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 یباسمه تعال

 

 " به نام پیوند دهنده ی قلبها"
 مقدمه:

 زندگی آدم ها به نفس کشیدن خالصه نمیشه !
 زندگی آدم ها به خوردن و نوشیدن و خوابیدن خالصه نمیشه !

 زندگی آدم ها به درس خوندن و کارکردن خالصه نمیشه !
 ها به بغض و غم و غصه خالصه نمیشه ! زندگی آدم

 زندگی آدم ها به شادی و خنده و لبخند خالصه نمیشه !
 زندگی آدم ها به مرگ خالصه نمیشه!

 حتی ... زندگی آدم ها به عشق هم خالصه نمیشه !
 خالصه ی زندگی آدم ها فقط و فقط زندگی کردنه ...!

یکا  1نوتر
 فصل اول:

 سالم... 
 ...سالم... سلـــام.-
 مامان... ماماااااان؟!-
 ُاه من مردم از این استقبال گرم...-
 کسی خونه نیست؟-



به ســمت اشــنزخانه رفت و با ناخنن زدن به سرال ســا د رها شــده روی ُاپن 
 کمی کاهو و خیار برداشت.تا انجا که به یاد داشت از گوجه فرنگی متنفر بود.

ید- کاهو را از گنگب بیرون کشــ ین ســالم... و  ها عل یل زورگیری  .این قب
 مختص نوید پسر دوم خانواده ی اقای نیکنام بود.

شت نوید را به بعد  سمتب برود و جواب حرکت ز شد به  صدای تلفن باعث 
 موکول کند.

 طوطیا:حاضری بریم؟
 ناهار نخوردم...-

 طوطیا:کوفتو بخوری... ساعت سه .... هنوز نخوردی؟
 ازه...روی دسته ی مبل نشست و گفت: تا هشت ب

طوطیا با دلخوری گفت: حا  گی میشد ا ن بریم... مگه قرار نبود صبح بریم 
 ...نورا هم کلی ازت شاکیه... تازه حا  هم میگی نه؟

 خوب میخوام ناهار بخورم...-
 طوطیا باز گفت: کوفت و بخوری و تلفن را کوبید.

 نوید نگاهب کرد و پرسید: نرفتی هنوز؟
 ت و گفت: نه... مامان کجاست؟نگاهب را به ساعتب دوخ

ید با بی قیدی شـــانه ای با  انداخت و گفت: خونه خاله ســیما... کجا  نو
 میخواستی باشه... من دارم غذامو داغ میکنم...

 منم دارم میرم ثبت نام... فعال... و به سمت در ورودی حرکت کرد.-
 نوید: ناهارتو بخور بعد برو...

 دارم... خدافظ... و در را بست.طوطیا گت میزنه حوصله اشو ن-



****** 
 طوطیا با لبهایی برگیده گفت: تو که گفتی نمیای...

 به سالمتی منصرال شدی من برم؟-
طوطیا ین تای ابرویب را با  داد و گفت:غلطهای زیادی... وایســا حاضــر 

 بشم...
 یه گادر بنداز سرت بیا دیگه... همین سر کوگه است...-

نداد  ما گوش  یا ا به گهره اش طوط گاهی  نه ن تاقب رفت.در ای مت ا به ســ و 
شده بود.با  سبز  انداخت. ین جوش کوگن قرمز درست روی گانه زیر لبب 

 دو انگشت شصت و سبابه مشغول ترکاندن شد.صدای سیما امد.
 با طعنه گفت: علین سالم...

 ِا... سالم ..... حواسم نبود... و خندید.-
 به خاله اش داد به گوشب رسید.صدای مادرش هم متعاقب جوابی که 

صبح منتظرتن؟ منظورش طوطیا و - ست؟ و افزود: میدونی از  ست ه کی حوا
 نیوشا بودند.با دلخوری گفت: هیچ وقت سر قولت نیستی...

ــون میرفتن... من که گفتم ممکنه دیر  ــد داد: خوب خودش با لحنی مدافع پاس
 بیام...

شب ستی دی سیما گفت: را شغول  سیمین رو به خواهرش  مهناز زنگ زد... و م
 تعریف از گفت و شنودش با مهناز شد.

 نگاهب را به پله ها دوخت... طوطیا از لبه ی نرده سر خورد.
 سیمین نگاهب به او افتاد و با لبخند گفت: گه خوشگل شدی عزیز دلم؟
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ــتاد و  ــی... وبا دو گام بلند مقابلب ایس طوطیا لبخندی زد و با ناز گفت: مرس
 رکتو برداشتی....گفت: مدا

 با شرمندگی گفت:از صبح همرامه...
 طوطیا اهمیتی نداد.... مهم حا  بود.... باشوق گفت: بریم؟!

 نیوشا گی؟-
طوطیا: اون ا ن کالس زبانه... گفتب برگشــتنی خودش میره ثبت نام... و با 
غیظ رو به مادرش گفت: همه مثل من نیستن که احتیاج به نگهبان داشته باشن 

 مه جا با اون برن... حتی تا سر کوگه...ه
 سیما خواست پاسد دخترش را بدهد که طوطیا با عجله پشت او پنهان شد.

 سیما با گشم غره به سیمین گفت:میبینی تو رو خدا...
 طوطیا زیر گوشب گفت: بریم دیگه...نمی بینی وضعیت قرمزه...

شود که طوطیا بازویب  سری تکان داد و در را باز کرد و خواست از خانه خارج
را کشـید و گفت:هووووی... لیدیز فرسـت... و خودش اول خارج شـد.... دو 

 خواهر خندیدند . باز هم سری تکان داد و به دنبال طوطیا روان شد.
اموزشــگاه درســت ســر کوگه بود.مســیر سرال مدت کوتاهی در ســکوت زیر 

 زشگاه شد.افتاب گرم تابستانی طی شد. باز هم طوطیا اول داخل امو
مرد فربه ای با ریب و سبیل بی حوصله رو به طوطیا که با ذوق و گشمهایی که 
برق میزد و همه جای ان دفتر کثیف را از نظر میگزراند گفت: هجده ســـالت 

 شده؟
 همزمان گفتند: ده روزم ازش گذشته...

 مرد سری تکان داد و گفت: اسم؟!



 طوطیا ابتدا پاسخگو بود...
 ... کمی بعد او جواب داد:طوطیا نیکنام -
 نوتریکا نیکنام....-

به بینی اش داده بود و  که گینی  حالی  جب در  با  اورد و متع مرد ســرش را 
 گشمهایب را ریز کرده بود گفت:هــــاااان؟!

 نوتریکا مثل همیشه با حوصله و شمرده گفت: نو...ت... ریکا...
 مرد ابروهایب را با  داد و گفت: با کدوم "ت"؟

 نوتریکا دستهایب را در جیبب فرو کرد و به میز تکیه داد و گفت: دونقطه...
در حال نوشــتن اســمب مرد با غرغر گفت: ملت گه اســمایی میذارن رو ب ه 

 هاشون.... و بلند تر پرسید: خارجیه؟ نه؟حا  یعنی گی؟
نوتریکا که حرال قبلی مرد راشنیده بود... با ارامب گفت:یه اسم خیلی قدیمی 

 یرانیه... سومین برادر اشو زرتشت اسمب نوتریکا بود...ا
 مرد با رضایت هوومی گفت و پرسید: زرتشتی هستید؟

 نوتریکا: جد پدریم بوده... اما ما نه...
 مرد پرسید: مسلمون؟!

 نوتریکا: بله...
مرد باز هوومی گفت و ضــمن پر کردن فرم توضــیحاتی در رابطه با گگونگی 

 5کالس ها به ان دو داد.سنس با تکرار و تاکید افزود :  پرداخت هزینه و شروع
ــورت نه کالس  ــرکت کنید.... در غیر این ص ــه ایین نامه رو حتما باید ش جلس
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ستید  شه... متوجه ه شرکت کنید نه ازتون ازمون گرفته می های عملی و میتونید 
 که؟!

طیا و هر دو با ســر تایید کردند.مرد فرم ها به اناــمام ین قطعه عکس از طو
 نوتریکا را داخل دو پوشه ی مجزا گذاشت.

 پوشه ی نوتریکا نارنجی بود و پوشه ی طوطیا سبز....
 طوطیا با عجله گفت: میشه بذاریدش تو یه پوشه ی نارنجی لطفا؟

 مرد پوزخند مسخره ای زد و سری تکان داد اما در خواست طوطیا را پذیرفت.
 دش غر میزد.نوتریکا با حرص گفت: گیشششب... و با خو

 طوطیا اما با لبخند تشکر کرد و پشت سر نوتریکا از اموزشگاه خارج شدند.
نوتریکا بی حرال کنارش راه میرفت. طوطیا هم مفاد فرمب را مورد بررســی 

 قرار داده بود.
طوطیا پرسید: طال میگه پارک دوبل خیلی سخته.... اره؟ با کمی مکث گفت: 

 بار پشت فرمون نشستی...خوش به حالت تو   اقل یکی دو 
یاد  فت: ولی خوب  باشـــد گ کا  که منتظر جوابی از ســوی نوتری بدون ان  و 
میگیرم... بابا قول داده باهام تمرین کنه... و پشــت ســرش فوری گفت: طال 
ستم بده...ولی بعدش  سال اول د شین و عمرا ین  سرم غر زده ما دیروز کلی 

تبند دلفین رو میده به من... و اهی گفت اگه مثل اون بار اول قبول بشم اون دس
 کشید و ادامه داد: میدونستی باید با طال شریکی سوار بشم؟!

 نوتریکا در سکوت نگاهب کرد.سرش را باز در پرونده اش فرو کرده بود.
کجای طوطیا خوشــگل بود که مادرش گو و راســـت از زیبایی او تعریف 

 میکرد؟!



فت..... نارش راه میر ثل یویو ک یا م گاهی هم لی لی طوط گاهی زیگزاگ و 
فت برای راه  ین خط م*س*تقیم را پیب نمیگر قت  میکرد.... اصــال هیچ و
صورت گرد و  ضایع ولی گاق بود و  سبتا گاق بود نه خیلی زمخت و  رفتن...ن
ُپری داشــت.اما پیشــانی اش بلند بود.مثل همیشــه موهای پر کالغی اش را 

ش زیادی بلند بود.گشــمهای گتری در صــورتب ریخته بود.... پیشـــانی ا
ــت و فر زیبا بودند.... بینی عقابی و  ــتری اش با ماهای پرپش کوگن و خاکس
ــط که به خاطر عقب بودن فن پایینب هیچ وقت روی هم گفت  لبهایی متوس
ــه دهانب  ــخص نبود ولی همیش ــدند.... عیب بزرگی نبود یعنی زیاد مش نمیش

لی به صورتب خاتمه می بخشید. نیمه باز بود. در انتها هم گانه ای م*س*تطی
اما گردنب کمی کوتاه بود ....در هر صورت روی هم رفته خوب بود اما اینطور 
که همه ی فامیل از او تعریف کنند ، نوتریکا لبهایب را جمع کرد... گهره ی 
شیرینی و با نمن بودن.... به  ستنی اش در فامیل معروال بود به  مهربان و خوا

 ن خندیدن در صورتب پیدا میشد.خصوص دو گالی که حی
 منکر این نبود که زشت نیست... اما دیگر انقدر ها هم خوش گهره نبود.

 طوطیا با لحن متاثری گفت: نوتری فردا نتایج و اعالم میکنن...
 نوتریکا نگرانی اش را پنهان کرد و با لحنی بیخیال گفت: میدونم....

 ل نشیم....طوطیا با نگرانی گفت: وای فکر کن اگه قبو
 نوتریکا باز هم وانمود کرد خونسرد است و گفت: فکر کن اگه قبول نشی....

 طوطیا گینی به بینی اش داد و گفت: یعنی تو صد در صد قبولی...
 نوتریکا دست ازادش را در جیبب کرد و گفت: احتما ...
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صدایب گفت:  صب میگرفت.با کمی تغیر در  طوطیا از اعتماد به نفس او حر
  میبینیم...حا 

ها قبول  با خود گفت: اگر ان نوتریکا پوزخندی زد و گفت: میبینیم... و در دل 
 شوند و او بماند... ته دلب هری ریخت.نفسب را فوت کرد.

 با رسیدن به باغ از هم جدا شدند و هر کدام به سوی خانه شان رفتند.
های کاری  ید و درخت  با ســنگفرش های ســف بایی بود  که باغ بزرگ و زی ی 

دستنخت نبی خان سرایدار و خانه زاد باغ بود که خانه ی کوگکی درست کنار 
در باغ داشــت و همراه همســرش بی بی کبری با هم زندگی میکردند و کلیه ی 
شت بر عهده  امور خانه های دو برادر که در دو طرال باغ رو به روی هم قرار دا

 ی انها بود.
قی کشــید و در حالی که به زمین بوی نم خاک در ســرش می پی ید.نفس عمی

 خیره شده بود.
ااحی به بار می اید.لبب را  شود گه افت با خودش فکر میکرد اگر واقعا قبول ن

 گزید.... نه این تقریبا امکان نداشت.
مطمئن بود قبول اســـت.او خیلی خوانده بود... به زبان دیگر خر خوانی کرده 

شت صد بود. کنکورش را هم عالی داده بود... بی صد در  سوا ت را با احتمال  ر 
صال نزده بود... هر گند فقط دو  شت ا شن دا سد داده بود.انهایی را هم که  پا
باز هم  ســـه مورد در هر درس بود که او در جوابگویی مشــکل پیدا کرد.اما 
سب را مثل پوال  شتر بود.نف ضطراب قبل از ازمون خیلی بی سترس نتیجه از ا ا

ــت ن ــدند.ولی... ان دو هم بیرون داد. گه لذتی داش ــا و طوطیا قبول نمیش یوش
 زیادی زحمت این کنکور مذخرال را کشیده بودند.



شنزخانه  ست به ا صدای خنده های نوید و نیما می امد.ین را در را باز کرد... 
رفت. نیما کنار در یخ ال ایســتاده بود و با هیجان گیزی را تعریف میکرد. 

 هی...کی اومدی؟نوتریکا محکم پس کله اش زد و گفت: 
ستب  ست تالفی کند اما د شد.... خوا نیما به عقب گرخید و به برادرش خیره 

 را پایین اورد و منصرال شد و با غیظ گفت:علین سالم...
 نوتریکا سالم کرد.

و به موهای نیما اشــاره کرد و با لبخند گفت:گه رشــد قابل توجهی... و بلند 
 خندید.....

ــرش خیلی دیر بلند نیما از بعد از ک ل کردن ب ــربازی موهای جلوی س رای س
شتند او را  سینی دا شد قابل تح شدند و حا  نوتریکا بادیدن موهای نیما که ر

 مسخره میکرد.
 نیما سری تکان داد و گفت: خدا قسمت کنه...

با هم بریم... حرال گوش  یا  هت گفتم ب گه ب نه دی فت: همی نده گ با خ ید  نو
 ندادی...

ــد رفت پی کارش... از فردا باید بیفتم نیما باارامب گفت: ه ر گی بود تموم ش
 دنبال کارت پایان خدمتم...

نوتریکا در حالی که ویلون و سیلون سعی داشت کمی غذا برای خودش بکشد 
 گفت: خدایی سخت گذشت؟

ست و گفت: نه خیلی... و انگار که یاد گیزی  ش صندلی ن نیما برعکس روی 
 اعالم میکنن؟نه؟ افتاده باشد گفت: فردا نتایج و
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نوتریکا ین لحظه از کارش دست کشید.اما باز مشغول شد. دلهره برای گی؟ 
 او که مطمئن بود....

 نوید سری تکان داد و گفت: فکر کن نورا و طوطیا قبول بشن.... تو بمونی...
 نوتریکا با غیظ گفت: فردا معلوم میشه کی میمونه...

 ینان... اعتماد به نفس...نوید با مسخره گی گفت: ُاه بابا اطم
 نوتریکا حرفی نزد در حال جدا کردن گوشتهای گرخ کرده بود...

ــت جدا میکنی نریزی تو قابلمه...  نیما با حرص گفت: اونا رو اونطوری با دس
 ما هم قراره از اون غذابخوریم.....

 نوتریکا اما همه ی گوشتهای جدا شده را داخل قالبمه برگرداند... نیما خواست
شد. هنوز نمیدانست  سیمین وارد خانه  سابی به او بدهد که  درس درست و ح

 پسرش با خره از سربازی بازگشته است.
ستاده بود و  شویی ای سینن سرف صل یخ ال و  شد.نیما حد فا شنزخانه  وارد ا

 سیمین هنوز او را ندیده بود.
یه قاشــق گوشـــت بریزم برات... نگا به نوتریکا گفت: بذار  کن  هبا التماس 

 برنجت خالیه که....
تمام گوشــت و پیاز ولوبیاهای لوبیا پلو را جدا کرده بود.... برنجب عاری از 
هرگونه جز خارجی، نارنجی بود... احتما  به خاطر رب گوشــت های گرخ 

 کرده ی سرخ شده ی جدا شده...
 نوتریکا: نه همین خوبه...

