییده هر جا یاجازه نم ،یشناسیرو که م دونیفر-

 انا؟یاح یخوا یاون جا، مهمون نم امیخب پس من م-

 ؟یپرسیحاال از من م یخودت رو دعوت کرد-

 ها؟ ینکن یقرار یاون جام، ب گهیساعت د کیپس من تا -

 ؟یبار یکنم، کار یم امکیآدرس رو برات پ وونه،ید-

 نه، سالم برسون.-

 ؟یبه ک-

 جا داره، نداره؟باالخره اون ینوکر ،یباغبون  ،یخدمت کار ،یدوست داشت یهر ک-

 یا وونهیرسما د-

 اس؟ عیان قدر ضا یعنیعه -

  یمن موندم چه طور مدرکت رو گرفت-

 یو گفت: به سخت دیخند

 مهمون نا خونده.  نمت،یب یم گهیخب د-

 شه خداحافظ.با-

 کردم. ضیتعو یچرک یرو براش فرستادم و تاب و شلوارکم رو با بلوز شلوار صورت آدرس
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به لب هام زدم و از اتاقم  یبرق لب ساده ا ادیدر ب یروح یکه صورتم از ب نیا یکردم و برا سیرو به دو طرف گ موهام

 اومدم. رونیب

 ؟ییجون؟ کجا یمهر-

 بله دخترم؟ من آشپز خونه ام.-

 رو به سمت آشپز خونه کج کردم. رمیمس

ون مادر ج ادیتلنگر کوتاه  نیمشامم رو پر کرده بود که با هم قیفسنجون کل خونه رو ور داشته بود، انقدر عم یبو

خاطرات  یآور ادیخوردم تنها با  یافتادم، عاشق فسنجون بود، چه قدر دلم واسه اش تنگ شده بود، هر وقت م

 گذشت. یخوبمون م

 . ادیخوب خوب م یاوم بو ها-

 من هم درست کردم. خواد،یآقا گفتن دلشون فسنجون م-

 دلم گفتم: پس آقاجون هوس کرده، اره انگار باز هم دلش تنگه خاطراتش شده  تو

 جون من امروز مهمون دارم، غذات کم نباشه؟ یمهر-

 چند نفرن؟-

 نفر کیفقط -

 .کنمیام کنارش درست م گهید یغذا هیکردم، االنه درست  ادینه ز-

 براش تکون دادم. یرفتم دست یم رونیو همون طور که از آشپز خونه ب دمیاش رو بوس گونه

 دستت درد نکنه-

 .   میدیخند زیر زیبهم زد و ر یچشمک

چه  یباز نیا دونمیفوتبال بود، من نم یکاناپه نشسته بود و مشغول تماشا یرو دم،یچرخوندم که آراز رو د چشم

 خب چند تا بدن بهشون، خبال خودشون هم راحت کنن. ؟یتوپ که چ هیدنبال  دوانیم قهیداره نود دق یلذت
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ش رو چپ و راست و کله ا نهیرو بب یو یکامل ت تونستیکه نم یطور ستادم،یدست به کمر روبروش وا یبازلج  با

 .کردیم

 به زور خودم رو کنترل کرده بودم نخندم. دمیخندیم دلم غش غش بهش تو

  نمیبیور دختر، دارم بارسا م نیا ایاه ب- 

 باال دادم. ییابرو

 نوچ-

 حساسشه. یکنار جا ایب ار،یدر ن ینورا بچه باز-

 خوا م ین م-

 زنمت ها یم امیاعصاب ندارم، م-

 

 هفتم پارت

به هر  ؟یاعصاب دار یزبونم رو واسه اش در اوردم و گفتم: تو ک اره،یتر از همه حرصش رو در م شیب یدونستم چ یم

 .نمیکارتون بب خوامیرم م یحال من کنار نم

 برداشت و بازوم رو گرفت. زیبه سمتم خ یحرکت پرش هیهو با  کی امیبه خودم ب تا

 بازوم له شد. ؟یچته روان یاو-

 کنار؟ ایگم ب یاومد: مگه بهت نم یدندون هاش م ریاز ز صداش

 دستم رو ول کن. یآ ست،یبس اعالم کردم و گفتم: باشه باشه، الزم به خشونت ن آتش

 .وفتمیبود با ما تحت گرامم ب کیحرص ولم کرد که نزد با

 لب غر زدم. ریگذاشتم و مانع افتادنم شدم و ز نیزم یکف دست هام رو رو عیسر
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 سرم، آراز خدا ازت نگذره. یکمرم، آ یبازوم، آ یآوردن، آ ریبچت رو مظلوم گ نیبب ایننه، ب یآ-

 .صورتم رو پوشونده بودم یبا دست هام جلو یتعجب اومد سمتم و بازوم رو گرفت ول با

 طه؟یسل یشد یچ-

 گفت: آخ غلط کردم، نورا به من نگاه کن یکردن در اوردم، فور هیگر یادا

 بازوم متوقف شد. یا شک دستش رولحظه ب هی دم،ینتونستم خودم رو کنترل کنم و خند گهید

 دستش انداختم و با خشم نگاهم کرد. دیرو بلند کردم که فهم سرم

 مزه لوس یب-

 گم ها یرم به آقاجون م یم-

 شده نگاهم کرد. یعاص

 . کنهیم هیخونه رو گذاشته رو سرش، من رو بگو فکر کردم گر اریدر ب یباز یکم کول-

 .یرو زجر کش کرد گم چه طور من یاورانگوتان بهش م-

 دستش رو به طرف راه پله ها گرفت. الیخیب

 شم یبرو خوشحال م-

 لب ادامه داد. ریز

 .نمیرو بب یها، نزاشت ادامه باز نیدختره لوس رو بب-

 بهش کردم و رفتم. یحرص نگاه با

 شد.  جادیا یبد یبرخورد کرد و صدا واریدر رو با شدت باز کردم که از پشت به د  دمیبه اتاق آقاجون رس تا

 .دیمتر پر هیحرکتم  نیکتاب خوندن بود که با ا مشغول

 .دمیخند تونستمیو تا م اوردمیهم کم ن من
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 هم مونده از دست تو سکته کنم. نیاول اعالم حضور کن هم یر یم ییصد بار بهت گفتم جا وونه،یدختره د-

 ن؟یکه متوجه در زدن من نشد نیکتاب بود ریان قدر در گ-

 ؟یفکر کرد و گفت: هان؟ تو در زد یکم

 رو تکون دادم. سرم

 مونه که. یحواس واسه آدم نم یگیتو درست م دیدونم بابا جان شا ینم-

 ییپررو تیاومد اما من در نها یکارم بدش م نیاز ا شهیهم دم،یکم پشتش کش یبه موها ینشستم و دست کنارش

 کردم. یدوباره تکرار م

 اوم آقاجون؟-

 رو پس زد اما من دوباره موهاش رو نوازش کردم. دستم

 ره؟یباز کارت کجا گ-

 کردم. یم یدسته از موهاش رو تو دستم گرفته بودم و باهاش باز هیزدم،  یطور که باهاش حرف م همون

 ؟یکن ستین یخوا یچند تار مو رو هم م نیدختر نکن هم-

 .گمیعه آقاجون اصال نم-

 اول دستت رو بکش-

 .دمیرداشتم و با شوق به هم کوبرو ب دستم

 دم؟یرو د یک نیبگ-

 ادتونه؟یهام رو  ینگاهم کرد، گفتم: پرهام، دوست بچگ منتظر

 م؟یبود هیکه همسا ؟یگ یپسر سهراب رو م-

 کردم. دییسر تا با
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 تو؟ شیدیهمه مدت؟ از کجا د نیباشه، بعد از ا ریخ-

  جانیا ادیامروز هم م یبرا ش،یچند وقت پ یمهمون یتو-

 جا باز بشه. نیپسر مجرد پاش ا هینداره  تینکن، خوب یده اخه دختر، من چند بار بگم سر از خود کار-

فکر  آقاجون دیشا ایبود؟  یساز مخالف رو نداشتم، مگه پرهام پسر بد یکی نیشد، انتظار ا یبادم خال یبادکنک مثل

 داره.  یجا اومدنش قصد بد نیکرد از ا یم

 .نیشناس یاش هم که م خانواده ه،یخوبپرهام که پسر -

کار دارم، مهمونت اومد خبرم  رونیسر صحبت من سر خود بودنته، حاالم برو ب ،یگ یطور باشه که م نیخدا کنه هم-

 کن. 

 ذوق نگاهش کردم. با

 قربون آقاجونم برم که ان قدر مهربونه.-

 استراحت کنم.  خوامیبغلم نزار، برو م ریهندونه ز-

 (می)همون مخفف چاکرم و خاطر خواتمیچاکر خوات یق فرچَش آ-

 داد زد. تیعصبان با

 نورا-

 کردم. یریگشیکه پرتاب بشه پ یاحتمال ییفرار کردم و از هر دمپا عیرو گفت سر نیا تا

 .دمیرو شن یکس یاومدم که صدا نییپا یکیدو تا  یشگیپله ها رو طبق عادت هم یسرخوش با

 دهیبود، چه به خودش هم رس پرهام

و کت اسپرت کرم و شلوار  دیسف شرتیبود و دست هاش رو به دو طرف باز کرده بود، ت ستادهیوا یدر ورود یجلو

 روزهیف یکه رو موهاش جا باز کرده بود که با اون چشم ها ینکیتنش بود، موهاش هم باال زده بود و ع یمشک نیج

 جذاب شده بود. یحساب یا
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 جواب ما رو بده؟ ستین یاهل خانه و خانواده اعتماد، کس سالم بر-

 زدم که نگاهم کرد. یبود سوت دهیمن رو ند هنوز

 ؟یاومد یسالم تو ک-

 تو دمیاز در پر-

 ؟یرو نزد فونیچرا آ ؟یچ-

 .یش زیخواستم سورپر-

 .کننینم زیکه سورپر یجور نیا وونه،ید-

 ؟ینشد یعنی-

 گفتم: نه تیزدم و با قاطع یثیخب لبخند

 به خودش گرفت. یمتفکر حالت

 بهیاز عجا-

 رو صدا کردم. یخودم هم روبروش نشستم و مهر نهیکردم بش اشاره

 .گشتیمتوجه پرهام نشده بود و مالقه به دست دنبال من م هنوز

 بل...-

 .دیپرهام حرف تو دهنش ماس دنید با

 باز کرد براتون؟ میو باز نکردم، آقا رحمن که در ر ن؟ی: اوا، سالم آقا، شما از کجا در اومدیمهر

 نییپا دمیپر وارید ی: از روپرهام

 

 هشتم پارت
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 آروم با دست تو صورتش زد. یمهر

 تو ادیحواسش رو جمع نکرده راحت هر کس م میآقا رح نیوا خاک بر سرم، باز ا-

 گه؟ی: منظورتون من هم دپرهام

 .هیزیچ یبال به دور، نه آقا منظورم دزد ی: وایمهر

 کنم؟یاشتباه فکر م ای دیکرد بیاالن شما من رو تخر-

 گرفت. نییخجالت زده سرش رو پا یمهر

به پرهام کردم و با خنده ادامه دادم(  یبه بعد )اشاره ا نیبگو از ا میبه مش رح ستین یبهش گفتم: مشکل رو

 تر جمع کنه، به آقاجون هم بگو مهمونم اومده. شیحواسش رو ب

 رم.  یبعد م ارمیم ی: چشم براتون چایمهر

 از پله ها توجهم رو جلب کرد. یکس یپا یحرف زدن با پرهام بودم که صدا مشغول

ود، ب لشیبه گوش سرش تو موبا یآراز بدون توجه به ما هنذفر م،یو پشت سرمون رو نگاه کرد میدو با هم برگشت هر

 نگاهمون رو حس کرد و سرش رو باال گرفت. ینیهنوز متوجه ما نشده بود که فکر کنم سنگ

مثل برادر مواظبم بود و حاال انگار رگ  یابروش رو باال داد، از بچگ یتا هیابروهاش جا گرفت و  نیب یزیر اخم

 باال زده بود. رتشیغ

 هیک نیبا چشم اشاره کرد ا پرهام

 گفتم: آراز  آروم

 رو تکون داد و ابرو هاش باال رفت. سرش

 آقارو؟ یکنینم یمعرف : نوراآراز

 بود و من مخاطبش بودم.  رهیبا اخم به پرهام خ هنوز

 گم. یبهت م نیبش زه،یاوم چ-
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پاش گذاشتم که ثابت  یضرب گرفت، صداش رو اعصابم بود. دستم رو رو نیزم یکنارم نشست و با پاش رو آروم

 درسته؟ یآراز باش دیتوام با کرد و گفت: من پرهامم، یدست شیموند، دهن باز کردم که پرهام خودش پ

 گوشم گفت: پرهام؟ ریسرش رو به سمتم خم کرد و ز آراز

 .یاوردیبه جا ن دونمی: مپرهام

 زد. یشناخته باشه ابروهاش خود به خود از تعجب باال رفت و لبخند تصنع کهنیمثل ا آراز

 ؟یچقدر عوض شد ؟یی: اوه پرهام توآراز

 و متقابال پرهام هم به سمتش رفت و بغلش کرد. ستادیا

 ومدهیآراز مشخص بود چندان خوشش ن زیاخم ر از

 نمتیب ی: خوشحالم مپرهام

 ورا؟ نیاز ا ،یطور خوش اومد نی: من هم همآراز

 اعتماد کنم.   یبه آقا یو هم عرض ادب نمی: هم اومدم نورا رو ببپرهام

 شد. شیاره مشغول گوشاکتفا کرد و دوب یبه گفتن آهان آراز

 شد. نمونیشروع سکوت ب نیاومد و هم یچا ینیبا س یمهر

شصت و پنج سالش بود و موهاش  اومد،یم نییپا نهیو نگاهش کردم، آروم و با طمان ستادمیآقاجون ا یعصا یصدا با

 .داشتیاما هنوز هم محکم و با صالبت قدم بر م ،یجو گندم

 .مینیسالم کرد که آقاجون اشاره کرد بش پرهام

 پسرم ی: خوش اومدآقاجون

 مزاحم شدم. دی: حال شما خوبه؟ ببخشپرهام

 راحت باش. هیچه حرف نی: اآقاجون
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 .دیکش شیسکوت برقرار شد که آقاجون بحث رو پ یکم

 ؟یهمه سال برگشت نیشد که بعد از ا ی: خب، پسرم چآقاجون

 شه. یم ی: راستش خانواده سوئد هستن، فقط من برگشتم حدودا دو سالپرهام

روزه کل اعتماد آقاجون رو  کیخواست  یشناسم، قطعا م یمن تو رو خوب م اد،یواسه آقاجون ملفظ قلم هم  چه

 جلب کنه. 

 ه؟یطور، کارت چ نی: که اآقاجون

 به غب غب انداخت. یگذاشت و باد گرشید یپا یپاش رو رو پرهام

 رو دوست داشتم، برگشتم.  رانیرو از سوئد گرفتم و چون ا میمدرک دارو ساز-

 یکیتار یبود تو یریت نیآقاجون شکل گرفت و هم یرو لب ها یتیرضا لبخند

 مهره اش رو خوب جلو برده بود. پرهام

 کشور خودت؟ یبهتر از خدمت کردن برا یچ یکرد یکار خوب-

 طوره  نی: بله همپرهام

 و نرخ بورس و...شدن. یو پرهام مشغول گپ زدن درباره مشکالت اقتصاد آقاجون

 کمک کردم. زیم دنیچ یبرا یهم که حوصله نداشتم به مهر من

 استراحت به اتاقش رفت. یاز صرف ناهار آقاجون برا بعد

 جا نشسته. نیا یبود و انگار نه انگار کس یپرهام نشستم، آراز هم که مدام سرش تو گوش کنار

 دمیبه پرهام پرس رو

 ؟یچه طور من رو بعد مدت ها شناخت ،ینگفت یراست-
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گفتم مگه چند تا نورا اعتماد هست که عمران بخونه؟ با  دم،یاسمت رو د یاتفاق یدانشگاه یها تیاز سا یکیتو -

که  نینه، تا ا ای یخالصه کنجکاو شدم بدونم خودت ،یر یهمون راه رو م دونستمیکه ازت سراغ داشتم م یعالقه ا

 ،یهات شد یاز بچگ باتریز یلین شد که شناختمت، خیکردم، ا دایپ جتیاز دوست هام عکست رو از پ یکیبه کمک 

 یمظلوم و دوست داشتن افهیهمون ق

گرفته بود، پس داره به نظر  ریپرهام رو ز یو با اخم غضب ناک یچشم ریزدم و چشمم به آراز خورد که ز یلبخند 

 گفتن. یده، مار خوش خط و خال به آراز م یحرف هامون گوش م

 ؟یزار یبغلم م ریهندونه ز-

 و کش دار گفت: دیحرفم خند نیا با

 بانو. دیینفرما-

 یم شیبه گوش یهم نگاه یشد و هر از گاه یمن و پرهام رد و بدل م نیبه آراز افتاد که همون طور نگاهش ب نگاهم

 که داشت، بحث رو عوض کردم. یحرص افهیق دنیانداخت، با د

 ن؟یرفت ییهویچرا  یخب پرهام نگفت-

که بهت بگم، پدرم  کردمیدست و اون دست م نیا م،یبر رانیبود از ا نیبر ا میقبل تصم یلیاز خ ،یراستش رو بخوا-

ا کم زود تر کار ه هی یول میابستون برقرار شد ت م،یبر میگرفت و مجبور شد یشگیو اقامت هم تیرفت سوئد مامور

 کنم، یرو نداشتم ازت خداحافظ نیمهلت ا یبود، حت ختچه قدر برام س یدون ینم م،یرفت دیدرست شد و قبل از ع

 .رانیبرگشتم ا نمتیدوباره بب دیکه شا نیا دیتر به ام شیب

 

 نهم پارت

که بعد از  نیجا و من خوشحال از ا نیا ادیب یقرار شد هر از گاه میدر مورد خاطرات گذشته حرف زد یپرهام کل با

 .دمیگنج یبودم تو پوست خودم نم دهیرو د طونمیسال ها باز هم همون دوست ش

 .شنیمطمئنا خوشحال م رانیهم زنگ بزنم و خبر بدم که پرهام برگشته ا نایبه مامان ا دیبا

                     **** 
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ماه دست  کیسرم تو الک خودم بود و فقط  کردم،یامتحان آماده م نیاول یشروع شده بود و خودم رو برا امتحانات

 .خوندمیو م خوندمیو م داشتمیبر م طنتیاز ش

باعث شده بود امتحانات رو با نمرات خوب قبول  نیهم گرفت،یهم سخت م یلیکرد خ ینمراتم رو چک م آقاجون

 بشم.

 گذاشتم. زیم یرو بستم و سرم رو رو کتابم

خواستم تحت فشار  یخواستم تا دوباره شروع کنم، اصال نم یاستراحت م یشده بودم و فقط زمان کم خسته

 زد که تا جون دارم بخونم. یگرفتم با همون کتاب چنان تو سرم م یم یاگه نمره کم رم،یآقاجون قرار بگ

در اتاق باز شد، سرم رو  ینگذشته بود که با تقه ا نیم کیاحت کنم هنوز استر یچشم هام رو بستم تا کم یآروم به

 رو لب هاش بود.  یکه خنده محسوس دمیخمار آراز رو د یبرداشتم و با چشم ها زیم یاز رو

 خرسم ییبه به دختر دا-

 ؟یدر بزن ییندادن قبل از ورود به جا ادیبهت  لم،یبه به پسر عمه کروکود-

 نشست.و لبه تختم  دیخند

 تو یآ یم یکنیباز م لهیدر اتاق من رو مثل در طو شهیگرفتم که هم ادیاز تو -

 که صورتش از درد جمع شد. دمیبه ساق پاش کوب محکم

 رو هم ندارم؟ نیبخوام تو اتاقم راحت باشم، نکنه اجازه ا دیآراز من دخترم، اصال شا-

 مشکل خودته خاله سوسکه-

 نشونت بدم سایمن خاله سوسکم آره؟ وا-

  تهیعفر نیاز دست ا نیناس من رو نجات بد هایگفت: ا یبلند یو صدا یلودگ با

 ترم کرد، دنبالش کردم که در رو باز کرد و فرار کرد. یحرفش جر نیا با

 کرد. یاومد و هاج و واج ما رو نگاه م رونیما آقاجون هم با ترس از اتاقش ب یسر و صدا با
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 برداشتم و به طرفش رفتم. زیم یرو از رو میسخط کش مهند عیو سر برگشتم

 خودته  یخونت پا رمتیبگ-

 .نمتیب یم زیحرف ها ر نیواسه ا-

 از تو درشت ترش هم آدم کردم. ،ینیبهتر بب اریب کروسکوپیم-

 .ستادمیبرداشتم، خواستم با خط کش تو سرش بزنم که با داد آقاجون وا زیو به طرفش خ دمیبهش رس باالخره

 برنه. رونیبودم که قلبم هنوز تپش داشت و هر لحظه ممکن بود ب دهیدو انقدر

 به جون هم نیمثل موش و گربه افتاد گهی: بسته دآقاجون

 یزبونش رو برام در آورد و زود آراز

 شد. میج

 بچه در افتاده  نیو سه سالشه با ا ستیب کشهی: خجالت نمآقاجون

 شدم بچه؟ گهیوا، دست شما درد نکنه حاال د-

 حاال برو آماده شو  یتو که از بچه ام بچه تر-

 تعجب گفتم: کجا؟ با

 کم هوا بخور. هیبرو  یخسته شد یاز بس درس خوند رون،یب دیبا آراز بر قراره

 بود؟ لیرفتن تعط رونیکه تو فصل امتحان ها ب نیبود، مگه نه ا دیکردم، از آقاجون بع تعجب

 شل و وا رفته اش بکنم.  یاز لپ ها یبکشم و ماچ یمحکم غیج یباعث از خوشحال نیهم یول

 جونم یشده بال گهیتو اون اتاق، کتاب د دمیآقاجون؟ پوس یدون یشه، م ینم نیبهتر از ا-

 کمرم شکست. نییپا ایدختر ب گیخوبه د-

 منتظرم بود با اخم در رو باز کردم و نشستم. نیسرعت جت آماده شدم آراز تو ماش به
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 .یخودت دعوا راه انداخت رونیب میاخم هات رو باز کن، اومده بودم بگم بر-

 دار گفتم: نوچ کش

 خوب ها؟ یجا هیببرمت  خوامیکن، م یگم آشت یم-

 نوچ-

 من هم باهات قهرم طورهنیبابا، اصال حاال که ا یا-

 کم مرد باش هیکشه،  یباش تا اموراتت بگذره، خجالت هم نم-

 رو خاموش کنه نیکه ماش چییسورو برد سمت  دستش

 رم خونه یباشه پس من م-

 قبول کردم. دیکم اصرار کن بهم،شا هیو گفتم: خب  دمیپاچه مچ دستش رو کش دست

 تو بغلم انداخت. یرو باز کرد و بسته شکالت تلخ داشبورد

 قبوله؟-

 جوابش رو بدم فورا بسته رو باز کردم و دخلش رو در آوردم. نکهیا بدون

 ها نیشکمو رو بب-

 نگاهش کردم که لپش رو جلو آورد.  یچپک

 ییپررو یلیخ-

 گفت و روش رو بر گردوند. یشیا

 پسر ایهم خنده ام گرفت، معلوم نبود دختره  خودم

 رو حرکت داد و راه افتاد. نیماش

 م؟یسمتم برگشت و گفت:کجا بر به
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 ها ها؟ برمت،یخوب م یجا هی یمگه تو نگفت-

 ؟یسراغ دار ییتو جا دم،یچشمش رو خاروند و متفکر گفت: من به گور عمه نداشتم خند گوشه

 سراغ داشته باشه. یخوب یاون جا دیگذره ها، شا یخوش م اد؟یبه پرهام بگم ب یخوایم دونم،ینم-

 که به بازوم اومد صورتم از درد جمع شد. یفشار با

 ؟یکنیدفعه رم م کیولم کن چرا  ییآخ...آ-

 .ادیپسره پرهام اصال خوشم نم نیاز ا یدونیدت خوب مخو-

 ه؟یچ اد،یکه ن ادینم-

 یگم چه خود سر شد یم ییتو، به دا یخود کرد یب-

 بودم که هر لحظه ممکنه منفجر بشه به آراز چه مربوط؟ یمثل بمب تیشدت عصبان از

بگم کور  دیبا یطور فکر کرد نیخودش؟ اگه ا یخودم پرهام هم س یگم باشه آراز جون من س یم ینکنه فکر کرد-

 .یخوند

 کرد. یم ینگفت و با حالت قهر رانندگ یزیچ

 .میبر یخاص یکه به جا نیبدون ا م،یزدیها چرخ م ابونیتو خ حرفیب

 مغازه ها شدم. یبردم و مشغول خوندن تابلو شهیرو به طرف ش سرم

 

 دهم پارت

 رستوران نگه داشته بود. هی یتابلو رو خوندم روبرو ستادیوا نیبعد ماش یکم

 شو  ادهی: پآراز

 زدم. یپلک هم نم یزل زدم به روبروم و حت نهیبه س دست
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 از حدش گذرونده بود. یادیمن رو نداشت، ز یحق دخالت تو کار ها آراز

 شد. ادهیدر سمت خودش رو باز کرد و پ دیاز من ند یحرکت یوقت

 .دیبه هم کوب یبد یشدن ندارم کالفه نشست و در رو با صدا ادهیپواقعا قصد  دید یوقت

 پلکه یرفته اون ور آب، با چند تا دختر الس زده، حاال اومده دور و بر تو م ستیپسره هر کاره، معلوم ن-

 قدر مواظبم بود؟بود؟ چه  میرفته اون هم باز ادتی ست،ین یآدم نیچحرف دهنت رو بفهم آراز اون هم-

که چند سال سوئد بوده و کنار هزار  نیاالن؟ مخصوصا ا هیچه طور آدم یدونیبوده تموم شده، تو م یه هر چگذشت-

 دختر رنگارنگ، پس ارتباطت رو باهاش کم کن.

 گرفت و دوباره ادامه داد. ینفس

تو رو به  ییبرادرتم و دا یکه جا دونمیرو خوب م نیکنم، اما ا لیرو بهت تحم یزیچ خوامیمن نم ،یخواهر نیبب-

 کم حساس بشم، هوم؟ هیمن سپرده پس حق بده 

 .نهینظر آقاجون هم هم ست،یفقط حرف من ن نیاخم نگاهش کردم که گفت: ا با

 همه سال که برگشته. نیاون هم بعد از ا مونه،یپرهام دوست من بوده و م-

اصال پرهام خوب، با  م،یخوایمن و آقاجون صالحت رو م یفهمینم ینورا؟ تو هنوز بچه ا یاریدر م یچرا بچه باز-

 .نیکن یکه با هم باز نیستیاون دوتا بچه ن گهیرو بدون، شما د نیمعرفت، گل، اما ا

 یاز پرهام دله خوش دونستمیاز همون اول هم م ؟یتا حاال صالح دار من تو شد یزدم: هه صالح؟ از ک پوزخند

 یزن یحرف ها رو م نیچون اون همه جوره از تو موفق تره، همه ا یکن یم یسوداالن هم که برگشته بهش ح ،یندار

پاش و تو  ریز یخودت نشست ،یمشکل دار که ییتو نیآد، آقاجون هم پرهام رو دوست داره، ا یچون ازش بدت م

 که نظرش درباره پرهام عوض بشه. نیتا ا یگوشش خوند

حق رو به من بده که  نیو ا ؟یفهم یم ،یچرت و پرت ها نزار، چون تو خواهرم نیحسادت و ا یها رو به پا نیا-

 .یتو نباشه من دوست ندارم باهاش ارتباط داشته باش یهم برا یدیاگه از طرف پرهام تهد ینگرانت باشم، حت
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 نیبهش ا کرد، آراز رو مثل برادرم دوست داشتم، اما یم یصبر و تحملم بهم دهن کج آوردمیداشتم جوش م گید

 شده؟ یسنش هم قانون یکه حت یمن؟ کس یزندگ یدادم، دخالت تو یحق رو نم

هان؟  یکن یم فیتکل نییمن تع یکه برا یهست یبود گفتم: اصن تو ک تیاز عصبان یبود و ناش دیکه از من بع یلحن با

من تعصب داره اما اون  یدونه و رو یدونستم خودش رو برادرم م یحرف رو زدم م نیدونم چرا ا ی)نم ؟یهست یک

 جمله بود.( نیخنک شدن دلم بهتر یلحظه برا

بگه، کم کم نگاه متعجبش جاش رو به خشم  یزیلب هاش تکون خورد تا چ یفورا رنگ تعجب گرفت با نا باور نگاهش

 طرف صورتم سوخت. هیدفعه  کیجبهه ندادم و پر رو تر از قبل تو چشم هاش زل زدم که  رییداد، تغ یبزرگ

 .دیاش رو پشت گردنش کش مشت کرده ستد

و از  دمیدر رو کش رهیبمونم، دستگ یا هیتحمل نداشتم ثان گهیکه من رو زد آراز بود؟ د ینیشد ا یهم باورم نم خودم

 شدم. ادهیپ نیماش

 نیو در رو باز کرد و به زور تو ماش دیخودش رو بهم رسوند و دستم رو کش عیسر یلیهم از من فرز تر بود خ آراز

 نشوندم.

 هم دور زد و سوار شد. خودش

 نورا؟-

 گرفت. نییبهم کرد و سرش رو پا یشرمنده ا نگاه

دارم، اصال  رتیبرادر روت غ هیمن مثل  یفهم یکردم، چرا نم کاریچ دمیدست خودم نبود، نفهم خوامیمعذرت م-

 آخه؟ به من چه کاره توام یمن چ ،یدونیهر طور خودت م

اون حرف ها رو  دیمن ان قدر سر شکسته بشه من هم مقصر بودم نبا یکم آروم تر شده بودم دوست نداشتم جلو هی

 خواستم از من ناراحت باشه. یبودم و نم مونیزدم، پش یم

 گفتم: آراز؟ آروم

 ؟یدیجان آراز؟ بخش-
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هم برادرم  شهیو هم یرو تموم کرد یا در حق من برادرزدم، تو واقع یاون حرف رو م دیمن نبا ،یدون ی...مینه ول-

 مگه نه؟ ،یمونیم

 رو تکون داد. سرش

 تا ببخشمت یالتماسم کن یکل دیده نشد، با-

 هان؟ یگفت یمانند گفتم: تو االن چ غیها رو گرد کردم و ج چشم

 ناراحت باشه. کهیکوچ یآبج نمیگفتم نب یچیه-

 .ارمیرو سرت در م شیرو کج کردم و با ناز گفتم: شرط داره، تالف سرم

 کرد و لپش رو جلو اورد: قبوله بزن یخنده ا تک

 از درد مچاله شد. هویرو با شدت عقب بردم و تو صورتش زدم که  دستم

 خب حقش بود. یخودم هم دلم واسه اش سوخت، ول 

 آخ صورتم-

 خجالت بکش، مرد گنده ناز نازو-

 دست هات رو؟  نمیصورتش برداشت و گفت: بب یرو از رو دستش

 . دیشک دست هام رو جلو بردم که خند با

 فکر کنم قرمز شده  ؟یکوچولو از کجا آورد یدست ها نیهمه زور رو با ا نیتو ا-

 به خودش کرد، یجلو نگاه نهییآ از

 زدم. یمونده بود قهقه ا یصورتش که رد انگشت هام روش باق دنید با

 .یمن دستت رو بلند نکن یرو یحقته تا تو باش-

 ها یگفت: داشِتَم ناسالمت یو با زبون کوچه بازار یقلدر با
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 م؟ینوش جان کن یدرست حساب یغذا هی یخواینم یامشب رو که کوفتمون کرد-

 چشمش گذاشت. یرو رو دستش

 .مید یبه چشم، شام هم م یول ،ییپررو یلیکنم خ یاعتراف م-

                   *** 

 

 ازدهمی پارت

 ساعته واسه امتحان گذاشتن؟ هفت صبح؟ نیا آخه

 زدم. یهفتاد ساله غر م یزن ها رینداشتم و مثل پ حوصله

 . دمیرو د یو از نرده پله ها سر خوردم که مهر دمیکش یپوف

 یافت یخدا نورا االن م یوا-

 تکون دادم. یدست یالیخیب با

 پوستم کلفت شده  گهیجون من د ینترس مهر-

 بدم؟  یمن جواب آقا فرهاد )پدرم( رو چ ادیسرت ب ییاگه بال-

 شما نگران نباش من مثل گربه هفت تا جون دارم.-

 هیکه  منیبگم پورشه، دروغ گفتم سوار ماش انمیپورشه بود نشستم، البته من دوست دارم به ژ هیکه  نمیماش پشت

 دانشگاه یبه سو شیبود شدم و پ دیسف یآزارا

 من امتحان داره؟ نیع یبد شانس هی گنیچراغ قرمز از کجا در اومد وسط راه دانشگاه؟ آخه نم نیاه ا-

 زدم. یتوجه به اطرافم غر م یب

 عروسکت رو گرفته؟ یجون، خانوم کوچولو ک-
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خط افتاده که داد  یبروهاشده و به هوا رفته و ا خیس یبا موها یپسر دنیرو به سمت صدا برگردوندم که با د سرم

 دادم. نیدماغم رو چ یکنار نیالت و لوط هاست تو ماش نیزد از ا یم

 کم سر به سرش بزارم روحم شاد شه هیزدم، بد نبود  یشمار افتاد بشکن هیبه ثان نگاهم

 ه؟ینظر شما چ هوم؟

 نمشیاسکوله، سرم رو به سمت راستم کج کردم تا کامل تر بب داستیاش که پ افهیق از

 گم گل پسر؟ یم-

 شد طرف صحبتم با خودش باشه. یبرگشت پشت سرش رو نگاه کرد، انگار باورش نم 

 هم کرد. یذوق چه

 ؟یبا من-

 جا هست؟ نیا یا گهیکس د-

 ؟یخوا یم یبگو جونم چ-

 ؟یدار یمشکل امرزیخدا ب وتونین انایاح ایبا قانون جاذبه -

 تکون داد. یشده سرش رو به نشونه منف جیگ یکه معلوم بود حساب پسره

 ست؟ین بیعج نیرفته هوا، ا نیاخه موهات بر خالف جاذبه زم-

 .دمیداد و من هم نشن یلب فحش ریکه ز دمیبلند خند یصدا با

 یسر خوش یلیبه نظرم به دکتر مراجعه کن خ-

 ستیمتاسفانه نظرت مهم ن-

 دختر چه زبونت درازه-

 اندازه قدت -
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 برو چراغ سبز شد. ایاصال غلط کردم، ب-

 ها یغلط ها نکن نیاز ا گهید-

 رو باال دادم و به طرف دانشگاه روندم. شهیش

 براشون تکون دادم. ینشسته بودن، دست یمکتین یرو دم،یو کمند رو د کایدور رون از

 سالم بروبچ-

 خونه یم یکه کبکت قنار نمیبی: مکایرون

 خونه؟ یکبکه خروس م که اون یکن یبعد فکر نم-

 دم. یم رشییمنم، هر طور بخوام تغ ندهیگو ،یحاال هر چ-

 نم؟یبب نیرو کن ن،یبلد یچ نیرو ول کن هانی: حاال اکمند

 نورا اومدم. دینصف کتاب رو خوندم به ام شبی: من که دکایرون

 دستم رو تو سرش کوبوندم که آخش در اومد. کف

 ؟یریبه سرت بگ یچه گل یخوایمن نخونده باشم، م دیخاک عالم، اصال شا یا-

 اب نشد واسه ما نون شد. یکیجون اگه واسه تو  یفر یها یری: سخت گکایرون

 : چه جورمکمند

 کوفتتون بشه -

 مرور کنم. یتا کم دمیبه کتابم کش یو دست دمیخند

 سالم-

 که پشت سرم بود اروم جواب سالمش رو دادم و دوباره مشغول شدم.  نینگ یصدا با

 ن؟یخوند یزی: شما چنینگ
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 که خوندن؟ خورهیم ییپکر به آدم ها افهیق نی: به نظرت اکایرون

 خلقته بینورا؟ نگو نه که از عجا ی: تو چنینگ

گور نداره که کفن  نیبه من کرد و ادامه داد( ا ی)اشاره ا ؟یگ یرو م نیجواب داد: نه بابا ا کایحرف بزنم که رون اومدم

که  بهیخونه ها، ان قدر با کتاب غر یداره م نیره، االن نب یتو سرش نم یچیکه نگو، اصال ه هیخنگ هیداشته باشه، 

 کنه. یتازه داره الش رو باز م

 .هیهکا ریچه آب ز میدونست یو فقط من و کمند م گفتیم یحرف ها رو به حالت جد نیا همه

 طور نی: اوم که انینگ

 تکون داد و رفت. یسر دیام نا

 سر خر کم تر، بهتر یهر چ ش،یقلنج گردنش رو شکوند: آخ کایرون

 کنم؟یفکر م یجور نیمن ا ای یمن رو برد یتو االن آبرو نمیبب-

 بود حقش بود فرصت طلب یحاال هر چ-

سر و صدا از همون  شونیکیبر پا شد که با داد  یبا اومدن مراقب ها هم همه ا م،یشروع شدن امتحان به سالن رفت با

 نطفه شروعش خفه شد.

 م؟ینی: حاال کجا بشکمند

 گهید مینیجا بش هیلوت  ریکو یکجا؟ انگار اومد یگیم یجورهیتو معده من -

 مینیجا بشاشاره کرد: اون یبه قسمت کایرون

 رشونیدستگ یزیکه مراقب ها چ میان قدر تو کارمون ماهر بود میو شروع کردشروع امتحان تبادل اطالعات ر با

 .شدینم

 سیپ سیپ-
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قب سرم رو به ع کاستیحساب که رون نیبرگه برداشتم و به کمند نگاه کردم مشغول نوشتن بود، با ا یرو از رو سرم

 س زده و چشم هاش بسته ا شیشونیدستش رو به پ دمیبردم که د

 شدم با پشت دست پلک هام رو فشردم و دوباره مشغول نوشتن جواب ها شدم. وونهیکه البد د الیخ نیا با

 .دیچیهم همون صدا تو گوشم پ باز

 دختره با توام؟ یه سیپ سیپ-

 .دمیطرف تر از خودم د اون یکالس رو کم یاز پسر ها یکیرو چرخوندم که  سرم

 ه؟یسر گفتم: چ با

 شه؟یم یسوال شش چ-

 هش دادم و دوباره مشغول شدم، باز هم همون صدا تو مخم رفت، مردم عجب پررو شدن هارو ب جواب

 ؟یخوایاز جونم م یاه چ-

 ازدهیسوال -

 مراقب دادم. لیصدام نکنه برگه ام رو تحو گهیکه د نیا یهم دادم، برا نیا جواب

 .میرفت رونیدادن و از سالن ب لیو کمند کردم که فورا گرفتن و برگه ها رو تحو کایبه رون یکیکوچ اشاره

 

 دوازدهم پارت

 چه برسه سوال هاش ستینوبخت هم اصال نرمال ن نیسخت بود، ا یلی: خکایرون

ه دونه چ یدانشگاه م سییبده؟ کمر همت به مشروط شدن ما بسته، ر رینوبخت گ نیبه ا ستین ی: واقعا کسکمند

 کنه؟ یطرح م یاستاندار یسوال ها

 یبشه؟ مثال فکر کرد یبده به نوبخت که چ ریگ ادیره، حاال ب یجوب م هیها آبشون با هم تو  نیدلت خوشه، همه ا-

 ن؟یطور نسکافه چه هیبا  ن،یش الیخ یب ره،یگ یطرف ما رو م



 یشراکت اجبار

 
50 

 

 .میکه مهمون تو باش ی: البته به شرطکمند

 برو من جات هستم. نیشما به مفت خور گفت-

 قای: دقکایرون

 بار هم روش. نیا نیکه چتر شهیهم-

                     *** 

 هفته بعد دو

 زدم. رونیامتحان رو دادم و از سالن ب نیآخر

 هام رو باال بردم و قلنج شون رو شکوندم. دست

 رفت. رونیاز تنم ب یخستگ شیآخ-

 ؟یکنیم ی: تنها تنها تک خورکایرون

 .دمیرو د کایپشت سرم برگشتم که کمند و رون به

نفس  نیزار یبه من نم نیچسب یکنه م نیع شهیشما که هم ،یهوا بخور ییده تنها یم یحال کیاره جون تو -

 بکشم.

 کمند: کوفتت بشه 

 .رهیگ یآخر من رو م اهتیسق س-

 ختن؟یها واسه هفته بعد برنامه ربچه  نیدونست یرو م هانیا نی: حاال ول کنکایرون

 ؟یبرنامه چ-

 حدس بزن-

 نه؟ ای یگ یم الیخیب-
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 کورس بندازن؟ خوانی: نگو که مدمیفکر کردم و با شک پرس یکم

 قایدق-

 .ادیتونه ب یکه نم یدون یم ؟یگفتیبهش م دیحاال حتما با کای: رونکمند

 .گشتمیراه واسه رفتن م هیضرب گرفتم و دنبال  نیزم یپام رو با

هم  نیماش هیاطراف تهران که سال تا سال  یاز جاده ها یکی یزاشتن، تو یکورس م یدانشگاه هر از گاه یها بچه

اجازه نداشتم همراه  یحت دمیشن یکه به لطف آقاجون فقط خبر هاش رو از دور م جانیمسابقه پر ه هی شد،یرد نم

 .نمیها برم چه برسه خودم پشت رول بش بچه

 دهیکنن چون عق شیتونستن راض یرم هم نمآراز و پدر ماد یاش رو خواسته بودم، حت از آقاجون اجازه یبار چند

 .ارمیسر خودم م ییبال هیکار ها  نیبود که با ا نیش اا

شرکت  لیاوا کایبشم، کمند و رون الشیخیآقاجون باعث شد کال ب یمخالفت ها نیا یدونستم جراتش رو دارم ول یم

 .دنیاما به خاطر من کنار کش کردن،یم

ف بده که بر خال یلیخ نیو ا امیتونم ب یزد گفتم: من نم یکه حسرت توش موج م یگرفتم و با لحن نییرو پا سرم

شه و  یباشم، باز هم نم رندهیگ میخودم باشم و خودم تصم یمن هر چه قدر هم بخوام رو پا ،یخواسته ات عمل کن

 آراز  ایآقاجون باشه  نهتو یم نیهاش رو به من بده، حاال ا رینفر هست که گ هی شهیهم

ن از هزار بار، اشتباه از م شیچند بار با بابام حرف زدم؟ ب یکن یفکر م ه،یعیطب زیچ هی نی: بهش فکر نکن، اکایرون

 بود که از اول مطرحش کردم.

 نیکن یشرکت م ؟یشما چ-

 : من که دل و دماغش رو ندارم.کمند

 رم خونه مادربزرگم یآخر هفته م یدون یشونه اش حا به جا کرد و گفت: من هم که م یکوله اش رو رو کایرون

خواستن  یو دوست دارن شرکت کنن، اما ان قدر معرفت داشتن که نم ارنیدونستم که هر دوشون بهونه م یم خوب

 بودم. شونیرنگ کی نیدلم رو بشکنن، عاشق هم



 یشراکت اجبار

 
52 

 

بازوم  شسته بود وبه آراز که کنار تختم ن یبازوم چشم هام رو باز کردم، نگاه غضبناک یرو یدست ینیاحساس سنگ با

 داد انداختم. یرو قلقلک م

 .میترسوند یچته اول صبح یآ یآ-

 ؟یش داریب یخواینم-

 .  دمیخز رشیو ز دمیسرم کش یرو رو پتو

 .ادیآراز برو بزار بخوابم، خوابم م ییا-

 .ایب یرم زود یمن م گهید یایآقاجون اخطار کرده ب-

رو از کنار تخت برداشتم و محکم به سمتش پرتاب کردم که به پس  مییاز رو تخت بلند شد لحظه آخر دمپا عیسر

 کلش خورد.

 نهیکنه هم داریب یجور نیکه من رو ا یکس یسزا

 ؟ینداز یجفتک م یداد گفت: واسه چ یکه گردنش رو ماساژ م یحال در

 یزیخوابم رو به هم نر یتا تو باش-

 .یقاط زد یخل و چلت گشت یاز بس با اون دوست ها-

به  گم، نزار آقاجون رو یم یرو جد نیآراز ا ،یش یاجازه وارد اتاقم م یدر ضمن بار آخرت باشه ب دم،یخندهه -

 جونت بندازم.

 .دیرو باز کرد و به شدت به هم کوب در

 شد. یم دهیراهرو شن یاز تو صداش

 برو بابا-

 ها شده بودم. یکول هیزد، شب یم تنم زار یکردم، تو ضیتعو یخوابم رو با بلوز و شلوار گشاد یلباس ها عیسر

 سرم جمع کردم. یو موهام رو باال دمیخند



 یشراکت اجبار

 
53 

 

 بودم؟  دهیهمه خواب نیا یعنینشسته بودن و مشغول خوردن بودن،  یغذا خور زیو آقاجون پشت م آراز

 داد. یرو نشون م کی دم،یبه گوشه سالن کردم که ساعت رو د ینگاه

 چشم هام رو مثل گربه شرک کردم. یتصنع یدادم و با دل خور ییبلند و باال سالم

 .نیبعد شروع کن ام،یمن هم ب نیکرد یجونم؟ حداقل صبر م دونیفر-

 ز؟یشناسمت، دختر هم ان قدر سحر خ ینکن که خوب م یاون چشم هاتم اون جور دهیور پر نیبش ای: بآقاجون

 آراز نشستم. یبرو رو

 شما؟ یچه طور-

 جوابم هم نداد. یمشغول خوردن بود، حت ریبه ز سر

 .دمیخند یکرد و روش رو بر گردوند و پق یشیلب ا ریکردم که ز نگاهش

 ؟یخند یم ی: به چآقاجون

 ام رو جمع کردم. رو از آراز گرفتم و خنده نگاهم

 افتادم. یزیچ هی ادی یچیه-

 : با دهان پر حرف نزن.آقاجون

 اطراف دهنش رو پاک کرد و بلند شد. یرو گفت و با دستمال نیا

 تو اتاقم کارت دارم. ایب یغذات رو خورد-

 

 زدهمیس پارت

 باال انداخت. یبه آراز کردم که شونه ا یگفتم و نگاه پرسش یچشم

 به در زدم و داخل اتاق شدم. یتشکر کردم و به سمت اتاق آقاجون رفتم، تقه ا یمهر از
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 باال بزنم. ینیبراتون آست دهیفکر کنم وقتش رس ه؟یخبر ،یکرد پیتخان، خوش  دونیبه به فر-

 کارت دارم.  نیبش زیکتش انداخت و گفت: خوبه دختر مزه نر بیدارش رو تو ج ریزنج ساعت

 نشستم. نهیبه س دست

 من سراپا گوشم.-

 .ادیقراره برات خواستگار ب یپوش یلباس درخور و مناسب م هی یر یحاال م نیهم-

 ؟یچ-

 . دمیخودم هم ترس دمیکه کش یداد با

 و به حرف هام گوش کن دختر خوب نیبش-

اون هم از  یزیچ نیچن دنیبودم، شن یو عصبان جیرفت، گ یحرف هاش ابرو هام باال تر م دنیلحظه از شن هر

 بود. نیآقاجون برام سنگ

حرف  نیا ن،یکن یمن رو مجبور به کار نیتون یآقاجون؟ من خودم پدر و مادر دارم شما نم یچ یعنیحرف ها  نیا-

 شاهه؟ نیمگه عهد ناصرالد ؟یبله بد دیده که هر کس بود با یم یشما چه معن

ن کرد دیهمه مو سف نیبعد ا یبگ یخوا یم یعنی ستم؟یسر، مگه من پدر بزرگت ن رهیکه گفتم دختره خ نیهم-

ل رو که من قبو یتونه داشته باشه، کس ینم یعنینداره  یفهمم؟ با پدرت خودم حرف زدم مشکل یاندازه تو نفله نم

رسن، حواست باشه  یعطوفت و پسرش م یآماده باش که آقا گهید قهیکنم مورد قبول اون هم هست، تا ده دق

معامله خوب  هیعطوفت  یبا آقا میتون یم رهیوصلت سر بگ نیمن آبرو دارم اگه ا ،یاریدر ن یجلوشون مسخره باز

 شه. یکار پدرت م یبرا یخوب تیموقع نیا یپام لب گوره ول گهیمن که د م،یداشته باش

 یگکنم، زند یمن قبول نم یقرار داد فروخته، ول هیها بود، پس بابا هم من رو به  زیچ نیپول و مقام و ا هیبگو قض پس

تو عمق قلبم فرو رفته بود، چه  یحرف هاش مثل خنجر رن؟یبگ میمن تصم یبه جا هیارزشه که بق یمن ان قدر ب

 قرارداد مسخره؟ هیمن رو بفروشه؟ اون هم به  یراحت نیخواست به هم یطور م

 زدم و به طرف اتاقم رفتم. نیبا پام به زم یسرتق ضربه محکم یبچه ها مثل
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 یرسحرف خودش رو به ک دیطور بود با نیهم شهیاز چشمم افتاد، هضمش برام سخت بود، هم یاشک لجوج قطره

 نشوند، انقدر غرغر کردم که خودم هم خسته شدم. یم

 رو سرم انداختم. یو شال دمیزانوم پوش یتا باال یشمیابر لباس

کنه،  یکه تو مجلس ختم شرکت م یمثل کس قایبود دق یسر تا پام مشک ،یشیآرا چیافتاد بدون ه نهییبه آ نگاهم

 رو برداشتم و رو اسم مامان لمس کردم. میهمون لحظه گوش

 بله؟-

 شما؟ یسالم مامان خوب-

 سالم دختر فراموش کارم، تو حالت خوبه فدات شم؟-

 رو قورت دادم. بغضم

 خوبم-

 آره؟ ینکنه قهر یریگ یتماس نم گهید-

باهاتون در  شهیامتحان هام تازه تموم شده، در ضمن مامان بد جنس نباش، من هم یدون یشما که م ه؟یقهر چ-

 ارتباط هستم.

 .هیکه بدونم حالت خوبه برام کاف نیهم-

 رو نابود کنه. میزندگ یدست یهم مونده بود آقاجون دست نیحال؟ هم کدوم

 خواستگ... نیا هیدل گفتم: مامان قض دو

تو عمل انجام دلم ما هم  زیباور کن عز ،یدونم که تو قصد ازدواج ندار یحرفم رو کامل کنم و گفت: نورا، م نزاشت

رو  دونیبعد به ما اطالع داد، خودت که بابا فر ان،یآقا جونت خودش از قبل هماهنگ کرده بود که ب میشده قرار گرفت

 رو دنده لج هبار هم ظاهرا افتاد نیحرف حرف خودشه ا ،یشناس یم

 آخه...-
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تو هم  دیباش شا یانتخابش فکر کن و منطق یرو یشه منصرف کرد، ول یبزار حرفم رو بزنم، آقا جونت رو نم-

 .یشد یخوشت اومد و راض

 ؟ینیچ یم یکبر یگم قصد ازدواج ندارم، شما صغر یمامان؟ من م یگ یم یچ یفهم یم چیحرص گفتم: ه با

 من خودم پشتت هستم، باشه؟ ینباش یتو برو مطمئن باش اگه ام راض زم،ینداره عز بیع-

 کردم. یش خداحافظگفتم و از یاکراه باشه ا به

 کردم. زیاومد گوشم رو ت یم نییکه از پا ییدادم و با سر و صدا ها هینرده پله ها تک به

فاصله  نیشون هم که از اا افهیشد، ق ینم دهیآقاجون نشسته بودن، صداشون واضح شن یتا مرد کنار هم رو برو دو

 نبود. دایپ

 تق تق صندل هام به سمت من برگشتن. یاومدم که به خاطر صدا نییها رو آروم پا پله

مرد حدودا هم سن و سال آقاجون با  هیبه رو بروم کردم  ینگاه یچشم ریلب دادم و کنار آراز نشستم، ز ریز یسالم

دور داشت وسط نداشت و کامال شفق  نیکه وسط داره دور نداره، ا یامروز یکه بر عکس پسر ها یجو گندم یمو ها

سه سال داشت،  ایو دو  یحدودا س دیزد شا یتر م وونج شیدندون گرفتم تا نخندم، مرد کنارزد، لب هام رو به  یم

 اش بد نبود. افهیق یبود، ول یگوش هاش جو گندم یباال یاز مو ها یکه قسمت

 خورد دست از نگاه کردن برداشتم. یسرم م یحرف آقاجون که مثل گوشت کوب تو با

 ؟یاریب یچا ونیآقا یبرا یخوا یدخترم نم-

د گم آقا داما یزد گفتم: فقط م یو رو به آقاجون که لبخند م دیبه ذهنم رس یزیاجبار بلند شدم که لحظه آخر چ به

 ارن؟ینم فیتشر

 .زمیباز هم دوست داشتم کرم بر یپسره اس، ول نیدونستم خواستگاره هم یکه م نیا با

 

 چهاردهم پارت

 به مرد جوونه کرد. یجون اشاره ا آقا
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 عطوفت هستن. ریام یآقا شونیا-

 پدربزرگمه یکه جا نیا اوه

 اخم هاش. نیلب گفتم: خب هست که هست بره بچسبه به سقف با ا ریز

 که خراب کردم. دمیآقاجون فهم یکنم بلند حرف زدم، از اخم ها فکر

زد  یم یش به قرمزا اش رو قورت داده بود و چهره به آراز رفت که خنده یزد و چشم غره وحشتناک یلبخند حرص 

 و هر لحظه ممکن بود بترکه.

 شمردم و الفرار. متیبه طرف آشپز خونه رفت، من هم فرصت رو غن یدیبا گفتن ببخش آراز

 م رو آزاد کردم.آراز که کف آشپزخونه چهار زانو نشسته بود و دلش رو گرفته بود، خنده ا دنید با

 ییبابا یبگ دیبا ،ییآقا یگکه بهش ب نیا ینورا فکر کن بشه شوهرت، به جا-

 خودم نداشتم. یرو یچون کنترل دمیخند بلند

 .یرو قبول کن شنهادشیپ دیگه با یکرده که م یدونم آقاجون چه فکر یمن نم-

 .میبرداشت دنیجون دست از خند یمهر یصدا با

 شنون، بعد حسابتون با آقاست. یبسته وروجک ها االن م-

 مرحوم جد آقاجون رو داره  یسن اسکلت ها نیجون؟ شما مرده رو بب یآخه مهر-

 کشتمون. یآقاجون م ه،یلیخ میکارت نکنه نورا، جون سالم به در ببر ی: خدا بگم چآراز

 خواست من رو تو منگنه نزاره. یم-

 رفتم. رونیآماده کرده بود گرفتم و بعد از آراز از آشپز خونه ب یرو که مهر یچا ینیس

 یم اکیرو واسه رون تیطرف، فعال اولو نیشوتش کن ا ومدیت از هر خواستگارت خوشت نگف یم شهیهم کایرون ادمهی

 .ارهیرو نشونش بدم فکر کنم دخلم رو ب نیزارم، که اگه ا
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 کرد و به مهمون ها اشاره کرد. زیآقاجون تعارف کردم که با طعنه چشم هاش رو ر به

 ام ازش استفاده کرد. نهییشد به عنوان آ یش ان قدر براق بود مگفتم کچله کله ا یسمت کچله رفتم، وا به

 گفت. یلب نچ نچ ریرو تعارف کردم که ز یبودم، چا رهیش خکه به کله ا یدر حال 

 فکر کرده چشم هام چپه  البد

 رو تعارف کردم که سرش رو باال آورد و به چشم هام زل زد. یچا شیبه مرد کنار رو

 کن. شیپر رو چشم هات رو درو کهیمرت شیا

رو  یچا ینیآن س کیاستفاده کردم و در  شیاز حواس پرت د،یزدم که فکر کنم تا ته حلقمم د ییدندون نما لبخند

 پاش چپ کردم.  یرو

 دفعه به خودش اومد و شروع به غرش کرد. کی

 سوختم، آخ پام  یآ-

 زدن من دید یهم سزا نیباغ فرار کردن، ا یکه فکر کنم کل پرنده ها دیکش ینعره ا چنان

لب  ریکردم، ز یچه غلط دمیکه دور از تظاهر نبود به آقاجون انداختم که با چشم غره اش فهم یشرمنده ا نگاه

ام گرفت، آقا جون هم  خنده آراز نگاهش کردم و من هم نا خود آگاه خنده کیخوندم که با شل یداشتم اشهدم رو م

 .دیپر یم نییکنه، پسره ام که مثل مرغ سر کنده باال و پا کار یدونست چ ینم

 شد. سیبه من انداخت که فکر کنم شلوارم خ یغضبناک نگاه

 ؟یبود کرد یچه کار نیعقل ا یدختره ب-

 هو نفسش بند اومد. کیحرف پسره تموم شد  تا

 یپارچ آب رو روش خال دمیتازه فهم باال رفته به شاهکار رو بروش زل زده بود. یبا ابرو ها یپارچ خال هیبا  یمهر

 .میرو کم داشت نیکرده، فقط هم

 لحظه دلم براش سوخت، اما خب حقش بود، نه؟ هی د،یچک یبه پسره افتاد که آب از سر و روش م چشمم
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 .ستیما ن یجا جا نیپدر ا میسامسونتش رو برداشت و رو به پدرش گفت: بر فیخشم ک با

 م؟یگناه به جان بخر نیبال را به کدام نیآه پدر ا ه،یهند لمیلحظه فکر کردم ف هی ییخدا

 درسته پسرم-

 که من کشته مرده تو ام نینه ا حاال

کرده  تیرو ترب یدختر نیاعتماد از شما انتظار نداشتم هم چ یروم رو برگردوندم که کچله دوباره گفت: آقا یشیبا ا 

 .نیدادنش باشبه نظرم بهتره اول ادب بشه بعد به فکر شوهر  ن،یباش

 ده. ینم تیبه نظر شما اهم یمتاسفانه کس-

 خب حقش بود. یشدم ول مونیآقاجون از گفته خودم پش یچهره عصب دنید با

 تکون داد. یجون شرمنده سر آقا

 .دیکرد شما ببخش یخوام رسول جان بچگ یعذر م-

 .ستیدرست ن یعنی ره،یوصلت سر بگ نیکنم ا ی: به هر حال من فکر نمکچله

 بهتر-

 خونش به جوش اومده بود از گوشه چشم نگاهم کرد و ادامه داد. گهیآقا جون د 

 حاال نیداشته باش فیطوره تشر نیبله هم-

 نه ممنون-

 ندادم. یتیهاشون اهمحرف  هیبق به

آقاجون رو بشه فاکتور  یگذشت، البته اگه چشم غره ها ریسابن خدا رو شکر به خ یکردم تو دلم قند م احساس

 رفت.گ

 جانانه آماده کن. هیتنب هی یلب گفت: خودت رو برا ریز آراز
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 گرفت. شیزد و راه پله ها رو در پ یثیخب لبخند

 کنه. ینه، نرو صبر کن، من رو نجات بده االن پوستم رو م یوا-

 زد. یو پوزخند مسخره ا دیخند

 دم. یتو رو نم یها یبه من چه، من جواب کله شق-

 هنوز نرفته بود که با داد آقاجون سر جاش خشک شد.  یراهش ادامه داد ول به

 تنده. یلیخ ششیکنه آت ریبه خ خدا

 .هر دو تو اتاق من-

 دلم خنک شد. شیآخ

 که با بسته شدن در اتاق آقاجون، آراز به طرفم اومد و بازوم رو گرفت. میو آراز با ترس به هم نگاه کرد من

 دهیبرامون د ییچه خواب ها ستیجور توام بکشم؟ معلوم ن دیتوعه، حاال من با ریاه همش تقص-

 داد دهن باز کنم. یبازوم اجازه نم درد

تو مراسم  یزار یپا م یکن یغلط م ،یکه نخند یریجلو خودت رو بگ یتون یول کن دستم رو، تو که نم وونهید-

 من یخواستگار

 ام دلش بوده. یلیگه انگار خ یم یجور هی-

 

 پانزدهم پارت

 نبوده به تو چه؟ ایده بو-

 دونم با تو یرو از دست بدم من م شگاهیساکت شو، نما-

 برو بابا-
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 .دیکرد و دستم رو کش یاخم

 دسته ها؟ نیاحمق، ا-

 تر نشده یتا جر میبر ایحرف نزن، ب-

 .میسرش راه افتادم و وارد اتاق آقاجون شد پشت

 ضرب گرفته بود. زیم ینشسته بود و رو زشیم پشت

 . ستادیو آراز هم کنارم وا یصندل یرو نشستم

 شنوم؟ یخب، م-

 رو آقاجون؟ ی: چآراز

 داد زد. بایتقر

 ؟یکرد خشونیفکر سنگ رو  یبودن که توعه ب یاون ها ک یدون یبود، م یچه رفتار نیعقل ا یدختره ب-

 خوام ازدواج کنم، آقاجون... یمن قبال هم بهتون گفته بودم نم-

حاال  ،یکه ان قدر سرخود شد یکرد خودیتو ب ،یدهن من رو باز کن یتون یدختر م نمیآقاجون و... استغفراهلل، بب -

 ؟یدیفهم ،یقبول کن دیام که شده با یعذر خواه یبرا یرفتار ها رو در آورد نیکه ا

 نوراست. یبابا ی: آقاجون اون مردک جاآراز

 به طرف آراز پرتاب کرد که تو هوا گرفتش. زیم یرو از رو خودکارش

و شما  ،یهر و کر راه ننداز گهیرسم، تا د یهم م یکیاش حساب تو  که به موقع یحرف نزن پسره صلوات یکیتو -

 ؟یدیفهم یکن یآماده م گهید یجلسه خواستگار هی ینورا خانم خودت و برا

از آرزوهاش، از اهدافش، خواسته هاش، انتظار  ن؟یدون یم یساله چ ستیدختر ب هیفهمم، شما از  ینه آقا جون نم-

 هگیهمه کبکبه دبدبه، د نیهمه مال و منال، با ا نیازدواج کنم که هم سن پدرمه؟ اصال خود شما، با ا یبا کس نیدار

 قیشما االن تو پارک ها کنار رف یهمه هم سن و سال ها ن؟یچرا هنوز هم به فکر مقام ن؟یبه کجا برس نیخوا یم
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اون ها دوباره برگردن؟  نیبگ نیخوا یهمه آبرو و عزت و احترام م نیشنون، شما با ا یگن و گل م یهاشون گل م

 کرد؟  نیراحت بهتون توه یلیکه خ ییاون آقا

 یم یتو ک ست،یبه حالش گر دیبا ست،یبه ب دیگفتن دختر که سنش رس امیاال میبه خودم مربوطه کار هام، از قد-

 یم یاراده کن یهمه خواستگار هات تا وقت یکن یموهات رنگ دندون هات شد؟ فکر م یوقت ؟ینازدواج ک یخوا

ده که نش دایپ یکرده و من گفتم نه؟ گفتم هنوز کس یپسر چند تا تاجر بزرگ تو رو از من خواستگار یدون یمونن؟ م

 یها پول از سر و روشون م نیا ااومد سمت تو واسه خاطر پولت بود، ام ینوه من رو داشته باشه، هر کس م اقتیل

 .انیاما نگران نباش دوباره م ،یتو بودن که پرشون داد قیها ال نیباره، ا

نگاهم  یرو تو تمیکنم، تمام مظلوم شیرو کنترل کنم تا بتونم راض تمیکردم عصبان یم یهام مشت شد اما سع دست

که باهاش  نیچه برسه به ا ومدیهم نبود، من اصال ازش خوشم ن یو گفتم: آخه آقاجون طرف آدم قابل دار ختمیر

 زیاز دستم ل ینیبهم، من هم خسته شدم س دزل زده بو یجورچه زیمردک ه یدیکنم،  بعد هم شما که د یزندگ

 خورد.

 دونم از قصد بود. یمن که م ،یچیآروم گفت: اگه من تو رو نشناسم که ه آراز

 به بازوش زدم. یا سقلمه

 تونه گند بزنه به نقشه من یم نیعه بب ،سیه-

 رسم آقا آراز یحساب توام م د،یخند زیر

 تکون داد. یسر یکم آروم تر شده بود با کالفگ هیکه  آقاجون

 .یو تو هم حق اعتراض ندار انیگم دوباره ب یم ه،یکیدر هر صورت من حرفم -

 انیدونستم اگه ب یم نن،یام رو نب هیگرفتم که جلو آراز و آقاجون نشکنم که گر نیینگفتم و فقط سرم رو پا یزیچ

 رن؟یبگ میتصم تیواسه زندگ هیتر که بق شیب نیاز ا یبدبخت گهیدفعه تمومه، د نیا

 یحرکت بلند شدم و جلوش رو زانو نشستم و با لحن هیخورد نشم و تو  نیاز ا شتریگلوم رو قورت دادم تا ب بغض

 یمن نورام، همون ن؟یخواسته خودتون قرار بد چهیمن رو باز یزندگ یبه راحت نیتون یه گفتم: چه طور مملتمسان

 که...
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 زنم؟ یگدار به آب م یمن ب یکن یفکر م ؟یفهم یخوام، چرا نم یده آخه دختر من صالحت رو م-

 به هدفتون دنیمعامالت مسخره شما، فقط واسه رس یسر هیشم به  یبله، چون من دارم فروخته م-

 ...ای یکن یمرد ازدواج م نیبا ا ای ه،یکیحرفم -

 زد.  یگفت و من خشکم نم یکاش نم یادامه حرفش بودم که ا منتظر

 .ستیتو ن یجا گهیخونه د نیصورت ا نیا ریدر غ-

 داد زد. آراز

 آقاجون؟-

 زد؟ به پاره تنش؟ یحرف رو به من م نیشد، آقاجون ا یاومدم، باورم نم رونیآراز از بهت ب یصدا با

  رونیهر دو ب-

 گهیجا د نیگفته بود ا یگفتن نداشتم از طرف یبرا یتوسط آراز گرفته شد، آروم چشم هام رو بستم، حرف دستم

 کردم. یرو انتخاب م یکیدو تا راه  نیا نیب دینداشتم، درسته سخت بود اما با یکار گهیپس د ست،یمن ن یجا

 و از اتاق خارج شدم. دمیکش رونیبه آراز زدم و دستم رو از دستش ب یتلخ لبخند

 بشم؟ الیخیهمه زحمت هام رو ب نیاون هم اول ترم، ا ؟یها اما دانشگاه چ نیبابا ا شیتونستم برم پ یکاش م یا

 که در اتاق باز شد. ختمیچمدونم ر یرو تو لمیدست از لباس ها و وسا چند

 آراز ازش رو گرفتم. دنید با

 نورا؟-

  رونیبرو ب-

 ؟یکش یگفت، تو چرا زود کنار م یزیچ هیبود  یآقاجون عصبان-

 کرد؟ رونمیبدتر که از خونه اش ب نیاز ا یچ گهیگفت؟ د یزیچ هی ن؟یهم-



 یشراکت اجبار

 
64 

 

 کرد گفت: نورا یم یکه با موهام باز یسرم گذاشت و در حال ینشست و دستش رو رو کنارم

 شده دستش رو پس زدم. یو عاص کالفه

 اه ولم کن آراز-

 

 شانزدهم پارت

روش زدم دلم  یدادم قاب عکس مامان و بابا رو برداشتم و بوسه ا یطور که لباس هام رو تو چمدون جا م همون

ا، رفتم اون ج یفروختن االن م یکاش قبل رفتنشون خونه رو نم ششون،یشد برم پ یبراشون تنگ شده بود کاش م

 .ستمیوا خودم یتونم رو پا یخودم م دیرفته بود، همتون بر یدونم ک یآراز هم نم

 .دمیدر رو کش رهیدستگ دم،یکه کفش هام رو پوش نیرو برداشتم و بعد از ا چمدونم

 نظرش عوض شده باشه برگشتم. دیکه شا دیام نیصدام کرد با ا آقاجون

ه ب یرو بچش یکم که طعم سخت هی ز،یم یرو بزار رو یو کارت بانک چییبرو، اما قبلش سو یبر یخوا یحاال که م-

 .یرس یحرف من م

 در هم گفتم: چشم یگرفتم و با اخم ها نییرو پا سرم

 در رو بستم. یخداحافظ یانداختم و ب زیم یکه گفته بود رو رو ییها زیبردم و چ فمیرو تو ک دستم

رگشتم آراز بود، با غم نگاهش کردم که فورا تو شد، ب دهیدور نشده بودم که مچ دستم از پشت کش یچند قدم هنوز

 . دمیبغلش کش

دم باهاش حرف بزنم  یقول م یپا داره ول هیمرغش  گه،یآقا جونه د ادیام از دستم بر نم یبگم، کار یدونم چ ینم-

 اومد. نییپا طونیاز خر ش دیشا

 .ستیمهم ن-

اگه آقاجون نبود  یکن یخواد خوش بختت کنه، نورا فکر م یم یجور نیخودش ا الیده، به خ یم ریان قدر گ نینب-

آب هم روش، اون  هیو  دنیپول بود باال کش یاون از عمو هام که هر چ ،ینه مادر یکردم؟ نه پدر یکار م یچ دیمن با
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ه کال یکردن باز هم سر من ب یتازه اگه پسر هاش تلکه اش م ،نوه داره هیافتاد  ادشیاز پدربزرگم که دم مردن تازه 

 یبه اسمم کرد تونستم باهاش اون آپارتمان رو بخرم وگرنه کالهم پس معرکه بود، فکر م نیزم کهیت هیموند،  یم

تو نرو نورا،  یگه برو ول ینرو، اون م یجور نیا یقبول کن، ول گمیدرست کرد؟ من نم یواسه من زندگ یک یکن

رو،  شییبمون و تحمل کن زور گو ،یخواست که تو بر یمن یکنه وگرنه دل یخواست تو رو راض یباش فقط م مطمئن

 ؟یرو دار ییجا ؟یبر یخوا یاصال کجا م

 یبفهم یستیزد، آراز تو دختر ن یشد اون حرف ها رو نم یاگه نظرش عوض م ه،یتو دلش چ ستیگفتم که مهم ن-

واسه  یتون یکه م ینیب یم یده وقت یبه آدم دست م یعرضگ یآقاجون، حس ب یبا حرف ها دمیکش یمن چ

 یا، وله هیاون آدم ک ستین مهمحاال اصال  گه،ید یکیدست  یرو بد تیزندگ دیکل دیاما با یریبگ میتصم تیزندگ

رم  یم ییجا هینشده  یزیحاال ام که چ اره،یحرفش نه ب یتونه رو یبابام هم نم یحت نمیب یم یشکنه وقت یدلم م

 گهید

 کجا؟-

 کمند ای کایرون شیدونم پ یچه م-

شب اون جا؟ اصال تو  هیجا،  نیشب ا هی هیو گفت: حرفش هم نزن، مگه الک دیبه موهاش کش یکرد و دست اخم

 ؟یبر یخوا یکه م یمطمئن

 حرص داد زدم و دستم رو جلوش تکون دادم.  با

 .یسازمان سنجش راه انداخت گه،یخوام برم، فقط دست از سرم بردار د یاره فقط م-

 هاش رو جلوم گرفت. دست

 باشه آروم...آروم-

 شد.  زونیاز دستش آو یدیبرد و دسته کل بشیج یدستش رو تو بعد

 ه؟یچ نیا-

از  یرسه ول یجا که نم نیا یامکاناتش هم خوبه به پا ،یاون جا بمون یتون یم یخونه ام، تا هر وقت بخوا دیکل-

 .امیتونم همراهت ب یببخش خودم نم گهیبهتره، د یچیه
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 .میحرف ها رو ندار نیهم به زبون آوردم که گفت: من و تو ا نیبهش کردم واقعا ممنونش بودم هم یقدردان نگاه

 آورد و کف دستم گذاشت. رونیب بشیاز ج یبانک کارت

 شه. یحتما الزمت م ریهم بگ نیا-

 یکه بابا هر ماه برام پول م یکارت ستم،یکه ن چارهیب ریفق گهید یکرده ول رونمیو گفتم: درسته آقاجون ب دمیخند

 راحت. التیفرسته رو دارم، خ

 مطمئن باشم؟-

 بله-

 کتش گذاشتم. بیرو تو ج کارت

 .ینش ریفق بتیپولت رو بزار ج-

 لب ادامه دادم. ریز

 کشونه. یپولش رو به رخ من م-

 ها دمیشن یآ یآ یآ-

 ه.د ینم ینعمت رو به هر کس نیخب خدا رو شکر گوش هات سالمه، خدا ا-

 تکون داد. یو سر دیخند

 ؟یدار یحرف هات بر نم نیهم دست از ا تیموقع نیتو ا-

 ترک عادت موجب مرضه-

 خواستم. یاز خدا نم یچیزبون تو رو داشتم، ه نیاگه من ا یعنی-

 ام یکه االن غرق خوش ستین-

 زد و دوباره بغلم کرد. یمهربون لبخند
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هر ساعت از  ،یزن یبه خودم زنگ م یداشت یزنم، کم و کسر یبار بهت سر م کیمراقب خودت باش! چند وقت -

 نکن ازم، در ضمن... غیشبانه روز، هر وقت، در

 بهش چشم دوختم. منتظر

 ها یزیم رو به هم نرخونه ا-

 سرش اومد به خودش مربوطه ییکنه، بال یخواد من رو حرص یخودش م نیبب میرو باال گرفتم و گفتم: اوس کر سرم

 و دسته چمدونم رو تو دستش گرفت. دیخند

 قربون دستت م،یو پاش کرد ختیر یشب ها با دوست هام حساب یفقط پر-

 قدم عقب رفت. هیاش زدم که  نهیمحکم تو س فمیک با

 ؟یکن یم یزجر کش یدار ،یشعوریب یلیخ-

 .ومدهین یرو به تو خوب دیاصال بده کل-

 رو کف دستش گذاشتم. دیکردم و کل یام رو جد افهیق

 بفرما-

 کردم. ینه غلط کردم شوخ-

 رو برداشتم. دیو کل دمیخند

 کردم. یمن هم شوخ-

 .ستین التیخ نیاصال ع ادیخوشم م-

 کردم؟ عیضا یلیخ یعنیعه؟ -

 زد. یکم رنگ لبخند

 ینگ یبگ-
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 برم  گهیمن د-

 .شتیپ انیها اون پت و مت هم بگو ب یباشه فقط تنها نمون-

 .ادیباشه، حاال چمدون رو تخ کن ب-

 

 هفدهم پارت

تر دوستش  شیام ب واقعا از برادر نداشته دمیو گونه اش رو بوس ستادمیپنجه پام ا یکرد، رو میدر همراه یجلو تا

 داشتم.

 لپش گذاشت. یدستش رو رو یمسخره ا افهیق با

 یتو، چه قدر چندش یکرد میتف ییا-

 گلم  یا زهیتو پاستور-

 به عمارت کردم. یو نگاه کوتاه دمیچمدونم رو کش دسته

 برو آژانس منتظرته ،یایکه باز هم م یبر شهیواسه هم سیقرار ن ؟یکن یم یخداحافظ یبا چ گهیبرو د-

 فکر همه جا رو کرده پس

 شدم. نیبراش تکون دادم و سوار ماش یدست

ه اما خونه بود، گفته بود نا مرتب یختگیو به هم ر یفیکه چشمم رو گرفت کث یزیچ نیرو تو قفل در انداختم، اول دیکل

 از اتاق ها رو باز کردم و چمدونم رو کنار تخت گذاشتم.  یکیحد داغون باشه، در  نیکردم تا ا یفکر نم

 زانوم بود، عوض کردم. یکه تا باال یو شلوارک یبند دیتاب سف هیهام رو با  لباس

 جانانه آماده کردم. یریگردگ هیسرم بستم و خودم رو واسه  یرو یکیدستمال کوچ 

 مینیکه به ب یبد یکردم و به کمرم بستمش، با بو دایپ یبند شیها رو چک کردم تا پ نتیاز همه تک تک کاب اول

 دادم. نیخورد احساس تهوع کردم و دماغم رو چ
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رو از  سهیام ک گهیدستم دماغم رو گرفتم و با دست د هیبا  دم،یرس نتیکاب یبو رو گرفتم تا به سطل زباله تو منشا

 آوردم و آشغال ها رو داخلش انداختم. یبزرگ تر سهیک دم،یکش رونیسطل ب

 و به حاصل تالشم زل زدم. ستادمیاز سه ساعت تمام خونه مثل دسته گل شد دست به کمر وا بعد

 گرفته بود. ندهیمواد شو یکوزت کار کردم، کل خونه بو اندازه

 یکه آقا جون داره فکر کنم چند ماه یبا اخالق دم،یو لباس هام رو تو کمد و کشو ها چ لیتو اتاق رفتم و وسا عیسر

 به حال خودم کنم. یفکر هیجا سر کنم تا بعدش  نیا دیرو با

 بود.  یدوش حساب هیو روشنش کردم حاال نوبت  ختمیر ییلباس شو نیرو تو ماش فیکث یها و پارچه ها دستمال

 خورد. یبو به هم م نیگرفته بود و حالم از ا تکسیوا یبو بدنم

جون  گهیدست هام د دمش،ییسا یاس وان رو پر از کف کردم و حساب ختهیحموم رو باز کردم، اه چه به هم ر در

رو  میشونیپ یرو یبا پشت دست کف ها خت،یر یصورتم م یو رو دیچک یهام دونه دونه م ینداشت آب از چتر

 اک کردم.پ

 باشه. فیکردم آراز ان قدر کث یزد، فکر نم یبرق م یدیشد و از سف زیحموم تم باالخره

تنم  یو بلوز شلوار مخمل قرمز دمیتنم خارج شد، موهام رو سشوار کش یگرفتم که تمام خستگ یدوش حساب هی

 کردم.

 رو گرفتم که بعد از دو بوق جواب داد. کایرو برداشتم و شماره رون لمیموبا

 ه؟یگفت: ها چ ینسبتا بلند یصدا با

 مامانت کنارته؟ یرون-

 ؟یکار دار یبا مامانم چ ؟یچ-

 افسارت رو ببنده. ادیآخه فکر کنم دوباره تو رو باز گذاشتن، بگم ب-

 .دیکش غیج
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 یدیخودت افسار بر-

 رو بده مامانت یگوش ییا-

 ؟یباز گفت-

 کرده. یچرا کم کار نمیتو باهاش حرف بزنم، بب تیام راجع به تربخو یآره م-

 حرص داد زد. پر

 نورا...ا-

 گوشم سوراخ شد، امروز انگار قرعه به نام من افتاده؟ ره،یآخ نورا بم-

 ؟یقرعه چ-

  تیریپاچه گ-

 کشمت نورا دعا کن دستم بهت نرسه یم-

ر و س یکه قراره بازش کن اریفرستم چترت رو جمع کن ب یت ممن اومدم خونه آراز آدرسش و برا نیکم غر بزن، بب-

 نره ادتیکمند  ،یمن نازل ش

 اون جا چرا؟-

 گم. یم نیچراش رو اومد-

 رو سرت آوار بشم.   امیباشه زود م--

  یبا یفدام بش یمنتظرم قربونم بر-

 یبا وونهید-

 تابیت یرو گفتم دو تاشون مثل خر یخواستگار یایکردم و تا قضا فیرو براشون تعر انیجر کایاومدن کمند و رون با

 زده ذوق کردن. 
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 . ادیاون دور و ورا نم یکس گهید یترش یکه، باور کن م یرو سوزوند چارهیب کهی: مرتکایرون

 که هست. نهیهم-

 شد. یبادم خال یمثل بادکنک یخال خچالی دنیو باز کردم که با د خچالیرو واسه اش در اوردم و در  زبونم

 نداره.  یزینگفته بود چ زآرا

 اومدم رونیو آماده از اتاق ب حاضر

 بود. یو ینگاهش به ت کمند

 وقت شب کجا؟ نیا-

 خوام برم دانشگاه یم-

 باشه برو-

 گه؟یم یچ نیهام باال رفت ا ابرو

 .دمیدفعه خند کی

 کنکور شو، آخه االن دانشگاه بازه؟ کیعقل و هوش برو رتبه  نیتو با ا-

 چشمش رو مالش داد. گوشه

 یگ یاوم راست م-

 گرفتم یاش م داداش داشتم تو رو واسه هیعاشقتم ها، اگه  یعنی-

 و ذوق زده چشم هاش رو گشاد کرد. دیخند

 ؟یآورد یدر م یاون وقت واسه ام خواهر شوهر باز-

 اصال-

 خخخ دروغ گو رو خدا برد جهنم-
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 دوستت دارم. یکه دلقک ستین-

 رتاب کرد.به طرفم پ یبالشت

 کجاست؟ کایخودم، رون زیچ-

 ییدست شو-

 سره اون توعه کیجا؟  جا پهن کرده اون-

 دونم. یچه م-

 پالتوم رو بستم. یها دکمه

 . رمیبرم بگ دیبا م،یتو خونه ندار یزیچ-

  امیمن هم م یشه بر یخب تنها که نم-

 .ستیمال من ن نیجا رو نترکون نیفقط خواهشا ا ام،یکنم م یم دیرم زود خر یمن خودم م-

 نره ادتی لیفقط آلوچه لواشک پاست ،ی: اوککایرون

 ترس برگشتم و بهش نگاه کردم. از

 بگو خجالت نکش. یدار یا گهیاگه سفارش د ؟یبه فکر شکم یشد هیتازه تخل ؟یاومد یتو ک-

 هینه فدات کاف-

 کردم. یهیعاقل اندر سف نگاه

 

 هجدهم پارت

 ادیرد کن ب-

 رو؟ یچ-
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 چییسو-

 کنم. یم تیروش خط خط وفتهینورا، جون تو و رخشم، خط ب-

 داره. ینیکنه خانم المبورگ یندونه فکر م یک هر-

 .ستیکم تر از اون هم ن-

 شدم. ادهیرو پارک کردم و پ نیماش یبه فروشگاه بزرگ دنیرس با

 هست حله کایکه رون یباشم البته تا زمان نیماش هیبه فکر  دیبا

 و آلوچه و لواشک و... پر کردم. پسیافتاد سبدم رو از انواع چ یخوراک یبه قفسه ها نگاهم

 .ختمیتوش ر ییآوردم و مواد غذا یا گهیدو سبد پر شده بود سبد د بایتقر

خودم رو بهشون رسوندم، دستم رو فرو بردم  ده،ینکش هیها از دور چشم هام برق زد و به ثان لیقفسه پاست دنید با

 برداشته شد. یا گهیاز بسته ها رو بردارم که هم زمان توسط دست د یکیا تو سبد ت

 دستم رو تو سبد بردم و بسته رو برداشتم اما لحظه آخر از دستم کش رفت. دوباره

 و هفت هشت ساله افتاد. ستیحدودا ب یخشم سرم رو باال بردم و نگاهم به پسر با

 خوره؟ یم لیگنده پاست مرد

 ومد؟یدونم چه قدر نگاهش کردم که با پوزخند گفت: خوشت ن ینم

 از اون بسته ها نبود. گهید یاخم روم رو گرفتم و دوباره دستم رو تو سبد بردم ول با

 رفته بود. یحرص روم رو به طرفش بردم ول با

 بوق کهیمرت-

 فروشگاه بهم هشدار داد. یاز مسئول ها یکیگفتم که  یبلند یرو با صدا نیا

 ؟یتا ک یعدالت یب ها



 یشراکت اجبار

 
74 

 

 خوام. یمن همون ها رو م ارم؟یب یخرس لیمن از کجا پاست حاال

 اومدم. رونیها رو حساب کردم و ب دیو خر ختمیشکل دار رو تو سبد ر یها لیحرص چند بسته از پاست با

که به  یارو تو صندوق عقب گذاشتم و پشت رول نشستم، هنوز استارت نزده بودم که با تقه  یخوراک یها پاکت

 خورد سرم رو برگردوندم. نیماش شهیش

 هم همون پسره  باز

 ه؟یاشاره سر گفتم: چ با

 بکشم. نییرو پا شهیکرد که ش اشاره

 شد. زونیآو شهیاز ش لیرو زدم که دو بسته پاست دکمه

 ه؟یها چ نیاخم گفتم: ا با

 نیخواست یکه م ییهمون ها-

 ریرو باال بدم که گفت: مال بچه خوردن نداره بگ شهیکردم و خواستم ش یمعنا دار نگاه

 خو... یخوام ارزون ینم-

 ها رو تو بغلم انداخت و رفت. لیجمله ام تموم نشده بود که پاست هنوز

 رو عشقه لیبابا پاست الیخیفرهنگ، ب یب کهیمرت

 زاشتم. یکردم دونه دونه تو دهنم م یم یاز بسته ها رو باز کردم و همون طور که رانندگ یکی 

 جواب داد. کایرو زدم که رون فونیبه خونه آ دنیرس با

 گهیباال د ایب-

 گرفتم. فونیآ یها رو جلو لونینا

 .ارمیب ییها رو تنها نیتونم همه ا یدستم پره؟ نم ینیب ینم-
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 باشه اومدم.-

 لیآلوچه و پاست یکل نیجا رو بب نیگفت: اوم ا یخوراک یپاکت ها دنیدر رو باز کرد که با د کمند

 ها رو رو اپن گذاشتم و لباس هام رو عوض کردم. پاکت

 از خجالت شکمم در اومدم. یو حساب دمیاز تو پاکت ها چند بسته آلوچه برداشتم و رو مبل دراز کش 

 جا دادم. خچالیو  نتیرو تو کاب یخوراک یبسته ها بعد

با  یول دن،ید یزیچ یجونور یحشره ا دیلحظه فکر کردم شا هیاومدم،  رونیاز آشپزخونه ب یدختر ها فور غیج با

 .دیکش یاون م دیکش یم نیکه بعله خانوم ها سر آلوچه دعواشون شده، ا دمیصحنه رو بروم د دنید

 صداتون رو نیببر-

 جذبه  گنیم نیتو نطفه خفه شد به به، به ا کشونیقدر بلند و محکم گفتم که ج ان

کرده بودم رو به سمتشون  میشلوارم قا بیتو ج یواشکیکه  یکردن، بسته آلوچه ا یتاشون مظلوم نگاهم م دو

 کردن . غیج غیپرتاب کردم که دوباره ج

 . ستنیها درست بشو ن نیکنم باز هم ا یکار هر

 عه گهیبسته د-

 یتو هم، مثل مامان ها شد گهی: خب دکایرون

 خسته شدم از دستتون ومدهیهنوز ن-

 زدم. یگشتم و هم زمان غر م یقابلمه م ها دنبال نتیکاب تو

 خنده دختر ها سرم رو از اپن باال بردم. یصدا با

  ن؟یخند یم یبه چ-

 .یزن یغر م یزن ها ه ریکه مثل پ نی: به اکمند
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 کردم. زیهام رو ر چشم

 آره؟ نیخند یبه من م-

 اوهوم-

 .گمیصبر کن االن بهتون م-

به حالت چهار زانو  نیزم یرو م،یکه خسته شد میو به هم بالشت پرتاب کرد میرو دنبال کرد گهیقدر هم د ان

 نشستم.