 سیمین جلو تر امد و گفت:خواهب میکنم ازت...
 ریکا:نه... نمیخورم... اذیت نکن دیگه...نوت



 سیمین با حرص گفت: هیچ وقت خدا حرال گوش نمیکنی...
شمب به نیما افتاد  سمت یخ ال گرخید و گ شت و به  و با غیظ قابلمه را بردا
که با لبخند نگاهب میکرد. ین لحظه احســـاس کرد خواب میبیند.قابلمه را 

 رد.روی میز برگداند و باز به پسرش نگاه ک
ــدی  ــگل ش ــیمین خانم... گه خوش ــالم س نیما جلو امد و با لبخند گفت: س

 امروز.... و خم شد و سیمین را درآ*غ*و*ش کشید.
شغول قربان  صدای بلندی م شن کردند.با  سیمین را که انگار دگمه اش را رو

 صدقه رفتن شد...
ــتی.... نگاش کن ه گ تقریبا با بغض گفت: الهی قربونت برم مادر... کی برگش

شده بود... وای  شی عزیز دلم.... اینقدردلم برات تنگ  سته نبا شده... خ  غر 
برم به کبری بگم بیاد یه دستی به اتاقت بکشه.... و باز مشغول روب*و*سی با 

 پسرش شد.
 نوتریکا فقط با حالت گندش واری نگاه میکرد.

شت نیما به خانه ست... با بازگ ش صرال نهارش جلوی تلویزیون ن عال ف پس از 
 کسی کاری به کار او نداشت. نیما واجب تر بود.

با خودش فکر میکرد روز هایی که در گیر و دار درس و کنکور بود، گقدر برای 
شید و فکر میکرد بعد از کنکور گقدر کار برای انجام  سرگرمی می ترا خودش 
دادن دارد.اما حا  بیشــتر کســـل و بیکار در خانه می رخید. دوســتانب به 

ساف شته بودند.ولی انگار کالفه م سفر برگ شان هم تازه از  رت رفته بودند.خود
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گی قصد نداشت دست از سرش بردارد.ین سفر شب روزه هم نتوانسته بود او 
 را سر حال بیاورد.

صدای خنده های مادرش و نوید و  شای تلویزیون دل کند. صله از تما بی حو
در نشیمن بود. سالن خانه با گند نیما می امد. انها درپذیرایی نشسته بودند. او 

شینی  شای تلویزیون و دور هم ن شیمن که معمو  برای تما سمت ن پله به دو ق
سمت پذیرایی که برای مهمان بود از هم جدا  شد و ین ق ستفاده می خانوادگی ا

 میشد...
به اهستگی از پله ها با  و به اتاقب رفت، روی تخت دراز کشید و به پوستری 

سقفب  شد...عکس ین ببر درگمن زاری زرد رنگ که به  سبانده بود خیره  گ
که در کمین شکارنشسته و با گشمهایی درشت و سبز رنگ که انگار ان شکار 
نوتریکا است و به او خیره شده....اوایل که این پوستر خوال ناک را خریده بود 
صبح ها فکر میکرد واقعا ین ببر در اتاقب سید....گاهی  شایب می تر  از تما
حاور دارد....در این فکر و خیال ها سیر میکرد که صدای پیام کوتاه موبایلب 

 امد....
سالم جوجو.....خوفی؟باز دوملتبه بی معلفت  ستاده بود: شیده برایب پیام فر
شدی که....وقت کلدی یه حالی بنلس....و آرم عصبانیت را انتهای جمله اش 

 قرار داده بود.
..خوفم تو خوفی.....گه خبال؟ به ژون شی شی نوتریکا :سالم شی شی ژونم..

 مفاسلت بودیم... تو پخنخب...
 ....جوجو..مینخشم.... گی گا میَ لدی؟OKشیده:

 نوتریکا:بیکار بودم.... و آرم گریه...



 شیده: پایه ی قالل هشتی؟
شت... با  شیده را ندا صله ی  نوتریکا کمی فکر کرد... بد نبود.... اما نه... حو

شتم....تا کس دیگری ق شِت ه سلب نکند ، ولی نوشت:ه شت که ک رار میگذا
 آخِل آخلب....

 شیده:َپ کی بیبینمت؟
 نوتریکا:پشمه....خوفه؟

 شیده:گال اینگد دیل...ژودتل...ژودتل....
نوتریکا: به ژون شــی شــی کلی کار دارم... تازه فردا نتایج و اعالم میکنن.... 

من کنم... مانیمو ک ما باشــم.... نه  ید خو تاقمو جمع گنم... من گی ا  با ا
 گنم؟پشمه خوفه دیده...باگه؟

 شیده:ه ی تو بجی خوفه...
 نوتریکا:پ تا پشمه ....

 شیده: گه ژود دالی میلی....و آرم گریه....
ــی خیره  ــید و به گوش ــر رفته بود نفس عمیقی کش ــله اش س نوتریکا که حوص

..َاه....بعد از شــد....زیر لب گفت:توی ب ه ننه رو گه جوری دک کنم اخه..
لحظه ای فکرنوشت: شی شی ژونم....بابام کارم داره... باید برم پیشب.... تو 

 بجو گی ا گنم؟
 شیده:بلو مث یه پسل خوال پیب باباییت...باگه؟

 نوتریکا:ه ی تو بجی....دووووووووووست دالم...بای.
 شیده:من بی تر....ب*و*س بای.
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اش عکس نوتریکا بود را شــیده صــفحه ی گوشــی اش که عکس پس زمینه 
ب*و*سید وگفت:خدا ازت نگذره که منو اینطور اسیر خودت کردی....سنس 
با  باس انتخاب کند. به وقت داشـــت ل تا پنج شــن ید ....  نفس عمیقی کشــ

 سرخوشی به سمت کمدش رفت.
 نوتریکا تا خواست گوشی را روی میز بگذارد باز هم پیام امد....

 ه کدوم خریه...نوتریکا با خودش گفت:این دیگ
 هما:سالم....م*ر*ت*ی*ک*ه....

 نوتریکا بالفاصله تایو کرد:سالم.... زنیکه....
 هما:هیچ معلومه تو کدوم قبرستون سیر میکنی؟

 نوتریکا:سر قبر تو......
 هما:گیز زیادی خوردی......

 نوتریکا:اونم با دهن تو.....و آرم لبخند را قرارداد....
 میمیری اگه یه خبر بگیری... هما:با دهن توووووو....

سمه که بزرگترها خبر از کوگیکترها میگیرن....و باز هم  نوتریکا: تو فامیل ما ر
 ارم لبخند...

هما ین ســـال از نوتریکا بزرگتر بود و همیشـــه نوتریکا این موضــوع را پیب 
 میکشید.

 هما:َای بیشعور...یه وقت بذار ببینمت...کارت دارم....
 ...مگه از جونم سیر شدم.......نوتریکا:عمرا...

 هما: نوتریکا.....حرال گوش نکن شدیا.....حالتو میریزم بهما....
 نوتریکا:مامانم ایـینـا........



 هما:به درک....برو به جهنم....
 نوتریکا:بی تو هرگز.....و باز هم ارم لبخند گذاشت....

شت: نوتریکا مگه این  شده بود....نو صبانی  سابی ع ستم بههما که ح ت که د
 نرسه....

ـــب خوابم  خدا ش جان دارم خودمو خیس میکنم...تو رو  کا:وای ُهبی  نوتری
 نمیبره هااااااااا.....
 هما:برو بمیر.....

 نوتریکا:جون به جونت کنم بد دهنی....توهم برو به هرزگیت برس....بای .
هما گوشــی اش را به ســمت دیگری پرت کرد و زانوهایب را در آ*غ*و*ش 

ف عا گر ما واق کار بود ا بل ان قا ـــت و این غیر  ـــت داش کا را دوس ت.... نوتری
سرش را  شید و  ست جلوی زبان تند و تیزش را بگیرد....نفس عمیقی ک نمیتوان

 با تصور گهره ی نوتریکا روی زانو گذاشت.
 این بار خواست گوشی را خاموش کند که به جای پیغام کوتاه زنگ خورد.

 صبا:سالم نوتری خان....
وتریکا کالفه دســتی  به  ی موهایب برد و گفت:به به....صــبا خانم...گه ن

 عجب از این ورا...سرافرازمون کردین...
 صبا:خواهب میکنم....ببخشید بد موقع مزاحم شدم...

به؟گه خبراخانم خانم ها  نوتریکا:تا باشـــه از این مزاحمت ها... حالتون خو
 ...گه کارا میکنی....

 یتون...صبا:هستیم زیر سا
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 نوتریکا:اختیار دارین این گه حرفیه....
ـــت  یاد فرص ید من ز خان...ببخشــ فت: نوتری  با کمی من من گ با  صــ
ندارم....میخواستم....اگه براتون مقدوره ... اگه میشه ....یه.... یه قرار مالقات 

 بذارین که حاورًا ببینمتون.....البته اگه وقت داشته باشین....
باخودش گفت:اینو تو رو خدا انگار داره قرار نوتریکا نفس عمیقی  کشــید و 

 مالقات با وزیر کشور میذاره که اینقدر رسمی حرال میزنه...
 نوتریکا:بله....بله ...حتما...گرا که نه....

 صبا:شما بفرمایید گه روزی براتون امکان داره؟
 نوتریکا:سه شنبه خوبه؟

 وی میخوره... صبا:بله عالیه....ببخشید شما مسیرتون به پارک
 نوتریکا:نخورد هم میرسونیمب....

ــه...از  ــکیل میش ــبا خنده ی لطیفی کرد و گفت:من کالس زبانم اونجا تش ص
 کالس دارم.... 7.5تا4ساعت 

 نوتریکا:من کی برسم خدمت تون؟
ــاعت  ــت....ابتدای پل پارک وی منتظرتون میمونم....س ــبا:خدمت از ماس ص

 ...خوبه؟4
 ین؟نوتریکا:مگه کالس ندار

 صبا با من من گفت:نمیخوام برم.....
 نوتریکا:براتون بد نمیشه.....

 صبا:نه...نگران نباشین...جبرانی داره....ببخشید برادرم اومد خونه....
 سرپل پارک وی.... 4نوتریکا:بله بله متوجه ام...پس سه شنبه ساعت 



 صبا با لحنی عجو نه گفت:بله بله....امری ندارین...
 ضی نیست.....خداحافظ.نوتریکا:عر

 صبا:سایتون کم نشه...خدانگهدارتون.....
 نوتریکا بالفاصله گوشی اش را خاموش کرد .

زیر لب با لحنی ناله دارگفت:ای وای این دیگه کیه....ای خدا همشون یه ادایی 
ــی دیگرش به  ــی اش را خاموش کرد و با گوش دارن....کالفه ام کردین....گوش

 دوستب سنهر زنگ زد.
 و قرار شد با هم بیرون بروند و گشتی بزنند.

 فورا لباس هایب را عوض کرد و از اتاقب خارج شد.
 سیمین گردنب را سید کرد و رو به نوتریکا گفت: کجا به سالمتی؟

 نوتریکا حینی که بند کفشب را دور مچ پایب میبست گفت: بیرون...
 ا؟دارم میبینم... کجسیمین از جایب بلند شد و کنارش ایستاد و گفت: اینو 

 نوتریکا با کالفگی پوفی کشید و گفت: با سنهر میخوایم بریم یه دوری بزنیم...
 سیمین با اخم گفت: سنهر کدومه دیگه؟

نوتریکا با حرص گفت: از دوســتای پیب دانشــگاهیمه... و با طعنه گفت: 
 استنطاق تموم شد؟

 سیمین با غیظ گفت: سنهر همونه که موهاشو رنگ کرده؟
 نوتریکا لبخندش را فرو خورد و گفت: اره... مگه گیه؟

 سیمین با عصبانیت گفت: هزار مرتبه بهت نمیگم از این پسره بدم میاد؟
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نوتریکا نفســب را فوت کرد و گفت: مامان... مگه میخوایم گیکار کنیم؟ گیر 
 نده دیگه... خدافظ...

ــی نبود ... نیما با ارامب گفت: مامان بذ ــیمین دلب راض  ار بره دیگه ... ب هس
 که نیست... و رو به نوترکا گفت: زود برگرد...

فت: نور  نه گ با طع خت و  مادرش دو به  ما  با غیظ رویب را از نی کا  نوتری
 گشمیتون اجازه دادن... اجازه ی نهایی و صادر میکنید؟

 نیما هم با غیظ گفت: آدم نیستی که....
 اکت...نوتریکا با اشاره ی صورت به نیما فهماند س

 نیما هم گشم غره ای رفت و متقابال با اشاره گفت: حسابتو میرسم....
 سیمین با غیظ بی توجه به بحث انها گفت: هشت خونه باش...

نوتریکا خم شد تا بند کفب دیگرش راببند.سیمین با سرزنب گفت: هزار مرتبه 
 بهت میگم بند کفشتو دور مچ پات نبند...

 مان...نوتریکا کالفه غر زد : ما
 سیمین هم باز با شماتت گفت: بند کفشتو درست ببند...

نوتریکا از در خارج شـــد و گفت: درســتب میکنم... خداحافظ.... و در را 
 محکم بست.

 سیمین خواست صدایب کند که نیما گفت: ولب کن مامان...
 سیمین با نگرانی گفت: مچ پاش خون مرده میشه....

برســـه دیگه...نوزده ســـالشـــه....ب ه که  نیما باز گفت: خودش باید عقلب
 نیست....



سیمین اهی کشید و نالید: صد سالتونم بشه... بازم ب ه اید.... و به اشنزخانه 
 رفت.

 و نیما رو به نوید گفت:نوتریکا گه قدی کشیده...
 نوید خندید و گفت: داره مثل گنار میشه....

 گشم نزنین ب مو.... سیمین با نگرانی از اشنزخانه گفت:خوبه...خوبه....
 نوید با خنده و مسخره گفت: وای گه ب ه ی کوگولویی.....

ســیمین باسرال میوه بازگشــت وگوشــب را پی اند و گفت: راجع به برادرت 
 درست صحبت کن...

نیما خندید وگفت: تا وقتی هم ین مدافعی داره ما جرات اسهار نظر نداریم 
خیال برای نیما مشغول پوست گرفتن  که.... نوید و نیما خندیدند و سیمین بی

 میوه شد.
ســنهر ســر کوگه پارک کرده بود. نوتریکا در حالی که دســتهایب را در جیبب 

 فرو کرده بود و سالنه سالنه راه می آمد.
 سنهر سرش را از شیشه بیرون اورد و گفت: بجنب دیگه...

ــید و د ــافه کند با خره رس ــرعت گامهایب اض مبیل ر اتونوتریکا بی انکه به س
 سنهر را باز کرد.

 سنهر: در ومحکم ببند....
ــتب  ــتگیره ی پراید در دس ــت... دس نوتریکا به ناگار در را باز کرد و دوباره بس
بود.... ان را در آ*غ*و*ش سنهر پرت کرد و گفت: مرده شور تو و این ماشین و 

 ببرن...
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ــر گهارراه  ــاهده ی دو دختر س ــت حرفی بزند که با مش ــنهر خواس از گفتن س
 حرفب منصرال شد و اهسته گفت:نوتی...

ــرعتب کم  ــت و از س نوتریکا به او نگاه کرد که دید ، خیره به جایی زل زده اس
 کرده است.

 نوتریکا مسیرنگاهب را تعقیب کرد.
 دو دختر با قیافه ای جفنگ سر گهار راه ایستاده بودند.

 ..نوتریکا کمی صندلی را به عقب برد و گفت: اهل نیستن..
 سنهر: تو که واردی...

 نوتریکا خمیازه ای کشید و گفت: حسب نیست...
ســنهر با نگاهی بدبختانه به او خیره شــد و نوتریکا گفت: ســگ خور... نگه 

 دار....
 سنهر کمی فرمان را مایل کرد و پرسید: نقشه گیه؟

 نوتریکا گشمکی زد و گفت: منو داشته باش....
ا لحن کب داری گفت: گشششششششم... و سنهر لبخند فاتحانه ای زد و ب

 مقابل دو دختر جوان توقف کرد. و نوتریکا شیشه را پایین کشید.
شونت گفت: مزاحم  شت با خ یکی از انها که مانتوی مدل گروک ابی به تن دا

 نشید اقا....
نوتریکا تن سرفه ای کرد و با لکنت پرسید: ب ب ب...خ....ش ش ش ش... 

 ش ش... ه ه ه... ی... د.... میب ش ش ش
 دختر که از برخورد بدش شرمگین بود پرسید: بله بفرمایید....

 سنهر با زبان اشاره به نوتریکا حرفی زد.



نوتریکا گشمهایب را بست ولحظه ای بعد باز کرد و بازبا لکنت گفت: م م م ا 
 ا ا ا... ای ی ی ی ی ن.. آآآآ د.... ر...س...

 گفت: ادرس میخوای؟ دختر دومی متوجه منظورشان شد و
 نوتریکا مظلومانه سرش را تکان داد.

 دختر اول گفت: ادرس کجا؟
نوتریکا یکی از کارتهای شرکت پدر سنهر را که همیشه سنهر انها را در داشبورد 

 نگه میداشت را به انها نشان داد.
 دختر اولی متفکرانه گفت: مسیرش خیلی پی یده است....

یده بود....  عا هم پی  تا واق یابون و میگیری...  فت: ببین این خ دختر دومی گ
 انتهاش میری ... بعد باید برسی میدون فردوسی...

 نوتریکا باز مظلومانه به انها خیره شده بود.
 دختر به دوستب گفت: نمیفهمن که...

با لکنت گفت: ب ب ب ب خ ش ش ش ش ید.... ُم ُم ُم زززاااا  باز  نوتریکا 
 حم....

ما نه دختر منتظر ن فت:  نه ای گ با لحن دلســوزا مام شــود  ند حرال او ت
 عزیزم....مزاحم گیه...

شون بریم؟ و رو به نوتریکا گفت: ما تا یه  ستب گفت: میخوای باها و رو به دو
مســیری باهاتون میایم؟ خوب... بعد از میدون فردوســی دیگه خیلی ســر 

 راسته...
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ست تعارال کند شاره گیزی گفت و نوتریکا خوا  و باز با همان لحن سنهر با ا
 گفت: ن ن ن ن... ه ه ه.... ُم ُم ُم زززاااا حم....

ند ترحم  با لبخ ید  هد کشــ تا فردا حرال زدن او طول خوا که دید  دختر اولی 
 امیزی گفت: مزاحمت گیه... و در عقب را باز کرد.

 هر دو سوار شدند.
 و گشمهای دو پسر برقی از شیطنت در بر داشت.

******* 
شاوارد شته بود. در وهله ی اول به  نیو شت و نیم گذ ساعت از ه شد...  خانه 

نظرش خانه ســوت و کور بود. اما کمی گوشــهایب را تیز کرد. ســر و صــدای 
خفیفی از اشــنزخانه می امد. مقنعه اش را از ســرش در اورد و وارد اشــنزخانه 

 شد.
 سیمین مشغول خرد کردن سیب زمینی بود.

 ت: سالم...نیوشابه ُاپن تکیه داد و گف
 سیمین نگاهب کرد و بازجویانه پرسید: میدونی ساعت گنده؟

نیوشاحق به جانب گفت: کارم تو آموزشگاه طول کشید.... مرده مگه منو ثبت 
 نام میکرد... میگفت جاشون پر شده.... خالصه اینقدر گونه زدم....

 سیمین نفس عمیقی کشید و گفت: مگه اموزشکاه رانندگی تا ا ن بازه؟
شا: تا  صبحن من  9نیو ستم... اونا  بازه... تازه با طوطی ونوتریکا هم کالس نی

با  باز میکرد  مانتویب را  های  مه  تن دگ تن  که  حالی  عد از سهر... و در  ب
 اشفتگی گفت: گه گرمه هوا...

 سیمین با نگرانی نگاهی به ساعت انداخت. قرار بود تا هشت برگردد.



 اتاقب درست مقابل اتاق نوتریکا بود.نیوشا از پله ها با  میرفت. 
شد و  سوله ی خودش  سته بود. بی اهمیت به انجا وارد  شه در اتاق ب مثل همی

 کیف و لباسب را به جا رختی اویزان کرد.
حوصله ی دوش گرفتن نداشت. موهایب را با ی سرش جمع کرد و در حالی 

خط گشم و  که با دستمال مرطوب زیر گشمب را که به خاطر ریزش ریمل و
شده بود پاک میکرد ... جورابهایب را در اورد و هر کدام را  سیاه  شم ،  مداد گ

 به گوشه ای انداخت.
از اتاق بیرون امد و به طبقه ی پایین رفت. اتاق نوید و نیما به همراه اتاق پدر و 

 مادرش طبقه ی پایین بود.
 روع میشد.روی مبل ولو شد... نیم ساعت دیگر سریال مورد عالقه اش ش

 نوید و نیما با هم وارد خانه شدند.
 ونوید با صدای بلند سالم کرد.

ــمب به تلویزیون بود، گفت:  ــا بی انکه به انها نگاه کند در حالی که گش نیوش
 سالم نوید...

 نیما با دلخوری گفت: فقط سالم نوید...
 ....نیوشا با هیجان به عقب گرخید و با شور و شوق گفت: داداش نیما ا ا ا

 و از جا پرید و خودش را در آ*غ*و*ش نیما انداخت.
صحنه ی فوق  ست و با تهوع به این  سرانها امده بود در را ب شت  نوتریکا که پ

 لوس نگاه میکرد.
 نیما با عالقه گفت: دلم واست تنگ شده بود...آبجی کوگیکه...
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صبانیت جلوی در  سیمین با ع شت گرا که  سات ندا سا صت ابراز اح شافر نیو
امد و رو به نوتریکا گفت: هیچ معلومه تا ا ن کجایی؟ مگه قرار نبود هشــت 

 خونه باشی...
 نوتریکابی خیال گفت: گیر نده...

 سیمین با عصبانیت گفت : گیر ندم هر غلطی خواستی بکنی...
نوتریکا خواســت از کنار مادرش بگذرد که ســیمین بازویب را گرفت و گفت: 

 صورتت گی شده؟
 ین قلم را گه میکرد...خدایا این 

 سیمین با نگرانی گفت: دعوا کردی؟
ــورتب کمی خراش  ــیر ان دو دختر ِ ... بود که ص ــید... تقص نوتریکا اهی کش

 برداشته بود...البته فقط کمی قرمز شده بود.
 اما واضح بود.

 سیمین با تشویب پرسید: بهت میگم گی شده؟
 هر شوخی میکردیم...نوتریکا با خونسردی گفت :هی ی بابا... با سن

 و به سمت پله ها رفت تا لباسهایب را عوض کند.
 سیمین با دلهره هنوز پایین پله ها ایستاده بود.

نوید و نیوشا و نیما بیخیال به انها روی مبل نشستند و نیوشا با شیطنت از نیما 
 میخواست برایب خاطرات سربازی را تعریف کند.

تی شرت و جین پاره ای پوشید . در اینه نگاهی نوتریکا لباسهایب را در اورد و 
 به صورت خراش افتاده اش انداخت.



یی  ما ن خود نه اش  گو مز روی  قر نازک  خط  یزد... دو  م غر  خودش  با 
میکردند.اهمیتی نداد... انقدر به همراه سنهر خندیده بودند که میشد این اتفاق 

 کوگن را نادیده گرفت.
سرفه افتاد شید که به  سیگار عادت نکرده بود... هر نفس عمیقی ک ... هنوز به 

 گند تازه کار هم نبود اما سینه اش میسوخت.
روی تختب پهن شد. اتاقب کوگن بود... جز تخت خوابب و صندلی مقابل 

 میز تحریر جای دیگری برای نشستن نبود.
ین اتاق کوگن و جمع و جور.... شــاید دلگیر هم از صــفاتب محســوب 

 میشد.
اای اتاق را پر ین تخت خواب م شکی مات تمام ف شکی براق و میز تحریر م

ــب بود و زیر ان میز کوگکی  کرده بود... ین اینه هم پایین تختب به دیوار نص
قرار داشــت. روی میز کوگن هم پر بود ازانواع ادکلون و ژل و تافت و غیره... 

 نوتریکا به زور تمام بساط و وسایلب را در ان اتاق کوگن گنانده بود.
ــبختانه این یکی زیاد جا  ــت کنار در ورودی بود... خوش کمد دیواری هم درس

 نمیگرفت گرا که داخل دیوار بود...به نوعی از خود دیوار...
تمام حســن اتاقب به داشــتن دســتشــویی و حمام جداگانه بود.هر گه که بود 

د ینوتریکا این ســلول انفرادی کوگن و دلگیرو خفقان اور را به هم اتاقی با نو
 ترجیح میداد.

ــته  ــال گذش ــت التماس  17تا س ــال تمام هم اتاق او بود. از وقتی به یاد داش س
 میکرد او هم اتاق جداگانه داشته باشد.
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سال بزرگتر از نوتریکا و البته  شت  سنی ه شه هم غر میزد. نیما با اختالال  همی
م هِسَمت پسر ارشد بودن صاحب یکی از بزرگترین اتاق های خانه بود.نیوشا

دختر بود نمیشــد هم اتاق پســرها باشــد و همیشــه این نوتریکا بود که مدام نق 
ــته  ــت باید اتاق جداگانه داش ــا که فقط ده دقیقه از او بزرگتر اس میزد گرا نیوش
باشد اما او باید با نوید شب و روز را سر کند. نوید هم با نیما دو سال اختالال 

و مجبور بود تا رفتارهای بزرگ  داشــت و نوتریکا شــب ســال ازاو کوگکتر بود
مآبانه ی او را تحمل کند.ضمن اینکه اتاق رسما در بست در اختیار نوید بود و 
نوتریکا هم باید به برادر بزرگتر احترام میگذاشــت ونوکری و بردگی و گاکری 
اصــو  جزز زیر مجموعه ی همان احترام به برادر بزرگتر محســوب میشــد. 

سطه ی هم شاهم به وا شه نیو شدو همی سوب می ان ده دقیقه باز هم بزرگتر مح
فت. همین  قب میگر نام و ل غاری  ته ت که ب ه ی اخر و  کا بود  این نوتری

 موضوعات به ساهر کوگن او را تا اوج حرص و عصبانیتی بزرگ می بردند.
ــته بود پدر و  ــته با خره به خاطر درس و کنکور و کلی بهانه توانس ــال گذش س

تا اتاقی که به منظور پذیرایی شــبانه از مهمان همیشــه  مادرش را مجاب کند
خالی می ماند را به قرق خود در اورد و انها هم ناگارا به علت درس خواندن 
ند محیط ارام اســـت این  یازم لب کنکوری ن ین داوط عا  که واق کا و این نوتری

کا یپیشنهاد عاجزانه ی ین عمره ی او را پذیرفته بودند.اتاق کوگن بود اما نوتر
 انگار قطعه ای از بهشت نصیبب شده است.

سبز  شمان  شیده بود و به گ سل روی تخت دراز ک سر رفته بود.ک صله اش  حو
 ببر سیاهب مینگریست.



گوشــی موبایلب را روشــن کرد.ســیل اس ام اس بود که می امد... تر ن... 
.. صبا... َو آزاده... سونیا...دنیا... مهکامه... اناهید... دل آرام... شیده... هما.

 َو َو...
به جز اس ام اس کیمیا بقیه را بدون خواندن از دم حذال کرد.پوشــه ی ذخیره 

 ی پیام کوتاهب جا نداشت.حافظه اش پر میشد.
متنی که کیمیا برایب ارســـال کرده بود را خواند. دعوت مهمانی... این خوب 

 بود. ادرسب اطراال جاده ی کرج بود.پس فردا.
وحیه گرفته بود خواســت پاســد کیمیا را بدهد که ســیمین در حالی که کمی ر

 صدایب زد برای صرال شام.
 ین ساعتی بود که جاوید خان نیکنام هم به خانه امده بود.

صحبتها حول و حوش راه اندازی  صحبت بود،  شغول  جاوید با نیما و نوید م
ین شـرکت میگذشـت. نوتریکا تمایلی به شـنیدن نداشـت.دانسـتن موضـوع 

 فی بود.بحث کا
ید نگاهب میکرد.نگاهب رنگ انتظار  بی حرال روی مبل نشــســـت. جاو

 داشت.
 اخر سرهم با غیظ رو به پسرش گفت: علین سالم...

نوتریکا در حالی که روی مبل کامال لم داده بود بدون اینکه به پدرش نگاهی 
 بیندازد گفت: سالم...

به ادامه ی بحث نیمه کاره اش با ید ســری تکان داد و دو پســر دیگرش  جاو
 پرداخت.
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سیمین به همراه بی بی کبری مشغول گیدن میز بودند. جاوید حین اینکه کمی 
ــید به یاد گیزی افتاد و رو به نوتریکا گفت: فردا نتایج و اعالم  از گایب مینوش

 میکنن؟
 نیوشا به جای او پاسد داد: وای اره بابا... من خیلی میترسم...

ی د به دخترش لبخندی زد و گفت: ترس نداره که نوتریکا پوزخندی زد و جاو
 دخترم... ان شا الله که قبولی...

 نوتریکا کنترل را برداشته بود و مدام از این کانال به ان کانال می پرید.
نیوشا نگاهب را از پدرش گرفت و به تلویزیون دوخت... در صدم ثانیه متوجه 

ــت.جی ــتی انجام داده اس ــد که نوتریکا گه حرکت زش ــتم ش غ زنان گفت: داش
 سریال میدیدم....

 نوتریکا جوابی نداد. معنی سکوتب به من گه بود.
 نیوشا با غر گفت: مگه باتو نیستم...؟

شت گوش  ست دا شنید . خوبی اش این بود که هر وقت دو صال نمی نوتریکا ا
 میداد و هر وقت مایل نبود هم هیچ .

ــد...غر زنان  ــل ش ــاطبق معمول به اغیار متوص گفت: مامان... بهب بگو نیوش
 بزنه همون کانال....

ســیمین هم عادت داشــت. کاری به کار نزاع خواهر برادر ان هم بر ســر کنترل 
 نداشت.ترجیح میداد سکوت کند.

 نیوشا رو به نوتریکا باز جیغ زد: آهای... مگه من با تو نیستم...
 نیوشا: نوتریکـا ا ا ا ا ...



شت به گریه می شه...  نیوشا ،تقریبا دا افتاد ، با همان لحن گفت: ا ن تموم می
 صحنه ی حساسب بوددد...

نوتریکا هم بی توجه به او به شــوی ترکیه ای نگاه میکرد. یکی از ان خوانندگان 
 زن جلف ترکیه.

در حالی که اندام او را مورد بررسی قرار داده بود گفت: بارین الله فیلم صحنه 
 دارم میبینی پس؟
ست به  شا د شویی که پخب نیو ستاده بود و در حالی که نگاهب بین  کمر ای

میشد و گهره ی بی حالت نوتریکا میگشت نق نق کنان گفت: نخیرم... امشب 
قرار بود دختره بره ســر قرار... حا  بزن دیگه... افرین... نوتریکا... نوتریکا.... 

 بزن اونجا اینو صد هزار بار دیگه هم نشون میده...
 ی ترکی بود.منظورش ان شو

 نوتریکا نگاهی به او کرد و گفت: گته زر زر میکنی؟
 نیوشابا عصبانیت گفت: بهت میگم کنترل و بده...

 نوتریکا نگاهب را به صفحه ی تلویزون دوخت و گفت: برو بابا...
نیوشــا خواســت کنترل را از گنگب در اورد که نوتریکا موزیانه خندید. خوبی 

  ربید.اش این بود زورش به او می
ــر تلویزیون بودند که ویبره ی موبایلب که در جیبب بود  در گیر و دار بحث س

 باعث شد لحظه ای حواسب پرت شود و کنترل را از دست بدهد.
اهمیتی نداد باز هم میتوانســت کنترل را از او بگیرد، ســنهر واجب تر بود. متن 

س سنهر را در عرض گند ثانیه ده بار خواند: نتایج رو  رار ایته....ولی مگرقپیام 
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نبود فردا اعالم کنند؟ پوفی کشید... حساب کتاب نداشت. ضربان قلبب با  
شد.بدون جلب توجه  سلط با سرد و م سعی کرد خون رفت. دلب هری ریخت. 

 به اتاقب رفت.
 سیمین داد زد: کجا... بیا شام حاضره...

 نوتریکا با خونسردی تصنعی گفت: ا ن میام...
سنجب را و به اتاقب رف سایت  شود.  صل  شبکه مت شید تا به  ت. کمی طول ک

ــاتب می لرزید. ان قدر ها هم  ــخص ــتانب حین تایو نام و مش باز کرد. انگش
 خونسرد نبود. اما عالی وانمود میکرد.

 به علت تعداد زیاد مراجعه کنندگان سرعت فوق العاده پایین بود.
ــرعت با  و پایین میکرد.  ــبی با س ــتب را عص قط اتاق تارین بود و فپای راس

 نوری که از صفحه ی مانیتور بیرون میزد باعث روشنایی کم فاا شده بود.
پوست لبب را با دو انگشت دست راست میکند. زانوی گنب را هم با سرعت 
شید...  ست گنب موهایب را میک ست تکان میداد.با پنجه های د به گو و را

... نه ... قطعا خدا زحمات او  فکر ین ســال دیگر... فکر قبول نشــدن... فکر ِ
مه گیز  که گطور از ه ید  ید... د مت میکشــ که گطور زح ید  ید... د را د
شاید،ولی... وای حتی  شب و روز... اما،اگر، شت...از خواب وخوراک و  گذ

 نمیتوانست بیاندیشد که از نو شروع کند... خدایا...
یا میگ خدا یا  خدا لب  ید. بی اراده زیر  ید نفهم قدر طول کشــ فت. حتی گ

نمیدانست گرا خدا را صدا میزند. امیدوار بود خدا منظورش را بفهمد.صفحه 
 با خره لود شد.



لحظه ای هیچ کدام از خطوط را نمیتوانســـت بخواند. نفس عمیقی کشــید. 
قلبب رســما در حلقب بود. از اســترس تمام تنب خیس عرق بود. صــدای 

 ضربان قلبب را به وضوح میشنید.
با خره ذهنب را متمرکز کرد... ســعی کرد خودش  را ارام کند مگر میشـــد. 

 رتبه... تراز... رتبه در سهمیه... درصد درسها...
 مجاز به انتخاب رشته... و ...

همه را با دقت خواند.نفس عمیقی کشــید.ضــربان قلبب روی ریتم معمولی 
 همیشگی در حال تنیدن بود.پاهایب هم ارام گرفته بودند.

صورتب  ستی به  سته ای قرار میگرفت د سه رقمی قطعا در ان د شید. رتبه ی  ک
 که صفت عالی را به ان نسبت میدادند.ان هم در رشته ی ریاضی و فیزین...