 .میریبم یزده ها از گرسنگ یمثل قحط دیوگرنه با د،یواسه شام کن یفکر هیهوف خسته شدم، -

 .کنمیدرست م ای: من الزانکایرون

 : هوم میزمان گفتو من هم  کمند

**** 

 از اومدنم به خونه آراز گذشته بود. یماه کی حدودا

 رفتن. یم یجا پالس بودن و هر از گاه نیهر روز ا کایو رون کمند

 موندن. ینم ادیاومدن و چون بچه ها راحت نبودن ز یوقت ها م یو پرهامم گاه آراز

 شدم. یحالش م یاینداشتم و دورادور از آراز جو یآقاجون خبر از

بود،  یکیشناختمش حرفش  یمن که خوب م یول ادیب نییپا طونیف بزنه، بلکه از خر شبابا قول داده بود باهاش حر 

 دونه یخدا م ؟یازدواج کنه حاال با ک دینورا با

 خوشگلم رو که آقاجون گرفته بود. نیکه راحت تر باشم، ماش دمیخر یدیسف دیکه داشتم پرا یبا پول شیپ هفته

 

 نوزدهم پارت
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 سر کالس بود. کایها کم کم شروع شده بودن و رون کالس

 مبل رو برداشتم و به سمت کمند که غرق خواب بود پرتاب کردم، دادش بلند شد. کوسن

 ؟یزیکخ بر یخوا یباز م ایکپه مرگم رو بزارم  یزار یم-

 کنم توام حاضر شو. یاس، تا من صبحانه رو آماده م گهیساعت د کیکالسمون  گهیپاشو د-

 کنم؟ یم یرجز خون یمن دو ساعته واسه ک دهیکه واقعا خواب نیخوره نه مثل ا ینم یتکون دمید

 شدم و به آشپز خونه رفتم. الشیخ یب

 ن. کش یدو تا باال م نیا یجارو برق نیع یعنیبودنش آه از نهادم بلند شد،  یخال دنیرو باز کردم که با د خچالی در

 تو بازوم سرم رو عقب بردم. یاس سوزشبودم که با احس خچالیکنکاش  مشغول

 ؟یریگ یم شگونیچرا ن یآخ وحش-

 ینکن یزیکرم ر یاول صبح یتا تو باش-

 بهش رفتم.  یغره ا چشم

 ز؟یکو صبحونه ات خانم سحر خ-

 هام رو مظلوم کردم. چشم

 .میتو خونه ندار یچیه-

 م؟یکار کن یحاال چ-

 گم؟ یم یکه چ یریگ یخورد و خوراکتون با من باشه، م ستیقرار ن گهید یجا ول نیا دیایگفتم ب-

 سر راه. رهیبگ یگم رون یم ستیمن که فعال پول تو بساطم ن-

 .میگرسنه نمون میریگ یم یزیچ هیراه  یتو میباشه بر-

*** 
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 جواب دادم. نیبدون نگاه کردن به اسکر میزنگ گوش یصدا با

 ؟یوقت صبح نیا هیبله؟ ک-

 ؟یسالم خانوم خواب بود-

 بود. پرهام

 پرهام؟ یات، خوب سالم با اجازه-

 مکه؟ یحاج یحاج یخوبم، رفت-

 .یپرس یو چهار ساعته حال من رو م ستیکه ب ستین-

 ،یمهمون هی یایخواستم امشب همراه من ب یبد موقع زنگ زدم )تو دلم گفتم چه جورم( عرضم به خدمتت که م-

 .یالبته اگه قبول کن

 ؟یمهمون-

 .میبا هم بر یایدوستم دعوت شدم، دوست دارم ب یامشب به مهمون-

 نهیاگه بفهمه رفتم که حسابم با کرام الکاتب ؟یآقاجون چ یفکر کردم، خب دوست داشتم برم ول یکم

 ؟یچ کایفقط کمند و رون امیگفتم: باشه م یمعطل یفهمه ب یحساب که نم نیا با

 دنبالتون امیخودم م ان،یبهت، اون ها هم ب زوننیآو شهیاوه حواسم نبود، اون ها هم-

 .میایهست، خودمون م نیگفتم: نه ماش تیقاطع با

 .دیفرستم ساعت هفت اون جا باش یآدرس رو م-

 باشه خداحافظ.-

 .میستادیاون جا بود وا یکه ظاهرا مهمون یعمارت بزرگ یرو برو کایهمراه کمند و رون به

 شد. دایکه سر و کله اش پ دینکش یداختم، طولکال واسه پرهام ان سیم هی
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 از ما استقبال کرد. یرو به سمتمون گرفت و به گرم دستش

 کرد. تمونیهدا یگاهیسالن پرهام به سمت جا طیوارد شدن به مح با

رم باز هم  یمن م ارن،یبراتون ب نیبگ نیخواست یزیاگه چ نیراحت باش مه،یمیصم یاز دوست ها یکی یمهمون-

 .امیم

 زدن اطراف شدم. دیگفتم و مشغول د یا باشه

زد، دختر ها و پسر  یتو چشم م شیا روزهیف یونیپاپ یبودن که روکش ها دهیچ یبزرگ یها زیتا سر سالن رو م سر

کردن تو حلق هم بودن، لباس هاشون رو که  یعطسه م هیکه اگه  یکنار هم نشسته بودن طور یعیها هم با وضع فج

 سر و وضعشون معلوم بود از اون خر پول هان. ازمتر پارچه برده بود، اما  مین تینم در نهاگم فکر ک ینم گهید

داد واسه  یمختلف که نشون م یعطر ها یسرسام آور بود و بو یشده بود و حساب یهمهمه و آهنگ با هم قاط یصدا

 هر کدومشون خدا تومن پول دادن.

سالن هم بار  یشده بود و گوشه  نیمز یرنگ یو با نور افکن هارفت  یمخصوص رقص که چند پله باال م گاهیجا هی

 گشتن. یبر م گهیو ودکا و هزار کوفت و زهر مار د یسکیرفتن و با چند شات و یادم ها م یبود که هر از گاه

 نرفته بودم. یا یمهمون نی: چه مجهز من تا حاال هم چکایرون

 سر و کار داره. ییپرهام هم با چه آدم ها نی: موافقم، اکمند

 پرهام سرم رو بر گردوندم. یصدا با

 شده به بازوش ابرو هام از تعجب باال رفت. زونیآو یدختر دنید با

 خوش بختم. تونییدوست پرهام، از آشنا الرمی: سالم بچه ها من آدختره

 چشه؟ نیکالفه پرهام کردم، ا افهیبه ق ینگاه مین

 رو دادم. الریآ جواب

 هستن. کایمن کمند و رون یدو نفر هم دوستا نیم، اسالم من هم نورا-
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 من نشوند. یبچه کنار صندل هیرو به زور از خودش جدا کرد و مثل  الریآ پرهام،

 من هم راحت باشن. یتا دوست ها نیجا بش نیا-

ش رون ها یکه تا رو یبه رنگ سوسن یبلوند روشن و لباس فوق العاده باز یبود با مو ها یو مظلوم افهیخوش ق دختر

 از معجزه لنزه. دیشد فهم یداشت که به وضوح م یسبز یبود، چشم ها

 به پرهام افتاد. نگاهم

 ؟یایلحظه ب هیشه  ینورا م-

 طرفش رفتم. به

 رو از من دورش کن، اصال حوصله اش رو ندارم. نیکم فرا تر از دوست، فقط امشب ا هیدوستمه، البته  الریآ نیبب-

 چرا؟-

 ، نزار امشب دور و بر من باشه. ستیفعال مهم ن نیا-

 تکون دادم. یسر

 باشه حواسم هست.-

 کرد و رفت. یقدر دان نگاه

 

 ستمیب پارت

کم ظاهرش... که اون هم  هیبود فقط  ینشستم و مشغول حرف زدن باهاش شدم، دختر خوب و آروم الریآ کنار

 یشد از پرهام دورش کرد، نم یطور راحت تر م نیا دیچندان مهم نبود، خودم هم حوصله حرف زدن نداشتم، اما شا

 و برام سوال شده بود. هیپرهام چ یرفتار ها نیا لیدونستم دل

 مواجه شدم. کایرون ثیگرفتم که با لبخند خب الریکه تو بازوم خورد نگاهم رو از آ یسقلمه ا با

 .خانوم دل بکن الریآ نیاز ا م،یما هم آدم-
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 .یبا ما هم صحبت بش یتون یتو هم م زمی: عزالریآ

 .نیشم، شما ادامه بد ینم نتونیریمن وارد بحث ش ی: ممنون ولکایرون

 شدم. الیخیب میزنگ گوش یبا صدا یبگم ول یزیچ خواستم

 سر و صدا رو نشنوه. یاز محوطه دور شدم تا صدا یبود، کم آراز

 معرفت؟ یخانم ب یسالم چه طور-

 ؟یآقاجون چ یسالم، تو خوب-

 .ادیم ییصداها هی ؟ییکجا م،یخوب-

 از دوست هام. یکی یمهمون میبا بچه ها اومد-

 قا؟یکجا دق-

 مگه مهمه کجا؟ گه،ید یمهمون-

 ست؟ین شتونیمطمئن باشم که پرهام پ-

 ؟یدار یتو با پرهام چه مشکل-

 دور و برت بپلکه. مینه من، نه آقاجون دوس ندار-

 یچرا قاصد م گهیکرده د رونیراحته؟ به آقاجون هم بگو حاال که من رو از خونه اش ب التیاالن خ ست،یپرهام ن-

 تونم مراقب خودم باشم. یفرسته که حالم رو بپرسه؟ من م

 معلوم هست چته نورا؟ آقاجون بزرگ تر ماست، از من هم خواسته مواظبت باشم. چیه-

 .ستمیو گفتم: من بزرگ شدم بچه که ن دمیکش یقیعم نفس

 از دست تو -

 من برم بچه ها تنهان-
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 باشه مراقب خودت باش!-

 خداحافظ.-

 کردم. یپوف الریآ یخال یصندل دنیبا د یپالتوم گذاشتم و به طرف بچه ها رفتم ول بیج یرو تو یگوش

 کو؟ الریها آ بچه-

 که کنار پرهامه. نیدونم مثل ا ی: نمکایرون

 بود. دهیرو گرفتم باز هم مثل کنه بهش چسب کایاشاره رون ریمس

 ام؟یتا من ب نینگهش دار نیتونست ینم قهیدق کیها گفتم:  به بچه رو

 م؟ی: مگه بچه اس که مواظبش باشکمند

 .ستیخب مهم ن یلیخ-

 .دمیاز آب آلبالوم سر کش یو کم نشستم

به  کروفونیشد، م دهیرقص کش ستیرف پنبود، نگاهم به ط الریآ یشباهت به صدا یکه ب یدختر یصدا دنیشن با

 بود. ستادهیدست وا

 هیخوام خودشون رو واسه  یکه بهتون خوش گذشته باشه، از دختر پسر ها جمع م دوارمی: دوستان گلم امالریآ

 کنه. یرقص همراه نیخوام که من رو تو ا یجا از عشقم، پرهام م نیرقص دو نفره آماده کنن و از هم

 که من خبر نداشتم. ییها زیعشقش پرهام؟ چه چ جونم؟

 زدن. یجمع باال رفت و همه دست م یسوت دختر پسر ها یصدا

 کرد. یم دمیکردم که با چشم هاش داشت تهد یلبخند به پرهام نگاه م با

 رفت. رونیبودم از سالن ب دهیکه تا به حال ازش ند یتیعصبان با

 و از اون جا دورش کردم. دمیم و دستش رو کششوک بود رفت یکه تو الریبه سمت آ عیسر
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 آشپزخونه نشوندمش.  یها یاز صندل یکیباالخره رو  یکرد ول یتقال م یلیخ

 نورا نفسم بند اومد. یکن یکار م یچ یوا-

 بابا یا ن،یچند لحظه بش زمیعز الریآ-

 ؟یجا آورد نیخواستم با پرهام برقصم، چرا من رو ا یمن م-

 کار رو کردم. نیلب گفتم: بهتر ریز

 ؟یگفت یزیچ-

 کرد؟ یطور نیپرهام چرا ا نمینه نه، بب-

بده  نینورا ا ست،یاون آدم سابق ن گهیشده، د یجور نیدونم چرا ا یخواد باهام برقصه، من نم یاز من ناراحته نم-

 که من پرهام رو دوست دارم؟

 رو گرفتم. فشیظر یها دست

 .ینکرد یدونم اما به نظرم کار درست یبشه، نم یکه عصبان یکرد یم یکار دی، فقط نبا ستیبد ن زمینه عز-

 خواد باورم کنه. ینم یدونه دوستش دارم، ول یوقته م یلیپرهام خ-

 یفکر کنه، االن عصبان یدوست داشتن تو منطق یهست که رو یبهش وقت بده، مطمئنم پرهام ان قدر پسر عاقل-

 رفتار کنه. یجور نیبود بهش حق بده ا

 ؟یآب به من بد وانیل هیشه  ینورا جون م-

 گهیم یچ نیا گمیم یمن چ هوف

 از آب پر کردم و به طرفش گرفتم. یوانیآب رفتم و ل ریطرف ش به

 گرفت. یخورد و نفس یکم

ش ا لحظه دلم واسه هی ستاد،یمقابلش وا یناراحت افهیبلند شد و با ق یاز رو صندل الریورود پرهام به آشپز خونه آ با

 بود؟ جز دوست داشتن پرهام؟ یسوخت مگه گناهش چ
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 حرف ها بود. نیتر از ا یکه پرهام عصبان نیمثل ا اما

 : پرهام من...الریآ

 : بس کن، فقط ساکت شوپرهام

 گوش هام گذاشتم و با اخم نگاهش کردم. یکه پرهام زد دست هام رو رو یداد با

 چه طرز حرف زدنه؟ آروم باش. نیچه خبرته پرهام؟ ا-

 .دیشن یما رو نم یصدا یسر و صدا کس نیرو شکر با ا خدا

 بابت... مونمیپرهام، من خودم هم پش ینبود یجور نی: چرا بس کنم؟ مگه دوست داشتن جرمه؟ تو که االریآ

ش نکردم، ازت سابقت رو فرامو یها یفقط کثافت کار ست،یخوام بشنوم، دوست داشتن جرم ن ینم سی: هپرهام

 گم که دست از سرم بردار. یرو م نیفقط هم ،یشده باش مونیره پش ینم یانتظار

 سرش رو برگردوند. یافتاد و پرهام عصب الریاز چشم آ یاشک قطره

 کشونه. یکه بازوم تو دست پرهامه و مثل کش تنبون داره من رو دنبال خودش م دمیبه خودم اومدم د تا

 

 کمیو  ستیب پارت

 نداشت. دهیبکشم اما فا رونیبازوم بود، تقال کردم دستم رو ب یکه رو یفشار با

 ولم کن بازوم له شد.  ؟یکن یسر من خال یخوا یرو م تتیولم کن پرهام، عصبان-

درد  یلیو ماساژش دادم خ دمیکش رونیبازوم رو از حصار دست هاش ب یرو با صورت جمع شده گفتم و به آروم نیا

 کرد. یم

 .دیموهاش کش یتو یلب گفت و دست ریز یدیببخش

 ؟یشد وونهیچته تو د-
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خواستم نشد، نورا  یکه م یشدم، چون اون یکاش نم یآشنا شدم که ا الریکردم با آ یتیخر هیشدم، من  وونهیآره د-

 من تو انتخابم اشتباه کردم.

 موهاش برد. یپنجه دست هاش رو تو کالفه

 پرهام چرا به من...-

 ادامه حرفم رو بزنم. نزاشت

ز زجر ا کهیت هی دیتا شا نهیتو رو با من بب الریجا تا آ نیکشوندمت ا یخود یکنم نورا، من رو ببخش، ب یخواهش م-

 کنم. یکه به من داد رو تالف ییها

 ؟یاستفاده کن الریاز من به عنوان شکنجه، واسه آ یخواست یمتاسفم، تو واقعا م-

 گرفت. نییسرش رو پا شرمنده

 یاما من م یدوستش ندار یتونه مالک قلبم بشه؟ تو هر چه قدر بگ یکس نم چیه یگفت یم میبچه بود ادتهی-

 .یزیطور به هم بر نینداشت، نه ا تیهم کرده بود، برات اهم یهر کار یفهمم، اگه دوستش نداشت

 .میراجع بهش حرف نزن گهید ایداد با حرف هاش، با کار هاش، اصال... نورا ب میمن فقط ناراحتم چون باز-

رو از  نیداد، ا یموضوع هم عذابش م نیحرف زدن راجع به ا یزدم، حت یتکون دادم و لبخند کم رنگ یسر آروم

 .دمیفهم یم شونشیچهره پر

 .میو به طرف سالن رفت دیرو کش دستم

 رفتن. یم ستیبه سمت پ یکی یکیشد و دختر پسر ها  یپخش م ییتانگو آهنگ

 رقص کرد. گاهیبه جا یاشاره ا پرهام

 م؟یبر-

 و اصال دوست ندارم راجع به من، غلط برداشت کنه. هیدختر خوب الریماجرا وارد بشم، آ نیخوام تو ا یپرهام، من نم-

 بچه ها؟ شیپ میبر ،یگ یو آروم گفت: تو درست م دیکش یپوف
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 خونه میوقته، بهتره بر رید گهید-

 جا، اما خودم اصال کنارتون نبودم. نیببخش من شما ها رو دعوت کردم ا-

 بهش فکر نکن. ال،یخیب-

 برم اما دوباره به طرفش برگشتم. اومدم

 نکن. تیدختر رو اذ نیدر ضمن، ان قدر هم ا-

 .دیبه پشت گردنش کش یو دست دیخند

 بچه پررو-

 دادم. براش تکون یزدم و دستم رو به نشونه خداحافظ یچشمک

*** 

 شدم و چشمم رو ماساژ دادم. داریکه به بازوم خورد ب یضربه ا با

 آراز شوکه زده نشستم. دنید با

 داخل؟ یاومد یجورچه  ؟یکن یکار م یجا چ نیهوع، تو ا-

 ام؟یکه خونه خودم هم ن دییفرما یسالم خوابالو خانم، م-

 .ستنیراحت ن کایکمند و رون چ،یمن ه ا؟یاجازه ن یآراز من چند بار بگم ب-

 دونم.  یخودم م-

 ؟یپس چه طور اومد-

 زنگ خونه رو زدم، کمند باز کرد.-

 خوبه، خودش االن کجاست؟-

 کالس داشت رفت.-



 یشراکت اجبار

 
87 

 

 .دمیکش یبه رو تخت یاومدم و دست نییتکون دادم و از تخت پا یسر

 لباسم رو عوض کنم. رونیپاشو برو ب-

 بالشت رو برداشتم و به طرفش پرتاب کردم. د،یتخت دراز کش یکرد و طاق باز رو ینوچ

 حرص خوردنم داد زدم. ونیم

 نکن تیاذ گه،یپاشو د-

 رفت. رونیدست هاش رو باال برد و مثل جت بلند شد و از اتاق ب میتسل ینشونه  به

 رفتم. رونیبستم و از اتاق ب یشده بود رو با کش ختهینثارش کردم و موهام که دورم ر ییرو پر

 خورد، دستم رو به کمرم زدم. یم یینشسته بود و داشت چا زیم پشت

 ؟یراحت باش خجالت نکش-

 اش رو دارم. خونه خودمه اجازه-

 ؟یاریکم ن-

 قربانت دوستان هستن.-

 دادم. هیو لبه کانتر تک دمیکش یا ازهیباال رفت، خم ییهمه پر رو نیاز ا ابروهام

 ؟یکش یم ازهیز هم خمچه طوره با ،یخواب یهمه م نیا-

 خدا عالمه یدادن هات بر دار ریگ نیتو دست از ا یک؟یمن هم مشکل دار دنیبا خواب ه؟یچ-

 خم شده بود.  خچالیکه تا کمر تو  دمیکه اومدم آراز رو د رونیبه صورتم زدم، ب یرو باز کردم و آب سیدر سرو 

 .دمیو به عقب کشرو گرفتم  کمرش

 لواشک ها مال منه. نیا نم،یبب ستایوا ،یه یه-

 رو باال برد که دستم بهش نرسه. دستش
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 .ینبود سیتو که خس-

 رفت. ییرایآن فرار کرد و به سمت پذ هیو تو  دیاز دستم کش یآلوچه ا بسته

 کنه تو گلوت ریگ-

 دونم.  یشه، خودم م یمن م ریگ بانیآخر آه تو گر-

 نشست و مثل بچه پنج ساله ها مشغول خوردن شد. نیزانو رو زم چهار

 هم کنارش نشستم. خودم

 کار؟ یجا چ نیا یاومد ینگفت-

 با آقاجون حرف زده؟ ییدا یخبر ندار یبگ یخوایم-

 اصال باهاشون حرف نزدم. یعنینه، -

که نشده، فعال قبول کرده خودت  هیقض الیخیخونه، ب یگفته، اما آقاجون گفته برگرد یبهش چ ییدونم دا ینم-

 ؟یگفت ناراحت نشو، باشه آبج یزیاگه دوباره چ خوامیبار من ازت م نینورا ا یول ،یریبگ میتصم

 ببندم و قبول کنم با اون مردک ازدواج کنم؟ زیهمه چ یچشمم رو رو یانتظار دار-

احتماال که  زد،یحرف م یکه آقاجون با کس دمیشن شیچند روز پ اد،یاون خواستگار ب گهیکنم د یفکر نم یعنینه...-

 پسره ازدواج کرده.

 آورد. یدخلت رو م د،یفهم یاگه آقاجون م ؟یگوش واستاد یپا-

 ؟یگرد یبر م گهینورا؟ حاال د د،یفعال که نفهم-

 

 و دوم ستیب پارت

 نگاهش کردم و به خودم اشاره کردم. نهینداختم، دست به س یم میگرید یطور که پام رو رو پا همون
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 من برگردم؟-

 .دیرو پشت گردنش کش دستش

 خب آره-

 .ستیآدم که قحط ن گه،ید یکینشد  نیشه؟ ا یم الیخیبه نظرت ب ،یشناس یآقاجون رو م گهیآراز تو که د-

 گهیفهمم که د یم یرو من نیا اره؟یات تنگ شده و خم به ابرو نم چه قدر دلش واسه یدون یم ؟یدون یاز کجا م-

 .میشیهمه ما افسرده م ینباش یوقت هیعیخب طب ،یخونه تو بود یخنده، نورا قبول کن که همه انرژ ینم

 مگه من دلقکم؟-

 و دور لبش رو با پشت دست پاک کرد. دیخند

ون چ اد،یب شیواسه ازدواج پ یا گهید تیرو گرفته بودم اصال دوست نداشتم دوباره برگردم و باز هم موقع ممیتصم

 من تحمل مخالفت نداشتم. گهیاون وقت د

 .یراحتم، البته اگه خونه ات رو نخوا یلیجا خ نیبه هر حال، من ا-

از  یسر کرد کایتا االن با کمند و رون نهیحرف من ا ست؟ین یکاف ؟یکه چ ییجا نینورا دو ماهه ا ست،ین نیمسئله ا-

 ؟یکار کن یچ یخوا یبه بعد م نیا

 که تا االن کردم. یهمون کار ،یزندگ-

 ؟یخانواده هاشون چ یباشن ول یخودشون راض دیبمونن، شا شتیپ یدوست هات رو محدود کن یتون یتو نم-

 .دمیکش یپوف

 شو یکیمن  الیخیبگم خودت رو خسته نکن، ب دیبا یحرف ها رو بزن نیا یاگه اومد-

 یلج باز یلیخ-

 باالدادم. یا شونه

 دونم. یم-
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 بتونه آدمت کنه. ییدا دیشا ام،یهوف، من که از پس تو بر نم-

 اون هم از محاالته-

 ؟یآدم ش دیبا یپس قبول دار-

 توجه به حرفش گفتم: آره یب

دادم، کنترل رو برداشتم و به طرفش پرتاب کردم که تو هوا گرفتش و با  ینبش دمیخنده اش تازه فهم کیشل با

 از جاش بلند شد. یخنده طوالن

در ضمن  ،یخانواده دار یوقت ستیجا ن نیتو ا یکم عاقل باش و برگرد خونه، جا هیتو هم  گه،یرم د یمن م-

در  ،یداد نیماش یچون آقاجون اصال خوش نداره بفهمه پوالت رو باال ،یایکه ب نیرو بفروش قبل از ا نتیماش

 خوره. یخودت داره خاک م نیکه ماش یصورت

 رفت. یکوتاه یفظتکون دادم و با خداحا یسر

 هیحرف ها بودم،  نیخب من لج باز تر از ا یحق بود، ول نیآراز ع یحرف ها ه،یدونستم راه درست چ یبودم نم کالفه

نداشت اما فعال دوست نداشتم  یراه گهیکنم،  ذهنم د یکردم با برگشتم شکستم رو اعالم م یاحساس م ییجور ها

 خواستم رفتن به اون خونه بود. یکه م یزیچ نیبرگردم و آخر

*** 

 

که بزرگتره و حتما  دمیرس جهینت نیبه ا یدونم چرا ول یگذره، نم یاز برگشتنم به خونه آقاجون م یهفته ا کی

نبود،  ریتاث یبابا هم ب یزاشتم، البته اصرار ها یم ینگران یدادن هاش رو به پا ریگ نیدونه و همه ا یصالحم رو م

 نداشتم. یدگواج هنوز هم مخالف بودم، من هنوز آمادر مورد ازد یول

 برگردن. رانیبود، به ا گهیحرف زده بودم و قرار بود واسه سال نو که هفته د یکل یمامان تلفن با

 شد. یبر قرار م مونیشگیهم جمع هم باز

 بودم. یغرق خوش یا گهیچند روز از هر زمان د نیا
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**** 

 ه؟یباز چ-

 ؟یشناس ینم ریپاچه گ یبه اسم رون یشما شخص انایکه اشتباه گرفتم، اح نیمثل ا دیسالم ببخش-

 در خدمتم بفرما؟-

 عروسکت رو ازت گرفته؟  یباز ک ؟یخودت زمیعز-

 ینورا اعصاب ندارم ولم کن جون فر-

 چرا؟-

 مامانم یها یباز هم اعصاب خورد-

 سال نو یبرا دیخر میگفتم بر-

حاال برداشته من رو آورده  دن،یمردم به فکر خر دهیمن بگو، دم ع یبه مادر گرام ایها رو ب نیدلت خوشه ها نورا، ا-

 کردن. یبرخورد نم یجور نیبا کوزت ا یعنی رم،یمن که آب بگ یانداخته جلو چهیده تا قال اطیتو ح

 ؟یخند یوضع من م نیکه گفت: تو ا دمیخند

 شه؟ یم الیخیکنم، مامانت ب هیحاال اگه من گر-

شلنگ  امیب ژیپرست نیگم آخه مامان من با ا یجاست، م نیتازه جالب ا اد،یحرصم در نم نیتر از ا شیب ینه ول-

 ها هیحکومت نظام یعنی ست،یاز غذا ن یخبر یگه تا نشور یبرات؟ م رمیبگ

 بامزه ست. یلیخ یشور یفرش م یدار یشلنگ واستاد هیفکر کن با  یول ر،یکم نفس بگ هیدختر -

 حاال هم شدم سوژه تو-

 م؟یبر یایرو دست مامانت، حاال م یوفتیب یسکته رو بزن یدیترسم دم ع یخودت رو حفظ کن، م یتو فعال خونسر-

 .گهیوقت د هیباشه واسه -
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س گذره پ یخوش نم ییحساب با کمند هم، دو تا نیتو خونه بپوسم با ا دیکه امروز هم با نینه مثل ا دمیکش یپوف

 زارم. یم گهیروز د هیقرار رو، واسه 

 .یکرد سمیاون طرف خ ریباشه، فقط سر شلنگ رو بگ-

 گوش هام گذاشتم. یو دستم رو رو دیکش یبلند غیح

 کشمت ینورا م -

 رو قطع کردم. یفورا گوش یاز هر فحش احتمال یریجلوگ واسه

 کنه. یم یه زندگمتروک یکنه تو یام که سوت و کور اصال آدم احساس م خونه

 و دست به کمر صدام رو تو سرم انداختم. نییعادتم از نرده پله ها سر خوردم پا طبق

 جون؟ یمهر-

 اون جاست.  دمیکه از آشپز خونه اومد فهم ییصدا با

 .ارمیکه درست کردم ب یکیجا برات از ک نیا نیدخترم بش ایب-

 نشستم. زیکردم و پشت م یاش رو بوس محکم گونه

 .دمیرو مقابلم گذاشت، به سمتش خم شدم و بو کش کیظرف ک یمهر

 

 و سوم ستیب پارت

 برش زدم و تو دهنم گذاشتم. کیاز ک یا کهیت 

 هیطعمش عال-

ش رو کنم و واسه ا شیجا بود تا باز هم نوکر نیها دوست داشت، کاش ا کیک نینوش جونت، چه قدر خانم جان از ا-

 بپزم. کیک
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 .دمیکش یآه

 براش تنگ شد.اره دلم -

دونستم توام مثل خانم جان  یافتادم، م یتو م ادیکردم  یدرست م بیس یهر وقت پا یمدت که نبود نیمادر، تو ا-

 درست کردم. ،یدوست دار امرزیخدا ب

 خورده؟ کیگم آقاجون ک یشما، م یاز بس مهربون-

 برم.  ینه هنوز االن براش م-

 برم. یمن م-

 به در زدم. یگرفتم تقه ا شیگرفتم و راه اتاق آقاجون رو در پ یرو از مهر کیک ظرف

 مشغول کتاب خوندن بود. زیمعمول پشت م طبق

 خان اعتماد دونیسالم بر فر-

 گوشم کر شد. ؟یزن یگفت: دختر، چرا ان قدر داد م یزیرو باال آورد و با اخم ر سرش

 تو خاطرات خانم جون ها. یر یم یکش یاز همون هاست که تا بو م ،یرو بچسب آق فر کیک -

 ؟یگرفت ادیحرف ها  نیمدت تو رو به حال خودت گذاشتم از ا هیکرد و گفت: باز من  یتصنع اخم

دونست که چه قدر خانوم جون رو  یبهتر از من م یکرد تا من متوجه بغض صداش نشم، اما ک یرو عوض م بحث

 ردم.ک یاتاق حس م نیعطرش رو تو ا یدوست داشت؟ هنوز هم بو

 که چپ چپ نگاهم کرد.  دمیش رو کشا دهیچروک یگذاشتم و گونه  زشیم یرو رو کیک

 نکن.  تیخودت رو اذ ستمیقربونتون برم، من درست بشو ن-

 سوت و کور بود ینبود ،یخونه ا نیا یتو رو از خودم جدا کردم، تو شاد یجور دونم چه یپاره، من نم شیآت-

 گه؟یحرف ها د نیدلقک و ا هیآره آراز هم گفت، قض-
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 برد. یخوشگلش کرد که دل آدم رو م یهم از اون خنده ها باز

 خوش مزه تنها بزارم. کیک نیمن برم و شما رو با ا-

تخت  ریهام رو از ز تیلباسم انداختم و جعبه اسک بیرو تو ج میکالفه بودم، به اتاقم برگشتم و گوش یحوصلگ یب از

 .دمیکش رونیب

 بود، به سمت محوطه پشت باغ رفتم. زیل نیاومده بود و زم یرفتم برف کم اطیتنم کردم و به طرف حشرتم رو  یت

 برم. یعادتم بود اون جا اسک شهیهم

 و شماره پرهام رو گرفتم. دمیکش رونیرو ب مینخورم، گوش زیطور که مراقب بودم ل همون

 ؟یبا برف زمستون یکن یکار م یسالم پرهام خان، چ-

 کنم. یاز دارو ها کار م یکی دیپروسه تول یشرکتم، دارم رو یچیه ،یشد لیسالم ستاره سه-

 دکتر  یشم، آقا یاوه، پس مزاحم نم-

 نه بگو گوشم با توعه -

 م؟یبر یتو وقت دار ادینتونست ب د،یخر میزنگ زدم بر کایراستش به رون-

 گم. یوقت به دوست هام نه نم چیمن ه یوقت که نه، ول-

 ؟یایم یعنی-

 معلومه-

 همانا، نا خودآگاه آخم در اومد.  نیگاهم با زم منیخوردم و قر دادنم همانا و برخورد نش یچرخ یخوش حال از

 رو در گوشم گذاشتم. یگوش یشد، به سخت یپخش م یپرهام تو گوش یصدا

 شد؟ یچ-



 یشراکت اجبار

 
95 

 

قطع کنم خودم بهت  دینبود، فقط من با یزیکردم تا نلرزه، گفتم: چ یطور که به زور درد صدام رو کنترل م همون

 فعال. م،یبر یدم چه ساعت یخبر م

 خداحافظ.-

 سوخت. یم یخورده بود و کف دستم هم کم چیبهتر شد، فکر کنم پ یمچ پام رو نوازش وار ماساژ دادم تا کم آروم

 .ستادمیپاهام وا یگذاشتم و رو نیزم یسالمم رو رو دست

خبر دادم که  یکه آماده شدم، به مهر نیون خودم رو به خونه رسوندم و بعد از اکه بود لنگون لنگ یهر زحمت به

 .امیوقت ن ریممکنه تا د

پرهام، از  چارهیگرفتم ب یلباس م هی یو از هر مغازه ا میرفت یرو با پرهام م دیاز فروشگاه ها و مراکز خر یکل

 زد. یلب غر م ریاومد و ز یصداش در نم یخستگ

 بسته. گهیکن، واسه امروز د یو در حق من خوب ایب ؟یایباز هم م یجا نداره، مگه نگفت گهینورا دست هام د-

 .گهیخوره د یروزها م نیکه بر گردم گفتم: غر زدن ممنوع، دوست به درد هم نیا بدون

 حمال آره؟ میشد گهید-

 .ارمتیبا خودم ب شهیباشه هم ادمی یهست یبارکش خوب یرو نگفتم، ول نینه، من ا-

 زدم. یتر کردم و واسه خودم با پرهام حرف م شیبار سرعتم و ب نیا

 داشت. فاصله یلیبا من خ یبرگشتم تا نظر پرهام رو بپرسم ول دم،یکفش اسپرت د هیافتاد که  ینیتریبه و چشمم

 اومد. یراه م نیبود و با دنده سنگ دیخر یها لکسیهاش پر از نا دست

 دادم؟ یمن تا االن واسه عمم جزوه م یعنی

 .دمیحرص خوردنم بهش توپ نیب

 انگار بهش نون ندادن. گه،ید ایده ب-

 . دمیخسته اش رو شن ینفس ها یخوره، به طرفش رفتم که صدا ینم یتکون دمید
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 ؟یخوا یم یچ یهمه لباس برا نیا یشه بگ یم-

 خرن؟ یم یبه نظرت لباس رو واسه چ-

 گه؟ید میفهمم نورا، وقت شامه بر یمن که نم-

 گرفتمش. یم گهیروز د هیکردم، حاال  یا دارانهیفکر کردم و به کفش اسپرته نگاه خر یکم

 ه؟یخوب، نظر مثبتت چ یحا هی میبر-

 و گفت: نظر مثبتم مثبته دیخند

 کردم و چند تا از پاکت ها رو ازش گرفتم و کمکش دادم.  یخنده ا تک

 .دمیرو هوا پر یاز خوش حال یرستوران سنت دنید با

 که رو شاخه ها جا خوش کرده بودن سکوت رو شکسته بود. ییها رکیج ریج یخوشگل و با صفا بود، صدا یلیخ

 به رستوران داده بود. ییبایز یکه نما یسنگ یوارهایچند طبقه و د یآب حوض

که از  یکوچک یآب رود خونه ا نیدل نش یدرخت پهن شده بودن و صدا ریز یتخت ها یکه رو یسنت یها میگل

 برد. یاز آرامش م یگذشت، آدم رو به خلسه ا یکنار تخت م

 .مینشست یتخت یرو

 

 و چهارم ستیب پارت

انداخت، همون روز  یتخت خونه آقاجون م ادیداد، من رو  یبهم م یخاص کیحس نوستالژ هیتخت  ریج ریج یحت

فاصله داشتم  یلیمون به راه بود، اما انگار با اون روز ها خ یشیآت یو بساط چا میشد یکه همه دور هم جمع م ییها

 عمر کیاندازه 

 دادم و گفتم: خسته شدم ها رونیرو ب بازدمم

 ؟یبعد تو خسته شد دم،یهمه زحمتش رو من کش-
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 هم نشست و پاهاش رو دراز کرد.  خودش

 به تن داشت، رو به من ادامه داد. یگارسون که لباس سنت یصدا با

 ؟یخور یم یچ-

 برگ -

 به گارسون گفت: دو پرس برگ با مخلفات رو

 گفت و رفت. یچشم

 .زده ها چشم هام برق زد و مشغول خوردن شدم یغذا رو آوردن مثه قحط تا

 پرهام نگاهم رو از غذا گرفتم و با دهن پر گفتم: هوم؟ یصدا با

 ؟یکم آروم تر، مگه چند روزه غذا نخورد هی-

 ام رو قورت دادم. لقمه

 خسته شدم، گرسنه ام شد. یلیخ-

 ترسم رو دل کنم. یخب م یسه برابر تو بخورم، ول دیحساب که من با نیبا ا-

 آخر کبابم هم تو دهنم گذاشتم. کهیت

 .گهید میخوش مزه بود بر یلیخ-

 .مینوش جونت، بر-

 .میرو برداشتم و همراه پرهام از رستوران خارج شد میدست فیک

 هم افتاد. یپلک هام رو ادیز یانداختم که از خستگ نیرو تو ماش خودم

خونه؟ اون هم  میبود دهیرس یآروم چشم هام رو باز کردم، ک یدست یکه با تکون ها دمیقدر خوابچه  دونم ینم

 اط؟یوسط ح
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 رو تو کمرش زدم که دادش بلند شد. فمیباز پرهام، ک شین دنید با

 ؟یکن یدفعه رم م کیچرا -

 یم به پا یچه المشنگه ا نهیاگه آقاجون بب یدون یبودم، م رونیدونه با تو ب ینم یداخل؟ کس یرو آورد نیچرا ماش-

 کنه؟

 باز شروع شد. ایب-

 کشه من رو یم-

 پس خدا به دادت برسه.-

 کنه. یدفعه فکر کنم زنده به گورم م نیا یرسه، ول یبه دادم م شهیخدا هم-

 کردم؟ یرو هم برات پارک کردم، کار بد نیرو زدم و در باز شد، ماش موتیمن هم ر ،یخواب بود-

 تو رو، وگرنه... نهینب یدعا کن کس ینه ول-

 باال برد و قفل در رو زد. میهاش رو به حالت تسل دست

 .دیچند تماس از دست رفته از آراز کفم بر دنیو با د دمیکش رونیب بمیرو از ج میگوش 

 ن. نگران شد یلیحتما خ یوا-

 مگه ساعت چنده؟-

 کهیشو برو، وگرنه ت ادهیحساس شده، پ یلیزمان رفت و برگشت من خ یرو ،یشناس یرو نم دونیپرهام تو فر-

 بزرگم گوشمه. 

 رو ازش گرفتم. چییسو

 پرهام یبه خاطر من، مرس یخسته شد یلیامروز خ-

 زد و صورتش رو جلوم گرفت و اشاره کرد ببوسمش. لبخند
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 برو بابا-

 رو تو سرش زدم. فمیاخم ک با

 باش. نیبا ما به از ا س؟یخس یماچ بد هی یخوا یکردم نم یهمه پا به پات حمال نیا-

 .دمیکش یخفه ا غیم جکه با احساس درد گونه ا دمیدر رو کش رهیبارش کردم و دستگ یا وونهید

 لپم رو گاز گرفته بود. ییا

 دم.به لپ قرمزم کر یو نگاه دمیکش نییرو پا نهییآ

 استفاده کرده بود و در رفته بود. میکه از حواس پرت نیمثل ا ستش،ین دمیحسابش رو برسم که د اومدم

 و داد زدم. دمیرفت، خند یم یکه عقب عقب به طرف در خروج دنشیشدم و با د ادهیپ

 برسم.حسابت رو  ستایوا ؟یریگ یگاز م-

 شدم؟ ریمگه از جونم س-

آقاجون رو پشت پنجره  ی هیدفعه سا کیجوابش رو دادم و رفت که  یتکون داد و با لبخند یواسه خداحافظ یدست

 .دمیاتاقش د

 نیخواستم هم یکه م یزیچ نیآخر ده،یدادم که ند دیبه خودم ام ؟یباشه چ دهیمن و پرهام رو تو اون وضع د اگه

 بود.

 در رو باز کردم و کفش هام رو در اوردم. عیسر

 یداشتم و خدا خدا م یسوت و کور بود و همه چراغ ها خاموش بود، سالنه سالنه قدم بر م یلیخ دنیهمه خواب انگار

 رفتم و تمام ینباشه، خب چراغ خاموش به اتاقم م داریب یکردم کس

 از آباژور گوشه سالن رو روشن کرده بود. یکم ینور

التوم و پ دمیکش رونینشه ب داریکه ب یدست هاش، طور نیآراز که رو کاناپه خوابش برده بود کنترل رو از ب دنید با

 .دمیتنش کش یرو رو
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 .دمیکش نییدر رو پا رهیسر و صدا پله ها رو باال رفتم و دستگ یب

 کنم. یم شیکار هیباشه فردا  دهینشد، حاال اگه د چمیرو شکر آقاجون پاپ خدا

 هم گذاشتم. یو پلک هام رو رو دمیتخت دراز کش رو

 زدم خودش باشه. یگذشت که در اتاقم باز شد، حدس م یا قهیدق چند

 کرد. یشده نگاهم م زیر یاخم و چشم ها با

 مرگ زدم. پیفورا تر ده،یبودم شرط ببندم که ما رو با هم د حاضر

 یداریدونم ب یپاشو م-

 کردم. یشده ام باز سیگ ینشستم و با دنباله موها فورا

 سالم -

 تکون داد و جلو تر اومد.  یسر

 ؟یکجا بود ک،یعل رمیگ-

 نبود. زیپس دروغ جا دهیدونستم پرهام رو د یم 

 بودم. دیبا پرهام خر-

 خرش به چند منه؟ ستیها؟ اون هم با اون پسره که معلوم ن دیخر یکه رفت-

 که با عصاش چند ضربه به بازوم زد. دمیخند زیر

 پدر سوخته بگرد؟ نیبار نگفتم کم تر با ا نیمگه چند د،یدختره چش سف نمیپاشو بب-

 باال تر رفت. صداش

 ام رو مظلوم کردم. افهیگرفتم و ق نییترس سرم رو پا از

 نیخوردم آقاجون ببخش زیچ-
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 تو رو بوس کرد، هان؟ یبه چه جرات ا،یح یپسره ب-

 ده؟یچه طور ما رو د یکیحرف رو زد چشم هام چهار تا شد، از اون فاصله و تار نیا تا

 تته پته افتاده بودم. به

 آقاجون بوس نکرد که فقط...-

 کار کرده یبگم چ دمیکش یم خجالت

 خب؟-

 بود. ینداشت همش شوخ یگاز گرفت، باور کن قصد بد-

 

 و پنجم ستیب پارت

 گفتم. یلب آخ ریداد که ز یفیدستم رو فشار خف مچ

 کرد هان؟ یکه شوخ-

 آخ آقاجون ول کن تو رو روح خانوم جون.-

 رو گفتم دستم رو ول کرد. نیا تا

رو  گهیدم هم د یاجازه نم یحت گهیاز شما دو تا سر بزنه، د یرفتار نیچ هم گه،یبار د کیبه حالت اگه  ینورا، وا-

 .نینیبب

 .ستین یبود، اصال پسر بد یطور نیهم یپرهام مثل داداشمه از بچگ-

 د،یحرمت هم رو حفظ کن ن،ینیرو بب گهیال هم دنکن نزارم سال تا س یکار دم،یاون رو که خودم د ست؟یبد ن-

 هم کار نیا ه،یوقاحت، رابطه شما فرا تر از دو تا دوست معمول نینه به ا یباشه اون هم سر جاش ول د؟یکن یم یشوخ

 نیمونه، ا یم یدوست معمول هیبرات  شهیشه و هم ینمباشه برادرت  ینه هر چ ای یدون یندارم پرهام رو داداشت م
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ام خط قرمز  یهست که به خاطرت کوتاه اومدم، جناب عال یبار نیو آخر نیگوشت فرو کن، امشب هم اول یتوها رو 

  ؟یدیفهم ،یکن یم تیاز قبل رعا شتریهات رو ب

 سرم رو تکون دادم که ادامه داد. آروم

که  یبه روز یاما وا دم،یند یزیچ چیکنم ه یکنم، اصال فکر م یاز ذهنم پاک م شهیهم یامشب هم برا یماجرا-

 فهم شد؟ ریکار تکرار بشه، ش نیدوباره ا

 بله-

 یبخواب یتون یحاال م-

 تخت نشستم. یگفتم و رو یریلب شب بخ ریز 

 دست هام گرفتم. یرو تو سرم

 که آقاجون بهم داشت بر باد رفته بود. یشب تمام اعتماد هی تو

 برم. رونیم ببا دوست ها یده حت یبه بعد اجازه نم نیاز ا البد

 

 شه؟ یم دهیمن به گند کش یخدا چرا همه کار ها یا

*** 

 به خودم دادم. یقد نهینگاهم رو از آ یوصف یب یخوش حال با

 بودم خودم خبر نداشتم. یگریچه ج یوا-

 نییآروم و با ناز پا شهیبار بر خالف هم نیاومدم، پله ها رو ا رونیبوس رو هوا واسه خودم فرستادم و از اتاق ب هی

 .دمیرو تو نگاه مامان و بابا د نیاومدم که برق تحس

 شده؟ یفرهاد چه خانوم ینیب یقربونت بشم، دخترم هم اومد، م ی: الهمامان

  نیبابا بش ایبه کنار خودش اشاره کرد و گفت: ب بابا
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 روش زدم.  یبرداشتم و بوسه ا زیم یو قاب عکس خانم جون رو از رو دمیبه چهره هر دوشون پاش یگرم لبخند

 نیو هم ییجا نیدونم که االن ا یم م،یکن یکه بدون تو سال رو نو م هیسال نیمادرجون؟ امسال چهارم ینیب یم-

 مبارک باشه. شیشاپیپ دتیده، ع یبهم آرامش م

 که با دستم پسش زدم. دیاز چشمم چک یاشک قطره

 مامان و بابا نشستم. نیگذاشتم و ب نیسفره هفت س یرو کنار قران تو قاب

 .میکنار هم باش لیچند سال واسه سال تحو نیکه مثل عادت ا رانیبود و بابا و مامان دو روزه که اومدن ا دیع روز

 سال مونده بود و من منتظر مهمونم بودم. لیربع به لحظه تحو هی 

 پرهام باز کردم. یبلند شدم و در رو برا فونیآ یصدا با

 قا وارد نشده بود که شروع به نطق کردن کرد.آ هنوز

 سالم سالم، سال نوتون مبارک.-

 کردم. یزیر خنده

 نشده. لیهنوز سال تحو ،یسالم خوش اومد-

 بود، نورا خانم  شیپ شیپ-

 .ننتیها منتظرن بب نیمامان ا-

 قدم برداشت. ییرایبه طرف پذ آروم

 کردن انقد آقا شده باشه. یفکر نم دیامامان و بابا کامال مشخص بود ش یاز چشم ها تعجب

 زد و پرهام رو بغل گرفت. یقیلبخند عم بابا

 زدم. یکوتاه غیسال ج لیتحو یدعا یتو بغل هم بودن که با صدا هنوز

 شه. یم لیاالن سال تحو نینیبش گه،یبسته د-
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 .گرفتیکه آقاجون گوش هاش رو م دمیکش یم غیج یسال از سر خوش لیبمب تحو یصدا با

 اشون گرفته بود.  خنده همه

 جمعش کن. ایب ،یزلزه رو به جون من انداخت نیا ،یرفت یخودت بلند شد نیچه خبرته دختر؟ فرهاد بب-

 م؟یعه داشت-

 و دست هاش رو باز کرد. دیخند

 وروجک. نمیجا بب نیا ایدختر، ب یدونم تو تاوان کدوم گناه ینم ،یکردم زیکه عز فیح-

 کردم. یرو ماچ محکم رفتم و گونه اش بغلش

 یمبارک آق فر دیسال جد-

 رو گرفت و از خودش دورم کرد. کمرم

 .یلپم رو سوراخ کرد دهیولم کن ور پر-

 .میپرهام رقم زد دمونیام و عضو جد سال نو رو کنار خانواده نیبهتر یخنده و شوخ با

 .میلواسون بر یالیرو به و التیاز تعط یمامان قرار شد چند روز شنهادیپ به

 میکمش یکه چشم ها دمیکش یکیو خط چشم بار دمیپوش یدیو شال سف دیسف نیو شلوار ج یکاربن یآب یمانتو 

 داد. یرو قشنگ تر نشون م

 اومدن. رونیزمان با خارج شدنم از اتاق، آراز و آقاجون هم ب هم

 سال نو بود. یدیزدن آقاجون به بهونه ع غیمعمول آراز در حال ت طبق

 کردم. یکوتاه میاز مانتوم رو از کمر گرفتم و با ناز تعظ کهیت هی

 خوب شدم؟ دونیبابا فر-

 .دمید یرو م تیچشم هاش برق رضاتو  از
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 .یآره دخترم خوشگل شد-

 .یقبال نبود یعنی نی: اآراز

 جون محکم گوشش رو گرفت که آخش در اومد. آقا

 ول کن سر جدت آخ گوشم. ی: غلط کردم آقاجون، گوه خوردم، حاجآراز

 گوشش رو رها کرد. باالخره

 خوشگل بوده. شهیعصاش رو به طرف آراز گرفت و با طعنه گفت: دختر من هم آقاجون

 سرم رو به نشونه مثبت تکون دادم. یسر خوش با

 آره آره-

 : بر منکرش لعنتآراز

 .دیفهم دیفهم یم دیکه با ی: اونآقاجون

 مه؟فه یآراز نم یعنی نی: اآراز

 دستش رو پشت گردنش گذاشت و ماساژ داد. یمظلوم افهیکه آقاجون بهش زد تا کمر خم شد و با ق یا یپس گردن با

 

 و ششم ستیب پارت

 و با خودم بردمش. دمیآقاجون رو کش دست

 بخوره. یپس گردن دیتا صبح با چارهیب نیوگرنه ا م،یبر ایب-

* 

 زنان به طرف عمارت رفتم. غیج غیدوشم گذاشتم و ج یکوله ام رو رو الیبه و دنیرس با

 ها؟ نیزم یخور ی: نورا آروم ممامان
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 مواظبم. ستمیگفتم: بچه که ن یبلند یو با صدا برگشتم

 نیکرد، واسه هم یم یریبار کل خونه رو گردگ کیهر چند وقت  داریبود، سرا شهیاتاقم رو باز کردم مثل هم در

 مرتب بود.

 اومدم. رونیعوض کردم و از اتاق ب یدست گرم کن فسفر هیکردم و لباس هام رو با  سیطرف گموهام رو به دو  

 راه بهمون اضافه شده بود. یو وسط ها ادیازم خواسته بود به پرهام هم بگم همراهمون ب بابا

 نگاهم کرد.  عیزدم، سر یبود، سوت ستادهیکه هاج و واج وسط راهرو وا دنشید با

 ؟یجا واستاد نیچرا ا-

 دونم کجا برم؟  یواال ان قدر اتاق هست، من نم-

 از اتاق ها رو باز کردم. یکیرو گرفتم و در  دستش

 جا خوبه؟ نیا-

 زد. یو سوت دیخند 

 ادهیاز سرمم ز-

 جا مستقر شد. همون

 بود.اخبار  دنیلم داده بود و مشغول د یکاناپه ا یرو بستم و خودم هم به سمت بابا رفتم که رو در

 رو هوا براش فرستادم که دست هاش و باز کرد. یبوس

 رفتم و محکم من رو به خودش فشار داد. بغلش

 . یواسه ما همون بچه ا یهر چه قدرم بزرگ باش طون،یش یا-

 .ستمین گوشیباز یاون نورا گهیمن د نیقبول کن دیبا یول-

 و لپم رو تو دستش گرفت. دیخند
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 نه بخت.خو متیوقتشه بفرست گهیآره د-

 کردم.  یمصنوع اخم

 فرهاد؟ میعه داشت-

 شونه بابا برداشتم. یمامان سرم رو از رو یصدا با

 فرهاد تو؟ خجالت بکش دختر، باباته یباز گفت-

 نشست. شیمامانم روش رو برگردوند و مبل کنار یول نهیو به مامان اشاره کرد کنارش بش دیخند بابا

 .نیپدر و دختر خلوت کرد نمیب یم-

 گونه ام رو بوس کرد و با خنده به مامان چشمک زد. بابا

 دختر خودمه -

 و کانال ها رو جا به جا کرد. دیروش رو بر گردوند و کنترل رو از دست بابا کش یشیبا ا مامان

 که با قهر روش رو بر گردوند. دمیشد. خند یتر م شیمامان هم ب یبابا، چشم غره ها یهر بار قربون صدقه ها با

 زد. غیدفعه ج کیکفر مامان در اومده بود  هگید

 زونهی)به من اشاره کرد( بهت آو لیگور نیسره ا هی ریبگ لیهم من رو تحو کمیفرهاد؟ -

دم آخر  یمال منه، قهر نکن قول م نیچند سال مال شما بود حاال که بر گشت ل؟یجون؟ حاال من شدم گور دهیوا سپ-

 بدم به خودت. لشیشب تحو

 مامان گل انداخت. یحرفم لپ ها نیا با

 ؟یبهش بگ یزیچ یخوا یفرهاد؟ نم-

 .یکن یم تیخانومم رو اذ نمینب دهیور پر نمی: پاشو بببابا

 نه مامان؟ هوم؟ ه،یگم؟ معامله خوب یمگه بد م-
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 رو خاموش کرد. ونیزیتلو کالفه

 باز شروع شد.  م،یهات راحت بود یطونیمدت از ش هی-

 نجاتم بده. یکیشم،  یکه من دارم غرق م ادهیان قدر ز یمهر مادر فرزندگفتم:  هیحالت گر با

 من که... ار،یدر ن یباز بمیننه من غر-

 زد. یابونیبه اون دو تا غول ب یخنده آراز و پرهام ادامه حرفش رو نزد و به جاش لبخند یصدا با

 شدن؟ جالب شد. یمیهم صم با

 بیرق به،یکه، رق ستیمامان ن نیپرهام؟ ا یدید-

 شدم. یور هیروم اومد که کال  یفن هیرو گفتم مامان  نیا تا

 .دمیرو کمرم گذاشتم و نال دست

 بگردم. میرم دنبال خانواده واقع یمن م-

 رو برداشتم و برگشتم.  بالمیاتاقم رفتم و توپ وال به

 م؟یبر ادیم یک-

 اخم مامان از همون جا پشت نرده پله ها سنگر گرفتم. با

 نبود؟ یکس من رفتم،-

 شه. یگرم نم یکه آب نیبرد، از ا یگفت و دوباره سرش رو تو گوش ینوچ آراز

 : منپرهام

 رفتم. اطیرو برداشتم و به طرف ح توپ

 ایدنبالم ب-

 پرت کردم و لبه استخر نشستم. یزدم، توپ رو به طرف یکه نفس نفس م میکرد یقدر باز ان
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 خسته شدم. گهیمن که د-

 نشست.  کنارم

 حرف نداره. بالتیوال-

 رفتم.  یدو سال کالسش رو به صورت حرفه ا-

 اکتفا کرد. یتکون دادن سر به

 ؟یکن یرو از خودت دور م الریمقدمه گفتم: چرا آ یپا و اون پا کردم و ب نیا یکم الریآ هیاوردن قض ادی با

 شده.  رهیخ ینامعلوم یده و به نقطه  یجواب نم دمید

 صورتش تکون دادم. یرو جلو دستم

 ؟یالو؟ هست-

 ؟یپرس یاره اره، چرا م-

 یکنجکاو-

 گم. یرو داشتم بهت م شیهر وقت خودم آمادگ ست،ین یاالن وقت مناسب-

 یخواد بگه اصرار نکردم، من خودم رو جا ینم دمید یداد؟ وقت یهم عذابش م شیآور ادی یبود که حت یچ یعنی

 تونستم درکش کنم، ان قدر فکر کردم که مامان صدام کرد. یدادم و نم یپرهام قرار نم

 بود. ستادهیبه کمر تو تراس وا دست

 ناهار حاضره -

 .میبه طرف خونه رفت یگفتن چشم با

 * 



 یشراکت اجبار

 
110 

 

خوش گذشت، البته اگه رفتن پدر  یلیعمرم شد و خ یها نیکه از بهتر ییهم گذشت، روز ها التیچند روز تعط نیا

 ر گرفت.شد فاکتو یو مادرم رو م

 ام گذشت. گهیماه د دو

 هیتو  یبخورم، ول نیبود با کله زم کیکرد و نزد ریم گکه لحظه اخر دسته کوله ا نیینرده پله ها سر خوردم پا از

 حرکت نرده رو گرفتم و مانع افتادنم شدم.

دن و نگاهشون به نشسته بو ییرایشدم که تو پذ یخودم بودم که متوجه حضور آقاجون و پسر یتو حال و هوا هنوز

 .دیشده بود، اما پسره زود نگاهش رو دزد دهیطرف من کش

 

 و هفتم ستیب پارت

 تماشاش واسه ام لذت داشت. دمید ینفر رو م کی یها یمن هم اگه خول باز گهید معلومه

 آورد، اون هم پسر؟ ینم جانیرو ا شیکار یوقت قرار ها چیآقاجون ه بهیعج

 خوام ازدواج کنم. یآقاجون من چند بار بگم نم یا

به  ییبه پسره، سالم بلند و باال ییو با نگاه گذرا دمیاخمم رو به ابرو کش ده،یحساب که باز هم خواستگار جد نیا با

 آقاجون دادم.   

 سالم دخترم-

 از قصد کم محلش کردم. دیکه پسره فهم نیا مثل

 سمتش اما جا خوردم. برگشتم

 کرد؟ یکار م یجا چ نیا ن،ی...انیا

 .دمشیبود که تو فروشگاه د یپسر همون

 کرد. ینگاهم م یکردم اون هم من رو شناخت چون با پوزخند احساس
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 داد.  یجا خورده بود اما بروز نم یمن کم دنیاز د انگار

 زد. یم دیمن رو د یزیهم با اخم ر آقاجون

 نورا  نیبش-

 شونم انداختم. یام رو رو کوله دسته

 شدم.  ضیمستف یشه، به اندازه کاف یم ریبرم، کالسم د دینه آقاجون با-

 به پسره کردم، مطمئنم خودش بود. یکوتاه نگاه

از موهاش با  یخودم، دسته ا نیداشت درست ع یکه با چشم هاش هماهنگ یمشک یبا مو ها یکلیبلند و ه قد

 بود، مبارک صاحبش. یخوب ی کهیرو به باال داده بود، در کل ت هیبود و بق ختهیر شیشونیپ یرو یحالت جذاب

 اهم-

 کرد. یسرفه مصلحت پسره

 جنبه شده بودم. یب یلیخ دایکرده بودم و جد یرو ق ایح قایزدم، دق دشید یلیخ اوه

 ...یآقا شونیا-

 .دمیبار وسط حرفش پر نیاول یآقاجون حرفش رو بزنه و برا نزاشتم

 )با دست به سر تا پاش اشاره کردم( ندارم. شونیمعارفه ا یمن وقت برا یآقاجون، ول دیببخش-

 .دیبرم که مچ دستم رو کش اومدم

 .وفتهیابروهام ب نیب یزیر نیباعث شد از درد چ نیهم

 آخ آقاجون-

 . مونه یهم از االن، حسابت با من م نیسر، اون از سالم نکردنت ا رهیکه فقط من بشنوم گفت: دختره خ یطور آروم
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به افراد  یتیاصال اهم ،یشناس یکه صدام واضح به گوش طرف برسه گفتم: آقاجون خودت که من رو خوب م یطور

 برام گنگن   ییجور ها هیدم،  ینم بهیغر

 .دمیکش رونیمچ دستم رو ب آروم

 زود روش رو برگردوند.  یلیکرد اما خ یپوزخند هاش نگاهم م ونیم یلحظه اخر نگاهم به پسره افتاد که با اخم 

زدم و انگشت اشاره و وسطم رو کنار  یدر کنترل کردنش داشت، چشمک یآقاجون که سع زیآم دینگاه تهد دنیبا د 

 ادیرفتم رو به آقاجون گفتم: زت ز یم رونیکه از خونه ب یگذاشتم و در حال میشونیپ

 خورد. یبودم االن خون خودش رو م مطمئن

 با آقاجون داشت؟ یکرد؟ چه سنم یکار م یجا چ نیا نیبود که ا نید اکه برام سوال بو یزیچ

 یجانانه در انتظارم م خیتوب هیحتما ازش بپرسم، البته حتما به خاطر رفتار امروزم  دیبه افکارم زدم با یدست پشت

 بود.

کاناپه پرتاب کردم و به  یام رو رو که هالک خواب بودم، کوله یاز اتمام کالسم خسته وارد خونه شدم، طور بعد

 دادم. یسالم یمهر

 امتحانت چطور بود؟ یخسته نباش زکمیسالم عز-

 .دمیکش یا ازهیخم

 بزرگه رو خورد.  کهیکه روده کوچ هیبود، ناهار چ شیبد نبود، آخر-

 کاناپه برداشت.  یام رو از رو و کوله دیخند

 کشم. یبرات م یتا تو لباست رو عوض کن ،یماکارون-

*** 

 ه؟یکه آقاجون از دستت کفر یکار کرد یباز چ-

 و خسته، به خودم اشاره کردم. زونیآو ی افهیبود با ق آراز
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 من؟ نه جون تو-

 ششیپ یبگم بر دمتیگفت د-

 به آراز کردم. یملتمسانه ا نگاه

 ه؟یچ-

 ها؟ گه،ید میبر یایتوام م-

 ام؟یبا تو کار داره من چرا ب-

 پرتاب کرد بخوره به تو  یزیکه اگه چ رم،یگ یمن پشتت سنگر م ایاصال تو ب ه؟یکفر یمگه نگفت-

 کرد که خنده ام گرفت. یچپک نگاه

 به در اتاقش زدم و داخل شدم. یتقه ا آروم

 بود و پشتش به من بود. ستادهیبه دست، پشت پنجره اتاقش ا عصا

 نیکه برگرده گفت: بش نیا بدون

 تو سرشه. یلحظه استرس گرفتم، نکنه دوباره نقشه ا هی

 کن. ریخدا، خودت به خ یوا-

 نیرو هم هم تیزبون دراز ت،یبچگ یزارم به پا یو م رمیگ یم دهیامروزت رو ناد هیادب ینشستم که گفت: ب عیسر

 .نمیرفتارت رو بب یرو نیا گهیبار د کیبه حالت اگر  یطور، اما وا

 شیموضوع رو پ نیا گهید یکه قول داد یشما نبود نیخوام ازدواج کنم؟ مگه هم یآقاجون من چند بار بگم نم-

  ؟ینکش

 ؟یزن یحرف م یاز چ-

 پسره، امروز-
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 .دیبه محاسنش کش یدست دیخند یطور که م همون

 خواستگارته؟  یدیرس جهینت نیبعد سرکار خانوم، از کجا به ا-

 که حدس زدم. ییاز اون جا-

 مه،یجوون یاز دوست ها یکینوه  ،یدیکه امروز د یپسر نیگم، ا یم یچ نینشست و گفت: خوب گوش کن بب کنارم

 ره، درست؟ یدرز کارش نم یپسر موفق که مو ال هی

 اوهوم-

 دم؟یرو خر یشرکت هیگفتم نصف سهام  ادتهی-

 اوهوم-

 اش به نام دوستم.  گهیسه دونگش از منه و سه دونگ د-

 شما و اون... یعنی-

 

 و هشتم ستیب پارت

  ،یدیکه امروز د ییآقا نیهم یعنیهست که شرکت رو سپرده دست نوه اش  یدختر بزار حرفم تموم شه، چند سال-

تو امور و اداره  یکم و کاست، خودم هم نخواستم دخالت یکرد، ب یم زیسالها هم سهم من رو به حسابم وار نیتو ا

هم از من  یسن گهیتونه اون جا رو اداره کنه، د یم ییجوون به تنها نیکه ا دمیشرکت داشته باشم، به چشم خودم د

اون جا و  یبعد بربه  نیگفتم از ا ،یراجب تو حرف زدم که عمران خوند ونیبا هما شیگذشته، چند هفته پ ونیو هما

که  نیرونق شرکت و هم ا یدارن برا یبهتر یها دهیبه هر حال دو نفر ا ،یو وردستش باش یریبگ ادیاصول کار رو 

 شه.  یتجربه م تبرا

رو که مربوط  یکه گفته بود نصف شرکت بزرگ شیزد، جز چند سال پ یمن حرف نم یوقت از کارش برا چیه آقاجون

 شده. میبا دوستش سه هیبه ساختمون ساز

 حرف آقاجون به خودم اومدم. با
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 ه؟یبرنامه ات واسه تابستون چ-

 هم ندارم. یامتحان هام که تموم شده برنامه خاص-

 دونیکه نوه فر یخودت رو نشون بد یقول بد دیاما با ،یرو که دار اقتشیتو حساب کنم، ل یتونم رو یم پس-

 تو فکر کنم.  یتونم رو یشه، من فقط م یگرم نم یاز اون آراز که آب ،یاعتماد

 بشم؟ کیکه من با اون پسره شر یخوا یشما م یعنیشده، گفتم: آقاجون  جیگ

 ،یریگ یات رو م یمدرک مهندس گهیسال د کیاون جا، تو  یر یوان کار آموز مفقط به عن ک؟یمن گفتم شر-

بهش  یکه از بچگ یبش یوارد حرفه ا دیبا یروز هیو زود نداره اما  رینه؟ حاال د ای یستیوا خودت یرو پا دیباالخره با

 . یعالقه داشت

 جوب بره؟ هیمن آبم با اون تو  یکن یبعد شما فکر م-

 یکه اگه کارت درست باشه، فکر نیو ا یمجبور ،یریبگ ادیکه خم و چم کار رو  نیا یو برا ستهییبره، چون ر دیبا-

 . میکن یشدنت م کیهم واسه شر

 دست هام رو به هم زدم. یخوش حال با

 ...؟یعنی-

 .دیکش رونیب زشیم یاز کشو یو کاغذ دیخند

خودت  میگل یتون ینم یراحت نیبه هم ه،ینه، اون جا شرکت بزرگ ای یایاز پس خودت بر ب یتون یم نمیبب دیفعال با-

رو از ماست چون مو  یایباهاش راه ب یدونم بتون یم دیبع ه،یپسر سر سخت انیدر ضمن آر ،یبکش رونیرو از آب ب

 کشه. یم رونیب

و اخم ین با اون آقاوسط باشه و م یشرکت نیچهم  یشه پا یمگه م دم،یدلم گفتم: من به گور عمه نداشتم خند تو

 ام؟یکنار ن

 ازش ندارم. یکه اصال دل خودش یبرم شرکت کس یدیبه چه ام گهیمن د ،یگیم یجور نیشما که ا-

 ؟یشناس یرو م انیمگه تو آر-
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 .انهیاسمش آر پس

 . نهی...اره به خاطر همومدیگفتم: نه نه، اون روز خوشم ازش ن عیسر

 باال داد و کاغذ رو دستم داد. یا شونه

چه موافق  یخودت گذاشتم، راجع بهش فکر کن ول یرو به پا میتصم نیرو بخون، آدرس و مشخصات شرکته، ا نیا-

 خوام. یخودت رو م تیکنه، من موفق ینم یبه حال من فرق ،یچه نباش یباش

 کنم. یفکر م-

 استراحت کنم. یخوام کم یحاال برو م-

*** 

ماه  کیکه  یکه خودم رو بسنجم، اما به شرط متیق نیبه ا یرم حت یفکر کردن، به آقاجون گفتم که م یاز کل بعد

به درس هام وارد نشد مشغول  یکار تو شرکت عادت کردم و لطمه ا طیکار کنم تا اگر به شرا یشیرو به عنوان آزما

 به کار بشم.

 بودم. یلباس هام رو باز کردم، دنبال لباس مناسب و رسم کمد

و مدارک  دمیبه همراه شال همرنگش پوش یو تنم کردم، شلوار کرم جذب دمیکش رونیهمون رو ب ،یمشک یمانتو هی

 گذاشتم. فمیالزم رو تو ک

انواع  یصدر، ساخت و طراح انیآر تیریمهر با مد رانیو خوندمش، شرکت ا دمیکش رونیشرکت رو ب کارت

 و...لوکس  یالهایو ،یتجار یساختمان، برج ها

 داشبورد پرت کردم. یزدم و کارت رو تو یسوت

 تا باال ساختمون رو نگاه کردم.  نییپا از

 تر شیهم ب دیشا ای ستیچند طبقه اس؟ ب-

 و مرتبش کردم. دمیبه لباسم کش یدست



 یشراکت اجبار

 
117 

 

 .تهیریطبقه هجدهم قسمت مد دمیپرس و جو فهم یاز کل بعد

 زد.  یلبخند دنمیبا د یمنش

 صدر قرار داشتم. یسالم با آقا-

 ن؟یخانوم اعتماد باش دیشما با زمیسالم عز-

 کردم. دییسر تا با

 جناب صدر منتظرتون هستن.  دییبفرما ن،یخوش آمد یلیخ-

 و داخل شدم. دمیرو کش رهیدستگ دم،یشن یآروم دییبفرما یبه در زدم که صدا یا تقه

 لب تابش بود. ینشسته بود و سرش تو زیم پشت

 سرش رو بلند نکرد، تو عمرم ان قدر بهم بر نخورده بود. یادم که به تکون دادن سرش اکتفا کرد، حتد یاروم سالم

 کنار اومد و به طرف پنجره رفت. زیشد و از پشت م بلند

 .نمیرو بب پشیتونستم ت تازه

 هیموهاش رو باال زده بود و  ،یورن یو کفش ها یسورمه و کروات مشک رهنیخوش دوخت و پ یو شلوار مشک کت

 برده بود. بشیدستش رو تو ج

 نگاهم کرد و پشتش رو به من کرد. نانه،یب زیر یکم اول

 تر از تو هم مگه هست؟ تیشخص یدلم گفتم: ب تو

هست که قبال  ادتیرم سر اصل مطلب، مطمئنا  یپس زودتر م ست،یاضافه ن حاتیو توض ینیمقدمه چ یوقت برا-

وقت  چیرو ه گهیما هم د نیندارم، پس فکر کن یخاطره خوب ارتیز نیو قطعا من از ا میکرد ارتیرو ز گهیهم د

 هوم؟ م،یدیند

 

 و نهم ستیب پارت
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 ادامه داد. دوباره

دار مق هی یبزرگ نیدختر بچه که تازه دانشجو هم هست، واسه شرکت به ا هیمن به پدربزرگتون هم گفتم، حضور  -

 اشتباه. یبس یو البته کار زهیتعجب برانگ

 اشتباهم؟ من

 قدم به طرفش برداشتم. هیبه جانب  حق

 ...؟یآقا د،یببخش-

 صدر هستم.-

ه موضوع چندان ب نیکنم ا یفکر نم نیو اصرار پدربزرگم، بنابرا مهییجام به خاطر توانا نیصدر، اگه من ا یبله، آقا-

 شما مربوط باشه.

 یانگشت اشاره همه، به سمت من بر م اد،یر من و کارکنان شرکت به وجود بتو کا یرادیشرکتم، هر ا سییمن ر-

 در نیکارتون رو درست انجام بد دوارمیکار رو، به نحو ممکن ارائه بدم، ام نیکنه بهتر یگرده، پس وجدانم حکم م

 صورت... نیا ریغ

 .دمیو وسط حرفش پر دمیکش یحرص نفس پر

 ه؟یجا چ نیکارم ا نیفا بگهم موافقم، لط طیمن حاضرم و با شرا-

 کنار لبش جا گرفت. یپوزخند

 . یهست یخوبه، دختر عاقل-

 شد. یتلفن رو برداشت و مشغول حرف زدن با کس یرفت و گوش زیطرف م به

 زدن اتاقش کردم. دیندادم و شروع به د یتیاهم

 زیکنفرانس هجده نفره گوشه سالن و م زیم هیشده بود  نییتز یو مشک دیسف یسالن بزرگ که با رنگ ها هی

مطبق هم گوشه  یاز گل ها یبلند اتاق قرار گرفته بود و گلدون بزرگ یپنجره ها یهم جلو یمخصوص نقشه کش

 سالن جا گرفته بود.
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داشت و قد  یخوش رنگ یعسل یصدر، چشم ها نیهم سن هم یکه به در خورد توجهم رو جلب کرد، پسر یا تقه

 زد. یلب غر م ریدستش گرفته بود و ز یبود و پوشه ا یمبلند و خوش اندا

 چشه؟ گهید نیا

 جوابم رو داد. یدادم که به گرم یسالم

 شد.  دایجا پ نیآدم ا هیو  میدلم گفتم: نمرد تو

 خطاب به من و رو به پسره ادامه داد. صدر

 کار درست شرکت. یاز مهندس ها یکیهستن،  یبیمهرداد حب یآقا شونیا-

 داداش میچاکر-

 بهش رفت و به من اشاره کرد. یچشم غره ا صدر

کن و اگه  شونییداشتن راهنما یاگه مشکل نیهستن تازه واردن، بنابرا دمونیهم خانوم اعتماد، همکار جد شونیا-

 صورت خودم هستم. نیا ریداشتن جوابشون رو بده در غ یسوال

 تکون داد.  یسر یزد و به گرم یلبخند

 بده. حیکار رو براش توض طیببر اتاقش و شرا مهرداد خانوم رو-

 رو به من ادامه داد. و

شه تا کارتون رو  یفرصت م هی نیو ا ن،یکن یکار م یشیماه به صورت آزما کیتا  ن،یهمون طور که خودتون خواست-

 کنم. یبررس

 گذاشت. یمنش زیم یرو یبعد مهرداد هم از اتاق خارج شد و پوشه ا یاومدم و کم رونیاز اتاق ب یحرف بدون

 .نیریگ یم لیجا مشغول هستن، هر روز کارتابل کارشون رو تحو نیبه بعد ا نیاز ا شونیا ،یگیخانوم ب-

 بله چشم -

 دستش رو به طرفم دراز کرد. یبهم انداخت و با لبخند ینگاه یگیب
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 هستم.  یگیب نایخانوم اعتماد، م یخوش اومد-

 راحت باش. ینورا صدام کن یتون ی، مبختمخوش -

 : حاال بفرما اتاق رو نشونت بدم. مهرداد

 شد. گهیقسمت د هیخارج شد و وارد  تیریجوجه اردک ها دنبالش راه افتادم، از قسمت مد مثل

 چشمم رو گرفت. شیطراح زیرو باز کرد، اول از همه چ یاتاق در

 کهیبود، مرت انیاتاق آر هیکار کامال شب زیو م ستمیداشت و از نظر س ییو طال یبه رنگ گلبه ا یطرح دار یها وارید

 خانم چه طور برخورد کنه. هیدونه با  یعصا قورت داده نم

 .دیکنم فکرم رو بلند گفتم که مهرداد بلند بلند خند فکر

 نداره. یهم تعادل روان نیتعجب نگاهش کردم، انگار ا با

 .یعصا قورت داده رو خوب اومد-

 م گرفت.هم خنده ا خودم

 ؟یافقپس مو-

 حساسه. یلیشرکتش خ یاخالق و رفتار آدم ها یرو ،یخودش نگ شیحرف ها رو پ نیکن ا یاز دست تو، سع-

 باال دادم. یا شونه یالیخ یب با

 ندارم. یمن ترس-

 از اتاقت خوشت اومد؟  ،یدار یچه دل-

 ادهی، من اصوال تحملم ز ستیاوم بد ن-

 .دیکش رونیب زیم یاز کشو یو پوشه ا دیخند
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ماه اول برات طاقت فرسا باشه اما نگران  هیشده، ممکنه  ادیز یلیسپرن خ یکه به شرکت م ییروز ها پروژه ها نیا-

رو برات در نظر گرفته تا تو رو بسنجه،  یواسه کار امروزت نقشه سخت انیگرده، آر یبرم ینباش، باز هم رو روال عاد

 .یایاز پسش بر ب ارمدویشه، ام یاگر کارت خوب باشه، راحت تر هم م یول

 در مورد ساعت کارم داد و رفت. حاتیتوض یسر هیتکون دادم که  یسر

 شق و رق بود. دهیاومد و کامال بر عکس اون مردک اتو کش یم ینظر که پسر خوب و خوش برخورد به

 کاناپه گذاشتم و فلش رو برداشتم. یام رو رو کوله

دانشگاه انجام داده بودم،  یپروژه ها یطرح رو قبال برا نیهم یبود ول یطور که مهرداد گفت نقشه سخت همون

 نبود. یمشکل نیبنابرا

 رو روشن کردم و مشغول به کار شدم. ستمیس 

 دوازده بود که کارم تموم شد. ساعت

 نبود. یادیکارم سه ساعت زمان ز نیاول یبرا

 در رفت. میاز خستگ یبه گردنم دادم که کم یکردم گردنم خشک شده قر احساس

و  زدم کمیاز ک یکردم و گاز ادهیفلشم پ ینداشت، برنامه رو رو یرادینگاه آخرم رو به نقشه انداختم، خدا رو شکر ا 

خسته  یلیکه خ ییکردم و از اون جا یازش خداحافظ نایفلش به م لیدوشم انداختم و بعد از تحو یام رو رو کوله

 راست به طرف خونه روندم. هیبودم 

*** 

 

 ام یس ارتپ

 استخدام شدم. یبودم به صورت رسم یگذشت و چون از کارم راض یماه از کار کردنم در شرکت م سه

دادم و چه بهتر که با اون اسطوره اخالق  یم نایکارم فلش رو به م انیبه کار خودم گرم بود و هر روز بعد از پا سرم

 شدم. یمواجه نم
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 سالم دادم و خواستم برم که صدام کرد. نایم به

 ناقص بوده. روزتیصدر گفتن کار د یآقا-

 نداشته باشه. رادیکردم، من چند بار چک کردم که ا تعجب

 کردم. یامکان نداره، من کامل بررس-

 .یرو بر طرف کن رادتیاتاقش ا یبه هر حال گفت بر -

 تکون دادم و به طرف اتاق خودم رفتم. یسر یجیگ با

انع هم م نیبرخورد کردم هم یسفت و محکم زیاشتباه نوشتم که به چ ایبودم که کجا رو جا انداختم  ریبا خودم درگ 

 حرکتم شد.

 کردم. زشیبه باال شروع به آنال نییبود از پا نییکه سرم پا یطور همون

رد و بلوز کرم که توسط ک یمکه هندونه رو قاچ دهیاتو کش یزدن و شلوار کتان مشک یکه برق م یمشک یها کالج

 شده بود. لیتبد یقهوه ا یدستش به بلوز کرم با خال ها یقهوه تو

 ولیچهار شونه، ا یکلیکرد، اومدم باال تر، قد بلند و ه یعطرش آدم رو مست م یچشم هام رو بستم، بو ناخواسته

 .انهیکه آر نیخاک تو سرم ا یوا نم،یبب سیوا یناز واریچه د

 دهنم رو با صدا قورت دادم و به فنجون چپ شده تو دستش نگاه کردم. آب

 از کجا در اومد؟ گهید نیا ایخدا

 جلو راهم سبز بشه؟ نیا دیدادم با یاالن تو اتاقش باشه؟ حاال که من نبش دینبا مگه

زنه نا  ینداره م یتعادل روح نیخود خدا ا ایزد  یم یرو باالتر گرفتم و نگاهش کردم، رنگ صورتش به کبود سرم

 شدن بودم. یکنه من هم که از ترس در حال افق یکارم م

 یکه به زور کنترلش م یباز شیکرد و من با تعجب و ن ینگاهم م تیزل زدم، حاال اون با عصبان رهنشیبهت به پ با

 کردم.
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 بود االن جزغاله شده بودم، نکنه بدنش از آهنه؟ ختهیاگه رو من ر نیبه کنار، ا شیفیکث

 .دیبه هم فشرده اش غر یدندون ها ریز از

 پسندتون نشد؟-

 نشه. طیبخوره اما خ یسیباز گند زده بودم، آدم تو آفتابه به پ دم،ینموره خجالت کش هی

  یبهش کردم و پر رو گفتم: قابل تحمل ییسر تا پا نگاه

 کوب شدم. خیدندون هام رو نشونش دادم و اومدم برم که با دادش سر جام م فیرد

 من امروز جلسه دارم. ؟یسادگ نیبه هم ن؟یر یم نیحاال دار نیکرد یجور نیاخانوم اعتماد؟ سر و شکل من رو -

 یکرده بود ول یهاش قاط میظاهرا س د،یآخرش رو ان قدر محکم و پر فشار گفت که چهار ستون بدنم لرز جمله

 ظاهرم رو حفظ کردم.

 اد؟یاز دست من بر م یچه کار د،یببخش-

 قدم عقب رفتم. هیقدم به سمتم برداشت که متقابال  هیم خش با

 مهرداد ساکت شد. یبگه که با صدا یزیاشاره اش رو به طرفم گرفت و خواست چ انگشت

 جا چه خبره؟ نی: امهرداد

 .دمیخند زیر زیاشاره کردم و ر انیچشم به آر با

 بترکه. یهم از خنده قرمز شده بود و هر لحظه ممکن بود مثل بمب ساعت مهرداد

ق و طب ستیسر و پا ن یو ب هیجا شرکت بزرگ نیوضع رو تحمل کنم، خانوم اعتماد ا نیتونم ا ینم گهی: من دانیآر

 ستیجا ن نیشما ا یبگم که جا دیخوشبختانه با نیدردسر درست کن هیقانون و قاعده اس، اگه قرار باشه هر روز 

 زنم. یاعتماد راجع به شما حرف م یخودم با آقا

 به لباس هاش اشاره کردم. یپورخند با

 هم لحاظ کن حتما. نیا-
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 نه ای یکن یم یاون موقع باز هم حاضر جواب نمیخوام بب یم-

تا بشه بهونه دستت، چه  یگرفتن رادیو دنبال ا یچیپ یمن م یچرا ان قدر به پر و پا ؟یخوا یاز جونم م یتو چ-

 ؟یکن رونیشرکت ب نیبه حالت داره که من رو از ا یریتوف

 .زاشت ادامه بدم ینم یخفه کننده ا بغض

 ؟یاز خودت دفاع کن یباز بمیبا ننه من غر یخوا یاالن مثال م ه؟یو خونسرد نگاهم کرد و گفت: چ یعاد یلیخ

 رفت و به طرف اتاقش برد.که مهرداد دستش رو گ دمیرو باال کش مینیب یتصنع

 ؟یطور برخورد کن نیا دیاز حرفت دل خور شده، حواسش نبوده بهت تنه زده با ینیب یمگه نم ان،یولش کن آر-

خورد خانم محترم چه طور بر هیبا  دیرس یشعورش نم یتا آسمون بود، حت نیو مهرداد از زم انیآر نیتفاوت ب واقعا

 کنه.

 رو به مهرداد داد زد. تیعصبان با

 حرف نزن یکیتو -

زبون  یبه طرف اتاقش رفت، ان قدر راحت خوردم کرده بود که دوباره خو و دیکوب زیم یرو با شدت رو فنجون

 برگشت و صدام رو تو سرم انداختم. میدراز

 ست. نهیگز نیبهتر یعذر خواه نیکن یآدم متشخص برخورد م هیکه به  گهیدفعه د-

 طرفم برگشت و تو صورتم داد زد.خشم به  با

 مراقب رفتارت باش. یکنم زبون دراز هم هست یاضافه م ،یهست یدختر تند مزاج-

 نشده که یزیچ ان،یبا حرص گفت: آروم باش آر مهرداد

 زد و به خودش اشاره کرد. یپوزخند

 نشده؟ مهرداد تو حرف نزن که... یزیچ-

 رفت.  یحرفش رو نزد و با پوزخند هیبق
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 خنده مهرداد نگاهش کردم. یصدا با

 یکرد شیبد جور عصبان-

 بمیزارم تو ج یرو م نیا یدونه که من دو تا یگرده، نم یخودشه، دنبال کل کل م ریتقص-

 کرد. یکار ها کمکم م یخوب شده بود و تو یلیم با مهرداد خمدت رابطه ا نیا یتو

 در عجبم-

 

 کمیو  یس پارت

 نگاهش کردم.  یحرف مهرداد پرسش نیا با

 ه؟یجور نیکنه، اما چرا با تو ا یبرخورد م یکارکنان شرکت هم به نرم یبا همه  هیپسر خوب انیآر-

 ندونستن باال دادم. یبه معن یا شونه

 لیشن کوه غرور، سنگ، فس یرسن م یهمه تا به من م-

 ل؟یفس ،یباحال یلیدختر تو خ-

 نهیرفتارش هم با تو هم لیاصال دل ستاده،یروش وا یتو یطور نیکه ا یهست یکس نیتونم بگم اول یبه جرات م یول

 .یخودش قائل شده خارج شد یکه برا یکه تو از حد

 ره. یهم که هستم مهرداد، حرف زور تو کتم نم نیمن هم-

  یسرتق یلیخ-

 ام جا به جا کردم. شونه یرو رو فمیو دسته ک دمیخند

 کنه. یاخراجمون م میزن یو حرف م میاستادجا و نیا نهیبب انیکه آر میبر میبر-

 بهش کردم و شروع به کار کردم. یو وارد اتاقم شدم، نقشه رو برداشتم و نگاه سرسر دمیخند
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تم برداش زیم یاز رو یکردم، قلنج گردنم رو شکوندم و شکالت یدیشد ینصفش مونده بود که احساس خستگ هنوز

 و تو دهنم انداختم و ادامه کار رو انجام دادم.

 . دیچیپ نایم یرو برداشتم که صدا یتلفن گوش یصدا با

 اتاقشون  یصدر گفتن بر یآقا زمیعز-

 رو جمع کردم. لمیگفتم و وسا یا باشه

 ه.ش یبه پا م ییخواد اخراجم کنه، اگه آقاجون بفهمه بلبشو ینکنه م یکارم داره؟ وا یچ یعنی

 رفتم. انیاسترس نقشه رو به دست گرفتم و به طرف اتاق آر با

 ده بود.کر ضیتعو یو کت و شلوار شکالت دیسف رهنیرو با پ فشیکث یبود و لباس ها ستادهیکنفرانس ا زیم کنار

 یسرعت عمل چه

 ن؟یداشت یبا من کار-

 جا نیا دیاریب فیکه نگاه کنه گفت: تشر نیا بدون

 . ستادمیطرفش رفتم و با فاصله کنارش ا به

 بودم. دهیکش روزیبود که د یافتاد، همون نقشه ا زیم یبه نقشه رو نگاهم

 چند ضربه زد. از کارم اشاره کرد و  یانگشتش به قسمت با

 .نیرو بب نیا-

 رو جا انداخته بودم. کهیگفت اون ت ینگاه کردم درست م یتر شیدقت ب با

 آخره  یترم ها یهم جواره که من هنوز پاسش نکردم، برا یار مربوط به ساختمون هاقسمت ک نیراستش ا-

 ...یجور نیا نیخانم اعتماد اگه بخوا-
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 نیا هیکنم زود تر از بق یم یناقص باشه، سع دیدونم، کارم نبا یبه جانب تو چشم هاش زل زدم و گفتم: بله م حق

 . رمیبگ ادیقسمت رو 

 .دیکش یپوف

 شه. ینم یطور نیا-

 آورد. یدیجد یرو دور زد و مقوا زیم

 کار کنه. یخواد چ یدونستم م یکردم، نم یکارهاش نگاه م به

تونم صبر کنم طبق  یکارهاتون هم هست، پس نم هیبدم، چون تو بق حیقسمت رو براتون توض نیمجبورم خودم ا-

 .نیریبگ ادی یروال عاد

عطر کاپتان بلکش  یکردم که بو تیرو رعا یفاصله اسالم کش،ینزدرو روشن کرد و اشاره کرد برم  زیم یباال چراغ

 دادن کرد.  حیمشامم رو پر کرد و با اشاره به نقشه، شروع به توض

قرار  گهیکه کنار دو ساختمان د هیپروژه مربوط به ساختمان پانزده طبقه ا نیکه ا ییخانم اعتماد، از اون جا دینیببب-

اصله ف نیبشه و ا یوارد نکنه، اگه کوتاه گهید یبه ساختمون ها یبیآس یکه گود بردار میمواظب باش دیبا رهیگ یم

وارد  یدیشد یهم جوار خودش هم خسارت ها یساختمان ها بهساختمون نه تنها به خودش بلکه  نینشه، ا تیرعا

 و.... نیفاصله رو درست محاسبه نکرد نیکه ا نهیشما ا رادیکنه، ا یم

 .دمیو نفهمحرفاش ر هیبق گهید

 رو قشنگ تر شیکمون یداشت که ابروها یو مشک دهیکش یافتاد، چشم ها زشیتم ی غهیت شینگاهم به صورت ش 

 یهر دو گونه هاش به وجود م یرو یزیر یزد چال ها یم یحرف یداشت و وقت یبرجسته ا یداد، لب ها ینشون م

 دم؟یاومد، چطوره که تا االن ند

 بودن. یواضح تر م دیخند یخنده که اگه م یآقا اصال نم نیا دمیحرف خودم خند به

 از بغل کمتر بود و از قسمت باال پر پشت تر. موهاش

 بود. ختهیر شیشونیپ یاز موهاش رو یا دسته
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 صورتم زوم شد. یسرش رو باال آورد و با اخم رو یزامب نینگاهم رو حس کرد که ع ینیکنم سنگ فکر

 کنم؟ یم نگاهش مدو ساعته دار دیفهم یعنی ییو

 من که از بدو تولدم در حال گند باال آوردن بودم.  د،یکنم شرف مرفم پر فکر

 دادن شد. حیتکون داد و دوباره مشغول توض یتاسف سر با

 کنه. ریش رو به خا هیموند، حواسم رو به نقشه دادم خدا بق یمخف دشیمحکم تو سر خودم زدم که از د یکی

 داد و من اصال حواسم به نقشه نبود. حیمنوال توض نیبه هم یا قهیچند دق 

 گذاشت و منتطر نگاهم کرد. زیم یدستش رو رو یمداد تو کالفه

 ؟یدیجاش رو فهم نیا-

 داد. حیو دوباره توض دیکش یگفتم که کالفه پوف ینوچ

 شد. یخورد و من دلم خنک م یحرص م آخ

 

 و دوم یس پارت

 گوش دادم. حاتشیبه توض یتر شیبار با دقت ب نیا

 کرد. رمیهو سرش رو باال آورد و غافل گ کی 

 . یش یکامل متوجه م ینینقشه رو بب نیا یکن یکه من رو نگاه م یاگه اون قدر-

مام بار ت نیبه جان خودم نباشه به مرگ خودش ا یاعتماد به نفست تو پانکراسم، حاال من قبلش نگاهش کردم ول اوه

 توجهم رو به نقشه دادم.