سرش میگزراند... اما... انگار باید به  صور رتبه ی دو رقمی را در  هر گند او ت
 این هم قناعت میکرد.لبخندی زد.

 ...3سالم مزدا 
 ت کامنیوترش بلند شود که یاد نیوشا و طوطیا افتاد.نوتریکا خواست از پش

 یعنی رتبه ی انها گند شده بود؟
ــئله ی کمی  ــترس گرفت... مس ــوند؟لعنتی باز هم اس ممکن بود از او بهتر ش

 نبود.غرورش جریحه دار میشد اگر واقعا گنین اتفاقی می افتاد.
وتری مام کارهای کامنیخوشبختانه تمام زندگینامه ی ان دو را از بر بود.انقدرکه ت

اعم از ثبت نام و انتخاب رشــته های داشــنگاه آزاد و غیره را خودش انجام داده 
 بود.
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باز  به لبخندی  نفس عمیقی کشــید و اول برای نیوشـــا را نگاه کرد. لبهایب 
 شد.این به خیر گذشت.

د. نطوطیا ... ُاه... داشت به قهقهه می افتاد... این دو اصلی ترین رقیبهایب بود
خدایا قیافه ی نیوشــا دیدنی میشــد وقتی بفهمد که گه رتبه ای به ارمغان آورده 
ست... پس از ان همه ادعا و کری خواندن،فقط باید بیاید و ببیند.طوطیا گفته  ا
بود: ین میشــود... هرگند بعد از ازمون اعالم کرده بود : گند زده اســت...اما 

 دیگرنداشت.نوتریکا تصور این رتبه ی گهار رقمی را 
خوبیب این بود حا  حا ها آتو و سوژه و موضوع داشت برای مسخره کردن و 

 خندیدن!
ید که گفته بود: کدوم گوری  زمان دریافت ین پیام جدید از ســنهر و فریاد نو

 موندی... یکی شد.
سنهر هم رتبه اش عالی شده بود، این یعنی میتوانستند دانشگاه را این زوج آباد 

مرز ســرســبزی برســـانند.فوق العاده بود. در عمرش اینقدر حس  کنند و به
 پیروزی نداشت.

 با خره اتاق کوگکب را ترک کرد.
 نیما با غیظ رو به مادرش گفت: شروع کنیم؟ ید کرد احیانا...

 سیمین هم با اخم و تخم رو به نوتریکا گفت: دو ساعته کجایی؟
شحالی رتبه اش فرو کب نوتریکا نگاهی به سرال خورش قیمه انداخت... خو

 کرد.درحالی که لبهایب را جمع کرده بود گفت: اه ه ه ه...
 قیمه...



ــت بزرگ و بدون گربی توش انداختما...  ــرار گفت: دو تا گوش ــیمین با اص س
 ماهی ه است...

شه ی برنجب ریخت و گفت: نمیخوام... و در حالی  نوتریکا کمی خورش گو
یکرد بی توجه به اصــرار های مادرش با خود که لنه ها و پیاز داغ ها را جدا م

 اش گه رنگی باشد. 3فکر میکرد مزدا 
ـــت روی برنجب  ماس مل از برنجب زدود. کمی  کا ها را  یاز ها و پ نه  ل
شت قرمزو گرخ کرده بی عالقه بود  صو  از حبوبات متنفر بود.به گو ریخت.ا

نداشـــت.بوی مرغ و ر بادمجان و انواع کوکو  با  گه های .رابطه ی خوبی هم 
خونی که در گوشت باقی میماند را نمیتوانست تحمل کند پس ان هم هی ی... 
و ماهی را هم گون در کودکی ین بار تیغ در گلویب گیر کرده بود ، ســیمین 
فاتحه ی ان  اجازه نمیداد بخورد.مزه اش را هم یادش نمی امد ...به هر حال 

د ، ولی خوب لوبیا هم خوانده میشــد.غذای مورد عالقه اش قرمه ســبزی بو
به خاطر زنجموره های ســیمین  هایب را جدا میکرد گوشـــت هم ین تکه 
ــت و  ــتید... و ماکارانی هم بدون گوش ــت فودی را مینرس میخورد.هر گونه فس
قارچ و بدون هر گونه سسی فقط خود ماکارانی روی گشمب جا داشت.اصو  

و ... به هرحال با پلهنوز کسی کشف نکرده بود نوتریکا گطور زنده مانده است
شغول بود و به رنگ مزدا  ست و اب قیمه اش م اش فکر میکرد...بین دو  3وما

گزینه مانده بود: سورمه ای یا مشکی... مشکی یا نوک مدادی.. حا  شد سه 
 تا... شاید نقره ای... اهی کشید...نمیتوانست تصمیم بگیرد.
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که روی گنگال بود را به دهانب نیوشا با گنگال غذا میخورد... دو تا دانه برنج 
شقاب تا دهانب از  ی گنگالب پایین  فرو برد...تازه یکی از برنجها میان راه ب

 افتاد... نوتریکا لبخند فاتحانه ای زد و گفت: گطوری گهار رقمی...
نیوشا سرش را با  گرفت و به او نگاه کرد و پوزخندی زد و گفت: گهار رقمی؟ 

 رقمی میاره جنابعالی هستین... عمرا... اونی که گهار
که گی  فت: فردا معلوم میشـــه  با  داد و گ ندی  با پیروز م وابرویب را 

 اورده...نوتری خان...
باره خوندن...  ید خندید و گفت: نوتریکا به نظرم از ا ن شــروع کن به دو نو

 نمیخواد اصال نتایج و ببینی...
با لبخند تحقیر امیزی  گفت: من مطمئنم زیر هزار نیما هم خندید و نیوشـــا 

 میارم...
 نوتریکا کمی اب نوشید و با لحن کب داری گفت: اطّمیـناّنـت منو کشـته...

شا هم گنگالب را به دهان برد و کمی بعد گفت: میبینیم کی گه گندی با   نیو
 اورده...

نوتریکا با   قیدی شــانه هایب را با  داد و گفت: اونی که گند با  اورده من 
 یستم... خیالت تخت....ن

ــامتونو  ــه دیگه... ش ــد ... کمی بعد گفت: بس ــبانی میش ــیمین کم کم عص س
 بخورید... و رو به نوتریکا گفت : یه کم گوشت بریزم برات؟

 نیوشا با حرص به گهره ی ارام او نگاه میکرد.
 نوتریکا غذایب تمام شد. رو به سیمین گفت : مرسی...



سمت شد و به  ستاد و گفت:  و از جایب بلند  نرده ها رفت.دو پله با رفت و ای
شا  96ادبیاتم و  شمهای بهت زده ی نیو شده... و به گ شوریم  زدم... رتبه ی ک

ــت و گفت:  ــگاه... 452نگریس ــا این همه خوندی ... اموزش ــتی نیوش ... راس
 کالس... که بشی گهار رقمی... و سری از روی تاسف تکان داد.

 وغ نگو...نیوشا با تته پته گفت: در
 نوتریکا : نتایج رو سایته...

نیوشا با سرعت نور از جایب پرید ... طوری که صندلی واژگون شد... تنه ای 
 به نوتریکا که روی پله ایستاده بود زد و گفت: وای به روزگارت دروغ بگی...

 نوتریکا با همان ارامب منحصر به فردش فقط لبخند زد.نیوشا به اتاقب رفت.
شه بی زحمت... و  و نوتریکا شین من فردا تو پارکینگ با رو به پدرش گفت: ما

گشــمکی به گهره ی متعجب پدرش زد و خودش گند پله با  رفت .. دو باره 
 ایستاد و گفت: لطفا ابی نفتی... مرسی... شب خوش.

 و به اتاقب رفت و در را بست... صدای زار زار نیوشا کل خانه را برداشته بود.
ی ضــجه های متفاوتی هم به گوشــب رســید احتما  صــدی کمی بعد صــدا

 نخراشیده ی کاسکو بود... در واقع طوطی... یعنی طوطیا.
ــت ان دو مفلوک را ارام کند یاد نوتریکا افتاد و  ــعی داش ــیما در حالی که س س

 گفت: اون گی؟ اونم خراب کرده رفته تو اتاقب؟
یب را محکم روی هم ســیمین لبخندی زد اما به خاطر نیوشـــا و طوطیا لبها

 فشرد و گفت: نه... اون...
 و به من من افتاد.
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 طوطیا به خاله اش مینگریست و منتظر جواب بود.
 نیوشا داشت به جیغ می افتاد... با فریاد گفت: اون سه رقمی شده...

و گریه اش شـــدید تر شـــد.طوطیا اهی کشــید و زمزمه وار گفت: خوش به 
 حالب...

من اون همه خوندم.. این انصاال نبود... به خدا انصاال نیوشا با هق هق گفت: 
نبود... و شانه های سریفب که به شدت می لرزید با گانه ی لرزان و گشمهای 

 پر اشکب مرتبط بود.
ســیمین که حرصــب درامده بود با گهره ای در هم گفت: مگه یتیم شـــدی 

 دختر... بس کن دیگه...
فت:  ید و گ هایب را ب*غ*ل کشــ ـــا زانو مان... تو هی ی نیوش ما ولم کن 

 نمیدونی... و باز صدای فغانب بود.
ستاده بود و دوتایی پچ پچ  شده بود.طال خواهرش کنار نیما ای سبتاارام  طوطیا ن

 کنان ریز ریز میخندیدند.
نوید هم بی خیال به این موضوع با جالل وجاوید مشغول صحبت بود. بحث 

 حول و حوش نوتریکا میگشت.
 را تیز کرد.طوطیا گوشهایب 

 پدرش جالل رو به برادرش جاوید گفت:ماشین دستب ندی...
 جاوید اهی کشید و گفت: دست از سر ک ل من برنمیداره...

 جالل خندید و گفت: هنوز که گواهیشو نگرفته...



ید هم متقابال لبخندی زد و در حالی که روی مبل کمی جابه جا شـــد  جاو
ــم انتخاب کرده... و پوزخند ــته گفت: هرگند خودم گفت: رنگش ی زد و اهس

 بهب قول دادم.
نوید با لحنی که کمی رنگ حسودی داشت گفت: با اون رتبه عمرا برق شریف 

 قبول بشه... این رشته مال صد نفر اوله...
شان از حرص میداد  صورتب ن جالل نگاهی به نوید که زوایای در هم رفته ی 

 کرد و رو به او گفت: ای شا  که قبوله...
 خترها نسبتا ارام گرفته بودند.د

 سیمین اهی کشید و روبه خواهرش سیما گفت: حا  مهناز اینا کی میان؟
سیما در حالی که پایین لباسب را مرتب میکرد گفت: احتما  ابان... عکسای 

 مریم و ماهان برام فرستادن... ماشا  هر دو تا باوقار...
 ؟سیمین پرسید: ماهان هم دانشگاه رفته؟ نه

سیما: اره.... مهندسه... مریمم طراحی خونده... مهناز اینقدر از مریم تعریف 
 کرد که نگو...

ســیمین لبخندی زد و گفت: دلم براش یه ذره شـــده... ب ه ها گه زود بزرگ 
 میشن....

ساکت به ین  شا و طوطیا که غرق در غم و اندوه  سیما لبخندی زد و رو به نیو
 انگار همین دیروز بود....نقطه خیره شده بودند گفت: 

 و سنس با لحنی متفاوت گفت: این پسر تو اتاقب گیکار میکنه...؟
 سیمین خندید و صدا زد: اقای مهندس... تشریف نمیارید؟
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شماره اش  شت از گت روم دل بکند... با این حال  شنید عالقه ای ندا نوتریکا 
 ست.را نوشت و گفت: خواستی زنگ بزن... وپنجره ی پی ام را ب

 کامنیوترش را خاموش کرد و دستی به موهایب کشید و از اتاق خارج شد.
جالل و سیما با هم بلند شدند و سیما با لبخند عمیق دستهایب را باز کرد و او 
را در آ*غ*و*ش کشــید و گفت: الهی قربونت برم خاله جون... تبرین میگم 

 اقای مهندس...
سد د صورتب را بب*و* ست دور گردنب انداخت و نوتریکا برای اینکه بتواند 

 مجبور شد خم شود.
 سیما ابدار م*ا*گب کرد و نوتریکا سعی داشت حس تهوع را پنهان کند.

نیوشا و طوطیا در مبل دونفره ای نشسته بودند و نیوشا با غیظ و انزجار نگاهب 
 میکرد.

نوتریکا از آ*غ*و*ش خاله اش بیرون امد و در حالی که به ســمت عمویب 
ل میرفت رو به ان دو که خود را به موش مردگی زده بودند گفت: گطورین جال

 گهار رقمی ها...
 طال با خنده گفت: تو بهتری سه رقمی...

 نوید پوفی کشید و گفت: شق القمر نکرده والله..
 اما واقعا گیزی فرای شق القمر بود.

واده انجالل دســتی به موهای نوتریکا کشــید و گفت: با خره یکی تو این خ
ــه نیما و  ابروی ما رو خرید... خدا رحمت کنه اقا جون و... گه ارزوهایی واس

 نوید نداشت...این جواب تالفی حسودی نوید بود.
 جمع ین صدا زیر لب خدا بیامرزی گفتند.



شم غره ای به  شت.گ نیماحرفی نزد... اما نوید هنوز به این طعنه ها عادت ندا
 به نوتریکا خیره شد. عمویب رفت و با نگاه خونخواری

ید هم دینلم ریاضــی... هر دو دیگر کشــب  نیما فوق دینلم نرم افزار بود و نو
درس خواندن نداشــتند و رها کرده بودند.اما نوتریکا... حتی در این مورد هم 

 منحصر به فرد بود.
شته در بورس  امون انتخاب ر شتر م شد. هر گند بی از هر دری حرال زده می

 بود.
 ت به سینه ساکت نشسته بود...نوتریکا دس

 جاوید رو به او پرسید: تا کی مهلت دارین؟
 نوتریکا بی خیال گفت: ین هفته ای مهلت میدن...

 جاوید نگاهی به دخترها انداخت و اهسته گفت: با این رتبه قبول میشن؟
نوتریکا لبخند ارامب بخشی زد و سری تکان داد... گه ویاگی ای بود که وقتی 

 ه لبخند زاویه میگرفت طوطیا هم میخندید...لبهایب ب
طوطیا اصال به ناله های نیوشا توجه نداشت...فقط به او زل زده بود.گهره اش 

 مثل همیشه بی نشان از خوشحالی و طبق معمول خونسرد بود.
سنگینی نگاه طوطیا را حس کرد.. گشمکی به او زد و دوباره مشغول صحبت 

 با پدر و عمویب شد.
ــتهایب بازی میکرد... فکر طوطیا ب ــرش را پایین انداخت و با انگش ا لبخند س

شده بود.گه  سرش پریده بود و حا  دپرس  شدن با نوتریکا از  شگاهی  هم دان
 فکرها و رویاهایی با خود نداشت.

http://www.roman4u.ir/


 نیوشا گانه اش را روی زانو گذاشته بود و به لبه ی میز خیره شده بود.
 اهسته گفت: طوطی؟

 طوطیا:هوووم...
 نیوشا: تو میمونی سال بعد؟

 طوطیا جیغ زد: یه سال دیگه بخونم؟
 نیوشا صورتب را کنار کشید و بقیه هم متعجب به طوطی خیره بودند.

طوطیا نفس عمیقی کشید و رو به پدرش گفت: هرگی قبول بشم میرما... بگم 
 از ا ن...

شه بابا جون.. گرا داد میزنی؟ طوطیا خن  دید و گیزیجالل با ارامب گفت: با
 نگفت.

 سیمین با لحن مهربانی گفت: الهی خاله قربون اون خندت...
ــد...ویبره ی موبایلب عالمت پیام کوتاه بود... از  ــوب ش نوتریکا باز دلب اش
ــال تا به حال او را دیده  طرال م*س*تانه... کمی فکر کرد... این کدام بود؟ اص

شماره و شار اورد یادش نیامد. اطالعاتب را به کل پاک  بود؟هرگه به مغزش ف
 کرد. وقتی نمیشناخت... والله!

 نیوشا باز ابغوره گرفت و نالید: من اون همه خوندم...
و ارام هق هق میکرد.سیما کنارش نشست و گفت: خاله رتبه ات که بد نشده؟ 

 اینطوری نکن با خودت...
 نوتریکا پوزخندی زد و گفت: خوبه پنج رقمی نیاوردی...

 از آ*غ*و*ش خاله اش بیرون امد و جیغ زد: خفه شو... نیوشا با حرص



نوتریکا هم با حرص گفت: برو بابا... گهار رقمی و این همه رو... و موزیانه 
 خندید.باز پیام برایب امد.

نیوشـــا از حرص باد کرده بود ، پدرش اینقدر طعنه نمیزد که نوتریکا ... ســر 
 یزیون را به سمتب پرت کرد.جایب نیم خیز شد و با تمام قدرت کنترل تلو

نوتریکا اصال حواسب نبود گرم اس ام اس بازی با شیده بود که گیزی محکم 
حد فاصل بینی و لبب برخورد کرد. درد و سوزش و گرمای خون را با هم حس 
ــی اش را روی زمین انداخت و با دو دســت  ــرش را با  گرفت... گوش کرد. س

 صورتب را گرفت.
 و با عصبانیت جیغ کشید: خاک به سرم... نیوشا ا ا ا ا...سیمین به صورتب زد 

شویی رفت. انگار هر گه خون در بدنب  ست شد و به د نوتریکا از جایب بلند 
 بود یکباره باید خالی میشد...

 تمام کاسه ی دستشویی پر خون شده بود.
 نیما گند ضربه به در زد و گفت: خوبی؟ نوتریکا در و باز کن...

انی دستگیره را پایین کشید و پسرش را دید که با ضعف دستب را جاوید با نگر
 به دیوار تکیه داده بود تا نیفتد.

 رو به نوید گفت: کمکب کن ... و خودش به اتاق نوتریکا رفت.
خت و او را بیرون اورد....  ندا بازوی او ا با نگرانی دســتب را زیر  ید هم  نو

شن میریخت... به اتاق رفت و ب سفید سیمین ارام ا ستمال پارگه ای  ا ین د
بازگشــت.بقیه هم ماــطرب و منتظر بند امدن خونریزی بودند. نیوشــا اصــال 
ید و نیما او را به ارامی روی مبل نشــاندند...  نمیخواســت این اتفاق بیفتد.نو
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نوتریکا حس سنگینی داشت...سرش را با ضعف به پشتی مبل تکیه داد.طوطیا 
بب مانند ین گنجشــن میتنید... نگرانی تا فقط ناخن هایب را میجوید... قل

سفید  ستمال  سرخی افتاد که د عمق وجودش رخنه کرده بود.نگاهب به خون 
 را زینت بخشیده بود.

مثل سیل، خون از بینی اش جاری بود. طوطیا خیلی طاقت نداشت عادت هم 
قت نمی  طا عادت نمیکرد و  قت هم  ـــت... هیچ و نداش ـــت.اصــال  نداش

ــان تل ــوک رتبه ی مذخرفب اورد.موقعیتش ــد.هنوز از ش د بود... تلد تر هم ش
بیرون نیامده بود... نیوشــا... همب تقصــیر او بود.نگاهب را به اودوخت که 

 مظلومانه اشن میریخت .
ید در حالی که ین کیف مخصــوص دارو دســتب بود با عجله مقابل  جاو

 پسرش روی زمین زانو زد.
م به حد فاصل ساعد و بازویب میزد استینب را با  داد ... گند ضربه ی محک

شته به ا*ل*ک*ل کرد....  سفیدی را اغ شود... نیما پنبه ی  شخص  تا رگب م
جاوید موفق به پیدا کردن رگ شد... بوی ا*ل*ک*ل در سر نوتریکا مینی ید... 

 حا  ین حس تهوع واقعی هم داشت... تزریق انجام شد.
شت ... تنها گیزی بود که کمتر از دو دقیقه خونریزی بند امد. تزریق  فاکتور ه

 از بدو تولد با ان غریبگی نداشت.
 همه نفسی از سر اسودگی کشیدند.

ــان کب نگاهب میکرد.باید تالفی گنین کار احمقانه ای را  ــیمین خط و نش س
 پس میداد.نیوشا با شرمندگی گفت: معذرت میخوام...



ود. رو گرفت. پایین ب نوتریکا انقدر گیج بود که حرفی نزند. جاوید فشــارش را
 به سیمین گفت تا لیوان اب قندی بیاورد.

سیمین فقط  شد. سیما هم به دنبالب وارد  شنزخانه رفت.  سیمین با هول به ا
ستهایب  سرش را میان د صندلی خودش را رها کند و  شت میزروی  ست پ توان
بگیرید. ارام گریه میکرد.ســیما لیوان اب قندی را فراهم کرد و با ســرعت به 

 سالن بازگشت.
****** 

ــته بود  ــال نتوانس ــته را اص ــب گذش ــا ش ــته بود.نیوش ــت گذش ــاعت از هش س
بخوابد.مشــغول مرتب کردن اتاقب بود. با خره باید ین تصــمیمی میگرفت. 
بعید بود با ان رتبه بتواند ین رشته ی مهندسی قبول شود.هرگند از اول تا اخر 

شید و دم پایی رو  سی بود اما... اهی ک ستانب مهند فرشی اش را به پا کرد. دو
 هم وضع بهتری نداشتند.همین او را نسبتا ارام میکرد.

از اتاقب بیرون امد .خانه ســـاکت بود. نگاهب به در بســته ی اتاق نوتریکا 
افتاد.بعد از اتفاق دیشب... اهی کشید . دستهایب را در هم قالب کرده بود. با 

سمت اتاق برادرش رفت.گند ت ستگیره را پایین این حال به  قه به در زد و ارام د
 کشید.نوتریکا گشمهایب نیمه باز بود.

که پتویب را ب*غ*ل کرده بود  حالی  یده بود و در  به در خواب به پهلو رو 
ــته  ــتاده بود.اهس ــا در گهار گوب ایس ــا نگاه میکرد. نیوش م*س*تقیم به نیوش

 گفت: بیام تو...
 ب جابه جا کرد.نوتریکا حرفی نزد. کمی سرش را روی بالش
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نیوشــا وارد اتاق شــد.لبه ی تخت نشــســت و به او نگاه کرد که گشــمهایب را 
 بست.

 نیوشا با من من گفت: من نمیخواستم اونطوری بشه...
 نوتریکا گشمهایب را باز کرد... نیوشا با بغض گفت: ببخشید...

ساعت  صدای گرفته ای گفت: گو خ  ساعت انداخت و با  نوتریکا نگاهی به 
شت صبح اومدی منو بیدار کردی... دهانب را کج کرد و گفت: نمی خاستم ه

ساعت دندون رو  ستی دو  شید؟ خوب خبرت نمیتون شه... بگی ببخ اینطوری ب
شا  شتب را به نیو سمت دیگر گرخید و پ ج*ی*گ*ر بذاری؟ اه... و کامل به 

 کرد.
و را نیوشــا فقط ارام اشــن میریخت... نوتریکا صــدای نفســهای گریه دار ا

میشنید. روی تخت نشست و با غر گفت: مرض... اه... و نگاهب کرد. جدی 
 جدی داشت گریه میکرد.

شب دو تا دبه ابغوره  ستاد و گفت: دی شت به عقب فر نوتریکا موهایب را با انگ
 جمع کردیم... بسه دیگه...

نیوشـــا گوشــب بدهکار نبود... نوتریکا باز نگاهب کرد و گفت: خوب بابا 
 .. گه مرگته؟بخشیدم.

 نیوشا نگاهب کرد و گفت: من هی ی قبول نمیشم...
 نوتریکا پوفی کشید و گفت: قبولی نترس...

و کمی بعد گفت: بیخیال...بابا... اصــال قبولم نشــدی... برو شــوهر کن... 
 وخودش خندید.



نیوشــا هنوز داشــت گریه میکرد.نوتریکا پتویب را روی نیوشــا انداخت و طبق 
 زار و اذیت شد.معمول مشغول ا

 نیوشا از گرما و قلقن میخندید و کالفه جیغ میکشید.
سودگی لبخندی زد و از پله ها پایین  ستاده بود. با ا شت در اتاق ای سیمین که پ

 امد.
نیوشا پتو را کنار زد و نوتریکا با گندش گفت: گندت بزنن... فستو جمع کن... 

 ریدی به پتوم...
نی اش را پاک کردو به دســتشــویی در اتاق نیوشــا خندید و با پشــت دســت بی

 نوتریکا رفت.
 سیمین مشغول دم کردن گای بود.

نگاهب به ان دو افتاد که ورجه وورجه کنان ا زپله ها پایین می امدند.خوبیب 
 این بود که دوقلو بودند. دوقلوهای به خون هم تشنه و به جان هم بسته!

سه نفر بیدار اای خانواده فقط  شب نفر اع بودند.هرگند نوتریکا خواب و  از 
 بیدار بود.مدام گرت میزد.

 سیمین رو به نیوشا پرسید: اون لباس سبزه ات تمیزه؟
 نیوشا متعجب گفت: اره؟ واسه گی؟

 سیمین لبخندی زد و گفت: امشب برنامه داریم...
 نوتریکا هوشیار شد.امشب گه خبر بود؟

 ن طال و نیماست...سیمین لبخندی زد و گفت: اگه خدا بخواد بله برو
 نیوشا لبخندی زد و گفت: اخ جون...
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 نوتریکا گیزی نگفت. تمایلی هم به شرکت در بحث نداشت.
ولی نیوشا با صدای بلند که از هیجان منشا میگرفت گفت: من لباس سبزه رو 

 نمینوشم... یکی دیگه بریم بخریم...
 سیمین گشمهایب را گرد کرد و گفت: من ا ن وقت دارم؟

ــم... باید بریم لباس بخریم... و با نی ــا نق زنان گفت: نه... من اونو نمینوش وش
 لحن خر کننده ای گفت: مامااااااان... مامانی....

 نوتریکا مشغول هم زدن گایب بود.
ســیمین ین کالم نه میگفت.نیوشــا هم التماس میکرد:... اخه گرا... تا شــب 

 کلی مونده...
 وارد شدپاهایب را روی زمین میکشید.صدای در امد و کمی بعد طوطیا 

 طوطیا با ناله گفت: خاله ه ه ه ... شما امرزو وقت دارین بریم خرید؟
مادرش گفت  به  ما میگن... و رو  به  فت: میبینی... اخرین نفر  نیوشـــا هم گ

 :اصال تنبیه ما رو ببرید خرید...
 طوطیا رو به او گفت: تو هم لباس نداری؟

 نیوشا با غصه نچ گفت.
ســیمین نگاهی به طوطیا که گشــمهایب پف کرده بود و معلوم بود هنوز حتی 

 دست و رویب را نشسته است گفت: سالم به روی ماه نشسته ات....
شد و به  شید... خاله... و از جایب بلند  سالم ببخ طوطیا لبخندی زد و گفت: 
سمت سینن سرفشویی رفت ..گند مشت اب به صورتب پاشید و دستهایب 

شما که وقت دارین؟ هان... به خدا من  را با ست و گفت:  ش شویی  مایع سرف
 زودی یه لباس میخرم باشه؟



 نیوشا با خوشحالی گفت: اصال من و طوطی با هم بریم؟
 سیمین اخم کرد و گفت: گشمم روشن... همین مونده...

 طوطیا با لحن کب داری گفت: مگه گه اشکالی داره؟
 ریکا گفت: با من بیان گی؟سیمین خواست جواب بدهد که نوت

 سیمین لبخندی زد و گفت: با تو... بعد از کمی فکر گفت: میبریشون؟
 نوتریکا شانه ی با  انداخت و گفت: اره...

و در حالی که نون را در گایی شیرینب فرو میکرد و میخورد و طبق معمول هم 
ــل و خامه و مربا خودداری میکر ــیمین مبنی بر خوردن عس ــرار س د.پنیر به اص

 دوست داشت که ان روز نداشتند.
شد.آژانس  شند.نوتریکا هم اماده  شرط انکه تا سهر خانه با سیمین پذیرفت.به 

 گرفتند و به سمت یکی از پاساژها رفتند.
نوتریکا به نیما فکر میکرد. نیما و طال... از ب گی... از بدو تولد با هم... حا  

حتما  با هم خواهند بود.گه قدر با شــروع زندگی مشــترک هم تا اخر عمر ا
خســته کننده... او ین ماه هم نمیتوانســت با دوســت دخترهایب ســر کند گه 

 برسد به اینکه ... به طوطیا نگاهی کرد که مشغول صحبت با نیوشا بود.
خریدهای دخترها زیاد طول نکشــید ، نوتریکا هم کاری به کارشــان نداشــت. 

دام پیام ارســال میکرد تا نوتریکا را راضــی ســنهر در حال گیدن برنامه بود و م
 کند او هم بیاید.

از سهر گذشــته بود که به خانه بازگشــتند.ســیمین نبود.نیما هم ســرگردان دور 
 خودش می رخید.
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 نوتریکا روی مبل پهن شد.
 نیوشا به اتاقب رفت.

 نوتریکا رو به نوید پرسید: مامان کجاست؟
ی باز شد و عزیز بیرون امد. صورتب به تا نوید جوابب را بدهد... در دستشوی

سمتب امد  شمب به نوتریکا افتاد لبخندی زد و به  ضو خیس بود.تا گ خاطر و
 و گفت: سالم اقا...

 نوتریکا با خجالت ایستاد و گفت: سالم عزیز...
عزیز صــورتب را خشـــن کرد و دســـت دور گردن نوتریکا انداخت و او را 

 شب نمیشد فقط عزیز بود.ب*و*سید.تنها کسی که نوتریکا گند
 عزیز کنارش نشست و گفت: خوبی اقای مهندس؟

 نوید با حرص گفت: والله هنوز نشده...
ید و گفت: گی شـــد  که دور خودش می رخ به نیما  نداد و رو  عزیز اهمیتی 

 با خره؟
 نیما: همین جا بود... اه...

 نوتریکا متعجب پرسید: گی گم شده؟
 نوید: سنجاق کراواتب...

 ریکا اهمیتی نداد و مشغول صحبت با عزیز شد.نوت
نیوشا هم از اتاقب بیرون امد و به آ*غ*و*ش عزیز دوید و با شوق گفت: سالم 

 عزیز جونم...
 عزیز با محبت او را هم ب*و*سید و گفت: ای شا  عروسی تو...



شنزخانه رفت. بی بی  شد تا نمازش را بخواند.نوتریکا هم به ا و از جایب بلند 
 ی مشغول پخت و پز بود.کبر

 نوتریکا خندید و گفت:سالم کبری یازده...
بی بی کبری با عالقه پاســخب را داد و گفت: بشــین مادر... بشــین برات یه 

 گایی بریزم... تازه اومدی خسته ای...
 نوتریکا باز با خنده گفت: فدای کبری یازده...

سکوییت اورد.نوتریکا طبق ع سبی بی کبری برایب گای وبی کوییت را ادت بی
 در گای فرو کرد و مشغول شد.گرسنه اش بود...

با صــدای ایفون ســرش را به هال گرخاند. عمه فاوزه و دخترهایب حمیده و 
 طیبه بودند.

 داشتند میرفتند خواستگاری؟! یا میدان جنگ که لشکرکشی کرده بودند.
 طیبه وارد اشنزخانه شد و گفت: به به اقای مهنس.... احوا ت؟

نوتریکا بی جواب نگاهب کرد... طیبه پوســت ســبزه و صــیقلی داشــت... 
شده بود. در کل خوب  شکی و موهایی که به تازگی بلوند  شت م شمهای در گ

 بود.اما نوتریکا پسند نبود!
حوصله ی این عفریته را نداشت... با کسلی سالمی گفت و از اشنزخانه خارج 

مد. ان هم ج ـــد.از شــلوغی خیلی خوشــب نمی ا فامیلی...اوال... ش مع 
 وحشتناک بود.

 در اتاق را نبسته طیبه وارد شد و گفت: گته امروز؟
 نوتریکا لبه ی تخت نشست و گیزی نگفت.
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طیبه به در و دیوار نگاهی کرد و گفت: خدا باغ وحب درســـت کردی... وای 
 اینو نگاه... اه گقدر گندش...

کا روی میز ت که نوتری یاه بود  یل پالســتیکی ســ قین رت فا که ات ا حریرش 
 کامینوترش هم روی ان بود، گذاشته بود.

 نوتریکا دست در جیبب کرد و گفت: ادامس میخوری؟
 طیبه با لبخند به او نگاه کرد.نوتریکا بسته ی ادامسب را جلوی او گرفت.

 طیبه گفت: یکی بیشتر نیست؟ نصفب میکنیم...
ر .. من نمیخوام... و منتظنوتریکا ین تای ابرویب را با  داد و گفت: مال تو..

 دستب را به سوی طیبه دراز کرد.
صتب بود انقدر  ش سکی روی  سو شید.  شکری کرد و ادامس را بیرون ک طیبه ت

 طبیعی بود که طیبه سه بار پشت سر هم جیغ بکشد.
 نوتریکا هم فقط میخندید.

 طیبه با بغض گفت: خیلی بیشعوری...
س سو ستاد و نوتریکا ادایب را در اورد و ادامس  سته اش فر کی اش را داخل ب

ادایب را در اورد و گفت: خیلی با شــعور... اژیر نکب... بیرون.... و طیبه با 
حرص در را بست و نوتریکا روی تختب دراز کشید. فردا مهمانی بود. کاش او 

 هم برای خودش گیزی میخرید.
 حا  گه مینوشید.

 بوی تمام کردن میداد. صدای پیام کوتاهب بلند شد. طناز بود.حرفهایب
باز  ناز  که ط بازی در اورد  نه من غریبم  قدر ن ماس گرفت... ان با او ت کا  نوتری

 رضایت دهد.



طناز اخرسر گفت: نوتریکا باور کن من خیلی دوستت دارم... من فکر کردم... 
نده عزیزم...  گه فکری کردم...شــرم یدونم  فت: اصــال نم و پس از مکثی گ

 ببخشید... باشه گلم؟
وتریکا با لحن ناراحتی گفت: باشه... بخشیدم... پس از کمی صحبت تماس ن

 را قطع کردند.
****** 

شدن بود.خدا  شغول اماده  سترس م طوطیا به خواهرش طال نگاه میکرد که با ا
 رحم کرده بود هم را میشناختند.