 حله؟-

 .نیبد حینوچ منحله، دوباره توض-
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ها رو خوب بلد  یدن، اگه قبل یم ادیبه شما  یدونم تو دانشگاه چ یدست به نقشه اشاره کردم که گفت: من نم با

 ره.  یام نم ینداره البته توقع یکار نیا نیباش

رو حفظ کردم و بار  میخونسرد کردم، یسانش م کینبود االن با خاک  رشیبارش کردم اگه کارم گ یشعوریلب ب ریز

 داد. حیتوض گهید

 تکون دادم. یسر تیرضا با

 نیشد یم یاستاد خوب-

 رو با تکبر باال برد. ابروهاش

 اش بود. فهیکردم هر چند وظ یتشکر م دیگفتم، از سر ادب هم که بود حتما با یزیچ هیحاال من  فتهیش خود

 برداشتم. زیم یرو از رو فمیک

 . نیداد حیکه...که اون قسمت رو توض نیممنون از ا-

 رو بگم. نیکندم تا ا جون

 برگشت.  شیعیزود به حالت طب یلیرنگ تعجب گرفت اما خ نگاهش

 ه؟یاشاره سر گفتم: چ با

مقاومت  ای یباش یتون یکردم که با ادب هم م یفکر م نینشست و گفت: به ا زشیزد و پشت م یکش دار پوزخند

 .یکن یم

 زدم. یدخودش پوزخن مثل

 کنه. ینم یموقع ها زبونم همراه یهمه در واقع بعض یکنم با ادب باشم، البته نه برا یتالش م-

 اومدم. رونیاز اتاقش ب یگذاشتم و بدون حرف زیم یرو رو فلش

 شه. یبار هم با ادب م کیبار مثل برج زهر ماره  کیپارادوکس  کهیمرت

 ؟یر یم یگفت: عه دار دنمیبا د نایم
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 .امیدلم گفتم: نه پس دارم م تو

 زدم و سرم رو تکون دادم. یلبخند کم رنگ یبود حوصله خودم هم نداشتم ول یخط خط اعصابم

 نکنه باز زده تو برجکت؟ یپکر-

 ؟یدیان قدر زود فهم یچه جور-

 به تاسف تکون داد. یسر

 رفتم.  رونیاز شرکت ب یکوتاه یخداحافظ با

 رو گرفتم.  کایبستم شماره رون یطور که کمربندم رو م همون

 جانم؟-

 چه مودب -

 ؟یکار دار یچ نمیبنال بب-

 به مودب بودنت عادت کنم.  یوقت نزاشت چیه-

  ؟یهم دار یدوست هی یگ یاصال م-

 رم خونه یشرکتم، االن هم دارم م یکار ها ریرو دور زدم و گفتم: درگ دونیم

 حسابت رو برسم. دیجا که با نیا ایپاشو ب-

 کنم. یقطع م یخسته ام، تو هم غر زدن رو شروع کن-

 .یاریمن کم ب یکه با غر ها ییها نیحرص گفت: پررو تر از ا با

 و دنده رو جا به جا کردم.  دمیخند

  ؟یکار کن یچ یخوا یشه کارت رو م یکالس ها شروع م گهیهفته د هیگم  یم-

 رم. یآزاد هم شرکت م یاتونم برم روزه یدونم، آقاجون گفت کالس هام رو م ینم-
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 پسره چه طوره؟ ینگفت یراست-

 کدوم پسره؟-

 انیبود اسمش؟ آها آر یچ ستون،ییهمون ر-

 ره. یرسه اخم هاش تو هم م یبگو بخند به من که م هیهمون طوره، با بق -

 باهات بهتر برخورد کنه. دیشا ار،یتر شو، رگ خوابش رو به دست ب کیخب بهش نزد-

 گه؟  یم یچ نیا دم،یبه خودم نگاه کردم و خند نهییچپ از آ چپ

 افتاده لیطرف انگار از دماغ ف ،یگ یواسه خودت م یزیچ هی-

 نداره؟ یاحتماال اعتماد به عرش نجوم-

 شه حرف بزنم. یپشت فرمونم، نم قا،یدق-

 دادم. یکردم و حواسم رو به رانندگ یخداحافظ ازش

*** 

 خوردن بود. وهیکه رو اپن نشسته بود و مشغول م دمیآراز رو د 

  ؟یسالم، چه وضعشه، بچه شد-

 .یسالم خانم زحمت کش، خسته نباش-

 خرج شما ها رو بده؟ یاگه من زحمت نکشم پس ک-

 به طرفم پرتاب کرد که تو هوا گرفتم و تو دهنم انداختمش.  یو دونه انگور دیخند

 آقاجون تو اتاقشه؟-

 . روننیشام ب نه با دوست هاش-
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کشوندم داد  یدادم و دنبال خودم م یپله ها سر م یاز پله ها باال رفتم و همون طور که کوله ام رو رو یگفتن آهان با

 زدم.

 ندارم. لیخوابم، واسه شام صدام نکن م یمن م-

تم و دس دمیراز کشکه تنم بود رو تخت د یبا همون حوله ا یو بعد از گرفتن دوش دمیکش رونیهام رو از تنم ب لباس

 بردم و تلفن رو برداشتم. یرو به سمت عسل

 بابا رو گرفتم و منتظر شدم جواب بده.  شماره

 بله؟-

  یسالم بر پدر گرام-

 بابا؟ یخوب ،یما افتاد ادینورا جان؟ سالم دخترم چه عجب  ییتو-

 شم. یگردم هالک خواب م یاز سر کار که بر م رم،یم یدارم م یخوب؟ از خستگ-

 .یکن یعادت م زم،یعز هیعیطب-

مهندس شدن هم  رم،یگ یم ادیآقاجون واسه خودم هم خوب شده، کم کم دارم راه و چاهش و  یها یریسخت گ-

 گهیمکافات رو داره د نیهم

  رهیگ یم لیو گفت: چه خودش رو تحو دیخند

 کار کنم؟  یچ رمینگ لیتحو-

 گذاشتم و با بسته شدن چشم هام فورا خوابم برد. یعسل یورو ر یگوش یریحرف زدم و با گفتن شب بخ گهید یکم

*** 

 طیدونم به مح یکه کالس هام شروع شده و شرکت نرفتم، اما خونه واقعا برام کسل کننده شده، نم هیروز چند

 دونستم.  یو بگو بخند با مهرداد، واقعا نم انیکل کل با آر ایشرکت عادت کردم 
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 انیرفتم چون آر یامروز م دیکارم مشخص بشه اما با فیرد کنه تا تکل یخواسته بود برام مرخص انیاز آر آقاجون

 شد. یاجرا م دیدستور داده بود و با

 

ام  که در بسته بشه خودش رو داخل چپوند که خنده نیآسانسور رو زدم، همون لحظه مهرداد هم قبل از ا دکمه

 گرفت.

 موندم ها یداشتم جا م-

 

 و سوم یس پارت

 کردم. یخنده سالم با

 ؟شرکت یایب یدون یکردم، ما رو قابل نم یکم کم داشتم فراموشت م گهیشد د نیشما مز دنیبه به، چشم ما به د-

 کنه. یم رییساعت کارم هم تغ گهیکالس هام شروع شده د زیخوبه کم مزه بر-

 . میو به سمت شرکت رفت میاومد رونیآسانسور ب از

 دادم. نایبه م یپر جون سالم

 صدر کارت داره برو تو اتاقش. یآقا زم،یسالم عز-

 زدم و داخل شدم. در

 بود. یزینوشتن چ مشغول

 سالم-

 داد. یکرد و در جوابم سالم خشک زیشکافانه نگاهم کرد و سر تا پام رو آنال مو

 .میشما حرف بزن یتا راجع به برنامه کار نیاریب فیگفتم تشر-
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 کردم. نییحرف هاش باال پا دییرو به نشونه تا سرم

 گذاشت و بهش اشاره کرد. زشیم یرو یا برگه

 . سیجا بنو نیروز و ساعت کالست رو ا-

 برداشتم و ساعت کالس هام رو نوشتم. یرفتم و خودکار زشیطرف م به

به شن یروز ها ،یکه شما داد یبرنامه ا نیبا دقت خوندش و گفت: خب با ا یکم نم،یرو برداشت و اشاره کرد بش برگه

جا باش، به جز روز چهارشنبه که از دو به  نیروزها ا هینداره اما بق دهیچون فا ،یایب ستیشنبه رو اصال الزم ن کیو 

 در ضمن خانوم اعتماد؟  ا،یبعد ب

 .یامروز رو تمام وقت کار کن دیبا نیکردم که گفت: امروز سرمون شلوغه، بنابرا نگاهش

 االن؟ ؟یکه تو صدام هم واضح بود، گفتم: چ یتعجب آشکار با

 تفاوت نگاهم کرد. یب

تا  نیطول بکشه، به هر حال تمام مهندس یتا ک ستیتا فردا تموم بشه، معلوم ن دیپروژه هست که حتما با هیبله -

  .میبد لیتحو پروژه رو نیتا فردا ا دیکنم و حتما با یتونم بد قول ینقشه ها رو آماده کنن، من نم دیاخر امروز با

 نداشتم. یا گهید یفکر کردم چاره  یکم

 .امیبرم خونه و ب دیفقط من با ست،ین یاباشه مسئله-

 زد. زیم یرو یضربه ا یخشک و جد یلیخ

 .ستیدر ضمن وقت ن میمنتظر شما باش میتون یو نم میجلسه رو شروع کن دیشه، ما با ینم ریخ-

 کارش رفت و ادامه داد. زیتوجه به من به طرف م یب

 .یتر شروع کن عیبهتره هر چه سر-

 کردم. یحرص دندون قروچه ا با

 کرد.  یمحدودم نم یجور نیا کهیمرت نیزد، ا یبلده دستور بده اگه آقاجون نصف شرکت رو به اسمم م فقط
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 گفتم؟ یچ یدیشن-

 گفتم. یحرص بله ا با

 رو مطلع کردم. شونیمن خودم ا ،یاعتماد اطالع بد یخونه که به آقا یبر یخوا یاگه م-

 کنم که امروز بمونم؟ مسخره ست. یدونست من قبول م یاز خود مطمئن، از کجا م چه

 اشاره کرد. زیم یرو ینقشه ها به

رو  نیخوام شما ا یداره م یدگیچیمقدار پ هیانجام بشه، چون  نیا دیبا زینقشه ساختمون آلفا، قبل از هر چ نیا-

 تا کارت رو بسنجم. یانجام بد

 ؟یداد یسخته رو به من م دیحاال حتما با ؟یدیدلم گفتم: مگه قبال نسنج تو

 یبرد اصل یهم هست که من اون رو رو ییروتوش نها هی ست،ینا مرتبط به کار من ن یروش کار کن دیکه با ینقشه ا-

 هیروش اعمال کن، ممکنه  تیختمون رو حتما در نهانقص باشه، در ضمن طرح سا یدم، فقط کارت ب یخودم انجام م

 . یکم طول بکشه، موفق باش

  رونیو در لفافه گفت: حاال برو ب کیش یلیخ

 تیبنفش آماده کردم که تمام نقشه ها رو لوله کنم و تو حلقه اش بچپونم، اما در نها غیج هیرو واسه  خودم

 زدم. رونینموند از اتاقش ب یمخف دشیکه از د یا یرو حفظ کردم و با دهن کج میخونسرد

جا به بعد قسمت سخت  نیاز نقشه رو انجام داده بودم و از ا یمیاز ن شیب بایمشغول به کار بودم و تقر یساعت چند

 شد. یکار شروع م

 تو دستش وارد شد.  تزایکه به در اتاق خورد سرم رو باال گرفتم که مهرداد با دو جعبه پ یضربه ا با

 کارت هنوز تموم نشده؟ ،یشخسته نبا-

 .دمیکش یا ازهیخم

 قسمتش مونده. هینه هنوز -
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 به بُردم کرد.  ییزاشت، نگاه گذرا یم زمیم یطور که جعبه ها رو رو همون

 کردم. ریبه من سپرده ان قدر سخته که مثل خر تو گل گ انیکه آر ینورا، نقشه ا-

 .ستینقشه من که ن یو گفتم: به سخت دمیخند

 رو بچسب. تزایپ الیخ یب-

  م؟یشام بخور میخوا یوضع م نینده ما تو ا ریگ سییوقت ر هی-

 همه سفارش داده. یخودش برا ست،یان قدر هم ظالم ن-

 باال دادم. ییابرو

 کرده. شرفتیکار هام بلده، پ نینه بابا از ا-

 که آره نیو گفت: مثل ا دیخند

 یپهن کردم و به حالت چهار زانو رو یعسل یده کرده بودم رو روکه قبال به عنوان باطله ازش استفا یبزرگ یمقوا

 نشستم. نیزم

 دختر فهیکث نیکجا نشسته، زم نیعه عه بب-

 تکون دادم. یالیخیبا ب یدست

 حداقل واسه من ار،یهم در ن زهیپاستور یآدم ها یادا نیبش ایب-

 شد. زونیآب از لب و لوچه ام آو دنشیرو باز کردم و با د تزایپ جعبه

 یکه عاشقشم پپرون یهمون 

 ات بود. گرسنه یها، معلومه حساب میکه گفت: خودمون دیکنم مهرداد نگاهم رو د فکر

 گهید نهیکشن هم یاز آدم مثل برده کار م یوقت-

 «انیآر»



 یشراکت اجبار

 
137 

 

 

 مونده بود. هیروتوش کار هم تموم شد و فقط کار بق باالخره

 برداشتم و گاز زدم. تزایاز پ یا کهیو ت ختمیباطله رو دور ر یها کاغذ

 .رمیگ یاز اون رستوران سفارش نم گهیبعد دبه  نیچه وضعشه؟ از ا نیسفارش داده بودم، ا یاه من که پپرون-

 

 و چهارم یس پارت

 رو زدم که فورا جواب داد.  یو دکمه اتصال به منش ختمیرو تو سطل زباله ر تزایپ جعبه

تمام همون جا انجام بدن،  مهین ایتو اتاق کنفرانس جمع بشن و کارشون رو تمام  نیمهندس ها خبر بد یبه همه -

 ادامه کار مشترکه.

 ست؟ین یا گهیامر د س،ییچشم جناب ر-

 .دیو به اتاقم وصل کن دیریرو بگ یسار یشماره آقا دیلطف کن-

 ستم.فر یشه و براش م یامشب تموم م نیحرف زدم و خبر دادم که کار هم یسار یآقا با

داد، البد باز هم جناب  یاما تلفن رو جواب نم ارهیاتاق مهرداد رو گرفتم تا پوشه ساختمون آلفا رو برام ب شماره

 کنم.  خشیسر فرصت مناسب توب دیخوابش برده با

 که خودم انجام داده بودم رو به دست گرفتم و به طرف اتاق کنفرانس رفتم.  ییها نقشه

 گذاشتم.  زیم یر بودن، نقشه ها رو روکنفرانس منتظ زیدور م همه

 نیشما در ا یبگم همگ دیگم و با یم کیبهتون تبر شیشاپیرو پ تیموفق نیا د،یجا خسته نباش نیتا ا یهمگ-

 .نیریگ یبابت م نیاز ا یخوب یلیو هر کدوم از شما پورسانت خ نیبود میسه شرفتیپ

 .دمیگزارش کار رو ازشون پرس یکی یکی

 .دمینفر از مهندس ها نبودن، رو به سپهر پرس دو
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 و خانم اعتماد کجان؟ یگیب یآقا-

 . میایخوردن، گفتن تموم شد خودمون م یغذا م-

 هام رو مشت کردم. دست

 جا رو با رستوران اشتباه گرفتن؟ نیکنم، ا یرو تحمل نم ینظم یب نیمگه خونه خاله ست؟ من ا-

 زنم. یرم صداشون م یمن م-

 رو گرفتم و مانع از رفتنش شدم. بازوش

 رمیاومد، مس یکه از اتاق نورا م ییقهقهه ها یو به سمت اتاق مهرداد رفتم اما با صدا دمیرو به شدت به هم کوب در

 رو به طرف اتاقش عوض کردم.

 دستم رو مشت کردم. تیاز شدت عصبان دمیکه د یزینشسته بودن و هر و کرشون به آسمون بود، با چ نیزم یرو

 جا؟ نیچه خبره ا-

 قلبش گذاشت. یشوکه شده بود از ترس دستش رو رو یکه کم نورا

 .دمیچته؟ ترس یه-

 .دهیفقط ترس نیام ا یعصبان من

 جعبه افتاد، پس مال من رو نورا برداشته. یتو یپپرون یها کهیبه ت نگاهم

 اشاره کردم. تشونیبه وضع یپوزخند با

 ها... نیاما ا ختهیسرمون ر یکار رو یبدم و کل لیپروژه رو تحو تا فردا دیبا من

 رفت. رونیرو جمع کرد و از اتاق ب زیم یرو یکه به مهرداد رفتم جعبه ها یچشم غره ا با

 و شالش رو که تا نصف سرش افتاده بود، مرتب کرد. دیبه لباس هاش کش یبلند شد و دست نیزم یام از رو نورا

 ن؟یکرد یم یجا چه غلط نیپروژه به اتمام برسه، اون وقت شما ا نیکه ا میکش یم یهمه سخت نیما ا-
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 نگفت.  یزیبگه اما حرفش رو خورد و چ یزیسرتق اخم کرد و به قدم به طرفم برداشت که چ یدختر بچه ها مثل

 ؟یاالن چرا ساکت شد ،یکن یم یزبون نیریخوب زبونت درازه و ش گهید یوقت ها ه؟یچ-

 کار... یجا چ نین و مهرداد اکه م نیا-

ربط بودن موضوع به من بود، وسط حرفش رفتم و  یاش فقط ب شهیهم یخواد بگه، بهونه ها یم یدونستم چ یم

 م رو به طرفش گرفتم.انگشت اشاره ا

که  یکنم سرخوش هم هست یاضافه م ،یادب زبون دراز یدختر لوس ب هیبزار واضح تر بهت بگم، از نظر من تو -

ودت رو وج نیکرد، بنابرا شیشه کار یاما نم ،یاشتباه بزرگ هیشرکت فقط  نیا یخوشه و برا طنتتیفقط دلت به ش

 کنم. یکنم اما به وقتش زبونت هم کوتاه م یتحمل م

که  نیبه ظاهر خوش اخالق، قبل از ا یهم شما بدون آقا نیاومدم که لحظه آخر گفت: ا رونیاز اتاق ب یپوزخند با

 .ستیمن اصال به شما مربوط ن ینظرت برام مهم باشه، پس بدون رفتار ها دیبا یکن نیتوه بهم

 تفاوت تر از قبل به طرف اتاق کنفرانس رفتم. یندادم و ب یتیاهم

 

 «نورا»

 

 از گوشه چشمم افتاد. یاز دهنش اومد بارم کرد، بغض گلوم رو قورت دادم که قطره اشک لجوج یچ هر

چرا  ؟یزیر یاشک م یو خردت کرد حاال دار ستادیوا ؟یگ یم یچ گهیتو د دم،یچشمم کش ریحرص دستم رو ز با

جا بود دو تا  نیپاش رو تو کفشت نکنه؟ آه نورا نورا، از دست تو که اگه آراز ا رهیبگ ادیدهنش تا  یتو ینزد یکی

 کرد که چرا زبونت فقط سر ما درازه؟ یدرشت بارت م

که هنوز از گل  یزنه؟ با من یحرف م یجور نیکه با من ا هیزارم فکر کرده ک یشرکت نم نیپام رو تو ا گهیفردا د از

 . دمینازک تر نشن

 صدر انیکنم جناب آر یم تیشه حال یجا فقط خوش به حالش م نیمن به ا ومدنین یول
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 .تادمسیتر باهاش راحت بودم ا شیخانم که ب یاز مهندس ها یکیکنار  یدیسالن کنفرانس رو باز کردم و با ببخش در

 هم به اون پسره پررو ننداختم. ینگاه میهماهنگ کردم و ادامه کار رو انجام دادم و ن هیخودم رو با بق فورا

 رفت. یدیداد که به نقشه ام اضافه کردم و با گفتن خسته نباش حاتیتوض یسر هی انیآر

 شد. یبرام محسوب م یبزرگ تیموفق میشروع به دست زدن کرد هیو همراه بق دمیکش یاز آسودگ ینفس

 به طرف خونه حرکت کردم. لمیکردم و بعد از برداشتن وسا یمهرداد خداحافظ از

**** 

 روز هام پر شده بود از کار و دانشگاه و کم تر وقتم آزاد بود. نیا

 .رمینبود آرتروز بگ دیکردم، بع یوع مدادم و دوباره شر یفقط گردنم رو ماساژ م یقدر خسته بودم که گاه ان

 کرد. یفنجون قهوه درد گردنم رو آروم م هی

 زنگ خورد. میفکر ها بودم که گوش نیهم تو

 

 و پنجم یس پارت

 صفحه انداختم، پرهام بود فورا تماس رو جواب دادم. نیبه اسکر ینگاه

 سالم-

 سالم بر ملکه معرفت-

 دادم. هیتک یصندل یو به پشت دمیخند

 ؟یداشت یکار الش،یخیزنه که...ب یدم از معرفت م یکیمسخره ست، -

 .نمتیبب دیبا-

 .دمیدرنگ پرس یصداش گرفته ب یکردم کم احساس
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 شده؟ یزیچ-

 نمت؟یبب ییجا یایمکث گفت: نه، م یکم با

 .امیتونم ب یکشه بعد از اون م یمن تا ساعت شش کارم طول م-

 دنبالت. امیپس م ه،یعال-

 بگو کجا؟ ،امیخودم م-

 .امیم گهیساعت د کیشرکت، من  نگیو بزار تو پارک نیو گفت: نورا با من بحث نکن، ماش دیکش یپوف

 بارش کردم.  یا وونهیزل زدم و د یکه اجازه حرف زدن به من بده قطع کرد، با تعجب به صفحه گوش نیا بدون

 تم.رف انیبرنامه امروز بود رو برداشتم و به سمت اتاق آر یکه حاو یساعت تموم شد و فلش میادامه کارم تو ن باالخره

 بده.  حیداشت، برام توض یرادیبدم تا اگه ا لیبعد فلش رو به خودش تحوبه  نیبود از ا گفته

 بهم کرد. یچشم ریز یبود نگاه نییطور که سرش پا همون

  دییبفرما-

 هم قفل کردم. یگذاشتم و دست هام رو تو زشیم یرو رو فلش

 خوام برم. یکارم تموم شده، م-

 دستش کرد. یبه ساعت مچ یبهم زل زد و نگاه یشده و جد زیر یچشم ها با

 ساعت کار شرکت تموم نشده-

 ندارم. یا گهیدونم اما کار د یم-

 مشغول نقشه جلوش شد. دوباره

 اساس کار منه  نیا ن،یبر نیتون یکه ساعت کار تمام شد، م نیاتاقتون و بعد از ا دییبه هر حال بفرما-

 لب اداش رو درآوردم. ریبودم، نگاهش کردم و ز دنیحرص در حال ترک از
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 اساس کار منه-

که هر طور دلتون بخواد با من رفتار  ستین نیبر ا لیدارم صرفا دل یصدر، اگه احترامتون رو نگه م یآقا دینیبب-

نداره، فقط پدربزرگ هامون  یت با من فرقشرک نیشما تو ا گاهیدر ضمن جا د،یپس حد خودتون رو بدون ن،یکن

 ا اجازهب ن،ینکن نییتع فیمن تکل یان قدر برا پسمهندس نوپا،  هیو من  نیجا رو اداره کن نیگرفتن شما ا میتصم

 باال داد. یداد و تا حرفم تموم شد، شونه ا یبه حرف هام گوش م یتمام مدت با پوزخند در

جا  نیا نیتو اداره و نظم و قوان دیدر کارم نباشه، پس لطف کن یبا حضور شما موافقت کردم که دخالت یمن به شرط-

 وگرنه دیبه اتاقتون و تا ساعت شش حق خروج از شرکت رو ندار دیکار کنم، حاال برگرد یچ دیکه با دیبه من نگ

 .وفتهیبعدش ب یکنم چه اتفاق ینم نیتضم

 .دمیتکون دادم و در اتاقش رو محکم به هم کوب برو بابا براش یبه معن یدست

 کرد. یاخم دمیتا د نایم

 باز تو برجکت زد؟ ه؟یجور نیات چرا ا افهیق-

 زدم و اداش رو در اوردم. نایم زیبه م یپام ضربه ا با

برو  یده، ک یبه من دستور م هیکار کنم، انگار ک یچ دیکه با دیجا به من نگ نیا نیتو اداره و نظم و قوان دیلطف کن-

 .نیزنم حاال بب یم نیرو به زم نیروز پوز ا هیهوف من  ا،یب یک

 یازش ندارم، م یدله خوش نیخودمون باشه من هم، هم چ نیگفت: ب یآروم یو سرش رو جلو آورد و با صدا دیخند

 ترسه. یخشکه آدم ازش م یلیخ یدون

 ش گذاشتم.رو شونه ا یو دست دمیخند

 خدا صبرت بده خواهر-

 یگرفت و حق اعتراض یرو م انیطرف اتاقم رفتم، حوصله کل کل دوباره با آقاجون رو نداشتم، اون هم طرف آر هب

 نداشتم.
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 نیزم یاز دستم رو یباز شد، هول شدم و گوش ییهویانتخاب کردم و مشغول شدم که در اتاقم  میاز گوش یا یباز

 ها عادت داشتم. ییهوی نیافتاد، من به ا

 اورد. رونیدر ب یسرش رو از ال پرهام

 عه ترسوندمت؟-

 لب فحشش دادم. ریز

 لیشعور گور یفرهنگ ب یسالم آقا پرهام گله با معرفت با ادب ب-

 شد. یتر م شیرفته رفته ب صدام

 کنم؟ یجا سکته م نیمن ا یگ یتو نم-

 ل؟یگور میاوال خدا نکنه، دوما حاال ما شد-

 .یاز اول هم بود-

 ذاشت. یواسه ام اعصاب نم گهیهم د انیترسوند، البته آر یبار نبود که من رو م نیاول نیدل خور بودم ا ازش

 رفتم. رونیم رو برداشتم و از اتاق بکه نگاهش کنم کوله ا نیبدون ا 

 کرد اما جواب ندادم.  صدام

 ؟یر یکجا م ،یآ یآ-

 رفتم. نایم زیکه محلش بدم به سمت م نیا بدون

 .ختهیجا به هم ر نیوقت فکر نکنه نظم ا هیجا بودم  نیبه شش هم ا قهیدق کیرم، به صدر بگو تا  یم ممن دار-

 دونم. یم دیگفتم تا به گوشش برسه، البته بع دهیآخر حرفم رو بلند و کش کهیت

 شد.  دهیبرم که دستم از پشت توسط پرهام کش اومدم

 دیاز دستم؟ ببخش یشد یعصبان-
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 انیاومد، خواست خطاب به م رونیکه بعله آقا حالل زاده بود و از اتاقش ب انهیاز آر میبگم که اعصاب خورد خواستم

 من و پرهام ثابت موند.  ینگاهش رو دست ها یبگه ول یزیچ

 تفاوت سرش رو بر گردوند. یشد و ب دیابرو هاش اومد و به همون سرعت هم نا پد نیب یزیسرعت اخم ر به

 . میاشاره کردم بر ارم،یکه دستم رو از تو دست پرهام در ب نیکردم و بدون ا یاحافظخد نایبا م 

 خانوم اعتماد؟-

 نگاهش کردم. یجد یلیصداش برگشتم و خ با

 بله؟  -

 به ینوه ا نیچاعتماد داشتن هم یاز آقا ست،یکارها ن نیا یجا شرکته و جا نیکنم که ا یآور ادی دیفکر کنم با -

 به پرهام اشاره کرد( مایدور از انتظاره )مستق

 گفت نکنه فکر کرده من و پرهام؟ مگه گشت ارشاد بود؟ تو رو سننه؟ یاالن چ نیا

 

 و ششم یس پارت

 تلنگر بود تا به طرفش حمله کنه. هیچشم هاش رو گرفته بود و منتظر  یبه پرهام افتاد که خون جلو نگاهم

 کردم. یروش رو کم م دیه دستش رو گرفتم، خودم باقدم به سمتش برداشت ک هی 

 داد زدم. تیعصبان با

 کارم؟ نیمن ا ؟یگفت یشما االن چ-

 دیو انگشت اشاره ام رو به نشونه تهد دمیکش رونیترم کرد، دستم رو از دست پرهام ب یزد که جر یپوزخند

 مقابلش گرفتم.
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ده، اما بر  یرو نم یبه کس نیاجازه توه تمیشخص یول ست،یبه ظاهر محترم احترامت گرچه واجب ن یآقا نیبب-

ه کنم ک یات رو آن چنان در هم م افهیق اره،یکه خم به ابروم ب یکن نیبهم توه یلیبه هر دل گهیبار د کیعکس اگر 

 .ینباش ییقابل شناسا یواسه کس

 تنفس( یبود اندک نیسنگ ی)جمله بس

 اومدم. رونیکه منتظر جوابش بمونم با خشم نگاهم رو از پوزخند مضحکش گرفتم و از شرکت ب نیا بدون

 بود. یعصبان یلیخ پرهام

 اومد. یبه هم فشرده اش م یدندون ها ریاز ز صداش

 بود؟ یک نیا-

 فوت کردم. رونیپرهام شدم و با حرص نفسم رو به ب نیماش سوار

 عالم  یاز اون عصا قورت داده ها-

 دراز نکنه؟  مشیبهش بفهمونم پاش رو از گل یرا نزاشتچ-

 طرفه، پسره راکفلر )بچه پول دار( یالزم نبود، خودم نشوندمش سر جاش که با ک-

 پارک کرد. یشاپ لوکس یکاف یکارش بودم که پرهام رو برو نیا یتالف یبرا یکردن راه دایپ دنبال

 ؟یجا اومد نیچرا ا -

 گم.  یشو بهت م ادهیپ-

 چرخوندن سرم اطرافم رو از نظر گذروندم. با

 بودمش. دهیاطراف ند نیوقت ا چیه ،یدنج و قشنگ یچه جا-

 اومدم. ادیجا ز نیا ران،یبرگشتم ا یعوضش من از وقت-
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گفتنش دودل بود، سرش رو به طرفم خم کرد و  یبگه اما برا یزیکنه تا چ یپا و اون پا م نیا یکردم کم احساس

موضوع رو  نیخوام ا یکه ازت م نیو ا الریآ یدونه، حت ینم یا گهیخوام بهت بگم رو کس د یم که ییها زیگفت: چ

 هوم؟ م،یجا چالش کن نیهم

 حرفش تکون دادم. دییوقفه سرم رو به تا یب

 پس زدنش لیو دل الریخواستم باهات حرف بزنم راجع به آ یم-

برنامه  نیواسه عاشق شدن و ا یدرس خوندن بودم و وقت ریکه درگ شیرو از اول بگم، از شش سال پ زیهمه چ بزار

 یونیتو  لیبه سوئد اومده، اوا لیو واسه تحص هیرانیا دمونیجد یهم کالس دمیها نداشتم، همون موقع ها بود که فهم

شدم کم کم با هم  کیتمام بود، بهش نزد زیچ مهکرد، ازش خوشم اومد تک بود، واسه من ه یم یبیاحساس غر

 .میآشنا شد

 هیگر ایکرد،  یگاه م یو گاه و ب یالک یکه درسمون تموم شد شروع به بهونه آوردن ها نیسه سال، بعد از ا درست

 ینبود، ما م نیکه اصال قرار ما ا یدر صورت رانیخواد برگرده ا یاش تنگ شده و م کرد که دلش واسه خانواده یم

کرد و موفق شد برگرده، اما من هنوز سوئد  میان قدر تقال کرد که عاص م،یکن یسوئد زندگ شهیواسه هم میخواست

که لحظه  یاش بودم در حد وونهیبرگشت نداشتم، رفت و من تنها شدم اون روزها د یبرا یکار داشتم در واقع هدف

چند سالم مگه من  دم،ینچش یوقت طعم خوش چینبود ه اریوقت با من  چیرو نداشتم، نورا زمونه ه شیطاقت دور یا

 خواستم. ینم الریجز آ ایدن نیاز ا یچیمن ه ن،یو چند ساله که فقط عاشق بود هم ستیپسر ب هیبود؟ 

آدرسش هم  یمن حت الر؟یکو آ یبرگشتم، ول رانیمن هم  چند ماه بعد به ا ارمیتونم دووم ب ینم دمید یمدت بعد

کنه که از قضا شرکت پدرشه، رفتم  یکار م ییشرکت دارو هیتو  دمینداشتم، ان قدر پرس و جو کردم تا باالخره فهم

اون  گهید الریآ یچند بار باهاش حرف زدم، ول م،کرد به خاطرش برگرد یفکر نم دیشوکه بود شا یلیخ دمشیو د

 یمختلف طردم م یکرد و با بهونه ها یم یدور گهیگذروند د یکه تمام وقتش رو با من م یالریآدم سابق نبود، آ

 هست. شیمرگ هی دمیفهم یلو که نبودم مکرد، ها

بود،  یخونه بزرگ که پارت هی یکردم، رفت تو بشیبار تعق کی یشک کردم، به کارهاش، رفتار هاش، حت بهش

پسره  هیبا  دمینظر گرفتم، فهم ریکار هاش رو ز یواشکیسمه،  ضمیکه واسه قلب مر نمیب یم ییها زیمطمئن بودم چ

و بهم پشت  دید یبود که ذره ذره آب شدن من رو م یدر حال نیشده و ا فیکث یلیچند ماه خ نیرو هم و تو ا ختهیر

کردم، نورا من شکستم، همون  یم یباز شیمهره سوخته رو تو زندگ هیپا زد، به عشقمون پشت کرد، من فقط نقش 

 م.خودم رو خورد یعقل یکه خودم متحمل شده بودم، من چوب ب یبار ریلحظه کمرم خم شد ز
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 یبود نم یعیکردم، طب فیآوردم و تمام ماجرا رو براش تعر ریکه کردم آدرس و شماره برادرش رو گ یکار نیاول

شدم و رفته رفته تنفرم نسبت بهش  الشیخ یکه تو گوشم زد شد جوابم، ب یا دهیو کش رهیتونست طرف من رو بگ

رو فراموش کنه، هر چقد من بگم  شیهست یتونه عشقش رو، همه  یکس نم چیشد و فراموشش کردم، اما ه شتریب

پاک بود عشقش بهم ثابت شده بود  الریخوادش و آروم و قرار نداره، آ یقلبه من هنوز هم م نیدوستش ندارم، اما ا

 دونم چرا... یاما نم

 نگفت. یزیدست هاش گرفت و چ نیرو ب سرش

 

 و هفتم یس پارت

 هیکردم  یوقت فکر نم چیشده، دستش رو گرفتم و گفتم: ه تیسال ها اذ نیقدر تو ابهش کردم چه  ینیغمگ نگاه

ارزش نداره، سهم ما  ایدن نیا یجا چیباش ه یگفت قو یم شهیرو که هم یکس زه،یبه همت بر یجور نیعشق پوچ ا

 نیکشه که ا یطول نم یاون قدر ینکن زندگ فراموشاما  ،یساز یبد رو تو م ایکه خوب باشه  نیا ه،یزندگ هی ایاز دن

وقت  چیکار داشته، ه نیا یبرا یلیواقعا دل دیکنم اما... اما شا یرو قضاوت نم الریمن آ ،یخودت رو عذاب بد یجور

 ؟یاز خودش بپرس یکرد یسع

ه ک یدوباره بهش اعتماد کنم؟ من یدیقانع کردم که دوستم نداشت، چه طور و با چه ام نیوقته خودم رو به ا یلیخ-

از  یکیشب همراه  هی دمش؟ید یک یدون یدم تا کم تر بهش فکر کنم، م یکار کردن خودم رو مشغول نشون مبا 

نکرده بود، فقط نسبت به قبل شکسته تر  یرییتغ دمش،یدعوت شدم و همون جا بود که د یمهمون هیدوست هام به 

که همون سال  دمیمن، فهم الریشده بود، افسرده و اشکش دم مشکش بود، باز هم به طرفم اومد و باز هم شده بود آ

که با هم  یسال آخر قایکرده بود، اون هم دق انتیآشنا شده، نورا اون بهم خ یا گهیکه با من بوده رو با پسر د ییها

ز کنه اما بعد ا یبا همون پسره نامزد م الریمون رقم زده بودم، آ ندهیآ یزندگ یبرنامه برا یکل المیتو خ من و میبود

گفت، ظاهرا به خاطر ثروت پدرش باهاش  یم الریشه، اون طور که آ یکنه و گم و گور م یرو ول م الریچند ماه آ

 .میهست یخوب یکرد و االن دوست ها یعذرخواه ازممن درست بود،  یحرف ها دیفهم یهم وقت الریبوده، برادر آ

برادر  یکه تو رو دعوت کردم هم مهمون یا یشرکت خودشون مشغول به کار بشم، مهمون یکرد که تو یپا فشار 

آدم سابق نبودم،  گهیمن د یسوخت ول یازم خواست بهش فرصت بدم، دلم براش م الریبود، همون جا بود که آ الریآ

 .ستیکال ن یعنی دمشیند گهیهمون شب باهاش اتمام حجت کردم و د
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 یزاره نسبت بهش ب ینورا؟ نگرانشم، دوست داشتنش نم هیچ یدون یگفت: م ینیرو ازم گرفت و با لحن غمگ روش

 کرد تا سرم به سنگ بخوره. یخودش رو ازم دور م دیتفاوت باشم، انگار با

 کجاست. ستیسال گذشته و معلوم ن کینه االن که  یکرد یم یکاش زود تر کار-

کار کنم، مقصر من بودم که دلش رو با حرف  یدونم چ یکجا رفته، نم دنیهنوز نفهم یاش هم دنبالشن، ول خانواده-

خورم، انگار همه عالم و آدم دست  یگردم به بن بست م یکشم خسته ام... هر جا دنبالش م ینم گهیهام شکستم، د

 به در بسته ست. نخورد شهیمن هم ریه دست هم دادن تا من رو عذاب بدن، تقدب

که همش  ینیب یم یروز که دستت رو باز کن هی یول ،یکن مشیتو دست هات قا یتون یمونه، م یعشق مثل آب م-

راه رو انتخاب کرد، درسته اشتباه بود اما اون  نیخودش ا الریدستت پر از خاطره ست، آ یکه بفهم نیبدون ا ده،یچک

 یم یشه و گاه یکه خم م یباش یشاخه درخت پر بار لمث دیبا یکار رو انجام داده، گاه نیلحظه از نظر خودش بهتر

ز رو ا یزیتا چ یگاه ،یرو داشته باش انتیتا اطراف یباش یقو دیخودش نگه داره، توام با یهاش رو رو وهیشکنه تا م

وباره د یمغرور نباش، بگذر، اگه شده از غرورت تا بتون ،یاریرو به دست ب گهید یها زیچ یلیخ یتون ینم ینددست 

 .یرو داشته باش الریآ

 از قهوه ام خوردم و دست هام رو تو هم قفل کردم. یکم

   اد؟یاز دستم بر ب یکمک یکن یفکر م-

حس  یکه با حرف هات آرومم کرد نیهم ه،یکاف یکه واسه حرف هام گوش بود نیزد و گفت: نه هم یکم رنگ لبخند

 کنم.  یم یسبک

 مثل سابق؟ ؟یباز هم دوستش داشته باش یتون یم-

 هیچ فمیدونم تکل ینه، خودم هم نم ایدونم بتونم ببخشمش  یبد کرد نم یلیبه من خ الریآ-

 نرو! یطرفه به قاض کیمهلت بده، بهش  مونه،یپش یلیکه کرد، فکر کنم خ یبا اون اعتراف-

 هم گذاشت. یچشم هاش رو رو آروم

 کنم. یبهش فکر م-

*** 
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اون طرف تر رفت و چپ  یجا دادم که آراز کم نشونیآراز و آقاجون که کنار هم نشسته بودن خودم رو ب دنید با

 نگاه کرد. ونیزیچپ نگاهم کرد، زبونم رو در آوردم که روش رو برگردوند و به تلو

 کرد. یم یاش رو چپک افهیچون مثل دختر ها ق دیچسب یم یلیآراز خ یحرص در آوردن ها واقعا

 ناز تو صدام دادم. یرو دور گردن آقاجون انداختم و کم دستم

 ها؟ احواالت جناب؟ یما رو فراموش کرد-

 ؟یهست یخوبم دخترم، از کارت راض-

 رو مخمه  یلیخ انیپسره آر نیندارم، ا یمن با شما که دروغ-

 چه یدون یدختر مگه نم ه،یهم ازت کفر انیکه آر یسوزون یم ییها شیچه آت ستیشناسم، معلوم ن یمن تو رو م-

 قدر منظبط و قانون منده؟ 

 ان؟یآر ای یشما طرف من نمیکردم و گفتم: بب یمصنوع اخم

 با حالت قهر به طرف آشپز خونه رفتم.  د،ینداد و به جاش خند یجواب

 هاش رو برات کم کنه. یریزنم سخت گ یحاال قهر نکن باهاش حرف م-

 شدم. یبهتر بود، کم تر با اون اخالق گندش مواجه م یچیباال دادم، حداقل از ه یا شونه

 

 و هشتم یس پارت

د، به وبهتر شده بود، بهتر که نه قابل تحمل ب یحرف زده بود، اخالقش نسبت به قبل کم انیکه آقاجون با آر یروز از

 الک خودمون بود. یو سرمون تو میکار شد ریتر درگ شیکل کل کردن، دو تامون ب یجا

 شده بود رفتن از خونه به کالس و از خونه به شرکت.  کارم

 به نقشه کردم. ینگاه

  دیشلوغه، باز هم پروژه جد یدلم گفتم: امروز سرم حساب تو
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 انتخاب کرده بود، کردم.  انیکه آر یینقشه ها یزدم و شروع به طراح ستمیو فلش رو به س دمیبه گردنم کش یدست

 

 «انیآر»

 

 رو برداشتم و شماره اتاق مهرداد رو گرفتم. تلفن

 ان؟یجانم آر-

 اتاقم ایزود ب-

 جز قسر در رفتن بلد نبود.  یرو سر جاش گذاشتم چون کار یبگه و فورا گوش یزیندادم چ اجازه

 یبه در خورد و سر مهرداد زودتر از خودش داخل اومد، نقشه شرکت پرتو رو که قبال روش کار کرده بودم رو یا تقه

 گذاشتم.  زیم

 ه؟یچ نیا-

 حوصله ام یکم ب هیمن  ،یدرستش کن یتون یم نینگاه بهش بنداز بب هیفهمم کجاش،  یداره اما نم رادیا-

 ن؟یو تاپ هم زد پینکنه باز با سلنا به ت ه؟یچ-

 ه؟یسلنا؟ سلنا ک-

 زنه. یش بهش ما افهیق دیگم، داداش شد یدختره نورا رو م نیهم گه،یسلنا گومز د-

 دقت نکردم.-

 ممکن بود. رینورا و سلنا؟ هوف غ سهیداشت اما مقا یخوب افهیق

 نورا؟ ؟یکن یفکر م یبه چ ،یآ یآ یآ-

 رو کم دارم. یکی نیبس کن مهرداد، هم-
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 ه؟کرد ریگ ششیشده، نکنه گلوت پ تیزیچ هیوقته  یلیاما از ما گفتن بود تو خ ارم،یمن که سر از کارت در نم-

 رو برداشتم و تو سرش زدم. زیلوله شده کنار م یمقوا

 .ادیبگو که با عقل جور در ب یزیچ هی ؟یشد وونهید-

 برو، من خودم زغال فروشم-

 کردم و داد زدم. یاخم

 مهرداد-

 بابا زرد کردم. باشه-

 رو چرخوند. لشیبیدم س متفکرانه

 گله. میآبج ن،یخور یکنم اصال به هم نم یاوم حاال که فکر م-

 بهش رفتم که دست هاش رو باال برد. یغره ا چشم

 تو نخ نقشه میبر مم،یمن تسل-

 دوستش داشتم. یلیشد خ یم یجد یبه نقشه انداخت، وقت یقیدق نگاه

 .رمیگ یرو م رادشیبرم، ا یرو م نیحله داداش، من ا-

 تکون دادم و رفت. یسر

سامسونتم رو  فیکت و ک دمیرس یسر موقع م دیقرار داشتم و با یمینع یانداختم، با آقا میبه ساعت مچ ینگاه

 اومدم.  رونیبرداشتم و از اتاقم ب

 سالم -

ه از پروژ یکیالبته  دم،یرو د ونیا همااز دوستان باب یکیدختر  یسرم رو برگردوندم که خانم سار یدختر یصدا با

 وارد اتاقم شد. لکسیر یلیپدرش هم در دستمون بود، تا جوابش رو دادم خ یها
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 افتاد.  میو نگاهم به ساعت مچ دمیکش یمحکم پوف

 . دمیکالفه پنجه دستم رو تو موهام کشنداشتم،  یتونستم برم وقت کاف ینم

 .دیموکول کن یا گهیقرار امروز رو به وقت د یگیخانم ب-

 گفت و آروم در اتاقم رو بستم و کتم و درآوردم. یچشم

داشت،  ینخود ینینازک و ب یو ابروها یعسل یکرد، چشم ها یرو تماشا م رونیبود و منظره ب ستادهیپنجره ا کنار

 یخوش دوخت یمزده و کت و شلوار اندا رونیب شیروسر ریبلوندش از ز یاز موها یقد بلند و الغر اندام بود، کم

 تنش کرده بود. 

 به سمتش رفتم که با ناز برگشت و نگاهم کرد. 

 ن؟یتموم کرد تیپدرم گفت که پروژه برج رو با موفق-

 درست گفتن-

 گفت.  کیبهتون تبر دیبا-

 شدم.  رهیخ رونیشلوارم کردم و به ب بیهام رو تو ج دست

کار  نیکه بهتر نهیما ا فهیپردن و به ما اعتماد کردن، وظپروژه مهم رو به شرکت ما س نیا یبه هر حال جناب سار-

 .میرو ارائه بد

ته، شرک نیا یفقط به خاطر تبحر شما و از جمله مهندس ها نیکه ا دیدون یخودتون هم م د،یینفرما یشکسته نفس-

 مهرداد چطوره؟ یراست

 کارش عمال رو اعصابم رفته بود. نیبا ا میرو نداشتم و نس یکس یها یاصال حوصله پر حرف امروز

 اون هم خوبه-

 نهیکردم بش اشاره

 ؟یدنینوش-
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 کرد.  یناز پشت چشم با

فردا  یمهمون یخوام خودم شخصا برا یکه م نهیبه هر حال غرضم از اومدن ا رم،یگ یوقتتون رو نم یلیبرم، خ دیبا-

 بده. یم برجش به نشونه تشکر از شما مهموندوست داشت بعد از اتما شهیکه بابا هم نیدون یشب دعوتتون کنم، م

 برام نزاشت. یمخالفت یکه زد جا یمخالفت کنم اما با حرف خواستم

 هم بلد بود. یکه ذهن خون نیا مثل

 .دیاریب فیتشر دیخان، حتما با انیآر نیشناس یپدر رو که م-

 نبودم.  یوضع اصال راض نیچسبه و از ا یدونستم اگه برم باز هم مثل کنه بهم م یاکراه قبول کردم، م به

 شد. یاش م فتهیمن بود قطعا ش یجا یا گهیزد که اگه هر کس د ییدل ربا لبخند

ا فرد ن،یخوشحال شدم که قبول کرد یلیبار باز و بسته کرد و گفت: خ کیجاش بلند شد و چشم هاش رو با ناز  از

 .نمتونیب یشب م

 قه اش کردم.شرکت بدر یکردم و تا در خروج یتشکر

 شد. دایحوصله به اتاقم برگشتم که سر و کله مهرداد پ یب

 ان؟یداش آر-

 مهرداد، حوصله تو رو اصال ندارم.  هوف

 خواست؟ یم یپسر باز که اخم هات تو همه، دختره چ-

 چیه-

 

 و نهم یس پارت

 شده نگاهش کردم. یشاک
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 صدام نکن؟  یجور نیا هیبق یمگه به تو نگفتم جلو-

 نشست. زمیباال داد و پشت م یا شونه

 کار داشت؟ یجا چ نیا مینس ال،یخ یاون رو ب-

شدن، مجبور شدم قبول  کیواسه نزد یالک یمسخره، باز هم بهونه ها یها یطبق معمول، باز هم از اون مهمون-

 موقع دل دختر کوچولوش نشکنه. هی ادیازش بر م یهر کار یشناس یرو که م یکنم، سار

 ها یمهمون نیواسه ا رمیم یجانم من م یا-

 .یر یکه با کله م یحرف مفت نزن، تو باش-

 ال مروت من رو دعوت نکرد؟ براش دارم. مینس یجد م،یشناس یم ادیخوشم م-

 گه یم یچ نیگم ا یم یمن چ رون،یپاشو گم شو ب-

 .یکنسلش کن یبهونه ا هیبه  یتون یوقت هست م ،یحاال کو تا فردا شب از االن غم باد گرفت-

 بزنم. رشیبزنم محاله ز یاگه حرف یشناس یتو که من رو خوب م-

 .میکن یبراش م یجاست، واسه ما فاز با کالس بودن برداشته، حاال فکر نیده مشکل هم- 

 گذاشتم. میشونیپ یکاناپه ولو کردم و ساعد دستم رو رو یرو رو خودم

سرم  یزارم رو یدختره رو م ستمیزه مثل تو که نآقا من حاضرم جات برم، تا ،ینشده عزا گرفت یزیحاال که چ-

 اندازم باال یکالهمم م

 مهرداد-

 .دمیتو موهام کش یدست کالفه

 . ابیدختره رو در هیقسمت خوب انیآر یول ؟یزن یخشک حرف م میهنوز هم با نس-

 کار کنم؟ یبگو فردا شب رو چ مزهیب یها یشوخ نیا یبه جا-
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 . یکن یمودبانه دختره رو هم دک م یلیخ یجور نیرو ببر، ا گهید یکیبا خودت -

 رو با خودم وردارم ببرم؟ یآخه من ک-

 خوشگل هم هست. ،یمظفر یتو هوا زد و گفت: سوگند، دختر آقا یبشکن

 چپ نگاهش کردم.  چپ

 ولم نده؟ گهیکه د ادیاون ب-

 ؟یچ لیاون خانوم وک-

 هست؟ یک گهیخدا به دور کنه، د-

 رفت. به خودش گ یمتفکر حالت

 هست؟ آهان مهرنوش دختر نگهبان یهست؟ ک یک-

 ام کنارمه، هوم؟ شهیهم گهیکنم، د یباهاش ازدواج م هیخوره؟ اصال نظرت چ یاون به من م-

 یخانم خدمت کاره خونمونه جفت خوب یهمون صغر نهیگز نیبهتر ،یکه همه راه ها رو رد کرد نیخب با توجه به ا-

 . دیش یهم م

 . دیبهش کردم که خند یچپک نگاه

 رسه. یبه ذهنم نم یزیچ گهیکن من که د یفکر هی-

 به در خورد و بعدش نورا داخل شد. یموقع تقه ا همون

 .نهیشلخته بب یجور نیکار من رو ا طیمح ینداشت تو یگفتم، اصال وجهه خوب یدیینشستم و بفرما فورا

 گذاشت. زمیم یروجلو تر اومد و فلش رو  یکم

 ن؟یبد حیشه برام توض یم دم،یکه واقعا نفهم ییبرنامه رو کامل انجام دادم، جز قسمت ها نیر اصد یآقا-

 وصل کردم و برنامه باال اومد. ستمیرو به س فلش
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 جا  نیا دییبفرما-

 .ستادیا یادیکه با فاصله نسبتا ز ستهیکردم کنارم وا اشاره

مراحل رو  هیدادم که موس رو به دست گرفت و خودش بق حیکه مشکل داشت رو براش توض ییاز قسمت ها یبعض

 انجام داد.

 دادم که با چشمک مهرداد توجهم جلب شد. هیتک یصندل یگاه سرم گذاشتم و به پشت هیدست هام رو تک 

 ه؟یزدم چ لب

 نا محسوس به نورا اشاره کرد. یلیخ

کرده  یفکر نیابروهام باال رفت، امکان نداشت مهرداد هم چ دیکه به ذهنم رس یحرکاتش بودم که با فکر گنگ

 باشه.

 شدم؟ هوف خدا وونهیمگه د ؟یمن با نورا برم مهمون ن؟یبابا ا نه

 .دمیترس یمن هم بودم م د،یترس چارهیشدم که ب زیخ میدفعه ن کینورا  یصدا با

 .دمشید یخوب نم نیبود واسه هم نییناز بود اما نورا سرش پا یلیفاصله چشم هاش خ نیکردم، از ا نگاهش

هاش مرتب گوشه  یداشت و چتر یدیصورت پر و سف ،یقلوه ا یو لب ها یقلم ینیجذاب و ب یمشک یها چشم

 داشت. یبا نمک و جذاب یکامال واضح بودن، در کل چهره  یکرد یکم دقت م هیشده بود که اگه  پیسرش ک

 صدر؟ یآقا-

 دست از نگاه کردنش برداشتم. کالفه

 ن؟یگفت یزیچ-

 من برم. نیبله گفتم اگه اجازه بد-

 سد راهش بودم، خودم رو جمع و جور کردم. ییجور ها هیپاهام اشاره کرد که  به

 .دییبله بفرما-
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 از کنارم رد شد.  اطیاحت با

 و صداش کردم. دیاشاره دوباره مهرداد ناخواسته از دهنم پر با

 خانم اعتماد؟-

 و منتظر نگاهم کرد. برگشت

 د؟ینیشه چند لحظه بنش یم-

طور، ظاهرا فقط با من رو دنده لج بود با آقا مهرداد خوب مچ شده  نیکرد و کنار مهرداد نشست، پس ا یمشکوک نگاه

 بود. یمهرداد دور گردنش خال یدست ها یبود، فقط جا

 .ومدیفکرم هم خوشم ن نیاز ا اصال

 وارد شدم. یا گهیکه آقا قصد رفتن نداشت، از در د نیمثل ا یردم تا بره ولبه مهرداد ک یاخم اشاره ا با

 سر کارت. یبر یتون یمهرداد م-

 ام رو جمع کردم. زود خنده یلیم گرفت اما خحرص بلند شد و رفت که خنده ا با

 کردم که ابروهاش باال رفت. فیماجرا رو براش تعر تمام

ه که راه ب ستمیکارمندتون ن گهیخارج از شرکت من د یها ول دیمکنه، ببخشم ریغ ؟یمهمون امیمن با شما ب ؟یچ-

 و مجبور به انجامش باشم. نیراه دستور بد

 الف بچه باشه. هی ریمسخره بود که کارم گ واقعا

 دیتون یم ست،ین یمسئله ا نیهم نباش لینه و اگر ما ای نیبا شماست که قبول کن نیدادم و ا شنهادیپ هیمن فقط -

 .دیببر فیتشر

 شد که برگشت و نگاهم کرد. یدونم چ یمبل بلند شد و به طرف در رفت اما نم یحرف از رو یب

 

 چهلم پارت
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 بگذرونه. ریزود جمعش کرد، خدا به خ یلیخ یلب هاش جا گرفته بود ول یرو یطانیش لبخند

 .ادیکه بدمم نم نمیب یکنم م یحاال که فکرش رو م-

 کارم شرط دارم. نیمن واسه ا ن،یگفت: تعجب نکن عیاز تعجب باال رفت که سر ابروهام

 خب؟-

 خوام. یم یهفته مرخص هیکه  نیاول ا-

 گه؟ید-

 خوام. یاوم، اضافه حقوق هم م-

 گه؟یو د-

 م گرفته بود.چرخوند، خنده ا یرو از گوشه لبش تو دهنش فرو برد و مدام چشم هاش رو م انگشتش

 کنه. یم تمیاذ وتریخوام، چون واقعا کار کردن با کامپ یهم م یلب تاب صورت هیخب... من -

 کرد. یجا بود باز هم داشت فکر م نینداشتم، جالب ا یچاره ا یهام باال رفت ول ابرو

 هم براتون بخرم؟ لیفروشگاه پاست هی نیخوا یخانم اعتماد، البد االن از من م هیکاف-

 .دمیگفت که نشن یزیچ هیلب  ریز

 گه؟یها رو فراهم کنم، حله د نیباشه اگه من همه ا-

 نه-

 بابا خسته شدم. یا

 ن؟یها رو به من بد نیهمه ا نیموضوع چه قدر مهمه که حاضر نیذره کنجکاوم، ا هیراستش من  نیدون یم-

 هیکامال شخص-

 کنه ریزدم خدا فردا شب رو به خ یخشک لبخند
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 قانع شدم، حاال برم؟-

 یعنیندونه،  یزیماجرا چ نیاز ا یکه بهتره کس نیرو ازتون بخوام و ا نیمونه، من مجبور شدم ا یم یزیچ هیفقط -

اس و لب دیخر یبرا ست،ین یساده ا یچون مهمون نیبدرخش یتو مهمون دیکه فردا شب با نیبه نفع هر دومونه، فقط ا

 کنه. یو حساب م ادیمهرداد همراهت م گهید یها زیو چ شگاهیآرا

 لباس دارم که بشه بدرخشم. یخودم کل یستیکه طرف نبا گدا -

 بامزه گفت. یلیبدرخشم آخرش رو خ نیا یسرتق شد، ول نیباز ا پوف

 .امیمن هر طور دلم بخواد م ست،ین شگاهیها و آرا یباز یقرت نیبه ا ازیدر ضمن ن-

 شه باهاش کنار اومد. یدختر لج باز و سرتق که نم هیطرفم  یکه فراموش کردم با ک نیمثل ا نه

 .الشیخیب یچینداشتم، فقط... ه یرو نرم تر کردم و گفتم: منظور لحنم

 نمونده؟ یا گهید زیچ-

 به سالمت ر،یخ-

 رفت  رونیتکون داد و از اتاق ب یسر

 تونه حرف گوش کن هم باشه. یکه م نیمثل ا نه

 

 «نورا»

 

هم بعد چند ماه کار  دمیرس یکه به خواسته هام م نیداشتم هم ا یبیشدم شوق و ذوق عج داریصبح که از خواب ب 

دونستم  یم دیشناختم که اون هم بع یرو نم یا گهیکس د انیآورد، البته جز آر یحالم رو جا م یمهمون هیو مشغله 

 کم کنه. مینبود که از خوشحال یزیچ نیاخالق خوشش رو نشون بده اما ا

 . دمیرو مشغول کتاب خوندن د آقاجون
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 رو کش رفتم. نکشیذاشتم ع یکه تو دهنم م یظرفش رو برداشتم و در حال یخرد شده تو بیاز س یا کهیت

 رو  نکیدختر بده به من ع-

  ؟یبه سر تا پام کرد و گفت: باز کجا شال و کاله کرد ینگاه

 با دوستم رونیرم ب یم-

 شد.و دوباره مشغول خوندن  دیرو از دستم کش نکیتکون داد و ع یسر

 دستش کردم. یبه کتاب تو ینگاه

 به سرم زد. یفکر هی ،یریمع یره اشعار

 کردم. یزیچ هیهوس  دون،یبابا فر-

 نگاهم کرد.  منتظر

 بده من برات بخونم؟-

 کرد.  زیهاش رو ر چشم

 .یخون یدرست م یلیکه خ نینه ا-

 .یریگ یاز من غلط م یخود یعه شما ب-

 و خودش شروع به خوندن کرد. دیو کتاب رو از دستم کش دیخند

  یشانیپر نیزلف توام جانا در ع چون

 یسامان سر و یباد سحرگاهم در ب چون

 خاکم و من گردم من اشکم و من دردم من

 یو تو جان یتو عشق یو تو نور یمهر تو

 .دمیبه هم کوب قیهام رو به نشونه تشو دست
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 بود. یعال-

 گذاشت. زیم یزد و کتاب رو رو یلبخند

 زود برگرد.-

 *** 

 کنم. دیکار خودش رو کرد و مهرداد رو دنبالم فرستاد تا واسه امشب خر انیآر آخر

 .میکار دار یکه کل نیگفت: بش عیمهرداد نشستم که سر نیماش یتو

 ازت کار بکشه. یجور نیخواسته ا ،یریکار قسر در م ریتو شرکت از ز دهیهم د انیآر-

 کردن در آورد. هیگر یادا

 .نهیام نزاشتم که مهرداد بب دونهی یهام رو انجام دادم و حت دیو همه خر میدیرس یپاساژ به

 آخه؟ یگرفت یچ نم؟ینورا چرا من نب-

 .میبر یرو م نیپس زدم و رو به فروشنده گفتم: هم لکسینا یرو از رو دستش

 کنه. یکله من رو م انیباشه وگرنه آر یعال دیگوشم گفت: نورا چند بار بگم؟ با در

 کردم. زیهام رو ر چشم

 دم. یهم خودم م انیانتخاب کنه منم، جواب آر دیکه با یاون-

 یلج باز یلیخ-

 شه یخواهش م-

 .میاومد رونیها رو حساب کرد، از پاساژ ب دیکه مهرداد پول خر نیاز ا بعد

 ؟یر ی: کجا مدمیشه پرس یداره عوض م رشیمس دمید یوقت

 رم. یرسونمت خونه بعد م یم-
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 شه یزحمتت م-

 ...دستورزمیدستوره عز-

 ؟یرو که دار انیکه گفت: شماره آر دمیخند

 مه؟یبراچ انینگاهش کردم و گفتم: معلومه که نه، شماره آر یشاک

 .یش یها شلوغه گم م ابونیآخه خ اد،یدنبالت ب یبهش زنگ بزن یاوه حاال ترش نکن، گفت آماده شد -

 بلند گفتم: مگه من بچه ام؟ یصدا با

 نه؟ ایشماره رو  یریگ یحاال م یینزن، چشم چشم تو تاج سر ما غیج-

 هوف، باشه بده-

 شدم. ادهیکردم و پ ویس فته،یاش رو به اسم خود ش شماره

 ساده، یلیکردم و موهام رو خ شیکه آقاجون متوجه نشه شروع به آرا یسر و صدا، طور یخونه و ب یرفتم تو یفور

 یبه حالت باز رو دیرس یموهام رو که تا کمرم م هیو بق دمیبه طرف باال کش یا رهیهام رو با گ یحالت دادم و چتر

 . ختمیشونم ر

 .دمیرو تنم کردم و مانتو و شالم رو هم پوش لباسم

 

 کمیچهل و  پارت

مت شد و قس یکه از باال تا قسمت زانو تنگ بود و از اون جا به بعد گشاد تر م یبه رنگ زرشک یبلند یماکس رهنیپ

 نیتبازو لخت بود و آس یتا رو قهیبود فقط از قسمت  یکار شده بود، لباس مناسب نیو بازو کامال با نگ نهیس یرو یها

 یکرد و کفش ها یم باترشیشده بود که کامال ز دهیپوش نیگن لهیداشت که از بازو تا آرنج به وس یسه ربع یها

 داد. یکه قدم رو بلند تر نشون م دمیپوش یپاشنه ده سانت

 اسمش لمس کردم و دم گوشم گذاشتم. یرو یخند شیکرده بودم و با ن ویس فتهیرو به اسم خود ش انیآر ی شماره
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 بعد از چند بوق که خورد خواستم قطع کنم که جواب داد. 

 بله؟-

 .رمینورام، مهرداد گفت آماده شدم باهاتون تماس بگگفتم: سالم  یمعطل یکم با

 کنم.  یم امکیآدرس رو براتون پ ام،یتونم ب یسالم، اما من نم-

 بگم که قطع کرد. یزیچ اومدم

 کچل بشه کنفت نشه. آدم

 صفحه و تماس قطع شده زل زدم. نیباال رفته به اسکر یابروها با

 یتونه ب یآدم چه قدر م هیو ان قدر بکشم تا کچل شه،  رمیلحظه دوست داشتم موهاش رو محکم بگ همون

 باشه؟ تیشخص

 کردم. یقبول م دیشده بودم نبا مونیپش واقعا

ز ا یلباس و سر و وضع، تاکس نیرسوندم، حاال من با ا ابونیشدم و خودم رو به سر خ میبود از خونه ج یهر سخت به

 ارم؟یب ریکجا گ

 برام فرستادن. ینیتا باالخره ماش دمیهم کش یمعطل یآژانس رو گرفتم و کم شماره

 کرده بود رو به راننده دادم و اشاره کردم که حرکت کنه. امکیکه پ یآدرس

 جاست. نیهم دییخانوم بفرما-

 شدم.  ادهیپ نیاش رو حساب کردم و از ماش هیکرا

تر شدم و شماره پالکش رو خوندم خودش بود، گوشه لباسم  کیشدن نزد یم یکه وارد خونه بزرگ ییآدم ها دنید با

 رفتم. یپاشنه بلند به سمت ورود یکفش ها نیشمرده شمرده از ترس افتادنم با ا یرو گرفتم و با قدم ها

 بودن.  ختهیآدم مثل مور و ملخ اون جا ر یبود و کل یشلوغ یمهمون

 بود. دهیچیسر تا سر عمارت پ یو کم جون میآهنگ مال یرفتن و صدا یطرف به اون طرف م نیاز ا یادیز یپادوها
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تر افراد جمع رو افراد مسن و سن  شیکه ب یرسم یمهمون هیگشتم اما نبود،  انیچرخوندم و با چشم دنبال آر سر

 داد. یم لیباال تشک

 .دمیرو د یم با تعجب سرم رو برگردوندم که خانم مسنشونه ا یرو یدست ینیاحساس سنگ با

گفت: دخترم، چرا  یبود و با لبخند گرم دهیپوش یو سورمه ا دیبه رنگ سف یاز خدمت کار ها بود، لباس فرم یکی

  ؟یستادیجا وا نیا

 د؟یشناس یرو نم شونیصدر هستم، شما ا یبودم، گفتم: من همراه آقا انیطور که با چشم دنبال آر همون

 هست. ادیاتاق زبرو طبقه باال  یاریمانتوت رو در ب ینه، اگه خواست-

 کردم و دنباله دامنم رو جمع کردم و از پله ها باال رفتم. یتشکر

 بود. ختهیخوبه به هم نر دم،یبه موهام کش یو شالم رو در آوردم و دست مانتو

خودم حس کردم، از  یچند مرد رو رو زینگاه ه ینیاومدم که سنگ نییرو برداشتم و با ناز از پله ها پا میدست فیک

خودم  یو مات رو رهیرو با نگاه خ انیکه آر یندادم و سرم رو برگردوندم به طرف یتیاسترس رو به موت بودم، اهم

 .دمید

 به طرفش رفتم. نهینجاتش رو بب قیکه غر یآدم مثل

 سالم-

 که متوجه حضورم نشده بود. نیمثل ا 

 زدن منه؟ دیاالن وقته د یبترک یرو نداد، ا جوابم

 تر معذب شدم. شیکرد که ب ییکردم و در آخر نگاه سر تا پا یصورتم حس م یتک تک اجزا یاش رو رو رهیخ نگاه

 صداش کردم، دستم رو جلوش تکون دادم. یبا تن نسبتا بلند کالفه

 صدر؟ یآقا-

 زد. ینگاهش رو گرفت و لبخند محو فورا
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 .نیسالم خوش اومد-

 کم معذبم. هی یجور نیمن ا م؟ینیبش ییجا هیشه  یممنون، م-

 .دمیگفت که نشن یزیچ هیلب  ریکرد و ز یکردن، اشاره کردم که اخم ینگاهم م رهیبه چند نفر که خ نامحسوس

 کرد. مییراهنما یرو پشتم قرار داد و به قسمت دستش

*** 

 زیم یاز رو یشربت السیکرد، حوصله اش سر رفته بود، گ یکه در رفت و آمد بودن نگاه م ییحرف به آدم ها یب نورا

 شد. دهیبرداشت که از دستش کش

ت تونس یبکشه، راحت م رونیمشروب رو از دست نورا ب السیبه فکرش خطور کرده بود که گ یبود که لحظه ا انیآر

 با شربت آلبالو اشتباه گرفته دیو شا ستیها ن زیچ نیحدس بزنه که اهل ا

 دونست. یکارش رو نم نیا لیکرد، دل ینگاه م انیبه آر یسوال نورا

شد و با خودش فکر  وانیدستش رو محکم گرفت و مانع برداشتن ل انیبار آر نیکار رو تکرار کرد که ا نیدوباره هم 

 مشروبه؟ نیدونه ا یکرد که واقعا نم

 کرد. یمعذب شده بود و با خودش فکر م نورا

 خواد دستم رو ول کنه یکه نم نینه مثل ا-

 صدر دستم له شد. یاخم نگاهش کرد و گفت: آقا با

 بود که ان قدر راحت دستش رو گرفته بود؟ یبه خودش اومد، مگه نورا ک انیرو گفت، آر نیا تا

 خورد. زیمنتظره دستش رو ول کرد که به شدت به لبه م ریغ یلیزد و خ بیخودش نه به

 لشیبه خودش داد و کالفه از جاش بلند شد تا بره، کالفه بود و دل یو تو دلش فحش دینورا رو شن یلب ریآخ ز یصدا

 دور باشه تا التهاب درونش کاسته شه. یخواست کم یدونست فقط م یرو نم
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داد دوباره به  یسرتق بود و احتمال م یلیدختر خ نیبرداشت اما لحظه آخر برگشت و نگاهش کرد، ا یقدم چند

 ه.دست ببر شیالیشربت خ

 

 چهل و دوم پارت

 .ارنیگم برات ب یم ست،یاون رو نخور شربت ن-

 و دستش رو مشت کرد. دیکش ینداد و پوف محکم یتیشونه باال دادن نورا اهم به

 کرد؟ یجمعش م دیبا یمونده بود مشروب بخوره اون وقت ک نیعقل، هم یدختره ب-

 خان انیمن آر نیرید اریبه به، -

 و زمزمه کرد. دیرو د میبرادر نس مانیصدا برگشت و نر نیا با

 تو باشم. نیرید اریمن غلط کرده باشم -

به  یهم نگاه چندش یزد و گه گاه یجون حرف م یالکل تمام بدنش رو گرفته بود و ب یبهش دست داد، بو یلبخند با

 انداخت. یاطرافش م

 نم؟یب یدرست م مان؟ینر-

 اش زد. شونه یرو یدست

 ؟یکن ینم یهته، معرفهمرا یداداش چه لعبت-

 کرد. یکرد که اصال حواسش نبود و به اطرافش نگاه م یبه نورا نگاه انیآر

 شد. رهیگرفت، خ ینگاهش رو از نورا نم یا هیکه ثان مانیبعد به نر یلحظه ا و

 خوشگل خانم؟-

 شده بود. مانیبه نورا بود که حاال متوجه حضور نر نگاهش
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 با خودش فکر کرد. نورا

 زنه یمست م یلیسوار درخت انگور شده، خ داستیاش هم پ افهیداره، از ق یکم خالف هیطرف -

 امشب رو با ما باش. هیو  ایب ،یدیل یتو چه ناز-

 مانیتونست اجازه بده که نر یشد، نم انیباعث مشت شدن دست آر نیابروهاش شکل گرفت و هم نیب یاخم فورا

 زنه؟ یطور حرف م نیبا نورا ا یو تو دلش گفت: به چه حقداشته باشه  یبه نورا نگاه بد لیمست و پات

شد و پر اخم نگاهش رو گرفت و گفت:  نهیخشک دست به س یلیدستش رو به طرف نورا گرفت اما نورا خ مانینر

 خالتور کهیمرت

 یاما م ه،یکه به کار برده چ یکلمه ا یدونست معن ینم یبرخورد نورا بهش دست داد، حت نیاز ا یلحظه حس خوب هی

 نون و آب دارش بهش داده. یاز اون فحش ها یکیدونست 

 یخودش کنترل یبه عقب هولش داد، مست بود و رو یفروکش نکرده بود، کم مانیخشمش از برخورد نر هنوز

 .دیگوشش غر رینداشت، ز

مال  ینیب یمکه  یلعبت نیدست خودم و خودت بدم، خوش ندارم نگاهت روش باشه، ا یکار هینزار  مان،یبرو نر-

 منه، حاال گم شو برو

 هولش داد که ازش فاصله گرفت و رفت. گهید یکم

 احمق-

 تعجب به نورا نگاه کرد. با

 ؟یبا من-

 حداقل به خودت رحم کن. ؟یکوفت کن یان قدر زهرمار یبابا بگو مگه مجبور یا که،یبا اون مرت-

 بود. ومدهیهم بدش ن انیشده بود و انگار آر باینورا واقعا ز د،یدختر خند نیدلش به حرص خوردن ا تو

ه شرکت خالص یرسم یلباس ها یفقط تو شییبایکه ز دیفهم یم دیشناختش، با یلباس ها نم نیکرد تو ا یم حس

 .دیپوش یلباس م گاهشیشد و هر کس در حد جا ینم
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به خرج داده بود و  یگ قهیخوش سل انیخواست، اما انگار نورا فرا تر از فکر آر یلباس درخور م هیفقط از نورا  اون

 .دیدرخش یهمه م نیدر ب یمثل نور

 کرد. یم ریس گهید یایدن هیگذروند و انگار تو  ینورا در تمام مدت اطرافش رو از نظر م و

که محبور بود نورا رو تنها بزاره دل  نیکرد و از ا یدوستانش م هیو بق یسار یبه آقا یعرض احترام دیبا انیآر

 نداشت. یخوش

 گردم. یرم و بر م یجا باش، من م نیا-

 باشه. دهیشک داشت صداش رو شن انیآر یاصال محل نداد، حت نورا

 «نورا»

 زد. بشیکجا غ دمیهم اصال نفهم انیآر نیبرداشتم و واسه خودم پوست گرفتم، ا زیم یاز رو یپرتقال

 جونم ،چه شود! -

 بود؟ یتوجهم جلب شد، منظورش چ یپسر یصدا با

در  یشه گفت چه رنگ یبود که نم دهیپوش یشرتیبود، ت یقلم یباتر هیام تو هم رفت، ان قدر الغر بود که شب افهیق 

 خیش رو خورده بود و موهاش مثه کاکل خروس سبود، شلوارش هم که نگو فکر کنم سگ پاچه ا یواقع همه رنگ

 شده بود.

 که توام خوشت اومده؟ نیهاش برق زد و گفت: بال مثل ا چشم

 شدم. نهیبه س دست

 ؟یاز چ-

 گهیمن د-

 که خورد کرده بودم رو تو دهنم گذاشتم. ییشد و روم رو برگردوندم و محلش ندادم و دونه دونه پرتقال ها چندشم

 ؟ید یبه من هم م-
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 تعجب نگاهش کردم که به پرتقالم اشاره کرد. با

 نداختم.برداشتم و تو بغلش ا زیم یاز رو یپرتقال

 واسه خودت پوست بکن. ریبگ یستیخدا رو شکر چالق ن-

 چسبه. یتر م شیبه نظرم از دست تو ب-

 ده. ینم تیبه نظر شما اهم یو متاسفانه کس-

 تو  یچه قدر تخس-

 رو ندادم که بلند شد رفت.  جوابش

 نگاه کردم. گاهیجا یتو یچونه ام گذاشتم و به رقص دختر پسر ها ریرو ز دستم

 بایز ییخوره؟ خدا یاصال به تو م نیا قهیاومدن، کج سل یکه به طرف من م دمید یرو به همراه دختر انیور آرد از

 بود که دار و ندارش هم معلوم بود. دهیپوش یلباس هیداشت و  یخوشگل یبلوند و چشم ها یبود، موها

 تکون داد. یبه سر تا پام کرد و سر یچشم نگاه یاز باال دختره

ه ک ییتا جا دیو بلندم کرد و من رو به سمت خودش کش دیدستم رو کش انیبه دختره زدم که آر یلبخند حرص درار 

 تر کرد و مانع شد.  شیکه فشار دستش رو پشت کمرم ب رمیتو بغلش بودم، خواستم فاصله بگ بایتقر

 گهید ریلب گفت: آروم بگ ریز

 داشت جد و یانگار دم،یکه انگار ارث باباش رو باال کش یکرد، طور یبه دختره زدم که با اخم نگاهم م یزورک لبخند

 داد. یم نشیرنگ یفحش ها تیآبادم رو مورد عنا

 .گهیببرش د ایخب ب یخوا یرو م انیآر

 اومد. یعشوه ا انیباال داد و رو به آر ییابرو

 زم؟یعز یکن ینم یجان، خانم رو معرف انیآر-
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 چهل و سوم پارت

 ه؟یاسمت چ ،یچه دختره ناز یرو به من ادامه داد: آخ بعد

 کرد. یدست شیپ انیخوردم، خواستم جوابش رو بدم که آر یفیو تکون خف دمییهام رو از حرص به هم سا دندون

 نامزدم هستن، نورا جان. شونیا-

 با دهن باز مونده بودم. یطور نیهم یگ یمنو م جان؟

 نگاهم کرد و موهام رو با دست هاش نوازش کرد. یلمن وارلبخند جمت با

 انیانگار تو دلم قند آب کرده بودن که آر ه،یدونستم چ یبهش داشتم که نم یکیاز نزد یضیضد و نق یحس ها هی

 بود که از حرص خوردن دختره خوش حال بودم. نیا لشیدل دیخطابم کرده بود، شا یطور نیا

 به دختره اشاره کرد. 

 معروف تهران. یاز برج ساز ها یکیخانم، دختر  مینس-

 اکتفا کردم. یبه لبخند کم رنگ تنها

 .دمیخند یحرص مثل لبو قرمز شده بود تو دلم کل از

  زمیبله خوش بختم عز-

 ندادم که گذاشت و رفت.  یجواب

 نشستم. یصندل یو رو دمیکش رونیب انیرو از تو دست آر دستم

 افتاده لیاز دماغ ف یبود؟ انگار یک گهید نیا-

 تفاوت نگاهم کرد. یب

 بود من فقط همراهتون باشم نه...  نیها جناب صدر قرار ما ا دیببخش-

 حرفم رو نزدم. هیبق
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 باال انداخت. یشونه ا یالیخ یب با

 که مجبور شدم. یدید-

 تونه من رو تو عمل انجام شده قرار بده.  یزورگو فقط م کهیمرت

افتاد رد  انیگرفتن، نگاهم به آر یرقص قرار م ستیشد و دختر پسر ها به صورت زوج تو پ یپل یمیمال آهنگ

 کرد. یشده نگاهم م زیر یمن بود و با چشم ها ینگاهش رو

بازوم رو گرفت و تو چشم هام زل  یقیدفعه از جاش بلند شد و با لبخند عم هیبودم که  رهیهم همون طور بهش خ من

 زد.

 دونستم چرا یخسته شدم، حالم اصال خوب نبود و تو دلم آشوب بود، نم یوا

 کاره نبود. نیکنم، وگرنه ا ینقش باز دیباز هم با دمیاز لبخندش فهم 

 ؟ید یگفت: بانو اجازه م یبلندم کرد و با لحن جذاب یصندل یرو از

 شد. ینم نیگشاد تر از ا گهیهام د چشم

 کنه. یداره نگاهمون م مینس نیبب گهید میبرقص میبر ؟یگفت: خانوم اطیو با احت آروم

حاضرم قسم بخورم در حال سکته کردن بود و به  دم،یرو د میاون طرف تر نس زیرو چرخوندم که دو سه م سرم

 زرنگ تر از اون بود. یلیهم خ انیکرد، آر یما نگاه م یدست ها

 فکر کردم کنده شد.  د،یدستم رو کش نیکه هم چ امیکم حرصش بدم بگم نم هیزدم و خواستم  یضیعر لبخند

 ره. یخب من هم آدمم دستم در م بابا

 اجازه جواب دادن هم بهم نداد. یحت

 .میقرار گرفت ستیاکراه تو پ به

 کردم. یرو تو دستم چفت کرد، اما من فقط به حرکاتش نگاه م دستش

 ؟یکن یلب گفت: چرا حرکت نم ریز د،یند یاز من حرکت یوقت
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 .ستمیرقص رو بلد ن نی... من اصال ایعنی... زهیچ-

 وضوح چشم هاش گشاد شد اما زود خودش رو جمع کرد. به

 ده؟ینرقص یبا کس یعنیلب گفت:  ریکه ز دمیشن

 .یفقط به من نگاه کن هینداره، کاف بیع-

 داد. یاش گذاشت و هم زمان من رو همراه خودش تکون م شونه یدست آزادم رو گرفت و رو 

 ما زوم شده.  یکردم همه نگاه ها رو یشده بودم و احساس م معذب

 هغیت شیخورد و عطر تلخش کامال مشامم رو پر کرده بود، نگاهم به صورت ش یصورتم م یگرمش تو ینفس ها هرم

مرموز  زیچ هیتو نگاهش بود  یزیچ هیداشتن،  یرنگ شبش برق خاص یمرتب بود، چشم ها شهیاش افتاد مثل هم

 من رو نشونه گرفته بود. زشیت یبا چشم ها ایگو دم،یفهم یال نمکه اص

 یکدوم نم چیبه وجود اومده بود که ه یمثل رقابت چشم یزیچ هیکردم، انگار  یحس م دایاش رو شد رهیخ نگاه

 .میتموم کننده اش باش میخواست

ازم گرفت، من هم متقابال روم رو برگردوندم که با  یچشم هاش بودم که نگاهش رو همراه با پوزخند رهیطور خ همون

م و افت یبودم و مطمئن بودم م یخوندم، ناش یداشتم اشهدم رو م گهیپام پاشنه کفشم رو لباسم رفت، د ییجابه جا

 شه. یم یزیآبرو ر

 پشت کمرم قرار گرفت و مانع افتادنم شد. یمنتظر  بودم، اما دست هیهام رو بستم، هر ثان چشم

 .دمید یمتر یرو با فاصله دو سانت انیصورتم، آر یترس چشم هام رو باز کردم که روبرو با

 لب هاش نبود و فقط گوشه چشم هاش جمع شد. یاز خنده رو یاما اثر دن،یخند یبه چشم هاش افتاد که م نگاهم

 زدم. لب

 یمرس-

 خدا رو شکر هوشمندانه عمل کرده بود، وگرنه االن سوژه شده بودم. 
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 هماهنگ کردم. انیو حرکاتم رو با آر دمیکش یاز آسودگ ینفس

به کمرم وارد کرد که خم شدم، سرم رو باال  یفیدست هاش چرخوندم و فشار خف یحرکت کمرم رو گرفت و رو هی تو

 نه؟ک یم نیچرا هم چ نیزود برداشت، ا یلیچسبوند و خ میشونیرو به پ شیشونیآوردم و با تعجب نگاهش کردم، پ

 راحت شد. المیکه زد خ یگنگ حرکاتش بودم که با حرف هنوز

 شه. یتموم م یتحمل کن گهیکم د هی-

 زدم. یپوزخند

 به رقص با تو ندارم. یمن هم چندان عالقه ا-

 شرط ببندم حرصش گرفت اما بروز نداد. حاضرم

 م.و پشت سرش راه افتاد دیخشک کش یلیو با تموم شدن آهنگ دستم رو خ میزد یشینما لبخند

 

 «انیآر»

 

 ینورا که به طرف پله ها م دنیو با چشم دنبالش گشتم اما نبود، با د دمیکش ینفس آسوده ا یتموم شدن مهمون با

 کردم و خودم رو به نورا رسوندم و مچ دستش رو گرفتم. یخداحافظ یسار یرفت فورا از آقا

 ؟یر یکجا م-

 ام؟یب یجور نیا یانتظار که ندار-

 .ایمنتظرتم زود ب نییباال دادم و گفتم: نه، پا ییابرو

 

 چهل و چهارم پارت
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 تکون داد و از پله ها باال رفت.  یسر

 فکر  یجا کاشته، اه دختر ب نیربع من رو ا هینگاه کردم  میبه ساعت مچ دوباره

 شدم. ادهیپ نیاز ماش کالفه

 سالن رو دنبالش گشتم اما نبود. کل

 رفتم. یطرف خدمت کار به

 تنها باشه؟ نیدیند یخانم، شما دختر جوون دیببخش-

 همون دختر که همراهتون بود؟ آها خانمتون؟-

 .ارهیدلم گفتم: خدا اون روز رو ن تو

 کردم. دییسر تا با

 .دیپوش یباال داشت لباسش رو م-

 کردم و دوباره منتظر شدم. یتشکر

خودم که نورا رو  تیشوره گرفتم نه واسه نورا، واسه وضعاومدن نداشت کم کم دل  رونیکه قصد ب نیمثل ا یول 

 بود. یعقل یآوردم، قطعا ب

 در اتاق ها رو باز کردم. یکی یکیها رو باال رفتم و  پله

ز کرد ا یبود و تقال م دهیچسب واریچشم هام چهار تا شد، نورا شالش رو سرش افتاده بود و به د دمیکه د یصحنه ا با

 که بازوهاش رو گرفته بود. یدست پسر

 هنوز متوجه حضور من نشده بود. پسره

 کرد. یخورد نگاهم م ینم طونشیشاد و ش افهیکه اصال به ق یتیبه نورا افتاد که با مظلوم چشمم
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ه و سحالت ها تنها ت نیکبود و فکم منقبض شده، همه ا تیاون وضع احساس کردم صورتم از عصبان یتو دنشید با

که تلو تلو خورد و  دمیاش رو از پشت کش قهیحرکت  هیپسره استفاده کردم و تو  یاتفاق افتاد و از حواس پرت هیثان

 خورد زدمش. یمست کرده، دستم رو مشت کردم و تا م یافتاد، مشخص بود حساب نیزم یرو

 زدم. شینیتو ب یاش نشستم و مشت نهیس یرو

 دونستم با شماست اشتباه کردم، تو رو خدا ولم کن. یآقا غلط کردم نم-

 و داد زدم. ختمیرو تو صدام ر تمیعصبان د،یچیبه کمرش زدم که از درد به خودش پ یلگد

 .زمیر یخونت رو م ؟یزن یکثافت...به ناموس من دست م ارمیپدرت رو در م-

 گ*و*ه خوردم.-

 شد. دهیکشتو صورتش بزنم که دستم از پشت  گهیمشت د هی خواستم

 .دیکش ادیفر هیگر با

 ید یدست خودت م یکار هی شیکش ی... تو رو خدا ولش کن، مانیآر-

 کشتمش بهتر بود. یچشمم رو گرفته بود، به جهنم م یجلو خون

 رو پس زدم. دستش

 برو کنار -

 زاشتم. یکرد ولش کنم، اگه اصرار نورا نبود زنده اش نم یالتماس م ونشیگر یچشم ها با

 زدم. ادیبه پسره فر رو

 رونیحاال گم شو ب ،یشانس آورد-

 رفت. رونیخودش رو جمع و جور کرد و لنگون لنگون از اتاق ب عیسر

 .دمیکش یو ناموس بود، عقب نم تیبحث مسئول یدعوا نبودم اما وقت اهل
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ثل به نورا افتاد که مکرد، تازه نگاهم  یکار آرومم م نیبودم فقط هم یعصبان یوقت دم،یشستم به گوشه لبم کش با

 .ختیر یتو خودش جمع شده بود و اشک هاش دونه دونه م یجوجه ا

 بود که فورا بغلش نیکه به سرم زد ا یگفت، فقط تنها کار یم یدونم تو اون لحظه عقلم چ ینم دیلحظه دلم لرز هی 

 .دمیخوش حالتش کش یام فشارش دادم و دستم رو نوازش وار رو موها نهیکردم و به س

 من رو نینشده، بب یزیچ زم،یآروم باش عز-

 رو باال آورد و هق زد. سرش

 خوا... یاون...م-

 گذاشتم. شینیب یرو به نشونه سکوت رو دستم

 من بود که تنهات گذاشتم. ری... تقصیآروم خانوم ش،یه-

حالش رو نداشتم  نیا دنیطاقت د یدونم چرا ول یبود، نم دهیکرد و محکم کمرم رو چسب یم هیصدا تو بغلم گر یب

 کار هاش هم دست خودش نبود. یبود و حت دهیترس یلیچون خ دیشا

 شده از اشکش رو با دست هام قاب گرفتم. سیکرد، صورت خ یم هیاز خودم جداش کردم، هنوز هم  گر آروم

 جام، نورا نگاهم کن. نیمن ا نیآخه؟ بب یکن یم هیتموم شد... نورا خانم... چرا گر زمیعز-

 بودنش بود. یکه از نورا برام شده بود قو یفیمن، تنها تعر یاون هم جلو زهینداشتم اشک بر تطاق

اش رفت و رد اشکش رو پاک کردم و با  بغض نگاهش رو تو چشم هام دوخت، ناخواسته دستم به سمت گونه با

 چشم هاش زل زدم.  یتو نانیاطم

 نکن، باشه؟ هیگر گهیرسم، خب؟ تو فقط آروم باش و د یکنم حسابش رو م یم داشیپ-

 کرد. یو اشک هاش رو پاک کرد، اما هنوز هم هق هق م دیصورتش کش یرو رو دستش

که به زور  ییو با صدا دیسرش کش یکه تازه به خودش اومده بود، نگاهش رو ازم گرفت و شالش رو رو نیا مثل

 م؟ی...شه ب...بریشد، گفت: م یم دهیشن
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 .میزد رونیو از خونه ب دمشیمچ دستش رو گرفتم و دنبال خودم کش ده،یترس یلیکردم خ اساحس

 خودم هم نشستم و حرکت کردم. نه،یکردم تا بش تشیرو باز کردم و آروم هدا نیماش در

 .دمیکه نگاهم به جاده بود پرس یحال در

 بود؟ چرا مزاحمت شد؟ یپسره ک-

 کرد. زمزمه

 باز هم مزاحمم شده بود. یونمهم ینشناختم، قبلش تو-

 اخم کردم.  ناخواسته

 دم؟یچرا من ند ؟یکِ-

 .یاما تو نبود ست،ین ادمی-

 هان؟ یچرا زودتر نگفت ؟یبگ دیها رو االن با نیکه از خودم انتظار نداشتم گفتم: ا یتیعصبان با

 تعجب نگاهم کرد. با

 ییبال هیدم، اگه  یم حینه بزار برات توض ای ه؟یچ تیمسئول یمعن یفهم یم ؟یکن ینگاهم م یجور نیچرا ا ه؟یچ-

 دادم، هان؟ یم یمن جواب پدربزرگت رو چ اومدیسرت م

 یم یخال نیرو سر ا تمیتاوان اشتباهش رو داده بود، چرا عصبان یچه مرگم شده بود؟ نورا هم به اندازه کاف من

 کردم؟

از اون  ضش،یه یو چشم ها مانیمسخره و حوصله برشون، از نر یو پدرش بابت مهمون میبودم از نس یهمه عصبان از

 هم نورا یآخر نیپسره احمق و ا

 .لمیواسه امشب تکم گهید هوف

 

 چهل و پنجم پارت
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 نگاهم کرد. سرتق

 رو در آوردن ریپذ تیمسئول یآدم ها نیا یاصال ادا ؟یگفته تو در برابر من مسئول یاصال به تو چه ها؟ ک نم،یبب-

 ؟یدیفهم ،یش کیبه من نزد یبه بعد من مُردم هم تو حق ندار نیاز ا ،یش هیر توجبزا ه؟یچ

 .امیتونستم از پس خودم بر ب یدنبالم؟ خودم م یاومد یندادم که گفت: اصال واسه چ یجواب

 لب هام شکل گرفت. یرو یپوزخند

 .یاگه من نبودم که االن اون جا از ترس قش کرده بود ،یزن یگم تو باز حرف خودت رو م ینم یچیده من ه-

 کرد. لبش رو با حرص جمع کرد و بحث رو عوض  گوشه

 ؟یپلک یدور و ورم م یمگه که ه یگاردمیاصن باد-

دختر زبون دراز رو نداشتم، فکر  نیتحمل ا گهیفروکش کنه، د تمیرو محکم رو فرمون فشار دادم تا عصبان دستم

 یشم، با حرف یم یفقط دارم عصبان دمیاز حدش گذرونده بود، د ادیز اد،یکش م یسه حاضر جوابکنم دهنش فقط وا

 که زد نتونستم خودم رو کنترل کنم و داد زدم. 