 طال با لحن مشوشی گفت: این سارافون خوبه؟ یا کت شلوار بنوشم؟
سرت طوطیا با کالفگ سری  شلوار که نمیتونی رو شید و گفت: با کت  ی اهی ک

 کنی؟
 طال سری تکان داد و گفت: میخوای گادر بندازم سرم؟

 طوطیا با غیظ گفت: عهد درشکه نیست که؟!!!
 طال سری تکان داد و گفت: حا  این سارافون لی و بنوشم یا قهوه ای رو؟هان؟

یا داشـــت روانی میشـــد... اخرش هم داد زد:ا بی.... خیر ســرت مثال طوط
 خواستگاریه... جشنه...ادم رنگ تیره مینوشه؟

طال نگاهب کرد... با هجده سال سن گه خوب میفهمید.هرگند این موضوع 
 سن نمیخواست ب ه ی دو سال هم این مطلب را قاعدتا درک میکرد.

صدای زنگ در عالمت امدن مهمانان بود.طال به حسی که انگار سوار کشتی 
بود و همانطور که کشتی از اوج به پایین فرو می امد و دل انسان هری سبا شده 
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میریخت .... دگار شــده بود. دســتهایب ید کرده بود. طوطیا هم بی کمن از 
 اتاق بیرون دوید.

صدایب کند. خدایا به خیر بگذران...  شد تا مادرش  طال هم قرار بود منتظر با
 و اهی کشید و لباسب را مرتب پوشید.

ساده پوشیده بود و با دم  طوطیا شرت  به نوتریکا نگاه میکرد که ین جین و تی 
 پایی انگشتی امده بود.

شیده بود.تازه  شلواری این یکی لباس خانه انگار پو شین و مرتب و کت  بقیه 
 قیافه اش هم درهم بود.

 طوطیا کنارش نشست و گفت: گی شده؟
 د تا او هم توضیح بدهد.نوتریکا انگار منتظر بود کسی دگمه اش را فشار ده

با غر و لند گفت: من نمیفهمم ما همین ب*غ*لیم ....گه احتیاجیه ادم کت و 
 شلوار بنوشه؟هان؟ اینا که تکلیفشون معلومه...

 طوطیا خندید و گفت: گقدرم تو پوشیدی؟
نوتریکا با پیروزی لبخندی زد و گفت: نه بابا... مگه خلم عقلمو بدم دســت 

 اینا... والله...
 طوطیا خندید و نوتریکا هم ا ز ان حال و هوا در امده بود.

ساکت کنار  شم غره به طوطیا نگاهی کرد.طوطیا حرفی نزد. حمیده  طیبه با گ
شق ورق همه را از با  نگاه  ساکت و  شه با فخر و  سته بود.مثل همی ش طیبه ن

 میکرد.
 نیوشا دست طوطی را گرفت و گفت: عروس کوش؟



به گوشــب و همان لحظه صـــدای ســ یما که طال را مخاطب قرار داده بود 
رسید.طال با طمانینه از اتاق خارج شد و به اشنزخانه رفت و با ین سینی گای 

 به سالن امد.
پس از ده دقیقه حرفهای متفرقه جاوید تقویمی خواســت و مشــغول پیدا کردن 

 روز مناسبی برای مراسم شد.
شاید از ه شده بود...  مان بدو تولد نیما و طال ... مهریه و صحبتها قبال انجام 

 شیر بها و غیره هم هر دو طرال رضایت داشتند.
 فقط سربازی نیما باقی مانده بود که همین گند روز پیب تمام شده بود.

نیما درســت مقابل طال نشــســته بود و مچ پایب را عصــبی تکان میداد و عرق 
سا شن میکرد...مجلس  ستمال کاغذی خ شانی اش را با د کت بود وجاوید پی

ــتمال کاغذی از  ــدای خروج دس تقویم را زیرو رو میکرد...هر از گاهی هم ص
ــان پیب نیما بود و  ــش ــر عمه هایده تمام حواس جعبه می امد.نوید و روزبه پس
سیما به  ساب میکردند... شت را ح ستمال کاغذی هایی که او برمیدا شمار د

ندیدند... نوتریکا هم همراه خواهرش ســیمین پچ پچ میکردند و ریز ریز میخ
بیخیال پیامن بازی میکرد. طوطیا و نیوشــا و طیبه و حمیده هم با ین ارزویا 
سر میبردند و فکر  سفید به  سب  شاهزاده با ا شترک در رویای ین  سرت م ح

 میکردند کاش انها جای طال بودند.
سرخ بود گاهی  صورتب گر گرفته و  شت  ست کمی از نیما ندا خود طال هم د

ی عرق نشسته ی نیما نگاه میکرد و گاهی هم به عمویب جاوید که با  به گهره
سمت  صورت عمویب به  ارامب تقویم را با  و پایین مینمود....نگاهب را از 
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عمه فاوزه گرخید مشــخص بود از اینکه گرا نیما از بین دختران او کســی رو 
 اشتانتخاب نکرده ناراضی است به خصوص که دو دختر دم بخت در خانه د

و کم پیب می امد خواستگاری به خانه شان راه پیدا کند...بعد از ورشکستگی 
شــوهر عمه اش اقای حشــمتی و ســکته کردن و زمین گیر شــدنب دیگر هیچ 
شد همان قبلی ها هم به خاطر پول و ثروت پاپیب  شد که ن ستگاری پیدا ن خوا

ی را می گذاشــتند..وگرنه گه کســی حوصــله ی ان دخترهای فیس و افاده 
داشت... .عمه فاوزه با اخم به گوشه ی میز خیره شده بود... و گه گاهی اه های 

 پر حسرتی میکشید..
.طال به ســمتی که عمه هایده نشــســته بود خیره شــد با اینکه کوگکترین دختر 
شوهر عمه هایده  شت. شکسته تری دا خاندان نیکنام بود ام*ا*گهره ای پیرترو 

ن روزبه در اثر بیماری فوت شده بود و او را با ین پسر سه ماه قبل از به دنیا امد
شــیرخوار در این دنیای بی رحم تنها گذاشــته بود وعمه هم دیگر تن به ازدواج 
مجدد نداد تمام عمر و جوانی اش را برای بزرگ کردن پسرش گذاشت که البته 

از  یکی روزبه هم مزد او را داده بود ،روزبه پزشن حاذقی بود و به تازگی هم به
پرسـتاران بیمارسـتانی که در ان مشـغول بود عالقه مند شـده بود.هرگند هنوز 
ــنیده  ــت... و از زبان نیما این اطالعات مفید را ش خود عمه هایده خبری نداش
سته بود و د  ش صدر مجلس ن بود. لبخندی لبهایب را زاویه داد وبه عزیز که در 

که گفت: خوب... باعث ر گرت تسبیح می رخاند نگریست...صدای جاوید 
شان بنرند...جالل و جاوید هر دو لبخند  شد طال و نیما هردو مثل فنر در جای
شیدند وجاوید گفت:عید  شان موج میزد پا ی به روی انها که نگرانی در گهره 



شما  سی و با هم میگیریم...نظر  سمه...عقد و عرو غدیر بهترین زمان برای مرا
 گیه عزیز خانم...

ندی ز تا نظر خودشــون گی عزیزلبخ مادر جون... کارم  گه  فت: من  د و گ
 باشه...

 جاوید رو به برادرش نگاه کرد.
 جالل جا به جا شد و گفت: صاحب اختیارید خان داداش...

جاوید فرزند ارشد بود و بعد از او جالل و بعد فاوزه ودر اخر هایده... هر گند 
ــوب ــد انهارا فرزند و ته تغاری و غیر محس کرد. انها دیگر در حال  خیلی نمیش

 مراسم گرفتن برای ب ه هایشان بودند و منتظران نوه و نتیجه!
جاوید لبخندی زد و رو کرد به خواهرهایب و گفت: نظر شــما گیه خواهرای 

 گرامی؟
به  فت:  یده هم گ ها بارکه...  فت: م ند و گ لب را به  ندی  به زور لبخ فاوزه 

 ...سالمتی....ان شا ا... به پای هم پیر بشن.
 سیما و سیمین هم که از اول رضایت داشتند.

 جاوید لبخندی زد و گفت: مبارکه...
 صدای جیغ دخترها و کل کشیدن خانم ها فاای سالن را پر کرد.

 سیما رو به دخترش گفت: بلند شو... شیرینی تعارال کن...
 طال با خجالت از جایب برخاست...

 رش و بقیه گرخاند.ابتدا رو به عزیز و سنس عمو یب جاوید و پد

http://www.roman4u.ir/


ــون  ــده بود گفت: از خوداش عزیز در حالی که لبخند جز  ینفن گهره اش ش
 ننرسیدی؟

جاوید شــیرینی اش را خورد و در حالی که گوشــه ی لبب را پاک میکرد رو به 
شکر  شته بود وبا تته پته ت شیرینی بردا شرم وحیا ین  سرش که با خجالت و  پ

 ..شما که مشکلی ندارید؟کرده بود ... گفت: خوب نیما خان.
شده بود، با این  شد... ماتب برد... هول هم  شده با نیما انگار از خواب بیدار 
که ح ...حرفی  فت:من ... من ... نت گ با لک ید و حال نفس عمیقی کشــ

 ندارم.....تا...
گه  ـــه... یعنی ا باش فت:طال هم.. گیز  مه گ هانب را قورت داد ودر ادا اب د

ه ...همین دیگه...هی ی... اهی کشــید .... خراب موافقت باشــن...که ... ک
 کرده بود ...ین کلمه گفت: موافقم...

تا دیروز که ما  با خنده گفت:طال این  ید که حال برادرش را این گنین دید  نو
گکب کردیم عیب و ایرادی نداشـــت...تو هم یه نگاهی بهب بنداز... جنس 

نه تعویض میکنیم  نه پس میگیریم  ها...حواســـت و جمع فروخته شـــده رو 
 کن...

جمع خندید و طال ناخوداگاه در میان خنده ی مهمان ها بی هوا گفت:کجاشو 
 نگاه کنم....

 روزبه میان خنده گفت: هرجاشو که دوست داری...
 بقیه خنده کنان به گهره ی ان دو که از خجالت سرخ شده بودند نگاه میکردند.



ت:بسه...بسه...دیگه... خجالت جاوید زودتر از همه به خود مسلط شد و گف
بکشید...شما هم نوبتتون شد حالتونو مینرسیم...و نگاهب را به سمت نیما و 

 طال گرخاند و گفت: ب ه ها برین یه جای خلوت بشینین...
 روزبه میان حرفب پرید و گفت:اقا اجازه؟

 جاوید:گیه؟
 یفورروزبه خندید و گفت:نمیشــه واســتن.... عزیز از شــیطنت نوه هایب ک

 بود.سیمین و سیما هم با صدا غب و ریسه میرفتند.
هایده گشــم غره ای به او رفت گفت:پســرزبون به دهن بگیر... اینقدر نمن 

 نریز....
باقی  حدیثی  گه حرفی  فت:ا مه ی حرال برادرش گ ندی زد و ادا جالل لبخ
مونده...به هم بزنید و قال قاــیه رو بکنید...دیگه این اخرین فرصــت هاسـت 

نه اوردن ها... هیچ کدام حرکتی نکردند تا ســیما رو به دخترش اشــاره زد  برای
 بلند شود.

شود .که  سالن خارج  ست به همراه نیما از  شد وخوا طال ارام از جایب بلند 
 نوید نگاهی به انها کردو گفت: تو حیاط نرین...

 طال متعجب پرسید:گرا؟
همراه نوید و نیوشــا وطوطیا  روزبه خندید و گفت:داماد می اد.... و ریز ریز به

خندیدند....نوتریکا هم کال در باغ نبود.طال با حرص مشــتی به بازوی روزبه 
 زد و به همراه نیما از سالن خارج شد...
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نیما نفس عمیقی کشید و گره ی کراواتب را شل کردو گفت: وای داشتم اون تو 
 خفه میشدما....

فت: خت و گ ندا ما ا به گهره ی نی گاهی  که طال ن به  ما مده بودی گر گه او م
 اونطور شور شور عرق میریختی...من جای تو از خجالت مردم...

سر یه لبو  شم....انگار رو  سرخ ب نیما: ِا...عرق کردن بهتره یا مثل تو اونطوری 
 روسری بذارن...

عد ادایب را  یدی اونطوری حرال زدی و ب لت نکشــ جا طال:من لبو ام؟...خ
فت:... َم...م.. باشــن...ِک ..... ِک...گیزه.......اصــال دراورد و گ قت  .مواف

 خودت فهمیدی گی گفتی؟
شو ببینم...جلوی بابات اینا این گه  شدم...خود تو گی؟ کجا نیما:خوب هول 

 حرفی بود زدی...از خجالت مردم و زنده شدم...
به جانب گفت:اون تقصــیر داداش تو بود...خوب منم هول شـــدم  طال حق 

 دیگه....
ــدایب  ــت نیما ص ــی نیس ــیطنت گفت: حا  که اینجا کس را پایین اورد وبا ش

 میخوای ببینی عیب و ایرادی دارم یا نه؟
 طال گشم غره ای به او رفت و گفت: مودب باش...

 نیما:میخوای من ببینم تو عیب و ایرادی داری یا نه....
 طال غرید: نیما به خدا میزنم تو سرت ها....خجالت نمیکشی...

 که میخندید گفت:غلط کردم...غلط کردم به جون طال....نیما همانطور 
و کمی بعد پرسید: حا  صیغه ی این روسری گیه؟ تو تا دیروز با تاپ شلوارک 

 جلوی من می رخیدی که؟



طال خندید و گفت: گه میدونم... تازه میخواســتم گادر ســرم کنم... عین این 
 فیلما... گفتم خواستگاریمه...

 خندید.نیما با صدای بلند 
 طال از خنده ی نیما خنده اش گرفت و با لحنی پر محبت گفت: نیما؟

 نیما دستهایب رادر جیبب کرد و نفسی از اسودگی کشید و گفت: هان....
شت...جون دلم گفتنت  شد و گفت: هان و کوفت...خرت از پل گذ طال براق 

به بله...زرتی  به هان...آرررره؟  اقل یه مرحله میرســوندیب  گفتی رســید 
 هان؟شازده هنوز خیلی مونده ها....

نیما که از حرکات طال خنده اش میگرفت گفت:قربونت برم الهی که گو و 
شما امر بفرمایید  شید...جون دل نیما....عمر نیما... ست قهر میکنی....ببخ را

 بانو...
 طال لبخندی زد و لی ناراضی گفت:حا شد...بریم تو سردمه....

 به او دوخت و گفـت:دیگه مال خودم شدی...نیما نگاه عاشقب را 
ــد ولحظه ای بعد گرمای لبهای نیما را روی  ــمان نیما خیره ش طال به برق گش

 گونه اش حس کرد.
 نیما کتب را روی شانه های طال انداخت و لحظه ای بعد گفت:گرمت شد...

 طال هم لبخند نازی زد و گفت:اره.....مرسی.......
 نیما:قدم بزنیم؟

 یما سرما میخوریا.....طال: ن
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نیما لبخندی زد و گفت:بادمجون بم افت نداره بریم....طال لبخندی پر معنی 
نثارش کرد و همانطور که عطر نیما را با نفس های عمیق فرو میداد دســتهای 

 گرمب را در دست گرفت و با او همگام شد.
 فصل دوم : بطالت...

 ه حالت بگیرنت....سنهر در حالی که خمیازه میکشید گفت: وای ب
 نوتریکا لبخندی زد و گفت: حواسم هست...

ــینم بردار یهو  زم  ــلوارکب برد و گفت: کارت ماش ــت در جیب ش ــنهر دس س
 میشه...

شد. هرگند  ضه ی او  شین قرا سوار ما ست داد و  سنهر د نوتریکا پذیرفت و با 
 می ارزید.هنوز ین خیابان را رد نکرده پشت گراغ قرمز مانده بود.

ای داخل اتومبیل گرم و مطبوع بود صــدای ضــبط را کم کرد و با حرص به هو
پنج دقیقه نگه داشته بود نگاه میکرد گه  10ثانیه شمار گراغ قرمز که روی عدد 

شت کالفه  سر میگ شم می رخاند و به دنبال اف گاهی هم در اطراال گهارراه گ
شتب را روی فرمان کوبی صبانیت م شتشده بود ناگهان با نهایت ع باهًا د که ا

صــدای بوق را دراورد...صــدای خشــن راننده ی کناری را شــنید که گفت:گیه 
 عمو...گرا بوق میزنی ؟مگه گراغ و نمیبینی....

ــانه ی عذر  ــری برای مرد به نش ــتباه به دندان گرفت س لبب را به خاطر این اش
به گراغ  بار دیگر  ما فکری مثل جرقه از ذهنب گذشـــت  خواهی تکان داد .ا

هنمایی نگاه کرد و دســتب را روی بوق گذاشــت و بی توقف فشــار داد تا را
اعتراضب را بدین وسیله اشکار کند. در ین گشم به هم زدن صدای بوق اکثر 
رانندگان کل خیابان را فرا گرفت با اینکه هیچ کس از این صـــداهای ناهنجار 



نه رابه اراضی نبود ولی حسنی که داشت گراغ سبز شدونوتریکا لبخندی فاتح
سر رفته بود نگاهی به گوشی  لب راند...از دور زدن در خیابان ها حوصله اش 

شیده تماس گرفت...بوق ازاد به  صدای سریف و  3اش انداخت و با  سیده  نر
 پر عشوه ی شیده به گوشب رسید.

 شیده:بله...بفرمایید؟
 نوتریکا: سالم شی شی...حالت گطوره؟

 نیاوردم؟شیده:اممممم.... ببخشید به جا 
نوتریکا با دلخوری گفت:جدی مثل اینکه خیلی ســرت شــلوغه......مزاحم 

 نمیشم...
خدا  ید تورو  خدا منو بکشـــه....وای ببخشـــ یی... کا تو یده: نوتری شـــ

 نشناختمت....الو نوتریکا...هانی... هنوز اونجایی؟
شرمنده  شده بود گفت : اره ..ولی کار دارم باید برم...خوب  نوتریکا که دلخور

 مزاحم شدم...
یه  یه؟مزاحم گ گه حرف فت: این  مد و گ یان کالمب ا به ســرعت م یده  شــ
هارو  ماره  خدا گوشــیم و عوض کردم هنوز فرصـــت نکردم شــ به  عزیزم...

save...کنم...الو.. نوتریکا 
 نوتریکا:هووووم...

 شیده:نوتری... قهری؟
 نفس عمیقی کشید و گیزی نگفت...
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هانی ... قهر  کا .... یده: نوتری عذر خواهی شــ که ازت  گه...من  نکن دی
 کردم...حا  گه خبرا؟گی کارا میکنی؟گه عجب یادی از ما کردی؟

نداری  با بی حوصــلگی گفت:هی ی زنگ زده بودم ببینم اگه کاری  نوتریکا 
بیای بریم بیرون ببینمت...ولی مثل اینکه بد موقع زنگ زدم...باشـــه دفعه ی 

 بعد...
شنبه بود.پ شان پنج  صلی شت که نوتریکا زودتر از موعد قرار ا س گه علتی دا

 بخواهد او را ببیند.
 شیده که قند در دلب اب شده بود گفت:دلت واسم تنگ شده بود؟

نوتریکا پوفی کشــید و دندانهایب را روی هم می ســایید. از این که دخترها هر 
گیزی را به نوع دیگری در ذهنشــان تعبیر میکردند لجب با  می امد ســنس 

 و صریح گفت : نه... اصال ...محکم 
له ی  یه...پســ یت نکن د فت: ِا... نوتری...اذ ـــداری گ با لحن کش یده  شــ

 لوس...توکه ایناوری نبودی...
سه روز بی خبری  شنید... صدای نفس های نوتریکا را می سکوت کرد...فقط 
سته اش را مطرح  شدن کافی بود وقتی دید نوتریکا بار دیگر خوا برای دل تنگ 

ودش پا پیب گذاشــت ، گفت:.خوب اقا پســر بداخالق بگو کجا نمیکند خ
ببینمت؟کمی مکث کرد و بعد ارام اما صــادقانه گفت: من که دلم واســت یه 

 ریزه شده...
 نوتریکا بی حوصله تر جواب داد: بیخیال شیده...حسم رفت...



شــیده که اصــال دلب نمیخواســت فرصــت دیدار نوتریکا را از دســت بدهد با 
:منو ببینی حســـت میاد ســر جاش..عایامممم....ســر قرار شــیطنت گفت

 همیشگیمون دیگه؟باژه؟.......همون ساعت همیشگی....باژه هانی؟
ــت خطی دارم...کاری  ــه...فقط من ا ن پش ــه باش نوتریکا با عجله گفت:باش

 نداری...
 شیده: نه بروعزیزم...منتظرما...

 ...بای...cuنوتریکا: اره اره حتما...
اس را قطع کرد لبخند مرموزانه ای به لب داشــت و به صــفحه ی نوتریکا تم

گوشــی اش زل زده بود پشــت خطی در کار نبود زیر لب گفت:اونقدر منتظر 
بمون که زیر پات علف سـبز بشـه....تو باشـی من زنگ میزنم نگی شـما... با 
هه...دختره ی عالال... و  ـــده.... یه ریزه ش ـــت  فت: دلم واس دهن کجی گ

 اشنی تمسخرش کرد.پوزخندی را گ
ولی شیده حال دیگری داشت سه روز از اخرین تماسب با نوتریکا میگذشت 
شود وبه  شده بود اما غرورش به او اجازه نمیداد که پیشقدم  شدت دلتنگ  و به 

 او زنگ بزند و سراغی بگیرد...
گرخی در اتاقب زد و به سمت کمد لباسهایب رفت...در را باز کرد با وسواس 

دنبال لباس تکی میگشــت لباســی که برازنده ی دیدارش با نوتریکا خاصــی به 
 باشد...
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مانتوی کرم رنگی که به تازگی خریده بود به او گشــمن میزد با لبخند نگاهی 
به ان انداخت و گفت:خوب...قرعه به نام تو افتاده...حا  تو رو با گی بنوشــم 

 تا خدا رو خوش بیاد؟
ه ایســتاد لبخندش عمیق تر شــد شــلوار جین مانتورا بیرون اورد و جلوی این

مشــکی که پاگه هایب گســبان بود و ســاق پای کشــیده ی شــیده را به خوبی 
سفیدش  شال قهوای اش را هم به طوری که گردن  نمایب میداد را به تن کرد...
مشخص باشد را روی سر گذاشت مقابل اینه ایستاده بود. ست کرم و قهوه ای 

سلی و موهای شمهای ع ضایت به  به گ طالیی اش می امد لبخندی از روی ر
گهره اش پاشید. فقط مانده بود کفشب که باید دست به دامن شبنم خواهرش 
شکی جدیدش را که حتی خودش  شنه دار جیر م شهای پا شد تاببیند ایا کف می
هم تا به حال به پا نکرده به او قرض میدهد یا نه...کیف مشکی اش را برداشت 

 رفت...در زد و اجازه ی ورود خواست...و به اتاق شبنم 
ندازد  به او بی گاهی  که ن بدون ان ته بود  کامنیوترش نشــســ بل  که مقا شــبنم 

 گفت:گطور در زدی...باز گی شده مودب شدی...
و وقتی ســکوت شــیده رو دید ســرش را به ســمت او گرخاند ســر تا پایب را 

 قت روز...تو اینبرانداز کرد و گفت:کجا به ســالمتی شــال و کاله کردی این و
 گرما؟

 شیده گردنب رابه ین سمت خم کرد و به شبنم خیره شد...
سرش را به  شیده  شبنم لب هایب را به لبخندی کج کرد و گفت:قرار داری... 
شیده باز  شگله... و  سرخو سید: با همون پ شبنم پر شانه ی مثبت تکان داد... ن

 هم به تکان سر اکتفا کرد...



 یخوای؟شبنم: لی...بنال گی م
شیده:به نظرت گی کم دارم... شبنم نگاهی به سر تا پای خواهرش انداخت و 

 گفت:تو که تکمیلی...
 شیده : ِد ... نیستم دیگه...

سلی خواهرش  شمهای ع صی در گ شد... برق خا شبنم لحظه ای به او خیره 
هویدا بود. نفس عمیقی کشــید و گفت: هی جووونی کجایی یادت به خیر... 

 دردت کفشه؟ حا  گی؟!
 با ست... IQشیده :قربونت برم الهی که اینقدر 

ــه ی نامزدی  ــبنم: اکی...خرم نکن...هرکدومو میخوای بردار... اما من واس ش
 دوستم یکی از لباساتو برمیدارم... اکی؟

سمت کمد میرفت  سه ای نثار خواهرش کرد و در حالی که به  شیده ی ب*و*
 گفت: باشه خواهر ناناسم...

عجله از خانه خارج شد.اژانس خیلی وقت بود که منتظرش بود. نگاهی به و با 
شت. البته اگر ترافین را در نظر  ساعتی وقت دا ساعتب انداخت... هنوز ین 
نمیگرفت. یاد روزی افتاد که نوتریکا او را به همین محل اولین بار دعوت کرده 

 بود.
ساژ دیده بود و  صادال در ین پا سب ت همان روز او را به قلب نوتریکا را بر ح

 خود راه داده بود.
ین ســال از او کوگکتر بود... اهمیتی نداشــت.... مهم عشــق عمیقی بود که 

 شیده به ان می بالید.
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به یکدیگر قول داده بودند تا ابد در کنار هم خواهند ماند.با این افکار به خیابان 
شد.لبخندی روی لبب جا خوش کرده بود.با این که این ی روزها باید برا خیره 

ــی  ــنیده بود کنکور ریاض ــد ولی... ش ــگاهی اماده میش کالس های پیب دانش
قدر از این  من را داده بود.گ به او قول ک کا  ند نوتری خت اســـت... هرگ ســ
مایی اش  قدر راهن کا این ید نوتری ید ـــد وقتی م فت زده میش موضــوع شــگ

 .میکند.نفسی از سر اسودگی کشیدو لبخندی لبهایب را زاویه داد
****** 

شیده  صدای زنگ موبایلب در امد...  شتن از خیابان بود که  نوتریکا حین گذ
 بود.

 بله؟-
 شیده:جوجویی... من یه پنج دقیقه دیر میرسم...

 نوتریکا :فقط پنج دقیقه؟
 شیده: اره... منتظرم باش...

 نوتریکا: باشه گلم... هستم... مگه میشه تو رو نبینم و بذارم برم؟
ــیده با لون ــل خوب... بابای ش ــدی یه پس دی خندید و گفت: افلین ... حا  ش

 هانی...
 نوتریکا هم با لحن لوس و مشمئزکننده ای گفت: بابای ج*ی*گ*ر...

ــاخه گل رز  ــید و ش ــتی به موهایب کش ــی اش را در جیبب فرو برد. دس وگوش
شتانب گرخاند.با گذر از جدول  شت کمی میان انگ ست دا سرخی که در د

شده بود را وارد پارک م شین  سالی که خانه ن شد.باید تالفی تمام ین  قابلب 
 میکرد.در کوتاه ترین زمان ممکن آزاده را دید که روی نیمکت نشسته است.



ــب نبود.گلبرگهای رز را به گونه ی ازاده  ــمتب رفت.هنوز حواس با لبخند به س
 نزدین کرد.

ــید.ن ــت... جیغ کش ــورتب اس ــره روی ص وتریکا ازاده با حس اینکه ین حش
شید و لبخندی زد و  سوده ای ک سرخ نفس ا خندید و ازاده با دیدن او و ان گل 

 گفت: نوتریکاااا...
 نوتریکا کنارش نشست و گفت: سالم... خیلی معطل شدی؟

 ازاده که گشم از گل سرخ برنمیداشت گفت: ُاه.... نه خیلی...
 را؟نوتریکا تن شاخه ی گل را روی پایب گذاشت و گفت: خوب گه خب

ازاده هم نان منتظر بود تا ان ین شـــاخه گل را دریافت کند .... به گهره ی 
 نوتریکا خیره شد و گفت: خبری نیست...

 نوتریکا: نتایج گه طور بود؟
 ازاده:نتایج گی؟

 نوتریکا:خوب معلومه کنکورت...
 ازاده نگاهب کرد... او کنکوری نبود.اهسته گفت: من کنکور نداشتم...

هب کرد. پس او را با گه کسی اشتباه گرفته بود... ایییییی... داشت نوتریکا نگا
ست...  خرابکاری میکرد.با این حال لبخندی زد و گفت: عزیزم... این برای تو

 تقدیم به عشقم...
 ازاده لبخندی به رویب پاشید و اهسته گفت: وای مرسی... نوتریکا...

ید.... نوتریکا لبخند با تمام وجود بوی نداره و گل را  قابل تو رو  ی زد وگفت: 
 عزیزم... تو خودت گلی...
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صال گوش  ازاده از اتفاقاتی که در طی هفته افتاده بود حرال میزد. نوتریکا هم ا
 نمیداد و بیشتر اطرافب را نگاه میکرد.ازاده همیشه همینطور وراج بود.

 نمیدانست گقدر گذشته است که صدای ضعیف موبایلب را شنید.
 گفت: گه عجب... طوطیا با غر

 نوتریکا : هان؟
شما... خاله  صر جمعیم خونه ی  صله گفت: ع طوطیا هم مثل خودش بی حو
که دیر  بدم  تت  هت گوشـــی دســـ ته: بزنگم ب جون مهمونی داده و گف

 نیایی....فهمیدی؟....الووووو....
 نوتریکا: خیلی خوب... همین؟

 طوطیا بی خداحافظی قطع کرد...
ده بود و به گوشی تلفن خیره نگاه میکرد.نیوشا متوجه بد اخالق ... لب برگی-

 اش شد و با لبخند به سویب رفت و گفت: پاشو بیا کارت دارم...
طوطیا لن لن کنان دنبالب می امد. نیوشــا از او کمن میخواســت تا رنگ 

 لباسب را ست کند.
شی ک ست کمی نازک د ننوتریکا به ازاده نگاه کرد. به نظر دلخور میرسید... خوا

 که باز صدای گوشی اش امد.
 کیمیا بود... گفته بود دلب گرفته است و در کافی شاپ منتظر اوست.

ضی کردن کافی بود  نوتریکا از ازاده خداحافظی کرد.گند دروغ و بهانه برای را
 فقط باید با اب و تاب بیان میشد تا باورپذیر تر باشد.
نه ی مجازی نوده یا ). . : : این کتاب توســط کتابخا ( www.98ia.comشــت

 ساخته و منتشر شده است : : .



******* 
نگاهی به ســاعتب انداخت....گطور ین ســاعت دیر به موعد قرار رســیده 
ــید امری  ــاپ از او مینرس ــومین بار بود که پیب خدمت کافی ش بود.....این س
شماره اش  سی هستم.....  شیده هربار جواب میداد:منتظر ک دارین خانم.... و 

 فت. ریجکت کردنب توسط نوتریکا فراتر از تحملب بود.را گر
شد روی پله ها قدم میزد....یقه ی  شاپ خارج  شید و از کافی  نفس عمیقی ک
مانتویب را با  داد....باورش نمیشــد دیر رســیده باشــد....بغض داشــت خفه 

 اش میکرد...
نارحت شـــده... یعنی  ما نوتریکا خیلی  با خودش حرال میزد:حت زمزمه وار 

 اومده و رفته....گرا جواب نمیده؟
شی  سی بود که فکر کند نوتریکا هم مثل او دیر می اید....نگاهی به گو امید عب
اب را فرو خورد و  شید بغ اش انداخت نه پیغامی نه زنگی....نفس عمیقی ک
ــر تا پایب را  ــد نمیداد؟ نگرانی س ــماره ی نوتریکا را گرفت....گرا پاس باز ش

 لرزاند....مغلوب کرده بود و می
 نوتریکا :وای باز این سه پی ه...

 کیمیا: کیه؟یارو خودشو کشت خوب...این بار دهمشه که داره زنگ میزنه...
 نوتریکا: ولب کن... میگفتی.....

ــهرام مجبور شــد  کیمیا کمی از قهوه اش مزه مزه کرد و گفت:هی ی اخرش ش
 ..فرانن و پانی و برسونه.....ایست بازرسی هم گرفتتشون..

 نوتریکا:اه....عجب ضایع بازاری شد....
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کیمیا با خنده گفت: وای پسر قیافه هاشونو میدیدی گی میگفتی.....حا  فکر 
با  ـــدار.... گه ی اویزوون لحن کش لب و لو با  کن شــهرام م*س*ت.... 
سربازه میگفت:داداش بیا یه  شو انداخته بود دور گردن یارو  ست سکه....د سک

 شه....ما بریم به کارمون برسیم.....ب*و*س بده کلکب کنده ب
سرا رو با  شهرام تو حالت عادی فرق بین پ نوتریکا همانطور که میخندید گفت:

 دخترا تشخیص نمیده گه برسه به م*س*تیب....کال پنج میزنه.....
 کیمیا با صدای زننده ای خندید و گفت:ای ول.... اینو خوب اومدی.....

 زه کردو پرسید :خوب بعدش....؟نوتریکا کمی قهوه اش را مزه م
ــالق خورد هم یه هفته تو  ــهرام بدبخت هم ش کیمیا:بعدش هی ی دیگه.....ش

 بازداشت نگهب داشتند تا ه*و*س  س زدن با پسرا از سرش بیفته. . .
 و هردو با صدای بلند خندیدند.

های منصــور رد خور  یا....مهمونی  مد یا:ولی نوتری حیف شـــد نیو کیم
 خیلی خالی بود......همه میگفتن...نداره....جات 

 نوتریکا:جدی؟اره میدونم....ولی اون موقع امتحان داشتم....نمیشد....
 کیمیا:بمیرتو ام با این امتحانات ....مارو کشتی....

 صدای زنگ گوشی نوتریکا نقطه ی انتهایی جمله ی کیمیا شد.
 نوتریکا:واااای....این مگس گرا ول نمیکنه....

 شو بده ببین گی میگه....کیمیا:جواب
 نوتریکا نفس عمیقی کشید...با خره جواب داد.

 بله.....
 شیده با صدایی گرفته گفت:معذرت میخوام نوتریکا....