 ساکت شو حرف دهنت رو بفهم.-

-...... 

 مجبور  ؟یفهم یاز با تو بودن، فقط مجبور شدم م ستمیمن هم چندان خوشحال ن-

 اشاره ام رو جلوش گرفتم. بگه که انگشت یزیچ اومد

 نیباز هم زبونت درازه خانوم کوچولو و ا یکه هر چه قدر هم ترسو و بز دل باش نیجذابه؟ ا یلیخ تیچ یدون یم-

 پس لطفا ساکت شو ست،یجا ها به نفعت ن یلیخ

 .وفتیبا من در ن یوار گفتم: ول دیکردم و تهد کیرو به طرفش نزد سرم

 کرد.  یسترکیه خنده

 کنم، برو بابا یم نتیتحس یعجب ابهت-
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 .زده نشد یحرف گهیشدم و د یبهش بندازم مشغول رانندگ ینگاه میکه ن نیندادم و بدون ا محلش

 ش کردم و به سرعت جت از اون جا دور شدم. ا ادهیخونه شون پ یجلو

 م.لب غر زد ریهام رو در اوردم و با برداشتن حوله ام به طرف حمام رفتم و ز لباس

 .یدختر بچه کم آورد هی یکه جلو انیلعنت به تو آر-

 کنم. یرو ادب م نیمن ا یروز هی باالخره

 جواب بود. یب یچرا ها یسرم کل تو

 کم آوردم؟ چرا بغلش کردم؟ تشیمظلوم یچرا جلو-

 کنه؟ یفکر م یاه اه، االن با خودش چ اه

 شد. کهیکه شکست و هزار ت دمیکوب نهییخشم سنگ حموم رو برداشتم و محکم به آ با

 داد زدم. 

 کار رو کردم؟ نینخورده، چرا ا یصدر هنوز دستش به دختر انیآر-

 بود دوش آب سرد رو باز کردم. ختهیر نیزم یکه رو نهییخورد شده آ یتوجه به تکه ها یبه افکارم زدم و ب یمشت

 آورد. یبود حالم رو جا م نیراه هم نیکرد، آره بهتر یسرم به شدت درد م 

کردم سرعتش  یم خیکه خودم رو توب یرو روشن کردم، رفته رفته با هر بار لیرو شونه ام انداختم و ترد م یا حوله

 که نفس کم آوردم و رو تخت ولو شدم. دمیکردم، ان قدر دو یتر م شیرو ب

 

 «نورا »

به  یحق به جانب افهیکردم و ق کایبه خنده کمند و رون یبرداشتم و نگاه خمار زیم یتموم شدن کالس سرم رو از رو با

 خودم گرفتم.
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 ه؟یها چ-

 ما رو خانم درس خون؟  ینکش م،یکالس تموم شد پاشو بر یچی: هکایرون

 تو سرش زدم. یکیم رو برداشتم ا کوله

 فقط امروز دور و بر من نپلک-

 زدم، دست هام رو از هم باز کردم و قلنج گردنم رو شکوندم. رونیو از کالس ب دمیخند

 چسبه. ینم یخواب سر کالس قهیاندازه ده دق یچیه-

 : کوفتت بشه کایرون

 .میو سفارش نسکافه داد میخنده به طرف بوفه رفت با

 .جا مزه نداره نیا یهم اندازه نسکافه ها یچیکه کمند گفت: ه مینشست یمکتین یرو

 ن؟یگ یم یشده شما دو تا امروز جمالت فلسف ی: چکایرون

 سطل زباله انداختم. یته نسکافه ام رو خوردم و تو کهیباال دادم و ت یا شونه

 شد. یتر باز م شیکردم، با هر جمله ام دهنشون ب فیبراشون تعر اتییرو با جز شبید یمهمون یماجرا

 نکنه عاشقت شده آره؟ دهیور پر یگفت: نورا کایقسمت دعوا رو نگفته بودم که رون هنوز

 چشم هام گذاشتم. یهام و با خجالت رو دست

 ازدواج داد. شنهادیبهم پ-

 آره؟ ،یخورش کرد زی: راستش رو بگو چه طور خام توعه جادوگر شد؟ نکنه چکایرون

 کوفتت بشه تو گلوت بمونه. شاهللی: اکمند

 افق شدم و ادامه دادم. رهیخ

 .رمیم یم یکنم، اگه نباش یندگتونم ز یگفت بدون تو نم-
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 اندازه کاسه بچه ها انداختم. یبه چشم ها یمسخره ا نگاه

 که مشکوک نگاهم کردن. دمیو خند اوردمیتحمل ن گهید

 تونه دستور بده.  یفقط م ستیاصال آداب معاشرت بلد ن انیبابا، آر دیجمع کن-

 بهم زد. یسقلمه ا کایرون

 جوب رفته.  هیآبت با اون آدم تو  یجور من گفتم تو چه -

 .شیکه درست شناخت نینه مثل ا-

 .میدیدست هامون رو به هم کوب کف

   ینگ یبگ ی: اکایرون

 کردم و به سمت شرکت روندم. یها خداحافظبچه  از

 دادم. ییرفت فورا خودم رو بهش رسوندم و سالم بلند و باال یمهرداد که به طرف آسانسور م دنید با

 .یزن یشنگول م یلیخ-

 داد. نییو ابروهاش رو باال پا دیخند

 .میبه خانواده بزن یسر هی میموافقت کرده، ما بر میبا مرخص انیآر-

 کردم. زیهام رو ر چشم

 ؟یبر یخوا یمگه کجا م نمیبب-

 شد برم. یمدت ان قدر سرمون شلوغ بود نم نیام باشم، ا خانواده شیرو پ یقشم، دو هفته ا-

 خوش بگذره.-

 .میاومد رونیآسانسور ب از

 چه طور بود؟ سییبا جناب ر یمهمون-
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 چهل و ششم پارت

رفتن  یواسه مهمون یمناسب ی کهیکردم، گفتم: خوب نبود، اصال ت یدوشم جا به جا م یم رو روکه کوله ا یحال در

 حوصله سر بره. ستین

 میدیخند یشد هم زمان که م یخنده هامون تو فضا اکو م گهید د،یخند یگفتم که مهرداد فقط م انیقدر از آر ان

خنده مون سرش  یداد، با صدا یم یحاتیبود و توض نایمشغول حرف زدن با م دم،یرو د انیکه آر میوارد شرکت شد

 نگاه کرد. یزیرو باال گرفت و با اخم ر

 هیعصبان مونمونیم سییلب گفتم: ر ریز

 خودته یخونت پا مون،یم یبفهمه بهش گفت هیخودم آروم گفت: کاف مثل

 به طرف اتاقم رفتم. یباال دادم و با سالم کوتاه یا شونه

 ن؟یشرکت عادت نکرد طیخانم اعتماد فکر کنم بعد از پنج ماه هنوز به مح-

 دندون هام رو نشونش دادم. فیبرگشتم و رد انیآر یصدا با

 چه طور مگه؟-

ا ج نیا یشه بگ یم ن،یشرکت هم با خونه خاله اشتباه گرفت طیکه به راهه، محچه وضعشه خانم؟ هر و کرتون  نیا-

 کجاست؟ قایدق

 جا شب کوکه نی: امهرداد

 بهش رفت و ساکت شد. یچشم غره ا انیکه آر دیخند مهرداد

 یبیبا شما هم هستم جناب حب-

 استفاده کردم. میبار از لحن کوچه بازار نیاول واسه

 ؟یگ یم یچ یچ گهیباو، تو د مینیب نیبش-
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 ادب هم به صفاتت اضافه شد. یهاش از حدقه در اومد و با اخم گفت: ب چشم

 به خودم گرفتم. یمتفکر حالت

 مثل شما ییزور گو یکنم فقط در برابر آدم ها یم دیخسته اس، البته تاک انمیفقط فن ب ستم،یادب ن یمن ب-

 بهش ندادم و به طرف اتاقم رفتم.  یجواب مهلت

ده پاچه من رو  یاعالن م نهیب یخطر داره که تا من رو م ریآژ هیخواد اصال انگار  یاز جونم م یدونم چ ینم من

 .رهیبگ

*** 

 بودم جواب دادم. یطور که مشغول باز همون

 جونم آقاجون؟-

 حواست به منه؟-

 تکون دادم. یسر

 معلومه-

 .ریرو واسه من بگ انیپسره آر نیگم پاشو شماره ا یم-

 کنم. یم یکه دارم باز ینیب یم ر،یخودت بگ-

 رو بکنم.  میمن باز ینشستم و با حرص گفتم: دهه اگه گذاشت یعصا تو سرم زد که با آخ با

 پا شدم و دست هام رو به کمرم زدم. کالفه

 کار کنم؟ یچ-

 جا. نیا ادیدعوتش کن شب ب ر،یرو بگ انیآر-

 با تعجب داد زدم.  انیاسم آر دنیشن با
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 ؟یچ-

 خرابه  یلیوضعت خ ن،یبش یچیه-

 متوجه حرف آقاجون شدم.  تازه

 دعوتش کنم؟ انیزنگ بزنم آر من

 جا؟ نیا ادیبود بگم ب نیشک فکرم رو گفتم: منظورت ا با

 پس کجا؟-

 ؟یدعوتش کن دیحاال حتما با ،یدار یآقا جون شما چه دل خوش یا-

 .میشرکت حرف بزن یر هاراجع به کا دیدختر تو کار من دخالت نکن، زنگت رو بزن، با-

 نشستم و اخم کردم. نهیبه س دست

جا هم باز  نیپاش به ا یخوا یندارم، م شیزنم، مگه خر مخم رو گاز زده؟ تو شرکت از دستش آسا یمن زنگ نم-

 بدتر گهیبشه؟ د

 سمتم گرفت. دیرو به نشونه تهد عصاش

 بزنم؟ ای یزن یم-

 زنم. یاالن م م،یمن تسل-

 کنه. یم میور هیزنه کال  یشدم با عصاش م ریمگه از جونم س واال

 اش رو گرفتم و به طرف تراس رفتم. شماره

 هول شدم و گفتم: بله؟ د،یچیپ یتو گوش صداش

 و صدام رو صاف کردم.  دمیکش یقینگفت، نفس عم یزیدادم چ یسوت دیفکر کنم خودش هم فهم دم،یخند لنتیسا

 سالم-
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 سالم شما؟-

 عالم. یخوب هااز اون -

 خدا شفا بده-

 خواد قطع کنه با هول و وال گفتم: قطع نکن، نورام  یکردم م حس

 د؟ییبله بفرما-

 جا نیا دیایامشب بگم ب یآقاجونم گفت برا-

محکم تو سر خودم  یکیافتادم،  میسوت ادیقدر هول شده بودم که تا حرفم تموم شد تماس رو قطع کردم تازه  ان

اس دوست دارم هر  ندهیگومهم  ه؟یکنه، چ یدر لونه اش رشد م ادیزدم و شروع به غر زدن کردم، مار از پونه بدش م

 خواد بگم.  یطور دلم م

 شدم. داریب یدست یتکون ها با

 و دستش رو پس زدم. دمیکش یبلند ی ازهیبود، خم آراز

 کنم؟ دارتیب یا گهیبا روش د ای یش ینورا بلند م-

 حرص پتو رو کنار زدم. با

 ؟یدار یشدم، حاال دست از سر بر م داریباشه من ب-

 یایب یخوا یآورده نم فیجونت تشر سییها، در ضمن ر یجنگل نیمثل ا یبه سر و روت بکش، شد یدست هیپاشو -

 استقبالش؟

 چندش روم رو بر گردوندم. با

  دارشم؟یمشتاق د یدونست یعه م-

 بال یرو نکرده بود-

 که پا شد رفت.  دمیمشت محکم تو بازوش کوب با
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 رو سرم یلباسم انداختم و شال ریشون رو ز هیسرم بستم و بق یبه لباسم کردم مناسب بود، موهام رو باال ینگاه

 گذاشتم.

م منتظر جوابش بمون که نیدادم و بدون ا یلب سالم ریرو حس کردم، ز انینگاه آر ینیرفتم که سنگ نییپله ها پا از

 به طرف آشپزخونه رفتم.  یکمک به مهر یبرا

 رفتم.  منیبه طرف نش اطیو با احت دمیچ ینیآماده کرده بود رو تو س یکه مهر ییها شربت

 و تو چشم هاش زل زدم. اوردمیتعارف کردم که سرش رو باال گرفت و نگاهم کرد، من هم کم ن انیآر به

 شد. یم دهیکه رو لب هاش جا خوش کرده بود، به وضوح د یلبخند کم رنگ 

 برداشت و تشکر کرد.  یشربت وانیل

 خودم و آراز هم گذاشتم. ینگاهش کردم و برا ثیخب

 .ان قدر لبخند ژکوند نزنه گهید م،یسوژه بشه بخند ختمیر یم یزیچ هیکردم که کاش تو شربتش  یفکر م نیا به

 بود. یباز امیمشغول پ دم،یکش شیتو گوش یآراز نشستم، سرک کنار

 موقوف یگوشم گفت: فوضول ریو ز دیخند آراز

 

 چهل و هفتم پارت

 تو بازوش زدم. یمشت

 کرد. ینگاهم م یافتاد که با پوزخند انیبه آر نگاهم

 .ستیکار ها ن نیا یجا خونه اس و جا نیخواد بگه ا یکنه؟ البد م یدفعه رنگ عوض م کیچشه  نیا

*** 

 نشستم و انیآر یآراز و رو به رو کنار
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 رو تو بشقابم گذاشتم و با چنگال به جونش افتادم.   ایاز الزان یا کهیت

 کرد. کیباال رفته سرش رو به گوشم نزد یام خوردم که آراز با ابرو ها گهید کهیت چند

 ؟یخفه نش-

که از  دمیمحکم رو پاش کوب زیم ریاز ز به آراز رفتم و یبود، چشم غره ا دهیکردم خدا رو شکر ند انیبه آر ینگاه

 درد صورتش جمع شد.

 خورم؟ یلحظه به دختر بودن خودم شک کردم، من چرا مثل بز م هیخورد،  یو آروم غذا م ریهم که سر به ز انیآر

 همراه شد. انیمتعجب آر یمرغ کردم که با نگاه ها یها کهیبار بشقابم رو پر از برنج و ت نیندادم و ا یتیاهم

 شرفم رفت. گهیبار د نیا

 کنن، خب گرسنمه ینگاه م یجور نیا چرا

 دخترم؟ ی: خوبآقاجون

 ام. یعال-

 گوشم پچ پچ کرد. ریز آراز

 یترسه بترک یم-

 خفه شو کردم و اون هم خفه شد. یعنیکه  یینگاه از اون ها هی

من دوباره  یرفت یخب زودتر مبره، هوف  دیگفت که با انیبعد از دو ساعت حرف زدن درباره شرکت آر باالخره

 .ادیخوابم م

 یبهم زد و چشماش هاش رو به نشونه خداحافظ ینباشه، لبخند عیام ضا ازهیدهنم گرفتم که خم یرو جلو دستم

 هم گذاشت. یرو

 رو دیجد یها زیکرده، چ شرفتیهم بلد بود؟ پ یعصا قورت داده خدا حافظ نیبود تا ابروهام باال بره، ا یکاف نیهم

 کنه. یم
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 . دمیکش رونیرو از سرم ب شالم

 رو عشقه یآزاد شیآخ-

* * * 

 

 حرف آقاجون داد زدم. با

 بشه؟ یمشهد که چ یبفرست القیماه من رو با اون پسره د هی یخوا یشما م ؟یچ-

 ؟یبزرگ بش یخوا یم یدختر تو ک د،یسر بزن دیبا انیبا آر ه،یپروژه کار هی ،یر یکه نم یواسه خوش گذران-

 نه؟یاز ا ریمهندس ساده شرکت، مگه غ هیکارم ها؟  یگفتم: اصال من چ فهکال

کارها  مانیبا پ ،یر یم ارشیو دست کیگفت حضور تو واسه پروژه الزمه و به عنوان شر یم انیهمون طور که آر-

کنه، ازش خواستم تو  یدگیتونه رس یبه همه نم انیچند تا پروژه ست و آر ،یریبگ ادیتا چم و خم رو  یزن یحرف م

 .یریبگ ادیکار رو  نیرو همراهش ببره تا اصول ا

 کردم. یآور ادیخودم  به

 شه. ینه نم ؟یو دم نزن یهاش رو تحمل کن ییماه زور گو کی یتون یم ؟یسر کن انیبا آر یتون یم تو

 خوام برم. یمن نم-

 طرفم اومد و دست هام رو گرفت. به

خوام که تو عرضه و جنمت  ینقطه ضعفمه( من در اصل م یدون ید )نگو آقاجون منبو فیمن که ان قدر ضع ینورا-

 ه؟یفرق تو با اون چ ،یموفق باش انیمثل آر یتون یم یخوام ثابت کن یم ،یرو نشون بد

 دیاب ییجا هیپخته تر و با تجربه تر بود، اما از  انیدو تا آدم که عمران خونده بودن، حاال آر م؟یداشت یچه فرق واقعا

 کردم. یشروع م
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. کنم اما.. ینه، من روش فکر م ایتونم  یدونم م یبود گفتم: نم نییهام رو ماساژ دادم و همون طور که سرم پا قهیشق

 ؟یزیچ هیفقط  ستم،ین یفیخوام نشون بدم که دختر ضع یفقط چون م

 بگو -

دراز تر نکنه و تو کار هام سرک  مشیلپاش رو از گ یگ یکه بهش م نیاگر قرار شد برم، چند تا شرط دارم، اول ا-

 اعصابم نباشه. یکه رو نینکشه، دوم ا

 تموم؟-

 .ستین ادمیهست االن  گهیچند تا د هی-

 رد.شه ک ینم شیاعصابه که کار یکم ب هیفقط  ست،ین یگ یکه تو م یاون جور انیها نباش، آر زیچ نیتو نگران ا-

 .یفکر کن دیپاشو برو که خوب با ،یغرق شده ها نشست یکه گفت: چرا مثل کشت دمیخند

 چشم-

* 

 زدم. داد

 شد ها رمیآراز د-

اه اومد ر یحامله، تا م یپنگوئن ها هیم گرفته بود، شباومد، خنده ا نییلنگون، چمدون به دست از پله ها پا لنگون

 زد. یبره تک چرخ م

 بود. انیکردم، آر زیخونه پارک کرد، چشم هام رو ر یجلو یدیرو باز کردم که لندکروز سف در

 خودش کو؟ نیماش پس

 شم. یغول نم نینگاه کردم، من سوار ا نشیترس به ماش با

 یجواب داد، فکر کنم متوجه تعجبم شد اما ب یشد و به سمتم اومد، آروم سالم کردم که به نرم ادهیپ نیماش از

 پر تو صندوق عقب گذاشت. یتفاوت چمدونم رو از آراز گرفت و به سبک
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 تاسف به آراز نگاه کردم که به حالت قهر سرش رو به طرف مخالفم چرخوند. با

 خداحافظ. یقربونم بر ،ینکن تیاذ ،یکن یمن رو خال یبغلش کردم و گفتم: جا 

 صدام رو تو نطفه خفه کردم. یاز بازوم گرفت که آخم در اومد، ول یشگونین یواشکی

 زودتر سوار شو! ،می: وقت ندارانیآر

رو هم بزن بلکه اون  یگره خورده ات منطومه شمس یکه با نگاه اخموش مواجه شدم، برو بابا با اون ابروها برگشتم

 .یهم کشف کرد یدیجد ارهیوسط مسط هاش س

 غول بشم؟ نیبهش زل زدم، حاال من چه طور سوار ا هیرفتم چند ثان نیطرف ماش به

 هم مال خودشه. نیالبد ا اورد؟یخودش رو ن نیماش چرا

 کردم. عیضا یلیجستم که فکر کنم خ یگفتم و مثل قورباغه ا یلب بسم اله ریز

 که متوجه نشم روش رو برگردوند. نیاش گرفت اما واسه ا خنده

* * * 

 

 چهل و هشتم پارت

ت خواس یان قدر کم حرفه که فکر کنم با وقت اضافه اش م انیکرد آر یحوصله نورا به شدت سر رفته بود و فکر م 

 کنه. یغن ومیاوران

 بهتر بود. یچیکرد از ه نیبه ضبط ماش ینگاه دیام نا

 خرابه؟ نتیگفت: ضبط ماش انیبه آر رو

 یقینبودن ضبط چه توف ایفکر کرد که خراب بودن  یا هینورا زوم شد و ثان ینگاهش رو از جاده گرفت و رو انیآر

 راش داره؟ب

 نه چه طور؟-
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 .دیسوزه، دلم پوس یکه نم یآهنگ بزار هی-

 کرد. یپل یمیحرف دستش رو به سمت ضبط برد و آهنگ مال یو ب دیدختر خند ییهمه پر رو نیدلش به ا تو

ش غبه نورا نگاه کرد، چشم هاش رو بسته بود تا به آهنگ گوش بده، اما تا خواننده شروع به خوندن کرد دما یا هیثان

 داد. نیرو چ

 ده؟ یگوش م انیشجر گهید یآخه ک ییا-

 نورا بود.( ی)البته تنها نظر شخص 

 ؟یاریات رو از کجا م قهیعت یآهنگ ها نیا-

 .دیپسند یرو م یقیسبک از موس هیکنه به هر حال هر کس  نیاش توه قهینداشت به سل لیفقط اخم کرد، دل انیآر

 شد. انیآورد و به ضبط وصل کرد که باعث چپ چپ نگاه کردن آر رونیب فشیاز ک یفلش نورا

 ست. دهیکم به روز باش پسرم، آهنگ هات هم مثل خودت پالس هی-

 فرمون فشار داد. یدستش رو رو تیشدت عصبان از

 کنه؟ ینگاهم م یتو دلش گفت: چرا مثل زامب نورا

 کنه. دایهم گذاشت تا به خودش تسلط پ یچشم هاش رو رو انیآر

 .رمینبود از شما اجازه بگ ادمی-

 بمونه. ادتیبعد  به نیاز ا-

 تر کرد. ادیو صداش رو ز دیشد با شوق دست هاش رو به هم کوب یپل یاز ساس یشاد آهنگ

مخش رفته بود و  یبلند واقعا تو یصدا نیگوش بده و ا یکم یرو با صدا میمال یعادت داشت آهنگ ها انیآر

 کرد. یآرامشش رو سلب م

 رو به طرف ضبط برد و کمش کرد. دستش
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 ؟ید یها رو گوش م نیواقعا ا-

 آره-

 گن؟ یم یچ یش یبعد متوجه م-

 رو دوست دارم. تمشیمن ر ینه ول-

 دختر نداشت. نیا یبرا یفیتعر چینگاهش کرد، ه هیاندر سف عاقل

 رو گرفت. کایو شماره رون دیکش رونیب بشیرو از ج شیگوش نورا

 بارش کرد. یلب فحش ریجواب نداد ز اما

 اه لعنت بهت-

به جاده کرد و گفت: من جونم رو دوست دارم، حواست به  ینگاهش کرد، نورا با دست اشاره ا یبا کنجکاو انیآر

 .مونیوقت نکش هیجاده باشه 

 که خوابش برد. نیچشم هاش رو بست تا ا ینشد و با خم کردن صندل یجواب منتظر

 .میکرد یکرد وگرنه تصادف م یآور ادیو دلش زمزمه کرد: خوب شد از حرص ت انیآر

*** 

وده آس یا هیتا ثان دیخواب یبود انداخت، دوست داشت نورا تمام مدت سفر رو م دهیکه کنارش خواب یبه دختر ینگاه

 شد. یم داریب دیکرد، اما با یرو م شیخاطر رانندگ

 نداشت. دهیبار صداش کرد، فا چند

 نمیمچ دستش افتاد و زمزمه کرد: خوبه از آست یرو انیشد و نگاهش به دست آر داریاز خواب ب ییبا تکون ها نورا

 کردم. یگرفته وگرنه از خلقت ساقطش م

  نهیچه خوابت سنگ-

 . ادینم ریگ سیو سرو ابونهیب گهیبرو، د یخوا یداره اگه م یبهداشت سیجا سرو نیگفت: ا انینداد و آر یجواب
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 .امیباشه االن م-

 د.کر یبود که مدام اطرافش رو نگاه م ایو فارغ از دن الیخ یو به رفتن دختر نگاه کرد، انگار ب دیکش یپوف انیآر

که از قضا مخاطبش نورا  یپسر یقدم برداشت که با صدا انیآر نیاومد به طرف ماش رونیب سیکه از سرو نیاز ا بعد

 بود سرش رو چرخوند.

 رسونمت؟ یم یگفت: کجا خانوم شونیکیهم سن و سال خودش بودن،  بایتا پسر تقر دو

 مزاجش کرده بود. یراه دم دم یرو نداشت، خستگ یراه افتاد، حوصله کس دوباره

 تو دختر یچه خشن-

 و تو صورتش داد زد. برگشت

 قبرستون؟ نهیس یبر یهوس کرد ایخواره؟  یتنت م ه؟یچ-

بار با  نیکرده بود، دوباره صداش کرد، ا دایپ شیواسه هوس باز یخوب یطعمه  ایپسره ول کنش نبود، گو اما

 برگشت و کفشش رو به طرفش پرتاب کرد که به کمرش خورد. تیعصبان

 .دیدلش به شاهکارش خند تو

 دو پسر تو شوک بودن. هر

 .میکنه بزن بر یزنه نا کارمون م یم سیحالش خوش ن نیرهام ا-

 رو گفت و پشت بندش رفتن. نیا

 .دیخند ینورا هنوز هم م و

 بودن؟ یاون ها ک-

 دهنش گذاشت. یترس دستش رو رو از

 بود، نفسش رو پر حرص فوت کرد. انیآر



 یشراکت اجبار

 
194 

 

 .دمیها ترس ستیبد ن یاعالم حضور کن-

بود، معطل شده بود و نورا رو در حال  یعصبان انیرفت، اما آر نیراست به طرف ماش کی رهیبگ یکه جواب نیا بدون

 بود. دهیحرف زدن با اون پسر ها د

 کشت. یحاال گربه رو دم حجله م نیهم دیبه دستش وارد کرد، با یزیو فشار ر دیدستش رو از پشت کش مچ

 بودن؟ یاون ها ک دمینشده بود گفت: با تو بودم، پرس دهیکه تا حاال ازش د یاخم با

 انسان نما لیباشن هان؟ دوتا گور یک یخوا یرد و گفتم: ممثل خودش اخم ک نورا

 ؟یکفشت رو بپوش یخوا یگفت: نم انیو خواست بره که آر دیکش رونیرو ب دستش

 و بدو بدو کفشش رو برداشت و پاش کرد. دیکش ینیه

 زد. یاز خنده تو نگاهش موج م ییرفته بود و ذره ها نیاز ب انیرسوند، اخم آر نیبه ماشرو  خودش

 قار و قور شکم نورا به راه افتاد.  یهم سکوت بود که صدا باز

 بشه. دهیدلش گذاشت تا صداش کم تر شن یدستش رو رو فورا

 دختر شد. ینا آروم متوجه

 ؟یخور یچرا ان قدر وول م-

 .دیهاش رو ورچ لب

 خوام. یآذوقه م-

 تعجب نگاهش کرد. با

 ؟یچ-

 آذوقه -

 گه؟ید هیآذوقه چ-



 یشراکت اجبار

 
195 

 

 یبابا خوراک یگفت: ا بلندتر

 

 چهل و نهم پارت

 به دختر زد و به پشت سرش اشاره کرد. یپوزخند

 خودت بردار. ارمش،یتونم ب یعقب هست من نم یصندل-

 د.ش انیآر دنیکه باعث ترس دیکش یخفه ا غیج یپر از خوراک یها لونینا دنیشوق سرش رو به عقب برد و با د با

 عاشقتم یوا-

 شناسه یکه حد و مرز خودش رو نم نیبه نورا نگاه کرد و تو دلش زمزمه کرد: مثل ا یا سکته

 برداشت کنه. یمنظور انیخواست آر یکرد، نم یدرستش م یجور هی دیکالفه بود، با نورا

 یلحظه فکر کردم آراز هی زه،یچ-

 زد. یپوزخند

 ؟یزن یحرف رو م نیبه آراز ا یعنی-

ها، مثل داداشمه،  یاشتباه برداشت نکن یعنی م،یبا هم خوب یلیمن و آراز خ یدون ی، مبا هم میدار یخب... اره شوخ-

کنه و حرصم رو در  یم تمیاذ یکنه، گاه یم یاون چند سال از من بزرگتره، پدر و مادرش فوت شدن و با ما زندگ

 ...دیاومدم، خونه نبود فکر کردم شا یروز که از دانشگاه م هی ست،ین یچیاما تو دلش ه ارهیم

تمام حواس  الشیزد و به خ یحرف م زیر کینبود و نورا  ایدن نیکرد و انگار اصال تو ا یبه پروژه اش فکر م انیآر

 رو به حرف هاش معطوف کرده بود. انیآر

 ها زبونش هم باز شده بود. یخوراک دنیبود، انگار با د انینگران برداشت اشتباه آر یحت

 زنه، حوصله اش رو ندارم. ینگاهش به نورا افتاد و زمزمه کرد: هوف چه قدر حرف م یا لحظه

 سر و ته اش زد. یب یبه دختر و حرف ها یپوزخند
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خورد که از  یشد و کم زونیآلوچه ها آب از لب و لوچه اش آو دنیرو باز کرد، با د لونیآسوده از درد و دلش، نا نورا

 صورتش جمع شد. شیترش

 رفتن رو نداشت. مارستانیو اصال وقت ب رهیگ یفکر کرد که اگه همه اش رو بخوره دل درد م انیآر

 .یریگ یاگه گرسنه ته اون رو نخور دل درد م-

 .دیکش رونیب یلیبسته پاستقانع شد که  انگار

ا ب شیفکر کرده بود که انگار همه زندگ نینقش بست، به ا انیلب آر یرو ینگاه کرد، لبخند انیتعجب به آر با

 شد. یخالصه م لیپاست

 ظالمم؟ ی: نکنه فکر کرددیبه دخترک پرس رو

 اون ور تر یزیچ هی-

 لبش اومد. یرو یها رو از نورا کش رفت، لبخند یخرس لیافتاد که پاست یروز ادی 

 خواست. ینعمت م یواقع اون ها رو واسه دختر کوچولو در

 لواشک کند و تو دهنش گذاشت. کهیت هینگاه کرد و  انیبه آر مرموز

 .یبخور دیکرد اما به زور تو دهنش چپوندش و گفت: با یتقال م اولش

 ها دوست ندارم. زیچ نیمن از ا یلج باز یلیخورد گفت: خ یطور که به زور م همون

 دستوره هی نیبه دو نکن، ا یکیبا من -

 ابروهاش جا گرفته بود. نیلبخندش پاک شده بود و دوباره اخمش ب 

 .دینا خواسته پرس 

 ؟یاخم دار شهیتو چرا هم-

 تا بنا گوش بازه شتین شهیکه تو هم لیو گفت: به همون دل دیبه گردنش کش یدست
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رو برداشت و چون فرمون تو دستش بود نتونست ازش  انیصورت آر یرو نکیبهش برخورد، از حرص ع یلیخ

 شه؟ یبا هر خنده چه قدر به عمرت اضافه م یدون یگفت: م سرش گذاشت و یرو رو نکیع ره،یبگ

 مردم. یم دیهمه اخم تا االن با نیالبد من با ا-

 و گفت: خدانکنه  دیهو از دهنش پر کی

 چاک دهانش رو نداشت. اریوقت اخت چینگاهش کرد، انگار ه نانهیب زیر

 روش رو برگردوند. یکه با لبخند دیرو د انیبرده بود، آب دهنش رو قورت داد، آر یتازه به عمق حرفش پ نورا

 بود گند زده بود. یبد جو

 بار هم روش نیا ارم،یگند باال م شهیلب گفت: من که هم ریکه ز دیشن انیآر

 لبش کش اومد. ینورا، فقط کم ینه به وسعت خنده ها دیخند

دش ازش خورده بود رو به طرفش که خو یا وهینباشه، آب م عیضا یلیراه واسه عوض کردن جو بود که خ هی دنبال

 گرفت.

 ؟یخور یم-

 لب نزده بود. یکس یش جمع شد و به حالت چندش سرش رو سمت مخالف دختر چرخوند، به عمرش به دهنا افهیق

 خورم ینم-

 منه یفقط نظر شخص نیو چرکو باشه، البته ا فیمرد باس کث زه،یچه پاستور-

 کرد بحث رو عوض کنه. یکرد، سع یحرفش هم حالش رو بد م یحت

 داشت.  یچند بار زنگ خورد فکر کنم کار واجب تیگوش یاون موقع که خواب بود-

 .نیباشه که تو شرکت دست به دست هم بود یهمون پسر دیادامه داد: شا طنتیبا ش انیرو در آورد و آر شیگوش

 کم حرفش رو تو ذهنش هضم کرد. کم
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 «کنه. یم بیبار هم آدم رو تخر هیبار خوبه  هی ه؟یجور نیچرا ا نیپرهام بود؟ ا منظورش»

 زمیگفت: سالم عز یزنگ زده بود، شماره اش رو گرفت و با لحن کش دار و پر ناز کایرون

 جان؟-

 من هم دلم برات تنگ شده بود. زم،یعز-

 ؟ینورا باور کنم خودت-

 آره فدات شم-

 ؟یچرا زنگ زدم جواب نداد ؟ینا خوش-

 خواب بودم خوشگلم-

خورد که  یان قدر با پسره راحت بود؟ چشمش آب نم یعنینگاهش کرد،  یاخم چاشن یاز حرف زدن دختر کم انیآر

 باشه. نشونیهم ب یقول و قرار

 ؟یزن یحرف م یجور نینورا چرا ا-

 شه. یفعال نم یول نمت،یخواد هر چه زودتر بب یمن هم دلم م زمیدونم عز یم-

 یگ یم یگم تو چ یم یمن چ-

 کم تحمل کن. هی یول یش یدونم دل تنگم م یم ام،یتونم ب یشد، آخه االن تو راه مشهدم نم فیح ؟یگ یم یجد-

 که دو تا معشوقه رو از هم جدا کردم.  یفکر کرد: چه اشتباه یپوزخند با

 نخورده؟ ییسرت به جا یکرد میداد زد: نورا روان بایکالفه تقر کایرون

 

 پنجاهم پارت
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همه  نیتماس رو قطع کرد و تو دلش به ا کا،یرون یتوجه به حرف ها یبه هدف خورده باشه ب رشیانگار که ت نورا

 گفت. نیذکاوتش آفر

 کرد. یم ینگاهش به جاده بود و رانندگ یزیبود که با اخم ر انیدر تمام مدت حواسش به آر چون

 زد. انیآر یسرش برداشت و به چشم ها یرو از رو نکشیع

 اده بود. نگاهش به ج انیآر اما

جا از ترس کار دست خودش  نیمثل من ا یکی یگ یرو بزن معلوم نباشه، نم نکیع نیا ایباز که اخم هات تو همه، ب-

 ده؟ یم

 شده از دخترک دستش رو پس زد. یعاص انیآر

 نکن بچه-

 و دوباره بحث رو از سر گرفت. دیخند زیر زینورا ر اما

 اوقات... یآراز هم گاه یدون یم-

 باال برد. یحرفش رو قطع کرد و صداش رو کم انیآر

 اه ان قدر حرف نزن، حوصله ات رو ندارم.-

 .دیینگاهش کرد و گوشه لبش رو جو یبا گنگ نورا

 تفاوت سرش رو بر گردوند که از صد تا فحش هم واسه نورا بدتر بود. یب انیآر

*** 

 .چشم از جاده برداشتم انیآر یدونم چه قدر گذشت که با صدا ینم

 کردم. رونیبه ب یندادم و نگاه یتیبهم کرد و دوباره مشغول حرف زدن شد، اهم ییزد، نگاه گذرا یتلفن حرف م با

 .میآب و علف خالص شده بود یب ابونیاون ب از
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 حواسش به من نبود و مشغول تلفنش بود. انیشدم، آر ادهیاون طرف تر پ یکم یپارک دنید با

 رم. یبعد م گذرونم و یکم اون جا خوش م هی

دادم  حیکه داشت ترج یفیکردم، وارد قسمت بانوان شدم اما با وضع کث دایهاش رو پ یبهداشت سیاز همه سرو اول

 تا خود مشهد تحمل کنم.

 .دمیاز شوق رو هوا پر یبوفه خوراک دنید با

نخورده بودم، طعم شکالتش فوق  یخوش مزه ا یبستن نیچمن ها ولو شدم، تا به حال هم چ یگرفتم و رو یبستن

 العاده بود.

و دمان پر  دیدو یشدم که م یسه چهار ساله ا یدختر بچه  یزدم، محو تماشا یم سیرو ل میطور که بستن همون

 اش بلند شد. هیگر یخورد و صدا نیشد که زم یدونم چ یناز بود و بامزه، اما نم یلیخ د،یرقص یهمراه باد م نشیچ

 انداختم و به طرفش رفتم.رو  میبستن فورا

 فاصله چشم هاش چه خوشگله. نیاز ا نیبب یکف دستش زدم، اله یکوچولوش رو گرفتم و بوسه ا یها دست

 اش بند اومد. هیآروم شد و گر باالخره

 نشد؟ تیزیخاله؟ چ یخوب-

 سوزه. یذره م هیلحن بچه گونه اش گفت: نه، فقط دستم  با

آب به دست و صورت دختره زدم، لباس هاش  یرو باز کردم، کم یآب خور یرهایاز ش یکیرو گرفتم و  دستش

 شده بود. دهییزانوش سا یو رو یخاک

 زانو نشستم و خاک لباسش رو گرفتم. یرو

مامانت  یمامانت، راست شیپ یکنم بر یم زیشده، االن لباست رو تم یچ نیسوزه؟ آخ آخ بب یخاله زانوت هم م-

 کجاست؟

 و گردنم رو گرفت. دیچسب رومانتوم  قهیترس  با
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 .رهیاش بگ هیبود دوباره گر کینزد

 خاله؟ یشد یچ-

 سرم اشاره کرد. یکوچولوش به باال یانگشت ها با

 ترسوندتش؟ نیپس ا دم،یسرم د یکبود شده، باال تیاز عصبان یرو با صورت انیبا ترس برگشتم که آر 

 .دمیحرص بهش توپ با

 بچه؟ نیسر من و ا یکرکس آوار شد نیع هیچ-

 کرد. ینزد و فقط با خشم نگاه م یحرف

 دختره رو از دور گردنم باز کردم. دست

 آقا همراه منه، نترس. نیا زمیعز-

 ش کجاست؟گه بچه ا یاصال نم یمالحظه ا یمادر ب چه

 نبود. یاز اون اخم هاش خبر گهیزانوش نشست و دست دختره رو گرفت، د یرو انیشد، آر یازم جدا نم اصال

 .دیترس ینم گهیبود د دهیام انگار فهم بچه

 انداخت دور کمرش و بغلش گرفت. دست

 لپش زد. یرو یا بوسه

 ؟یترس یچرا از من م ییعمو-

 یآخه... تو به خاله من اخم کرد-

 شد. یم هیتنب دیاما خاله با زم،یبه من کرد و رو به دختره گفت: اره عز یمصنوع اخم

 گناه داره گه،یاش نکن د هیخب تنب-

 دلم قربون صدقه اش رفتم. تو
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 بوسش کرد. دوباره

 .یگ یچشم چون شما م-

 خوام برم. یم نییعمو من رو بزار پا-

 واسه دوتامون فرستاد و رفت. یگذاشتش که بوس نیرو زم آروم

 بود. نیریش تکون دادم، چه شواسه ا یو دست دمیخند

 که باز اخم هاش برگشت. نیا اوه

 ؟یکرد یم یجا چه غلط نیا یشه بگ ی: مدیلب غر ریز

خب... من، اصال به چه  ؟یزن یحرف م یجور نینداشت، آروم گفتم: چرا ا دهیشه اما فا یم الیخ یکردم ب یم فکر

 ؟یکش یسر من داد م یحق

 جواب من رو بده.-

 .رمینبود از تو اجازه بگ ادمی-

که هر جا  اوردمیگفت: من با خودم بچه ن زیآم دیاز صورتم قرار داد و با لحن تهد یرو با فاصله ده سانت صورتش

گردم؟ عاشق چشم و ابروت که  یاطراف رو م نیچند ساعته دارم ا یدون یو دنبالت بگردم؟ م یبر یخودت خواست

 .یاعصابم رژه نر روکن  یپس سع ،ینیب یتر نکن که بد م شیمن رو ب تیمسئول ستم،ین

 تو چشم هاش زل زدم. ییو با پر رو ستادمیپا وا پنجه رو

 یم یشد یو غرق تلفنت نم یکرد یاگه چشم هات رو باز م ،یراه به راه دنبال من باش یکه بخوا ستمیمن بچه ن-

بال رو ق نیا ام،یمن از پس خودم بر م یبعد واسه من نگران نشبه  نیکن از ا یکه من کجا رفتم، در ضمن تو سع یدید

 هم گفتم.

ه چون فقط ب ،یکه نگرانت بشم سخت در اشتباه یواسه من مهم یاگه فکر کرد ،یخودت رو دست باال گرفت یلیخ-

 که بهش دادم بزنم. یقول ریخوام ز یدوشم گذاشته، چون نم یکه پدربزرگت رو هیتیخاطر مسئول
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 کمیپنجاه و  پارت

 جواب بدم که گذاشت و رفت.  اومدم

 رفت. یتند م یلیخ یکردم تا بهش برسم ول ادیرو ز سرعتم

 شدم. نیشمرده و نفس زنان رفتم و سوار ماش یشدم و با قدم ها الشیخ یب 

 «انیآر»

 

من کرد، نگاهش کردم که چشم  بیدختره زبون دراز رو نص نیکرده بودم که ا یدونم به درگاه خدا چه گناه ینم

گفتم آب دهنم رو قورت  یچ دمیاز ذهنم رد شد چه قدر تو خواب آرومه، خودم هم نفهم ییهویهاش رو بسته بود، 

 گفتم؟ یدادم و به حرفم فکر کردم، من االن چ

 شه.  یدراز م یلیزبونش خ دارهیب یتو خواب مظلوم باشه اما وقت دیخودم گفتم: شا با

نورا بود، البد دوباره  یکه باز هم گوش نیثل انگاهم رو از جاده گرفتم و دنبال صدا گشتم م یزنگ گوش یصدا با

 پسره دلش تنگ شده.

 رو در آورد. شیبرد و گوش بشیچشم هاش رو باز کرد و خمار به اطرافش نگاه کرد، دستش رو تو ج آروم

م کالفه پنجه دستو  دمیکش یاز آسودگ یاسم آقاجون از زبون نورا نفس دنیحواسم به صحبت هاش بود و با شن تمام

 .دمیو به سرم کشر

 هیامروز چم شده؟ اصال به من چه ک من

شد و به طرف رستوران  ادهیرو بغل جاده پاک کردم که نورا به سرعت جت پ نیماش یو بزرگ کیرستوران ش دنید با

 رفت.

 اش بود؟ ان قدر گرسنه یعنی-

ه باد کرد یبا اون لپ ها یاش رو وقت افهیره ق ینم ادمیرو لبم اومد،  یکه مهمونشون بودم لبخند یآوردن شب ادی با

 کرد. یاز غذا نگاهم م
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خرگوش مخصوصا با اون  هیدرست مثل  گوشهیباز یلیباهاش سر کنم، خ یچه جور دیماه با کی نیدونم تا اخر ا ینم

 شیخرگوش یدندون ها

شد، لبخند دندون  دایبه افکارم زدم که خانم سر و کله اش پ یباز هم راجع به نورا حرف زدم، مشت دمیفهم تازه

 تونم برم؟ یهم نم یینکنه دست شو ؟یبه من زل زد یچرا مثل زامب ه؟یزد و گفت: چ یینما

تر برام  شیجز حرص خوردن ب یزیکه کل کل کردن باهاش چ فیح ؟یاالن به من گفت زامب نیام گرفت، ا خنده

 نداشت.

 .میغذا بخور میبر-

*** 

 .دمیکش یبسته نورا پوف یچشم ها دنید با

 کنم. یهاش خوابالو هم اضافه م یژگیخوابه، به و یقدر مچه  نیا

 وقفه تا خود مشهد روندم. یو ب دمیخند

 

 نورا

 

صورتم زوم  یبود، رو میتو فاصله ده سانت انیصورت آر دمیکه د یزیچ نیچشم هام رو باز کردم، اول یا ازهیخم با

 با تعجب نگاهش کردم.خورد،  یمردمک چشم هاش هم تکون نم یشده بود و حت

 ؟یکن یکار م یچ... چ-

 .میدیشو رس ادهیکنم، پ دارتیکه نگاهم کنه، گفت: خواستم ب نیسرش رو بر گردوند و بدون ا فورا

 صدام کرد. انیشدم و خسته و کوفته به طرف هتل حرکت کردم که آر ادهیرو پارک کرده بود، پ نیماش

 ؟یچمدونت رو ببر یخوا ینم اناینورا خانم اح-
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پام گذاشت و چمدونش رو دنبال خودش  یخواب بودم، دسته چمدونم رو گرفت و به طرفم اومد و جلو جیگ هنوز

 و رفت. دیکش

 چمدونم رو ببرم؟ ییهرکول من به تنها انیبا وجود آر یعنیگشاد شده به رفتنش نگاه کردم،  یچشم ها با

 .دمیدرتم رو به کار گرفتم و دسته چمدونم رو کشو تمام ق دمیکوب نیزم یحرص پام رو رو با

 بود وارد هتل شدم. یبه غلط کردن افتادم و به هر جون کندن یبزرگ نیجا بود که واسه آوردن چمدون به ا نیا

 از خدمتکار ها به طرفم اومد و چمدونم رو گرفت. یکی

 زد. یبود، پوزخند ستادهیا رشیپذ یرفتم که جلو انیبه کمر به طرف آر دست

 دونه  یخدا م ه؟یپوزخند چ نیا یمعن االن

 مقابلم گرفت. یکارت

 ایکارت اتاقته دنبالم ب نیا-

 اشاره کرد. یدنبالش راه افتادم، با دستش به اتاق یجوجه اردک مثل

 رم استراحت کنم. یمن م ،یشام بخور نییپا یبر یتون یجام، اگه گرسنته م نیاون جا اتاق توعه، من هم هم-

 سنسور در گذاشتم که باز شد. یتکون دادم و کارت رو جلو یسر

ا ب ،ییطال یو طرح ها دیسف یوارهایو نسبتا بزرگ با د کیش یلیاتاق خ هیاتاقم کردم،  زیاز همه شروع به آنال اول

 درش رو باز کردم. خچالی دنید

 !یخوشمزه ا یها یچه خوراک-

 بهشون زدم.  یچشمک

 رسم. یبعدا به خدمتتون م-
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 یپنجره قد یتخت وسوسه شدم بخوابم ول دنیگوشه اتاق بود، با د یتخت دو نفره ا دم،یتو اتاق چرخ وبارهد

داشت،  ییبایز یمنظره روبروم چشم هام برق زد، حرم از باال نما دنیکنجکاوم کرده بود، پرده رو کنار زدم و با د

 رفتم.  یو م مزد یم رونیاالن از هتل ب نیخواست هم یداشتم دلم م یبیحس عج

 زدم. رونیخوردن شام از اتاقم ب یقار و قور شکمم دوباره پرده رو انداختم و برا یصدا با

 

 انیآر

 

 آورد. یدوش کوتاه حالم رو جا م هیحوله ام رو برداشتم، خسته بودم و  دمیبه اتاقم رس تا

تر  شیدر قبالش ب تمیبه بعد مسئول نیدختر رو چه طور رام کنم؟ از ا نیفکر کردم ا نیآب رو باز کردم و به ا دوش

 تحمل کنم. یهاش رو چه طور یزبون دراز دیدونم با یبود، نم

 اسمش رو به زبون آوردم. ناخواسته

 دوش رو بستم و حوله ام رو تنم کردم.  ریکرد، کالفه ش یدختر و فکرش ولم نم نیباز هم ا 

 .دمینفس سر کش هی و دمیکش رونیب خچالیاز  یریش یبتر

 هام رو چک کنم. لیمیتابم رو روشن کردم تا ا لب

 

 پنجاه و دوم پارت

ام جواب  گهید یها لیمیاز طرف مهرداد بود که گزارش کار امروز رو به صورت کامل برام ارسال کرده بود، ا شیکی

 دادم.

و  عوض کردم یا یشکو شلوار م یخاکستر شرتیفکر فورا لباس هام رو با ت نیبا ا م،یزد یبه پروژه سر م دیبا فردا

 که خشک کنم حالت دادم. نیموهام رو بدون ا
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 دادم. یبه نورا خبر م دیبا

 بار زدم اما باز نکرد، البد خوابه. نیاتاقش رو چند در

 برگشتم. ییبرم اما با صدا اومدم

 دادم از خدمتکار ها باشه. یبود که احتمال م یخانم مسن 

 رفت.شام  یکه همراهتون بود برا یاون خانم-

 کردم و به طرف رستوران رفتم. یتشکر

 جلوش واستادم. دم،یاز سالن د یرو گوشه ا نورا

 ندارم ممنون. یا گهیخوردن بود، فکر کنم متوجه من نشد که گفت: سفارش د مشغول

 کرد من گارسونشم؟ یباال رفته نگاهش کردم، واقعا فکر م یابروها با

 اهم-

 ؟یکن یکار م یجا چ نیرو باال گرفت و با دهن پر گفت: عه تو ا سرش

 لحظه اشتهام کور شد. هیزد، حس کردم  یدادم، با دهن پر حرف م نیرو چ دماغم

 نبرده، اصال ناز نداره.  گهید یاز دختر ها ییدختر بو نیا

 و مقابلش نشستم.  دمیرو کش یصندل

با ناز و  هیخوره نه مثل بق یبه مغزم خطور کرد چه بامزه و ساده غذا ملحظه  هیخودش جوجه سفارش داده بود،  واسه

 از تفاوت هاش بود. یکیهم  نیادا، ا

بود و با  ختهیر شیشونیپ یهاش رو یبود و چتر یخودم مشک یبه صورتش افتاد چشم هاش مثل چشم ها نگاهم

خوام شروع به کنکاش ظاهرش کرده که خودم ب نیداشت بدون ا یصورت تپل کلشینمک تر شده بود و بر عکس ه

 بودم.

 خوره من هم گرسنه ام شد. یطور که نورا م نیو گارسون رو صدا کردم، ا دمیکش یپوف کالفه
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نمونده بود، در  یزیچ گهیبرداشت و اطراف دهنش رو پاک کرد، نگاهم به بشقابش افتاد که د زیم یاز رو یدستمال

 تونم بخورم. یهم نم نینصف ا کلمیه نیخوره؟ من با ا یم یهمه غذا چه طور نیا یفیظر نیعجب بودم دختر به ا

 لب زمزمه کردم. ریز

 خوام. یتونم و خودم نم یهم م دیهه، شا-

 فکرم غرق بودم که بلند شد و رفت. تو

 صداش کردم جواب نداد. یچ هر

 د؟ینکنه واقعا من رو ند 

 خمار شده نگاهم کرد. یبا چشم ها ستادم،یجام بلند شدم و جلوش وا از

 بردم. نییسر و گردن ازش بلند تر بودم، سرم رو پا هی

 کنه. یگه و مات نگاهم م ینم یزیچ دمیدارش، د شیداشت بر عکس زبون ن یمظلوم افهیق

 اد؟یبود گفتم: خوابت م دیکه ازم بع یبا لحن 

 شونه اش کج شد. یتکون داد و سرش رو نییسرش رو به باال و پا آروم

 شد؟ یم داریمگه ب وفته،یبازوش رو گرفتم که ن فورا

 داده بود به طرف اتاقش بردمش. هیطور که بهم تک همون

 موقع هار نشه فورا ازش جدا شدم. هیکه  نیتکونش دادم که آروم چشم هاش رو باز کرد، واسه ا یکم

 اتاقت. یبر دیبا ست،ین دنیخواب یجا جا نیا-

 رو باز کرد و رفت.برد و در  بشیج یرو تو دستش

 دمینشستم و مشغول خوردن شدم تا به خودم اومدم د زیبرگشتم، سفارشم آماده شده بود، پشت م نییبه پا دوباره

خوردن نورا رو  ایگرسنه بودم  یلیمن خ ایامکان نداشت،  شده، متعجب به بشقاب جلوم زل زدم، یکه بشقابم خال

 گذاشته بود. ریمن هم تاث
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 یبد یشده چنگال رو تو بشقابم رها کردم که صدا یدونم از کجا در اومد حرص یکه نم یتیهم نورا... با عصبان باز

 .دیچیشد و تو کل سالن پ جادیا

 که انگار قتل کردم. یکردن طور یهمه شماتت بار نگاهم م 

 بود.  دیصدر بع انیرفتار ها از آر نیا

 واب به اتاقم رفتم.خ یو برا دمیکنار کش زیاز پشت م یعصبان

 

 «نورا»

 

 شدم. داریتق تق در کالفه از خواب ب یصدا با

 ؟یاول صبح هیک-

 شدم. یاالتیقطع شد، البد خ صدا

 سرم رفت. یکه باز هم همون صدا مثل مته تو دمیخودم کش یملحفه رو رو دوباره

 ز کردم. بسته در اتاق رو با یزدم، با چشم ها یو همون طور که غر م دمیکش یا ازهیخم

 ؟یمگه سر آورد هیچ-

 در اخم کردم. یجلو انیآر دنیچشمم رو باز کردم که با د یتا هی ادینم ییصدا دمید

 .ریهم ازم بگ نیا ایمال خودمه، ب گهیخوابم که د ؟یدار یاول صبح هم دست از سرم بر نم-

 .دمیچشم هام کش یمشت شده ام رو ماساژ وار رو یها دست

 من بود. یشده بود، رد نگاه اخموش رو یهاش اندازه گالب چشم

 ه؟یچه سر و وضع نیا-
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 یاومد، شصتم خبر دار شد چه غلط یزانوم م یکه تا باال یو شلوارک دیسف یبه لباس هام انداختم، تاپ بند ینگاه

 .میرو کم داشت نیفقط هم ،یاریمرده شورت رو ببرن که فقط گند باال م یکردم، تو دلم گفتم: ا

قلبم گذاشتم، ضربان قلبم باال رفته  یو دستم رو رو دمیبود که فورا در رو کوب نیا دیرس یکه به ذهنم م یکار تنها

کردم که دوباره در زده  یدونم چه قدر خود خور یکنه. نم یم ییخودش چه فکر ها شیاالن پ دیبود، شرف مرفم پر

 بردم.  رونیدر ب یسرم رو از الم جمعش کردم و دور خود فو از اطرا دمیکشسرم  یتخت رو رو یشد، فورا ملحفه رو

 اطیهمه احت نیم گرفته بود نه به اون وضع نه به اهم خنده ا خودم

 سالم کیزد گفت: عل یاز خشم کماکان توش موج م ییکه رگه ها ینگاه با

 

 پنجاه و سوم پارت

 اخم نگاهش کردم. با

 شت؟یسالم و...، فرما-

 سر پروژه میبر دیبا-

 ام؟یب دیبامن هم -

 .نییرم پا یآماده باش، من م گهیساعت د میاومدم، تا ن یم ییسفر رو تنها نیاگه الزم نبود ا-

 تکون دادم و رفت.  یسر

هر  یبا اون وضع در رو رو گهیقدم به طرفم برداشت و گفت: د هیابروهاش،  نیب یزیر نیآخر برگشت و با چ لحظه

 .ستنیباز نکن همه مثل من خود دار و با جنبه ن یکس

 منظورش نشدم. متوجه

 فکر حرفش بودم که رفت. تو
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م داشت یضربان قلبم نرمال بشه، حس بد تمیتا ر دمیکش یقیرو بستم و ملحفه رو از سرم در آوردم و نفس عم در

 کردم. یدر رو براش باز م یجور نیا دیچون نبا دیشا

م، رژ لب پام کرد دیبه رنگ سف یتا مچ پام بود و شلوار جذب شیکه بلند دمیپوش ینگ کالباسبه ر یجلو باز یمانتو

 .دمیرو پوش میاسپرت صورت یزدم و کفش ها یخوش رنگ

بود سوار اون غول  یبه هر زحمت دم،ید یرو مقابل درب اصل نشیاومدم که ماش رونیام رو برداشتم و از هتل ب کوله

 شاخ و دم شدم. یب

 که نگاهم کنه حرکت کرد.  نیا بدون

که تا  میدیرس یشهرک هیکرد که به  یدونم چه قدر رانندگ یزدم، نم دیچسبوندم و شهر رو د شهیرو به ش سرم

 کاره داشت. مهیبلند و ن یکرد ساختمون ها یچشم کار م

 قدم زدن کردم.هدف شروع به  یکردم و ب یپل یهام رو تو گوشم گذاشتم و آهنگ یشدم و هنذفر ادهیپ یفور

 دروغ گفتم، از ترس نفس نفس دمیدونم چه قدر راه رفتم که دستم به شدت از پشت گرفته شد، اگه بگم نترس ینم

 زدم. یم

ا در کنترل کردنش داشت گفت: چر یکه سع یتیبود و با عصبان دهیدستم رو سفت چسب دم،یرو د انیکه آر برگشتم

 ؟ید یکنم جواب نم یصدات م یهر چ

 چشمش تکون دادم. یرو در اوردم و جلو یهنذفر

 شنون. ینم یزیزارن چ یتو گوش م یوقت ،یگن هنذفر یبهش م ؟ینیب یرو م نیا-

 : فقط ساکت شو!دیلب غر ریز

 خواستم بگم؟ یم یدستم رو ول کرد که بره اما دوباره برگشت و آروم گفت: چ 

 داره؟ یو تو دلم گفتم: فراموش دمیخند

 جاست که منتظر جواب منه نیجالب ا تازه

 نمیبب سیاومد که گفت: وا ادشی یزیچ انگار
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 ه؟یتو همش گفتم: چ یبه اخم ها رهیخ

 به سر تا پام کرد. یا اشاره

 دنه؟یچه طرز لباس پوش نیا-

 شدم و نگاهش کردم. نهیبه جانب دست به س حق

 س؟ین لتونیعه؟ باب م-

 یسر پروژه، نه مهمون میخانم اعتماد، قراره بر-

پوشم، در ضمن قرار شد تو کار هم  یمن مهم باشه، هر طور که دلم بخواد لباس م یکنم نظرت چندان برا یفکر نم-

 .میدخالت نکن

 توجه به من رفت. یکرد و ب یقروچه ا دندون

  ایدنبالم ب-

 کردم دلم خنک شد. فیک آخ

 انیآر دیشناختمشون شا یومدن من که نمشد، دنبالش رفتم که چند نفر به طرفمون ا یطبقه ا ۱۵وارد ساختمون  

 شناسه، چون لبخند به لب بهشون دست داد و حال و احوال کرد. یم

تو گوشم بود، با من که مثل  یکرد من هنذفر یم میخدا شانس رو تقس دم،ید یلبش م یبود که لبخند رو یبار نیاول

 برج زهرماره

 ریرو بگ نیا-

 جلوم گرفته بود. یزرد یش کردم، کاله مهندساز کنکاش اطرافم برداشتم و نگاه دست

 یمرس-

 سرم گذاشتم. یرو رو کاله

 راجع به پروژه نداشتم. انیآر حاتیبه توض یتوجه
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ه لحظ هیشدم،  رهیخ نییکم کم جلو رفتم و به پا دم،یرس یتا به لبه پرتگاه دمیدونم چه قدر اون اطراف چرخ ینم

 شهر مشخص بود. یعاشق ارتفاع بودم از اون باال همه جا شهیداشتم، هم جهیاحساس سر گ

 فرو رفتم. یسفت و بزرگ یشد و تو جا دهیمنظره اطراف بودم که کمرم از پشت کش یواسه خودم در حال تماشا 

 .دمیرو د انیشوکه سرم رو باال گرفتم که آر یترس و کم با

ت زاش یمثل خوره به جونم افتاده بود که نم یحس هی م،یزد یبود و هر دومون نفس نفس م یخاص ینگاهش نگران تو

 کرد. ینگاهم م رهیو خ میحس رو داشت که مستق نیدست از نگاه کردنش بردارم، فکر کنم اون هم هم

به خودش اجازه داد من  ینگاهش کردم و دست هاش رو پس زدم، به چه جرات ضیزود به خودم اومدم و با غ یلیخ

 رو بغل کنه؟

 زود رنگ عوض کرده بود.  یلیافتاد، خ شیوحش یو چشم هاتو هم  یها به اخم نگاهم

ه ان قدر سر ب یلبه پرتگاه؟ هان؟ واسه چ یرفت یتضاد داشت داد زد: واسه چ ششیکه با چند لحظه پ یتیعصبان با

 ؟ییهوا

و شعور، تو فرهنگ لغتت  ایح ،یبه اسم محرم و نا محرم یزیچ هی نمیبب ؟یزن یبه من دست م یخودت به چه حق-

 . ستیمن به تو مربوط ن یشه؟ قبال بهت گفتم کار ها یم دایپ

 گوشه لبش جا گرفت.  یپوزخند

 یاگه دو سانت جلو تر م ،یشده بود کیبه لبه نزد یادیبغلت کردم؟ نه خانوم چون ز یحس یاز رو ینکنه فکر کرد-

 دادم. یم دختر بچه رو هیعمر تاوان اشتباهات  هی دیمن با یرفت

 رو تو گوشت فرو کن. نیا ،یکه مراقبم باش ستمیقدم به طرفش برداشتم و گفتم: من بچه ن هی

 رو به طرف صورتم خم کرد و با تنفر تو چشم هام زل زد.  سرش

رنه که پدربزرگت بر عهده ام گذاشته وگ هیتیمواظبتم، به خاطر مسئول ینیب یکه م ینیبه خودت نناز، ا یلیخ نیبب-

 ؟یفهم شد رینداره، ش یا گهید لیدل

 زد و رفت. یپوزخند
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که همش گوشزد کنه  نیخسته شده بودم از ا یدونم چرا ول یبهم دست داد، نم یحرفش نا خود آگاه حس بد نیا با

 کنه؟ یفقط به خاطر آقاجون من رو تحمل م یعنیمراقبمه چون آقاجون خواسته، 

 

 پنجاه و چهارم پارت

 گهیبود د نیهم منظورش

 ینم نییکرد و پا یم ریگمثل بغض ته گلوم  یزیچ هیافتادم  یحرفش که م ادیافتاد رفته بود،  شیخال یبه جا نگاهم

 رفت.

کارها رفتم،  مانیکالهم رو مرتب کردم  و به طرف پ دمیبه سرم کش یندم، دست تیاهم انیبه آر گهیکردم د یسع

 دمیکرد، از لقب جد یمعرف ارشیکه مهندس ناظر بود من رو به عنوان دست انیو آر میراجع به کار حرف زد یکم

 جا انجام بدم. نیخوشم اومد، قرار شد هر روز کارم رو هم

گرفتم  یقرار م طیشرا نیبار بود تو ا نیکه اول یمن یکار که همه مرد بودن برا مانینفر کارگر و پ یس نیگرفتن ب قرار

 سخت بود. یکم

 .دمیرو د انیسرم رو چرخوندم که آر ییقدم ها یکردم و با صدا یکارها رو بررس نمایامروز پ کار

 .میبر ه،یامروز کاف یبرا-

 کرد که همون روال رو ادامه بدن. دییهم تا انیکردم و آر دشیینداشت تا رادیبه گزارش کردم و چون ا یآخر نگاه

 عیحرکت کردم که سر یدوشم انداختم و به طرف آسانسور باربر یم رو رومحل بدم کوله ا انیکه به آر نیا بدون

 حرف سوار شد. یخودش رو به من رسوند و ب

*** 

بود فکر کنم شب شده، آباژور کنار تخت رو روشن کردم و  کیشدم، اتاق تار داریاز خواب ب میزنگ گوش یصدا با

 تماس رو جواب دادم.  نیبدون نگاه به اسکر
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 جانم؟-

 خانم اعتماد؟ دیسالم ببخش-

 .دمیپرهام خند یصدا دنیشن با

 کرد. یادینفر از ما  هیبه به -

 یدرست م ،یکار یمشهد برا یسراغت رو از آراز گرفتم گفت رفت ؟یریگ ینم یمعرفت، تو چرا خبر یحاال من ب-

 گه؟

 اومدم. یم دیاره با-

 تنها؟-

 اومدم؟  انیمگه آراز بهت نگفت با آر-

 مسافرت؟ یزد گفت: نورا واقعا با دشمنت رفت یتوش موج م تیکه عصبان یبا لحن دیرو شن نیا تا

 به خودم گرفتم. یشاک لحن

اومدم، پس مربوط به  ارشیشرکته من هم به عنوان دست سییدر ضمن ر ح،یپرهام من واسه پروژه رفتم نه تفر-

 کارمه.

 ستم بندهد گهیبرم د دیمن با ال،یخ یخب ب لهیو گفت: خ دیکش یقیعم نفس

 کم از وقتت رو واسه من هم بزار. هیو ادامه داد: توام  دیخند

 رو مظلوم کردم. لحنم

هم باشه اما دو روزه اومدم،  یحیتونه برام تفر یسفر م نیکردم ا یباور کن وقت سر خاروندن هم ندارم، فکر م-

 هنوز فرصت نکردم برم حرم 

 برات نمونه. یوقت گهیترسم د یم یزن یان قدر حرف م دم،یو گفت: باشه بابا فهم دیخند

 بارش کردم. یا وونهیو د دمیخند
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 ؟یبار یکار-

 نچ خداحافظ-

 مواظب خودت باش! خداحافظ.-

مهم نبود من باهاش کنار اومده بودم،  یلیبشه، در واقع خ یاومدم عصبان انیکه با آر نیکردم پرهام از ا ینم فکر

 شه تحملش کرد. یاوقات هم م ینداره اما گاه یدرسته چندان اخالق خوش

 رو با پشت دست مالش دادم و پرده رو کنار زدم. چشمم

 به وجودم رخنه کرد. یبیحرم آرامش عج دنید با

 زدم. رونیفورا لباسم رو عوض کردم و از اتاق ب 

 اجیاحت مدینه د ایثابت موند، دودل بودم بهش بگم  انیاتاق آر یآسانسور رو زدم که لحظه آخر نگاهم رو دکمه

خواستم صحنه پارک دوباره تکرار  یخبر برم، نم یداد ب یاجازه نم یحس هی یول ام،یم یرم ک یم یبدونه ک ستین

 زدن هاش رو نداشتم. شیحوصله ن یباشه، حت

 .دمیشد که خودم رو مقابل اتاقش د یدونم چ ینم 

تو چارچوب در ظاهر  کلشیبعد ه یدر گذاشتم و چند ضربه زدم که کم یمصمم نشده بودم اما دستم رو رو هنوز

 شد.

لمبه ق یبودمش، نگاهم به بازوها دهیند پیت نیبود، تا حاال با ا دهیپوش دیشرت جذب سف یو ت یمشک یورزش شلوار

 سر تا پا براندازش کردم. هیاش افتاد، به به آقا ورزشکار هم هست، 

 شدم؟ یبررس یبه اندازه کاف-

 نورا خانم؟ یخواست یرو م نیخجالت دهنم بسته شد، هم از

 ه؟یکارت چ یشه بگ یحاال م-

شدم تا چشمم بهش نخوره، تو دلم  رهیاش خ نهیس یرو یشدم، فورا نگاهم رو گرفتم و به نقطه نامعلوم عیجور ضا بد

 داد. یکار دستم م شهیکه هم میبار خودم کردم، به خاطر حواس پرت یکل
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 خوام برم حرم یهول و وال گفتم: م با

 یشد گفت: وقت یم دهیلب شن ریکه ز یآروم یو صدا زیو با اخم ر میسرش رو به طرفم خم کرد تا هم قد شد یکم

 ؟یکن یرو نگاه م نییچرا پا یزن یبا من حرف م یدار

 یمشک ی لهیداد دست از اون دو تا ت یبود که اجازه نم ییرویرو باال آوردم و دوباره غرق چشم هاش شدم، ن نگاهم

 فرق داشت، انگار مهربون بود. شهیهم با هم انیبردارم، نگاه آر

 زدم. بیکه به خودم نه میدونم چه قدر تو اون حالت موند ینم

 من برم، خدا حافظ.-

 برم که دستم رو گرفت و با اومدم

 منتظرم باش. یشم تو الب یمکث گفت: تا من آماده م یکم

 دستم که تو دستش بود نگاه کردم. به

 رم. یتنها م-

 پس منتظرم باش. ؟یوقت شب تنها بر نیبزارم ا یانتظار که ندار-

 تو اتاقش و در رو بست. رفت

تا  دمیکش یقیدادم ضربان قلبم شدت گرفته بود و سکوت راهرو رو شکونده بود، نفس عم هیتک یواریرو به د سرم

 گردنم رو ماساژ دادم که حالم بهتر شد. ینداشت، کم دهیفابره اما  نیحال بدم از ب نیا

 به ساعتم کردم. ینگاه دوباره

 شن. یآماده نم ریدختر ها هم ان قدر د اد،یخواد ب یم یبابا پس ک یا-

 

 پنجاه و پنجم پارت
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زد،  یرو م نشیکه دکمه آست یهم از آسانسور خارج شد و در حال انیکاناپه بلند شدم که هم زمان آر یکالفه از رو 

 که نشد؟ ریزد و گفت: د یلبخند گرم

 زد، احمق حداقل صبر کن جوابت رو بدم. رونیکه مهلت بده حرف بزنم از هتل ب نیا بدون

 .میرفت ادهیپ نینبود واسه هم یادیتا حرم فاصله ز م،یرفت یرو بهش رسوندم و هم قدم با هم راه م خودم

 کرد. یداشتم اما سرعتش رو با من هماهنگ م یکه قدم هام رو بلند بر م نیا با

 یکرد یابهت راه رفت، حس م نیمرد به ا هیداشتم، مثل افتخار، واقعا هم افتخار داشت کنار  یکنارش حس خوب در

 داشت.  یبه روبروش قدم بر م رهیاصال حواسش به من نبود و خ انیپشتته اما آر ایکل دن

 دور شدم. انیکردم و از آر ادیهام رو زسرعت قدم  یبیحرم با شوق عج دنید با

 صبر کن دختر... نفسم گرفت.-

 دوباره به راهم ادامه دادم.ندادم و  یتیاهم

 شالم بردم. ریهام و ز یسرم انداختم و چتر یگرفتم و رو یاز قسمت بازرس یصورت زیر یبا گل ها یدیسف چادر

 هم گذاشتم. یچشم هام رو رو ییگنبد طال دنید با

 بودم. ومدهیوقته ن یلیخ-

 نگاه کردم، ادامه داد. انیآر به

 اومدم. یمسافرت کار نیکه به لطف ا-

 . میرفت ینگاهم رو ازش گرفتم و به طرف صحن اصل یلبخند محسوس با

 هام رو در اوردم و خواستم برم که صدام کرد. کفش

 . میاومد کنار حوض منتظرش باش رونیهر کس زود تر ب-

 باشه -
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 شدم. ارتگاهیدادم و وارد ز لیتحو یهام رو به کفش دار کفش

 

 یادیز یبردم، سرما یطرف و اون طرف م نیلبه حوض نشستم و دست هام رو تو آب فرو کردم و آروم به ا یرو

 کنارم نشست. یکردم که کس یدونم چه قدر آب باز یداد، نم یبهم م یآب حس خوب یخنک نیداشت و هم

  یشد گهیآدم د هی اد،یبهت م یلیچادر خ نیشدم که گفت: ا یمشغول آب باز دوباره انیآر دنید با

 شکافانه نگاهش کردم. مو

 شدم؟ یجور آدم مثال چه-

 کرد. یزد که جذاب ترش م یسرش رو خاروند و لبخند پشت

 خوره  یشاد و شنگولت نم تیکه اصال به شخص دیچهره جد هی ،یدونم مظلوم ینم-

 .دمیخند زیر زیر

 خباثتم بوده یاز رو تمیمظلوم شهیتونم مظلوم هم باشم، در واقع هم یبهم نگفته بود م یچه جالب تا حاال کس-

 

 یتر از معمول کش اومد و چال ها شیهم لبخند بود اما لب هاش ب دیدونم شا ینم د،یتونم بگم که خند یجرات م به

 شد. دایلپ هاش پ

 چادره ست. نیاثر ا میریگ یم جهیهمون لبخند گفت: پس نت با

 همراهته؟ تیکه به سرم زد گفتم: گوش یباال دادم و با فکر یا شونه

 آره چه طور مگه؟-

وقت من رو با  چیبفرستم، مطمئنم ه نایخوام واسه مامان ا یم ؟یریعکس ازم بگ هیشه  یم اوردم،یرو ن میمن گوش-

 .دنیمظلوم ند افهیق نیا

 آورد. رونیکتش ب بیرو از ج شیگوش یلبخند با
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 نگاه کردم. نیکج کردم و به لنز دورب یبا مزه ا افهیحوض گرفتم و سرم رو با ق ینشستم و دست هام رو به لبه  

 تموم شد.-

 نم؟یشه بب یم-

 .ستادیکردم که اومد و کنارم وا یزد، داشتم نگاهشون م یحرف م یچون با خانم مسن دیکنم نشن فکر

 ک... یکار م یچ-

 اشاره کرد که عکس گرفته شد. نیه سکوت مقابلم گرفت و به دوربرو به نشون دستش

 نبود. یشگیهم انیآر نیکردم، مسلما ا یبه رفتار هاش نگاه م متعجب

 نگاهمون کرد.  یداد و با لبخند گرم انیرو به آر یگوش خانومه

 .دیایبه هم م یلیخدا واسه هم نگهتون داره، خ-

 .میکرد یباز به خانومه نگاه م شیبا ن انیشوکه و آر افهیبا ق من

 ام و به سمت خودم گرفتم. اشاره انگشت

 ما؟ ؟یک-

 د؟یستیمگه نامزد ن گه،یو گفت: شما دو تا د دیخند

 هی دیرو کم داشتم، با نیلحظه فقط هم نیحرف احساس کردم از خجالت خون به صورتم هجوم آورد، تو ا نیا با

 کردم. یجمعش م یجور

 زدم که گفت: بله ممنون ینگاه کردم و لبخند زور انیرخند آ شیبه ن یحرص

 م؟یبعد با هم نامزد بش میزن یم ریهم رو با ت هیسا م،یش یام م یدلم گفتم: حتما، چه زوج تو

 گفتم؟ یچ یدیشن-

 نگاهش کردم. جیگ
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 زن و شوهرمون نکرده  گهید یکیتا  م،یگم بر یم-

 ومد؟یتو هم که بدت ن-

 کرد. یاخم

 .میبر وفتینشده راه ب یزیکرد، حاال ام چ یچه طور نگاهمون م یدیخودت که د ،یگ یم یبفهم چ-

 و رفت. دیخودش راهش رو کش بعدش

 .نمیب یبازش رو نم شیلب گفتم: فکر کرده ن ریز

 هو به سمتم برگشت. کی

 ؟یگفت یزیتو چ-

 .دمیکم ترس هیاز اخمش  راستش

 نه نه به راهت ادامه بده.-

*** 

 رستوران میوقته شامه بر-

 به خودم گرفتم. یمتفکر حالت

 کردم. رونیب یرستوران نه، من هوس غذا ها-

 نبود که ازت نظر بخوام. یم سوالجمله ا-

 بود. یاما جمله من امر-

 داره؟ ییچه غذا رونیمثال ب-

 یراشکیپ-

 سرش رو برگردوند. یمسخره ا یا افهیق با
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 هتل میر یم نیبنابرا ستنین یسالم یها غذاها نیاما به نظرم ا-

 باز نظرم نظرم کرد. نیبابا ا یا

 بخورم. یراشکیخوام پ یفقط م امیاخم گفتم: من رستوران نم با

 ؟یلج باز یلیبهت گفته خ یفقط تا حاال کس م،یر یم یشد که گفت: اوک یدونم چ ینم

 گن یهمه م بایآره تقر-

 تعجب گفت: احتماال طول زبونت از مار هم دراز تره؟ با

 باز لبم رو با زبونم تر کردم و گفتم: اون که ماره، زبون من درازتره شین با

 کنه؟ بده آدم واقع گرا باشه؟ ینگاهم م یجور نیچرا ا نیرفت، وا ا یباال تر نم نیاز ا ابروهاش

 

 پنجاه و ششم پارت

 که چپ چپ نگاهم کرد. دمییجو یتو دهنم گذاشتم و با صدا م یکیو  در آوردم فمیاز ک یآدامس جعبه

 باره. یاز سر و روت م طنتینه به االن که ش ت،ینه به اون مظلوم ،یکن یهم زود رنگ عوض م یلیخ-

 یکه، واقعا آفتاب پرست ییکنه تو یلب گفتم: اون که رنگ عوض م ریز

 من آفتاب پرستم؟ ؟یچ-

 آب دهنم رو قورت دادم. د،یشن یوا یا

 .یهه نترس، فکرت رو بلند گفت-

 هیکنم  یو خشک اما حاال احساس م یبا شرکت فرق داره؟ اون جا جد یاالنت کل تیشخص یدونست ی... مزهیچ-

 .یهم دار گهید یرو
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ار ک طیگم، آدم تو مح یم یبش ضیخوام مستف یکنم... اما چون م یم نیتالشت واسه عوض کردن بحث رو تحس-

 دست هاش ازش حساب ببرن. ریباشه تا ز یجد دیبا

 ؟یات برام بگ کم از خانواده هیشه  یمقدمه گفتم: م یب

 نگفت. یزیکرد و چ یاخم فورا

 رو جلوش تکون دادم. دستم

 آقاهه یه-

 .میدیهمون اخمش گفت: رس با

 .میبود یپارک یگفت رو به رو یکردم درست م رونیبه ب ینگاه

 سمتش برگشتم. به

 کنه، درسته؟ یهست که ناراحتت م یزیچ هیالبد  ،یر یدونم چرا از جوابش طفره م ینم-

 یاز چهره اش نم یچیاخم نداشت و ه د،یبه طرفم چرخ دم،یفهم یسر گردونش م یرو از نگاه ها نیبود، ا کالفه

 بود. یخشک و جد دم،یفهم

پدر  هیکنن،  یم یگم، پدر و خواهرم اون ور آب زندگ یم یکه ملتفت بش نیا یاما برا ومده،یبه تو ن شیفوضول-

 مونم. یم ششیپ یهر از گاه رانهیکه ا ییبزرگ دارم که االن رفته تا به پدرم سر بزنه اما وقت ها

 از مادرش نزد؟ یحرف چرا

 یفوت کرد، من م شیبشه گفت: فکرت رو مشغول نکن، مادرم پنج سال پ ادهیکه پ نیرو باز کرد و قبل ا نیماش در

 .امینرو تا ب یینه، جا ایدارن  یراشکیپ نمیاطراف بب نیرم ا

 کرد. یم تشیهم اذ شیآور ادی یمادرش رو دوست داشت که حت یلیخ حتما

 چمن ها ولو کردم. یشدم و همون اطراف خودم رو رو ادهیپ
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ا سرم نیو تو ا میما عقلمون رو از دست داد ای انیپارک نم گهیدونم مردم د یزد، نم یر نمبود و پشه پ یخلوت پارک

دستش، چشم هام برق  یو پاکت ها انیآر دنیکاپشنم فرو کردم تا گرم بمونن و با د بیدست هام رو تو ج م،یاومد

 زد.

 کنارم نشست پاکت رو ازش گرفتم. تا

 دونستم کجا ها رو دنبالت بگردم. ینم گهینرو؟ واقعا د یینورا خانوم، مگه من نگفتم جا-

 از دهن افتاد. نیبش ایو گفتم: واقعا حوصله بحث کردن ندارم، ب دمیخند

 ام گرفت. حرص نگاهم کرد که خنده با

 نگاهم نکن ها، خب گرسنه ام. یاون جور-

 شکمو یبچه پر رو-

 شروع به خوردن کردم.و  ختمیآوردم و سس روش ر رونیداغ رو ب یها یراشکیپ 

 .میبر میهوا سرده زودتر بخور-

 به حرف هاش نداشتم.  یخوردن بودم و توجه مشغول

 م؟یپارک که ما اومد ادیم یسرما ک نیتو ا-

 قلپ نوشابه ام روش خوردم. هیزدم و  میراشکیاز پ یگاز

 هم غذاست؟  نیآخه ا-

 یچرا ان قدر غر م ؟یزن یموقع غذا حرف م شهیه اه، تو همپاکت پرت کردم و گفتم: اه ا یرو تو میراشکیاخر پ کهیت

 .میخور یسالم م یبه بعد غذاها نینترس جناب از ا گه،یشبه د هی ؟یزن

 اون که قطعا-

خورد، من هم که  یافتاد ان قدر با ناز م انیبرداشتم و با ولع شروع به خوردن کردم، نگاهم به آر یا گهید یراشکیپ

 فرار کرده بودم. یاز سومال
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 زده ها یخوره من مثل قحط یجنتلمن ها غذا م نیپسره ع نیحرص خوردم ا یدلم کل تو

 باال دادم و هم چنان به بز بودنم ادامه دادم. یتکون داد، شونه ا هیچ یرو به معن سرش

 هوف تموم شد.-

 رو به طرفم گرفت. چییها رو برداشت و سو یراشکیپ آشغال

 جا نمون سرده نیا ن،یتوام برو تو ماش زمیر یدور مها رو  نیتا من ا-

 ایباشه زود ب-

 به سمتم برگشت. دوباره

 ندارم. یسرما اصال حوصله دنبال باز نینزنه، تو ا بتیخواهشا غ-

 چپ نگاهش کردم، مسخره چپ

در اورد و  بشیاز ج یصورتم مکث کرد و دستمال یکم رو هیهم سوار شد، اول  انیعقب دادم که آر یرو کم یصندل

 به طرفم گرفت.

 متعجب نگاهش کردم. 

 شده، پاکش کن. یگوشه لبت سس-

 .دمیلبم کش یبا دست رو رمیکه دستمال رو بگ نیا بدون

 پاک شد؟-

 نه-

 نه باال برد.  یکار رو تکرار کردم که ابروهاش رو به معن نیهم دوباره

 عقب رفتم. یو کم دمیدستمال رو به طرف لبم آورد، ترس خودش

 خوام پاکش کنم.  ینترس م-
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داغش رو  یدست ها یبود تا گرما یو لحظه آخر نوک انگشتش به صورتم خورد، همون ذره کاف دیلبم کش یرو آروم

 که از سرما قرمز شده بودن حس کنم. ییلپ ها یرو

 رو روشن کرد. نیاش رو گرفت و ماش رهیخ نگاه

به  دنیدادم و تا رس هیتک یصندل یتا منظم بشه و به پشت دمیکش یقیبود، نفس عم ختهیقلبم به هم ر تمیهم ر باز

 هم گذاشتم.  یهتل چشم هام رو رو

 بچه ها رو چک کردم. دیجد یرو برداشتم و پست ها میکار کردم خوابم نبرد، گوش هر

 اومد رو باز کردم. میگوش یکه باال یاعالن

 م گرفت.خنده ا یافتادم و کل انیآر ادیاسم  نیبود، با ا فتهیاز خودش امیپ

 کار داشت؟ یشدم، با من چ زیخ میدفعه ن هی

و  دیبود، نا خود آگاه از دهنم پر ستادهیبا فاصله کنارم وا انیآر دم،یامشب رو د یرو باز کردم که عکس ها چت

 گفتم: چه خوش عکسه

 ملوس شده بودم. یلیعکس خودم نگاه کردم، خ به

 

 پنجاه و هفتم پارت

 .دمیرو د امشیبشم که پ از چت خارج خواستم

 ؟یداریب-

 کردم.  پیتا فورا

 آره-

 اومد. امیپ فتهیبا بچه ها چت کردم که دوباره از طرف خود ش ینگفت، کم یا گهید زیچ

 رو باز کردم. امشیدادم، و پ رییتغ انیاسمش رو به آر فورا
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 بره. یمن هم خوابم نم-

 کردم.  پیهدف تا یب یجور نیبگم هم یدونستم چ ینم

 چرا؟-

 .ومدین یشد اما جواب نیس

 داد. امیکم صبر کردم که دوباره پ هی

 .ریشب بخ ستیمهم ن-

به ما  تیمیصم م،یریکارد و پن نینرفته ما دو تا ع ادمیاه اصال به من چه،  گه،یخواد بگه د یباال دادم، البد نم یا شونه

 .ومدهین

 نوشتم. براش

 بابت عکس ممنون، شب خوش.  یاوک-

 .دمیلب هام اومد، خواب یکه رو یا ازهیرو واسه مامان و بابا ارسال کردم و با خم عکسم

 

 «انیآر»

 

نشده باشه، بهتر بود خودش  داریهنوز ب دیبه اتاق نورا کردم، شا یاومدم، نگاه رونیاز اتاقم ب فمیاز برداشتن ک بعد

 .کنه یدر رو باز م یشه وگرنه مثل دفعه قبل خواب آلود و هپل داریب

 واسه خودم و هم واسه نورا به گارسون دادم. یصبحونه کامل سفارش

 مقابلم نشست. یو خواب آلودگ یحال یبشه که بله نورا هم اومد و با ب دایش پاالن ها بود سر و کله ا گهید

 ریسالم صبح بخ-
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 ؟یدیساعتت رو د ،یاومد ریسالم د-

 ؟یلقمه به من بد هیشه  یم اد،یخوابم م یلیهوف خ دم،یخواب رید شبیگفت: د دیکش یم ازهیکه خم یحال در

 رم؟یش لقمه بگخواست واسه ا یاز من م نیا

 من؟-

 .یبکن یخوا یکه نم یکار شاق رم،یگ یاصال خودم م-

از  یسار یوضع ادامه بده قرارم رو با آقا نیاگه با ا نیچاقو رو برداشت، ا ینگاهش کردم که به آروم نهیبه س دست

 م.د یدست م

 رو از دستش گرفتم. چاقو

 بار اول و آخره یول رم،یگ یبده من م-

 اش رو دستش دادم و بلند شدم. لقمه

 کجا؟ من که هنوز نخوردم.-

 انگشتم رو ساعتم ضربه زدم. با

 منتظرتم.  ره،ید-

 اومدم. رونیاز هتل ب یمعطل یرو گفتم و ب نیا

*** 

 کمربندم رو باز کردم. دم،یبه محل پروژه رس تا

 شو! ادهیپ-

ه ک نینداشتم، جز ا یا گهیبود، چاره د نیکه خوابش سنگ ییخوره، از اون جا ینم یتکون دمیبار صداش کردم د چند

 کنم. دارشیخودم ب
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 پالتوش رو گرفتم و تکونش دادم. نیآست گوشه

 ریرو تو موهام بردم و دوباره صداش کردم، نخ دستم

تکونش دادم که آروم چشم هاش رو باز کرد و مشت  یشتریشونه اش گذاشتم و با شدت ب یرو اکراه دستم رو به

 و خمار نگاهم کرد. دیدست هاش رو روشون کش

 به ساعتم اشاره کردم. دوباره

 شو ادهیزود تر پ م،یمالک ساختمون قرار دار یسار یامروز با آقا-

 شدم. ادهیرو گفتم و پشت بندش پ نیا

 اومد. ینه سالنه پشت سرم مهم که سال نورا

کردم تا با همون راندمان  دیینداشت و تا یا گهیمشکل د م،یکارشون رو گرفت رادیو ا میچند ساختمون سر زد به

 برن. شیپ

لباسم رو تکوندم و ساختمون رو به نورا نشون دادم که با هن و  یخاک رو م،یرفت یم ادهیپ دیرو با یبعد ساختمون

 اومد.  یم نییهن از پله ها پا

 اون جا  میبر دیبا-

 راهه یلیهوف تا اون جا خ-

 . ستین یچاره ا-

تا من داشت منتظر  یادیبرگشتم و نگاهش کردم فاصله ز اد،یتر از نورا قدم برداشتم تا پشت سرم ب عیسر خودم

 .دیکش یشدم تا بهم برسه که چند قدم اخر هم برداشت و نفس محکم

 خسته شدم. ،یر یتند م یلیخ-

 راه افتاد.  یکوچه بازار ینگاهش کردم که دوباره مثل الت ها یالیخ یب با

 تو دهنش گذاشت و با ملچ و مولوچ به طرفم اومد. یکیاورد و  رونیاش ب از کوله یآدامس بسته
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 رو جلوم گرفت.  بسته

 مهندس جون؟ یموخور-

 تعجب نگاهش کردم که گفت: آدامس؟ با

که دستم رو از خشم مشت کرده بودم، فاصله ام رو باهاش کم تر کردم که گفت:  یکردم و در حال تشیبه وضع ینگاه

 عه مهندس؟ صورتت چرا ان قدر کبود شده؟

 ام رو به طرفش گرفتم. دونم از کجا اومده بود، انگشت اشاره یکه نم یتیعصبان با

باهات  ،یایتحمل کنم؟ مثل آدم که راه نم دیبا گهیکه با خودم آوردمت، چه قدر د نینکن از ا مونینورا من رو پش-

و  یبچه ا یلیتونم بگم خ یفقط م ،یریگ ینم یرو جد زیچ چیه نیانگار، ببزنن اصال انگار نه  یهم که حرف م

 پروژه اشتباه محض نیوجودت واسه ا

 یکه قرار مهم یها رو نداشتم اون هم وقت یمسخره باز نیتا خشمم فرو کش کنه، تحمل ا دمیکش یقیعم نفس

 داشتم.

 که منتظر جوابش بمونم به طرف ساختمون رفتم. نیزدم و بدون ا یپوزخند

 و لبخندم پاک شد. دمیهم کنارش د میزدم که هم زمان دخترش نس یلبخند یسار یآقا دنید با

 کنه؟ یکار م یجا چ نیا نیبا خودم گفتم: ا 

 حال و احوال کردم. یسار یزدم و با آقا یخشک و خال لبخند

 ششد و بازوم رو گرفت، با تعجب به دست حصار شده ا کیگذاشتم که بهم نزد میرو تو دست دراز شده نس دستم

 دور بازوم نگاه کردم.

 .یکردم مشهد باش یفکر نم نمت،یب یخوشحالم م یلیجناب مهندس، خ یوا-

 دلم گفتم: آره جون خودت   تو

 بازوم شدم. یرو میدست نس الیخ یفکرم رو پس زدم و ب یسار یقاحرف آ با
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 .میبست یدیو قرار داد جد میراجع به کار حرف زد یکم

 .دیخند یداد و خودش هم م یداد و تو هر حرف ما نظر م یهم مدام خودش رو دخالت م مینس

 بود. ییفکر نورا بودم که کجا موند، نگرانش بودم، دختر سر به هوا تو

 

 پنجاه و هشتم پارت

 

 «نورا»

 

 انداختم. رونیکه به گلوم چنگ انداخته بود رو قورت دادم و آدامسم رو ب یبغض

 کردم بغضم نترکه از پله ها باال رفتم. یم یهمون طور که سع 

 سر جام خشک شدم. انیشده به آر زونیآو یدختر دنیبا د 

 نبود؟ میهمون نس نیا

 بودن. دهیکنم هنوز من رو ند رخشون به طرف من بود و فکر مین

 دختره ان قدر باهاش راحته که بازوش رو گرفته؟ یعنیبودم،  دهیش رو دخنده ا یجور نیبود که ا یبار نیاول

ا بود، ب دهیانگار مامور نجاتش رو د دیتا من رو د انیبرم که لحظه اخر آر رونیاز ساختمون ب دنیتا من رو ند خواستم

 رفت صدام کرد. یکه ازش انتظار نم یلحن

 جا نیا ایب زمینورا عز-

دونم چم شده بود قدرت راه رفتن ازم سلب  یکه آزاد شده نگاهم کرد و رنگ نگاهش ملتمسانه بود، نم یآدم مثل

 .گرفت شیتو عمق قلبم آت یزیچ هیافتاد و  انیآر یبود، نگاهم به بازو دهیچسب نیشده بود و پاهام محکم به زم
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 گهید ایب ینگاهم کرد و گفت: خانوم دوباره

 ده. یفحشم م یبودم تو دلش کل مطمئن

 من تحملش رو ندارم. ؟یکن یصدام م یجور نیا یواسه چ یلعنت

 که من دارم؟  هیچه حس بد نیا

 بود به طرفش رفتم. یهر جون کندن به

 به زور دست دختره رو از بازوش باز کرد و به طرف من اومد. انیآر

 هستن قبال راجع بهشون حرف زدم. یسار یآقا شونیرو پشت کمرم گذاشت و رو به من گفت: ا دستش

 دختره اشاره کرد. به

 خانم، دخترشون میهم نس شونیا-

 اشاره کردم. میزدم و به نس یزور لبخند

 کرده بودم. ارتیرو ز شونیقبال ا-

 درسته؟ یجان باش انینامزد آر دی: شما بایسار

 کرد. یدست شیپ انینگاهش کردم که آر یزیاخم ر با

 بله، نورا نامزدمه -

کرد. پشت بندش دستش رو دور گردنم انداخت که  یهم مدام اخم م میشدم، نس یغرق خوش انیآر فیتعر نیا از

 تو بغلش بودم، چشم هام چهار تا شد. بایتقر

 نداشت. دهیکردم ازش جدا بشم فا یتقال م یچ هر

 میقرار دارم، نس ییبرم، جا دیجان من با انیطور، خب آر نیکه ا خانومه؟ نیگفت ا یم میکه نس ی: پس دختریسار

 که ور دست خودم بزرگ شده  یدون یزنه، م یدخترم راجع به پروژه باهات حرف م
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  دییفرما یگفت: بله جناب درست م یبا لبخند انیآر

 (زمیپوفی)اوه حرف زدنت تو ه

 و نگاهم کرد. دیکش یپوف صدا دار انیآر یسار یاز رفتن آقا بعد

 ؟یتو کجا بود-

 اخم روم رو ازش گرفتم و دستش رو از کمرم برداشتم. با

 برس تیگفتم: ولم کن، شما به عشق باز آروم

 نگفت، من هم با اخم دستش رو پس زدم. یزیکرد اما چ تعجب

 مون کرد.نگاه یخند مسخره ا شیدور نموند که با ن میصحنه از چشم نس نیکنم ا فکر

 زدن اطرافم شدم. دیبهش زدم و مشغول د یثیخب لبخند

 توجهم جلب شد. یکوتاه غیج یکه با صدا دمیقدر اون اطراف چرخ دونم چه ینم

که خودم رو کنترل کنم دست  نیروبروم از خنده منفجر شدم و بدون ا یصحنه  دنیگرفتم که با دصدا رو  دنبال

 بهم رفت. یچشم غره ا انیکه آر دمیدلم گذاشتم و خند یهام رو رو

 نشسته بود و زانوش رو گرفته بود.  نیافتاد که کف زم میبه نس نگاهم

دراز کرد تا بلند  انیکرد و دستش رو به طرف آر ینگاهم م یمضحک افهیهاش پر از گرد و خاک شده بود و با ق لباس

 بشه.

 یلیخ انیبشه اما آر عیتا ضا رهیکردم دستش رو نگ یدر گردش بود، دعا دعا م انیو آر مینس یدست ها نیب نگاهم

 دستش رو گرفت و بلندش کرد. لکسیر

 کردم. یم یالیدندون فشردم، چه خ ریرو ز لبم

 نگاه کرد. انیاومد، به آر یکه عشوه م یدر حال مینس
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حلقه کردم که با تعجب  انیآر یکه به کارم فکر کنم دستم رو دور بازو نیگذره، بدون ا یبهش خوش م یلیخ دمید

 آورد و نگاهم کرد. نییسرش رو پا یمحو

 شده جوجه؟ یچ-

 گه جوجه یبه م پررو

 شد.  کسانیزدم که فکر کنم با خاک  ییخورد لبخند دندون نما یکه مدام حرص م میندادم و رو به نس محلش

 ؟یخور یحرص چرا م دنتهیلب گفتم: تو االن وقت وز ریز آروم

 نگاهم کرد.شده  زیچشم ر با

 ؟یگفت یزیچ زمیعز-

 رو مثل خودش کش دادم. صدام

 .یدیاشتباه شن زمینه عز-

 شد. انیحرص روش رو بر گردوند و مشغول حرف زدن با آر با

هم اطراف رو  ییجاها هیدادم،  یدر مورد پروژه گوش م مینس یرو گرفته بودم به حرف ها انیآر یطور که بازو همون

 زدم. یم دید

 مغزم کرده بود و اصال حوصله نداشتم.  بیشروع به تخر مینس

 ن؟ینگاه کردم و با اشاره سر گفتم: چشه ا انیبه آر کالفه

 هم مثل من خسته شده. انیگوش داد، مشخص بود آر مینس اتیباال داد و دوباره به چرند یسر

 گردم. یم، من االن بر  دیببخش-

 .رهیخواست گوش ما رو به حرف بگ یا فردا مزنگ خورد، وگرنه ت مینس یرو شکر گوش خدا

 تا حاال؟ یدیزنه، دو متر هم زبون داره، تو د یقدر حرف مچه  نیا یوا-
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 رو؟ یچ-

 گهید نیآدم زبون دراز و وراج مثل ا-

 زد. یثیخب لبخند

 بله، نمونه بارزش رو به رومه -

 ماشاال گهیآخ هم نگفت، سنگه د یبه بازوش زدم که حت یمحکم ضربه

 لبش زل زدم که فورا جمعش کرد. یتعجب به لبخند رو با

 .میدیاخموت رو د یما که همش اون رو ؟یبزن یبابا لبخند هم بلد نه

 کوه اخم؟ یش یم یرس یبه من که م ،یخند یو م یگ یتو چرا با همه م-

 تیپس خودت رو اذ نن،یب یدارن م اقتیکه ل ییگفت: درسته بد اخالقم، اما اخالق خوبم رو فقط اون ها یپوزخند با

 نکن کوچولو

 

 پنجاه و نهم پارت

 دنیحوصله شن نییرم پا یتا خشمم فروکش کنه و فورا گفتم: من م دمییبه هم سا تیهام رو از عصبان دندون

 رو ندارم. یتو و اون دختره نعلبک فیاراج

 مراقب خودت باش! -

 قدم برداشته شده رو برگشتم.   چند

 ؟یگفت یزیچ-

 یهستن که کوچولو ها رو م ییباندها هی دمیآخه شن ،یپوزخند مسخره اش گفت: آره گفتم مراقب باش همون با

 فروشنشون یدزدن و م

 .دمیلب غر ریخشم چند قدم فاصله رو کم کردم و ز با
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 ه؟یزنده واسه من چ یقیموس یدون یم-

 نگاهم کرد. یپرسش

 کوچولو یگ یبهم م یفکت، وقت یشکستن استخون ها یفقط صدا-

 زدم و به سرعت ازش دور شدم. یخودش پوزخند مثل

*** 

 نورا

 که یمیو طبق معمول نس میرفت یاز اومدنمون به مشهد گذشته بود، روز ها با هم به ساختمون م یسه هفته ا حدود

 مدت رو کوفتم کرده بود. نیداد، دختره بد عنق، واقعا ا یمدام حرصم م

 نبود. یوسط خال نیهم ا مینس یکه البته جا میرفت یمشهد رو م یدنید یجاها ای میهتل بود ایشب ها  

نها و بهونه اش ت دیچیپ یبه پر و پام م رونیخوام برم ب یگفتم م یگند تر شده بود، سگ شده بود، تا م انیآر اخالق

از اون  یکیبود، جرات مخالفت نداشتم وگرنه  رونیبود، اما خودش هر شب هر شب با عشق جونش ب تشیمسئول

 اومدم. یکاش نم یکردم که ا یصد بار آرزو م یبودم و روز مونیاز اومدنم پش یکرد، مثل چ یدرشت هاش بارم م

سرد و اخموش رو  یهم چنان رفتارها انیشد، آر یرد و بدل نم نمونیجز سالم و خداحافظ ب یمدت حرف نیا تو

 .کرد یرو خراب مزد و کل روزم  یروز تو برجکم م هیروز خوب بود  هیداشت، 

 گشتم.  یاالن بر م نیدلم واسه آقاجون و بچه ها تنگ شده بود، اگه به من بود هم یحساب

 بستمشون. یدست از شونه کردن موهام برداشتم و به حالت دم اسب میگوش امیپ یصدا با

 بود. انیرو خوندم، از آر امیپ

 رونیب میر یآماده شو م-

 .ادیجونت هم م میخودم گفتم: هه حتما نس با

 گفت بگم چشم. یکرد من پادوشم که هر چ یگفت و فکر م یم یحرف هاش رو دستور شهیهم
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، مستبد بود یادیچون ز دیرفتارش برام گنگ بود، شا نیا لیمنتظر تلنگر بود تا مثل برج زهر مار بشه دل همش

اومدم  یاوردم و از پس خودم بر م یم نمدست هاش نگاه کنه، اما من هم ک ریباعث شده بود به همه به چشم ز نیهم

 کردم. یم یاومد رو تالف یخوش نم لمیکه به م یو هر رفتار

 خوش بگذره. امینوشتم: نم براش

رفتن  نییآوردم و لبه تخت نشستم تا خندق بالم رو پر کنم، حوصله پا رونیب یخوراک یرو باز کردم و کم خچالی در

 رو نداشتم.

 شده بود رو پاک کردم و در رو باز کردم. یدر دور لبم که شکالت یصدا با

 سرد گفتم: بله؟ یلیبود، خ انیآر

 ام؟یکه نم یچ یعنی-

 مزاحمم نشو ام،ینم یعنی-

 وارد اتاقم شد. د،یرس یبهش وارد کرد و چون زورم بهش نم یدر رو ببندم که فشار خواستم

 نگاهم کرد. نهیکرد و دست به س یاتاق رو بررس کل

 خب؟-

 رو ندادم. جوابش

 زنم به من نگاه کن. یباهات حرف م یکنم، وقت یکاه گل که لگد نم-

 رونیبرو ب-

 رم.  یرو با تو روشن نکنم نم فمیتا تکل-

 خوام بخوابم. یحاال هم برو م ام،یمن نم-

 شه؟ یبار بگم بد م هیحاال  ست،یاومد، دروغ که حناق ن ینم خوابم

 .دیستش رو به موهاش کشپنجه د کالفه
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 ه؟یکار هات چ نیا هینورا معن-

 ه؟یمشکل ام،یندارم ب با خودمه، دوست ارمیاخت-

 کردم که جوابم رو با اخم خودم داد. یاخم

 خوام تنها برم. یمن نم ؟یکه چ یجا بمون نیسر تا پاش مشکله، ا-

 کاره ست؟ یاون جا چ میپس نس ،یدون یرو نم ییتنها هیاحتماال معن-

 هام رو گرفت و تو چشم هام زل زد. بازو

 .یو از من دورش کن یایخوام ب یبرم... م ینم یرو واسه خوش گذرون میمن نس-

 ؟یاز خودت استفاده کن میواسه دور کردن نس لهیاز من، به عنوان وس یخوا یچشمم روشن عذر بدتر از گناه، تو م-

 زد. یرو ول کرد و چرخ بازوم

 ؟یدیکنم، فهم یسرت خراب م یهتل رو رو نیا یومدین گید قهیاگه تا ده دق ا،یا... آماده شو و ببس کن نور-

-... 

 منتظره. نییپا میچون نس یایزود تر با خودت کنار ب دوارمیام-

 رو گفت و رفت. نیا

 جونش بود، چه فکر ها که نکردم. میپس بگو به فکر نس-

 زدم. رونیآماده شدم و از هتل ب یترس جونم فور از

 در عقب رو باز کردم و نشستم. یحرف بدون

 سالم هم نکردم. یو حت دمینشسته بود، اخم هام رو تو هم کش میجلو افتاد، نس یبه صندل نگاهم

 نم؟یب یجونم رو م یحال باشم که بال خوش

 گذاشت. یلیلاز سامان ج یمیجلوش بهم انداخت و دستش رو به طرف ضبط برد و آهنگ مال نهییاز آ یخاص نگاه
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 مویها گذشته دوره کن تمام زندگ گذشته

 مویسادگ ی... همویوونگید

 نم ناک یدفعه تو ساحال نیآخر یبرا ایب

 ما می... راه بریمقصد... ه بدون

 یپرست یکه تو م یبه هر چ قسم

 یهست زمیعز نیو آخر نیاول تو

 چشمام یاشک تو یبه حلقه ها قسم

 خوام ینم یزیاز تو چ ریاز تو غ من

 یمیمُردگ مویزندگ مویخستگ تو

 یمیقد یعکس ها یحس تو هیشب

 نداره بیع یدارم تو دوست ندار دوست

 داره ییمنم به اون خدا، خدا دل

... 

 زاره. یمسخره اش نم یاز اون آهنگ ها گهیداره، حداقل د شرفتیپ یبابا جا نه

 ؟یجا واسه چ نیا یگفتم: اومد نمایس یتابلو دنید با

 ان؟یم یچ یبرا نمایجواب داد: به نظرت س میجاش نس به

 با تو حرف نزد. یدلم گفتم: کس تو

 

 شصتم پارت
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 دوست ندارم. نمایمن س-

 نظرت عوض شد. دیشو، شا ادهیپ ار،یمن رو باال نسگ  یجواب داد: نورا اون رو انیبار آر نیا

 شه ینم-

 نداره. دهیکه بحث کردن اصال فا نیمثل ا ریاخم کرد، نخ دوباره

 رفتم. یکه دست تو دست هم بودن م انیو آر میشدم و پشت سر نس ادهیپ

 ... اصال به من چهکهیکشه مرت یهم نم خجالت

و تلو تل یبه آرنجم زد، کم یمحکم یبه سرعت از کنارم رد شد و ضربه  ینیهو ماش کیطور تو فکر بودم که  نیهم

 .دمیچیخوردم و از درد به خودم پ

 یشد، داد زدم: ه یم ادهیپ دشیساله از بنز سف یس یدادم، پشت سرم رو نگاه کردم، مرد جوون یلب فحشش م ریز

 نشده؟ یزیچ نتیماش نهییآ نیبب ،یآرنجم رو ترکوند یعمو زد

 نگاهم کرد. هم برگشت و انیمن آر یصدا با

 برو بابا تکون داد و رفت. یبه معن یدست مرده

 .دمیلب غر ریز

 یلعنت-

 بود. دهیدستم امونم رو بر ردد

 جلوم زانو زده بود. انیتا به خودم اومدم آر 

اون  ؟یشد یها گفت: نورا، نورا چ وونهیشد دستم رو گرفت و مثل د یم دهیکه به وضوح از چشم هاش د ینگران با

 بهت زد؟ جواب بده نهیماش

 شدت درد فقط سرم رو تکون دادم. از

 کنه. یکم درد م هیفقط  ستین یزیچ-
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 رسم. یکار کرد، حسابش رو م یچ کهیمرت نیکبود شده، بب ست؟ین یزیبه دستم نگاه کرد و گفت: چ تیعصبان با

 شه. یولش کن، شر م انیفورا گفتم: آر اره،یسرش ب ییبال دمیبندش بلند شد، ترس پشت

 ره؟ یزنه در م یشکونم، م یغلط کرده گردنش رو م-

 ره داد زدم.برداشت، از استرس دوبا یقدم چند

 شو الیخ ی... تو رو خدا بانیآر-

 که کالفه به سمتم اومد.  دیتو نگاهم د یدونم چ ینم

 دونم چرا اما ازش دل خور بودم. یکردم، نم یبود و نگاهش نم نییپا سرم

 دکتر؟ میبر یخوا یاالن؟ م یخوب-

 دم، دستم رو گرفت و بلندم کرد. ینم یجواب دید

 تموم شد. لمیف ؟یکش یمگه بچه ست ان قدر نازش رو م انیداد زد: آر میاون ور نس از

 .لمشهیبه فکر ف نیبعد ا دهیمن ضرب د دست

 خفه شو یکیکه من بشنوم گفت: تو  یطور

 بره، دلم خنک شده بود. ادمیبود تا کل دردم از  یجمله کاف نیهم

 .دیهم خند خودش

 گفتم. یمزود تر  یکن یدونستم ذوق م یچته جوجه؟ اگه م-

 شه. یپر رو م یکه تا بهش رو بد دمیرس جهینت نیبهش کردم، به ا یاخم

 .دمیرو از دستش کش دستم

   امیتونم ب یخودم م-
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 یزیبا اخم ر انیبرداشتم، اومدم حساب کنم که آر یخوراک یتوجه بهش به طرف بوفه رفتم و کل یرو گفتم و ب نیا

 ها رو حساب کرد و آروم زمزمه کرد. یپول خوراک

 .یکن ینم بتیدست تو ج یرونیبا من ب یتا وقت-

 کرد. یدر گوشش بلغور م یزیچ هی میبار، نس هی قهیدق کینشسته بود و هر  میمن و نس نیب انیآر

ف طر باز کردم و به یپسیشروع شد مشغول خوردن شدم، دوباره بسته چ لمیذرتم رو مقابلم گرفتم و تا ف پاکت

 نه باال برد.  یگرفتم که سرش رو به معن انیآر

 خورم. یگفتم: خب نخور همش رو خودم م ییپر رو با

 ره تو مخم یم ؟یشه ان قدر با صدا نخور یم-

 هام رو به حالت غنچه جلو دادم. لب

 شه ینوچ نم-

 یرو از دستم کش رفت، حرص پسمیبرداشتم و تو دهنم گذاشتم و با صدا خوردم که بسته چ یپسیچ ی کهیت

 نگاهش کردم.

 مال من بود ها-

 بهم رفت و خودش مشغول خوردن شد. یغره ا چشم

 مال من و تو نداره -

 در عجب بودم. ییهمه پر رو نیا از

 چروند.  یهم که اون ور واسه خودش غاز م مینس

بهت  گهیرو د نیکرد، نه ا یحسرت نگاهم م افتاد که با انیباز کردم و با ذوق تو دهنم گذاشتم، نگاهم به آر یشکالت

 تو دهنش گذاشتم. کهیت هیدلم براش سوخت و  یدم، ول ینم

 نگاهم کرد. طنتیو با ش خوردش
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 خوام. یباز هم م-

 ده. یهمه همون مزه رو م گه،یدم د ینم-

 نگاهش هم نکردم. لمیتا آخر ف گهید

 نشدم. مینس و انیزدم و منتظر آر رونیتموم شد، از سالن ب لمیف تا

 یزیچه بدنه تم ولیتو سرم اومد، ا یثیبود، فکر خب نگیکه گوشه پارک دیهمون بنز سف دنیبا د 

 متوقف شدم. انیآر یکه با صدا دمیکش رونیب بمیاز ج یدیکل دسته

 ؟یکن یکار م یچ-

 مونه. یداغ م یغذا هیرو دور دهنم چرخوندم و گفتم: انتقام، درست مثل  زبونم

د و کر جادیا یگوش خراش یبهش وارد کردم که صدا یگذاشتم و فشار نیبدنه ماش یرو رو دیکل یزیبندش ت پشت

 بدنه جا موند. یرو دیرد کل

 کردم و با ذوق به شاهکارم نگاه کردم. شیتونستم خط خط یتا م 

 کرد. یتفاوت نگاهم م یب انیآر

  ؟یحال کرد-

 به تاسف تکون داد. یسر

 رو به طرفش پرتاب کردم که تو هوا گرفتش.  دیکل

 تو هم امتحان کن. ایب-

 بشیرو تو ج دینگاهش کرد و با اخم کل یاز توش بشکافه، کم یخواست چ یدونم م یدستش زل زد، نم یتو دیکل به

 گذاشت.

 .نهیشاهکارت رو بب ومدهیتا صاحبش ن میبر یکه حقش بود، ول نیبا ا-
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 ذوقه ضد حال یب

 

بود  انیشدم، آر ینیکردم که متوجه نگاه سنگ یرفتنش نگاه م ریبه مس یبا خوش حال م،یبه هتلش رسوندرو  مینس

 اش من رو نشونه گرفته بود. رهیو خ زیکه با نگاه ت

 ه؟یسر گفتم: چ با

 نیجلو بش ایب-

 گرفت. یازم نم یا هیرو ثان نگاهش

 دادم. هیتک نهیکردم و دست به س اخم

 جا راحتم نیهم-

 مگه راننده تو ام؟ ستم،یمن راحت ن-

 اخم کرده بود، حوصله اش رو نداشتم. باز

 .امینم-

 باشه-

 رو روشن کرد. نیاخم وحشت ناکش ماش با

 

 کمیشصت و  پارت

چپ  انیزده ها به سمت غذام هجوم بردم که آر یتا غذا رو آوردن مثل قحط م،یراست به طرف رستوران رفت کی

 چپ نگاهم کرد.

 گشنمه، نخورم؟خب  هیچ-
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 مشغول خوردن شد. یتفاوت ینگاه ب با

 نداشت.  یفیکردم که اون هم بد تر از من تعر انیبه بشقاب آر یدخل غذام رو آوردم، نگاه یکه حساب نیا بعد

 گذاشت. ریمن هم تاث یتو رو یها یپر خور نیکه با حرص گفت: آخر ا دمیخند زیر زیر

 گهید نهیو گفتم: کمال هم نش دمیخند

ذا غ گهیرفت و گفت: فکر کنم تا چند روز نتونم د یخوشگلش کرد که لپ هاش چال م یحرفم از اون خنده ها نیا با

 بخورم.

شک ندارم االن من هم  دمیکه من د ییاشتها نیشدم گفتم: با ا یو همون طور که بلند م دمیبه شکمم کش یدست

 .یبخور

 .دمیلب گفت که نشن ریز یزیچ هی آروم

 ده. یداره فحشم مالبد  یه

 نیدونم چم شد، فقط دوست داشتم تا آخر غذام رو بخورم، انگار تا به حال غذا به ا یهم بلند شد و گفت: نم اون

 نخورده بودم.  یخوشمزگ

 اسانسور رو زدم که اشاره کرد اول من برم. دکمه

 داره.  شرفتیپ یطور نبود، جا نیبهش کردم، قبال ا یزیآم نیتحس نگاه

 شدم. انیآر یرکیز ریو ز رهیخ یدادم که متوجه نگاه ها هیآسانسور تک وارهید به

 یبرق خاص شهیداشت و بر عکس هم یبیازش نداشتم و غرق چشم هاش شده بودم، حالت عج یهم دست کم خودم

 کرد. یام م وونهیفاصله د نیزد که از ا یتو نگاهش موج م

 .میشدن درب آسانسور هر دو به خودمون اومدکه با باز  میدونم چه قدر غرق هم شده بود ینم

 رو مقابل در گذاشتم که باز شد. کارت

 نورا؟-
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جور  هیکرد،  یصدام م یجور نیبود که ا یبار نیمکث کردم، اول انیاسمم از زبون آر دنیبرم که با شن خواستم

 . ارمیخودم ن یکردم به رو یحال سع نیخاص، با کشش، با ا

 بله؟-

چشم هام در گردش بود گفت:  نیبگه و همون طور که نگاهش ب یزیهاش تکون خورد تا چ مکث کرد و لب یکم

  ریبود... شبت بخ یشب خوب ،یچیه

 جواب بدم که رفت.  اومدم

 لب جوابش رو دادم و در رو بستم. ریز

 بود که من داشتم؟ یچه حال نیدادم و سر خوردم، ا هیدر تک پشت

 شدم؟ یم یجور نیا دمید یرو م انیکه آر ییفقط وقت ها چرا

سرم گذاشتم و به  ریکه رو لب هام اومد، همون جا دستم رو ز یا ازهیبودم که با خم تیدونم چه قدر تو اون وضع ینم

 خواب رفتم. 

 

 «انیآر»

 نیو بر عکس، تا ا ختیر یکال به هم م دید یرو م مینس یکردم که امشب چه قدر حرص خورد، وقت یفکر م نیا به

 اومد؟ یبدشون م حد از هم

 اومدم. یهمون جا از خجالتش در م دینبود شا میبود، اگه نس یحرص خوردنش هم دوست داشتن یول

 گفتم؟ یباز چ هوف

 یکردم نم یم یسع یسرم گذاشتم تا فکرش از سرم بره، اما هر چ یبرد، بالشت رو رو یکه خوابم نم نیکالفه از ا 

کرم ف یجور نیباعث بشه من ا دیو زبون دراز، چرا با گوشیدختر باز هیبه نورا فکر کرده بودم،  المیشد باز هم تو خ

 زه؟یبه هم بر

 ؟یکن یکار م یچ یبه تو فکر کنم؟ نورا با من دار دیصدر چرا با انیآر من؟
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 کردم. یخواستم بهش فکر کنم، احساس گناه م یشدم و هم نم یم ینیریاز فکر کردن بهش غرق ش هم

و هشت سال  ستیب نیتو ا اورد،یوقت جلوم کم ن چیکه ه یبود، فکر کردن به دختر نیماهه هر شب کارم هم کی

هاش حرف خودش رو  یو زبون دراز یبا حاضر جواب شهیرو حرفم حرف نزده بود، اما نورا هم یهنوز کس میزندگ

 برده بود. شیپ

 .ختیر یدختر تمام معادالت من رو به هم م نیا

 ستهیصدر با انیآر یاجازه بدم جلو دینبا گهیاما د ارم،یکنم در برابرش کم م یم احساس

 خوابم برد. یبیو با سر درد عج دمینرس یا جهیقدر با خودم کلنجار رفتم که به نت ان

*** 

 انیآر

چون  دیاهتل تنها گذاشتم، ناراحت بودم، اون هم انگار ناراحت بود، چشم هاش غم داشت، ش یکه نورا رو تو نیا از

 بره. رونیتونستم اجازه بدم که تنها ب ینم یموند، حت یبودم و اون تنها تو هتل م رونیب میمن هر روز با نس

 گشتم. یمن هم بودم تو همون هتل دنبال سوراخ موش م دم،یکه من سرش کش یداد با

 اومد، پدر بزرگش اون رو به من سپرده بود. یخودم بدم م از

 که در سکوت کنارم نشسته بود، کردم. میبه نس ینگاه

 یتیجذاب چیآداب، اما واسه من ه یو مباد یمثل خودم بود، رسم یادینشست، ز یبه دل من نم نشیدل نش ی چهره

 نداشت.

 که نامزد دارم؟ دیمگه با چشم خودش ند ه،یخواستم باور کنم هدفش چ ینم

 عشق؟ ایشت؟ محبت دا یمرد زن دار چه انتظار هیچند نقشه بود اما از  هر

 یبه پروژه سر م ییاوقات تنها یکنه، گاه یکار م یدونستم نورا چ یبودم که اصال نم ختهیمدت ان قدر به هم ر نیا

 اومد، یکارگر و کار فرما بر م یتنه از پس کل هی ف،یزرنگ بود و همه تن حر یدوشش بود، ول یتر بار رو شیزد و ب

 .کردم یداد و گرد و خاک م یکه من با دو تا داد و ب یکار
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 هم دوست نداشتم نورا دور و برم بپلکه، حوصله اون هم نداشتم. خودم

مثل  یزیچ هیدستم وارد شده بود،  چهیبه ماه یادیکرد و از فشار دستم رو فرمون فشار ز یبه شدت درد م سرم

 اسپاسم عضله

 ؟یکن یفکر م یبه چ زمیعز انیآر-

 اومدم. رونیب میچند کلمه رو بگه از چرت فکر نیبود تا ا ختهیعشوه ر یکه کل مینس یصدا با

 مشغوله یفکرم کم ،یچیبه ه-

 .دیدستم کش یدستش رو رو آروم

 

 شصت و دوم پارت

 شدم؟ یم یحال هیگرفتم  یاز هر گونه حس، پس چرا دست  نورا رو م ینداشتم، خال یحس چیبرخورد دستش ه از

شدم،  یم یزدم، از دل خور شدنش، خودم هم عصبان ینکردم تا دستش رو برداره، بر عکس هر بار که پسش م تالش

 هم من نبودم... مینس اقتیل

 بلد نبودم... یعاشق من

 داشتن بلد نبودم... دوست

 یغرور پا م تیبعدش با نها ،یکرد یگوشه کز م هیکردم و  یتا چند تا بارت م یتو هم مثل نورا زبون نفهم بود کاش

 .یشد یو گم و گور م یگرفت یو رد کارت رو م یشد

 ادب و زبون دراز و نفهمه یبر عکس نورا که ب ،یمودب و با عقل و شعور ارم،یکار کنم که از ادب جلوت کم م یچ یول

 شد. ادهیپ میهتل پارک کردم و نس یبه رو رو

 نگاهم کرد. یخودش رو باز کرد و با مهربون نیماش در

 باال؟ امیهمراهت ب یخوا یم ان،یآر-
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 تو اتاقم؟ ادیخواد ب یبشه؟ نکنه م یکه چ ادیدلم گفتم: با من ب تو

 وقته رینه ممنون، برو هتل خودت د-

 .دینداد و کارت اتاق رو از دستم کش یتیحرف من اهم به

 .ستیحالت اصال خوب ن ام،یاما من م-

 پشت سرش راه افتادم. یبگم و با کالفگ یزیتا چ دینچرخ زبونم

 

 شد. رهیخ رونیو به ب ستادیبه اتاقم کرد و لبه پنجره ا یکوتاه نگاه

 .دیکش یپر سوز و گداز آه

 دلم واسه مامانم تنگ شده-

 گفت؟ یها رو به من م نیتنگ شده، به من چه؟ چرا ا خب

 .دیام بود، آرزوش سر و سامون گرفتنم بود، اما رفت و ند ندهینگران آ شهیهم-

 .میهم درد بود میکرد، من و نس دایبه گلوم راه پ بغض

 .دیمقدمه پرس یو تو چشم هام نگاه کرد، ب برگشت

 ؟یتو نامزدت رو دوست دار انیآر-

 خب معلومه-

شه، انگار باهات  یکه کنارت باشه خوش حال نم نیاون دختر اصال از ا ،یدون یکنم، م یطور فکر نم نیاما من ا-

 .یدونم که تو من رو دوست دار یست، اما من... من م بهیغر

 ادمیکه چند ساله  ییداد، از اون خنده ها یجک خنده دار هم ان قدر بهم مزه نم هیخنده از ته دل،  هی دم،یخند

 بودن. یرفته چه شکل
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 لبه تخت نشست و نگاهم کرد. یدل خور با

 زدم؟ یاوم، حرف خنده دار-

 .یمغزت رو شست و شو بد دیبا ،یکنم توهم زد یمن فکر م یدون یم ،یزه ابا م یلیتو... تو خ مینس-

 ؟یزن یمنو، چرا پسم م یخوا یچرا نم انیآر-

 چون من...-

 نداشتم پس ساکت شدم. یلیدل

 یچنته  هیبا  یتو مرد موفق م،یواسه تو باش یخوب یحام میتون یمن و پدرم م انیآر ؟یچون تو نورا رو دوست دار-

 پواَن مثبت واسه شرکتت باشه. هیتونه  یپر، ازدواج ما م

 نیبس بود، کم اوردن بس بود، ا یکنم، کوتاه دایپ یمونده بود حام نیسر و ته اش، هم یب یزدم، به حرف ها پوزخند

 زدم. یم ایبار دل رو به در

با پولم بر  زیهمه چ یپدرته وقت تیبه حما ازیشن، چه ن یآدم جلوم خم و راست م یاالن هم اراده کنم کل نیمن هم-

 وفق مرادمه؟ ان قدر دارم که تو و پدرت و کل خانواده ات رو بخرم.

 .ستادیشد و جلوم وا بلند

 نگاه به من کن، باورم کن... هی انیآر-

 یهمه آدم ها یمنو، حاضرم به خاطرت پا رو نیخوره، بب یرو با اون دختره به هم بزن، اون به دردت نم تیو نامزد ایب

 یه*ر*ز*ه بهت م هیباره، درست مثل  یداره که من ندارم؟ از سر و روش شرارت م یبزارم، اون دختره چ میزندگ

 چسبه.

 ...هیزد؟ اون  یم یحرفش حس کردم خشکم زد، راجع به نورا چه حرف نیا با

 ش رفت.به صورتش زدم که از شدت سرش به طرف راست یمحکم یلیبلند شدم و س تیعصبان با

 ؟یاریطاهره ها رو در نم یخودت ادا ؟یکه به خواسته ات برس ؟یزن یم یخفه شو، به اون دختر چرا انگ ناپاک-
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 از گوشه چشمش افتاد. یاشک

 کردم. یکردن رو شروع م ینقش باز دیافتادم، با یبه من، تو چه مخمصه ا لعنت

 ...منه هیزندگ یهمه  یدیکه د یاحترامت واجب، اما همون دختر-

 من... یایدن ی همه

 شه ینورا خالصه م یمن تو یایدن ؟یفهم یم

 اما... یتمام من رو از خودت رنجوند یرحم یتو با ب-

 بهش نداد و سر شکسته رفت. یمهلت بغضش

 .یسوزون یم ششیکه همه رو تو آت یشده جهنم تیزندگ ان،یبهت آر لعنت

 

 شصت و سوم پارت

*** 

 «نورا»

رو سرم انداختم و  یریکردم و لب تاب رو بستم، شال حر یکه به در اتاقم خورد از مامان خداحافظ یتقه ا با

 .دمیلختم کش یشونه ها یرو رو شیقسمت

 هول کردم و دوباره شالم رو مرتب کردم. ان،یآر دنیدر نگاه کردم و با د یچشم از

 رو به طرفم گرفت. لشیرو تکون داد و موبا دادم که در جوابم سرش یو سالم دمیدر رو کش رهیدستگ یآروم به

 به من؟ ید یچرا م-

 پدربزرگته-

 رو دم گوشم گذاشتم. یگوش فورا
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 ؟یسالم آقاجون خوب-

 .یسالم دختر، تو که من رو جون به لبم کرد-

 شده؟ یخدا نکنه، مگه چ-

 ؟ید یجواب نم رمیگ یتلفنت رو م یچرا هر چ-

 تخت برداشتم و چند تماس از آقاجون داشتم. یرو از رو میگوش

 زدم متوجه نشدم. یحرف م یریرو سکوت بوده داشتم با مامان تصو ،یوا یا-

 .رمیتماس بگ انیمجبور شدم با آر گهیحواست رو جمع کن دختر، نگرانت شدم د-

 گم شما دلت واسه نورا تنگ نشده؟ یچشم، م-

 م هم خنده ام گرفت.گوشم رو پر کرد، خود زشیر یخنده ها یصدا

 شه دلم واسه ات تنگ نشه؟ یمگه م ،یمعلومه، تو پاره تنم-

 اومد داخل؟ یک نیزدن اتاقم بود، ا دیلبه تخت نشسته بود و مشغول د لکسیر یلیافتاد که خ انیبه آر نگاهم

 گوشت با منه؟-

 ؟یگفت یزیجونم؟ چ-

 ن؟یگرد یبر م یحواست کجاست؟ گفتم ک-

 کرد. یرو نگاه م میبود که قاب عکس خانوادگ انیطور نگاهم به آر همون

 که نمونده، پروژه هم رو به اتمامه. یکار گه،یدو روز د دیدونم شا ی: نمگفتم

 .دمیخند یآراز اون ور گوش یصدا دنیشن با

 گه؟  یم یاون هرکول چ-

 که من صداش رو بشنوم داد زد. یطور
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 گرده. یورم مد یآقاجون چه جور ینیبب یستین-

 زدم.  غیحرص ج با

 ره؟یگ یمن رو م یگه؟ داره جا یم یچ نیآقاجون ا-

 نگاهش رو از قاب گرفت و به من داد. انیمن، آر غیج یصدا با

 به تاسف تکون داد. یسر د،یکنم ترس فکر

 به خودم نگاه کردم. دم،یشونه هام د یگرفتم که نگاهش رو رو انیرو مقابل آر یحرف زدم و گوش گهید یکم

 بود. دایلختم پ یخاک بر سرم، شالم کنار رفته و شونه ها یوا یا

 ام فرو کردم. قهیو از خجالت سرم رو تو  چوندمیرو دور دست هام پ شال

 . دیکه گوشه لب هاش کج شده بود، خند یحال در

 نظر حالله هی دن،یواسه خجالت کش رهید گهیحاال د دم،ید-

 باشه. زیکردم ه یبودم، اصال فکر نم دهیند نایآر ییپر رو به

داخل، در  یو بر نییپا یسرت رو ننداز ییکه از کنترلم خارج بود، گفتم: فکر کنم بهتره هر جا ینسبتا بلند یصدا با

 .یدست بزن لمیاجازه داده باشم به وسا ستین ادمیضمن 

 دست به قاب عکس اشاره کردم. با

 رفت و لحظه اخر برگشت. رونیاز اتاق ب یگذاشت و با اخم زیم یرو رو قاب

 پروژه مونده.  ییرم، فقط قسمت نها یخودم م یایب ستیامروز الزم ن-

 دلم گفتم: بهتر تو

 شد. دهیبه هم کوب انیتنها به تکون دادن سرم اکتفا کردم که در اتاق توسط آر 
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تمام وقتم هدر رفت، حاال نوبت من بود که خوش  دمیکشکه من واسه پروژه  یتختم نشستم، با اون همه زحمت رو

 بردم. یواسه همه سوغات م دیتو هوا زدم، با یبگذرونم، بشکن

 زدم. رونیخبر بدم از هتل ب انیکه به آر نیآماده شدم و بدون ا فورا

چند اون دخالتش رو مربوط نبود، هر  انیمن به آر یکنم، چون اصال کار ها یکار م یرم و چ ینبود بدونه کجا م الزم

 شرطم رو فراموش کرده بود. ایکرد، گو یم

 به ساعتم انداختم. یکردم، نگاه دیدونم چه قدر تو فروشگاه گشتم تا باالخره واسه همه خر ینم

 گذشته بود.  دیاز وقتم تو مرکز خر یداد، حدودا چند ساعت یپنج غروب رو نشون م 

 رو گرفتم. کایتا حرم گرفتم و هم زمان شماره رون یتاکس هی

 ؟یچه زود جواب داد ؟یرو گوش یبود دهیسالم کپ-

 ادتیما رو  ،یکن یم یو واسه خودت تک خور یخوش گذرون یرفت یپا شد دهیگفت: سالم، ور پر یدمغ یصدا با

 رفته؟

 ه؟یچ یتک خور-

 گهید انیآر-

 دم.ز غیج ه،یشصتم خبر دار شد منظورش چ تازه

 .میاز هم ندار یاصال دل خوش انیمن و آر ،یشعور یب یلیخ-

 کرده بگو ها راحت باش. ریاگه دلت گ-

 شدم. ادهیرو حساب کردم و پ یتاکس هیکرا ییگنبد طال دنید با

 ان؟یآخه من و آر ؟یزن یچرا حرف نا مفهموم م-

شه،  یحرف ها؟ البد داره خام توعه جادوگر م نیشه و ا یدفعه مهربون م هی به؟یگفت رفتارش عج یبود م یک-

 اش شده.  فتهیهم بر عکس خانوممون ش دیشا



 یشراکت اجبار

 
255 

 

 از کوره در رفتم. کایحرف رون نیا با

 خوام بشنوم بس کن. ینم-

 ؟یدوستش دار-

 نه-

 آره-

 تمومش کن. گهیهست تو د یببند، اعصابم خط خط کایرون-

 .یش یکه اصال متوجه نم ییان قدر سر به هوا-

 زمزمه کردم. یهم شک داشتم، با ناباور خودم

 امکان نداره-

 ؟یپشت خط ،یالو رون-

ماه  کی نیکه تو ا یبیغر بیعج یکردم و از حس ها فیتعر یرون یکه رو دلم بود رو برا ییکردم و حرف ها شروع

 داشتم.

 تر شده بود. شیمدت ب نیهم از قبل تر، اما ا دیشا

 کردم. فیکه رو دلم مونده بود رو تعر یافتاد، همه و هر چ یقلبم به رعشه م دنشیکه با د ییوقت ها از

 یخواستم قبول کنم دوستش دارم و بهش وابسته شدم و فقط منتظر تلنگر یاومد، اما نم یهم ازش خوشم م خودم

 بودم تا اصلش بهم ثابت بشه.

 

 شصت و چهارم پارت

 ؟یاونم ک ،یشد انیرفت، عاشق آر یشد چارهیگفت: ب کایرونکه  دمیکش یقیاز تموم شدن حرف هام نفس عم بعد

 دشنمت
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نشستم و دستم رو به لبه اش گرفتم و  ییو همون اطراف رو سکو ستیتو پاهام ن یحرفش احساس کردم جون نیا با

 ؟یگ یگفتم: چرا چرند م یزمزمه وار یبا صدا

 . یعاشقش شد یعنی یحس ها رو دار نیدونم هم یکه م ییدرسته هنوز خودم تجربه نکردم اما تا جا-

 آخه ما...-

اگر دشمنت باشه، نورا  یحت ،یدلت رو باخت ینیب یم یایهو به خودت م کی ،یاگه خودت نخوا یحت ه،یعشق اتفاق-

 ...ای یرو عاشق خودت کن انیآر دیبا ایتو 

 . دمیحرفش پر وسط

 عمرا-

ازش  یتون یو تا م یکه فراموشش کن نیمونه ا یراه م هیدونم بشه، پس  یم دیداره بع انیکه آر یخب با رفتار-

 نیانتخابت، ا نیبا ا یرو کور کرد ایدنچشم  م،یاما خودمون ،یباهاش بر خورد نداشته باش ادیکن ز یسع ،یکن یدور

 نبود؟  یا گهیآدم د ؟یتو عاشقش شد هیغول چ

 کردم. یحوصله باهاش خداحافظ یبارش کردم و ب یفحش

صدر؟ اخالق  انیتو شدم آر هیرو تو ذهنم تصور کردم، من عاشق چ انیچپوندم و چهره آر فمیرو تو ک میگوش

 غرور مسخره ات؟ ایگندت؟ 

 کرد. یم یقلبم نا آروم دنشیچرا با د دمیفهم یم حاال

 .یزن یخوشگلت م یاز اون پوزخند ها یکی ی... اگه بدونیاگه بدون انیآر آخ

 یکه وجود خارج یزیبودم، مثل چ گانهیو با کلمه عشق ب دمیفهم یرو نم عشق یبود اصال معن بیبرام عج حسش

 نداره و افسانه ست.

اون از سرم  ؟یچ یعاشق یاز سرم بره، ول الیفکر و خ نیطرف و اون طرف تکون دادم تا ا نیرو به شدت به ا سرم

 سرعت هم فراموش بشه؟  نیدو روزه عاشق شدم که به هم یکیرفت؟ مگه  یم

 بود. شهیبود و حرم خلوت تر از هم کیوارد صحن شدم، هوا تار یبعد گرفتن چادر 
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دونست االن محتاج آرامشش  یداد، خدا هم انگار م یبهم م یبیشد آرامش عج یپخش م ییبایاذان که به ز یصدا

 هستم.

 دادم. هیتک واریرو خوندم و آروم به دنمازم  یوضو گرفتم و گوشه ا عیسر 

با سماجت از گوشه چشمم سر  ینا خود آگاه قطره اشک د،یچرخ یکه در رفت و آمد بودن م ییدم هاآ نیب نگاهم

که  یکردم، حس شکست در برابر مرد یتر حس شکست م شیرو دوست دارم ب انیبودم آر دهیخورد، حاال که فهم

 مثل خوره به جونم افتاده بود. اد،یاز من هم بدش م چ،یبهم نداره ه یبودم حس دهیمدت فهم نیحداقل تو ا

ر و منتظر کو ستادهیعالمه غبار و مه وا هیکه پشت  یشنوه، کس یصداش رو نم یکه ته چاه افتاده و کس یکس مثل

 از نوره ییسو

 چه طور بگم دوستش دارم؟ م؟یزن یم ریهم رو با ت هیچرا ما دو تا که سا ان؟یچرا آر آخه

 بهتر نبود؟  یکی ؟یتو تور من انداخت هیاژدها چ نیا ایخدا

 اش رو تحمل کنم و دم نزنم. یمحل یرو، ب شیتفاوت یاخالق گندش رو، ب دیفراموشش کنم، با دیبا

 ش؟یسرم زامب ریخ ی افهیبنازم؟ به اخالق خوشش و ق شیمن به چ آخه

 کم نداشت. یچیه افهیو ق کلیو ه پیاز ت انیآر میاز حق نگذر یول

 حال چشم هام بسته شد. یکردم که ب هیدونم چه قدر گر ینم 

*** 

 کرد.  ینگاهم م یداشت و با لبخند گرم یافتاد، چهره مهربون یرزنیشدم. نگاهم به پ داریب یدست یتکون ها با

 .ستین دنیخواب یجا جا نیدخترم ا-

 زمیعز پاشو

 نگفتم و فقط نگاهش کردم. یزیچ

 رو گرفت. دستم
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 به صورتت بزن. یآب هیرنگ به روت نمونده، پاشو بلند شو دختر، -

 ییلویوزنه صد ک هیکرد و انگار  یم ینیکرده بود، سرم رو تنم سنگ ریمثل بغض ته گلوم گ یزیچ هیخوب نبود،  حالم

 به پام وصل کرده بودن.

ز که ا یهمون بار م،یکه بار اول با هم نشست ییحوض نشستم، همون جا یاومدم و لبه  رونیب ارتگاهیکمکش از ز با

 .دیته دل خند

 رو به یافتاد سرم رو باال گرفتم که نم نم بارون تو صورتم خورد و حس تازه ا میشونیپ یکه رو یآب یقطره ها با

 وجودم داد.

 و با گوشه چادرم صورتم رو خشک کردم. دمیدستم رو پر از آب کردم و به صورتم پاش مشت

 همراهته؟ یکس ست،یخوب ن وقته هوا هم ریمادر؟ د یخورد یزیچ-

 نه تنها اومدم.-

 .یفکر کنم شام نخورد ،یاون گوشه نشست دمیوقته د یلیخ-

 ام نبود. گرسنه-

 مقابلم گرفت. یچیبرد و ساندو فشیرو تو ک دستش

 قسمت تو بود.  ینیب یبود، کار خدا رو م شیآخر گهینذره، د ریرو بگ نیا-

 رو گرفتم. چیساندو یتشکر با

 برو خونت  یخور یسرما م ن،یجا نش نیپسرم منتظرمه تو هم ا گه،یرم د یمن م-

 هم گذاشتم. یهام رو رو چشم

 چشم مادر دستتون درد نکنه.-

 و رفت.  دیم کشبه شونه ا یدست

 به طرف هتل رفتم. یگرفتم با گرفتن تاکس لیرو تحو دیخر یها و پاکت ها کفش
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 برم. ادهیبارون پ ریبه سرم زده بود، دوست داشتم ز یشدم، انگار عاشق ادهیهتل پ یها کینزد

هام  دیبودم خر دواریو وا رفته شده بودن، ام سیخورد، پاکت ها هم خ یبارون مثل شالق تو صورتم م یها قطره

 نشده باشه. سیخ

ده به رانن یبود به سر و لباسم فرود اومد، فحش فیآب کث یبعد هر چ یا هیو ثان دمیاز جا پر ینیبوق ماش یصدا با

 دادم و اون هم به سرعت از کنارم گذشت. شیناش

 یندادم و به راهم ادامه دادم، نم یتیاهم دم،یرو پشت سرم شن ییقدم ها یسرم چتر کردم که صدا یرو باال دستم

 کنه.  یم بمیتعق یدونم چرا حس کردم کس

 ندارم. تیکار ؟یر یصبر کن کجا م-

 

 شصت و پنجم پارت

 شد؟ یشد، نم یم دایپ یابونیول گرد خ هیدختر تک و تنها، حتما  هیوقت شب،  نیخودش بود، ا آره

 . ستادیوا میبا ترس برگشتم که تو دو قدم 

 کنم. یرو تو سرت خورد م فمیبرو مزاحم نشو، وگرنه ک-

 خند زد و فاصله رو کم تر کرد. شین

 خوشگله؟ یر یافتخاره، حاال کجا م هیاون که ما-

 .ستمیدوما من خوشگله ن ست،یاوال به شما مربوط ن-

 رو تو صورتم فوت کرد که با چندش سرم رو بر گردوندم. فشیکث یها نفس

 بهت بگم جوجه اردک زشت؟ یپس دوست دار-

 راهت رو بکش و برو ،یمن رو به اسم صدا کن یکنم اجازه داشته باش یفکر نم-

 سرش گذاشت. یدستش رو رو یزدم، با آخمحکم به سرش  فمیفاصله گرفتم و با ک ازش
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 فرصت استفاده کردم و به سرعت ازش دور شدم. از

 نشده. المیخ یب دمیپاش فهم یصدا با

 .دمشیبه پشت سرم کردم که ند ینگاه دم،یهام رو بلند تر برداشتم که خودم رو مقابل هتل د قدم

 زدم وارد محوطه شدم. ینفس م قلبم نرمال بشه و همون طور که نفس تمیتا ر دمیکش یقیعم نفس

 شد. دهیهو شالم از پشت کش کیرفتم که  یطور م نیهم

 کردم سرم رو برگردونم. یجرات نم یبودم که حت دهیجام دنبالم کرده باشه، ان قدر ترس نیدادم تا هم یم حتم

 برگرد-

 فرشته نجاتم بود. دم،یکش ینفس راحت انیآر دنیو با د برگشتم

 سیلباس هاش خ یبود و همه  ختهیصورتش ر یجلو دهینگاهش کردم چشم هاش کاسه خون و موهاش ژول قیدق

 بود.

 فکر کردم... دمیترس یلیکرد، خ یدنبالم م یکیاالن  نیهم ،یکه اومد یمرس انیآر یسالم، وا-

گونه ام فرود اومد و سرم رو به جهت  یزدم که دستش باال رفت و با شدت رو یطور پشت سر هم حرف م نیهم

 بر گردوند. یلیس

 بود که صورتم رو سوزوند. ادیمن رو زد؟ قدرت دستش ان قدر ز انیآر دم،یصورتم کش یدرد دستم رو رو با

 .دیکش یم نیسنگ یکرد و نفس ها یخشم نگاهم م با

 رو گوشه لبم حس کردم. یعیزد، وجود ما یسوز م یلیخ لبم

 شده بود. یاره خون بود، گوشه لبم زخم دم،یکش دست

 تو... انیگفتم: چ... چرا؟ آر یناباور با

 : خفه شو!دیو با خشم غر دیرو باال کش شینیب
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 هتل برد. یو به طرف محوطه پشت دینداد حرف بزنم و با خشم دستم رو کش اجازه

ر و فشا ستادیهتل وا یتکشوندم، قسمت پش یپشت سرش م یکردم که مثل کش یفقط به حرکاتش نگاه م من

 به بازوهام وارد کرد. یفیخف

 دادش بند دلم رو پاره کرد. یصدا

 ک به من دیبرم؟ نبا یتک و تنها کدوم قبرستون ،یبزرگ نیشهر به ا نیتو ا ینگفت ؟یبود یتا االن کدوم گور-

 اومد؟  یاز دست من بر م یاون وقت چه کار یکرد یکه تصادف م رمیگ ؟یگفت یشکسته م گردن

 ریبودم، مخصوصا االن که مثل ش دهیاز حد ترس شیداشت و حرف حق هم جواب نداشت، زبونم قفل شده بود ب حق

 بود. ستادهیسرم وا یباال یدرنده ا

 ؟یش یخوام بهت فکر نکنم جلوم سبز م یم یچرا هر چ یلعنت

 سک... یرو میکردم و رفتم حرم، گوش دیخر-

 .دیند تر داد کشش رو بگم و بلادامه ا نزاشت

 فقط خفه شو!-

 هام رو ول کرد. بازو

 .یکه بود یگم شو برو همون قبرستون-

 یدادم، من قو یجلوش ضعف نشون م دیزد، دل خور پلک زدم و بغضم رو پس زدم، نبا خیکالمش قلبم  یسرما از

 شد.  یغرورم حفظ م دیبودم و با

 تو پوسته خودم رفتم و دوباره

 ام رو با نفرت جلوش گرفتم. اشاره انگشت

هستم و هر جا  ینداره من کجا رفتم، من دختر آزاد یبه تو ربط ،یکن نیدم بهم توه یبهت اجازه نم لیبه سه دل-

 دم. یام مثل تو جواب پس نم یرم و به کس یدلم بخواد م
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 .ومدین ادمی شیفکر کردم سوم یچ هر

 نگاهمم نکرد. ینگفت، حت یچیه 

 کردم. یم یدردم رو خال یجور هی دیلوم چنگ انداخت، بابه گ بغض

م از بد ،ینیب یکه همه رو به چشم ابزار م ییاز تو ان،یزارم آر یازت ب اد،یکه بغض داشت گفتم: ازت بدم م ییصدا با

که با همه  ییاز تو نن،یب یکس رو جز خودشون نم چیکنن و ه یم ریابر ها س یچون تو اد،یخود خواه م یآدم ها

 ؟یا یک یکن یفکر م ه،یآدم مثل بق هی ؟یهست یان تو کیزنم، آر یاما من دم نم یزن یبه جونم م شیحرف هات آت

آدم ها  نیبه ا میگرفت ادیاما ما تو کتاب هامون  ش،یاجتماع تیاش، موقع افهیآدم که دلش به پولش گرمه، به ق هی

 .یستین یچیمن ه پس به خودت نناز، تو واسه فته،یخود ش میبگ

 شدم. دهیش کوبا نهیشد و با شدت به س دهیپس زدم و از کنارش رد شدم که مچ دستم کشهام رو  اشک

 رو باال گرفتم و با غرور نگاهش کردم. سرم

چرا  ایکنه، خدا ستیقلبش ا دمیترس یم دم،یترس یم تشیاز عصبان د،یبار یم شیهاش قرمز بود و ازشون آت چشم

 ؟یانداخت یرو به دلم م انیمهر آر دیبا

 اومدن. یم نییزد، اما با سماجت پا یرو باال م سشیخ یموها کالفه

 بودم داد زد. دهیکه ازش ند یخشم با

تونن هم  یآدم ها به اندازه سطح درکشون م ،یکن یم یبرام چه فکر ستیاما مهم ن ،یتر از کوپنت حرف زد ادیز-

دا که خ ،یکن یکه م یمن مسئولم در برابر هر غلط مییجا نیا ینره، تا وقت ادتیرو  یزیچ هیرو بشناسن، اما  گهید

 .یچه نخوا یچه بخوا ،یبد دیبا روجواب من  یول ،یکار کرد یو چ یدونه تا االن کجا بود یم

 

 شصت و ششم پارت

 رو در حقش تمام کردم. یرو تو چشم هاش زل زدم و گستاخ پر

 رو تا االن هزار بار گفتم، ملکه ذهنت نشد؟ نیا انیآر ؟یکن یم فیتکل نییچه که واسه ام تع به تو-
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 بود تا منفجر بشه. یحرکتم کاف نیهم

 کاره توام؟ یکه من چ-

 کردم که بازوم رو گرفت و فشار داد. دییسر تا با

 متوجهت کنم؟ یا گهیاز راه د ای ؟یدیحاال فهم-

 رو تکون دادم.تونستم بگم و فقط تند تند سرم  ینم یزیدرد بازوم چ از

 و بعدش... دیگفتم که رفتم خر-

 شدت ولم کرد و با تنفر نگاهم کرد. با

تموم بشه چون نه حوصله تو رو دارم نه حوصله  یمسافرت کوفت نیتر ا عیهر چه سر دوارمیام ،یبگ ستیالزم ن-

 ادب رو یدختر لوسه ب هیمراقبت کردن از 

بهم کرد و عقب عقب ازم دور شد  ییگرفت و از تو داغون شدم، نگاه سر تا پا شیته قلبم آت یزیچ هیکردم  احساس

 که هنوز نگاهش به من بود، روش رو بر گردوند و رفت. یو در حال

عطرش به مشامم خورد دست هام رو بو کردم، همون  یصورتم گرفتم و هق هقم بلند شد، بو یهام رو جلو دست

 اش بود.  یشگیعطر تلخ هم

 یظالم هیتو  ان،یآربهت  لعنت

 هام رو پس زدم و به طرف هتل حرکت کردم. اشک

چشم هام رو  ریبود و ز ختهیکامال ر ملمیشده بودم، ر دهیبه خودم انداختم درست مثل موش آب کش نهییاز آ ینگاه

 .ستادمیدوش حموم وا ریکرده بود، با همون لباس ها ز اهیس

 من بلند کرد؟ یدستش رو رو یبا چه دل د؟یسرم داد کش یجرات حرف بزنه، به چه یجور نینداشت با من ا حق

 تونست آرومم کنه. یم نیکردم، چون فقط هم هیگر آروم

 بازوم بود، دستم رو ماساژ دادم تا درد بازوم کم تر شه. یرو در آوردم، رد انگشت هاش رو لباسم
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 .دمیزدم و با اشک و آه خواب سمیخ یبه موها یو برس ستادمیوا نهییآ یجلوام رو تنم کردم و  حوله

*** 

اش رو  اصال حوصله اد،یبود، بهتر خوش ندارم حاال حاال ها ب ومدهیم رو خوردم و سر چرخوندم، هنوز هم نا صبحانه

 خواستم باهاش هم کالم بشم. ینداشتم و نم

 بود. یاعصابم خط خط شبیبه خاطر د هنوز

 از سرم بپره. یعشق و عاشق گهیکاشتم تا د یحاال تخم تنفر رو م نیاز هم دیبا

 سابقه بود.  یب انیاز آر یحجم از نامنظم نیبه ساعت کردم ده بود و ا ینگاه کالفه

 هم رفته بود. دیشا

گشت، صداش کردم،  یم یزیخم شده بود و دنبال چ نییبه پا رشیخوان رفتم، مسئول پذ شیحال به طرف پ نیا با

 د؟ییبفرما ریبا عجله بلند شد و با لبخند گفت: سالم صبح بخ

 از هتل خارج بشن؟ نیدیصدر هستم، شما ند یسالم من همراه آقا-

 .ومدنین نییصبحانه هم پا یبرا شونیا ریگفت: خ نانینگاهم کرد و با اطم رهیخ یکم

 ا جواب نداد.رو چند بار گرفتم ام انیرو چنگ زدم و شماره آر فمیک

 واسه اش افتاده باشه؟ ینکنه اتفاق-

 برگشتم و محکم به در اتاقش ضربه زدم اما باز نکرد. دوباره

از گوشه چشمم  یسر خوردم و قطره اشک نیزم یبراش افتاده، رو ینبود که اتفاق یگرفتم و شک یبد یشوره  دل

تکون دادن و دست  یزدم، اون هام با تاسف سر یدکردن پورخن ینگاه م تمیبه وضع رهیکه خ یافتاد، به زن و مرد

 بچه پر سر و صداشون رو گرفتن و رفتن.

 باز شد. یکیت یدونم چه قدر تو همون حالت موندم که در با صدا ینم د،یرس یبه ذهنم نم یا گهید فکر

 .دمیکش ینفس راحت انیآر دنید با
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 بود. دهیحال و رنگ پر یب صورتش

از تک تک  یناراحت ان،یاما آر د،یباره پر کش کیبه  میدل خور یبود، همه  دهیهاش از عرق به تنش چسب لباس

 زد. یم یتفاوت یبود که خودش رو به ب یدر حال نیبود و ا دایصورتش پ یاجزا

 .دمیپرس ینگران با

 ه؟یچه سر و شکل نیا-

 بود، خشک و سرد یاز هر حس یخال

 جواب بده که روش رو بر گردوند و عطسه کرد. اومد

 وفتم؟یحال و روز ب نیبه ا یکرد یگفت: خنده دار شدم نه؟ آرزو م یگرفته ا یصدا با

 کنم؟ ییآرزو نیهم چ دیمن چرا با ؟یشد وونهید-

 رو نداد. جوابم

 نیدنبالم بوده که به ا یلیخبوده، البد  شبیخورد سرما خورده باشه، احتماال به خاطر بارون د یاش که م افهیق به

 بودم. مونیپش شبمیوضع دچار شده، از کار د

 د.ش یباشه، اما نم وفتادهین یاتفاق چیکه ه نیمثل ا م،یرو فراموش کن شبیبه کل د انیشد هم من هم آر یم کاش

 تو؟ امیتونم ب یم-

 زیر یاختالف ها یاتاق من بود، با کم هیحرف کنار رفت، وارد اتاقش شدم کامال شب یب

 بلند شد. انیآر یسرفه ها ینشستم که صدا یکاناپه ا یرو

 .دمینشست، پرس یطور که لبه تخت م همون

 ؟یسرما خورد کلیه نیبا ا یچه جور-

 شد جواب داد. یم دهیکه به زور شن ییصدا با
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 جا؟ نیا یبار، تو چرا اومد کی یسال بایتقر اد،یم شیکم پ-

 کم معذب بودم. هی شبید ینداشتم بدم، به خاطر دعوا یخوردم، در واقع جواب جا

 برداشت و به طرفم گرفت. یعسل یرو از رو چییاز جاش بلند شد و و سو یندارم به سخت یجواب دید

 یبره وگرنه مجبور دیبا مونیکیحداقل  م،یکن یکار ها رو بررس مانیکار پ دیخودت برو، امروز روز آخره و با ریبگ-

 .یهم تحملم کن گهیروز د هی

 رو گرفتم. چییاما سو میام باش گهیکه از خدام بود به روز د من

 ممتد کرد. یشروع به سرفه کردن ها دوباره

سرما  من یدندگ کیکه رو به روم بود و به خاطر  یکه تازه شکل گرفته بود، عشقم کس یبودم، نگران عشق نگرانش

 خورده بود.

 بزارم. تونستم خود خواه باشم و تنهاش ینم

 

 شصت و هفتم پارت

قطع  بایآروم تر شد و سرفه هاش تقر د،ینفس سر کش هیبرداشتم و به طرفش گرفتم که  خچالیاز  یآب وانیل فورا

 نداشت. یشد، اما هنوز هم حال خوش

 و به دستش دادم. دمیکش رونیب یشرت یت اطیطرف چمدونش رفتم و با احت به

 رو بپوش نیا-

 کم با مکث نگاهم کرد، متوجه منظورش شدم. هی

 رو تن کرد. یکیرو در آورد و اون  شرتشیحرکت ت هیمن تو  یرم که جلو یبگم من م خواستم

 کشه. یچشمم رو بستم، خجالت هم نم فورا
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تخت دراز بکشه  یکردم تا رو تشیکه دستم بهش بخوره هدا نیبود، بدون ا دیسف تیچشمم رو باز کردم، وضع یال

 .دمیروش کش یو ملحفه ا

 گذاشت. شیشونیپ یدستش رو رو ساعد

 ؟یکنه، مسکن دار یدرد م یلیسرم خ-

 گرفتم. یم نییاز پا دیاما با نداشتم

 که معذب بودم اما لبه تخت نشستم، چشم هاش بسته بود. نیخواستم تنهاش بزارم، با ا یحساب نم نیا با

 ان؟یآر-

 رو نداد. جوابم

 ؟یآر-

 نگاهم کرد. یزیدستش رو برداشت و با اخم ر فورا

 صدات کنم؟ یتونم آر یاوم، م-

 .دیغر آروم

 نه-

 هم دست بردار نبود. تیموقع نیتو ا هوف

 کنم. یصدات م یخب من همون آر-

و  اهیس سمانیشده بودم که از ر یا دهیمار گز اره،یسرم ب ییبال هیبخندم دوباره  دمیترس یچپ نگاهم کرد، م چپ

 .دیترس یهم م دیسف

 پام اشاره کردم. به

 جا نیسرت رو بزار ا یآر-
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 برو بابا یعنیکم با شک نگاهم کرد،  هی اول

 دونستم. یکار رو کنه؟ واقعا نم نیخواست ا ینم ایشد  ینم باورش

 اما سرش رو گرفتم و به طرف خودم کشوندم. دمیکش یکه خجالت م نیا با

 پام گذاشت. یداد و راحت سرش رو رو یخودش تکون به

 هاش ماساژ دادم. قهیشق یهام رو آروم رو دست

 تو چشم هاش نگاه کنم. یکردم حت ینم جرات

 نورا؟-

 دم. یم لتیتحو یزنم و جانم پر رنگ و لعاب یهمه قول و قرار هام با خودم رو م دیکه ق ان،یصدام نکن آر یجور نیا

 جوجه زبون دراز؟ یه-

 حرفش به خودم اومدم. نیا با

 ه؟بل-

 .یخوب اسمت رو بلد ادیخوشم م یعنیو گفت:  دیخند

 حرص تو بازوش زدم. با

 ؟یبگ یخواست یم یزیخب حاال بهم نخند، چ-

 رو باال آورد و گوشه لبم که پاره شده بود رو لمس کرد. دستش

 کرد. یم ریاش ثابت موند، قدرت حرکت نداشتم، به چشم هاش زل زده بودم که آدم رو تسخ قهیشق یرو دستم

 خم کرد. نییدفعه دو تا دستش رو باال آورد و کنار سرم گذاشت و سرم رو به پا کی

 زد. یکه زخم شده بود رو بوسه کوتاه ییجا همون

 که تازه شکل گرفته بود، از خجالت، از غصه، از پس زده شدن ینه از سرما، از حس عشق دم،یلرز
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 دستم بشکنه-

 ندهیو رفت، دور شد، ان قدر دور که شک کردم گو دیچیگنگ تو سرم پ یصدا هیقدر آروم گفت که حس کردم  ان

 باشه. انیاش آر

 سرعت جت بلند شد و به طرف حموم رفت. به

کرد  ینوش جان م یلیس هیاگه دوستش نداشتم االن حتما  دم،یبه لبم کش یتعجب به حرکاتش نگاه کردم و دست با

رفت؟  ییهویبود که چرا  نیدم با هم تضاد داشت، حس بدم از اداد، حس خوب و ب یبوسه بهم حس خوب نیاما هم

 بدش اومد؟ یعنی

 .دمیشن یحموم م یرو از تو صداش

 ... اما برویکه اومد نینورا ممنون از ا-

گرفتم و به همراه ظرف سوپ به  رشیاز پذ یخواستم برم، فورا رفتم و قرص مسکن یکم ناراحت شدم اما نم هی

 اتاقش برگشتم.

 کرد کارت اتاقش رو کش برم؟ یبود، اولش با تعجب نگاهم کرد، فکر نم دهیتخت خواب یرو

 من برم. یزاشت یتنش نبود و فقط شلوار داشت، حداقل م شرتیت

 به دستش دادم. یوانیگذاشتم و قرص رو هم به همراه ل یعسل یسوپ رو رو ظرف

 .دیخورد و دوباره دراز کش رو قرص

 سوپش اشاره کردم. به

 رفت. ادتی نیا-

خوام بخوابم، چرا هنوز  یندارم، بهت گفتم برو، م لیگفت: م یبندازه، با لحن سرد ینگاه میکه به ظرف ن نیا بدون

 ؟ییجا نیا

 .یریان قدر بخواب تا زخم بستر بگ-
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 گذاشتم که چشم هاش رو بست و فورا باز کرد. شیشونیپ یرو رو دستم

 ؟یکن یکار م یچ-

 نه؟ ای یتب دار نمیخوام بب یم-

 رو پس زد. دستم

خوام دخالت  ینم هیشخص زیچ هی نیشدم و ا ضیمن مر رون،یرو بفهمم، خواهشا برو ب نیتونم ا ینورا خودم م-

 .یکن

حرف هاش قلبم  نیبود مقصرش من بودم اما ا یخواستم تنهاش بزارم، هر چ ینم یا هیثان یکن، حت یو خوب ایب حاال

 سوزوند. یم رو

 رم. یمباشه -

 .یکن یم یخوب کار-

 .دیکه با اخم مچ دستم رو کش دمیبه شالم کش یدست یدل خور با

 خوام استراحت کنم. یم نیگوشه بش هیحاال هم آروم  ،یجهنم، بمون اما خودت خواست-

 پس زدم. یرو به آروم دستش

 خداحافظ-

 که کارت رو بهش بدم، فورا به اتاقم برگشتم. نیا بدون

 شتمیر خینه، حاال حاال ها ب یدل خورم ول ؟یکرد الیخ هه

 به اتاقش رفتم. یو بعد از برداشتن شال دمیپوش یشلوار کیرو عوض کردم و تون رونمیب لباس

داد که خوابش برده، دوباره  یم نیمنظمش نشون از ا ینفس ها تمیدر رو باز کردم چشم هاش بسته بود و ر آروم

 گذاشتم، باز هم تب نداشت. شیشونیپ یدستم رو رو

 و آروم صداش کردم. ستادمیسرش وا یممکن بود تبش باال بره، باال دیخواب یم نیتر از ا شیب اگه
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 ان؟یآر-

 صداش کردم. گهیده، چند بار د یجواب نم دمید

 ؟یآر-

 خودت حفظش کن نکنه مرده؟ ایخدا-

 ره؟یم یم یاخه آدم با سرما خوردگ وونهیدستم تو سرم زدم، د با

 ؟یخورد گفتم: آر یم ادیکه به فر یبلند تر یبار با صدا نیا

 

 شصت و هشتم پارت

 قدم عقب رفتم. هیو  دمیبودنش ترس ییهوی نیدفعه چشم هاش باز شد و با ترس نگاهم کرد، خودم هم از ا هی

 با ترسوندن؟ ؟یکن یم داریآدم ها رو ب یجور نیتو ا-

 خودم اشاره کردم.  به

 منم؟ دهیکه ترس یونا یمتوجه هست-

 شدم. یم داریب یکرد یآروم هم صدا م-

 گرفتم.خودم به  یمتفکر حالت

 .یصدات کردم جواب نداد یهر چ یدیفکر نکرده بودم؟ مثل خرس خواب نیمن چه طور به ا-

 یو گفت: فکر کردم رفت دیکم خند هی

 رو جلوش تکون دادم. شال

 شه. یسر دردت بهتر م ،یرو آوردم به سرت ببند نیرم، ا ینترس االن م-

 گرفت و دور سرش بست و  ازم
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 .ستادیجاش بلند شد و مقابلم وا از

 هم که دوباره برگشته.  روشین ماشاال

 نورا؟ ید یاجازه م-

 نگاهش کردم. یپرسش

 کنار؟ یشه بر یخوام صورتم رو بشورم، م یم-

 ؟یسوپت رو نخورد-

 بهش کرد. یچندش نگاه

 ؟یگ یم یخوره چ یاگه بگم از سوپ حالم به هم م-

 .شیبه زور بخور دیگم االن با یم یچیه-

 اد؟یکار خوشم نم نیکه اصال از ا یو مطلع یکن یدخالت م ادیز میتو مسائل شخص داینورا جد-

 زه؟یتند و ت یلیکه زبونت خ یتو ام مطلع-

 درازه؟ یلیکه زبونت خ یدون یو تو م-

 دونم، برو سوپت رو بخور یبله م-

 باال داد. یا شونه

 برم؟ گهیهوف از دست تو، د-

 کار هام حالم نیبدون ا یبه خودم دادم که از کنارم رد شد و لحظه آخر برگشت و گفت: ممنون از مراقبتت، ول یتکون

 برو اتاق خودت  گهیشد، د یخوب م

ده، تشکر کردنش  یجوابم رو م یجور نیآخرش ا دم،یهمه زحمت کش نیا شبیرو بگو به خاطر عذاب وجدان د من

 شه.  یآدم م بیهم خاصه، فقط باعث تخر
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 یجا به بعدش به من مربوط نم نیانجام دادم و از ا یام رو تا حدود فهیبود، اصال به من چه، من وظ زیم یرو سوپش

هم رفتار ضد و  دینفرش؟شاشدم، ت انیآر هیبود که من عاشق چ نیکردم ا یکه اصال هضمش نم یزیشد، فقط چ

 .رمیوقت جواب سوالم رو نتونم بگ چیاحتماال ه ضش،ینق

*** 

 «انیآر»

 یاز جونم م یدختره چ نیا یتخت پرت کردم و لبه تخت نشستم سرم رو با دست هام گرفتم، لعنت یرو رو حوله

 بار... نیهمه در برابر دختر ها خود دار بودم ا نیاومد، ا یخواد، از خودم بدم م

 تونستم تمرکز ینم یحت یرو دنبالش بودم، از نگران شبینداشتم که حسم به نورا با همه فرق داشت، کل د شک

 ها رو بگردم. یکنم، کم مونده بود تمام کالنتر

 گذشت، اون هم واسه روشا بود، ان قدر نورا واسم مهمه؟ یم یلیشده بودم خ یرتیغ یکه واسه کس یبار نیآخر از

 ؟یکن یکار م یبا من چ ینورا دار یسوپ ناخواسته اسمش رو به زبون آوردم، لعنت ینیس دنید با

ام در  افهیاومد اما گوشه تخت نشستم و آروم قاشق پر از سوپ رو تو دهنم گذاشتم، از طعمش ق یکه بدم م نیا با

 خواد همش رو بخورم. یکنه و ازم م یکردم نورا داره نگاهم م یهم شد، اما حس م

 ییهویاون بوسه  ادیبودم،  مونیدختر با وجود سن کمش اما فکر همه جا رو کرده بود، از رفتارم باهاش پش نیا

ه، ش یخاموش م ششیکردم آت یکه فکر م یگرفت، تنها راه شیزخم گوشه لبش حس کردم دلم آت دنیافتادم، با د

 همون بوسه بود.

 خواست بارم کنه. یو اال حقم بود هر چ اوردیه روم نرو کرد و ب تمیاز خجالت سرخ شد، اما مراعات وضع 

 زنگ خورد، بالفاصله خودم رو کش دادم و از گوشه تخت برداشتمش، آقابزرگ بود. میگوش

 ن؟یخوب ونیسالم بابا هما-

 زنم صدات گرفته؟ یسالم پسرم شکر، درست حدس م-
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 فرز بود. یلیکردم، خ یمصلحت ی سرفه

 خوردم.کم سرما  هی ست،ین یزینه چ-

 تر مراقب باش باباجان شیب-

اش کرد که هر  یشگیهم یها حتیبا آقابزرگ حرف زدم و طبق معمول شروع به به نص گهید یگفتم و کم یچشم

 نبود که من داشتم. یهدف نیتر ازدواج کنم و ا عیچه سر

 

 «نورا»

 انداختم. انیبه آر ینگاه میرس یم گهید قهیآقاجون رو گرفتم و خبر دادم که ده دق شماره

 دو روز حالش کامال خوب شد. نینگاهش به جاده بود، بعد از ا ریمس

 .دادم هیتک شهیدادم و سرم رو به ش حیپخش شد، به همون ترج یکالم یدستم رو به طرف ضبط بردم که آهنگ ب 

 . دمیکش یاز خوشحال یغیخونه مون، ج دنیدونم چه قدر گذشت که با د ینم 

 .میدیرس-

 قدر بهت بد گذشته بود؟ نیا یعنی-

 .دیرو نگه داشت و به طرفم چرخ نیحرفش ماش نیزمان با ا هم

 بهم بد گذشته بود؟ واقعا

 شدم. ادهیگفتم و پ یکوتاه نه

 شد و چمدونم رو به طرفم گرفت.  ادهیهم همراه من پ انیآر 

 دستم که مقابلش بود تعجب کرد. دنید با

 م؟یبا هم دوست باش میتون یم-
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 آتش بس؟ یعنی نیاشاره به دستم گفت: ا با

 دادم. سرم رو تکون 

 .یبرداشت کن یتا خودت چ-

کرد، هنوز دستم رو رها نکرده بود و زوم صورتم  یوجودش حالم رو خوب م یدستم رو فشرد، گرما یلبخند محو با

 بود.

 ریکه ز دمیمدم و دستم رو کشبه خودم او عیاز غرور مسخره اش نبود، سر یخبر گهینگاهش مهربون بود و د رنگ

 لب گفت: مراقب خودت باش!

کرد و هول شده گفت: حواسم نبود، فکر کردم باز هم  یگفت که خنده تصنع یچ دیکنم خودش هم نفهم فکر

 با منه تتیمسئول

 طور برداشت کردم. نیکرد، البته من ا هیبود، اما با جمله بعدش حرفش رو توج یاولش کامال جد جمله

 طور، خداحافظ. نیهم تو هم- 

 

 شصت و نهم پارت

گوش  یکه در رو بستم صدا نیو وارد خونه شدم، تا لحظه آخر نگاهش به من بود و بعد ا دمیدسته چمدونم رو کش 

 داد. ینشون از رفتنش م نشیماش یها کیخراش الست

* 

داده بود  کایکه رون یجزوه ا یخدا ال یاهل خونه رو دادم، وارد اتاقم شدم و محض رضا یها یکه سوغات نیاز ا بعد

 اش رو گرفتم. . بالفاصله شمارهدمینفهم یزینگاهش کردم چ یرو باز کردم، هر چ

 ؟یالو رون-

 زم؟یجانم عز-
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 کردم. تعجب

  دهیاز تو بع یحجم از با ادب نیا-

 .یزن یدم باز غر م یمثل آدم هم که جواب م نیشده بود، گفت: بب یحرص

 داره  یتیتو هم حکا یمهربون نیا-

 که گوشم سوخت. دیکش یبلند غیج

 نره ادتیجا، برنامه امتحان ها  نیا ایب ریمرگ، دست اون بزمچه رو بگ-

 رو قطع کردم. یگوش یگرفتن جواب بدون

*** 

 .دمیکش یبلند نیبرگه جلوم ه دنید با

 ترم مشروطم  نیا یوا-

  میخون یبا هم م ریبگ ی: مرخصکمند

 کار رو کنم. نیهم دیآره حتما با-

تونم کردم تا ب یتحمل م دیتاب شده بود، اما با یبودمش و قلبم ب دهیند یرو با استرس گرفتم، چند روز انیآر شماره

 رفت. یم نیزود هم از ب یلیباشه که خ کیکوچ یوابستگ هی دیفراموشش کنم، حتما با

 رو دم گوشم گذاشتم. یگوش

 واب نداد.ج تیبوق... دوبوق... و در نها هی 

 زنگ خورد. میکه گوش دمیکش یاتفاق نفس راحت نیخوش حال از ا 

 خودشه-

 ؟یکن ی: خب جواب بده چرا معطل مکایرون
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 صدام رو صاف کردم. 

 سالم-

 ؟یسالم خوب-

 زود تر دیماه نبودم، با کیکه  ییمقدمه گفتم: ممنون، تماس گرفتم بگم من امتحاناتم شروع شده، از اون جا یب

 رد کن. یماه رو برام مرخص کیخودم رو آماده کنم، لطفا 

 رو بدم. شنهادیپ نیاتفاقا خودم خواستم هم ست،ین یمکث گفت: باشه مسئله ا یکم با

 جا بخورم. یباعث شد کم نیهم ،یاجازه ا نیبود هم چ دیبع انیآر از

 شد. میفکر کنم متوجه مکث طوالن 

 ؟ینورا هست-

 ... خدا حافظ.یگفتم: مرس یهولک هول

 شده بودم؟ یراض دنشیماه به ند کیش تنگ شده بود، چه طور قدر دلم واسه ا چه

 گرفتم.  ینگاهم رو از نقطه نا معلوم کایرون یصدا با

 ؟ییکجا-

 آه از نهادم بلند شد. دم،یام رو باز کردم که باز هم نفهم نداشتم، واسه عوض کردن جو جزوه یجواب

 کار کنم؟ یترم رو چ نیحاال من ا-

 .یفکر االنت هم باش دیبا ،یاریمهندس ها رو در م یشرکت و مسافرت و ادا یر یم ی: وقتکمند

 کار کنم؟ یتو دلم گفتم: امتحان پس فردا رو چ یاعصاب خورد با

 کرد. یسترسم رو کم تر مبود که ا یدیجا باشن نور ام نیدو روز رو ا نیکه قرار بود ا کایهم وجود کمند و رون باز

 به بدنم دادم. یجزوه رو بستم و کش و قوس یکرد ال یشام صدامون م یجون که برا یمهر یصدا با
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 خسته شدم.-

 دستم رو به پهلوم گرفتم. کایسقلمه رون با

 کشن.  ینم یگاریاز االغ هم ان قدر ب م،یهمش رو که ما باهات کار کرد-

 فتهیوظ-

 زدم.  رونیشدم و از اتاق ب میج عیبه طرفم پرتاب کرد که سر یبالشت

 شد و با شوق شروع به خوردن کردم. زونیآب از لب و لوچه ام آو یمخصوص مهر یزرشک پلو دنید با

 وزن نرمالش بمونه.  یخواست رو یخورد و ظاهرا م یهم که فقط ساالد م کمند

 ؟یترک یم یچرا دار یرخو ینم یچیدونم تو که ه یخنده گفتم: من نم با

 . و خوردمش دمشیاز تو ساالدش به طرفم پرتاب کرد که تو هوا قاپ یاریخ

 ؟یش یچاق نم یکن یگم نورا تو چرا ان قدر کوفت م یم-

 رو به طرفش گرفتم. چنگالم

 من چاق بشم؟ یتو دوس دار یعنیچشمت بترکه، -

 اس که دوست دارم سر به تنت نباشه؟ عیان قدر ضا یعنی-

م گرفت و با چشم غره ساکت شد و دوباره مشغول خوردن ساالد شد، خنده ا گهیلگد کردم که د زیم ریرو از ز پاش

 آقاجون مثل آدم غذام رو خوردم.

* 

 تو خواب جفتک پرونده بود. کایشدم، باز هم رون داریکه تو کمرم خورد با درد ب یلگد با

 کمند اصابت کرد. یپاش رو محکم پرت کردم که به زانو 

 شدم. داریصورتم خورد و از درد دماغم ب یتو یکه بالشت دمیخند



 یشراکت اجبار

 
279 

 

 بود؟ یشعوریطور که دماغم رو گرفته بودم گفتم: کدوم ب همون

 کار خودش بوده. دمیفهم کایرون یلبخند دندون نما با

 رو به طرفش پرتاب کردم که تو سرش خورد. بالشتم

 نوش کن.  یضربت ،یضربت یزد-

 .میافت یکه از امتحان عقب م دی: بسته، زود آماده شکمند

 امتحان مثل ننه مرده ها نشستم. یادآوری با

 .یانداخت ادمیخدا نکشت باز -

 .: آش کشک خاله ستکایرون

 .میبچه ها به سمت دانشگاه رفت یها یو باالخره با مسخره باز میدیخند

* 

 دنشیو ند انیاز آر یکه حسش کنم گذشت، هنوز به شرکت نرفته بودم و دور نیزودتر از ا یلیماه هم خ کی نیا

 کردم. یتحمل م دیقلبم رو به درد آورده بود، اما همون طور که به خودم قول داده بودم با

 ریکرده بودم، لب هام خشک و ز رییقدر نسبت به قبل تغو خودم رو از نظر گذروندم، چه  ستادمیوا نهییمقابل آ 

حال و روزم  نیامتحاناته و ا ریکرد تاث یهام گود افتاده بود و از قبل الغر تر شده بودم، آقاجون هم که فکر مچشم 

 یگذره و امتحانات بهونه خوب یم یکس جز خودم خبر نداشت تو دلم چ چیزاشت، اما ه یدرس خوندن م یرو به پا

 واسه پنهون کردن بود.

 لبخندش شدم. رهیرو زوم کردم و خ میحرم گرفته بود یبا هم توکه  یرو باز کردم، عکس میگوش یگالر 

 

 هفتاد پارت

 تخت پرت کردم. یرو رو یاز چشمم کالفه گوش یدونم چه قدر نگاهش کردم که با افتادن قطره اشک ینم
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 دیزدم که با یم بیماه خاطره بود و هر بار به خودم نه کیکه پشتش  یکار هر روزم بود، نگاه کردن به عکس نیا 

 فراموش کنم. 

 ماه رو تحمل کردم کی نیبود، ا نیقدم واسه فراموش کردنش هم نیبود و اول یواسه نرفتن به شرکت قطع ممیتصم

 تونستم. یجا به بعد هم م نیاز ا

 م رو پاک کردم و قفل در رو باز کردم.گونه ا یرو یکه به در اتاقم خورد، اشک ها یتقه ا با

خودم رو حبس کرده بودم،  ییجور ها هیبشه و  ممیوارد حر یدادم کس یو با قفل کردن در اجازه نم بود نیکارم هم 

 رفته بودم. رونیکه واسه امتحان از خونه ب یجز چند بار

 جون نگاهش کردم. یمهر یصدا با

 امتحان ها نیسر خودش آورده با ا ییچه بال نیعه عه بب ن،یمادر حال و روزت رو بب-

 زدم. یزور لبخند

 .لمیآقاجون تکم یاز غر زدن ها یجون، به اندازه کاف ینده مهر ریگ گهیتو د -

جون نشستم، آقا یغذا خور زیبه زور پشت م میشونینشسته به پ یو پشت سرش راه افتادم و با اخم دیرو کش دستم

 ابروهاش اومد و دوباره مشغول خوردن غذاش شد. نیب یزیر نینگاهم کرد و چ یچشم ریز نکشیع ریاز ز

 آقاجون سرم رو باال گرفتم. یکردم که با صدا یم یغذام باز با

 یخور ینم یزیتو که چ-

 آب خوردم و جواب دادم. یکم

 .ستیم نگرسنه ا-

 و برات نزاشتم، هان؟ یخواست یدلت؟ چ ریزده ز یدختر آبت کمه؟ نونت کمه؟ خوش ست،یات ن خود گرسنه یب-

ه جنب یمسافرت و من ب یفرستاد انیخودت بوده که من رو با آر ریگفتم تقص یگفتم؟ م یم ینداشتم، چ یجواب

 بودم که عاشقش شدم؟
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 .دیاطراف دهنش رو پاک کرد و با همون اخم کنار کش یدستمال با

 ؟یاز کارت استعفا بد یخوا یم دمیشن-

 بله درسته-

 . یاستراحت کرد یماه به اندازه کاف کی نیشرکت، ا یگرد یخود، از فردا بر م یب-

 که راه ییدختر ها نیا یکه ادا نیکه نگاهم کنه گفت: عوض ا نیزدم، بدون ا زیم ینشونه اعتراض چنگالم رو رو به

 محکم باش یاریرن رو در ب یبه راه غش و ضعف م

 حرفش منظور داشت. نیبه آقاجون نگا کردم، مطمئن بودم ا مشکوک

 باال داد. یآراز نگاه کردم، پشت سرش رو خاروند و شونه ا به

 رفتم. یم دینبود با یا گهیکه چاره د نیا مثل

*** 

 .ختمیگرفتن کنار زدم و گوشه سرم ر یرو م دمید یبلند بودن و جلو گهیهام رو که د یچتر

 .نهیبب ختیسر و ر نیمن رو با ا انیرفتم، آر یخواستم حاال که م ینم

 .نمیرو بب انیتونستم آر یزد، بعد مدت ها م یم رونیمثبت از گوش هام ب یسر حال بودم و انرژ یلیخ 

 .دمیفرمون ضرب گرفتم تا به شرکت رس یاهنگ رو تمیگذاشتم و با ر یرو روشن کردم و اهنگ شاد نیماش پخش

 ارک کردم. رو پ نیوقفه در رو باز کرد و ماش یب دنمیبا د نگهبان

 رفتم اما نبود، منتظرش موندم. نایم زیبه طرف م یوصف یب یخوش حال با

 . دمیسرم رو چرخوندم که مهرداد رو د یکس یقدم ها یبا صدا دمیکش یسرک م زشیم لیطور که به وسا همون

 ؟یسالم نورا، باور کنم خودت-

 و دستم رو تو دستش قرار دادم. دمیخند
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 ؟یبپرس یحال هی یخوا یمعرفت تو نم یب ؟یسالم خوب-

 اره؟ ،یگرفتم که گفت انگار درخواست استعفا داد یم انیشرکت بودم، سراغت رو از آر ریباور کن درگ-

 .اوهوم اما حاال اومدم-

 . میذاشت یهم ما نم یخواست یاگه م-

 .دمیکش میشونیبه پ یو دست دمیخند

 ؟یان قدر تو به من لطف دار یعنی-

 داره. انی، آرمن نه -

 ذاشته من برم؟ ینم انیکردم آر تعجب

 ه؟یراستش رو بگو خبر ،یرو به اون رو کرد نیرو از ا انیآر-

 نشستم. نایم یصندل یو رو دمیخند یپق

 .ستیهم قشنگ ن شیمهرداد شوخ یوا ان؟یمن و آر-

 .یرس یبه حرفم م ینگاهم کرد و گفت: باشه تو بخند ول یچپک

 رسم، بس کن مهرداد ینم-

 .ستین یکه شانس آورد ره،یتونه ازت بگ یم انیرو فقط آر دمیکه من ازت د یحجم از شاد نیگفت: ا طنتیش با

 ست؟ین-

 نه-

 واسه اومدن ذوق داشتم اما حاال... یکل خت،یدلم ر یهر

 رو بهت بگم. ییها زیچ هیتا  ایرفته امارات، ب-

 جاش فکر نکرده بودم.  نیال به ااص یعنیشد،  یبادم خال یبادکنک مثل
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 گرده؟ یبرم یزد گفتم: ک یتوش موج م یکه ناراحت یلحن با

 گهیاحتماال هفته د ست،یمشخص ن-

 به بازوم خورد.  یمشت

 شما؟ یبه به خانم مهندس، چه طور-

 بود، بغلش کردم. نایم

 ؟یشه کارتابل من رو بد یحوصله ندارم، م یلیخوبم راستش خ-

 .ارمیاالن برات م-

 گشتن تو کشو ها شد. مشغول

 اتاقم نورا میبر-

 .ختمیرفت، تعجبم رو تو صدام ر انیطرف اتاق آر به

 جانم؟ اتاق تو؟-

 کنه؟  یجا رو اداره م نیا یک انیدر نبود آر یو گفت: پس فکر کرد دیخند

 خدا بده شانس-

 هم به زور گرفتم. نیداده خواهر من، هم رید-

 چه طور به تو اعتماد کرد؟ انیآر ،یا وونهید یلیخ-

کنه تا خرج من و بچه هاش  یجون م ایحرف رو نزن، شوهرم داره اون ور دن نیگفت: اوا خواهر ا یلحن دخترونه ا با

 رو بده.

 داد. یناز دستش رو تو هوا تکون م با

 گرده. یبر نم گهیداره قطعا د ییلویبیزن س نیبفهمه هم چ انیاگه آر-
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 شد. یو جد دیخند

 نورا شرکت افتضاح باال آورده.-

 

 کمیهفتاد و  پارت

 شدم. زیخ میتعجب ن با

 ؟یگ یم یچ-

 قراردادش رو با ما فسخ کرده. یسار-

 .ستین یزیکه چ نیچرا؟ ا-

تونه کل  یاگه بخواد م ه،یآدم پر نفوذ یسار ،یقرارد داد خارج یاز دست دادن کل یعنی یفسخ قرار داد با سار-

هم واسه  انیره، چون احتماال اون هم کنسل شه، آر یجوب م هیفکر کنم آبشون با امارات تو  شرکت رو منحل کنه،

 رفت. نیهم

 ده؟ یچرا فسخ کرده؟ مگه شرکت کارش رو درست انجام نم-

 خواد. یرو م انیآر میکه نس یدون یم م،یها به خاطر دخترش نس نیهمه ا-

 اون دختره...-

مجبور شد بره، اما از من خواست با درخواست استعفات موافقت نکنم،  خت،یاعصابش به هم ر یلیهم خ انیآر-

 ظاهرا پدربزرگت از قبل تر بهش خبر داده.

 .دیاز گوشه چشمم افتاد اما مهرداد ند یاشک

 نمش؟یتا بب ومدمیرفت؟ چرا ن ییهویان قدر  انیآر چرا

 اومدم. رونیکه حاال مال مهرداد شده بود ب انیحرف از اتاق آر یب

 .رمیکم با خودم درگ هی دینگفت انگار فهم یزیهم چ اون
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که تو عمق وجودم  یزیخواست که بهش زنگ بزنم، چ یقلبم نم یزدم، اما ندا یحرف م انیبا آر دیداشتم و با دوست

 یجوره نم چیکنه، مهم دلم بود که ه یم یداد به حرف عقلم گوش بدم، مهم نبود چه فکر یزده بود اجازه نم شهیر

 .دمیخر یوجدانم رو به جون م یسرکوفت ها دیزدم تا چند روز با یرو تحمل کنه، که اگه زنگ نم شیخواست دور

 شدم، جواب نداد. یم مونیاش رو گرفتم، با هر بوق از زنگ زدنم پش شماره

 گذاشتم. بمیرو تو ج میدادم و گوش رونیرو ب بازدمم

 نداره؟ اقتیل یفهمشکوند که ب یدلت رو م دیجواب نداد، با ؟یدید

 انیبه اسمش کردم، آر یزنگ خورد، نگاه میگوش

 استرس و دودل بودم اما جواب دادم. پر

 .دیچیگوشم پ یاش تو بم و مردونه یصدا

 ؟یالو؟ نورا تو زنگ زد-

 سکوت کردم. فقط

 بزار صدات رو بشنوم. ؟یگ ینم یزیچرا چ-

 .خورد و کنترلش از دستم خارج بود یاشکم پشت سر هم سر م یها قطره

 ؟یباهام حرف بزن یخوا یکه نم ادیان قدر از من بدت م یعنی-

 کنم. یباشه من قطع م-

 رو به دندون گرفتم و گفتم: سالم لبم

 .دمیاش رو شن خنده یصدا

 ؟یروزه سکوت گرفته بود ؟یزد یسالم، چرا حرف نم-

 ؟یخوب-
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 باشه. یخوب؟ تا خوب چ-

 .ستمیگه خوب ن یکردم م فکر

 خواست اون هم مثل من دلش تنگ باشه. یدونستم، انگار دلم م یرو نم چراش

 ام یعال-

 ؟یرفت میزدم، اره خب خوش به حالشه، ناخواسته گفتم: با نس یپوزخند

 نه-

 .ینباش رانیکردم ا یدوباره برگشتم شرکت، فکر نم-

 رو بهت گفته؟ زیپس مهرداد همه چ-

 تو رو... میکه نس نیا یاره، حت-

 حرفم اومد. وسط

منم که  نیبشه تا نصف سهام شرکت رو بخره، اگه ام دوست داشته باشه ا کیخواد به من نزد یهه، اون فقط م-

 و... زهیبرام عز یلیکه خ یکیخوام،  یرو م گهید یکیدوستش ندارم، من 

 زنگ زد جواب ندادم. یچون تلفن رو قطع کردم و هر چ دمیحرف هاش رو نشن گهیتکون خورد و د پلکم

بر جام ص نیتا هم نمش،یبب یآوردم با دختر یباشه و طاقت نم یا گهیمال کس د انیتونستم تحمل کنم که آر ینم

 داشتم. وبیا

کرد ور  یم فیهم که ازش تعر یبود، البد دختر یاون ور آب حالش عال انیکردم و آر یم تیجا خودم رو اذ نیا من

 ه بودم؟من چه کار گهیدلش بود، د

 ها عادت داشتم. ییهوی نیمن به ا دم،یکش یدر اتاقم پوف محکم ییهویباز شدن  با

 زدم. یلبخند پر جون یاز خوشحال کایکمند و رون دنید با

 وروجک ها؟ نیکرد دایپ یجا رو چه جور نیشما ادرس ا-
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 جا رو گرفتم.  نیبه آراز زنگ زدم آدرس ا ،یرو جواب نداد تی: گوشکمند

 آراز حرف زده؟ جالب شد. با

 ؟یشده گفتم: چشمم روشن، شماره آراز رو از کجا آورد مشکوک

 ...یعنی... نه، زهیمن و من گفت: چ با

 .یتو بدون دنیدو تا با هم در ارتباطن، فقط ترس نیا گه،یبابا جون بکن د ی: اکایرون

 تعجب کردم هم خوشحال شدم، به خودم اشاره کردم. هم

 دونم و آراز یاز من؟ خب من م-

 خوش برخورده  یلیکه خ انیگم، آر ی: مکایرون

 کردم. زیهام رو ر چشم

 ؟یدیرو د انیمگه تو آر-

 دیفهم یاومد و وقت رونیهم از اتاقش ب انیو داد کرد، آر غیخورد شروع به ج چیکمند پاش پ م،یاومد یآره االن م-

 خوش حال شد. یلیخ میتوا یدوست ها

 دادم. میبه صندل یو چرخ دمیخند

 مهرداده  نیدیکه شما د یاون ان،یاز آر دهیدونستم بع یم-

 بود؟ نیا یگ ی: پس مهرداد که مکمند

 هم بود. پی: آره چه خوشگل و خوش تکایرون

 صاحبش  شیر خینگاهش کردم که گفت: البته ب مشکوک

 خوشت اومده؟ تعارف نکن. یانگار-

 گل هم داره. یدوست ها نیدونستم نورا از ا یفقط گفت نم ؟یشد یاالتیخ-
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 خودش اشاره کرد و ادامه داد.  به

 گفت ها یمن رو م-

 ؟یگفت یخب تو چ-

 خودم رو به اون راه زدم. ،یچیه-

 رو گرفت.  تهیها، بلکه سرش به سنگ خورد اومد توعه عفر یتو با همون فرمون ادامه بده، کج نر-

 به جونم افتاد. زیم یفتم، با خط کش روگ یچ دیاومد که تازه فهم یا عشوه

 رفتن. تیو در نها میبا بچه ها گپ زد گهید یکم

 کاناپه گوشه سالن نشستم. یکه االن مال مهرداد بود رفتم و رو انیاتاق آر به

  شیآخ-

 ؟یکن طنتیاتاق ش نیتو ا یفرصت نکرد ه؟یخوش گفت: چ سر

 .یهفت خوان رستم رو رد کن دیکاناپه نرم هم که با نینشستن رو ا تونه برداره، واسه یقدم هم نم هیآدم تو اتاقش -

 

 هفتاد و دوم پارت

 برداشت و نگاهم کرد.  ستمشیرو از س سرش

 جا. نیهم ایب یهر وقت خواست ستین انیآر یراحت باش تا وقت-

 .دمیهام رو به هم کوب دست

 خوام برم. یاز فردا پالسم، فعال که م-

 زدم. میشونیبه پ یدست 

 . میکن یرفع زحمت م گهیما د میچاکر-
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 اومدم. رونیبرام تکون داد و بالفاصله از اتاقش ب یو دست دیخند

 

 «انیآر»

 خونه دادم. داریرو به نعمت، سرا چمدونم

 زیم یاز صبحونه رو یمفصل ینیبرم که چشمم به س رونیگذاشتم و خواستم از اتاق ب زیآو یو شال گردنم و رو پالتو

 برداشتم و تو دهنم انداختم. ی، تخم مرغ آب پزافتاد

 داد. یپنج بامداد رو نشون م ساعت

 

 گذاشت و به طرفم اومد.  نیزم یداد، صدا کردم که فورا آب پاش رو رو یلب پنجره رو آب م یرو که گلدون ها نعمت

 بله آقا؟-

 ورزش کنم.  یخوام کم یصبحانه رو از اتاقم بردار، م ینیس-

 چشم آقا الساعه -

خونه رو  دمانیدونست چ یکرده بود، نعمت خودش م رییتغ ییها زیچ هی یکردن خونه شدم، جاچک  مشغول

 دوست دارم.

 زدم: نعمت؟ داد

 رسوند.خودش رو  فورا

 بله آقا؟ بله؟-

 طوره؟ نیخونه چرا ا لیوسا-

شرمنده آقا  اره،یعقل هر بار فقط گند باال م یب کهیکار کنه، زن یچ رو لهی: خدا بگم جمدیبه محاسنش کش یدست

 خودش بزاره. یگم زود همه رو سر جا یم اه،یروم س
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 خوبه-

خواستم  یکه چند سال گذشته بود، هنوز هم نم نیرو مادرم قبل از فوتش انتخاب کرده بود و با ا ونیدکوراس نیا

 تو گلوم افتاده بود. یگذشته تو خاطرات غرق شدم، بغض بد یآور ادیجا به جا بشه، با  یزیچ

 قدر دلم واسه مامان تنگ شده بود. چه

 خشک کردم. یشنا کردم و صورتم رو با حوله ا یا قهیدق ستیب دم،یرو در اوردم و تو استخر پر شرتمیت

 یبهش گفتم کس یبود، وقت نورا شده بود و کار شب و روزم نگاه کردن به عکسش ریفکرم درگ یچند روز حساب نیا

 کردم ناراحت شده. یچرا، اما حس م دمیرو قطع کرد، نفهم یفورا گوش نمیببرو دوست دارم تا عکس العملش رو 

 کس چیکردم، نورا مثل ه یاما حاال که فکر م گه،ید یدختر بود مثل دختر ها هیکرد،  یکه حالم رو دگرگون م یکس

 بود. ایر یمحبتش هم ب یشد، نورا حت ینم کیبهم نزد لیدل ینبود، خاص بود، ب

 بشه. مشیراحت وارد حر یلیشده بودم که اجازه داده بود نورا خ یانیآر

هام حرکت  قهیرو شق یوقت فشیظر یکه سر دردم رو خوب کرد لبخند رو لبم اومد، دست ها یفکر کردن به روز با

 من بود. یسر در گم یکرد، باز هم نورا، مجهول روز ها یکرد حس آرامش به وجودم رخنه م یم

 رهیباد کرده و پوست ت یتپل و با لپ ها ،یچهار ساله ا-سه یوارد شرکت شدم، دختر بچه  ییسر و صداها دنیشن با

 توجهم رو جلب کرد. دیدو یطرف و اون طرف م نیو با مزه که به ا

و نورا دست هاش  دیدو یکردم، دختره م ینگاه م یواشکیبودن و  هدیشد، هنوز من رو ند شترینورا تعجبم ب دنید با

 کرد. یسرش گذاشته بود و دختر بچه رو دنبال م یرو به حالت شاخ باال

 بود. دهیچیخنده شون تو کل شرکت پ یصدا 

 رو ادامه بده. شیگوش یکردم اما االن فقط دوست داشتم باز یم هینبودم حتما نورا رو تنب تیموقع نیا یتو اگه

 اومده بودم و غرقش شدم. رونیخشک و سخت خودم ب نینورا از پوست دنیزدم، باز هم با د یلبخند

 یخوام نگاهش کنم، چه قدر دلم واسش تنگ شده بود واسه حاضر جواب یبشم تا هر وقت م یداشتم نامرئ دوست

 هاش و زبون درازش طنتیهاش، ش
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داد  یلب سالم ریکرد فرار کنه رو گرفت و ز یزد و دست دختره رو که تقال مدستش رو به صورتش  دنمیبا د یگیب 

 فرق داشت، سالم کرد. شهیکه با هم یکه نورا به طرفم برگشت و با تعجب و نگاه

 شه.  یتکرار نم گهیاوردم، د یدخترم رو م دیصدر نبا یآقا دیگفت: ببخش یگیرو تکون دادم که ب سرم

 و خم شدم.زان یزدم و رو یگرم لبخند

بود، دستم رو به طرفش دراز  دهیپوش ینیشده بود و دامن پر چ یبود، موهاش به دو طرف خرگوش ینیریدختر ش 

 کردم.

 جا دختر خوب نیا ایب-

 با ترس نگاهم کرد و با نگاه از مامانش اجازه گرفت و اومد. اولش

 .دمیخوشگلش رو بوس یام گرفت، بلندش کردم و لپ ها هم خنده خودم

 تو یدختر کوچولو چه ناز-

 مگه نه نورا جون؟ نه،یزبون خوشگلش گفت: من خودم اسم دارم اسمم آو با

 هم گذاشت. یچشم هاش رو رو نورا

 زمیآره عز-

 یدید یدید-

 .میدیسه مون خند هر

 طونیش-

 .دمیگذاشتمش و لپش رو کش نیزم یرو

 کرد که دلم قنج رفت.  یناز خنده

 نداره. یمشکل نش،یاریب نیواستبامزه ست، هر وقت خ یلیخ-
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، بشه میکار جد طیوارد مح یانتظار نداشتن اجازه بدم بچه ا دیگفتم که هر دوشون تعجب کردن، شا یدونم چ ینم

 رو دوست داشتم. رییتغ نیسابق نبودم، خودم هم ا انیآر گهیاما من د

 اتاقم  ادیمهرداد ب نیبگ-

 بله حتما-

 به نورا انداختم و وارد اتاقم شدم. ینگاه دوباره

 بود نگاهش کردم. ستادهیدر وا یخنده مهرداد که جلو یصدا با

 خان گل  انیسالم آر-

 کردم. بغلش

 خوش گذشت؟ استیسالم، ر-

 پشت کمرم زد. محکم

 برو من هستم.  یدار یا گهیگم اگه مسافرت د یداداش م-

 به تاسف تکون دادم.  یخنده سر با

 ؟یکار کرد یهفته چ نیا نمیبده بب س،ییت خوش گذشته، خب جناب ربه یانگار-

 

 هفتاد و سوم پارت

 به طرفم گرفت. یزرد پوشه

 تموم شد و کل مبلغ رو، چک دادن واسه پس فردا مایشرکت س ینقشه ها-

 کردم. یبررسزدم و نقشه ها رو  ستمیرو به س فلش

 د؟یقرارداد به کجا رس انیآر-
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 .دمیکش یپوف

با حذف  یمغزشون رو شستشو داده بود، ول یاز پور سانت رو کم کنم، سار یبه هزار زحمت مجبور شدم درصد-

 .میچند درصد سود، دوباره قرارداد رو بست

 .دیهاش رو به هم کوب دست

 .یدیکار، تازه از راه رس الیخیداداش ب-

 هفته نبودم کار ها عقب افتاده. هیبزار تمرکز کنم،  سیه-

 باو یخیبودم؟ ب جیجا هو نیبنده ا دییفرما یپس م-

 کردم. زیهام رو ر چشم

 ؟یچ یعنیباو؟  یخیب-

 دست بردار  الیخ یب یعنی-

 بهش رفتم. یغره ا چشم

 توام حرف زدنت شده مثل نورا؟-

 در من اثر کرده نیکمال هم نش-

 کار ها نبود. نیشرکت واسه ا طیخوش نداشتم نورا سر و گوشش با مهرداد بجنبه، مح اصال

 به طرفش پرتاب کردم که شروع به ادا و اصول در اوردن کرد. یخودکار

 .رمیگ یطالقم رو ازت م ؟یکن یمن بلند م یدستت رو رو کهیمرت-

 .یبه آب داد یفهمم چه دست گل ینم یزیر یپاشو پاشو، تو تمام تمرکز من رو به هم م-

 گهیقهوه ته فنجونش رو خورد و گفت: دست شما درد نکنه د 

 جا اتاقته؟ نیا یمهرداد هورت نکش، برو سرکارت، نکنه فکر کرد-
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 به خودم دادم که مثل جت در رفت. یکاناپه ولو شد و دست هاش رو باز کرد، تکون یرو

 و حواسم رو به نقشه ها دادم. دمیخند

*** 

 «نورا»

 ماه بعد چند

 دکمه پاسخ رو زدم. یدر اوردم و هول هولک فمیرو از ک لمیکردم خم شدم و موبا یم یکه رانندگطور  همون

 ؟ییسالم کجا-

 ؟یاز ما کرد یادیسالم پرهام، چه عجب -

 بودم اصال... الریکردن آ دایپ ریباور کن درگ-

 ؟یکرد داشیپ-

 .میزن یشرکت اون جا حرف م امیکه رفته آلمان، حاال م دمیفهم ینه هنوز، ول-

 االن پشت فرمونم. نمتیب یباشه م-

 مراقب خودت باش فعال.-

 

 نشستم که دست هاش رو تو هم قفل کرد. کنارش

 .مینیهم رو نب گهید دیجا چون شا نیراستش اومدم ا-

 چرا؟-

 رانیخواد برگرده ا ینم گهید الریچون ظاهرا آ شه،یرم آلمان، احتماال واسه هم یشب پرواز دارم م-

 ؟یبر یخوا یکردم، باز هم م داتیگفتم: پرهام بعد سال ها تازه پ همعترضان
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 رو گرفت. دستم

تنها بمونه،  بیکشور غر هیمن، تو  یدختر به خاطر غرور و ندونم کار هیتونم اجازه بدم  ینمنورا مجبورم، من -

 .ستین نیاشتباه کرده قبول اما حقش هم ا

 نداشت.  یا دهیبود و مخالفت من فا رو گرفته مشیبگم پرهام تصم یدونستم چ ینم

 دستش رو به پاهاش گرفت و بلند شد. م،یحرف زد گهید یکم

 رم. یم گهیمن د-

هم رفت  یبهمون کرد و اخم هاش تو یقیاومد و نگاه عم رونیهم از اتاقش ب انیکه هم زمان آر میاومد رونیاتاق ب از

 قدم به طرفم برداشت. هیو 

 اتاقم. ایخانم اعتماد چند لحظه ب-

 به پرهام کردم.   ینگاه

 .امیفعال کار دارم بعد م-

 قدم برداشتم که داد زد. یبه طرف در خروج 

 االن گفتم. نینورا هم-

 .دمیمشت شده اش رو د یترس برگشتم که صورت قرمز شده و دست ها با

 شد؟  یجور نیدفعه ا کیچرا  نیا-

 باال دادم. یا شونه

 .امیجا باش من االن م نیا-

 دادش بلند شد. یدر اتاقش رو نبسته بودم که صدا هنوز

 کنه؟ یکار م یجا چ نیپسره ا نیا-
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 بود و پشتش به من بود. ستادهیتعجب به طرفش رفتم کنار پنجره وا با

 ه؟یرفتار ها چ نیا لیفهمم، دل یجناب صدر منظورت رو نم-

 بودم. انیتا قبلش که آر بهیگفت: االن شدم جناب صدر؟ عج یپوزخند مسخره ا با

 اما جواب سوالم رو نگرفتم.-

م زنه، او یدونه نوه مورد اعتمادش، با پسر ها الس م یپدربزرگت تو رو به من سپرده که مواظبت باشم، اما انگار نم-

 صدر انیشرکت آر ،یرو انتخاب کرد ییخوب جا

 خودش داد زدم.مثل  ارمیطاقت نداشتم جلوش کم ب گهیقدم به طرفم برداشت، د هی

 کیبهش نزد یکه هنوز اجازه نداده پسر یمن نورام، دختر ؟یزن یبه من تهمت م یخفه شو، به چه جرات انیآر-

 ؟یکن رمیان قدر راحت تحق یتون یبشه، چه طور م

 محضه تیواقع-

ا لطف ست،یبوط ناصال به تو مر نیگردم و ا یام و با هر کس که بخوام م یرو تو گوشت فرو کن، من دختر آزاد نیا-

 یکاره من چیچون ه ،یاریرو واسه من در ن یرتیغ یمرد ها نیا یکن ادا یسع

 یکجا م یبرام مهم یکرد الیشده اش گفت: اگه خ دیکل یدندون ها یبرد و بازوم رو گرفت و از ال نیرو از ب فاصله

 یبگم که سخت در اشتباه دیبا یپلک یپسره م نیبا ا ایاسمش؟ آها پرهام،  هیپسره چ نیبا ا ای ،یکن یکار م یچ یر

 من فقط...

 . یدم تو کار هام دخالت کن یاما بهت اجازه نم ،یبه خاطر پدربزرگم مواظبم دمیباشه فهم-

 قدم به عقب رفتم. هیول کرد که  ییهویزد و دستم رو  یپوزخند

 اشاره اش رو مقابلم گرفت.  انگشت

ات ه یکثافت کار نیا گهیپس بهتره د ست،یقرار گذاشتن با پسر ها ن یجا جا نیخانوم کوچولو، ا یاومد ییبد جا-

 .یاریجا ن نیرو ا
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 کرد، یم ینیگرفت، حرف هاش رو دلم سنگ شیاحساس کردم تا عمق قلبم آت انیحرف ها از زبون آر نیا دنیشن با

 بود؟ من که فقط تو رو دوست داشتم. یمگه گناهم چ

 .دیچرخ یچشم هام م نیب یمونیگونه پش چیبدون ه نگاهش

 

 هفتاد و چهارم پارت

 .نهیروم رو ازش گرفتم تا اشکم رو نب عیو سر اوردمیتو چشم هام جمع شده بود، طاقت ن اشک

 . دمیو شن زشینفرت انگ یحرص درارش و پشت بندش صدا یپوزخند ها یرفتم صدا یطور که به طرف در م همون

 یا هیتوام مثل بق دمیاما حاال فهم ،یدختر ها فرق دار هیکردم با بق یفکر م-

 که از درون داغون بودم با غرور سرم رو باال گرفتم. ینتونستم خودم رو کنترل کنم و در حال گهیحرفش د نیا با

 ...یبرو راپورتم رو به پدربزرگم بده ول ،یهام که تو گفت نیآره من همه ا-

 قدم به طرفش برداشتم. هی

 ؟یدیفهم ،یمواخذه ام کن لیدل یدم ب یاجازه نم بهت یول-

 گفتم. یبلند یآخر حرفم رو با صدا کهیت

 غرورم له شده بود بزار بشکنه گهیحاال که د خت،یر یم نییهام پشت سر هم پا اشک

 .دمیدر د یجلو یو عصبان یجد افهیکه پرهام رو با ق دمیدر رو کش رهیدستگ

 کبود شد. تیکه صورتش از عصبان دینکش یزوم شد و طول سمیخ یچشم ها یرو نگاهش

 دهنم گذاشتم. یبرداشت، با ترس دستم رو رو زیخ انیبه طرف آر یببر زخم نیرو کنار زد و ع من

 انیآر یکیزد  یپرهام م یکیاومد،  ینم رونیاز گلوم ب ییصدا 

 زدم. غیج
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 بسته-

ون کنم ج ینم نیورا بهش بگو دستش رو بکشه وگرنه تضمو گفت: ن دیکش رونیاش رو از چنگ پرهام ب قهی انیآر

 سالم به در ببره.

 رو ندادم که دوباره گفت: نورا با توام جوابش

 هم دم داره شیشمیک ،یه یاش رو گرفت: ه قهیشده و  یدوباره عصبان پرهام

 حرف دهنت رو بفهم-

 شدن. زیدوباره از سر گرفت و گالو دعوا

زد که فورا  انیبه صورت آر یحرکت مشت هیچشم هاش رو گرفته بود و تو  یبه پرهام افتاد که خون جلو نگاهم

 نشست. نیزم یحال رو یگذاشت و ب شینیب یدستش رو رو

 .دیاومد قلبم لرز یم رونیانگشت هاش ب یکه از ال به ال یخون دنید با

 به پرهام نگاه کردم و تو صورتش داد زدم. تیعصبان با

 هان؟ ش؟یزد یپرهام به چه حق-

هر  شرفیب نیا ؟یگ یم یدار یمعلوم هست چ چیتعجب نگاهم کرد و چشم هاش پلک زد و دل خور گفت: نورا ه با

 از دهنش در اومد بارت کرد.  یچ

 ... اون...انیآر ش،یبزن یکردم گفتم: تو حق نداشت یم هیطور که گر همون

 .ختمیتونستم ادامه بدم، فقط آروم اشک ر ینم

 .امیخوام، من از پس خودم بر م یرو نم تیجور نیا یمن طرفدار ،یحق نداشت-

 زمزمه کرد. ناباور

 نورا-
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 نیتونستم اجازه بدم پرهام ا یکه با حرف هاش خوردم کرده بود، اما نم نیکرده بودم، با ا ریگ یسخت یدوراه تو

 خواستم خار به پاش بره. یمه کس من شده بود، نمبرخورد کنه، اون ه یجور

 داد. یپرهام افتاد که  بسته شدن در نشون از رفتنش م یخال یبه جا نگاهم

 دراوردم و کنارش رو زانو نشستم. بمیاز ج یدستمال عیتو اون حال و وضع سر انیآر دنیبا د 

 داده بود. هیتک زشیم یجلو به

 رو به طرف دماغش بردم. دستمال

 پاکش کن اد،یون مخ-

 و خون دماغش رو پاک کرد. دیحرص دستمال رو از دستم کش با

 کرد. یتمام نگاهم م یرحم ینداشت و با ب یمونیهنوز هم نگاهش رنگ پش 

 به در کرد.  یاشاره ا 

 برو عشقت ناراحت نشه.-

ه ک یپرهام ستادم،یپرهام وا یجلو انیرو فرو کش کردم، من به خاطر آر تمیعصبان یتر شدم ول یحرفش جر نیا با

 زدم.  رونیسرد و خشکش گرفتم و از شرکت ب یفقط قصد داشت طرف من باشه، نگاه دل خورم رو از چشم ها

 .دمیکش یشرکت نفس آسوده ا یپرهام جلو نیماش دنیبودم که نفسم بند اومده بود با د دهیدو انقد

 فرمون گذاشته بود. یرو رو سرش

 .دمیناراحتش رو شن یکنارش نشستم که صدا 

 ؟یاومد یواسه چ-

 خواستم سرت داد بکشم. یپرهام من، باور کن من نم-

 نگاهم کرد. یرو بلند کرد و با دل خور سرش
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 تعصب رو نسبت بهش داشتم. نیهمه کسم بود، هم الرینورا من هم اون موقع ها که آ یدون یدم، م یبهت حق م-

 گفتم: منظورت چ... مشکوک

 مقابل لبم گرفت.اش رو  اشاره انگشت

 . یدونم دوستش دار یمن م ؟یکن یچرا انکار م ش،یه-

 دهنم گذاشتم.  یدستم رو رو ناباور

 اون هم از من؟ ؟یپنهون کن یخوا یچرا م-

 نداشتم. یشده بودم و چاره ا میتسل

 کردم.  یا یام خنده عصب هیگر ونیم 

 شدم. ینم انیام نه؟ اگه نبودم که عاشق آر وونهید-

 .ستیطور ن نیا-

 چه طور باهام حرف زد؟ دوستم نداره. یدیهست، ند-

 داره-

 باال بردم.صدام رو  تن

  ؟یفهم یرو م نینداره، اون ازم متنفره ا-

 .یشد؟ چون با من بود یچه طور عصبان یدیدم، ند یرو بهت قول م نیرو گرفت و نوازش وار گفت: ا دستم

 زدم. پوزخند

 ده؟ عشق؟ یم یها چه معن نیکشه، ا یتو کار هام سرک م تشیه خاطر مسئولآدم خشک که ب هی-

 گفتنش براش سخته. دیفقط بهش مهلت بده شا-

 نگاهش کردم. شرمنده
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 پرهام من رو ببخش دست خودم نبود، تند رفتم.-

 خورد.  انیکه فقط آر یدینشده که د یزیکنم، چ یدرک م-

 .دمیبه بازوش کوب یمشت

 کرد. دییشه حرفت رو تا یم میریبگ دهیمچ دستت رو ناد یگوشه چشمت رو و قرمز یاگه کبود-

 ؟یرو به رخم بکشون انیآر یخوا یخوبه حاال م-

 .دمیرو پشت پنجره اتاقش د انیبه شرکت کردم که آر یشدم، سرم رو باال گرفتم و نگاه ینینگاه سنگ متوجه

 ار رفت.کرد فکر کنم متوجه شد که فورا کن یما نگاه م به

  گهیبرم د دیمن با-

 شهیواسه هم دیو رفت، شا میکرد یهم خداحافظ از

 

 هفتاد و پنجم پارت

 .دمیرو د انیسرم رو چرخوندم که آر ینیبوق ماش یبه رفتنش بودم، با صدا رهیدونم چه قدر خ ینم 

 پشت فرمون نشسته بود، کنار رفتم که به سرعت جت از کنارم رد شد. یاخم وحشتناک با

* 

که  هیچه حس نیدونست ا یکرد، خودش هم نم یم خیلب خودش رو توب ریکرد ز یم یهمون طور که رانندگ انیآر

فرمون  یبود و مشت هاش رو محکم رو یداره، پاش رو پر فشار رو پدال گاز گذاشت و سرعتش رو باال برد، عصب

 منقبض شده بود. تیداد، فکش از شدت عصبان یفشار م

شد، فکر کردن به نورا  یم تیاذ یا گهیهر پسر د اینورا به پرهام  یکیبود هم از خودش، از نزد یهم از نورا عصب 

 داغونش کرده بود.

 نداشت. یکدومشون جواب چیه یگفت و برا یلب م ریها رو ز نیا
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 .دیفرمون کوب یمشتش رو رو یعصب

 قلبم آروم و قرار نداره؟ نمتیب یم یچرا وقت ؟یش یلعنت به تو نورا، چرا از ذهنم پاک نم-

 عاشق شده بود. انیکرد و از وضعش کالفه بود، آر یم یرو سر فرمون خال تشیعصبان

 .ارهیخواست قبول کنه و به زبون ب یدونست اما نم یکه خودش م نیمثل ا 

 ان؟یچرا من اخه؟ آر-

رفت، اما حاال گند زده بود  یلو مبا خشونت مخالف بود و با منطقش ج شهیکه هم یدختر دعوا کرد، کس هیبه خاطر  

 دشیبه عقا

 جواب کیاز  غیکرد، اما در یم خیسر هم خودش رو توب پشت

 از سرعتش رو کم تر کرد.  یدست هاش رو تو موهاش فرو کرد و کم پنجه

 کرد. یبهش فکر م دینبا

* 

 روش نوشتم.برداشتم و  زیم یاز رو یادداشتیپرت کردم و برگه  یکاناپه ا یرو با شدت رو فمیک

 خوام استراحت کنم.  یم ،یایکن باال ن یرم حمام، سع یمن م-

 قرار دادم. نهیکه نعمت بب ییرو جا ادداشتی

 تختم ولو شدم. یاومدم و رو رونیحموم ب از

داد، همون  یهام رو ماساژ م قهیشق فشیظر ینورا افتادم با اون دست ها ادیتونستم بخوابم،  ینم دیسردرد شد از

 کارش حالم رو خوب کرد.

 بلند شد. میگوش یکه داشتم، چشم هام رو بستم که صدا یهمون سر درد با

 بر خر مگس معرکه لعنت-
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 شدم که دوباره زنگ زد. الشیخ یبود حوصله جواب دادن نداشتم، ب مهرداد

 ه؟یبلند جواب دادم: چ یصدا با

 بدو خودت رو برسون، نورا انیآ...آر-

 اسم نورا وحشت کردم. دنیشن با

 شده؟ ینورا چ-

 ...مارستانیبرمش ب یتصادف کرده، من دارم م-

 پرت کردم و فورا آماده شدم. یرو به طرف یگوش دمیرو شن مارستانیاسم ب تا

 شه، تصادف؟ یخدا باورم نم یشده؟ وا یچ نورا

بودم که  دهیبودم، ان قدر دو شونیرسوندم، حالم خوب نبود و پر مارستانیخودم رو به ب یدونم با چه سرعت ینم

 اومد. ینفسم در نم

 بود، قلبم رو چنگ زدم. ختهیمهرداد ر یدست ها یمن رو یبود، خون نورا یدستش خون دم،یدور مهرداد رو د از

 شده. ینداشتم از مهرداد بپرسم که چ طاقت

 مهرداد، نورا کجاست؟-

 زد. هیتک واریگرفت و به د نییسرش رو پا یناراحت با

بود، انگار حالش خوش نبود،  بیعج دم،یرو د ادهیپ یخواستم برم شرکت، همون لحظه نورا رو اطراف شرکت تو-

 اومد که... یداشت م انیتا برسونمش، آر ادیم بشه، گفتم بصداش کردم جواب نداد، چند بار بوق زدم تا متوجه ا

 گهی: جون بکن ددمیغر

 از پشت بهش زد و نورا افتاد. یموتور هیاومد، اما حواسش نبود که  یداشت م-

 براش افتاده؟ ی: چه اتفاقدمیرفت، پرس یم لیکه تحل ییمشت کردم و با صدارو  دستم
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 داره. یدستش هم احتمال شکستگ هیگن  یم ده،ید بیآس شیشونیپ-

 مهرداد رو تو مشتم گرفتم. قهیو  دیخون به مغزم نرس گهیحرف د نیا با

 تو بود. ریکشمت مهرداد، همش تقص یم ،یلعنت-

 خوشحالم؟ یلیاالن خودم خ یکن یزد: ده ولم کن، فکر م داد

 ها؟ ؟یاومد چ یسر نورا م یا گهید یاگه بال-

 گرفت. نییپاسرش رو  شرمنده

 جواب من رو بده؟-

 نفر دورمون جمع شده بودن. چند

 زدم. داد

 ن؟یا معرکه گرفتج نیا هیچ-

 با تعجب نگاهم کردن و رفتن. همه

 ود؟ب یمهرداد چ ریکرد، تقص یم یبا انگشت هاش باز ریگوشه نشسته بود و سر به ز هیتنها برادرم  قم،یرف تنها

 و دستم رو جلوش گرفتم. ستادمیو جلوش وا دمیبه موهام کش یا پنجه

 پاشو-

 نداد. محلم

 اریسگ من رو باال ن یمهرداد بلند شو اون رو-

 .ستادیحرکت وا هیرو گرفت و با  دستم

 اصال کجاست؟ نم؟یشه نورا رو بب یاالن م-

 اتاق عمل-
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 ولو شدم. یحرف از مهرداد رو صندل نیا دنیشن با

 با نورا دعواتون شده، اره؟ یگفت انگار یگیمن شرکت نبودم، اما ب انیآر-

 هم گذاشتم. ینگفتم و چشم هام رو رو یزیچ

 ؟یرو به خودت تلخ کن تیزندگ یخوا یم یتو تا ک ان؟یآره آر-

 شدم، نگاهش کردم و گفتم: ادامه بده، خب؟ یمنظورش نم متوجه

که موهاتون رنگ دندون هاتون شد؟ چرا ان  یوقت ن؟یادامه بد یمسخره باز نیبه ا نیخوا یم یتا ک ان،یبسته آر-

کم به خودت  هی دیافتاد تا شا یحال و روز م نیبه ا دینورا حتما با نم،یبب ؟یبه خاطر چ ؟یجنگ یم یقدر با زندگ

 ها ارزشش رو داره؟ نیهمه ا ؟یایب

 

 پس ساکت شو یدون ینم یچیلب گفتم: مهرداد، تو ه ریز

چون  یفهم یاز عشق نم یچیبزار رک بهت بگم، تو ه انیرو نشناسم؟ آر قمیشه رف یدونم، مگه م یاتفاقا خوب م-

 سر ییچه بال یدیکه نفهم یان قدر غرق کار و شرکت شد ،یدیرو ند انتیو الک خودت بوده و اطرافسرت ت شهیهم

که عاشقش  نیفقط به خاطر ا ،یکرد ام چه قدر مسخره دم؟یکش یمن چ شیآسا هیسر قض ادتهیخودت اومده، 

چرا؟ چون همه  یکن یکس دل نبستم، فکر م چیرو گرفت، بعد اون من به ه شمیبا من نساخت و آسا ایبودم، دن

کنم، آرامش تو هم نوراست، اونه که  دایپ گهید یکیتونستم آرامش نگاهش رو تو نگاه  یبود، آرامشم بود، نم میزندگ

 .یدختر نکرد نیبه ا ینگاه یکارته، تو حت تیچون همه زندگ یفهم یخبر، نم یاز همه جا ب وتو قلبت لونه کرده و ت

 کرد. یاز من فرار م شهینورا بود که هم نیگه؟ من به نورا نگاه نکردم؟ ا یم یچ نیا

 رو بفهم. نینورا از من متنفره ا-

 ایبه خودت ب یول ان،یباهات ندارم آر یحرف گهیمن د ،یفهم ین یچیو ه یکارت غرق شد یتو-

 تیکنه، مشت دستم از عصبان نیخواست بهم توه یام دوست داشتم، اما اصال دلم نم رو مثل برادر نداشته مهرداد

 شم. یداد زدم تا خال نیبنابرا اد،یصورتش فرود ن یکردم که رو یخودم رو کنترل م دیبا د،یلرز یم
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 مهرداد برو حوصله ات رو ندارم.-

 بلند شد و لحظه اخر نگاهم کرد. یدل خور با

 رم. ینم نمیرم تو محوطه، تا نورا رو سالم نب یم-

 من نگران شده بود. مهرداد هم واسه حاال

 خودم مهم بود. یتمام بود اما فقط نگران یدونم خود خواه یخواستم، م یکس رو واسه نورا نم چیه ینگران من

 که روبروم بود، سرم رو باال گرفتم. یپرستار دنید با

 ن؟ییهمراه خانم اعتماد شما-

 رو تکون دادم. سرم

 .نیریدارو ها رو بگ نیا دیمنتقل شدن به بخش، با-

 به نسخه کردم و بلند شدم. ینگاه

 کرد. یاومدم که مهرداد جلوم رو گرفت، هنوز هم دل خور نگاهم م رونیب مارستانیب از

 نورا خوبه؟ ؟یر یکجا م-

 رو جلوش تکون دادم. نسخه

 جا نداره. نیظاهرا داروخونه ا رم،ینورا رو بگ یرم دارو ها یم-

 .دیرو از دستم کش نسخه

 .رمیگ یتو برو من م-

 از نورا دور بمونم. یا هیخواستم ثان یحوصله نداشتم و نم واقعا

 زد. یش گذاشتم که لبخندشونه ا یرو رو دستم

 شرمنده، تند رفتم.-
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 .میحرف ها رو ندار نیمن و تو که ا-

 همون پرستار به طرفش رفتم. دنیشدم و با د مارستانیوارد ب دوباره

 .نمیرو بب مارمیخوام ب یخانم من م-

 تازه منتقل شدن. شونیشه آقا، ا ینم-

 خودم نبود، داد زدم. دست

 نمشیبب دیمن با-

 ن؟یشما همسرشون هست-

 خوردم، من؟ همسر نورا؟ جا

 لبم رو با انگشتم پاک کردم. یرو لبخند

 بله-

 .نیریو از خودشون اجازه مالقات بگ نیبا دکترشون حرف بزن نیتون یم-

 کردم به طرف اتاق دکتر راه افتادم. یتشکر

بود، اما  کیکوچ یدر رفتگ هینورا حرف زد، خدا رو شکر دستش نشکسته نبود و  یجسم تیراجع به وضع یکم

 خورده بود. هیشده اش چند بخ یسرش زخم

 .نمشیفکر کرد همسرشم اجازه داد بب یوقت دکتر

 کردم. دایشوق و ذوق اتاق نورا رو پ با

 بانداژ و دستش هم با آتل بسته شده بود. شیشونیب بود، گوشه پخوا یتخت یرو

 

 هفتاد و ششم پارت
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 شده بود. یخواستن یحساب مارستانیب یصورت یاون لباس ها یقلبم درد اومد، تو تیوضع نیتو ا دنشید با

 کشه. یطول م یبره،  دو ساعت یهوشیگفته بود تا اثر ب دکتر

 زدم و زمزمه کردم. یتختش نشستم و دستش رو تو دستم گرفتم و پشت دستش رو بوسه ا کنار

 زیچشم هات رو باز کن عز نم؟یبب یجور نیرو ا طونیخوام اون دختر ش یکه من نم یدون یپاشو، نم زمینورا، عز-

 دلم

 با حرف هام نرنجونمت. گهیدم د ینکنم، قول م تتیاذ گهیدم د یآروم جونم... تو چشم هات رو باز کن من قول م-

 .دمیو پر فشار بوس یهام رو دو طرف صورتش قاب گرفتم و لبش رو طوالن دست

 که داشتم به وجد اومدم. یحس تازه ا از

حرف  یشد داریب یوقت انیاما به خاطر آر یدونم دوستم ندار یچمه؟ م یدون ینورا قلبم آروم و قرار نداره، تو م-

 کن و ببخش، من تو رو بد رنجوندم. یخانوم ر،یبگ دهیامروزم رو فراموش کن، تهمت هام رو ناد یها

 ...یدیو نفهم یخودت کرد وونهیزبون دراز؟ تو من رو د یجوجه کوچولو-

 نورا من...دوست...-

 شده به اطرافش نگاه کرد. جیحرفم تموم نشده بود که چشم هاش رو باز کرد و گ هنوز

 خوشگلش نگاهم کرد. یهم با همون چشم ها من باز یخدا

م، اما مرد هیمن  ارم،یکرد رو به زبون ب یم ینیکه رو دلم سنگ یحرف یبگم چه قدر دوستت دارم، نزاشت ینزاشت نورا

 نبردم؟ یمن نورا رو دوست داشتم، چرا زودتر به حسم پ زم؟یتونم تو خودم بر یمگه چه قدر م

اون هم دوستم داشت؟ انگار منتظر بودم تا خودش جوابم  ؟یشدم، اما نورا چ یم ینیریدوست داشتن نورا غرق ش از

 ه*ر*ز*ه باهاش رفتار کرده بودم. هیبه جونم زد، حق هم داشت، من مثل  شیرو بده، اما نگاه سردش آت

 نگاهم کرد. یو با اخم پر رنگ دیکش رونیرو از دستم ب دستش

 .دمشیبوس یدم و طوالنصورتم آور یدستش رو گرفتم و جلو دوباره
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 .اوردیخودش ن یبود اما به رو متعجب

 ؟یخوب زمینورا، عز-

 نگفت و سرد نگاهم کرد. یزیچ

 من رو... نیبب ؟یخانوم-

 دییامحترم لطفا بفرم یلحن ممکن، گفت: آقا نیبه پهلو شد و پشتش رو به من کرد و با سرد تر چ،یکه نکرد ه نگاهم

 .رونیب

 زد؟ یباهام حرف م ینورا بود که ان قدر خشک و رسم نیشد، ا ینم باورم

 گفتن هاش رو فراموش کرد؟ یآر

 یکیعشق  ،یکیخود دار بودم، به قول مهرداد خدا  یو بلند شدم، بسته هر چ اوردمیتحمل ن گهید

 خواستم از دستش بدم. ینم گهیوار دوستش داشتم د وانهیمن با خودم کنار اومده بودم، حاال که د آره

 ؟ینگاهم کن یحت یخوا یو آروم گفتم: نم دمیپهلوش کش یرو نوازش وار رو تمدس

 .دیصورتش کش یرو رو ملحفه

 .یتا راحت باش رونیرم ب یباشه نگاه نکن، من م-

 قدم ازش دور شدم. هیرو برداشتم و عقب عقب  دستم

 کرده بود؟ هیصدا گر یمن، ب یاز اشکش نگاهم کرد، نورا سیخ یبرگشت و با چشم ها یفور

 ...ینزن لعنت شیرو آت قلبم

 .نمیلحظه اشکت رو بب هیطاقت ندارم  من

 با نگاهت اشتباهم رو به رخم نکشون. گهیاز حرف هام، تو د مونمیمن خودم پش ؟یعذابم بد یخوا ینورا م-

 اش هق هق کرد. هیگر ونیم



 یشراکت اجبار

 
310 

 

 چیچرا ه م؟یسال چرا نشناخت کی نیا یتو ؟یزن یبهش تهمت م یدختر که به راحت هیاز دل  یفهم یم یتو چ-

 من ستم،ین میمن مثل نس یدیچرا نفهم ستم؟ین زونیاطرافت آو یکه من مثل دختر ها یفکر نکرد نیوقت به ا

ثل کف م ،ینیب یکه م نمیمن هم بکشه،باشه و نازم رو  یکیتا  ستمیمن ناز کردن بلد ن ستم،یبلد ن ختنیعشوه ر

 ؟یفرض کرد یبهم بخوره، اما تو من رو چ یکردم، نزاشتم دست احد یسال با آبرو زندگ ستیدست، من ب

 انیدادم، من دلش رو شکستم، لعنت بهت آر یرو کامل بهش م حق

ام گذاشتم و با  نهیس یبردم و بغلش کردم، سرش رو رو نیاشک هاش رو نداشتم فاصله رو از ب دنیتحمل د گهید

 سرش کاشتم. یرو یوجودم بوسه ا یهمه 

 ؟یکار کنم که آروم بش یآروم باش دردت به جونم... من اشتباه کردم، نورا بگو من چ-

 و هق زد. ادیب رونیکرد که از بغلم ب تقال

رفت، قبل  شهیحاال هم واسه هم ،یدوست معمول هیکه پرهام دوست منه،  یدیدست به من نزن، ولم کن، تو نفهم-

 دم.کر یکردم ارزشت ازش باال تره اما نبود، اشتباه فکر م یفکر مکه  ییرفتنش من دلش رو شکوندم، به خاطر تو

 و داد زد. دیفورا دستش رو کش دم،یرو به طرف لبم بردم و بوس دستش

 ..ولم کن. یخوام صدات رو بشنوم، لعنت یخوام دستت به من بخوره، نم ینم ؟یکرد دایپ ییولم کن، مشکل شنوا-

 کار کردم؟ یاومد، من باهات چ یم دختر چه قدر از من بدش نیزدم، ا پلک

 خواستم. ینم گهیبشه، د تیخواستم دوباره اذ یاز خودم جداش کردم، نم آروم

 نکن، فقط... هیگر زمیباشه عز-

 .دیکش ادیخورد فر یم غیبه ج ترشیکه ب یبلند یصدا با

 .نمتیخوام بب یوقت نم چیه گهیبرو تنهام بزار، د انیفقط برو... آر ،یبگ یچیخوام ه ینم ستم،یتو ن زیمن عز-

 اشک هاش شدم. رهیو خ ختمیعشقم رو تو چشم هام ر تمام

 .دمیبر گهید یدیفهم یکاش م ،یخوند یحرفم رو از چشمم م کاش
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 ...هیمعن یبدون تو برام ب یوقته پر شده، زندگ یلینورا، آستانه تحمل من خ بسته

 ...هیکاف نیفقط با من بمون، هم تو

 ...زمیر یرو به پات م ایش، من دنفقط مال من با تو

 راحت باشه که تو رو دارم، فقط ازم جدا نشو... المیبگو بمون، تا خ تو

 

 هفتاد و هفتم پارت

 ...غیفقط ج د،یکش غیج دوباره

عشقت داره از وجودت  ینیسنگ کوب کنه، درد داشت بب دمیترس یداد، م یداشت عذابم م نیزد، هم ینم یحرف

 کشه. یدرد م

 به طرفش رفتن و آرومش کردن. ینورا در اتاق باز شد و آراز به همراه پرستار یسر و صدا ها با

 ازش دور بشم. شهیبود که واسه هم نیخواستم، خواسته اش ا یبودم، حاال که نورا رو م ستادهیگوشه وا هیفقط  من

 .ارمیمن تاب نم ؟یتونم لعنت یمن م مگه

 کنم. ینم تتیاذ گهیم، فقط آروم باش... دکن یم یبخوا یهر کار ،یبخوا یچ هر

 کوچولوش به من اشاره کرد. یبا دست ها دم،یرو شن صداش

 جا بره. نیآراز بگو بره، بهش بگو از ا-

 آراز حصار شده بود. یدست ها یبه دست هاش افتاد که تو نگاهم

 شد؟ یخورد م یمگه غرور آدم با چ ره،یچشمم دستش رو بگ یجلو ینداشتم کس خوش

 گهیده برو د ست،یحالش خوب ن ینیب ی: مگه نمآراز

 زدم: خدا حافظ لب
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 خورد بشم. نیاز ا ترشیخواستم ب ینم گهیرو گرفتم، د ازش

 هم گذاشت. یچشمش رو رو دنمیبا د مهرداد

 درکش کن. ست،یحالش خوب ن-

 کنم، حق داره یگفتم: درک م سرد

 داداش میبر-

 

 با مهرداد عوض کردم. رو رمیو مس میخارج شد مارستانیب از

 ایخوام تنها باشم، دنبالم ن یم-

 ؟یعقلت رو از دست داد ؟یوقت شب کجا بر نیا ادهیپ-

 تونستم بگم آره یکاش م یا

 برو رد کارت-

 و رفت. لهیمخت تعط یعنیبه سرش کرد،  یا اشاره

 نشستم. یپارک مکتین یکم قدم زدم و رو هی

 گذشت. یم یچند سال دم،یکش گاریکه س یبار نیآخر از

 و مرگ مادرم بود. یاون هم واسه اون تصادف لعنت 

 زدم و غرق خاطراتم با نورا شدم. شیگرفته بودم رو آت مارستانیکه از بوفه ب یگاریس

* 

 هاش رو برداشتم. لیپاست یوقت

 ه؟یها چ نیا-
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 نیخواست یکه م ییهمون ها-

 ریمال بچه خوردن نداره بگ-

 خودت یخوام ارزون ینم-

* 

 ؟یاخم دار شهیتو چرا هم-

 تا بنا گوش بازه شتین شهیکه تو هم لیبه همون دل-

 شه؟ یبا هر خنده چه قدر به عمرت اضافه م یدون یم-

 مردم؟  یم دیهمه اخم تا االن با نیالبد من با ا-

 خدانکنه-

 داشتم. یرو گفت چه حس خوب نیا یوقت

* 

 .یبخور دیبا-

 ها دوست ندارم. زیچ نیمن از ا یلج باز یلیخ-

 دستوره هی نیبه دو نکن، ا یکیبا من -

* 

جا از ترس کار دست خودش  نیمثل من ا یکی یگ یرو بزن معلوم نباشه، نم نکیع نیا ایباز که اخم هات تو همه، ب-

 ده؟ یم

 نکن بچه-

* 
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 مراقب خودت باش! -

 ؟یگفت یزیچ-

 فروشنشون یدزدن و م یهستن که کوچولو ها رو م ییباندها هی دمیآخه شن ،یآره گفتم مراقب باش-

 ه؟یزنده واسه من چ یقیموس یدون یم-

 کوچولو! یگ یبهم م یفکت، وقت یشکستن استخون ها یفقط صدا-

 من! یجا حرص خورد، بامزه دوست داشتن نیقدر ا چه

* 

 ؟یسوپت رو نخورد-

 ؟یگ یم یخوره چ یاگه بگم از سوپ حالم به هم م-

 .شیبه زور بخور دیالن باگم ا یم یچیه-

* 

 جوجه زبون دراز؟ یه-

 بله؟-

 .یخوب اسمت رو بلد ادیخوشم م یعنی-

 ؟یبگ یخواست یم یزیخب حاال بهم نخند، چ-

* 

 خودش تو دهنم گذاشت. یکه با دست ها یشکالت

 خوام. یباز هم م-

 ده. یهمه همون مزه رو م گه،یدم د ینم-
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*** 

 نورا

 آورد، غر زدم. یدرد چشم هام رو فشردم و به پرستاره که آمپول رو در م با

 ؟یآروم تر بزن یتون یآخ، نم-

 سرش گذاشته. یرو رو مارستانیتا حاال ب شبیکه شوهرش هم پر داد، از د نهیلب گفت: اخالقش هم ریز

 زدم. داد

 اون هم شوهر من نبود، خودش صاحب داره ست،یبه تو مربوط ن-

ام و از ترس  وونهیکرد د یفکر م دیشا ایکرد صداش رو بشنوم؟  یبود، فکر نم دهیتر ترس شیب ید ولکر تعجب

 جونش بود که در رو بست و رفت.

 اومد. یسرش آراز با خنده ا پشت

 یبا دکترت حرف زدم، گفت فردا صبح مرخص-

 ؟ینگفت یزیخوبه، به آقاجون که چ-

 گردم. یرم و بر م یکم استراحت کن، من م هیتو  کنه، یام؟ قشرق به پا م وونهینه مگه د-

 خش دارم صداش زدم: آراز؟ یصدا با

 جانم؟-

 رابطه ات با کمند خوبه؟-

باشه، کمند دختر  یجد مشونیدونم، چه قدر واسه اش خوش حال بودم، کاش تصم یو تعجب نکرد که من م دیخند

 بود. یخوب

 رم دنبالش یکرده از بس زنگ زده، االن م یمن رو عاص یتصادف کرد دهیفهم یآره، راستش از وقت-
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 کشه. یم شیجا رو آت نیا ادینرو، اون م یوا-

 زنه. یم شینرم که من رو آت یشدم، ول نشیو با ناله گفت: عاشق هم دیخند

 لیزن زل-

 .ارمیهم م کایرون یراست-

 تکون داد و رفت. یدست

زدم فکر کردم  انیکه به آر ییدونم چه قدر به حرف ها ید، نمجا به جا شدم که از درد دستم صورتم جمع ش یکم

 که به خاطر اثر آرام بخش خوابم برد.

 شدم، مهرداد بود. داریبازوم بود ب یکه رو یبا احساس دست صبح

 گفت آروم باش دردت به جونم... یبهم م نم،یب یرو م انیکنم آر یچشمم رو باز م یوقت روزیکردم مثل د یم فکر

 یکه نم یکیبود،  گهید یکیقربون صدقه ها مال  نیزد، وگرنه ا یحرف ها رو م نیکنم فقط واسه آروم کردنم ا فکر

 بهش دارم. یاز دور حس بد یشناسمش ول

 کار کنم با دل زخم خورده ام؟ یچ انیآه آر 

 کرد. یه نمپشت سرش هم نگا گهیبود د انیآر یجا گهیبود، هر کس د یادیانگار انتظارم ز ؟یومدین چرا

 به روم زد. یلبخند مهرداد

 یافتاد هرگز خودم رو نم یبرات م یشدم؟ اگه اتفاق بد یچه حال روزید یدون یم ،یتو که من رو جون به لبم کرد-

 .دمیبخش

 

 هفتاد و هشتم پارت

 خودم بود. یبه خاطر حواس پرت یدور از جونم، تو که مقصر نبود-
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االن هم منتظره تا نوه خوشگلش  م،یبا آراز دست و پا شکسته موضوع رو به پدربزرگت گفت ،یش یامروز مرخص م-

 .ششیرو ببرم پ

 ومده؟ین انیگفتم: مهرداد، آر آروم

 انداخت. نییرو پا سرش

 خانم مهندس؟ یخب االن بهتر ومده،ینه ن یول خت،یکه ان قدر به هم ر یبهش گفت یچ روزیدونم د ینم-

 که دوست داشتم هیادیاما انتظار ز نمشیبب گهیخوام د یداشت که بحث رو عوض کنه، درسته نم یدونم چه سع ینم

 اد؟یشم اون هم ب یامروز که مرخص م

 گرفتم. نییرو پا سرم

 کجاست؟-

 خوش نبود. ادیکجاست، حالش ز ستینگرانشم معلوم ن دمش،یند گهیکه ازم جدا شد د شبیدونم از د ینم-

 که ته گلوم بود ان قدر ها هم راحت نبود. یکردن بغض خفه

 کمکم بده لباسم رو بپوشم؟ ،یپرستار صدا کن هیشه  یم-

 .امیباشه االن م-

 گوشه پرت دادم. هیدستم رو باز کردم و  آتل

 کرد. یدرد م یلیبود که خ میشونیاومد، فقط پ یها خوشم نم یسوسول باز نیا از

*** 

 انیآر

 فورا نشستم و جواب دادم. میفحه گوشص یاسم آقابزرگ رو دنید با

 د؟یخان، خوب ونیسالم هما-
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 ؟یدوباره سرما خورد هیجور نیکنه اما خوبم، صدات چرا ا ینم یقیسالم پسرم، درد پاهام توف-

 کردم تا صدام صاف بشه. سرفه

 .هیحال یخواب بودم از ب-

 هام داغون شده؟ هیکشم و ر یم گاریماهه هر روز س کیگفتم  یبود اگه م درست

 باهات حرف بزنم. یدر مورد موضوع مهم دیبا-

 بگو آقابزرگ، من سراپا گوشم-

 پخش شد. یگوش اش تو یمحکم و جد یمکث کرد و صدا یکم

 اقتتیل ،یجا رسوند نیشرکت رو به ا تیو حاال با موفق یکن یواسه شرکت تالش م یساله دار یلیپسر، تو خ نیبب-

 یجور نیاما وقتشه شرکت به اسمت بشه، ا ،یبه بعد هم خوب اداره کن نیاز ا یتون یم یکرد و اثبات یرو نشون داد

 .یستیمیخودت وا یرو پا

 به حرف هاش گوش دادم. اقیزدم و با اشت یمدت ها از ته دل لبخند بعد

 یکن یبول نمدونم ق یدم، اما... م یخود انجام م یرو درست و به جا یکه من هر کار یدون یاما شرط داره، م-

که تنها سه  یدون یبرات بردارم، البته م یشرط اجرا نشه امکان نداره قدم نیکه ا یشرطم رو، به هر حال تا زمان

 .شه یدنگ شرکت به اسمت م

که شرط رو بشنوم، گفتم: آقا  نیو بدون ا اوردمیسخت باشه، اما کم ن دیدونستم حتما با یکه شرط داشت و م نیا با

پس تحت هر  دم،یجا برسه، سال ها زحمت کش نیکردم تا به ا یمن واسه شرکت هر کار یدون یبزرگ شما خوب م

 خوام از دستش بدم، پس قبوله ینم یطیشرا

 ریبگ میمعترضانه گفت: پسر عاقالنه رفتار کن، اول شرطم رو بشنو و بعد تصم آقابزرگ

 دم.  یم نیدم، شما شرط رو بگو که واسه انجامش بهت تضم یکل انجامش مش نیقطعا به بهتر-

حرف  دیشرطش از تعجب ابروهام باال رفت و کم کم دست هام مشت شد، آب دهنم رو قورت دادم، شا دنیشن با

 باشه.  یشوخ دمیکه شن ییها
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 گه؟ید نیکن یم یشوخ نیدار-

صورت نه تنها شرکت به اسمت  نیا ریدر غ ،یبا خودت، بهتره که قبول کن میدارم؟ تصم یپسر مگه من با تو شوخ-

 یستیخودت وا یرو پا دیو با یپات رو اون جا بزار گهید یشه، بلکه حق ندار ینم

 آقاجون صدام رو باال نبرده بودم اما تحمل نداشتم و معترضانه داد زدم. یتا االن برا نکهیا با

 آقا بزرگ؟-

خان  دونیمن خودم با فر ،یو جواب بد یخوام خوب فکرهات رو بکن یم ران،یا امیبا پدرت م گهیهفته د هیمن -

 شرط رو داره. نیراجع به نورا حرف زدم اون هم هم

 نورا قبول کرده؟ امکان نداره،  مسخره ست. یعنی

و اگه هر دومون قبول حرف رو از آقابزرگ نداشتم، شرطش تنها ازدواج با نورا بود  نیا دنیبودم و انتظار شن شوکه

 اومد. یمسخره به نظر م یلیشد، خ یشرکت به ناممون م میکرد یم

 یا جهیموضوع نت نیوجه از فکر کردن راجع به ا چیدونستم به ه یرو مهار کردم، م تمیاهم آقابزرگ عصبان یصدا با

 تونم حرف بزنم.  یکنم، فعال نم یچفت شدم، گفتم: من راجع بهش فکر م یدندون ها ریاما از ز رمیگ ینم

 خدا نگه دارت. ر،یرو بگ میتصم نیبهتر-

 خدا حافظ-

 افتاد. نیزم یخورد و قطعات جدا شده اش رو واریپرتاب کردم که به د یرو به شدت به طرف یگوش

تمام  که دمیکنسول کش زیبه م ینداشت، با شدت دست دهیکنترل بشه اما فا تمیرو چنگ زدم تا عصبان یتخت رو

 د.ش کهیخورد و هزار ت نهییکه به دستم اومد رو محکم پرت کردم که به آ یعطر شهیو ش ختیر نیزم یرو لشیوسا

 نهییبه آ یجلو دارم نبود، مشت زیچ چیبودم و ه یعصبان دم،ید یشکسته شده م یها نهییام رو تو آ یعصب افهیق

 شدم. رهیخ دیچک یم نییکه از دستم پا یخون یزدم که با احساس سوزش دستم، به قطره ها

دستم و  دنیوارد اتاق شد و با د مهیندادم. سراس یتیکرد، اهم ینعمت که پشت در بود و نگران صدام م یصدا به

 .بهم کرد یبیوضع اتاق نگاه عج
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 رونیبرو ب-

 اما آقا دستتون-

 رفت. رونیب عیکه زدم سر یداد با

دخالت کرده بود،  میشخص یزندگ یاز حد تو شینداشت، آقا بزرگ ب دهیتا آروم بشم اما فا دمیکش یقیعم نفس

 گرفتم. یرو م شیزیخون ر یجلو دیبه دستم کردم  با یکالفه نگاه

 

 هفتاد و نهم پارت

 که دور یبرداشتم، با تعجب بازش کردم، شال نورا بود همون یرنگ یلباس هام رو باز کردم و شال خاکستر یکشو

 خبر تو کشو گذاشته. یاومده و نعمت از همه جا ب لمیتو وسا یکه اتفاق نیسرم بستم تا سر دردم خوب بشه، مثل ا

 تخت نشستم و شال رو تو مشتم فشار داد. ی لبه

 داره، حاال خاطراتت؟ یفکرت دست از سرم بر نم ،یلعنت-

 یاش پر م نشدم، دلم واسه ریگ یو من هم پ ومدیکت نشر گهید دمش،یگذره و من هنوز ند یماهه از اون روز م هی

از  یلمیسال مثل ف کی نیماه رو با خاطراتش سر کردم، تمام ا کی نیدونه که تمام ا یرو فقط خدا م نیا د،یکش

 شد. یچشمم رد م یجلو

 .دیکش مارستانیبار از بس سرفه کردم پام به ب کیکرد،  یآرومم م دنیکش گاریفقط س 

 نه؟ ای یخودت رو، دوستش دار یکشت یسرم داد زد: ده لعنت مهرداد

 .ختمیر یگفتم و تو خودم نم یکاش دروغ نم یا

 .دمیکش گاریمادرم افتادم س ادی: نه، به گفتم

 نشد و رفت. چمیگم، اما پا پ یدونست دروغ م یم

 روز کارم حرف زدن با عکسش بود. هر
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 ؟ینیمن رو بب یخواست یچرا نم زمیجونم رو به پات بر من که دوستت داشتم، من که حاضر بودم تمام-

 نداره؟ اصال حالت خوبه؟ یازت خبر انیآر چرا

رو ازم  زینورا منبع آرامشم بود، خودش همه چ دم،یبوس یگرفتم و م یکاش کنارش بودم و دست هاش رو م یا

 .گرفت

ش به در چشم انیآر ینیکه بب یستین ،یستیبزار دوباره لمست کنم، اما ن نمت،یذره شده نورا، بزار بب هیدلم برات -

 بده. حیهات رو برات توض رادیا یو ازش بخوا یایاتاقشه که باز هم ب

 

بهم  یعطر نورا حس خوب یبا بو دم،یبردم و عطرش رو به مشامم کش مینیزانوهام افتادم و شال رو به طرف ب یرو

 آروم گرفتم. یدست داد و کم

 هختینگاهم به اتاق به هم ر رم،یرو بگ شیزیخون ر یتا جلو چوندمیپبرداشتم و محکم دور دستم  یا گهید پارچه

 تخت ولو شدم. یرو الیخ یافتاد و ب

 هم گذاشتم. یصورتم انداختم و چشم هام رو رو یرو رو شال

 آقا بزرگ فکر کنم. یخواستم به حرف ها ینم یشدم، از شدت سر درد حت یآروم م دیبا

 بزنه، ازدواج با نورا؟ میزندگ شهیبه ر شهیخواست ت یم فقط

 ؟یمگه دوستش نداشت ش؟یخواست یزدم، مگه تو نم بیخودم نه به

بود که  یکردم، ک یشد هم نورا رو مال خودم م یزدم، هم نصف شرکت به نامم م یدو نشون م ریت هیبا  یجور نیا

 رو نخواد؟ نیا

*** 

 نورا
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وقت بود پا نزاشته  یلیچند روزه خودم رو تو اتاق حبس کردم، آمار روز ها از دستم در رفته بود، شرکت هم که خ 

 یخواستم کنارش باشم، اون هم کار کردن تو شرکت ینم یا هیثان یحت نم،یرو بب انیکه دوباره آر نیبودم، از ترس ا

 بودم. یممکنه من ازش فرار ریبود؟ غ انیآر سشییکه ر

من حاضرم تموم  ام؟یشرط کنار م نیشدم، واقعا فکر کردن من با ا یم وونهیآقاجون، داشتم د دیهم بامبول جد حاال

 .نمیهم نب انیآر هیسا گهیجونم رو بدم اما د

 کلمه بود، نه کیفقط  جوابم

بود، اما  انیازدواج با آر یهر دختر یکه عشقش رو فراموش کنه؟ من هم مستثنا نبودم و آرزو هیداشتم، ک دوستش

کرد، تا باز هم به بالشتش ]پنهاه  یشب سر م دنیرس دیکه فقط روز هاش رو به ام یبت ساخت، بت هیاز من  انیآر

 هاش[ برسه. ییتنها

 بمونه. شیاز من تو زندگ یخواستم رد ینم یعوض کردم حت شیوقت پ یلیاومد، خطم رو خ میگوش یصدا

 بود، بازش کردم. کایاز رون یکه بخونمش، پاکش کردم و بعد نیبود و بدون ا غیتبل یکیداشتم،  امیدو تا پ 

فقط به خودت و درست لطمه  یجور نیا ؟یومدیچند وقته دانشگاه ن یدون یم ؟یایبه خودت ب ستینورا، وقتش ن-

 کنن ها یبغلت گذاشتن، اخراجت م ریپرونده ات رو ز ینیب یو م یایبه خودت م گهیچند وقت د ،یکن یم وارد

 براش نوشتم. تنها

 کنم. یم یفهمم دارم چه غلط یبر ندار، خودم م حتیحوصله ندارم، لطفا واسه ام فاز نص-

 .دمیکوب زیم یرو با شدت رو یگوش

 که محلش بدم رو تختم ولو شدم.  نیآراز از پشت در بدون ا یصدا با

دوباره  گهیبهش بگم، م یزیده چ یده، چند بار زنگ زده، آقاجون اجازه نمنورا باز کن در رو، مامانت نگرانت ش-

 تو؟ یها یفقط به خاطر بچه باز انیهمه راه رو ب نیکه ا یخوا یشه، نم یحالش بد م

-... 

 زاره. یکه اعصاب برات نم یدون یرم دنبال کمند، م یدوباره م یاگه باز نکن-
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 دلم زار زدم. تو

 رو ندارم. یکی نیحوصله ا-

 زدم و نشستم. واریبه د هیرو باز کردم و خودم هم تک در

 دختر خوب؟ یجا نشست نیبقچه ا نیچرا ع-

 نداشت. یا دهیکرد با لحن شوخش جو رو عوض کنه اما ظاهرا واسه من فا یسع

 ات رو ندارم. آراز برو حوصله-

  ؟یبستاش قرار داد  با سازنده ؟یگ یجمله رو م نیهر روز ا یدون یم-

 زدم. یم گرفت اما به جاش لبخند تلخدفعه خنده ا نیا

 بره. یخوابم نم یروز نگ هیشب هام شده،  ییهر شب الال-

 آراز اریدر ن یمسخره باز-

و  یماه به خاطر تصادفت استراحت کرد کی نیا یگفت: هر چ یغذا رو کنارم گذاشت و با لحن سرزنش وار ینیس

 یم تر فیشه، فقط روز به روز ضع یکه عوض نم یچیه یکه کرد یاعتصاب نیپوستت رفت، االن با ا ریآب ز یحساب

 داره؟ یمگه مشکل یازدواج کن انیحاال هم با آر ،یش

 کردم. یمسخره ا خنده

 زنم. یجاست که من خودم رو دار م نینداره فقط اشکالش ا ینه مشکل-

 

 هشتاد پارت

 به تاسف تکون داد و رفت.  یسر ره،یگ ینم یا جهیبحث کردن ها نت نیاز ا دیکه فهم نیا مثل

 یکیاوردم و  رونیشب و روزم شده بود، از کشو ب یغذا گهیکه حاال د یکردم و بسته قرص یغذا دهن کج ینیس به

 سر دردم بهتر بشه. یباال انداختم تا کم
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 «انیآر»

د نورا کر یفکرش رو م یکرده بود، ک رییتغ زیفکر کردم، چه قدر همه چ ریدادم و به اتفاقات اخ یام رو به صندل هیتک

 همه کسم بشه؟

خواستم بفهمه دوستش دارم اما  ینورا نخواد، م دمیترس یبه هدفم نبودم، اما م لیم یکه خوب فکر کردم ب حاال

 .دیچرخ یزبونمم نم

از جونم نورا رو دوست  ترشیب یدم کنم، حتو نورا رو مال خو امیبود تا به خودم ب یآقا بزرگ تلنگر یها حرف

 .نهیحاضر نبود من رو بب یداشتم، اما نورا حت

 یلیکرد. خ یم ینیدوشش سنگ یاجبار رو نیبار کنار اومدن با ا دیکه داشتم و نورا شا یمیسر در گم تصم من

د و ش یم تیاذ نیاز ا ترشیب دیمن آخر کار دستم داده بود اما نبا یغرور لعنت نیکردم که حاال ازم متنفره، ا تشیاذ

 .شتگذا ریتنفرش رو من هم تاث دیشا د،یفهم یاز حسم م یزیچ

 .دیرس یبه نظر م یا جهینت یموضوع کار ب نیشب و روزم نورا بود، فکر کردن به ا گهیحاال که د اما

از من خوب  یشد، حال نورا فقط با دور تیاز من اذ یدازه کافکردم، به ان یم لیازدواج رو بهش تحم نیا دینبا من

 شد. یم

 سوخت. یهام به شدت م هیو ر یشگیهم یبهم وارد شده بود و باز هم سردرد ها یادیز یچند روز فشار عصب نیا

 بهتر بود. یچیداشت اما از ه یبدون آب خوردم، مزه تلخ یام رو فشار دادم و قرص قهیانگشت هام شق با

 

 خودش خاموش بود. یزدم، گوش یبا نورا حرف م دیاعتماد رو گرفتم، با یآقا شماره

 ن؟یهستم خوب انیسالم جناب اعتماد، آر-

 باشه؟ ریخ ،یسالم پسرم زنده باش-

 با خود نورا حرف بزنم، امکانش هست؟ یراجع به موضوع مهم دیبا-

 چرا که نه-
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 ودم.صبر کردم، فقط و فقط دل تنگ صداش ب قهیدق چند

 سرد جواب داد. یلیخ د،یچیگوشم پ ینفس هاش تو یصدا

 بله؟-

 گرفته ام بود. شیدل آت یرو یقلبم نزد، صداش مرحم یکردم لحظه ا حس

 سالم-

 کیکه عل رمیگ-

 ذره شده بود. هیواسه جوجه صدا کردنش  دلم

 .یجوجه، باز هم که زبون دراز شد-

 کنم. یحاال قطع م نیهم یخانم محترم بر خورد کن هیبا  یستیحرف دهنت رو بفهم آقا، اگه بلد ن-

 گذاشتم. یگوش یدهن یو دستم رو دمیخند

 ینورا بود، جوجه زبون دراز دوست داشتن همون

 .ادیکارت خوشم نم نیبر خورد نکن، اصال از ا بهیغر هیپس با من مثل  انم،ینورا من آر-

 ازت ندارم. یبه عرضتون برسونم که من هم دل خوش-

 نمتیبب دیبا-

 .نمتیخوام بب یاما من نم-

 هاش رو نداشتم، داد زدم. یطاقت لج باز گهید

 نمتیبب دیبا-

 مدت... نیفکر کردم تو ا ؟یزن یگفت: چه خبرته، چرا ان قدر داد م یرفته ا لیتحل یصدا با

 ؟یمدت چ نیتو ا-
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 یچیه-

 زدم. داد

 بگو-

 .یبلند نکن یدختر یصدات رو رو گهیکه د یگرفت ادیمدت  نیفکر کردم تو ا-

 زد. یحرفش رو با بغض آشکار نیا

 .میتونم، ندار ینم ام،ینورا اما، اگر، نم نمت،یب یفردا صبح شرکت م-

 زوره؟-

 رو باال بردم. صدام

 خدا حافظ. نمت،یب یآره زوره، فردا م-

 رو سر جاش گذاشتم. یآشفته گوش یفکر با

*** 

 م.ورود مهرداد به اتاقم منتظر نگاهش کرد با

 نورا اومد.-

 درسته؟ متینداره، تصم یا یشدم که گفت: حال و روز درست حساب زیخ مین یصندل رو

 . ستین یچاره ا-

 اما... دهیگه، دلت سر یم گهید زیچ هیچشم هات  یگفت: ول مشکوک

 .دمیش کشبه شونه ا یدست

دور،  زشیحاال بر نیفکرت شده هم نیکه باعث ا یدید یزیاگه چ ،یزن یحرف رو م نیدونم به چه حساب ا ینم-

 من وقتش رو ندارم.
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 کرد. یدلم رو شعله ور م شیبودم، مهرداد هم با حرف هاش آت داغون

از دوست داشتن نورا بروز نداده بودم،  یزیدونست اما چ یرو م انیزدم، مهرداد کماکان جر رونیاز اتاق ب بالفاصله

 خواستم. یرو نم نیالزم نبود بدونه، دوست نورا بود و ممکن بود به گوشش برسه و من ا

 گهیقرار شد بفهمه از دهن خودم بشنوه نه کس د یخواست اگه روز یم دلم

 .دمشید یبعد مدت ها م دم،یقلبم کش یرو رو دستم

 نشستم. یا یصندل یبود، رو نییبود، چون سرش پا دهیهنوز من رو ند تادم،سیدر وا یاتاقش باز بود، جلو در

 .دیلحظه ترس هی دنمید با

 عیه-

 گفتن هات عیه یبه فدا انیآر

 .یسالمت رو موش خورد؟ قبال با ادب تر بود-

 .دیزود نگاهش رو دزد یلیخور نگاهم کرد و خ دل

 تونستم خودم رو کنترل کنم. یرو با دست هاش گرفت و چشم هاش رو بست، نم سرش

 ؟یو بغلش نکن ینیمدت ها عشقت رو بب بعد

 ینورا خته،یاش گذاشته به هم ر که آقاجون واسه یگفت به خاطر شرط یآراز م نمش،یحال بب نیخواستم با ا ینم

تضاد داشت رو دوست  طنتشیکه با ش ییرو نیتونستم بگم ا یشد، به جرات م یم فیضع یجور نیا دیمن نبا

 نداشتم.

 شدم و سرم رو به طرفش خم کردم. کینزد بهش

کرد، نرم و  یم قیرو بهم تزر یدستش حس خوب یرو نوازش کردم، گرما فشیظر یرو گرفتم و انگشت ها دستش

 ؟یزمزمه وار گفتم: چرا سرت رو گرفت

 که تازه به خودش اومده باشه دستم رو پس زد. نیا مثل
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 به شما مربوط باشه. کنم یفکر نم-

 

 کمیهشتاد و  پارت

ه اش سر گون یگفت، آروم رو یم یا گهید زیاشک چشم هاش چ یسردش خونم رو به جوش آورد، اما حلقه  لحن

به بدنش  یکه لرز دمیاش کش گونه یاشک هاش رو نداشتم، با انگشتم گرفتمش و نوازش وار رو دنیخورد، طاقت د

 نشست.

ز شد دست ا یباعث م نیشده بود و هم فیضع یحساب نه،یبش یکردم رو کاناپه ا تشیم هداو آرو دمیرو کش دستش

 تقال برداره خودم هم کنارش نشستم.

 یچرا م اره؟یکس کم نم چیه یکه جلو یستین ی... مگه تو همون دختر محکمنمتیبب ؟یکن یم هینورا چرا گر-

 ؟یرو عذاب بد هیاشک هات بق ختنیبا ر یخوا

 نگفت، دوباره صداش زدم. یزیمتوجه جمله دو پهلوم نشد و چ 

 نورا؟-

 اعتماد هستم.-

 اول حرف هام رو گوش بده م،یبا هم حرف بزن دینورا من و تو با-

 .ستادیوا فورا

 .یبه بعد رو صدا زدنت دقت کن نیگم جناب صدر، من اعتمادم نه نورا، لطف کن از ا یبار آخره که م یبرا-

 داشت روش رژه بره، داد زدم. یاومد و نورا سع یمدت اعصابم هم باهام راه نم نیشدم، دست خودم نبود، ا یعصبان

 کنم، چون...  یکه دلم بخواد صدات م یبه هر شکل-

 و لحنم رو نرم تر کردم. دمیتو موهام کش یکالفه دسترو نگفتم و  چراش

 .میزن یحرف م نینورا بش-
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 ن هم به اجبار آقاجونم اومدم. ندارم اال یمن با تو حرف-

بار حرف هام  ریدونستم ز یکرد، چون م یکارم رو سخت تر م نیهم همون دختر تخس و مغرور شده بود و هم باز

 کردم. یاستفاده م یا گهیاز روش د دیره، با ینم

به طرفم کج شد و کنترلش رو از دست داد و  یشد کم ریکه چون غافل گ دمیدستش رو به طرف خودم کش مچ

 ام چونه اش رو باال گهیکردم و با دست د شیمحکم با دستم زندون وفته،یمن باعث شد تو بغلم ب یکشش دست ها

 آوردم.

 و مقابل صورتش گرفتم. نییچشم هام زل زده بود، سرم رو پا ین یآروم شده بود و با غم تو ن گهید حاال

 اشه؟... بمیزن یحرف م-

 جوجه؟-

 زنمت ها ینورا به خدا م-

 گشاد شده نگاهم کرد. یرو گفتم با چشم ها نیا تا

ه ب یلیاما خ دیاصال نفهم دیزدم، شا یموهاش رو بوسه کوتاه یم چسبوندم و روا نهیو سرش رو به س اوردمین طاقت

 دلم نشست.

 کردم. یرو جلب م تشیرضا دیبفهمه اما با یزیخواستم از حسم چ یکه نم نیا با

 .نهیکه از خودم جداش کردم و اجازه دادم رو پام بش میتو همون حالت موند یا هیثان چند

 از اون مشت هاش حواله ام کنه. یکیبخندم  دمیترس یام گرفته بود اما م خجالت سرخ شده بود، خنده از

 م؟یحرف بزن-

 نه-

 دستم رو باال بردم. یشینما

 زنم ها یم-
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 .ستمیراحت ن یجور نیگفت: خب... من... ا یا دهیحالت ترس با

 کاناپه کنارم گذاشتمش. یو بغلش گرفتم و رو دمیخند

 ش بود.ا قهیخجالت سرش تو  از

 یازدواج راض نیگه، ما به ا یم گهید زیچ هیاما منافع ما  م،یهست یبد طیشرا یما تو یدونم هر دو ینورا م نیبب-

خوام، در  یرو نم نیاما من ا ییحرف ها نیچون سرتق تر از ا یقبول نکن یتون یم یدونم تو اگه بخوا یم م،یستین

و اگه ت یحت م،یواسه پدربزرگ هامون قائل بود شهیکه هم یو احترام طمونیبه خاطر شرا م،یقبول کن میواقع مجبور

هم امکان  ی، از طرفام رو بزنم و خب برام مهمه یشغل ندهیآ دیتونم ق یکنم، چون من نم یمن قبول م یقبول نکن

رر مطمئن باش ض میبر شیاگه با نقشه من پ م،ینکن تیخودمون رو اذ ایکنن، پس ب ینینداره از حرفشون عقب نش

 .مینداشت یخوب یدونم من و تو با هم رابطه  ی... ممینک ینم

 .میاالن هم ندار-

 .یخوام قبول کن ی.. اما ازت م.میباشه ندار-

 ست، چرا اون وقت؟مسخره -

 هیکنن ما ظاهرا با قض یفکر م یاون جور یکنم، کار رو سخت تر نکن، تو هم بگو که موافق یمن موافقتم رو اعالم م-

 یزندگ هی دیو فقط با ستیدر کار ن یرابطه ا ،یاما سور میکن یازدواج م ست،یطور ن نیکه ا یدر صورت م،یکنار اومد

 ییمختلف واسه جدا یگذشت و شرکت به اسممون شد، بهونه ها ارعد از چند ماه که کار از کب م،ینرمال رو نشون بد

 در کنار هم بکنن. یتونن ما رو مجبور به ادامه زندگ ینم گهید یجور نیا م،یاریم

 آقا یشم؟ کور خوند یهات م دیمن خام وعده وع یکن یست، فکر م گم مسخره یهنوز هم م-

 .یمونده تا حالم رو درک کن یلیلب گفتم: خ ریو ز دمییحرص گوشه لبم رو جو از

 رو از کنارش برداشت و خواست بره اما مانعش شدم. فشیک

 باش یمنطق-

 یدم که جوابم مثبت باشه، تو فکر م ینم یقول چیکنم، اما ه یت فکر ممسخره ا یحرف ها یکرد و گفت: رو یمکث

 کنم. یفکر رو نم نیبده؟ اما من ا جهینت یکن
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 ببره. ییبو دینبا یکس هیقض نینره از ا ادتیفقط  ،یتو موافقتت رو اعالم کن هیبفهمن، کاف میزار یتحکم گفتم: نم اب

 دارم. یطیکامال واضحه، اگه بخوام قبول کنم، شرا نیو ا میایبا هم کنار ب میتون یمن و تو نم-

 خب؟-

 ای یکن رمیتحق ،یکن نیدوباره بهم توه یلیاگه به هر دل م،یهم دخالت نکن یوجه تو کارها چیکه به ه نهیشرطم ا-

 مونم. یمطمئن باش ساکت نم ،یکن لیرو بهم تحم یسخت طیشرا یبخوا

با پسر ها  یکرد یکار م یدونم قبال چ یره، نم یکه اسممون تو شناسنامه هم  م یدون یها قبول، اما م نیهمه ا-

 ؟خب نمت،یبب یکه اسمت تو شناسنامه منه، دور و بر پسر یتا زمان خوام یاما نم گه،ید زیهر چ ای یگرفت یگرم م

 

 هشتاد و دوم پارت

 نگاهم کرد. یچهره عصبان با

 ...یحد خودت رو بدون، دوباره دار انیمن هنوز قبول نکردم، در ضمن آر-

 لبش گذاشتم. یرو رو انگشتم

 کنم، اما به خاطر همون تعهدم که شده، فقط چند ماه رو تحمل کن نیقصد ندارم توه شیه-

 رو کنترل کنه. تشیهم گذاشت تا عصبان یهاش رو رو پلک

 .رمیبگ میخوام تا درست تصم یکم مهلت م هیگفتم که  ستم،یهنوز مطمئن ن-

 رفت. یکوتاه یکه با خداحافظ دمیبه روش پاش یگرم لبخند

 

به  یزاین گهیگفتم دوستش دارم و د یکلمه بهش م هیگرفته بود، کاش  میمن تصم یابه ج یغرور لعنت نیهم ا باز

 ها نبود. یمسخره باز نیا

**** 
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 «نورا»

که تا قسمت بازو کامل  یکردم، لباس صدف یو خودم رو برانداز م ستادمیاتاق پرو وا نهییبه خودم اومدم، مقابل آ تا

 تو گلوم نشست یزدم فوق العاده خاص بود، بغض بد یکار شده بود، چرخ زیر یها نیاش با نگ نهیس یباز بود و جلو

من  ،دمیرس یبه هدفم م دیحال با نیبود اما با ا یریپذ سکیبودم، کار ر یم یقو دیکه مانع شکستنش شدم، من با

 به هدفم کم کنه. دنیام رو واسه رس زهینبود که انگ یزیچ سکیر نیخواستم و ا ینصف شرکت رو م

که منتظر بود زودتر در رو باز کنم، دستم رو پشت کمرم بردم و به هر  انیآر یبه در خورد و پشت بندش صدا یا تقه

 باز شد. یلباسم رو باز کردم، چه خوب که بدون دخالت کس پیبود ز یزحمت

تو هم رفته،  یبهش بر خورده بود، با ابروها یلیخ یکه انگار انیو در رو باز کردم، آر دمیخودم رو پوش یها لباس

 سد راهم شد.

 .نمشیتنت بب یخواستم تو یم ش؟یدر اورد یواسه چ-

گذاشتم که دوباره  شخوانیپ یبود، محلش ندادم و خون سرد از کنارش رد شدم و لباس رو رو یادیش زا خواسته

 .دیلب غر ریرو نشونم داد و ز شیعصبان یاون رو

 کنم. یآدمت م ،یلج باز یلیخ-

 گرفتم. گارد

 ینره که ما مثل زوج ها ادتیهم  نیست و ا تهیو فرمال یجشن الک هی یدون یخوب م ؟یچسبون یچرا آمپر م -

 .یمن دخالت کن ینکن تو کار ها یپس سع م،یستین گهید

 اومدم. رونیب کیها رو آروم گفتم و پشت بندش از بوت نیا

* 

شده  دیوارد سال جد گهیاتفاق افتاده بود و حاال که د عیسر یلیو رسم و رسومات بعدش خ یخواستگار مراسم

 برگزار بشه. یکیشد که فردا جشن کوچ نیقرار بر ا میبود

 در خورش بود. یلباس عروس و مراسم دنیپوش یهر دختر یشک آرزو یب
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 یهم زندگعمر با  هیکه قرار بود  نیکرد، نه ا ینم یبزرگ به حال ما فرق ای کیجشن کوچ هینداشتم،  یاعتراض حق

 گم. یواسه همون م م،یکن

رو انتخاب  انیخودم آر لیکردن به م یدونستن و فکر م ینم یلیازدواج تحم نیاز ا یزیو بابا اومده بودن و چ مامان

 یدونستم دارم با مرد یچون م یرو دوست داشتم، هم ناراض انیبودم چون آر یاتفاق هم غرق خوش نیکردم، از ا

کردم فراموشش کنم نتونستم و آخر  یسع یچ هرمدت  نیبهم نداره، تو ا یحس نیکنم که کوچک تر یازدواج م

 کارش همه رشته هام رو پنبه کرد. نیآقاجون با ا

 یشدم و بابت انتخاب اشتباهم، حت ریتحق یرفت، کل ینم ادمیموضوع  نیو مخالفت پرهام رو نسبت به ا یناباور

 کردم، ارزشش رو داشت. یچند ماه رو تحمل م نیاشه، اما همب میقبول نکرد تو مراسم عروس

 گرفتم. ینگاهم رو از نقطه نامعلوم انیآر یصدا با

 باز رفت تو هپروت، سوار شو- 

 کرد کنترلش کنه. یم یبود و با مشت کردن دست هاش سع یاش عصب چهره

 خواد. یدلم م-

 شد. یم ترشیفرمون ب یلحظه فشار دست چپش روپاش گذاشت، از اون طرف هم هر  یدستش رو رو تیعصبان با

 .نهیخواستم فعال من رو تو اون لباس بب یدونستم چشه، انگار قتل کرده بودم، خب نم ینم

 شگاهیآرا میدنبالت بر امیزد، گفت: فردا صبح م یرو دور م نیطور که ماش همون

 بدم. هیتک یبه خونه سرم رو به صندل دنیدادم تا رس حیگفتم و ترج یا باشه

* 

 شالم رو آزاد کردم. یکاناپه ولو کردم و کم یرو رو خودم

 وروجک چه خبرته؟-

 بود. ستادهیآشپز خونه وا یمامان نگاه کردم، مالقه به دست جلو به
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 که... نمیب یبه به مامان جونم م-

 دستش اشاره کردم، یمالقه تو به

 کرد. زیهاش رو ر چشم

 ن؟یکرد دیخر-

فکر کردم  نیاسم پرهام خود خواهانه به ا دنیزنگ خورد با د میه به طرف پله ها رفتم، گوشتکون دادم و خست یسر

 انداختم. بمیرو تو ج میگوش یخوام حال خوبم رو با پند و اندرز هاش خراب کنه، با بدجنس یکه نم

 بود. رید یلیخ ینیموضوع کنار اومده بودم و االن واسه عقب نش نیبا ا من

* 

 چشم هام رو باز کردم. شگریآرا یصدا با

 یماه تر شد یماه بود ،ینیخودت رو بب یتون یحاال م زمیعز-

 کنه. فیهم تعر دیخودشه با کار

قشنگ شده بودم، موهام رو به طرف باال  یلیزدم خ ینموند تا هنگ کنم، چرخ یزیدوختم و چ نهیینگاهم رو به آ 

رو صورتم انجام داده بود و با رژ لب  یتیال شیبود، آرا ختهیر یرو کنار سرم با فرم قشنگ یجمع کرده بود و دسته ا

 لب هام رو خوش حالت کرده بود. یمیمال

 بودن. بایکم تر از من نداشتن و فوق العاده ز یزیو کمند هم، چ کایرون

 ولم کردن. شگریآبدارشون قرار دادن که با تذکر آرا یبوس ها تیصورتم رو مورد عنا ام،یبه خودم ب تا

 دیچش سف ی: چه خوشگل شدکایرون

 

 هشتاد و سوم پارت
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ال خوشح یکل کایرون فیتعر نیاجبار نبود االن از ا یاگه ازدواجم از رو دیبه خودم نگاه کردم، شا گهیو بار د دمیخند

 بودم. دهیرو به تنم مال زیهمه چ هیبرام مهم نبود، من پ گهیشدم، اما انگار د یم

 نتظرتوننم نییصدر پا ی: آقاشگریآرا

 .ادیبه خودش زحمت نداده بود تا داخل ب یبره، آقا حت لیتحل میبود تا انرژ یکاف نیهم

 .مینداشت یدر کار نبود، چون هر دومون اصال حوصله مسخره باز یبردار لمیرو شکر ف خدا

 سرم رو باال بردم. نییاز همون پا ،یمشک یکالج ها دنیبود با د نییپا سرم

ا که به مشامم خورد ب یعطر یدور گردنش بسته شده بود، با بو یونیو پاپ یجذب مشک رهنیو پ دیکت و شلوار سف 

 شد. یآراز بادم خال دنیعقب دادم اما با د یشک شنلم رو کم

 یخوشگل شد-

 : برو عمه ات رو مسخره کن.دمیخند

 شنلم رو باال داد. یو کم دیخند

 .یشد یلعبت یگفتم، ول ضهینبودن عر یمحض خال-

اش جذابش  گره خورده یشد و ابروها یم ادهیپ نیافتاد که از ماش انیو از پشت نگاهم به آر دمیبغلش پر اریاخت یب

داقل نبود، ح یخوب گریبود اما باز لمیف زیکردم بغضم رو پس بزنم، درسته همه چ یکرده بود، قلبم به درد اومد و سع

 اش رو انجام نداده بود. فهیوظ هیکه مثل بق نیا

 کم محبت و توجه، اما من نه محبتش رو داشتم نه توجه هیخواد؟ فقط  یم یعاشق از عشقش چ هی مگه

 که به طرفم گرفته بود رو به دست گرفتم. یاز آراز جدا شدم و دسته گل انیچشم غره آر با

 رفتم. نیبه طرف ماش انیقدم با آر هم

 ینم یهم کار انیهر چند آر م،یدیبه سالن رس دنیکش ییبچه ها سر بوق زدن و ال یها یبا همه مسخره باز باالخره

 کرد. یم یکرد و با اخم رانندگ
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 رو بزنم. زیهمه چ دیشدم که ق یان قدر کفر یآخر نیا 

* 

 مهربون بکنم. یغرغرو رمردیپ نیتونم دل از ا یدونستم نم یاومدم، م رونیبغل آقاجون ب از

 زد. یرو بوسه ا میشونیبه طرفش رفتم که پ انیلبخند پدر بزرگ آر با

 عروس گلم  یخوشبخت ش-

 شده دستم رو تو دستش گذاشتم.  جینبود دستش رو به طرفم گرفت، گ انیشباهت به آر یکه ب یسال انیم مرد

 .نمتیفرصت نشد که بب نیاومدم واسه هم شبید انم،یاما من پدر آر یدونم تعجب کرد یم-

 زدم. یگرم لبخند

 شناختمتون.شرمنده ن ن،یدار اریاخت-

 زد. انیبه شونه آر یو ضربه ا انیدرست مثل آر دیخند

 پسر منه که عکس من رو به خانومش نشون نداد. یاز حواس پرت نیا-

 نبود. یتو دلم قند آب کردن، کاش نقشه ا تیحس مالک نیکلمه خانومش، از ا دنیشن با

 یال مخوش ح یلیخ نتتیباشه، مطمئنم اگه روشا بب بایاندازه ز نیکه دل پسرم رو برده تا ا یکردم دختر یفکر نم-

 عذر خواست. یلیو خ ادیشه، اما نتونست ب

 یرو م نینفهم هم ینورا یگفت، وا یم انیکه آر هیشناختم؟ نکنه همون دختر یم روشا رو دیکردم، من با تعجب

چرا زودتر  ایخدا ش،یوشخ یره پ یو ماندازه دور  یتو رو مثل به آشغال م دیبه شرکتش رس یوقت ؟یخواست

 خوش کردم؟ یپسته، من دلم رو به چ یلیخ انیآر دم،ینفهم

 خودش گرفته؟ چهیرو باز تیکه زندگ یمغرور؟ کس انیدنبال آر ؟یکش یو کجا م یدلت رو کف دستت گرفت نورا

 دونستم یتر به خودش چسبوند، معذب بودم، م شیگرفت و من رو ب یکمرم رو به نرم انیتو فکر بودم که آر هنوز

 .ارهیدر ب یجنبه باز یشد قلبم ب یهم باعث م نیجلوه کنه، اما هم یکنه تا واقع یکار ها رو م نیهمه ا
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ن نشو شهیدونست جلو باباش چه طور خودش رو عاشق پ یبود، م یخوب گریعشق و محبت نگاهم کرد، باز تینها با

 بده، مار خوش خط و خال

 ه؟یلب گفتم: روشا ک ریو ز اوردمیکنجکاو بودم، آخر طاقت ن یلیخ م،یرفت گاهیطرف جا هب

 یفهم یکه نگاهم کنه من رو دنبال خودش کشوند، اما آروم گفت: بعدا م نیا بدون

 جا خوردم. مینس دنید با

 دختر داشتم. نینسبت به ا یاز قصد دعوتش کرده تا من رو حرص بده، حس بد انیدونستم آر یم 

 رو گرفتم.  انیکرد، ناخواسته دست آر یباهامون نداشت، با اخم نگاهم م یفاصله ا چندان

 یبیبود تا آرامش عج یکاف نیش رو دور شونه هام گذاشت و هممردونه ا یکنم متوجه استرسم شد که دست ها فکر

 بشه. قیبه وجودم تزر

 بهم کرد و رفت.   یدار یگفت و نگاه معن یا یلخشک و خا کیزد، تبر یکه حسرت موج م یلبخند با

بله  تیبه آقاجون نگاه کردم و در نها یخواست پرسش یبار جوابم رو م نیآخر یعاقد که برا یصدا دنیشن با

 همراه شد.  میشونیپ یرو انیاز جانب آر یگفتم که با بوسه ا یخشک

که قطعا وجود نداشت و فقط ساخته ذهن  یعالقه ا ایزاشتم  یاجبار م یبه پا دیرو با نیدونم ا یشدم، نم سرخ

 کنم. یطلق یا گهید زیتونستم چ یو محوش رو نم یچشم ریز ینگاه ها یخودم بود، اما معن

غبار  هیداد پشت  یکه بهم م یداشتم، هر چند آرامش ازیآرامش نگاهش بود، من به آرامشش ن یمن تو آرامش

 بود. نیسنگ

 هم دور نموند. انیآر دیزدم که از د یزد، لبخند یرو م انیآر تیدستم که رسما مهر مالکتو  یقرار گرفتن حلقه ا با

 بود. ینیب شیقابل پ ریو غ بیعج یکم دشیجد یرو نیا دنیزد. واقعا د یخودش هم لبخند م گهید حاال

 رقص قرار گرفتن. گاهیجمع تو جا یکم جوون ها کم

 کردم. یدستم رو گرفتن و بردن، از تعجب فقط نگاهشون م کایکمند و رون امیبه خودم ب تا
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 هشتاد و چهارم پارت

 اومدن. یرو گرفته بودن و به طرف ما م انیاون طرف هم مهرداد و آراز مثل ساقدوش، دست آر از

 سر تا پام رو نگاه کرد و دستش رو تو دستم چفت کرد. یلبخند جذاب با

 یناز شد یلیخ-

 انداختم. ریخجالتم فقط سرم رو ز از

 زد. انیرو شونه آر یتیمثل پاراز آراز

 حرف ها رو بزار واسه بعد نیداداش ا-

 خواد االن بگم. یزن خودمه، دلم م-

 و چپ چپ به آراز نگاه کرد. دیخند

 چند ساعت رو خوش باشم. نیخواستم ا یغم و غصه بس بود، فقط م دم،یته دلم خند از

 جفت شدن و رقصمون شروع شد. کایمهرداد هم با رون با کمند، آراز

 تو کل سالن پخش شد. یاز شهاب مظفر میشاد ما با حال آهنگ

 خواستم. یکه م یهمون قایدق

 .ختمیشدم و تمام نازم رو تو رقصم ر رهیبودم اما تانگو بود، بهش خ دهیرقص انیقبال با آر 

 

 با تو رابطه م ینیب یشه م یقرارتم خوب م یقدر رقم ب چه

 

 پشتکارتم نیمن تو خوابتم من خرابه ا ینش داریب
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 بدونه من یتون ینم یدون یجون به جونه من م یکن یم چرا

 

 اصال الیخ یب یاحساسه تو وصله قلبه من خب خودت چه طور به

 

 .میدیرقص یتو بغل هم م بایو تقر میهم بود مقابل

 .دیدور دورم چرخ هیرو گرفت و  دستم

 همش آره میما باحال یلیهمش خ میعشقو حال تو ما

 

 یسیعشقمون وا یپا شهیهم ینره قول داد ادتی یخواست یکه م یمنم همون یسیرو در وا یب

 

 یسیعشقمون وا یپا شهیهم ینره قول داد ادتی یخواست یکه م یمنم همون یسیرو در وا یب

 

 پهنش گذاشت و کمرم رو گرفت. یشونه ها یهام رو رو دست

 

 رو ایقبل یدال ید یبا من رو پس م ید یدست م یکه دار حاال

 

 قلبه ما رو ینشکن یدفعه نزن هیگم  یم یچ نیکن بب نگاه
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 همش آره میما باحال یلیهمش خ میتو عشقو حال ما

 

امشب کنار  هیهم انگار تمام غرورش رو  انیخواستمش، آر یکه از ته دل م یرقص عمرم شد، اون هم با کس نیبهتر

 .دیخند یگفت و م یگذاشته بود، با من م

 

 زد. یبود و حرف م ستادهیاز دختر ها و پسر ها وا یهم کنار عده ا انیکم کم مهمون ها رفتن و آر 

 و به آقاجون بدم. رمینگاهم رو ازش بگ یکردم به سخت یسع

داد سه دنگ شرکت به اسممه،  ینشون مکه  یسند دنیمحو پاکت رو به روم موند، فورا بازش کردم و با د نگاهم

 .دمیکنان بغلش پر غیج غیج

 به خواستم برسم.  یزود نیکردم به ا یرو نم فکرش

 بودن بینج م،یقد یدختر، عروس هم عروس ها یخفه ام کرد-

 رو از خودش جدا کرد و ادامه داد. من

 رو کنار بزار طنتیش-

 دم،یو حال و روزت رو د یخوشت اومده، بعد هم که برگشت دونستم تو همون سفر مشهد ازش ینورا دخترم، م- 

اما  م،یکن کیشما دو تا رو به هم نزد ییجور ها هی میگرفت میتصم ونیهست، با هما ییخبر ها هیمطمئن شدم  گهید

مثل سفر مشهد،  ن،یتر بش کیکه نزد میکرد مرو فراه یطیباالجبار شرا د،یحرف ها بود نیشما لج باز تر از ا

 نه؟ یدوستش دار

 کردم، واقعا همش نقشه بود؟ تعجب

 همه جا رو ؟فکریبخش ینبوده، من رو م شیب یو نقشه ا میزود از هم جدا بش یلیگفتم قراره خ یاگه بهت م آقاجون

 بگم که انگشتش رو به نشونه سکوت مقابلم گرفت. یزیکرده بود، لب هام تکون خورد تا چ
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 انیربط به آر یکه ب یگفت یم ییها زیخواب چ یروت بکشم، تو ییاومدم پتو یخواب بود منینش یشب که تو هی-

 نبود.

 انداختم. ریخجالت سرم رو ز از

 اما من...-

بهت  لیم یدونم ب یم هیپسر خوب انینکردم، آر دیسف ابیموها رو تو آس نیمن ا ،یانکار کن ستیدختر جون الزم ن-

شوهرته پس کم تر باهاش کل کل کن  گهیبه بعد د نیو جنمش رو داره که خوشبختت کنه، پس گوش کن، از ا ستین

 .یکن به حرف هاش گوش بد یو سع

کجاست؟ به جز رقصمون، از اول مراسم کنارم بود؟ اون هم مثل  نینگاه بنداز بب هیشما  ست،ین لیم یب یگ یشما م-

 گفت بگم چشم؟ یهر چ یگ یمن مجبور شد، حاال هم که م

 که گفتم. نیهم-

 هاش رو بشنوم و دم نزنم؟ ییو زور گو نمیبش ییفرما یم یعنیناز شصتت، -

 طیو خودت رو با شرا یتحمل کن دیخوره، در ضمن چه سخت چه راحت با یطرز حرف زدن به خانواده ما نم نیا-

 مفهومه؟ ،یوفق بد

که نصفش به نامم بود  یشرکت یادآوریحرصم گرفته بود، اما با  کردم، یتعجب م دیگفت با یم نیا ریغ یزیچ اگه

 رو صورتم نقش بست. یلبخند

* 

 

 .میدیپشت سرش رفتم تا به عمارت رس یبگه به سمت عمارت راه افتاد، من هم مثل اردک یزیکه چ نیا بدون

 شده. دهیچ کیبه صورت کالس زیداخلش همه چ دیشد فهم یو م هیمیداد قد یکه نشون م ظاهرش

 گرفت. انیزد و چمدون من رو از آر ینگاهم رو از خونه گرفتم، لبخند یرمردیپ یصدا دنیشن با

 کار دارم، شما خانوم رو ببر اتاقش رو نشون بده. ییرم جا ی: آقا نعمت من مانیآر
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 تکون داد و اشاره کرد دنبالش برم. یاسمش نعمته سر دیرس یکه به نظر م آقاهه

 داشتم. یادیانتظار نداشتم من رو به نعمت پاس بده، ظاهرا خواسته ز راستش

 کردم. یخونه نگاه کیرفتم به ظاهر آنت یطور که از پله ها باال م همون

 گرفت. دهیرو ناد لیوسا یرو یشد ملحفه ها یتو دلم گفتم: انگار موزه ست، البته اگه م 

 که پر از اتاق بود. میشد یبزرگ یراهرو وارد

 چمدون رو ببرم داخل؟ نه،ینوم اتاقتون همخا-

 برم. ینه، خودم م-

 

 هشتاد و پنجم پارت

 .دمیکه صداش رو شن دمیدر رو باز کردم و دسته چمدون رو کش آروم

 تلفن رو کنار تختتون گذاشتم. ن،یریرو بگ نییشماره پا هیدر خدمتم کاف نیداشت یاگه امر-

 تکون دادم و رفت. یسر

که  تخت بزرگ هیشده بود و  دهیپوش ییطال یکه با پرده ها یبلند یاتاق نسبتا بزرگ با پنجره ها هیکردم،  تعحب

 داشت که با خود عمارت در تضاد بود. یفوق العاده ا نیزایزد، د یبه آدم چشمک م یحساب

 یقفل کردم و رو و در رو از پشت دمیچیدور سرم پ یحوله ا یلباسم رو در اوردم و بعد از گرفتن دوش یهر زحمت به

 تخت ولو شدم.

ترسناک  یکم لشیخوابم عوض شده بود و هم ظاهر عمارت و وسا یکم سخت بود، هم جا هی دنیدرجه اول خواب در

 به خودم ندم. یپتو بخزم و مجال فکر کردن ریباعث شد ز نیهم د،یرس یبه نظر م

* 

 «انیآر»
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که رسوندمش، به خواسته آقابزرگ به خونه اش رفتم و نصف شرکت به نامم شد، حاال تنها دغدغه  نیبعد از ا شبید

 ام نورا بود.

 ه؟یکه از کنار من ناراحته، چ یبا دختر فمیدونستم تکل ینم

 ود.ب ومدهیاز بس به نورا فکر کرده بودم خواب به چشمم ن شبیتخت نشستم و سرم رو با دست هام گرفتم، د لبه

 داشت. یدست از سرم بر نم رفتیراهه م یکه به ب یافکار نیا

 بود، مشغول بشه. سهییر بیکه نا دشیو با سمت جد ادیبود امروز نورا همراهم به شرکت ب قرار

شد، اما نورا  یمال من م ایکه کنارم بود، انگار دن نیاومد و هم یداشتم، بعد مدت ها م یموضوع حس خوب نیا به

 و کنار اومدن باهاش از محاالته هیدنده ا کیدختر 

 که از مشهد ازش گرفته بودم. یکه عکس نورا بود رو در اوردم، همون عکس یو قاب عکس دمیرو کش زمیم یکشو

 د؟یفهم یزدم، بهش گفتم که چه قدر دوستش دارم، اما مگه م یعکسش حرف م نیهم با

کنه؟ عشقش  یم یشرط باز نیبا ا شیبا زندگ یشد، ک یکردم دود از سرم بلند م یخودم فکر م یوقت به کار ها هر

 نتونه بهش دست بزنه. یکنارش باشه و تو تبش بسوزه اما حت

رو صورتم نقش  یلبخند شبید یآور ادیو با  دمیبه لبم کش یلبم جا مونده بود، دست یرو شبید یبوسه  طعم

 بست.

کرد  یوقت ناز نم چیو پر نازش، ه بایفتنش، رقص زفرشته ها شده بود، بله گ هیاون لباس شب ینازش که تو افهیق

 .ختیر یو تو رقصش مکرد  یعمرش رو جمع م یانگار تمام ناز ها

* 

 نورا متوقف شدم. دنیکه نعمت آماده کرده بود رو به سمت دهانم برد که با د یاز صبحانه ا یا لقمه

 یفکر کنم اصال متوجه من نشد، چون با چشم ها نازک و به هر طرف کش اومده، یبا لباس ها دهیو ژول یهپل یموها

 کرد. یلب غرغر م ریسکوت خونه رو شکونده بود، ز کیسرام یرو رشونیج ریج یبرهنه، که صدا یباز و پا مهین

 داد. یاجازه نم رتمیغ دش،ید یوضع م نیبا ا دیطرفش رفتم نعمت نبا به
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 نیگفت: تو ا یخواب آلود افهیرو گرفتم، با تعجب چشم هاش رو باز کرد و با ق فشیظر یراهش شدم و دست ها سد

 ؟یکن یکار م یجا چ

زود جمعش کردم و طلب کارانه گفتم: فکر کنم اجازه دارم تو خونه خودم  یلیم گرفت اما خحرفش خنده ا نیا با

 باشم.

 ییخوام برم دست شو ی... برو کنار مزهیمن من گفت: خونه خودت؟ آهان حواسم نبود، چ با

 انداخت. نییخجالت سرش رو پا با

 تیخواستم اذ یخواست محکم بغلش کنم اما نم یهات خانوم حواست پرتم، دلم م دنیخجالت کش یبه فدا من

 بشه.

 ام شد که سرش رو باال آورد و متعجب نگاهم کرد. نهیفکر کنم متوجه لرزش س دم،یخند زیر زیبودنش ر جیگ به

 نییپا یایهمه ب نیباال تو اتاقت هست، الزم نبود ا سیسرو-

ام  از تخس بودنش دوباره خنده شتریکه ب دیکوب نیزم یلب هاش رو جمع کرد و پاش رو رو یحرص یچهره  با

 گرفت.

 رفت، برگشت و نگاهم کرد. یکه پله ها رو باال م ی. همون طوردمیخند یبلند بلند م گهیبار د نیا

 ان قدر نخند-

 .کردم یزیر اخم

 باش نییپا گهید قهیتا ده دق ه؟یدوست دارم مشکل-

 اومدم.  رونیو کتم از عمارت ب فیبهش ندادم و با برداشتن ک یجواب فرصت

* 

 شماره نورا رو گرفتم. 

 بله؟-
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 .اریبا خودت ب یام اون جا دار یشخص لهیاتاقم هر وس ایزود ب-

 ل؟یبه چه دل-

 گم. یکه من م یلیگفتم: به همون دل تخس

 قرار گرفته بود نگاه کردم. زمیکنار م یکه با فاصله کم یزیم به

 به بعد تو اتاق خودم باشه. نیخواستم از ا یسفارش دادم که مال نورا بود، م یدیجد لیوسا

 کرد به خودم اومدم. ینورا که طلب کار نگاهم م یصدا با

 ه؟یچ تیجناب، دستور بعد دییبفرما-

 کردم. زشیبه م یاخنده اشاره  با

 نیبش ایب یچیه-

 انداخت. شیگرید یکاناپه نشست و پاش رو رو پا رو

 نه اون جا نیخودت بش زیمن گفتم پشت م-

 در گردش بود. زشیمن و م نیشده بود و چشم هاش ب جیگ

  م؟یزن و شوهر گهیکه د یدون یم اد،یب شیپ یثیخوام حرف و حد یاتاق مشترکمونه، نم نیبعد ا به نیاز ا-

 نشست. زشیلب هاش، بلند شد و پشت م یرو یبه جمله دومم با لبخند پت و پهن الیخ یب

 ؟یگ یکه نم یکنم؟ جد یجا کار م نیمن ا گهید یعنیداد و گفت:  شیبه صندل یچرخ

 کردم. یکنه وگرنه زودتر منتقلش م یهمه خوش حالش م نیدونستم ا ینم

 جوجه؟ یدوست دار یلیخ-

 

 هشتاد و ششم پارت
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خواد مثل تو برم  یشم دلم م یکه خسته م یگاه یدون یم ره،یدل گ یلیو تند تند گفت: اتاق خودم خ یهولک هول

ز خوره و پر ا یم یکار کنم که پنجره اتاقم به محوطه پشت یرو تماشا کنم، اما چ رونیپشت پنجره اتاقم و منظره ب

تو اتاقم و پشت پنجره من  ینکنه اومد دم،یفهم نخسته شدم ازش؟ آها یدونست یبلنده، از کجا م یساختمون ها

 هیغمت چ گهیداره د یبزرگ نیاتاق خودت پنجره به ا یوقت یدون ینه خب م ؟یستادیوا

و خودش هم جواب  دیپرس یداد، خودش م ینوا نم یزد که مهلت جواب دادن هم به من ب یقدر تند تند حرف م ان

 داد. یم

 کرد. یخوش حالش م یکیکوچ یها زیغبطه خوردم، چه چاش  هیروح به

 پنجره مال تو، خوبه؟ نیبه بعد ا نیخب از ا-

 زمیکنم اگه م یتونم طراح ینقشه رو م یشم، تازه کل یخسته نم گهیطور باشه د نیاگه ا ان؟یآر یگ یراست م یوا-

 ...یدون یده، م یم یاون پنجره باشه، چون به آدم انرژ یجلو

زد، اما حاال  یکردم، مثل وروره جادو پشت سر هم حرف م یم رونشیبودم حتما از اتاقم ب شیسال پ کی انیآر اگه

 تر بشنوم. شیفقط دوست داشتم حرف بزنه تا صداش رو ب

 طرفم گرفت. یلبش بودم که فلش یلبخند رو محو

 شه زحمتش رو برام بکش. یفورا پاک م زمیر یروش م یگرفته باشه، هر برنامه ا روسیفکر کنم و-

 جلوم تکون داد.دونم چه قدر محوش بودم که دستش رو  ینم

 ؟یآقاهه؟ آر یه-

 ؟یدلم گفتم: جون آر تو

 رو جمع و جور کردم. خودم

 بله؟-

زدم و فلش رو گرفتم و  بیخواست دستش رو لمس کنم اما به خودم نه یدلم م یلیرو جلوم گرفته بود، خ فلش

 زدم. ستمیمتعجبش، فلش رو به س یمقابل چشم ها
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 نیاز ب دیمن با یحس لعنت نیبشم، من رو دوست نداشت و ا کیبهش نزد نیاز ا شتریدادم ب یبه خودم اجازه م دینبا

 رفت. یم

 با نوک انگشت هاش ور رفت. یگل ینگاهش روم بود، سرم رو بر گردوندم که دست پاچه و با لپ ها ینیسنگ

 کردم. یاخم تصنع 

 هست؟ یمشکل-

 نه-

 خوبه، پس کارت رو شروع کن-

 برد. یجوجه آخر هوش و حواس من رو م نیا

*** 

 «نورا»

 .مونیاجبار یگذشت، البته مشترک که نه، زندگ یمشترکمون م یماه از زندگ کی

که کنار  نیاما هم م،یکرد یبا هم برخورد م کیو به عنوان شر میزد یهم م یشرکت هم فقط تو سر و کله  یتو

 بود. یبودم برام کاف انیآر

رو  انینداشتم بتونم آر یدیام یدوستم داره بها بدم، حت انیپرهام و مهرداد که آر یخواستم به حرف ها ینم یحت

 شناخته بودم. بیغر بیرو عج انیسال آر کی نیا یعاشق خودم کنم، از بس تو

 بشه گفت فراموشش کنم. دیشا ایتحمل کنم رو  گهیبود چند ماه د یتنها کاف م،یمدت رو خوب کنار اومده بود نیا

رفتم و ترم آخرم رو هر چند سخت، اما به  ینگفت، دانشگاه نم یزیهم از خدا خواسته چ انیشرکت نرفتم، آر امروز

 کردم. یپاس م یحضور ریصورت غ

 چونه ام گذاشتم. ریباغ نشستم و دستم رو ز یپله ها رو

 خورد و گوشه باغ بود، توجهم رو به خودش جلب کرده بود. یم نییکه چند تا پله به پا کیکوچ یانبار هی
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 متروکه بود. یلیخ گهیجا د نیبرام مهم نبود، ا یعنیکردم،  یاومدم، اما اصال توجه نم یپشت اطیح یبار چند

 گل و درخت هاش سبز بود که اون هم به لطف نعمت بود. فقط

 داشته باشه. دیمخوف با زیچ هیها  لمیف کنجکاوم کرده بود، شک نداشتم مثل یحساب نهیزم ریز

 بکشم. یبرم داشته بوده که برم و سرک هوا

 هم نبود، البد تو لونشه انینبود، خوشبختانه سگ آر یبه اطرافم انداختم، کس ینگاه

 کردم. یکار م یشدم، از ترس رو به موت بودم، اما فوضول بودم خب چ یم کینزد نهیزم ریگاماس به ز گاماس

 چه مرگشه؟ گهید نیدرش رو هول دادم باز نشد، اه ا یچ هر

 بهش وصل بود. یا دهیو پوس یمیدر نگاه کردم که کلون قد یباال به

 دخترم؟ یکن یکار م یچ-

 کرد. ستیبرگشتم و به نعمت نگاه کردم، حس کردم قلبم از ترس ا 

 اش در اومده بود. گهیشلوارش بود و نصف د ریبود که نصفش ز دهیپوش یگشاد و تک پوش زوال در رفته ا شلوار

 دفعه احضار کیمش نعمت چرا  یوا-

 آخه ختیقلبم ر یاوهوم یاهم هی ؟یش یم

 باشه. یزیچ یدزد دمیخش خش برگ ها اومد، ترس یشرمنده خانم، صدا-

 نورام نیدیخب حاال که د-

 خوام. یباز هم عذر م ،یگیبله خانم درست م-

 شه؟ یا باز نمدره چر نیمش نعمت؟ ا-

 قفله-

 اما چرا قفله؟ دم،یآره د-
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دوست  یلیتو باشه، آخه الله خانم رو خ نیخبر ندارم، فکر کنم خاطرات مادرشون ا یزیدونن، من از چ یآقا م -

 داشتن.

 تو چه خبره. نیبفهمم ا دیروز با هیاما حتما  الشیخ یشه، ب یپس باز نم هوف

 شدم. رهیهمون پله ها نشستم و به کلون در خ یرو

 خشک درخت ها بود. یدر حال جارو کردن برگ ها میرح مش

 مش نعمت؟-

 همون جا داد زد. از

 بله خانم؟-

 گنده دماغ بود؟ یاز همون بچگ انیآر-

 .دیکش یو آه کوتاه دیخند

با آدم ها  ریخورده د هیفقط  ست،ین یکن یها که تو فکر م ینه دخترم، من خودم آقا رو بزرگ کردم، اون طور-

 یشیتو سوگول ،یرو بگ نیا دینبا گهیخوره، تو که د یجوش م

 لب زمزمه کردم. ریز

 شد. یخوب م یلیاگه اخالقش گند نبود خ ،یسوگول ،یسوگول ،یسوگول-

 .دیخونه پر کش نیهم از ا یالله خانم فوت شد خوش یدخترم، از وقت یدون یم-

 افتاده؟ یشه بدونم چه اتفاق یم-

 

 هشتاد و هفتم پارت

 رها کرد و کنارم نشست. یرو گوشه ا جاروش



 یشراکت اجبار

 
350 

 

خبر بهش زد و  یاز خدا ب هیروز ها  نیاز هم یکیگشتن، اما تو  یرفتن و بر م یمدرسه بودن، هر روز م ریخانم مد-

 گهینفر د هی ینشدن بعد از مرگش زندگ یو نه پدرش راض انیمهربون بودن، ان قدر که نه آر یلیخانم فوت کردن، خ

هم رفت،  انیرفت آر شونیا یبه خانم وابسته بود، وقت یلیخ انیدادن و اون هم آزاد شد، آر تیرضا رن،یرو هم بگ

 مرد بود، غم مرگ مادرش از پا دراورده بودش.

 اون بزارم. یتونستم خودم رو جا یوقت نم چیسخت گذشته، من ه انیقدر به آر چه

 .دمیسرم رو چرخوندم که سگه رو د یخس خس یصدا با

فاصله با چشم هاش من رو نشونه گرفته بود،  نیافتادم، از هم یبود شکوفه بزنم، داشتم پس م کیشدت ترس نزد از

 اومد. یانگار اون هم مثل صاحبش از من بدش م

 نیواسه هم ید یآقا رو م یس تو بوکرد و آروم گفت: نتر کیسرش رو بهم نزد دم،یبود ترس دهیکه انگار فهم نعمت

 کنه. یبهت حمله نم

جا از  نیخوره، من دارم ا یده؟ من اصال دستمم به لباسش نم یم انیآر یآقا رو بدم، من کجام بو یغلط کنم بو من

 کنم. یترس سکته م

 ترسم، بگو بره خواهشا یمن و من گفتم: مش نعمت تو رو خدا من م با

 زبونش رو در آورد و رفت. واسه اش تکون داد که یدست

 و دوباره جاروش رو به دست گرفت. دیخند زیر زیر نعمت

 رهیگ یبا آقا انس م یلیتوله سگ کوچولو بود، خ هی دیرو خر نیاون موقع که آقا ا ه،ییسگ با وفا-

چشم  شیاهیس ست،یخوب ن ادیها ز وونیح نیچون رابطه ام با ا نمشیدم فقط از دور بب یم حیاما با من نه، ترج-

 پر رنگه یلیزنه خ یآدم رو م

 رو جارو بزنم. اطیهمه ح دیبه خاطر نژادشه، من برم دخترم با-

 باشه-
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انگار فقط به اون  ده،یآب و خشک یحوض ب هیفلکه خراب تو  ریاومدم، چند تا ش یم اطیح نیبود که به ا یوقت چند

 فرق داشت. زشیاز خونه نبود، چون همه چ یجزئ اطیح نیانگار ا دن،یرس یم اطیح یکی

 یدست نخورده بودن و هر از گاه یکه انگار چند سال دهیپالس یها ریآب از اون ش یقطره ها کیچ کیچ یصدا

خونه سوت و کور  نیتو ا ییکه زوزه هاش پر از غم بود، انگار که اون هم از تنها ختیر یپارس اون سگ ب یصدا

 شده بود. یعاص

 جا رنگ و بو نداشت؟ نیاچرا  یراست

 که یچوب یپله ها ریج ریشدن پنجره ها و ج دهیدر و به هم کوب یلخ لخ لوال ینداشت، صدا یفیعمارت هم تعر خود

 ترسناک و مخوف یایدن هیکرد،  یم گهید یایدن هیبه طبقه دوم راه داشت، انگار آدم رو وارد 

 فروختمش یخونه برگردونه؟ اگه من بودم حتما م نیرو به ا یکرد تا سر زندگ ینم یتالش انیآر چرا

جا آورد؟ جز  نیکرده، اما چرا من رو ا یم یخودش آپارتمان داره و معموال اون جا زندگ انیکه آر دمیشن لهیجم از

ر اانگ زه،یر یفقط واسه منه که ترس م یمیخونه متروکه و قد نیا واریدونه از در و د یبود که دقم بده؟ آره البد م نیا

 عادت دارن. هیبق

 .زهیر یکنه و وحشت رو به دلم م یو نچسبش که بند دلم رو پاره م اهیاون سگ س یپارس ها یهم صدا یگاه

خونه و آدم هاش رو ول کنم و تا ابد فرار کنم،  نیمدت خودم رو آروم کنم تا مبادا به سرم بزنه و ا نیکنم قراره ا فکر

 تونستم ترسم رو سرکوب کنم. یمن نم

* 

 

 مشغول مرتب کردن آشپز خونه بود. لهیمعمول جم طبق

دختر هشت ساله به  هیتر نداشت، سه تا دختر داشت که ازدواج کرده بودن و  شیپنجاه سال ب دینعمت بود، شا زن

 بود. یاما دختر آروم و با نمک دمش،ید ینم ادیتر اوقات خونه خواهراش بود و ز شیاسم نگار که ب

داد هاش هم سر نگار  یکرد، همه داد و ب یو زمان گله م نیاز زم شهیبود اما هم یخوب و مهربون یلیهم زن خ لهیجم

 کرد. یم یخال
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 کرده ام. زیکار کنم که دخترمه و عز یپس انداختم، اما چ یریخواستم و سر پ یگفت: نگار رو نم یم شهیهم

 رفت. یدوستش داشت و قربون صدقه اش م یلیاما نعمت خ 

 زدم. صداش

 جون لهیسالم جم-

 زد. ینرم لبخند یلیاما خ دیسر و صدام ترس یکم از حضور ب هی

 ن؟یدار اجیاحت یزیسالم خانم، چ-

 کشه؟ یطول م یکارت تا ک-

 رم. یم گهیناهار رو درست کنم د-

 .دمیآشپز خونه کش یدستش رو گرفتم و به طرف خروج مچ

 امروز هوس کردم خودم غذا بپزم.-

 ترس نگاهم کرد. با

 کنه. ینه تو رو خدا آقا من رو اخراج م-

 نباشه. تیشما کار-

 کردم که فورا رفت، جونم جذبه یاخم

انگار از محدوده  رمیبگ ادیکردن رو  یتونستم آشپز یرو بلد بودم، نم یقورمه سبز هیفقط طرز ته ،یلطف مهر به

 نداشتم. گرفتن ادیهم واسه  یا زهیاستعداد هام خارج بود و انگ

* 

 .دمیضرب سر کش هیآبم رو  وانیل

 تموم شد. شیآخ-
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 کو؟ لهیجم-

 شد. کهیاز دستم افتاد و هزار ت وانیو ل دمیکش یغیناخواسته ج دم،یکه شن ییصدا با

 جمع شدم. و کتش رو به طرف کاناپه پرت کرد و به طرفم اومد، نشستم و تو خودم فیکه ک انیآر دنید با

 زانو زد. کنارم

 زم؟یشد عز یچ ؟ینورا خوب-

 هم عادت کرده بودم. نیکرد، اما من به هم یاستفاده م یلحن حرف زدنش فقط موقع نگران نیا از

 رو مظلوم کردم. لحنم

 شکست. وانهیل نیا ،یچی...هیه-

 لبش شکل گرفت. یرو یخرد شده کرد و خنده محو وانیبه ل ینگاه

 کنم. یمن خودم جمعش م رونیسرت جوجه، تو برو ب یفدا-

 

 هشتاد و هشتم پارت

 ؟یکار هام بلد نیدلم گفتم: نه بابا از ا تو

 زدم. یخفه ا غیکف پام از درد چشمم رو فشردم و ج یشدم برم که با احساس سوزش بلند

 من فورا جارو رو رها کرد و به طرفم اومد. یصدا با

 خورد. یداغش به صورتم م یکه نفس ها یبود، طور کمیکانتر نشوندم، نزد یرو اطیرو گرفت و با احت دستم

 شده؟ یچ نمیتو... بب ییچرا ان قدر سر به هوا-

 نگاهش کرد، کالفه ام کرده بود. یکم

 .یکن یخنث یخوا یبمب که نم گه،یزود باش د-
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 آورد، گوشه لبم رو گاز گرفتم. رونیرو ب شهیخورده ش اطیاحت با

 بشه.پانسمان  دیبا اده،یز شیزیخون ر-

 خوره. یبه هم م نیبتاد یگفتم: نه حالم از بو هیحالت گر با

 و مچ پام رو گرفت. برگشت نیرو باز کرد و همراه با باند و بتاد نتیتوجه به حرفم در کاب یب

 یآ...آر-

 ؟یجان آر-

 .اوردمیخودم ن یجوابش قند تو دلم آب شد، اما به رو نیا از

 شم. یم تیاز بوش اذ-

 رینداره که، دماغت رو بگ یکار-

 که از سوزش پام صورتم جمع شد. ختیشده ر دهیرو محل بر نیبتاد یو کم دیخند

 کنه؟ یدرد م یلیخ-

 گهید هیسطح یدگیبر هی ست،ین یزیگفتم: نه چ خونسرد

 .ادیداره خون م یدییمعلومه از بس لبت رو جو-

 انداختم. نییخجالت سرم رو پا با

 آورد. رونیدندونم ب ریو لبم رو از ز دیلبم کش یو با شصتش رو م رو باال آوردا چونه

 کارش کرده یچ نیو گفت: عه عه عه، بب دیکش یقیعم نفس

 ادامه داد. طنتیش با

 نکنه دلته لبت هم پانسمان کنم؟-

 با بازوش زدم. یمشت
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 پررو-

 شد، من پررو ام؟ یچ-

 آره-

 دم. یپس صبر کن االن نشونت م-

از لبم که خون افتاده بود رو  یکنه که دستش رو دور گردنم حلقه کرد و همون قسمت یکار م یچ نمیبودم بب منتظر

 و زود ازم جدا شد. دیبوس

در اورد و هر آن ممکن بود من هم بغلش بپرم و بوسش کنم،  یجنبه باز یدلم ب نیاوردم پسش بزنم، باز ا ینم طاقت

 گرفتم. ریاما از خجالت سرم رو ز

 کشن؟ یم خجالت ممگه جوجه ها-

 یحیوق یلیخ-

 کرد و سرم رو باال آورد. یاخم

 عفونت دوارمیکنم، ام یتا عمق پات رفته، فعال پانسمانش م ست،ین یبا شوهرت درست حرف بزن، در ضمن سطح-

 نکنه.

 .یراه بر یتون یم نیرو بانداژ کرد و گفت: تموم شد، بب پام

 که نشدم. جیشده، افل یخورده زخم هیحرص گفتم: پام  با

 رفتم که با دادش سر جام خشک شدم. یبه طرف خروج یو چند قدم ستادمیپام وا رو

 خورده اس، مواظب باش! شهیجا پره ش نیا-

 به تاسف تکون داد. یزبونم رو واسه اش در اوردم که سر تیاومدم و در نها رونیب اطیاحت با

 رو پاک کرد. شیشونیپ یاومد و عرق فرض رونیبعد از آشپز خونه ب یکم

 کار تو خونه از کار معدن هم سخت تره-
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 براش تکون دادم. یدست

 .یکوه که نکند-

 نورا؟-

 کردم. زمزمه

 جانم؟-

 کرد. ینگاهم م یجور هی د،یکنم اصال نشن فکر

 کنه. یدرد م یلیسرم خ-

 ...انیکه از خدام بود سرش رو ماساژ بدم اما آر من

 

 دارش کرد. یمعن یپام اشاره کردم که از اون نگاه ها به

 پام گذاشت و با لذت نگاهم کرد. یخودم رو جا به جا کردم و سرش رو رو یکم

 ؟ینگاهم نکن یجور نیشه ا یم-

 .دیبه صورتش کش یدست طنتیش با

 کنم؟ ینگاه م یچه جور-

 شم. یکه معذب م یجور هیدونم  ینم-

 .دمیلب زد و چشم هاش رو بست اما نفهم یزیچ هی

 هاش حرکت دادم. قهیشق یدستم رو رو یآروم به

 ...انیآر یدوستم داشت کاش

 شدم... یبردم و غرق خوش م یموهات م یبا لذت دستم رو تو کاش
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 و... وفتمیوضع ب نیشدم که به ا یوقت باهات آشنا نم چیه کاش

 موند. یکه نا تموم باق ییتمام کاش ها و

 کرد. یکه جذابش م یشیو ته ر یگوشت یو بزرگ، لب ها دهیکش ینگاهش کردم، چشم ها دوباره

 که متعجب چشمش رو باز کرد. دمیکش ینیکه به سرم زد ه یزیچ با

 شد؟ یچ-

 دستم تو صورتم زدم. با

 ایرم بکشم تا سرد نشده، دست هات رو بشور و ب یرفت؟ غذا درست کردم، م ادمی یدید یوا یا-

 رو برداشت و نشست. سرش

 توعه یغذا یبو نیتو جوجه؟ نگو که ا-

 هام رو به کمرم زدم. دست

 چون دست پخت خودمه ،یبگم سخت در اشتباه دیغذا بپزم، با ستمیبلد ن نهیاگه منظورت ا-

 باال داد. ییابرو

 .امیبرو االن م ،یاوک-

دو روز هم  نیا م،یلیزن و شوهر تکم هیشده بود  باورم یکه راستک نیهم اومد، مثل ا انیکه آر دمیچ رو زیم عیسر

 گذشت. یم

 به غذا کرد. یلباسش رو باال زد و با شک نگاه نیآست

 ؟یکش یچرا نم-

 .ختمیتوش نر یزینترس چ-

 راحت بشه. الشیاز غذا پر کردم و تو دهنم گذاشتم تا خ یبند حرفم قاشق پشت



 یشراکت اجبار

 
358 

 

 رو تو بشقاب من اورد و از غذا پر کرد، با حرص نگاهش کردم. قاشقش

 مال منه ها؟-

 شه به جوجه ها اعتماد کرد. یگفت: نم طونیش

 اومد. یجوجه گفتنش خوشم م نیا از

 من رو خورد؟ یاالن دهن نیمن برداشت، ابرو هام باال رفت، ا یاز غذا دوباره

 شد. یبشقابم خال بایقرت گهیکار رو تکرار کرد و د نیا گهیبار د چند

 زده ها شروع به خوردن کرد. یپر کرد و مثل قحطکنم متوجه تعجبم شد، بشقاب خودش رو  فکر

 درست نکرده؟ لهیجم یاوم خوشمزه ست، نورا مطمئن-

 نداره تظاهر کنم. یلیدل-

 باز هم درست کن، البته اگه... یاگه تونست -

 شه یگفت: لطفا، اگه م تیورد و در نهاکه حرفش رو خ دیاخمم رو فهم لیکنم دل فکر

 به خودم گرفتم. یحاال شد، من هم فرصت طلب، فورا ژست مغرور خب

 شه. یم یچ نمیتا بب یاوک-

 

 هشتاد و نهم پارت

 جوجه، خوش مزه بود. یمرس-

خودم رو نشون داده  یتجربه اولم بود و خب حساب دم،یگنج یکه داشتم تو پوست خودم نم یوصف یب یخوش حال از

 کرد. یم یچه فرق انیبودم، هر چند واسه آر

 نشستم، ان قدر غرق فکر بود که متوجه حضورم نشد. کنارش
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 ؟یکن یفکر م یرو تو گوشش فرو کردم و گفتم: به چ سمیپشت سرش سرم رو خم کردم و دم گ از

 .اوردیخودش ن یبه رو یول دیترس

 تر شد. طیکارم غل نیهاش هنوز تو هم بود و با اکرد که اخم  یفکر م یدونم به چ ینم

 مسخره ات دارم نه حوصله ات رو یها یشوخ نیبه ا ینورا برو من نه عالقه ا-

 رو به چونه ام زدم و چند بار پاک زدم. دستم

 اوا چرا؟-

 نگاهم کرد. یچپک

 حرف ها بودم. نیمن پر رو تر از ا اما

ان قدر بد عنقش کرده اما ان قدر خشک  یخواستم بفهمم چ یدم، مش رهیدسته مبل نشستم و تو چشم هاش خ رو

 .دمیفهم یبود که نم یو عاد

 ان؟یگم آر یم-

 رو نداد و سرش رو بر گردوند. جوابم

 ؟یرو دار دشیچرا قفله؟ تو کل هیپشت اطیکه تو ح هیاون انبار-

 با اخم برگشت که فکر کردم رگ گردنش گرفت. نیچ هم

 ؟یگفت یتو چ-

کردم که روش حساس باشه، فکر کنم گور خودم رو کندم که زود بلند شد  ینداشتم جواب بدم، فکرش هم م جرات

 .ستادیو مقابلم وا

 ؟یدیها به تو ربط نداره فهم زیچ نیا-

 من فقط...-
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 بره. ادتیاز  یفوضول یکنم که تا عمر دار یم یدر موردش بشنوم، اون وقت کار گیبار د کی هیکاف-

به  زیچ چیگفت که خاطرات مادرشه، چون ه یو به سرعت از پله ها باال رفت، فکر کنم نعمت راست م رو گفت نیا

 تونست عذابش بده. یاون اندازه نم

* 

 کردم.زد، نگاه  یرو م فونیکه دکمه آ انیسرم رو باال آوردم و به آر فون،یآ یصدا با

 کنه؟ یکار م یجا چ نیآرازه، ا-

 باال دادم. یا شونه

 ؟یخوا یصاحب خونه؟ مهمون نم-

 و بغلش کردم. دمیکش یاز خوش حال یغیو ج دمیآراز خند یصدا با

 .میخوا ی: مهمون ناخونده نمانیآر

 اومدم. رونیو از بغل آراز ب دیحرفش رو با خنده گفت و دستم رو کش نیا

 بهم کرد و دستش رو دور گردنم حلقه کرد. یمعنا دار نگاه

 جاست ها نیا: اهم اهم، بچه آراز

 بهش رفتم و اشاره کردم. یغره ا چشم

 یخوش اومد ن،یبش-

 چشه، فقط اخمش به راهه ستیهم معلوم ن نیافتاد، ا انیبه آر نگاهم

 رو به کمرم زدم و طلب کارانه گفتم: پس آقاجون کو؟ دستم

 جا جغجغه نیا امیمن که نگفتم م بمه،یتو ج-

 و رفتم. دمیکوب نیمحکم پام رو به زم دن،ینگاهش کردم که دو تاشون خندچپ  چپ



 یشراکت اجبار

 
361 

 

 .دمیچ قهیسل تیرو با نها زیم لهیکمک جم به

 کل کل هاشون کل خونه رو برداشته بود، صدا کردم. یو آراز رو که صدا انیآر

 زد. انیآر یبه بازو یو ضربه ا دیکش یسوت زیم دنیبا د ومده،یآراز هنوز ن 

 ده.اوم رتیگ یچه عروس نیخبر ها نبود ها، به به بب نیکرد از ا یم یکه با ما زندگ یچه کرده، تا وقت نیداداش بب-

 .دیخند یفقط م انیآر

 درست کرده. لهیها رو جم نیبوده، اما ا یعال شهیالبته که من غذاهام هم ن،یبش ایآراز ب زیمزه نر-

 گفت: په بگو دیواسه ام تکون داد و نا ام یدست

 کمک لهیو آراز، تو شستن ظرفا به جم انیآر یالک یشرکت تو بحث ها یگرفتم به جا میاز خوردن شام تصم بعد

 کنم.

* 

 تو دست هام گرفتم و داد زدم.رو  سرم

 رو سرتون؟ دیگذاشتاه چه خبره خونه رو -

ومه علبود، خب م زونیتنه باالش جا شده بود و پاهاش از دسته مبل آو میبود و فقط ن دهیمبل دراز کش یکه رو انیآر

 نشست. نهیو دست به س دیحرفم خند نیمبل جا بشه، با ا یرو القیقد د نیتونه با ا ینم

 ؟یدوس دار یلمینورا؟ چه ف ی: تو چآراز

 به خودم گرفتم. یمتفکر حالت

 داره یاوم، بستگ-

 : مثال؟انیآر

 فکر کنم دیبا-
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 هیترسناک به روح یها لمیدونم ف یم دیکه از خانومم دارم، بع یبه فکر کردن نداره، با شناخت یازین زمی: عزانیآر

 اش بخوره.

 نم؟یترسناک بب لمیتونم ف یمن نم یعنیبه جانب گفتم:  حق

 ؟یدوست دار یعنی-

 معلومه-

 یترس یباشه تو که نم-

 . دیبهش رفتم که خند یغره ا چشم

 داده بودم. اوردنیم نک یکه از رو یتو دلم به غلط کردن افتاده بودم، واسه جواب یول

 شدنم تو بغلش افتادم. ریشد و به خاطر غافل گ دهیکش انیکردم که دستم توسط آر یبا خودم اختالط م داشتم

 

 نود پارت

 اد؟یبود که بدش ب یشده بود، ک بیبود و رفتار هاش هم عج نقشه

 و بلند شد. دیبه کمرم کش یدست

 گذاشت و بعد از خاموش کردن المپ کنارم نشست. ستمیرو تو س یکیها  لمیف نیب از

 شد؟ ینم یکرد یدلم گفتم: حاال اگه المپ رو خاموش نم تو

 برد. یمدت خوابم نم هیتا  شهینداشتم و هم یخوب تجربه

 دختره رو خورد با ترس روم رو گرفتم. هیکه  یزامب دنیبود که با د لمیاول ف بایتقر 

 یمشغول تماشا یعاد یلیافتاد که خ انیزد، نگاهم به آر یگاز م لکسیتو دستش گرفته بود و ر یاریخ الیخیب آراز

 بود. لمیف
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 تموم شد؟ یآر آروم گفتم: 

 خوره. یکم بعد صاحب خونه رو م هیکه نگاهم کنه گفت: نه تموم نشد  نیا بدون

 شدم. میحرص پشت کوسن قا با

 ه؟یلمیچه ف نیا گه،یآدم نموند د لمینشد؟ تو ف ریرو خورد، س ایدن-

 بره ماچش کنه؟ ؟یدار یچه انتظار گه،ید هیزامب لمیف-

 نرمال اومد بگو یبسته گفتم: اگه صحنه ها یهمون طور با چشم ها 

 .ادینرمال ب یصحنه ها گهیگفت: فکر نکنم د دیخند یکه م یحال در

 کنم. یپس من نگاه نم-

نبود، پاهام رو کامل تو شکمم جمع کرده  میحال تیبودم که موقع دهیر ترسبندش تو بغلش مچاله شدم، ان قد پشت

 کنم. تیدور کمرم باعث شد حس امن انیحصار شده آر یبودم و دست ها

 چه طرز نشستنه؟ نیا-

 شه راحت باشم؟ یخونه خودمون هم نم-

 باال ادیب هیزامب نییترسم از پا یگه که م ینم-

 .دیاش رو چنگ زدم که خند نهیو س دمیکش یبلند غیج

 سرش رو به طرفم خم کرد. یبدنم رو حس کرد که با نگران زیکنم لرزش ر فکر

 سرت رو بردار نمت،یبب ؟یشد یخانومم چ-

 رو به آراز گفت: آراز خاموشش کن. ینگران با

 داداش الیخ ینورا باز شروع کرد، ب نیبابا ا ی: اآراز

 زد. داد
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 دهیترس یلیتمومش کن، نورا خ-

 به خودم زدم. یالیخ یسرم رو برداشتم و نقاب ب یتر از اون سگ بد صداش ول شیب یحت دمیترس یم یلیخ

 تاسف نگاهم کرد. با

 یجوجه تو که ما رو ترسوند-

 شه یم یآخرش چ نمیخاموش نکن، کنجکاوم بب-

 ؟یکنجکاو یواسه چ ،یدیرو ند لمینود درصد ف-

 کنم. یاالن نگاه م نینه بب-

 همون جا موندم. لمیو تا تموم شدن ف دمیتو بغلش پر غیبا ج دمیکه دوباره د یصحنه ا با

 رفت. یکوتاه یاز جاش بلند شد و با خداحافظ یا ازهیبا خم آراز

 برو اتاقت گهیتو هم د اره،یدوش حالم رو جا ب هیرم حمام، فکر کنم  یاوه چه قدر گرمه، من م-

 رفتم. ینه تنها نم دمیترس یم

 .ادیال خوابم نمفع-

 تکون داد و رفت. یسر

 کنم. یحا از ترس سکته م نیمن رو ببر تو اتاقم، من ا حداقل

 فکر نکنم. دمیکه د ییها زیکردم به چ یداشتم و تو خودم جمع شدم و سع یبد یلیخ حس

دستش  یوانیگرفت و ل یکه نم موهاش رو با حوله م یدر حال انیزدم که آر دیچه قدر با ترس اطرافم رو د دونم ینم

 بود، کنارم نشست.

 چه زود اومد. عه

 نه؟ ،یلیخ یدیترس-
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 باشم. دهیدرصد فکر کن ترس هیسرد گفتم:  خون

 نگاهم کرد. طونیاش رو خورد و ش قهوه

 ؟یامشب رو تو اتاق من بخواب یخوا یم-

 نه-

حاال برو  ،یدیه ام کنه و بگه: هه ترسخواد مسخر یخواست من برم اتاقش؟ البد م یبود که م انیآر نیحرف ها، ا چه

 اتاق خودت

 مییتندگو نیدادم بابت ا یقدر محکم نه گفتم که تو دلم به خودم فحش م ان

 ریباش، شب بخ-

 .داد زدم غیرفت که با ج دوباره

 صبر کن-

 به طرفم اومد. یکنم دستم براش رو شد که با نگران فکر

 شد؟ یچ-

 ؟یشه فعال نر یکه بغض داشت گفتم: م ییصدا با

 باال داد. ییابرو

 چرا؟-

لو رفتم و اون ج یمن عقب م یباز هیقدم به عقب برداشتم مثل  هیو تو حلقم بود، متقابال  میبا هم نداشت یا فاصله

 اومد. یم

 ؟یدیگفت: پس ترس طنتیش با

-... 
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 .ادیهم اصال بهت نم دهیمظلوم و ترس افهیق نینورا، ا یستیترسو اصال ن-

-... 

 شه. یوقت تموم نم چیکه ه یدار یانرژ هیانگار  شهیهم-

 .دمیاصال نفهم ت؟یشکا ایشنوم  یم فیشده گفتم: من االن تعر هول

 .دمیبه چشم هام گفت: خودم هم نفهم رهیو خ دیخند

 بر خورد کردم. واریقدم به عقب برداشتم که از پشت به د هی

ل که کام یزد، جور واریرو کنار بدنم به د گرشیزد و دست د وارید یبرد و دستش رو به باال سرم رو نیرو از ب فاصله

شده بود که هر لحظه قلبم رو تو  یپر تالطم یایخورد، دلم در یگرمش تو صورتم م یتو حصارش بودم، نفس ها

 آورد. یدهنم م

 .میاشتمتر هم فاصله ند یلیم هیکه  ییکرد، تا جا کیخسته و خمار صورتش رو به صورتم نزد یبا چشم ها 

تر آورد، لحظه  کیکنه، چشم هاش رو بست و صورتش رو نزد یم دایکردم لبش با لبم  تماس پ یهر لحظه حس م 

 دستش فرار کردم. ریاستفاده کردم و قبل از برخورد لبش از ز شیآخر از حواس پرت

ده بود که خنده ش یگُل یگرفتم، فکر کنم لپ هام حساب نییازش دور شدم و با خجالت سرم رو پا یقدم چند

 برد و محکم بغلم کرد. نیداد و فاصله رو از ب لمیتحو یطونیش

 ؟یقسر در بر یتون یم یجوجه؟ فکر کرد-

کرد، سرش  یتندش گوشم رو نوازش م ینفس ها یاز آرامش فرو رفتم، صدا ینیریچشم هام رو بستم و به خلسه ش 

 کرد. دنمیگردنم فرو برد و تند و پر فشار شروع به بوس یرو تو گود

 شدم. یکردم کم تر موفق م یتالش م شتریب ینداشت، هر چ دهیکردم ازش جدا بشم اما فا یم تقال

 

 کمینود و  پارت
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لبم حس کردم، چشم هاش بسته شد و همون طور که  یلبش رو رو یدست هاش رو دو طرف صورتم قاب گرفت، نرم 

 گرفته بود، دستش رو تو موهام فرو کرد. یو به بازلب هام ر

 کردم. شیرو پشت سرش گذاشتم و آروم همراه دستم

 از لبم گرفت و جدا شد. یزیکه گاز ر میتو همون حالت بود یا قهیدق چند

که عشقم رو با تمام وجود حس  نیاز ا ان،یحس خوب از بودن آر هیبه بدنم وصل شده بود،  یقو تهیسیالکتر هی انگار

 کردم. یم

نه من طاقتش رو  یو کوکش رو کنه و بعد بگه حاال دست از پا درازتر برو خونتون؟ وا فیمدت ک نیقصد داره ا نکنه

 نداشتم.

 با دل من؟ یکن یکار م یچ انیآر

 ین مشد چهیمن از باز ید، ولبو ومدهیبهم کرد، انگار بدش ن یو نگاه با مزه ا دیپنجه دستش رو تو موهاش کش کالفه

 فرجام یعشق ب هیمهر طالق تو شناسنامه امه و  هی نمیو بب امیکه به خودم ب نیاز ا دمیترس

 بچه پر رو، برو اتاقت تا کار دستت ندادم.-

غ وجودش دا یاز گرما دم،یاز پله ها باال رفتم و تو اتاقم چپ ،یدل خور ایدونم از خجالت بود  یرو گفت، نم نیا تا

ازم  دمیفهم یبردم، اما خر که نبودم م یبه گور م دیمن رو دوست داشته باشه رو با انیکه آر نیا یشده بودم، آرزو

دنده بودم،  کیبهم ابراز کنه، چون اگه من مغرور و  نداشتماما اگه دوستم داشت هم هرگز انتظار  اد،یخوشش م

 صد برابر من مغرور بود. انیآر

 اومد. یرو تختم ولو شدم و غلت زدم اما خواب به چشمم نم 

با  یبه هم رسونده بود، حت یجور نیکه ما رو ا یبه سرنوشت ان،یکردم، به خودم، به آر یام فکر م ندهیبه آ همش

 بود. نیریهم واسه ام ش نیاجبار اما هم

کردم، هر  یم یچند ماه زندگ نیخاطرات ا عمر با هیرو کنارم نداشتم،  انیخوردم که آر یبعد ها حسرت نم حداقل

 یچند سخت هر چند فراموش نشدن
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 ریز یزیپچ پچ ر یصدا ایتو اتاقم کنارمه،  یکیکردم  یترسم هم بهش اضافه شده بود، حس م نیکم بود ا فکرم

 شدم. یاالتیدونستم خ یکردم، م یگوشم حس م

 بودم. انیشدم و تا به خودم اومدم، مقابل اتاق آر زیخ میاز ترس ن 

 گهیدر سبز شد، د یجلو انیآر کلینه دستم رو بردم تا ضربه بزنم که دستم تو هوا موند و ه ایمردد بودم در بزنم  

 بود. ریواسه برگشت د

 ؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا-

 ...که امیچراغت روشنه، گفتم ب دمیشدم، د یجا رد م نیاوم، از ا-

 بود. عیضا یلیچپ زدم که فکر کنم خ یبه کانال عل هویواسه گفتن نداشتم،  یحرف

 یاگه م ،یریگ یبرو من جات هستم، اصال کمر درد م ینفره ست، ماشاال به هرکول هم که گفت هیگم تو تختت  یم-

 تخت من بخواب یفقط امشب رو رو یخوا

 جمعش کرد. عیشد اما سر طونیش نگاهش

 ؟یکن یمن رو به تختت دعوت م یتو االن دار یعنی-

 و قلب پاکم گفتم. تیانسان یبرو بابا من فقط از رو-

 .دیکرد و خند یهیعاقل اندر سف نگاه

 بکن یخوا یم یچه هر کار مناصال به -

 زارم غرورم له شه ینم رمیشده از ترس بم اگه

 شدم.هوا بلند  یزانوم رفت و رو ریز یقدم برداشتم که دست چند

 نگاه کردم. انیترس و تعجب به آر با

 نیبزارم زم-

 جوجه رینوچ، آروم بگ-
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 .دیتخت گذاشت و خودش هم کنارم دراز کش یاتاقم رو با پاش باز کرد و آروم من رو رو در

 .دیکش میشونیپ هیرد بخ یو دستش رو رو دیپهلو چرخ به

 خب جوجه ترسو، حس خطر گذشت؟-

 .دمیسمتش چرخ به

 د.نبو یترس-

 باشه پس من برم اتاقم-

 مچ دستش رو گرفتم. شد که زیخ مین

 شیپ شیها بخواب پ ینر یکن، ول تیرو رعا ینه نه، بخواب فقط فاصله اسالم-

 شد. دایکه چال لپ هاش پ یجور د،یخند

 یراجع به چال گونه عوض بشه، همون اخم کن تمیترسم ذهن یتو نخند م یچال گونه دوست دارم، ول یلیمن خ-

 بهتره

 کرد. یکیشد و اخم کوچ یجد عیسر

 من گفتم اخم کن نه ان قدر زود که حاال

 .ادیباال ن یزیتخت چ نییها، مواظب باش از پا یدیترس یلیفکر کنم خ یول-

 زدم و تو بغلش مچاله شدم. یغیترس ج با

 لب زمزمه کرد. ریو ز دیکش یقیرو دور کمرم انداخت و نفس عم دستش

 نکن. تمیخودت جوجه، اذ یکردم، برو سر جا یشوخ-

 کنم؟ یم تشیاذ من

 .دیاز بازوش گرفتم که فقط خند یشگونیخواسته بغض کردم و ن نا
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 لیگور لهیکه گور ستین آدم

 من بخوابم. رون،یب یبد یندار یزیچ یآلبوم ،یپند و اندرز گهیخب اگه د-

 .دمیرو شناش  جدا شدم و پشتم رو بهش کردم که صداش زمزمه ازش

 جوجه قهر نکن، در...-

 .دمیخواب یقابل وصف ریگفت و با آرامش غ یچ دمیخواب شدم که نفهم ریقدر درگ ان

 «انیآر»

 تونم. یجوجه قهر نکن، درکم کن، نم-

من، ان قدر تو خواب لگد  یکه خوابش برده. جوجه کوچولو دمیمنظمش فهم یو از نفس ها دیرو شکر نشن خدا

 تو بغلم مچاله شده بود. ییپروند که از خدا خواسته، بغلش گرفتم، مثل عروسک کوچولو

بود که با انگشت اشاره ام پشت گوشش زدم، نگاهم به گردن  ختهیچشم هاش ر یلختش جلو یاز موها یا دسته

 خورد. یبغلم تکون افتاد که با ناز تو دشیو سف دهیکش

پتو رو کنار زدم و خواستم برم که دستش رو دور کمرم انداخت و مانعم  د،یرس یبه نظر م باتریز یا گهیان داز هر زم 

 شد.

وضع کالفه بودم و  نیکردم قلبم آروم شده، از ا یبه خودم فشارش دادم، حس م شتریهاش بسته بود، ب چشم

 رو نداشتم. شیت دورطاق یلحظه ا گهیدست خودم و خودش ندم، د یکردم که کار ینم نیتضم

 

 نود و دوم پارت

 داره، اما در مورد نورا هنوز مطمئن نبودم. ازیخودم مطمئن بودم که وجودم به وجودش ن از

 رو به فردا موکول کنم. زیدادم به ذهن مشوشم اجازه استراحت بدم و همه چ حیسرش زدم و ترج یرو یزیر ی بوسه

 «نورا»
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 غیرد یول دمیشده بودم، دستم رو کش ریست و پام کوفته شده بود و انگار اسشدم، د داریب یبا احساس خفگ صبح

  ییذره جا به جا هیاز 

 که مثل مار دورم چنبره زده بود نگاه کردم. یانیچشمم رو باز کردم و به آر یتا هی

 ان؟یتو بغل آر دم؟یخواب یجور نیمن ا شبید یعنیو پاهام رو قفل کرده بود، لپ هام سرخ شد،  دست

 ار کنم.فر نهیب یرو م تیوضع نیشه و ا یم داریکه ب نیرو کنار گذاشتم و دستش رو گرفتم، خواستم قبل از ا خجالت

 لب ناله کرد. ریز 

 .یخوابم رو کوفتم کرد یجوجه، چته اول صبح یه-

 خوام برم. یولم کن م-

د قص یکه از رو یگفت: فکر نکن طنتیدست و پام رو آزاد کرد، بلند شدم برم که مچ دستم رو گرفت و با ش آروم

 .شونیبا جفتک هات بشکن دمیبغلت کردم، فقط استخون هام برام مهمه، ترس

 .دمیحرص غر از

 یحیوق یلیخ-

 نثارش کردم و رفتم. ییلب پر رو ریسر داد و دستم رو ول کرد. ز یا قهقهه

* 

م که پشت سر انیکش رفت، با تعجب به آر هویواسه خودم گرفتم و اومدم بخورم که از پشت سرم  یرینون پن لقمه

 خورد. یبود نگاه کردم. پررو داشت لقمه من رو م ستادهیوا

 مال من بود ها-

 گرفت. یرو به روم نشست و واسه خودش لقمه ا یلبخند جذاب با

 ؟یا یراض یزندگ نیتو از ا-
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وم به پشتم زد، که حس کردم تمام جونم چند ضربه آر د،یگلوم پرشدم و لقمه تو  ریاش، غافل گ مقدمه یسوال ب از

 .ادیداره باال م

 استخون نخاعم خرد شد. یان قدر محکم زد ه،یکاف-

 شد. یجد دوباره

 ه؟یجوابت چ یبگ یخوا یم-

 اما... مینبوده که هر دومون آرزوش رو داشت یا یزندگ نیا یدون یبگم، خودت م یخب... چ-

 سرش رو تو دست هاش گرفت و زمزمه کرد. یدر موندگ با

 حست رو کاش... دمیفهم یکاش م-

 تونم؟ یچرا نم-

 ان؟یآر یگ یم یچ-

 دونم یدونم نم ینم-

 طالق رو... هیاما هنوز قض میمن و تو چند ماهه ازدواج کرد نیبب-

 دستش رو باال آورد. یبیادامه حرفم رو بزنم و با غم عج نزاشت

 اال نگوکنم نگو، ح یخواهش م-

کردم، چرا نزاشت حرفم رو بزنم؟ چرا  ینگاه م شیخال یتکون داد و رفت اما من خشک شده به جا یسر کالفه

 تحمل کنم؟ دیبا یخسته شدم، تا ک یکوفت یزندگ نینزاشت بگم که من از ا

* 

 ینداشت، نم دهیاباز بشه ف خشیکردم  یم یهر کارداد و  یرفتارش عذابم م نیسردتر از قبل شده بود و ا انیآر

 .بود خیکوه  انیدونم چش شده بود، آر
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و پشت بندش تو  میخورد یحرف کنار هم شام م یب ایرفته بود، شب هام  انیشدم آر یم داریکه از خواب ب صبح

 شدم، چون خواب بودم. یاومد که من متوجه نم یم ریان قدر د ای میرفت یاتاقمون م

شدن کرده بودم و رفتنم به شرکت انگشت شمار شده بود، شوق  یرو سرگرم امتحاناتم که هفته بعد شروع م خودم

 رفتن هم نداشتم.

 داشتم، کدوم شوهر؟ یمثال شوهرم بود، من هم دله خوش 

 بود. یبیواژه واسه من کلمه غر نیا

و دستم رو با شک  دمیرس انیکردم به اتاق آر یم یکالفه شده بودم، همون طور که راه رو، رو ط یحوصلگ یاز ب 

 در گذاشتم. رهیدستگ یرو

نکرده بودم  دایهنوز جراتش رو پ م،یکردم و با تمام کنجکاو یم یخونه زندگ نیآروم در رو باز کردم، چند ماه تو ا 

 یاتاق پخش بود، حس یعطرش تو ینفره گوشه اتاق بود، بو هیتخت  هیآروم وارد شدم،  نم،یکامل اتاقش رو بب

 داد رو تختش بخوابم اما به خودم تشر زدم. یقلقلکم م

ه زد یآرنجش رو لبه صندل ستادهیعکس فوق العاده جذاب که ا هیشد،  انیاز آر یمعطوف به قاب عکس بزرگ نگاهم

 بود. رهیخ نیبود و با اخم به دورب

 یگنده دماغ میدیفهم یما خودمون م یزد یلبخند م هیجام از اخم کردنش دست بردار نبود، حداقل  نیا

 داشت کامال مردونه یو سورمه ا دیتم سف اتاقش

 گوشه اتاق، توجهم چند برابر شد. یا گهیدر د دنید با

اق سر تا سر ات یبزرگ یمردونه، قفسه ها کیمثل بوت ییایدن هیشدم،  گهید یایدن هیکردم که حس کردم وارد  بازش

 مختلف یدر رنگ ها یدست یها فیاسپرت و ک یام کالج و کفش هاشده بود، انواع و اقس دهیچ

 شد. یباز نم نیاز ا شتریب گهیدهنم د 

 بودم. دهیبود که من هنوز هم تنش ند ییکمد لباس هاش پر از کت و شلوار ها 
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 کتیکه پر از ات ییجعبه طال هی یبعد یکشو مت،یمارک و گرون ق یرفت، انواع ساعت ها ییبه طرف کشو دستم

 معروف بود. یو برند ها انیمختلف به اسم خود آر یها

 به هم خوردن در توجهم رو جلب کرد. یآوردم و نگاهش کردم که هم زمان صدا رونیرو ب یکی

 .ستادمیکه به خاطر ترس شدت گرفته بود جعبه رو سر جاش قرار دادم و وا ییبا نفس ها 

نه ت میکه ن یدر حال انیفکر ها بودم که در اتاق باز شد و آر نیبرگشته، تو هم انیدادم که آر یاحتمال م یراحت به

 شد. انیدر نما یباالش لخت بود، جلو

 بود و بازوهاش بزرگ و خوش فرم بود. یدست و ورزش کار کینداشت اما  کهیت شیش شکم

 تعجب نگاهم کرد. با

 ؟یکن یکار م یجا چ نیا-

 تونستم چشم ازش بردارم. یطور نگاهم بهش بود، نم همون

 

 نود و سوم پارت

 ترسوند. یمن رو م نیبود و ا یعصبان

 زدنت تموم شد جواب من رو بده دیاگه د-

 گفتم: من؟ دمیکه خودم هم به زور شن یفیضع یصدا با

 حق به و اوردمیکم ن ینشده بودم ول عیتا االن ان قدر ضا یعنیخودم رو جمع و جور کردم،  عیکرد، سر دییسر تا با

چشمم بهت نخوره؟ وگرنه  یبعد انتظار دار ،یکن یجا واسم عرض اندام م نیا یاومد ییهوی ؟یجانب گفتم: خودت چ

 .یمن که چشم و گوش بسته ام، تو منو اخفال کرد

 داد. لمیتحو یمسخره ا پوزخند

 اغفال درسته-
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 گرفتم. گارد

 ریغلط گ یآقا یحاال هر چ-

 ؟یکرد یکار م یجا چ نیا ینگفت-

 خونسرد و مطمئن جواب دادم. شهیهم مثل

 طونهیاتاق باشن نفر سوم ش هیکه تو  یدختر و فوضول هی-

م داغش به گوش یکه هرم نفس ها ییتر شد، تا جا کیشد و کم کم نزد رهیبه دستم خ ینیب زیتکون داد و با ت یسر

کردم و دستم رو پشت کمرم  میقا رو تو دستم کتیشده، ات رهیخ یجور نیا یخورد، تازه متوجه شدم به چ یم

 بردم.

 بود؟ یاون چ-

 یچی... هیه-

 هیمن نفهم گوش نکردم،  یول ادیبدش م دنیکردم، قبال بهم اخطار داده بود از سرک کش یبفهمه فوضول دمیترس

 خب خدا رو شکر در مرحله اول خطر رفع شد. د،یکه اصال نفهم یرو پرت کرد گوشه ا کتیات یجور

 که داشتم محکم به ییرویو با ته مونده ن دمیکش یقیتر شد احساس کردم تو بغلشم، نفس عم کیو نزد کینزد 

زد، سرش رو به طرف  یمتو نگاهش موج  طنتیو به عقب هولش دادم اما تکون نخورد، برق ش دمیکوب نشیتخت س

 صورتم خم کرد.

 شه. یکوچولو خودت رو خسته نکن، فقط دست خودت اوف م-

 .دمیتنش حرصم اومد و کالفه سرم رو عقب کشکوچولو گف از

 هی یدونست یزد گفت: نم یکه خنده توش موج م یخش دار یو با صدا دیلختش گرفتم که فهم نهینگاهم رو از س 

 گرسنه؟ ریش هیتو اتاق  ادیب دیجوجه کوچولو نبا

 کردم. یلرزش دست هام رو حس م یانداختم و کم نییحرفش از خجالت سرم رو پا نیا با

 آن ببلعش هیچون ممکنه تو -
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لحظه چشم هام بسته شد، دست  هیواسه  میشونیبه پ شیشونیپ دنیآوردم، با چسب یسر در نم دشیجد یرو نیا از

 ییبه خودش چسبوند، به سرعت به خودم اومدم و ازش جدا شدم و با صدا شتریهاش رو کنار کمرم گرفت و من رو ب

 .ستیبد ن یکن تیرو رعا یکم فاصله قانون هیکه دو رگه شده بود گفتم: 

 ؟یکار کن یچ یخوا یکنم، م تیگفت: دوست ندارم رعا طنتیش با

 .ینکن تیرعا ادینمخواستم ضعف نشون بدم، جسورانه گفتم: بدمم  ینم

 خانوم؟ هینداره، هوم؟ نظر تو چ یامتحانش ضرر-

 کنم اما نگران غرورم بودم. هیتم گرخواس یتونم بگم که در حال مرگ بودم، از ترسم م یجرات م به

 گردنم برد. یکه آرومم کنه سرش رو تو گود نیا یکنم متوجه ترسم شد، به جا فکر

 تابم کنه. یخواد ب یچرا م ه،یدونستم هدفش چ یکرد، نم یکرد فقط بو م ینم یکار چیه

 نگاهم کرد. یزد، سرش رو بلند کرد و به سرد یمثل گنجشک م قلبم

 رو لب هاش شکل گرفت. یبود پوزخند یخال هینبود، خال شهیمثل هم گهید

 ؟ینیب یبهت ندارم، م یحس چیکنارتم ه یوقت یمن حت ن،یبب-

 به قلبم بزنه. شیخواست آت یزد، البد م یحرف ها رو م نیدونم چرا ا ینم

بهت  یوقت یترس یداشته باشه، چرا م داریخرج کن که خر یکیمسخره ات رو ببر واسه  یها یدلبر نیپس ا-

 کینکن با حرف هات من رو تحر یاجازه رو دارم، پس سع نیبشم ا کیاگه بخوام بهت نزد ،یشم؟ زنم یم کینرد

اتفاق ها رو واسه  نیساز تر هخودش، من خاطر هیزندگ یره پ یهر کس م م،یچون هر وقت از هم جدا بش ،یکن

 ؟یفهم یهمسرم گذاشتم نه تو، م

 زد. یدمندانه از حرفش پوزخن روزیپ

 کنم؟ یم کشیکرد؟ من تحر نیاالن به من توه نیا

 یب تیممکن بود با نها ریافتاده غ یطور نبود، حتما اتفاق نیا انیآر د،یکه از چشمم افتاد، بغضم ترک یقطره اشک با

 با من حرف بزنه. یرحم
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 .دمیطرف در رفتم که صداش رو شن به

 .یدست بزن لمیو به وسا یوارد اتاقم بش یکنم حق ندار یم دیتاک ،یبه بعد حق ندار نیدر ضمن، از ا-

  یبر یتون یحاال م ،یکه گفت: فکر کنم منظورم رو گرفت دمیشن یفقط ساکت حرفاش رو م من

تشکم خفه کردم،  یهام رو رو هیبه طرف اتاقم رفتم، رو تختم ولو شدم و هق هق گر هیو با گر دمیحرص در رو کوب با

 قابل تحمل شده بود. ریغسنگ دل و  یلیخ انیآر

 

 ...یعاشق ییبگو گر

 ...یخانه ا کیما هم از  با

 همه کس آشنا... با

 ؟یا گانهیما چرا ب با

* 

 انیآر

نورا رو نداشتم،  نیهام رو ماساژ دادم، تحمل نگاه غمگ قهیتختم انداختم و با انگشت هام شق یخودم رو رو کالفه

 خواستم همه غرورم رو پس بزنم و بغلش کنم. یم یآخر نیا گهید

 .ستیمن ن شیرو بخوام که دلش پ یتونم کس یغلط کردم دلت رو شکستم، بگم نورا درکم کن نم بگم

 .بود نیراه هم نیکه بهتر دمیفهم نیداد حسم رو بهش منتقل کنم، واسه هم یبهم اجازه نم میلعنت غرور

 پاهاش لهش کنه. ریکنم و ز مشیتونم غرورم رو ساده تقد یدونه چه قدر داغونم، نم یخدا م فقط

 زشهیمرد همه چ غرور

طعا اومده بود ق شیهم که پ یوضع نیرفتم، اما باز هم بدون نورا، با ا یدوباره به شرکت م دیبه ساعتم کردم، با ینگاه

 زدم. رونیشدم و از خونه ب الشیخ یب نیواسه هم اد،ینداشت که با من به شرکت ب یلیتما
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* 

 

 نود و چهارم پارت

 هفته بعد دو

 نورا

 رو باز کردم. کایرون امیو پ دمیرو سر کش رمیش وانیل

 ؟یایم ،یشهرباز میر یسالم امشب با بچه ها م-

 نوشتم. براش

 اتفاقا حوصله ام سر رفته-

 فعال. نمتیب یپس م یاوک-

 چه طور آماده شدم. دمیقدر شوق و ذوق داشتم، که نفهم ان

 بودم که تازه از قفس آزاد شده. یپرنده ا نیع قایدق

رفتارش دست بردار نبود، کم کم  نیکرد و از ا یهم همون رو کوفتم م انیکار و شرکت بود، که آر حمیتفر تمام

 بودم. دهیکردم که دوستش دارم، کم عذاب ند یشک م نیداشتم به ا

 گهیبار د کیام خاطره شده بود، آرزو داشتم فقط  رو واسه ام مثل زندون کرده بود، جوجه گفتن هاش واسه خونه

 شده بود. گهیآدم د هی انیصدام کنه تا دلم واسه اش قنج بره، اما آر یجور نیا

*** 

 به ساعتم کردم. یکالفه نگاه م،یزدن اطراف بود دیو کمند مشغول د کایرون با

 ؟یگفت یکه م ییبچه ها نیپس کو ا م؟یجا معطل نیساعته ا مین یدون یپوف، م-
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 اومد جواب بده که کمند به جاش جواب داد. کایرون

 .میایزود م م،یپارک کن ییرو جا نیتا ماش دیگفتن شما بر-

 اشاره کرد. یبه نقطه ا کایرون

 .میبر دیایاون جان، ب-

 آه از نهادم بلند شد. کایفرهاد، پسر خاله رون دنید با

 ازش ندارم. یدل خوش یدون یتو که م اد؟یب یرو چرا گفت نیا-

 .ارمیکردم؟ خونمون بودن مجبور شدم کولشون کنم ب یکار م ی: چکایرون

 عقب رفتم. دهیترس یفلورا کم غیج با

 سالم نورا جون-

 .دمیاش رو بوس گونه

 .میبترکون یخوا یکه م ستمیمن بادکنک ن زمیپاره )همون طور در حال خفه شدن بودم.( عز شیآت یسالم فلورا-

 تازه کردم. یدور گردنم باز کرد و نفس هاش رو از دست

 ؟یکن یدعوت نم تیمن رو عروس گهیحاال د-

 نداشتن. فیتشر رانیخانم ا گریکه ج دیببخش-

 سبزش رو چرخوند. یو چشم ها دیخند

 گفتم. یزیچ هی الیخیب-

داشت و نقل  یشاد هیتر بود، روح کیبود که تنها سه سال از ما کوچ یدختر سر زنده ا کا،یدختر خاله رون فلورا

 بود. پمونیاک



 یشراکت اجبار

 
380 

 

کرده بود و که ازدواج  یدونم از دختر یفرهاد سرم رو به نشونه سالم تکون دادم که دستش رو جلو آورد، نم دنید با

اسم تو شناسنامه ام  هیکردم هنوز هم متعهد به  یکرد، به هر حال سع یخودش م شیپ یفیشوهر داشت چه تعر

 مدت واقعا وحشت ناک شده بود. نیدم اما ایترس یازش نم ادیکرد، ز یگورم مزنده به  انیباشم وگرنه آر

 .دیاوردم و تو دستش گذاشتم که خند رونیب بمیج یاز تو ینشه، شکالت عیکه ضا نیا واسه

 یهنوز هم ضد حال-

هم سان بودن اما  یهابا فرهاد دو قلو  دم،یرو در اوردم و روم رو بر گردوندم که فربد داداش فلورا و فرهاد رو د اداش

 بود. یبه هم نداشتن، فربد کامال بر عکس فرهاد، پسر خوب یشباهت چیاز نظر اخالق ه

دل و روده ام در حال باال اومدن بود، واسه خوردن شام از  بایو تقر میها رو سوار شد لیاز وسا یکه کل نیاز ا بعد

 .میچمن ها ولو شد یو رو میگرفت تزایهمون جا به تعداد پ

 زنگ خورد. میهنوز بسته سسم رو باز نکرده بودم که گوش 

 یکجا یفهم ینورا؟ االن که چند تا فحش بارت کرد تازه م یخواست یرو م نیهم دم،یترس یکم انیاسم آر دنید با

 یکار

شوهر  یبه چشم هام دادم و با عشوه گفتم: وا یبرق مصنوع نیبچه ها زشت بود جوابش رو ندم، واسه هم یجلو

 کارم داره. یچ نمیفداش بشم، برم بب یمه، الهجون

 دهنش گذاشت. یهم دستش رو رو کایبه حالت چندش روش رو بر گردوند، رون فرهاد

 عوق حالم به هم خورد.-

 وقت ندزدنش. هی: پاشو برو کمند

 از بچه ها فاصله گرفتم. یو کم دمیخند

 بله؟-

 .رو فاصله دادم یگوش یدادش کم با

 ؟یرفت یمعلوم هست کدوم گور ؟یدیساعتت رو د-
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 که بچه ها نشنون. اطیکارانه صدام رو باال بردم، اما با احت طلب

 ه؟یکه من کجام ربطش به تو چ نیحرف دهنت رو بفهم، ا-

نقطه ضعفش پا گذاشته  یبشه، رو یدادم عصبان یبابت حق م نیهم از ا یرم و خب کم یکجا م خبر نداده بودم بهش

 خواست به زور بهش القا کنم که کار هام به خودم مربوطه. یپا داشت و دلم م هیبودم، اما مرغم 

 تو ام؟ هیکه فراموشت شده من ک نیتو، مثل ا یغلط کرد-

 آوردم. نییاومد صدام رو پا یفرهاد که به طرفم م دنید با

 .ینسبت بهم ندار یتیمالک چیفقط اسمت تو شناسنامه منه و ه-

 ت سرد شد.تو؟ غذا یی: پس کجافرهاد

 ؟یبه من خبر بد دیهمه آدم تو با نیبزنن، ا کوفتت

کارش رسما فاتحه من رو  نیبا افرهاد به هدف خورد و  ریت یحرف ها بود، ول نیکردم بره، هر چند سمج تر از ا اشاره

 واکنش نشون داد. انیخونده بود، چون فورا آر

 تو؟ یکن یم یچه غلط یبود؟ هان؟ احمق دار یک یصدا نینورا ا-

رم،  یزده و اگه جلوش باشم از ترس رو به موت م رونیگردنش ب یزد، حتم داشتم رگ ها یحرص و فشار حرف م پر

انت عشق ج شیو پ ییاون موقع که هر شب هر شب معلوم نبود کجا ست،یگفتم: به تو مربوط ن دهیاما شجاع و نسنج

 .ستیتو مربوط ن بهمن هم  یاکه کار ه یدیفهم یم دیزدم با یو من دم نم یکرد یسر م

 که احساس کردم حنجره اش پاره شد، داد زد. یخشن یصدا با

 ؟یبود یصاحاب شده ا یدهن من رو باز نکن، گفتم با کدوم ب-

 شه، جسورانه جواب دادم. یم یفاز و نولش قاط نیگم ا یم یبابا من هر چ یا

 با دوستم-
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 نود و پنجم پارت

خواست  یبا فرهاد نداشتم، اما دلم م یسنم چیگوشم رو پر کرد، دروغ گفته بودم و ه شیعصب ینفس ها یصدا

 دیخورد، با یها حرص م نیتر از ا شیب دینبود، با یکرد اما کاف یخنک مکنه راست بوده. سکوتش دلم رو  الیخ

الخره نتونست خودش رو من داد بکشه. با سر دینبا رهیبگ ادیآوردم، تا  یکردن هاش رو در م تیاذ یهمه  یتالف

 .دیکش ادیفر یکنترل کنه و عصبان

 ؟یلعنت ییکشمت، کجا یکشمت، به خدا م ینورا دستم بهت برسه م-

 به خودم گرفتم. یحرص دادنش لحن شاد واسه

 ؟یایآدرس بدم ب یخوا یم رونم،یبا چند تا از دوست هام ب-

 زارم. یت نمتو رو جمع کنم، چون اگه دستم بهت برسه زنده ا امیاره آدرس بده ب-

 بکن. یخوا یکه م یهر کار-

 به هدف خورده رمیکارم رو درست انجام دادم و ت دمیوقفه اش فهم یتند و ب ینفس ها از

 لعنت بهت نورا، دعا کن دستم بهت نرسه.-

 شد. یبود که تو گوشم پخش م یو تنها بوق ممتد دمیصداش رو نشن گهید

 انیواسه آر یحرف ها جز اعصاب خورد نیدونستم گفتن ا یچپوندم، م بمیجرو تو  میزدم و گوش یثیخب لبخند

 .امیخواستم سر حال ب یده، اما دست خودم نبود و فقط م ینم یا گهید جهینت

 *** 

کرده جاش فکر ن نیبه ا ییبهش بدم خدا یچه جواب دیدونستم با یباز شد، نم یکیرو تو قفل چرخوندم که با ت دیکل

 بودم.

 یم ارگیس یزود کوفتم شد، کل خونه بو یلیاما خ دم،یکش یاز سر آسودگ یخونه نفس کیتار مهین یفضا دنید با

 کرد. یداد که حالم رو بد م
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 دیرس یپر، به نظر نم مهیو ن یمشروب خال شهیو چند تا ش گاریعالمه ته س هیبود،  ختهیبه هم ر ییرایپذ زیم یرو

 خودش مصرف کرده؟ همه رو یعنیجا اومده باشه،  نیا یسک

 خودش نبود، معلومه ساعت دوازده بود، البد خوابه. اما

 کوب شدم. خیسر جام م انیآر یبرداشتم که با صدادر آوردم و آروم به طرف پله ها قدم صدا کفشم رو  یب

 کجا بود؟ نیا ل،یحضرت ف ای

 اش در هم بود. افهیکرده بود، به اپن آشپز خونه لم داده بود و ق میقلبم هم از ترس روان یوسط کوبش ها نیا

اومد،  یهم دستش بود، ان قدر خورده بود که اگه من جاش بودم دل و روده ام باال م یکوفت یها شهیاز اون ش یکی

 بودم. دهیانگار نه انگار که تلخه، البته فقط شن د،یکش یقورت قورت سر م نیبعد ا

واضح نبود اما  یلیش خا افهیکردم، ق زمیخودم و اون زبون تند و ت یحواله  یفحش درست و حساب هیتو دلم  اول

 .دمید یچشم هاش م ین یرو تو ن تیاز عصبان یهاله ا

 کانتر گذاشت و به طرفم اومد. یرو رو شهیش

 ؟یآوردن، کجا به سالمت فیبه به، خانم باالخره تشر-

 اخمش به خودم لعنت فرستادم. دنیاومدم که با د نییو پاتا پله ر چند

 .یزار ینقطه ضعفش م یپا رو یکن یغلط م ،یترس یازش م یکه مثل چ تو

 ...خواستم ب...برم بخوابم.یمن و من گفتم: م با

 تند و رو اعصابش داشت یسر و گردن از من باال تر بود، نفس ها هی ستاد،یوا میقدم هیکرد و تو رو کم  نمونیب فاصله

 کینزد یکرد، ول یرو واسه باال آوردنم فراهم م طیشده بود و شرا یو الکل هم قاط گاریس یکرد، بو یحالم رو بدتر م

 .وفتمیبود از ترس پس ب

 ؟یبخواب یر یکه م-

 .بدم که انگشتش رو به نشونه سکوت رو لبم گذاشت و با خشم و نفرت تو چشم هام زل زد یجواب اومدم
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 کردم. یموافقت نم یطیشرا نیوقت با هم چ چیه یفیدونستم ان قدر کث یاگه م-

 زد. یکرد و چرخ یکیستریه ی خنده

 ؟یمردم عشوه اومد یبوده، چه قدر واسه پسر ها یدونم امشب زنم کدوم گور یمن که نم رتیتف تو غ-

 سردش دادم. یناباورم رو به چشم ها نگاه

 ...یکن یاشتباه م انیآر

 ...یزن یسابق رو بهم م یتهمت ها یدار باز

 باورت دارم؟ یمگه نگفت تو

 زدم. لب

 من...-

 کرد. دایپ یاز گوشه پلکم افتاد، لبش به حالت پوزخند کش و قوس یاشک ی قطره

از شما  یکردم، ول یکه اشتباه م دمید یاگه عشوه هات رو واسه مهرداد و پرهام نم ،یتو کارت وارد یخوبه حساب-

 ره. یتوقع نم نیتر از ا شیا بدختر ه

 کرد. یبرداشت م یا گهیطور د انینبودن، اما آر یا گهید زیو پرهام جز برادرم واسه من چ مهرداد

دست هام و بدنم ناخواسته رسوام  دنیشم اما لرز یم تیخواستم بفهمه اذ یکرد، نم یبا حرف هاش خردم م داشت

 بر علت بود. دیاشک مز یکرد و قطره ها یم

 .سپر کردم نهیو جلوش س اوردمیکم ن اما

 به تو چه؟ رمیگردم، اصال دوست دارم با مهرداد گرم بگ یبخوام م یمن با هر ک-

بزرگش  یطرف صورتم از دست ها هیرفت تا به خودم اومدم،  یفکش منقبض شد و چشم هاش به سرخ تیعصبان از

 سوخت.
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هم بود که ب یبار دوم نیکرد، ا ینگاهم م یمونیپش چیبدون هصورتم گذاشتم و نگاهش کردم،  یشک دستم رو رو با

 بار تهمت هاش بودم. ریزد و ز یم یلیس

 .دیرو بهش کردم برم که موهام رو از پشت گرفت و کش پشتم

 چشم هاش رو گرفته بود. یاما کر شده بود، خون جلو دمینال یافتادم، از درد م نیزم یرو

 .دمیشکستنش رو شن یبه ساق پام زد که صدا یمحکم لگد

 .یولم کن، آشغال پام رو خورد کرد یآخ لعنت-

 .دیکش ادیفر تیبا همون عصبان د،یشن یزدم ولم کن، اما صدام رو نم داد

 

 نود و ششم پارت

گذرم اما باور  یدفعه از جونت م نیا ؟یمن رو باال آورد یکدوم رو یکه تو متوجه نشد نیبزار روشنت کنم، مثل ا-

واسه اش  یچیشم که ه یم یچون آدم ،یش یم مونیپش یکار رو کن نیا گهیبار د کیخدا قسم اگه  کن نورا، به

هار  یجور نیباهات برخورد کردم که ا فرشتهکنه خب؟ من تا االن مثل  یرو واست جهنم م تیو زندگ ستیمهم ن

 به حالت دوباره تکرار بشه. یاما وا ،یشد

 لشیدلم گفتم: اره از نوع عزرائ تو

 راه افتاده بود رو با پشت دست پاک کردم و تو روش داد زدم. مینیکه از ب یخون

که  یستیمرد ن ،یکن یمن بلند م یکه دست رو یستیتو مرد ن رم،یگ ینداره آشغال، طالقم رو ازت م یبه تو ربط-

 حرفت ریز یزد

 .ستادیخورد و دوباره مقابلم وا یتمسخر چرخ با

 یلیفهمم چرا خ یکار ها از سر عادته و ترکش از محاالته، حاال م نیچون ا ،یتکرار کن یحق دار یاون به وقتش، ول-

 ،یخودت رو به من غالب کن یپسر هام که بتون هیبق نیمن عم ع یچون فکر کرد ،یازدواج موافقت کرد نیزود با ا

 دم. یمن دم به تله نم یکور خوند یول
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 ه؟یربطش به تو چ ،یاصن هر چ ف،یپست، کث ،یگ یهام که تو م نیا یآره من همه -

 ه؟یربطش چ یبدون یخوا یم-

 شدم، دوباره ادامه داد. یهوش م یتو پام زد، از درد داشتم ب گهیلگد د هی

که از  هیزیچ نیمن شوهرتم و ا ؟یخواد بکن یکه دلت م یهر غلط یتون یدادم م یچون بهت آزاد ینکنه فکر کرد-

 م؟یچرا عصبان یبدون یخوا ی مکنه، اصال یکم نم تمیمسئول

 سرم رو تکون دادم. تیقاطع با

 نمت؟ینب یپسر چیمگه من بهت نگفته بودم دور و بر ه-

 گفت. یتر شیب دیرو با تاک یپسر چیه

زد،  یکه از ترس دو دو م ییشده بود، با چشم ها یلغاتم خال رهیبگم، دا یدونستم چ یقفل شده بود و نم زبونم

 زمزمه کردم.

خواست واسه شام صدام کنه، من با بچه ها رفتم  یبود که فقط م کایاون... اون پسر خاله رون ،یکن یتو اشتباه م-

 گهید یجا چیپارک نه ه

 رو جلوش پرت کردم و ادامه دادم. میگوش

 .یبا حرف هات چه طور من رو سوزوند یرو بخون، بخون تا بفهم کایمن و رون یها امیبازش کن و پ-

 خونه. یها رو م امیزدم داره پ یباهاش ور رفت، حدس م یو برداشت و کمر میگوش

 بگه، دستم رو به نشونه سکوت باال آوردم. یزینگاهم کرد و خواست چ یمونیکم با غم و پش هی

گذره،  یم یتو دل صاحب مرده اش چ یدون ینم یره ول یره کجا نم یزنت کجا م یکه مواظب رتتیآره ماشاال به غ-

 ینم ،یجهنم تا عذابم بد نیتو ا یصدر، تو به خاطر هدفت من رو کشوند انیزارم ازت آر یب ان،یازت متنفرم آر

 یا یسوزه چون وارد باز یدلم واسه خودم م یدون یم... یظالم هیتو  ،یکردم که مامور مرگم تو شد یدونم چه گناه

 رفتم. شیباز هم پشه اما  یدونستم عاقبتم به کجا ختم م یشدم که نم

 دادم. ختنیشکست و به اشک هام اجازه ر بغضم
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خواست عذر  یم دیبود، شا مونیبگه، نگاهش پش یزیدوباره لب زد تا چ دم،یشن یخسته اش رو م ینفس ها یصدا 

 داد. یکنه، اما غرورش اجازه نم یخواه

 کرد. یم تشیبود و شکستن غرورش اذ مرد

 تونم ازت بگذرم. ینم یبه راحت یبشه ول یجور نیا یخواست یدونم نم یخوب م ان،یدونم آر یم

زانو کنارم نشست، دست هام رو گرفت و تند  یوضعم متشنج شده بود، جلو اومد و رو دم،یکش یدستم موهام رو م با

 کردم. یم هیاما من فقط گر دیو تند بوس

 ینکن لعنتداغونم  گهیآروم باش، نورا غلط کردم تو رو خدا دست بردار، بسته د-

 .دمیرو محکم کش دستم

 نیحداقل ا ؟یتو خونه ات زجر کشم کن یاریکه من رو ب ؟یخواست یرو م نی... تنهام بزار، همیظالم هیولم کن... تو -

ردم، ک یپشت سرم هم نگاه نم یقبرستون هیرفتم  یزاشتم م یبعد م ،یکرد یخونه ات بودم تحملم م یمدت که تو

راهم رو کج رفتم و بهت تعهد نداشتم، بعد  یفکر کن داتا مبا دمیکش یم رونیب تیشناسنامه کوفت یاسمم رو از تو

 .یکرد یذره ذره خردم م یجور نیا

 رو سمت صورتم گرفت و زمزمه کرد. سرش

 نورا-

 وقت بود احساسم رو تو خودم گم و گور کرده بودم. یلیسر بلند نکردم نگاهش کنم، خ یحت

 ام رو از هم باز کردم.لب ه یبه سخت فقط

 ریشب بخ-

 بهش ندادم و خودم رو جمع و جور کردم. یمجال یخورد، ول یغم نگاهم کرد و لبش تکون مختصر با

 کرد اما به زور خودم رو به باال رسوندم. یبه شدت درد م پام

 شکست. یم دیتر از من بشکنه، من هم غرور داشتم، مگه من آدم نبودم؟ اما غرور مردم نبا شیخواستم ب ینم
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 شد. دهیدر دستم از پشت کش یقدم چند

 نداشتم. یمن... منظور م،ینورا صبر کن حرف بزن-

 .دیلنگ یبه پام افتاد که م نگاهش

 مارستانیب میبر دیبا دهید بینورا پات آس-

 و در رو محکم بستم. دمیکش رونیکه نگاهش کنم، دستم رو ب نیا بدون

 اما قفلش کرده بودم. دیدر رو کش رهیبار دستگ چند

 دادش بند دلم رو پاره کرد. یصدا

 .ستیبازش کن ، حالت خوب ن یلعنت-

 انیبود آر رید یلیخ

و  ضیضد و نق یرفتار ها یم، تا کتحمل ندار گهیخستم، د ایچنگ زدم، خدا نیرو زانو افتادم و به زمشکست و  بغضم

 دارش رو بشنوم و دم نزنم. کهیت یحرف ها

مرد مغرور و  هیلعنت به دل من که عاشق  ،یکه با حرف هات خردم کرد ییلعنت به تو ان،یزدم، لعنت بهت آر زجه

 شد. یخود را

 همون جا ولو شدم. یکردم که از خستگ هیدونم چه قدر گر ینم 

*** 

 

 منود و هفت پارت

 انیآر

 هدیکنترل پاهام دست خودم نبود و به طرف اتاقش کش ستادم،یهدف مقابل در اتاقش وا یاومدم و ب رونیاتاقم ب از

 .ومدین یبه در زدم اما جواب یشد، ضربه ا یم
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 باهات حرف بزنم. دیبا زمینورا باز کن در رو، نورا عز-

 یکه شک م دمیشن یهاش رو نم هیگر یتوش نبود، اگه صدا یکه انگار کس یبود، در زدن اتاق نیروز کارم هم سه

 شکوندم. یکردم زنده باشه و در رو م

 برد. ینشستم که خوابم م یدر اتاقش ان قدر بس م یجا جلو نیمن هم بهتر از نورا نبود، هر شب هم حال

 یجهنم مرده شور هر چ زاشتم، یتنهاش نم یا هیاز دست دادم، ثان هیقض نیمهمم رو سر هم یتا از جلسه ها چند

 خوام. یشرکت و جلسه رو ببره من نورا رو م

ازم دل خور بود، من دل جوجه کوچولوم رو شکسته  یلیزدم، خ هیتک واریبه د دیبار در زدم، اما در اخر نا ام نیچند

 که حقش نبود. یبودم، راحت بهش تهمت زدم، تهمت

 باعث شد دوباره برگردم. دیچرخوندن کل یاز در دور شدم که صدا یچند قدم دیام نا

 رو بهم داده بودن. ایانگار دن دم،یتو چارچوب در د یناراحت یباز شد و بعد سه روز نورا رو با چهره  در

 ه.رو سرم آوار بش ایپسم بزنه و دن دمیترس یم دم،یترس یاما از عکس العملش م رمیداشتم سفت بغلش بگ دوست

از من بهتر تو  یکار کردم نورا؟ ک یقلبم به درد اومد، من باهات چ دم،ید یهم غم حرف هام رو تو چشم هاش م هنوز

 بهت تهمت زدم... یرحم یمن رو جذب خودش کرده؟ اما من با ب تیدونه پاک یشناسه و م یرو م

ن قدر به خودم فشارش بدم نکرد، دوست داشتم ا یاعتراض چیه دم،یو کوچولوش رو تو بغلم کش فیظر کلیه آروم

باعث شد تا عمق قلبم  زشیعطرش بد مشامم رو پر کرده بود و هق هق ر یاستخون هاش رو بشنوم، بو یکه صدا

 بسوزه.

 .دیرو قاب گرفتم، تا چشمش بهم خورد فورا نگاهش رو دزد صورتش

 آرامش قبل طوفانه نیدونستم ا یاما انگار نم اد،یب رونینکرد از بغلم ب یسع یحت

 صداش زدم. آروم

 نمک رو زخمم نپاش. نیتر از ا شینورا نگاهم کن، ب-

 جوجه؟ ،یینورا-
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 دفعه دست هاش رو از حصار بازوهام در آورد و شروع به زدنم کرد. هیشد که  یدونم چ ینم

سوخت اما من  یکه م نیبا ا د،یکش یآورد، با ناخن هاش به گردنم م یام فرود م نهیکوچولوش رو تو س یها مشت

 کنه. یخواستم خودش رو خال یکردم، م یفقط با آرامش نگاهش م

 یقاتل روحم ،یقاتل احساسم ،یقاتل هیکشم، تا همه عالم و آدم بفهمن تو  یم غیشو وگرنه ج کیبه من نزد-

 یلعنت یخوا یتو که من رو نم یاحساس یتو که به من ب ،یزن ینورا از کدوم احساس حرف م اه

 زد. هیتک واریقدر زد تا خودش خسته شد و به د ان

 ... برویجلو لعنت ای... نایو داد گفت: ن غیتمومه، دوباره خواستم بغلش کنم که با ج گهیکردم د فکر

 کرده بودم؟ حق نداشتم؟ کاریمن چ هاش خسته شدم، مگه دنیکش غیاز ج گهید

 نشست نگران شدم. یحال م ینورا که ب دنیاما با داومد، خواستم سرش داد بکشم  یداشت کفرم باال م گهید

 و دوباره بغلش گرفتم. دمیجونش رو کش یب یها دست

 دکتر میبر دیپاشو با ست،یشد خانومم؟ نورا خالت خوب ن یچ-

 ولم کن حالم خوبه، دست از سرم بردار ام،ینم-

 تو تنش نبود. یجون گهیکرده بود که د یو زار هیقدر گر ان

 پاش بودم، اون شب بد زدمش، لعنت به من نگران

 آروم باش زمیدر گوشش گفتم: باشه عز آروم

ام گذاشتم و پشت کمرش رو ماساژ دادم  نهیس یدادم و کامل تو بغلم محاصره اش کردم، سرش رو رو هیتک وارید به

حال من رو، من  نیبب ؟یکن بعد از سه روز فراموش یخوا یو نرم و زمزمه وار گفتم: من راجع بهت اشتباه کردم، نم

 .ینیبب یا گهیو زنت رو کنار مرد د یمرد باش هزنه، به خدا سخت یبد باال م رتمیندارم، رگ غ یفیهم تعر

 رو برداشت و بد نگاهم کرد. سرش

 جرات داشت بروز بده. یک یخنده ام گرفته بود، ول یریو یریه نیا تو
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شه؟ به  یحرف خرد م نیبا ا انیآر ینگفت ؟یعات حال من رو نکردتو مرا ،یطور برداشت کن نیکه ا نهیمنظورم ا-

 فکرم هزاران جا رفت؟ هوم؟ یدون یم ؟یکه چ یدروغ بگ یخواست یم التیخ

 اش رو باال آوردم. چونه یبا لج باز نم،یبرد تا اشکش رو نب نییرو پا سرش

 نکن باشه؟ هیوقت گر چیه گهید ؟یفهم یم نم،ینکن، من طاقت ندارم اشک هات رو بب هیخانومم گر-

 سرش رو تکون داد و با پشت دست اشک هاش رو پاک کرد. زیر

 کنج لبش کاشتم. یا بوسه

دونم اون حرف  یدونم تند رفتم، م یده ازت عذر بخوام، م یاجازه نم یغرور لعنت نیاما ا یدونم هنوز دل خور یم 

 گفتم. یچ دمیوجود پاکت نبود اما من االغ نفهم قیها ال

 

 نورا

 گرفت. یکردم دلم آروم نم یدل سرد بودم، هر کار م انیاز آر هنوز

عذر  یبود، حت ساده یدگیضرب د هیکرد اما  یرو روشن کرده بود، پام هنوز درد م شمیبد جور با حرف هاش آت 

 هم نکرد که حداقل دلم رو خوش کنم، باز هم فراموش کرد. یخواه

که بد دلم رو شکونده بود اما حرف ها  نیشد، با ا یافتادم قند تو دلم آب م یم ششیچند روز پ یحرف ها ادی یوقت

 قلب شکسته ام بود. یرو یو قربون صدقه هاش مرحم

خواست به کجا  یکار م نیدونم از ا یکه حالم بهتر شده بود، باز هم دستور داد همراهش به شرکت برم، نم حاال

 برسه.

 اخم هاش تو هم رفت. دهینکش هیبه ثان مدنیپشت فرمون نشست و با د یلبخند با

 ه؟یچ-
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 نود و هشتم پارت

 .دیو به سمتم چرخ دیکش یپوف کالفه

 جوجه رژ لبت رو کمش کن.-

 هم خوبه یلیخ-

 اریرو حرف من نه ن زم،ینورا، خانم، عز-

 کرد. یصدام م دیبا تهد گهیمدت ان قدر حرصش داده بودم که د نیا

 راحتم یجور نیحرص خوردنش گفتم: من ا ونیم

اکش خودم پ ای یکن یرو پاک م تیدندون هاش گفت: نورا اون رژ لب کوفت نیکردم که از ب شیکنم باز هم عصبان فکر

 کنم؟ 

 مگه چشه؟-

 .دیتوجه به حرفم، سرش رو جلو آورد و با ولع لب هام رو خورد و عقب کش یب

 شیاوم حاال درست شد، جوجه رو چه به آرا-

 رو حرکت داد. نیدور لبش رو پاک کرد و ماش یم که با دستمالتعجب نگاهش کرد با

، بدم یاجبار یزندگ نیبه ا گهیشانس د هیتونم  یکه من نم دمیرس جهینت نیفکر کردم به ا یچند روز هر چ نیا

کور نبودم که و  دمید یشدن هاش رو به چشم م یرتیغ یها، حت یها و نگران یمن رو باور نداشت، دل واپس انیآر

 دیبار، ق کیشده  یخواست حت یخواستم، دلم م یم تدوست داشتن ربط ندم اما من اثباها رو به عالقه و  نیهمه ا

 .ارهیعشقش رو به زبون ب غرورش رو بزنه و

 واسه اش تنگ شده بود.دلم  یلیمهرداد ذوق زده به طرفش رفتم، خ دنید با

 ؟یما رو به جا آورد نمیسالم نورا خانم مهندس، بب-

 .ومدمیشرکت ن گهیکه د نهیشدم، واسه هم یزندگ ریکم در گ هیراستش  ؟یسالم خوب-
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 که اخم کرده بود ننداخت. انیهم به آر ینگاه میزد و ن یچشمک

حد دور از  نیهم بودن و تا ا نگیج قیرف ادمهیکه  ییدادن، تا جا یدو تا چشون بود که به هم محل نم نیدونم ا ینم

 بودمشون. دهیهم ند

 .یایاگه ب یزار یچشم ما م یشما قدم رو-

 میگفتم: داداش نگو ما خرابت یبا لحن مسخره ا ارمیرو در ب انیکه حرص آر نیا واسه

 چشه؟ نیا یعنیکرد،  انیبه آر یکیو اشاره کوچ دیخند

 رفت، راه افتادم که مهرداد آروم صدام کرد. یکه به اتاقش م انیباال دادم و پشت سر آر یا شونه

 با توام نورا؟ یه شت،یپ-

 بله؟-

 کارت دارم. ایلحظه ب هی-

 شد، به طرف مهرداد برگشتم. یکردم، تو فکر بود و اصال متوجه حضور من نم انیبه آر ینگاه مین

 شه. یم یبرم، االن کفر دیبگو با عیسر-

 .اریخوام فقط نه ن یم یزیچ هیکنم، ازت  ینم ینینورا مقدمه چ نیبب-

 یدم برات، تو مثل برادرم یکه بتونم حتما انجام م ییبگو، تا جا-

ار در ک یخوشم اومده، البته اشتباه برداشت نکن ها عشق و عاشق کایگم، اما من از دوستت رون یرو م نیا دیببخش-

تر  یجد دیتر باهاش آشنا بشم تا شا شیخوام ب یم نیواسه هم م،یو نه حرف زد میدیهم رو د ادیما نه ز ست،ین

 .میه خودمون حرف بزنراجع ب

 کی نیبود و تو ا یشدنم بود، مهرداد پسر عاقل جیدادم، اخمم به خاطر گ یگوش م یزیطول حرف زدنش با اخم ر در

برداشت کرده بود چون گفت:  یا گهیبهتر از مهرداد؟ اما انگار اخمم رو به منظور د یخوب شناختمش، ک یلیسال خ

زدم  یکردم، اگه حرف یکردم، حرمت شکن یم رحشمط دیکه اصال نبا نینورا مثل ا دیببخش ؟یناراحت شد زه،یچ

 خوام. یعذر م
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 شد. یبه کامم م ایبرد، اون وقت دن یاز تو م ییهم بو انیپسر چه مودب و آقا بود، کاش آر نیا

 یدرش م یاز ناراحت دیکه حاال بخوام اجازه بدم، با کامیکرد من همه کاره رون یهم ناراحت شده بود، فکر م مهرداد

 آوردم.

 به اصال نیو ا نیریبگ میتصم نیتون یکه خودتون م نیشما دو تا آدم عاقل و بالغ ست،یطور ن نینه مهرداد اصال ا-

 رو بپرسم. یزیچ هیخوام  یدم، فقط م یرو بهت م کایشه، االن شماره رون یمن مربوط نم

 .دیباره از شوق پر کی به

 کرده باشم، خب جانم بفرما؟ من در خدمتت هستم. یزیمن ه یفکر کن یکردم ناراحت بش یفکر م یواقعا؟ وا-

 افتاده؟ یاتفاق ه؟یمشکلتون با هم چ انیتو و آر-

 هاش تو هم رفت. اخم

حاال بعدا  م،ید یرو خاتمه نم مونیوقت دوست چیاما ه م،یش یم ریاز هم دل گ هیعیخب طب م،ینه، ما هم دو تا آدم-

 .یها باش نیبهتر قیال دوارمینورا ام یخوب یلیتو خ ،یمفه یخودت م

 خودم زمزمه کردم. با

 یفهم یبعدا م ،یفهم یبعدا م-

 رو قراره بفهمم؟ یچ من

 جواب تنها گذاشت. یسوال ب ایدن هیرفت و من رو با  یمهرداد ک دمیقدر تو فکر بودم که نفهم ان

* 

 انینبود جز آر ینشسته بودم و مخاطب افکارم کس یغذا خور زیپشت م الیهزار فکر و خ با

 ؟ینخورد یزیعقب بکشم که گفت: تو که هنوز چ اومدم

 خورم. ینم-

 و غذات رو بخور. نیگفتم بش-
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 .ستمیحوصله ندارم، گرسنه هم ن ،یکار دار یاه اصال تو به من چ-

 نکن نیرو به خودت تلق یزیغذات رو بخور و چ-

 صدام باال رفت. اریاخت یب

مهربون هم  یآدم ها نیا یبهم نداشته باش، ادا یپس لطف کن کار ،یکن لیرو به من تحم یزیبه زور چ یتون ینم-

 .ادیکه اصال بهت نم اریدر ن

 بکن یخوا یم یگفت: هر غلط یشد، با پوزخند یکنم دوباره عصبان فکر

 رفت. رونیجاش بلند شد و از آشپز خونه ب از

 نینقطه چ کهیمرت-

 

 *پارت نود و نهم

اجبار عقلم بود رو به  یکه از رو ییخواستم حرف ها یخودم هم نم دم،یتو ذهنم چزدم و کلمات رو  ایرو به در دل

ه خودش نگفته باش شیام، از کجا معلوم پ یراض یزندگ نیخواستم فکر کنه از ا ینداشتم، نم یاما چاره ا ارم،یزبون ب

 «داره؟ یبر نم ییواسه جدا یقدم نیزاره رو کولش و بره؟ چرا ا یش رو نمدم نیگم چرا ا ینم یزیحاال من چ»

کنم کار رو  یخوام، خواهش م یخوام، من اعتراف م یطرفه رو نم هیدوست داشتن  نیدوست دارم اما ا یلیخ انیآر

 واسه من سخت نکن و اعتراف کن.

و ر زیامروز همه چ نیکردم هم یبشه و اعتراف کنه، تو دلم خدا خدا م یراض دیکنم تا شا کشیخواستم تحر یم فقط

 از زبون خودش بشنوم.

 یکار ها یک انیگفتم: آر یو لحن محکم ستادمیرو با دست هاش گرفته و به جلو خم شده بود، رو به روش وا سرش

 ؟ید یطالق رو انجام م

 کرد.لب زمزمه  ریفورا سرش رو باال گرفت و ز مییهویسوال  با

 ؟یچ-



 یشراکت اجبار

 
396 

 

تو من رو از  ،ینکرد یاالن شش ماهه گذشته و تو هنوز کار م؟یوضع خالص بش نیقراره از ا یگفتم ک ،یدیشن-

 یادامه بد یخوا یاگه باز هم م ،یکرد لیرو بهم تحم زینقشه مزخرفت همه چ نیو با ا یدیکش رونیخودم ب یایدن

 رو ندارم. یزندگ نیرم چون تحمل ا یمن م ستم،یمن ن گهید

 کم ابروهاش گره خورد. و کم ستادیوا یشوکه ا ی افهیق با

 .دیداد کش یبلند شد و عصبان فورا

 ؟یکن یچه غلط یخوا یتو م-

 خوام برم. یگفتم: م مصمم

 داد. یخشمش جاش رو به پوزخند فورا

 باشه برو-

کردم اگه دوستم داشته  یکنه، فکر م یجا خال یزود نیکردم به ا یفکر نم ان،یاز آر شتریب یلیخ یخوردم حت جا

 گه اما... یباشه بهم م

ه دند کیو  یمرد خود را هیکردم از تو نشکنم، گفتم: تو،  یم یکه سع یاتهامم رو سمتش گرفتم و در حال انگشت

 ینم یتو حت ،یدون ینم یاز زندگ یچیه یول ،یکش یم دکیتو فقط اسم شوهر رو  ،یدستور بد یتون یکه فقط م یا

 یدختر نم هیاز عشق و حس  یزیکه چ یآدم خشک هیتو  ،یدختر ابراز احساسات کن هیبه  یچه جور دیبا یدون

 ازت متنفرم. انیآر یبد یلیخ ،یفهم

 زیر یها رو چه طور گفتم که با چشم ها نیدونم ا یشکسته و زخم خورده ام دوباره گرفت، لج کرده بودم، نم دل

 شده نگاهم کرد.

رو بهت بگم که  نیاما بزار ا یکن یعادت م یزندگ نیبه ا یهم دار دیشا ؟یگرفت یرو جد زیکه همه چ نیمثل ا-

 ؟یفهم شد ریش م،یش یدم و از هم جدا م یطالق رو انجام م یکار ها گهیمن تا دو روز د ،ینکن یباف الیخ

 که رگ گردنش متورم شده بود. یگفت، طور یم تیها رو با عصبان نیا

 که صد درجه فرق کرده بود، نگاه کردم. یانیپلک زدم و به آر ناباور
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 بود که به صورتم خورد. یمحکم یلیس نیتفاوتش آخر یسرد و ب نگاه

 زل زدم. شیوحش یو با غرور و نفرت به چشم ها زهینزاشتم دوباره اشکم بر 

وضع خسته شده  نیهم از ا یاگه کس ،یکنم؟ نه حضرت آقا کور خوند یمونم و تحملت م یم ؟یفکر کرد یپس چ-

 اون منم نه تو

 نموندم و به سرعت به اتاقم رفتم. یا گهیحرف د منتظر

 که بود بدتر شد. ینیبودم و وضع از اتر شده  یجر انیآر یبا حرف ها 

 چیخاطره ست که ه یمونه کل یکه م یزیبازم و تنها چ یرو م زمیماجرا منم که همه چ نیدونستم آخر ا یم خودم

 شه  یپاک نم وقت

مدام  نیباشم، از ا عشیخواستم گوش به فرمان و مط یکنم، نم کیو خودم رو کوچ امیخواستم کوتاه ب ینم گهید

 ارمیخوش بخت رو در ب یآدم ها یکه ادا نیکردن خسته بودم، از ا یخورد کردن هاش خسته بودم، از نقش باز

 خسته بودم.

 زاشتم غرورم له شه. ینم گهید

 .دمیکش رونیتخت ب ریکم رو با پشت دست پاک کردم و چمدونم رو از زسرعت اش به

گاهه و  ریخودم تعم نیافتاد ماش ادمیتازه  دم،یندادم و چمدون رو دنبال خودم کش یتیزد، اهم یپوزخند دنمید با

 گرفتنش پشت گوش انداختم. لیواسه تحو

 بوق ممتد پخش شد. یگرفتم که صدا ش، تلفن رو برداشتم و شماره آژانس روا رهیخ ینگاه ها ریز از

 تلفن بود. یشاس یبود و دستش رو ستادهیشد، باال سرم وا دهیکش انینگاهم به سمت آر 

 برمت. یزاره برم اما گفت: خودم م یکردم نم فکر

 حاال بگو نیبرم هم یخوا ینم اگه یشد، لعنت یدلم خال هوی

 .دمیگنگ اما شن یلیالبته خ دم،یزمزمه اش رو شن یصدا یلب ریز
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 خوام. یمن هم نم یخوا یحاال که تو نم-

 .دیچیپ یحرفش مدام مثل ناقوس تو سرم م نیا

 دور شد. دمیبه خونه انداختم و از د آخرم رو نگاه

 .دمیکش یبود، پوف نمونیکه ب یاز سکوت کالفه

مال من  گهیمرد مغرور د نیحالت جذاب و مغرور شده بود، اما ا نیکرد، چه قدر تو ا یم یهم رانندگ یتو یابروها با

 تموم شد. گهینبود، د

 لب زمزمه کردم. ریکرد، ز یم یجور هیحالم رو  نیبود و هم ادیز سرعتش

 آروم برو-

اشت با داد و عادت د شهیهم انیکردم، آر ینم یسکوتش برداشت خوب نیسرعتش رو کم کرد، از ا یحرف چیه بدون

 حرفش رو بزنه، اما حاال.. دادیب

 زدم. یبه دل خودم نم شیشدم و آت یکاش الل م یشدم، ا مونیکه زده بودم، پش ییحرف ها از

 .دمیداد کش سرش

 ،یاالن روزه سکوت گرفت ،یکش یخوب سر آدم داد م گهید یوقت ها ؟یچرا االن ساکت شد ؟یگ ینم یچیچرا ه-

 آره؟

 

 صدم پارت

 .دمیفهم یرو فقط من م نینگفت، حالش بد بود و ا یزیاما چ دیفرمون کوب یمشتش رو رو تیعصبان با

 داد زدم. 

 خسته شدم. گهیبسته د-

 نگفتم. یزیچ گهیهم سکوت، من هم د باز
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 زد، از ترس فقط چشم هام رو بستم. یبیبا اون سرعت وحشت ناکش ترمز عج میدیرس یوقت

 شو برو ادهیگفت:پ یبا لحن فوق العاده سرد 

 .دیکم تعلل کردم تا آرومش کنم که با دادش گوشم سوت کش هی

 ؟ینکنه کر هم شد ؟یهست یمعطل چ گه،یبرو د-

 شدم و بعد از برداشتن چمدونم در رو محکم بستم. ادهیلحنش حرصم گرفت، پ از

 رو گرفت و رفت. نیناک گاز ماش وحشت

 باز شد. یمعطل یو زدم که بدور شد صبر کردم و زنگ در ر دمیتا از د 

 بود. دهیخواب فونیباز هم آراز رو آ انگار

 برسونم آراز هراسون به طرفم اومد. یکه خودم رو به ورود نیاز ا قبل

 شده؟ یسالم، نورا چ-

 جا؟ نیا امیبشه که ب یزیحال گفتم: سالم مگه قراره چ یب

 اش به چمدونم بود. اشاره

 اره کلک؟ ؟یواسه اش ناز کن یخوا یو تاپ هم؟ البد م پیبه ت نیزد گه؟ نکنه یم یچمدون چ نیپس ا-

  ؟یگ یم یکه دار هیخزعبالت چ نیا ه؟یا غهیچه ص گهیناز کردن د-

 کردم. یم یرو سر آراز خال تمیعصبان

 .هیجد هیپس قض-

 دست کنارش زدم. با

رم تو اتاقم، فقط حواست باشه فعال آقاجون نفهمه اومدم،  یسر به سرم نزار که امروز از دنده چپ بلند شدم، م-

 زنم. یخودم سر فرصت باهاش حرف م
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 «انیآر»

 .ومدین گهیشرکت هم د یازش نداشتم و حت یبودم، خبر دهیشد که نورا رو ند یم یماه کی

حرفم زدم و عاشقت شدم؟  ریکه ز نیگفتم؟ ا یم یتونستم برش گردونم، بهش چ یبراش تنگ شده بود، اما نم دلم

 خوام طالقت بدم؟ یکه جونم بهت بنده و نم نیا

 سنگ دل بود. دم،ید یکه من روز آخر ییست، نورا مسخره

قولم زده بودم؟ من  ریز یکردم وقت یم یمردونگ یچه طور ادعا ستم،یوقاحت تمام تو صورتم داد زد که من مرد ن با

 مرد بودم که دست روش بلند کردم؟ 

داد، هر  یکارش اعتصاب خودش رو نشون داد تا زودتر طالقش بدم، کاش به هر دومون زمان م نیهم بد کرد، با ا نورا

 دوستم داشته باشه.کردم تا  یم یکار

زد اما کدوم حس؟ اگه دوستم داشت  یکرده بود، از احساس و عشق حرف م جمیروز آخرش بد جور گ یها حرف

 خواست؟ یداد؟ چرا طالق م یچرا عذابم م

 بستمه دم،یکشم، بر ینم گهیخدا د آه

 رفت، چه قدر رنجوندمش. یچشمم نم از جلو رشیتصو

خواستن  نیخواستم و از ا یهام رو خراب کنه، من نورا رو م ایتمام رو یدادم نورا با بچه باز یمن هرگز اجازه نم نه

 .دمیترس ینم

 یکس نم چیرسه، ه یبخواد م یبه هر چ انیگردونم، آر یمخونه پدر بزرگش باشه، دوباره برش  یچند روز هی بزار

و خونه هام نبود، مال و منال من نورا  نیآره مال و منال من شرکت و پول و ماش ره،یرو ازش بگ انیتونه مال و منال آر

 بود.

شرکت رو بهونه  یهم خاموش بود، چند بار شیگوش ینورا سر کرده بودم، حت یچند روز ب نیدونم چه طور ا ینم

 کردم تا باهاش حرف بزنم اما نورا دلش از سنگ شده بود.

شده بود و  یکردم، مهرداد هم از دستم عاص یشرکت خودم رو مشغول م یاومدم و با کار ها یکم تر خونه م گهید

 زد. یدادم و اون بدتر بهم زخم زبون م یزد، اما من جوابش رو نم یمدام غر م
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نقشه اس خراب کرده از بس حواس پرت  یبه روزش آورده، هر چ یفکر نورا چ نیعه عه ببگفت:  یم دمید یم تا

 شده

 ؟یاون دختر طفل معصوم رو به حال خودش رها کن یخوا یم یچه مرگته باز؟ تا ک-

چرا  ؟یکن یو خودت رو راحت نم یگ یچرا بهش نم ست،یمگه نورا زنت ن ،یده ال مذهب خودت رو نابود کرد-

 کنم. یخودم گورت رو م یبار بهش نگ نیا انیبه خدا آر ؟یکن یم تشیاذ

 .یشرکت و کار ما رو دو برابر کرد یبه نقشه ها یگفت: گند زد یم ای

 نورا نبود که من رو نخواست؟ نیکرد، مگه ا یمن رو مقصر م دیرس یبهم م یدونم چرا هر ک ینم

 زدم که نورا هنوز هم هست. یگذروندم و خودم رو گول م یهام کنار تختش م شب

 افتاد بالشتش رو بغل کردم و عطرش رو به مشامم بردم. شیخال یاومدم که نگاهم به جا رونیب میچرت فکر از

 ؟یو رفت یچه طور من رو عاشق خودت کرد ؟یمن شد یجوجه، چه طور معجزه زندگ-

* 

 .دمیکش رونید، بکارش تموم بو گهیکه د یسرم رو از نقشه ا میحرص درار گوش یصدا با

 بله؟-

 پخش شد. یتو گوش یدخترونه ا یصدا

 صدر تماس گرفتم؟ یبا آقا دیسالم، ببخش-

 جواب دادم. محکم

 بله خودم هستم.-

 نه؟ ای نیدونم من رو به خاطر دار ینم کام،یمن رون-

 د؟ییبله به جا آوردم، بفرما-
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 ...یعنیراستش... چه طور بگم -

 گرفتم، نکنه نورا... یبیآگاه دل شوره عج ناخود

 شدت گرفته بود، داد زدم. ینگران یکه از رو ییصدا با

 افتاده؟ یشده؟ نکنه واسه نورا اتفاق یخدا چ ای-

 نگاهم کرد. یلحظه در اتاقم باز شد و مهرداد با نگران همون

 شده داداش؟ یچ-

 سکوت باال آوردم و داد زدم. یدستم رو به معن 

 شده؟ یده بگو چ-

 .دی...، لطفا خودتون رو برسونمارستانیب مشیگفت: نورا حالش بد شد، آورد من من با

 

 کمیصد و  پارت

شده،  یچ دیپرس یاز دستم ول شد، مهرداد رو که پشت سر هم ازم م یکه ادامه حرفش رو بشنوم گوش نیا بدون

 اومدم. رونیپس زدم و از شرکت ب

 من افتاده؟ ینورا واسه یچه اتفاق یعنی

 .ادیسرش ب ییبخشم اگه بال یا خودم رو نمخد یوا 

* 

گفت به خاطر  یکار کرده بود، آراز م یچند روز با خودش چ نیدونم ا یبود، نم یضعف جسم هیرو شکر فقط  خدا

 شده. فیخورده ضع یغذا نم ادیکه ز نیا

 کرده بود؟ تشیطالق ندادنم ان قدر اذ یعنی
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 و دوباره به خودم لعنت فرستادم. دوباره

 و تو دلم زمزمه کردم. دمیچشم هاش کش یرو رو لبم

 تونه بدون تو بزنه؟ یتونم از تو جدا بشم؟ قلب عاشقم مگه م یخانومم، مگه من م-

قول  ،یاگه مال من نباش یهاش، حت یبا همه سخت ،یخوام کنارم بمون یم ،یش تیزارم اذ ینم گهیآروم جونم، د-

 رو امیخوام، تو فقط باش، همه دن ینم زیچ چیلبم آروم شه، من جز تو هبهت دست نزنم اما بمون، بزار ق یدم حت یم

 .زمیر یبه پات م

  دم؟یاشک گوشه چشمم ثابت موند، چرا خودم نفهم یچشم هاش رو باز کرد و نگاهش رو آروم

 .دمینوک انگشتم گرفتمش و خند با

 جوجه؟ یچه طور-

 قهر ازم رو گرفت. با

 ؟یاومد یواسه چ-

 خوب خوب یحرف ها م،یاوم اومدم حرف بزن-

 ؟یزار یچرا راحتم نم ان،یندارم، برو آر یمن با تو حرف-

 کردم تا عکس العمل نشون بده. یکار م هر

 ست؟یحال و روزت به خاطر من ن نیا یبگ یخوا یم یعنی-

 .دیکش غیشک نگاهم کرد و ج با

 یالیخوش خ یلیخ ان،یآر رونیپاشو برو ب-

 .دمیو لپش رو کش دمیخند

 کردم. یشوخ ؟یخور یچرا حرص مجوجه -
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 بهم انداخت. یچپک نگاه

 ؟یچند روزه منتظرتم که خبر بد یدون یهان؟ م ؟یکن یچرا دست دست م ،یمن رو طالق بد یخوا یتو نم-

 منتظر خودم؟ ای ؟یمنتظر خبر من بود-

 چمیه-

 ؟یبود یموضوع جالب شد، پس منتظر چ-

 .دیکش یخفه ا غیحرص خوردنش ج ونیم

 انیآر-

 جانم؟-

 چه دلش خوشه، مگه من صدات کردم؟ ،یچیه-

 بگو خب-

 شدن کج شد. یبه حالت حرص لبش

 خوام ها ینم یبگم که من زن سکته ا دیباشه نگو، فقط با-

 .دیکش غیج دوباره

 رو به سمت آسمون گرفتم. دستم

 مرحمت کن و...شروع شد، خودت  غشیج غیدوباره ج نیا ایخدا-

 به خون نشسته اش جمله ام رو قطع کردم.  یچشم ها دنید با

 خونه میبر دیسرمت تموم شده، بدو که با- 

 کرد. تعجب

 خونه؟ ؟یچ-
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که  یو تا وقت یاسمت تو شناسنامه منه زن من یتا وقت ؟یباز هم اجازه بدم اون جا بمون ینکنه انتظار دار ه؟یچ-

لقمه  هیبه زور هم که باشه  یخودم باش شیپ نه،یکه حال و روزت ا یهمون جا موند ،یتو خونه من بمون دیبا یزنم

 چپونم تو دهنت یم

 زود جمعش کرد. یلیخ یول دیخند

 پس طل...-

 ادامه بده. نزاشتم

 خونه؟ میبر ید یحاال افتخار م م،یزن ی... بزار واسه بعد، راجع بهش حرف مشیه-

 .دمیرو بوس شیشونیو پ اوردمیهم گذاشت، طاقت ن یرو رو چشمش

 جونم خانوم خودم -

فکرش  دیخواستم، با یرو م نیبرد، من هم یهم نورا رو تو فکر م نیحرف هام دست خودم نبود، اما هم کنترل

 گذره. یم یتو دل صاحب مرده من چ دیفهم یشد تا م یمشغول م

 ؟یدیفهم م،یره ندار ینم نییاز گلوم پا یزیدونم چ یاشتها ندارم، چه م ست،یام ن به بعد، گرسنه نیاز ا-

 اوهوم-

 یوقت کاف خته،یشرکت رو سرم ر یگم نه اما فعال کار ها ینم م،یناله کردن، حرف زدن از طالق ندار ختن،یاشک ر-

 ندارم.

 خوشحال شد. یحرفم کم نینگاهم کرد که فکر کردم از ا یجور هی

 باشه-

 اوم، باالخره رامت کردم.-

 .دیفکر کنم نشنگفتم اما  آروم

 بود. نیش انداختم و به خودم چسبوندمش، ته آرامشم همرو دور شونه ا دستم



 یشراکت اجبار

 
406 

 

 خودم نشوندمش و به طرف خونه حرکت کردم. نیکرد و تو ماش یآراز و دوستش خداحافظ از

 زد. صدام

 ان؟یآر-

 هوم؟-

 زنم حواست رو به من بده. یباهات حرف م یعه وقت-

 ؟یخوا یرو م نیتو ا م،یاون وقت ممکنه تصادف کن-

 خواستم بگم چمدونم خونه آقاجون جا مونده. یهول و وال گفت:نه، فقط م با

 االن خوبه؟ ارمش،یفردا که از شرکت برگشتم م-

 اوهوم-

 گفت.ن یزیبه خونه چ دنیساکت بود و تا رس گهیتر کردم، نورا هم د شیش رفتم و سرعتم رو بدلم قربون صدقه ا تو

 

 نورا

ق قاش انیآر یمن که دلم نبود اما وقت ارم،یاضافه ب لویده ک دمیترس یروز ان قدر به زور بهم غذا داده بود م چند نیا

 شد. یزاشت اشتهامم خود به خود باز م یرو تو دهنم م

 یتا تهش رو بخور یمجبور گهیبرات بکشم، اون موقع د گهیبشقاب د هیخورم تا  یبگو نم یگفت: تو جرات دار یم

 یو فلک دست به دست هم م دیباد و ماه و خورش ابر و گهید یچیبار واقعا گرسنه ام نباشه، ه هیبود من  یافک حاال

 دادن تا باز خشم اژدها بشه.

 .دنیخند یبهمون م یو کل دنیرس یسر بزنگاه م لهیکه چه قدر نعمت و جم میبگذر

 کرد. یم یطونیهم اون وسط مسط ها واسه خودش ش نگار
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 شد. ینگار بلند م زیخنده ر یصدا ییجا هیدفعه از  کی دیبوس یمن رو م ییهوی انیاوقات که آر یگاه

 گرفتم. یم نییو از خجالت سرم رو پا دمیکش یکه بچه بود اما خجالت م نیا با

 .دیکش یهم از حرص داد م انیآر

 که یزار ینم یخصوص میپدر سوخته، واسه من و زنم حر-

هام  یچون انگار خوش اد،یاون روز ن دوارمیاما ام میزن یزد، گفت حرف م یاز طالق نم یحال بودم که فعال حرف خوش

 شد. یتازه داشت شروع م

 

 صد و دوم پارت

 انیآر

اومدم که نورا متوجه ام شد و سرش رو از لب تاب  نییکردم از پله ها پا یطور که با حوله ام موهام رو خشک م همون

 آورد. رونیب شیصورت

 باشه. تیعاف-

 دادم و محوش شدم. هیرو به کاناپه تک دستم

 باهات حرف بزنم. دیبا ؟یاون لب تاب رو کنار بزار قهیدق هیشه  یممنون، نورا م-

 .ستینه اصال گوشش بدهکار ن دمید

 لب تاب رو برات گرفتم. نیکردم با شرطت موافقت کردم و ا یعجب اشتباه-

 که کار دارم، بزار واسه بعد ینیب یحاال منت نزار، م-

 نشستم و لب تاب رو ازش گرفتم. کنارش

 و بگو چشم، خب؟ اریخوام باهات حرف بزنم، رو حرف من حرف ن یم یوقت-
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 رو تکون داد. سرش

 شد، فقط دوست داشتم ببوسمش. یرامم م یجور نیا یوقت

 برم دیمقدمه گفتم: با یب

 .اوردیخودش ن یخورد، اما به رو جا

 کجا؟ ؟یبر ؟یچ-

 برم آلمان چون پدرم تصادف کرده-

 و چشم هاش رو گرد کرد. دیکش یبلند نیه

 ؟یلکسیبابات تصادف کرده تو ان قدر ر یوا ؟یگ یم یچ-

 یدگیشرکتش رس یبرم تا به کارها دیمن با نیهم ینشده، فقط پاش شکسته، برا یزیچ ؟یکن یچرا بزرگش م-

 از شرکت خودمونه. گهیشعبه د هیا شرکت پدرم نه، ام ای یدونم خبر دار یکنم، نم

 شه. یچه جالب اصال باورم نم-

 گردم. یزود بر م یلیبرم پرواز دارم، اما خ دینورا من فردا با-

 رو به دندون گرفت. لبش

 ؟یمون یچند روز م-

 دو هفته-

 چشم ازم گرفت. یکه با ناراحت دمیخودم د یچشم ها با

 ش گذاشتم.چونه ا ریرو ز دستم

 برمت؟ یکه با خودم نم نیاز ا یجوجه؟ ناراحت نم،یبب اریسرت رو باال ب-

 مونم. یخونه تنها م نیمن تو ا یاگه تو بر ر،ینخ-
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 مدت رو برو خونه پدربزرگت نیکه شده، لطفا ا هیخواد تنهات بزارم، اما کار یمن هم دلم نم ،یخانوم زم،یعز-

 مونم. یجا م نیهم-

 راحت تره المیخ گهید یجور نینورا برو، اهوف، -

 مونم. یجا م نیمن ا-

 و بغلش گرفتم. دمیحرفش رو بخش بخش گفت که خند نیا

زنم آمارت رو از  یزنگ م گه؟یکنارت بمونن، نورا سفارش نکنم د لهیجوجه سرتق، باشه بمون اما بگو نگار و جم-

دونم که در  یره تو هم ها، شرکت رو به مهرداد سپردم، البته م یکالهمون م یبفهمم غذا نخورد رم،یگ یم لهیجم

 شش صبح پرواز دارم. ،یایاز پسش بر ب یتون ینبودم م

 اومد و لب تابش رو از کنارم برداشت. رونیبغلم ب از

 .ریباشه شب بخ-

شد با خودم  یزاشتم، کاش م یکرد تنهاش نم یکنم، اگه بابا مجبورم نم یخداحافظ یجور نیاومد ا ینم دلم

 رفت. یاش سر م موندم و نورا حوصله یتمام وقت شرکت م دیببرمش، اما شرکت ان قدر عقب افتاده بود که با

 نورا مال من بود. گهیبار د نیا ام،یسفر داشتم تا با خودم کنار ب نیبه ا ازین یطرف از

و موهاش ر یسرش به جلو خم شدم و روگفتم که نگاهمم نکرد، فکر کرد رفتم، اما از پشت  یریشدم و شب بخ بلند

 .دمیبوس

 مراقب خودت باش جوجه-

 خواب به اتاقم رفتم. یعکس العملش نشدم و برا منتظر

 نورا

 شد. یها تموم نم یزود نیبود به ا ختهیکه سرش ر ییبودم، کار ها ریازش دل گ ومد،یباز هم ن انیهفته شد و آر دو

 کردم. یدرد و دل م نایسر کرده بودم و روز هام شرکت بودم و با مهرداد و م یمدت رو تنها و با دل تنگ نیا تمام
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 شونیداده بودم دوست کایکه شماره اش رو به رون یتر شده و از اون روز یجد کایگفت رابطه اش با رون یم مهرداد

 شیر چند سال پخواد از دستش بده، اما انگا یجوره نم چیو ه هیگفت مهرداد پسر خوب یم کایشروع شده، رون

 یو م ارهیدختره دوام نم یکشه، بعد مدت یم بعق گهیفهمه که سرطان داره و د یشه و بعد ها م یم یعاشق دختر

وقت  چیبود که من ه نیترش ا بیو عج ومدهیافسرده ست و هنوز هم با مرگش کنار ن یلیگه مهرداد خ یم ره،یم

 بودمش. دهیناراحت ند

مهرداد هم گذشته اش رو  دیرسوند، شا یو مهرداد رو به هم م کایهستم که رون یحال بودم که واسطه ا خوش

 کرد. یفراموش م

 .میزد یباال م نیواسه داداشم آست دیروز ها با نیبود و تو هم یو آراز و کمند انگار واقعا قصدشون جد اما

ترسم خانواده اش قبول نکن، بگن  یکمند رو دوست دارم اما م ،یگفت: آبج یزد و م یکه هر روز بهم زنگ م بماند

خوام  ینم گهیکار کنم؟ پدر مادرم رو از دست دادم د یدم، حاال من چ یکس و کاره و دختر بهش نم یپسره ب نیا

 کمند هم از دست بدم.

 .ستیکس ن چیها اصال مانع ازدواج ه زیچ نیان و ا یبدم که خانواده کمند منطق شیکردم دل دار یم یهم سع من

و ر انیآر یخونه بو نیا یخونه سر کرده بودم اصال دوست نداشتم به خونه آقاجون برم، همه جا نیکه تنها تو ا حاال

 داد.  یم

 گرفت. یخوابم نم دم،یکش یتختش دراز نم یها اگه رو شب

ه دلش وقت نگفت ک چیشد که اون هم دوستم داره، اما ه یکم کم داشت باورم م گهیزد، د یهم هر روز زنگ م انیآر

 کرد. ینامطمئنم م نیبرام تنگ شده و هم

 رو گرفتم. انیبار خودم شماره آر نیا

 اومد؟ یم نیزدم، آسمون به زم یبار من زنگ م هی اگه

 .دمیبودم تا جواب بده که صداش رو شن منتظر

 بله؟-

 سالم-
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 یدل تنگ ایتعجب بزارم  یدونستم مکثش رو پا یمکث کرد، نم یکم

 ؟یسالم جوجه خوشگلم، باور کنم که زنگ زد-

 نزنم. گهیکن د یکار هیبار زنگ زدم ها،  هیحاال  ،یو گفتم: عه آر دمیخند

 ؟یخود کنم، خودت خوب یمن ب-

 آره خوبم.-

 من هم خوبم، نورا؟-

 جانم؟-

 

 صد و سوم پارت

 لبم زدم. یبا دستم رو د،یاز دهنم پر ناخواسته

 گردم. یدو روز بر م یکی نیکردم و سر حرفم نموندم، اما هم ریم ددون یم یجانم، خانوم یا-

 «؟یزن یتو با تلفن حرف م ختهیکار رو سرمون ر یکل گهید ایب انیآر»

 یصدا م یطور نیمن رو ا انیبود که آر یلحظه شوکه شدم، ک هیاومد  یکه از پشت تلفن م یدختر فیظر یصدا با

 کرد؟

 بود؟ یک یاون... اون صدا انیاز گوشه چشمم افتاد و پر بغض گفتم: آر یاشک

 گم، االن سرم شلوغه. یخانومم بعدا بهت م-

 زدم. داد

 بود؟ یک یبگو اون صدا انیآر-

 دم. یم حیبرات توض امیآروم جونم، اشتباه برداشت نکن، م زم،یعز-
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 باشه.-

 نورا؟-

 هوم-

 نورا خانم؟-

 بله؟-

 باال برد. یرو کم صداش

 گهیبگو جانم د-

 گم ینم-

 زارم. یت نمزنده ا امیبگو، وگرنه ب-

 خنده هام گفتم: جانم؟ ونیبود، م رایهاش هم گ دیم گرفت، تهدا خنده

 خواستم بگم؟ یم یره چ یم ادمی گهیجانم د یگ یم یوقت یدون یبال، م یجانت ب-

 بگو انیکنه، گفتم: عه آر تیخواد اذ یدونستم م یم

 ذره شده. هیدلم برات -

 کردم قلبم نزد. حس

 دم؟یشن یگفت؟ درست م یچ انیآر

 اومدم جواب بدم قطع کرد. تا

 زدم. یاسمش بوسه ا یشدم و رو یحرفش غرق خوش نیا از

 تو هوا واسه اش فرستادم. یاتاقش افتاد، بوس وارید یبه عکس رو نگاهم

 تر از جونم دوستت دارم. شیب-
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بره همون دختر ها  ،یالبد رفته دختر باز ،ختیدختره دوباره اشکم ر یآوردن صدا ادیاما به عکسش آروم شدم،  با

 حلوا حلواش کنن.

که اسمم تو شناسنامشه،  یکنه، حداقل تا زمان انتیدونستم امکان نداره به من خ یداشتم م انیکه از آر یشناخت با

 شد. ینم شیها حال زیچ نیشد، دل که ا یبهش اعتماد تام داشتم، اما دلم آروم نم

 .ختمیشدم و آروم اشک ر رهیانگشتم خ یحلقه تو به

 حس بدم نسبت به اون صدا؟ ایبود  یدل تنگ از

 دونستم. ینم

*** 

 دادم. ینشون م یخود دیبرگرده با انیکه قرار بود آر حاال

به فرودگاه برم و  دمیترس یو م دیکش یش پر مجا منتظرش بمونم، دلم واسه ا نیدادم فرودگاه نرم و هم حیترج

 نتونم خودم رو کنترل کنم و تو بغلش برم.

 یکیبه لب هام زدم و با خط چشم بار یو تنم کردم، رژ لب قرمز دمیکش رونیکمد ب یاز تو یو شلوارک قرمز تاب

 .دیرس یکمرم م نییبلندم رو شونه زدم، تا پا یکردم و موها لیرو تکم شمیآرا

 موهام زدم. یشده بود رو، رو نییقرمز تز یکه با شکوفه ها یکیبه خودم دادم و تل بار یقر

خودم رو  یدونستم، شوهرم بود، هر چ یرو مال خودم م انیآر ییها یجور هیکردم دوستم داره،  یکه حس م حاال

 بود. یازش غافل کردم، کاف

 بودم. انینورا پز رو درست کردم، ساالد هم آماده شده بود فقط منتظر آر یقورمه سبز همون

 .دمیدر آشپز خونه د یرو جلو انیبرم که آر رونیتو دهنم انداختم و برگشتم که از آشپز خونه ب یشکالت

 همانا و شوکه شدنم همانا دنشیهنگ نکردم دروغ گفتم، د بگم

 .میزد یکدوم پلک هم نم چیه
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 هنم رو قورت دادم.آب د یسخت به

 بود. دهیپوش یاسپرت نیو شلوار ج دیسف شرتیت

 بود. یرسم شهیهم انیآر یرونیب پیکردم، ت تعجب

 داشت و موهاش رو باال زده بود. یادیز شیر ته

 مدل مو ام؟ نیدونست عاشق ا یم

 کرد. یشده، مثل مسخ شده ها، به سر تا پام نگاه م زیر یچشم ها با

 بهونه خجالتم بود. نیبودم و هم دهیلباس نپوش یجور نیوقت ا چیه

 لب اسمم رو صدا زد.  ریکه ز میهم رو نگاه کرد رهیدونم چه قدر خ ینم دم،یفهم یرو نم زیچ چینگاهش ه از

 کنم. یرو خال میشد تا بغلش برم و دل تنگ یرو تار کرده بود و مانع م دمیاشک د یها حلقه

 و ستادیوا یشد، قدم هاش رو به طرفم برداشت و با فاصله کم ینگاهش حس ماز  گهید یها زیچ یلیو خ یتنگ دل

 که حتما گل انداخته بود رو به روش بودم. ییمن با لپ ها

مام روز ت یتونم عطر آغوشش رو به تنم ببرم و تالف یبره من باشم، تا م یم نیکه فاصله رو از ب یخواست اون یم دلم

 .ارمیرو در ب یدور یها

 من رژه نرو؟ یجلو یجور نیمگه من نگفتم ا ه؟یچه سر و وضع نیگفت: ا یزیاخم ر با

ها از دل  نیا یهمه  دمیفهم یکم منصف بودم م هیغر زدنش رو شروع کرده بود که اگه  ومدهیخوردم، هنوز ن جا

 .رهیگ یمنشا م یتنگ

 گرفتم، به سمتم اومد و پر فشار بغلم کرد. نییپا سرم رو یناراحت با

 ریش هی یجلو یلقمه چپت کنم وقت هیممکنه  یگ ینم ؟یجلوم سبز ش یجور نیا ارمیگفتم من طاقت نممگه ن-

 ؟یگرسنه اومد

 .دمیترس یشده و کم یام گرفت، من فکر کردم باز هم عصبان خنده
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 بخند شهیخنده هات، هم یفدا یآر-

 کردم اما ان قدر محکم به خودش فشارم داد که احساس کردم تو بغلش حل شدم. تعجب

 بود. ایدن یسمفون نینا منظم قلبش، واسه ام بهتر یتپش ها یدادم و صدا هیش تکبزرگ و مردونه ا نهیرو به س سرم

 اش تنگ شده بود. هدلم واس یلیبغلش کردم و به خودم اعتراف کردم که خ صانهیکه رو سرم زد، حر یزیبوسه ر با

 چه طور تونستم تنهات بزارم و برم؟ -

 کرد و آروم زمزمه کرد. کیرو به گوشم نزد سرش

 باش خانومم یجور نیا شهیهم ،یناز شد یلیلباس ها خ نیتو ا-

 

 صد و چهارم پارت

 یسرم م یرو یموهام رو با شال ایبود،  دهیممکن لباس هام ساده و پوش یتا جا شهیحق هم داشت، من هم خب

 پوشوندم.

 با خجالت ازش جدا شدم. 

  ره؟یخواد سرش رو باال بگ یخانوم ما نم نیبابا ا یا-

 رو نداشتم. انیتاب دار آر یشدم، واقعا معذب بودم و تحمل نگاه ها میم قاا قهیتر تو  شیب

 ؟یکن غیدر خودت رو ازم یخوا ینورا سه هفته ازت دور بودم، اندازه دو سال برام گذشت، باز هم م-

 بود؟ انیآر نیحرف زدنش بودم، ا محو

 کنه. وونهیداشت امشب من رو د یکنم سع فکر

 جواب دادم. یآروم به

 کشم. یخجالت م نیواسه هم دم،یلباس نپوش یجور نیتو ا یوقت جلو چیخب... من ه-
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 .یزن من یحق ،یشرع ،یمن شوهرتم، تو هم رسم ،یانجام داد یخب شما کار اشتباه-

 یبودم و تو دلم عروس یگفت غرق خوش یکه م یتیحس مالک نیکردن، از ا یانگار قند تو دلم آب م یگفتن زن من با

 بود.

 کشوند. ییرایبه خودم اومدم دستم رو گرفت و به طرف پذ تا

 پاش نشوند، تمام خجالتم تو صورتم جمع شد. ینشست و من رو هم رو خودش

 ام زل زد.و تو چشم ه دیلبم کش یرو رو انگشتش

 لقمه چپت نکنم. هیدم که  یامشب، قول نم یشد یخوردن یجوجه -

 که غرق آرامش شدم. دیبوس یلبم گذاشت، ان قدر نرم لبم رو م یرو گفت و پشت بندش لبش رو رو نیا

 کردم. شیاش گذاشتم و همراه نهیس یرو رو دستم

 . میدونم هر دو مون نفس کم آورد یدونم چه قدر گذشت فقط م ینم

 گرفت. مونخنده

 کردم. یم یاش باز نهیس یبود و با انگشتم رو نییپا سرم

 ان؟یاوم، آر-

 ان؟یجون دله آر-

 بود؟ یاون دختره که صدات کرد ک-

 حرصم در اومده بود. د،یو لپم رو کش دیخند

 اه ،یستین یاصال جد انیعه آر-

 خواهر شوهرش؟ ؟یشده، اما به ک شیجوجه کوچولو حسود-

 خواهر تو؟ ؟یچ-
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 ه؟یک یدیپرس مونیروز عروس ادتهیروشا خواهرمه، -

 ؟یاوهوم، اما چرا به من نگفت-

 داشتن. تیکنم، اما با شوهرش مامور زتیو سوپرا ارمشیچون قرار بود از آلمان با خودم ب-

 ت؟یمامور-

 پاش بلند کرد و به طرف چمدون هاش رفت. یو من رو از رو دیخند

گردن  یبر م گهیآلمانه، دو سال اون جا بودن و چند ماه د تشونیمامور و سنیهرش هر دو پلاره، روشا و محمد شو-

 .ینیب یو روشا رو م

 چشمم باز کرد. یاز چمدون ها رو جلو یکیتکون دادم که  یخواهر داشته باشه، سر انیکردم آر ینم فکر

 مختلف یدخترونه بود، از هر نوع و رنگ ها یاز لباس ها پر

 جوجه کوچولومونه یها یها، سوغات یها دست نزن نیبه ا-

 جوجه کوچولو؟ اون که منم یچ-

 و دلش رو گرفت. دیخند

 ؟یش یم یدوست داشتن یلیخ یخور یحرص م یبهت گفته وقت یخدا، نورا تا حاال کس یا-

 دادم. یرو نم انیو جواب آرلباس ها بودم  غرق

 من رو فراموش کرد. گهیآوردم ها، د یم سوغاتکرد یو با خودش گفت: عجب اشتباه دیرو کش دستم

 حسود-

کم  هیتو باغ  میگفت: بر یو با لحن جذاب دیکنج لبم کاشت و با خنده عقب کش یزیرو قاب گرفت و بوسه ر صورتم

 م؟یقدم بزن

 .میرفت یقیتکون دادم که دستم رو تو دستش چفت کرد و به طرف آالچ یسر
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 زد. یکردم چشمک یم یداد و به من که با دم موهام باز هیتک قینشست و به نرده آالچ نیزم یرو

که  یتر از اون شیدلم برات تنگ شده بود، ب یلیبه رو به روش گفت: خ رهینشستم که تو بغلش گرفتم و خ کنارش

 .یفکرش رو بکن

 دلم گفتم: مثل من تو

 لبم رو گاز گرفتم. یخوش از

 اش حصار شده بود. و مردونه یقو ید و بازو هام توسط دست هاخور یگوشم م یگرمش از پشت به الله  یها نفس

 حرف نزدم اما... یوقت احساس چیمن ه-

 جوجه کوچولو رو دوست دارم. نیخوام بگم که من ا یکرد و زمزمه وار گفت: م کیرو به گوشم نزد سرش

 .دمیاعترافش رو شن رنگ شبش نگاه کردم، اعتراف کرد، باالخره یچشم ها یتوو حبس شد، برگشتم  نفسم

 یلیلبش گذاشتم، خ یزد، نتونستم تحمل کنم و لبم رو رو میشونیپ یرو یزد بوسه ا یکه دو دو م ییچشم ها با

 بوسه عمرم شد. نیبهتر انیآر یوارد نبودم اما با همراه

 توام آره؟ طون،یجوجه ش-

 گرفتم. ریو با خجالت سرم رو ز دمیخند

 نورا چشمت رو ببند.-

 چرا؟-

 گم ببند، حرف نباشه یم-

 حس کردم. نمیس یرو رو یریزنج یرو بستم که سرد چشمم

 حاال باز کن-

 پالکش رو حس کردم. یکه برجستگ دمیدستم رو روش کش نمش،یتونستم بب ینم یکیتار یتو
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 بود. نیکه دور تا دورش پر از نگ زیقلب ر هی

 قشنگه یلیخ یآر یوا-

 قابل خانوم خوشگلم رو نداره.-

 نگاهم کرد. رهیطور خ نیهم قهیدق چند

 قبول کرد. دیکردم حاال که دوستم داره و براش مهمم خواسته ام رو بگم شا فکر

 ان؟یآر-

 جان دلم؟-

 داخلش رو؟ نمیشه بب یوقته ذهنم رو به خودش مشغول کرده، م یلیخ یاون انبار یدون یم-

 شد. رهیخ یزد و به انبار یمحزون لبخند

 ؟ینیبب یخوا یواقعا م-

 خب آره-

 ادیز یها زیداشته باشه، خب اون جا چ یقابل انتظار ریتونه وسط بحث عاشقونه خواسته غ یدختر م هیفقط  یعنی-

تو اتاقش بود، واسه  میهر روز کار و زندگ ختم،یبه هم ر یلیمادرم فوت شد خ یمن، وقت ینداره، حداقل برا یجالب

موفق  یگذاشت تا من کم تر داغون بشم، خب تا حدود ینبارم رو تو اون امادر یها ادگاریبابا تمام عکس ها و  نیهم

 .دیکش یچه قدر عذاب م دمید یهم خودش بود، م لشیدل هیهم شد، البته 

 کجاست؟ دشیخب االن کل-

 

 صد و پنجم پارت

مادرم  ادی یتونستم ب یمن نم یدون یم یول اد،یدر ب یتا خانوم از فوضول ارهیگم ب یبا خودشه، هر وقت اومد م-

 ه،نیجا ا نیکنم که وضع ا یفکر م یمیندادم، فکر نکن قد رییوقت دکور خونه رو تغ چیه نیکنم، واسه هم یزندگ
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، آپارتمان خودم میر یم ینباش یاگه راض ،یترس یجا م نیگفت از ا یرفت، نعمت م ینمدستم  یعنیتونستم  ینم

 جور باشه. یات حساب قهیکنم با سل یاون جا فکر م

 به عمارت کردم. یو نگاه کوتاه دمیخند

جا و آدم  نیبه ا یکه هر از گاه امیشرط م نیو مزخرفت، اما به ا افهیترسم، مخصوصا اون سگ بد ق یم یآره کم-

 .میهاش سر بزن

 شد. لیان قدر بلند که به قهقهه تبد د،یخند

 و مزخرفم؟ افهیسگ بد ق-

 ترسونه. یمن رو م شهیخب آره، هم-

 .یجلسه معارفه بزارم تا باهاش آشنا بش هیپس الزم شد  اد؟یچه طور تو بدت م ه،یلوکاس سگ آروم بهیعج-

 ترسم؟ یگم ازش م یشه م یباورت نم ده،یهوف دست شما درد نکنه از شما به ما رس-

 چشمش گذاشت. یو دستش رو رو دیخند

 آپارتمانم میر یچشم همون م-

 لبم شد. رهیاهش خو نگ دیکش یقیعم نفس

 نورا؟-

 جانم؟-

تا به دستت  دمیکه با خودم جنگ یهمه مدت نیخوام، بابت ا یمعذرت م زیمن رو ببخش آروم جونم، بابت همه چ-

  یهام، تهمت زدن هام، بابت همه چ ییبابت تندگو ارم،یب
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مغرور  یلیکه خ نیو با ا ریچند د که واسه به دست آوردنم هر دمید یکرد، حاال م یمغرور من، ازم عذر خواه انیآر

 یکامل م انیاز عالقه ام کم نکرده بود، من با آر یزیچ یدور نیبودم و ا انیبود اما غرورش رو شکست، من عاشق آر

 .باشهبرام  یگاه خوب هیتونه تک یشدم و بهم فهموند که م

 شد. رهیخ یو به نقطه ا دیموهام کش یدستش رو ال پنجه

شرکت پدرم،  یها یواسه تو، فشار عقب موندگ یو دل تنگ یدور یبهم گذشت، از طرف یمدت چ نیتو ا یدون ینم-

نبود که  یکرد و روز یرو سخت م طیآورد و شرا یها بهم فشار م نیکه بهت بگم، همه ا نیمهرداد سر ا یغر زدن ها

 به فکرت نباشم.

دونستم حسم  یتر بهت عالقه مند شدم، اما نم شیمشهد ب میرفت یاومد، وقت یاز روز اول ازت خوشم م دمیفهم 

که از تو داشتم هم  یو آرامش یاومد خوش مینس یخوب بود، اما وقت میمن و تو بود یتا وقت ادته؟یمشهد رو  ه،یچ

 یم یوقت بهش فروخته؟ یتر زمیمگه چه ه تمگف یهمش با خودم م یکرد یبد نگاه م میبه نس یازم گرفت، وقت

اوقات  یگاه نیو ا رهیگ یرو م تمیمیصم یجلو میاومد که غرور لعنت یاز خودم بدم م یبا پرهام و مهرداد گرم دمید

 .ستیاصال خوب ن

جونم داشت باال  یپسم زد یخواستم خودم رو بکشم، وقت یان قدر نگرانت شدم که م یموقع که تصادف کرد اون

نگاهم به خرابه ها  هی یپشت سرم رو خراب کرده بودم و حت ینبود، من همه پل ها یاعتراض یاومد اما جا یم

 شد. یآرومت کنم اما نم خواستم یاومد، م یام فرود م نهیکوچولوت رو س ینکردم، اون موقع که مشت ها

خودم  شیکار کنم که پ یکردم چ یها شده بودم همش با خودم فکر م وونهیمثل د یازم جدا ش یخواست یم یوقت

خواستم بفهمم تو هم  یم ،یخواستم حست کنم، لمست کنم تا عشقم رو از چشم هام بفهم ینگهت دارم، نورا م

 هم خودم نخواستم. دیوقت حس نکردم، شا چیکه ه یزیچ ،یدوستم دار

 یچه قدر دوستت دارم، هر بار م دمیفهم یتازه م دمتید ینم یاما وقت ،یباعث شد هر روز کنارم باش ازدواجمون

 کیمغرور، ان قدر لج باز و  انیبشم همون آر یشد یشد، چون تو با زبونت باعث م یاومدم باهات مهربون باشم نم

 یودب رونیوقت ب ریتا د یوقت ادتهی م،یکرد یم جدلفقط بحث و  میکه دو کالم حرف بزن نیا یکه به جا یدنده بود

بود، چه قدر اون  رتمیو اون غ ینقطه ضعفم گذاشته بود یناخواسته پا رو ایتو خواسته شدم؟ چون  یچه قدر عصبان

 یهمش با خودم م ،یخواست یباشم، تا نگم که عاشقت شدم چون تو من رو نم یشب خودم رو کنترل کردم تا عاد

 وسط من نابود بشم. نیدوستم نداشته باشه و ا وراگفتم نکنه ن
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 و عاشقانه دوستت داشتم، چرا ازت دور باشم؟ یتو مال من بود اوردم،یتحمل ن گهیاز سفر برگشتم د یوقت 

کنم نه به اجبار بلکه با عشق، نورا  یم یمنه، حاال هر طور که بخوام زندگ یتو دست ها ایکه کنارتم انگار دن االن

دم که تا  یقول شرف م ،یرو بهم داد تیکنارت باشم، ممنونم آرامش و امن یعاشقتم و ممنونم که بهم اجازه داد

 دم تنهات نزارم و خوشبختت کنم.  یقول م م،نباش گهیکه د یتا روز یکنارت بمونم، تا ابد حت شهیهم

و مهر طالق تو  ندهینگران آ دینبا گهیکه د نیکردم، از ا یم تیهم عاشقش بودم، من هم از وجودش احساس امن من

و خاطره اش سر کنم،  ادینخواهد داشت که گوشه اتاقم کز کنم و با وجود  یروز گهیکه د نیشناسنامه ام باشم، از ا

 و هر لحظه انتظارش رو نکشم. منبود که بهش فکر نکن یا هیچند ماه ثان نیکه تو ا یزیچ

 زیلبم آورد که من رو تو بغلش چرخوند و چشم هاش رو ر یرو یاون روز ها خنده ا ادیدادم،  یقدر حرصش م چه

 کرد.

 ؟یدخن یبه من م-

 دعواهامون افتادم. ادینه، -

 .دیبه گوشه لبش کش یو دست دیخند طونیش

 یاومده باشه گفت: نورا م ادشی یزیچ هیشد نگاهش رنگ غم گرفت، تو فکر بود انگار که  یدونم چ یدفعه نم هی

 اره؟ گه،ید یشدم اما تو من رو دوست دار وونهید یفکر کن دیدونم شا

 

 صد و ششم پارت

 یوقت برام شوهر چیام که ه یآرامش تو بغل کس تیمن رو، با نها نیبب ؟ینکنه تو هنوز هم شک دار نمیبب ان،یآر-

چون  ،یخوش حالم که غرورت رو کنار گذاشت یلیخ ،یاما بهم آرامش داد یدیخودت نفهم دینکرد اما کنارم بود، شا

آدم  هیشه  یگفتم مگه م یشد، همش م یام آرزو م سهکم کم داشت وا گهیبودم، د یروز نیچ صبرانه منتظر هم یب

آوردم، اما تو با تمام توانت  یکم م ییجا ها هیهمه غرور داشته باشه؟ چون خودم هم مغرور بودم اما باور کن  نیا

رو نه،  انتیاما دل اطراف یغرورت رو بشکن ،یاوقات بگذر یکه گاه ریبگ ادیو  ایب انیاما آر ،یازش محافطت کرد

 یهمسر واقع هیکردم مثل  یحس م یشد یم یرتیروم غ یبود، وقت نیریش یکردنت هم گاه تیاما اذ یکرد متیاذ

 تیچون خر د،یلرز یقلبم م دمید یهات رو م تیحساس یاما وقت یکردم دوستم ندار یکه فکر م نیبرات مهمم، با ا
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ماه بغ  کیو بعد از  یکنارم بود مارستانیب توکه  یتو بود نیحالم بد شد ا یبود اگه به دوست داشتن ربط ندم، وقت

آقاجون  یاز وجودت آرامش گرفتم، وقت شهیاما من هم یخودت فکرش رو نکن دیشا م،یکردن، با حرف هات خندوند

با خودم مشخص  فمیبودم که تکل یدو راه هیگفت که باهات ازدواج کنم شوکه شدم، دوستت داشتم اما انگار تو 

دونم عاشق کردنش سخته  یدودل بودم، با خودم فکر کردم من که دوستش دارم، م یو گفتنقشه ات ر ینبود، وقت

 بوسه مونیشد که قبول کردم، شب عروس نیروز ها گذاشتن، چرا من استفاده نکنم؟ ا نیاما امتحان کردن رو واسه ا

واقعا دوستم داشته  هکنکردم ن لحظه شک هیوجودم حس کردم،  یرو با تمام سلول ها یزد میشونیپ یکه رو یا

با تموم شوق و ذوق  یکردم که نه نورا ساده نباش، وقت یماده و تبصره جور م یهات کل یمحل یاما بعد با ب یباش

ندارم، اما تو  یبه خودم اعتراف کردم که واقعا عاشقت شدم و راه برگشت نمتیاومدم شرکت تا بعد مدت ها بب

 دمیوقت نفهم چیبه اون دختر مجهول غبطه خوردم اما ه تهیتو زندگ گهید یکی یبهت زنگ زدم و گفت یوقت ،ینبود

 رو بچشم، دوستت دارم. یواقع یزندگ هیخوام کنارت باشم، باهات بخندم و طعم  یم انیاون آدم خود من بودم، آر

 بود. یعشق ابد هیاشک شوق  نیاز غم نبود ا گهید نیشد، ا ریقطره اشکم از چشمم سراز اریاخت یب

 حرکت بلندم کرد. هیسرم گرفت و تو  ریاش رو ز گهیزانوم برد و دست د ریبه خودم اومدم دستش رو ز تا

 اش رو چنگ زدم. قهیترس  از

 افتم. یاالن م نیبزارم زم یآر-

 زد. مینینوک ب یزیر یدور، دور خودش چرخوندم و بوسه ا هی

قلبم رو لونه  ،یروز هام تو بود یشگیکردم، اما بدون مخاطب هم تتیاذ یلیدونم خ یقربون چشم هات، م یآر-

 من  یجوجه کوچولو یخودت کرد

 یآهسته به طرف عمارت م یچشم هاش پر بود از خواستن و تمنا پر از عشق و آرامش، همون طور که با قدم ها 

 .دیکش یقیبه لبم کرد و نفس عم یا رهیرفت، نگاه خ

 تونم ینم گهیکنم، د غیتو رو از خودم در یا هیثان یخوام حت ینم ،یهمه کس من ،یمن مال گهیفرشته من... االن د-

 و مال خودم نکنمت. یتحمل کنم کنارم باش

 ترش کردم. صیاش کاشتم که فکر کنم حر نهیرو س یقیعم یرو چنگ زدم و بوسه  شرتشیت

 و داد زد: خدا ازت ممنونم دیخند
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 یزد، طور مهیتخت گذاشت و روم خ یش بود، در اتاق رو با پاش باز کرد و من رو روا نهیس یطور که سرم رو نیهم

کنم، سرم رو عقب  تشیاذ یکردم، خواستم کم یلبم حس م یاش رو رو رهیکه قدرت تکون خوردن نداشتم، نگاه خ

 ار داد.تر به خودش فش شیکارم شد و من رو ب نیکه با دستش که پشت سرم گذاشته بود، مانع ا دمیکش

 کردم. شیو دست از تقال برداشتم و همراه دمیکش ششیته ر یدستم رو رو 

 ...یخودت بساز یبا دست ها دیات رو خودت با یخوشبخت

 ...ستیاون نباش چون ن یجست و جو در

 ارهیبرات ب ستیهم قرار ن یکس

 خودته، فقط خودت.... کار

 در کنار هم نیهم یخوشبخت

 هاست.. بودن

 دوست داشتن هاست... نیهم

 ماست... یلحظه ها نیهم یخوشبخت

 ست که در شتاب ییها هیثان نیهم

 ...میگمشان کرده ا یزندگ

  

 انیپا

 ۹۷٫۵٫۱۵: خیتار

.mohadeseh: سندهینو l .76 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .



 یشراکت اجبار
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 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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