 نوتریکا متعجب پرسید: واسه گی؟
ستم دلخوری....ولی ..... ولی  شیده: نوتریکا هانی تو رو خدا.... میدونم از د

 دم..........باور کن....تو ترافین مون
شیده هم که خیلی دیر  سر قرار نرفته بود و حا   شکفت  نوتریکا گل از گلب 
ست پیب گرفت که پس  شت....د سیده بود بهترین بهانه را برای بهم زدن دا ر
نیفتد و لحن ناراحتی به صـــدایب داد و گفت:اره دیگه....اگه این بهانه هارو 

 ..هه.....شــیده منو ســیاهازت بگیرن دیگه گی داشــتی واســه گفتن ...ترافین.
 نکن...من خودم ختمم...

 شیده با بغض گفت :عزیزم یه لحظه گوش بده....
بد قولی  هات.... نه  به بهو به گی؟ فت: ید و گ کا وســط حرفب پر نوتری
خاطرت  به  قدر  یدونی گ ما م نامردی....تو این گر یده خیلی  هات....شــ

و بگو....اولب که منو واســتادم.....میدونی گقدر منتظر بودم....اون وقت تو ر
نشــناختی.... بعد هم که نیومدی....با صــدای غمگین تری گفت:من ...من 

 دوست داشتم...ولی تو.....و نفس عمیقی کشید و سکوت کرد.
شیده آرام آرام گریه میکرد... باورش نمیشد به همین راحتی نوتریکا را از دست 

 بدهد.
د کنیم.....من نمیتونم با ادمای ب نوتریکا بار دیگر به حرال آمد: بهتره تمومب

شم..دیگه بهم  ستم دمخور با سب مهم نی سر کنم...نمیتونم با ادمی که وا قول 
 زنگ نزن.....

 شیده : ولی نوتریکا من...
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فت:موفق  باشـــد گ یده  های شـــ ماســـ که منتظر الت بدون ان کا  نوتری
 باشی....خداحافظ.....

 د را نشنید.....و الو الو های شیده که میان هق هقب گم شده بو
نه زد و گفت:اخیب شــرش کنده شـــد......ولی  نوتریکا لبخندی پیروزمندا

 عجب کنه ای بودا....
 کیمیا:حا  جدی رفته بودی سر قرار؟

 لبخند نوتریکا عمیق تر شد و گفت:ن      چ....
 کیمیا:ای ناکس....

 نوتریکا: دیگه دیگه..... ما اینیم.....
 ا فریبرز اینا جایی دعوتم میای؟کیمیا: راستی واسه امشب ب

 نوتریکا : امشب؟ پس مهمونی کامی گی؟
کیمیا پوزخندی زد و در حالی که سیگارش را گوشه ی لبب میگذاشت گفت: 
کامران خونه اش کوگیکه.... اتاق کم داره... من نمیتونم صــف وایســم... و به 

 طرز وحشتناکی ریسه رفت.
ناراضــی  نوتریکا گیزی نگفت.پس از اینکه کمی با لحنی  شــکالت خورد 

 گفت: من نمیفهمم مهمونی های اینا گرا وسط هفته است؟!
نده گفت:  با خ ند  نار بز هایب را ک تا مو کان داد  با لوندی ســرش را ت یا  کیم
ــی کمتره.... تو مث که تو باغ  ــت بازرس ــط هفته....مامورو ایس ناقص.....وس

 نیستیا....
کالس دارم.....مثل شــماها بیکارو بی آر نوتریکا: ناقص ننه ته.....من فرداش 
 نیستم که.....کار و زندگی دارم.....



 کیمیا: َاه .... نوتریکا جون مادرت ضد نزن .....
نوتریکا: به جون کیمی.... کالس ایین نامه رانندگی... باید گواهیمو بگیرم... 

و خونه تبعدشم.اگه این دفعه هم دیر برسم خونه سنگسارم حتمیه....بابام عمرا 
رام بدن...و نگاهی به ســاعتب انداخت و گفت:ُاه...ا نم به پاش که باید برم 

 خونه....دیرمه....
کیمیا پشــت گشــم نازک کرد و گفت:عین این دخترا....با دهن کجی گفت: 

ساله به پا روسریت این ور و اون ور نشه......به جون نوتریکا فقط یه  18دختر 
 ..اداهاتم که تکمیله عینهو دخترا.....روسری و مانتو کم داری...

 با لحنی عشوه گرانه اضافه کرد: وای دیرم شد.....
 نوتریکا با لبخند گفت:پاشو کم زر بزن.....

 بعد از انکه حساب کرد بیرون از کافی شاپ نوتریکا گفت: بیا برسونمت....
 یکیمیا نگاهی به پراید قرضــی و قراضـــه ی او انداخت و گفت: تو که گواه

لی تو خیابون... ِِ ِِ  نمیخوای... همینجوریب که ِو
نوتریکا دســتهایب را در جیبهایب جســت جو گر می رخاند با حواس پرتی 

 لبخندی زد و پرسید: حا  میای؟
 کیمیا:نه....ماشین اوردم.....کاری نداری...

ــد و لبخند مرموزی زد و گفت:رد  ــتن جیبهایب فارغ ش نوتریکا با خره از گش
 ..کن بیاد..

کیمیا ین تای ابرویب را با  داد و حین جابه جا کردن بند کیفب روی شــانه 
 متعجب پرسید:گیو؟
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 نوتریکا:با همه اره.....با ما َام اره.....گوشی و رد کن بیاد......
 کیمیا:گرا گرند میگی؟

نوتریکا لبخندی زد و گفت: به قیافه ی من میاد پنه باشــم؟....البت خطا از 
بایل  منه گاهی ادرســا رو قاطی میکنه... ا نم اشــتب کرده رفته تو جانب مو

 جیب شوما.....
 کیمیا با طنازی خندید و گفت:َای گندت بزنن با اون گشات....

 نوتریکا:اره عزیزم....گشم عقابه....
 کیمیا:بابا .... نوتریکا گوشیت خوش دسته.... بذار دو روز پیشم بمونه.....

 احابب.... رد کن بیاد که کار دارم باید برم.....نوتریکا:خوش دسته واسه ص
شات و درویب میکردی....میمردی.... اقل یکی واسم  کیمیا: حا  دو دقه گ

 بخر....گی میشه؟
 گوشی را از جیبب دراورد و به سمت نوتریکا گرفت....

 نوتریکا گشمکی به کیمیا زد و گفت:باشه...بهب میگم....بای....
 انه رفت....سوار ماشین شدوبه خ

شته بود...وارد سالن  وقتی رسید صدای ضبط اهنگ و هلهله کل حیاط را بردا
شــد هی کس حواســب به او نبودهمه در حال تماشــای ر*ق*ص طال و نیما 
ساعت تازه  شود...  ست از خانه خارج  شب بود. گگونه میتوان بودند.در فکر 

 هفت عصر بود... یازده باید حرکت میکرد.
به طبقه ی پایین خدا امشـــب را ب ه خیر بگذراند. لباســهایب را عوض کرد و

 رفت.



با همه کنار روزبه  ید بعد از ســالم و علین  نای ید زیر گشــمی او را می جاو
 نشست.

 هایده رو به او گفت:عمه جون....تبرین نمیگی؟
نوتریکا حینی که خیاری را برمیداشـــت گفت:دیگه تبرین نمیخوادکه....از 

 ه گی بشه.....اولب معلوم بود قرار
 فاوزه لبخند عمیقی به او زد و گفت:ان شا ا... نوبت تو بشه عمه....

هان پر گفت:عمه  با د مان حال  ید در ه یار را میجو با گرخ گرخ خ کا  نوتری
 جون....نفرین میکنی...

به او دوخت و گفت:پدر ســوخته مگه زن گرفتن  با محبت نگاهب را  عزیز 
 بده....

 ای گفت:نه نه نه...اصال بد نیست....نوتریکا با لحن مسخره 
شیر میده  سیما نگاهب را از نوتریکا به عزیز دوخت وگفت: نوتریکا دهنب بو 

 عزیز....حا  زوده....
نوتریکا هم ادامه ی حرال خاله اش را گرفت و گفت:اره....اره....  مصـــب 

ت بو آس بوی این شیره مث سیر میمونه.....هنوزم که هنوزه بوش نرفته...از اون
 که تا اخر عمر ادم میمونه....

 سیمین با اشاره ی گشم و ابرو به او فهماند که کم گرت و پرت بگوید.
نوتریکا هم خندید و تعظیم کوتاهی کرد و گفت : فدای ســیمین جون...گه 

 خوشگل شدی امشب....
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فاوزه لبخندی زد و با طعنه گفت :سیمین جون مگه این که پسرت ازت تعریف 
. و همراه با حمیده خندیدند. ســیمین دلخور شـــد اما به روی خودش کنه..

 نیاورد.
 عزیز گشم و ابرویی به آن دو رفت که از دید سیما پنهان نماند .

 نیما رو به نوتریکا گفت : خوبه حا  تو ام... کم نمن بریز ، نمن دون...
ال قصد فع نوتریکا با بی قیدی شانه ای با  انداخت و گفت: جدی گفتم... من

 ازدواج ندارم...
ــادگی  ــد وبا س ــت با خره طاقتب تمام ش طوطیا تمام مدت او را زیر نظر داش

 پرسید: یعنی جدی میخوای تا اخر عمرت مجرد بمونی؟
شاگردی داداش  نوتریکا با لبخندی معنی دار رو به طوطیا گفت:فعال که داریم 

 بزرگه رو میکنیم...تا بعد گی پیب بیاد....
 ا اخم به او خیره شد و گفت:منظور....نیما ب

 نوتریکا با خونسردی سیبی را پوست میکند و گفت:حا ....
سیمین که حوصله اش از بحث انها سر رفته بود و دلب نمیخواست ابرو ریزی 
ــر کرده بود را  ــتین برای او حاض ــاره نیما را که جوابی را در اس پیب بیاید با اش

گفت و شنود وخنده بازگشت. فقط طال بود ساکت کرد. جمع به حالت عادی 
 که به نیما با سوسن نگاه میکرد.

 قبل از شام مهمانان اوای رفتن سر دادند.
ــاعت یازده بهانه ای برای رفتن جور  ــمت اتاقب رفت... باید تاس نوتریکا به س

 میکرد.نیوشا به دنبالب رفت و گفت:یه دقه وایسا...
 نوتریکا بی حوصله گفت:هااا ن؟



شــا نگاهی به ســر تا پای نوتریکا انداخت و گفت:سهر کجا بودی؟ طوطی نیو
 میگفت صدای یه دختر میومد؟

 نوتریکا با غیظ گفت: فکر نکنم باید به تو جواب پس بدم...
ستاد وگفت: گه غلطا... نکنه دلت میخواد به گوش بابا  ست به کمر ای شا د نیو

 برسونم...؟
ــال ببینم بابا نوتریکا لبخندی زد وگفت:باز که تو  دم درآوردی مارمولن.....اص

 جونت در جریان تاریخ ه ی پر محتوای شما هستن؟
 رنگ از رخ نیوشا پرید... با این حال خودش را کنترل کرد وگفت: یعنی گی؟

نوتریکا بابد جنسی گفت: اگه بدونه تو گی هستی ...گشمهایب را ریز کرد و 
ریختی؟وای وای وای....خیلی بد  گفت:اگه بدونه تابه حال باگند نفر روهم

شانی داره... خونتو حالل میکنه...  شه...نه؟بابا بدونه تو گه کارنامه ی درخ می
 مگه غیر از اینه؟

 سیمین پایین پله ها ایستاده بود به حرفهای انها گوش میداد.
 نیوشا با تته پته گفت: من هیچ کاری نکردم.

ت:نه بابا... پس محمد رضا و رامین نوتریکا نگاهی به سرتاپای او انداخت وگف
 دوست پسرای عمه ی من بودن؟

ــتاد.  ــیمین دیگر طاقت نیاورد پله هارا دوتا یکی با  رفت ومقابل ان دو ایس س
 نگاهب بین گهره ی رنگ پریده ی نیوشا و گهره ی مصمم نوتریکا می رخید.

ــید :یعنی گی نوتریکا؟گی ــکوت رو به نوتریکا پرس اری د پس از گند ثانیه س
 میگی؟جریان گیه؟
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نیوشا ملتمسانه به نوتریکا نگاه میکرد...نوتریکا هم بدون هیچ حرفی به اتاقب 
رفت زهرش را ریخته بود و ماندن را جایز نمیدانست. روی تخت دراز کشید و 

 موبایلب را دراورد وفایل موزین را باز کرد.
 فته بود.را به باد ناسزا گرنیوشا ساکت به دیوار تکیه داده بود و زیر لب نوتریکا 

صبی پنجه هایب را درهم قالب  سته بود و ع ش سیمین روی تخت دخترش ن
 کرده بود با لحنی خشن و خیلی رسمی گفت:گوش میکنم...

 نیوشا خودش را به نفهمیدن زد :به گی؟
 سیمین با لحنی تحقیر امیز گفت:به تاریخ ه ی پر محتوای جنابعالی...

د گفت: مامان تو که نوتریکا رو میشناسی ... حرال مفت نیوشا آهسته و خونسر
نه...کدوم حرفب صــحت داشــته که این دومیب  یاد میزنه...مگه غیراز ای ز

 باشه؟بعدشم من هیچ گیزی برای تعریف کردن ندارم...
 سیمین با حرص گفت:یعنی میخوای بگی با هیچ احدی دوست نبودی؟آره؟

رای نوتریکا به تالفی این کارش در نیوشــا حرصــب گرفته بود وهمانطور که ب
ذهنب نقشه میکشید با غیظ گفت: هر رابطه ای هم که داشتم بارعایت اصول 

 اخالقی بوده...
 سیمین با لحن تندی گفت:پس اعتراال میکنی که دوست پسر داشتی؟

شده رو به مادرش گفت:اعتراال ؟ !پوزخندی زد و در  شمهای گرد  شا با گ نیو
به گه جرمی متهم شدم که از من اعتراال میخواید؟اگه  ادامه گفت:ببخشید من

رابطه برقرار کردن با گندتا پســر که از قرارهمکالســی های کالس زبانت هم 
هســــتــن اونــم فــقــط در حــد یــه ســــالم و عــلــیــن وجــزوه گــرفــتــن 
...جرمه...گ*ن*ا*هه...بله من مرتکب یه هم ین گ*ن*ا*هی شـدم...حا  



صادر میکنید؟با تم سخر گفت: بد اعدام... ؟و بعد خنده ی گه حکمی برام 
 عصبی کرد و گفت:خوبه والله...

شی؟؟؟ تو روی من زل  صبانیت گفت :نیوشا ... تو خجالت نمیک سیمین با ع
شتی؟ خجالتم خوب گیزیه... به خیالم دخترم و  سر دا ست پ میزنی میگی دو
لی ...  ق عا نم و  خا تو  کردم  ی م کر  ف کردم...  بزرگ  ین  گ ین و رن گ ن ـــ س

نستم..وزیرلب به جان خودش غر میزد. پس از مکثی گفت:پس همینه.. نمیدو
همینه کنکور تو افتاــاح دادی... همینه ... فکر درســت نبودی... ذهنت پیب 

 دوست پسرات بوده؟ اره؟؟؟
ای گفت:  اطربی گفت:کی گفته؟؟؟ نخیرم... با لحن پر بغ شا با لحن م نیو

 این قایه مال اوایل پیب دانشگاهیه...
شا....  سیمین شدی؟ نیو محکم به زانویب زد و گفت: ِا ِا ِا... تو گرا اینطوری 

گند وقته که افتادی تو خط دوســت پســر؟ من ا ن باید بفهمم؟ تو خجالت 
 نمیکشی؟

 نیوشا اشکهایب جاری شد وارام گفت: من شیشصد ساله باهاشون بهم زدم...
 سیمین به صورتب زد و با ناله گفت: مگه گند تابودن؟؟؟

سر کالس زبانب  سی پ شن میریخت. او فقط از دو همکال شا فقط ارام ا نیو
 شماره گرفته بود و یکبارم با یکی از انها بستنی خورده بود.

همان روزهای ابتدای پیب دانشــگاهی نوتریکا انها را دیده بود و بعد از ان روز 
شان حرفی نزد. فکرش را هم  شا از ترس نوتریکا دیگر با هیچ کدام میکرد ننیو
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شاید همان روزها اگر  ستفاده کند.  ا ن در این لحظه نوتریکا از آن برگ برنده ا
 این مسئله را عنوان میکرد گنین ناراحت ودلگیر نمیشد.

ــینه اش کوبید و گفت: خدایا... فکر میکردم  ــت به س ــیمین با بغض با مش س
ن تاب  تاب مه خانم و اف یه دختر  غه.. فکر میکردم  بال قل و  عا یده دخترم  د

 است...گه کار کردی نیوشا... گه بالیی داری سر من وخودت میاری؟
صال  ست بود... ا نیوشا به تندی گفت:خوب طوطیا هم تو راهنمایی با یکی دو

 همه ی دوستام دوست پسر دارن..
ســیمین گشــمهایب را ریز کرد... با لحن عب*و*ســی گفت: همه هر غلطی 

ــونو بکنن؟ تو هم باید هرکاری که دیگران ا نجام میدن بکنی؟ بقیه میرن خودش
سرت  میندازن تو گاه... توهم باید بری؟ میدونی اگه بابات بفهمه گه بالیی به 

 میاره...
نیوشــا با ترس کنار مادرش نشــســت وگفت: ماما ا ا ان... اخه من که کاری 

 نکردم؟
بان  گه کالس ز فت: دی یده بود گ که رنگب پر به او  گاهی  با اخم ن ســیمین 

 ..نمیری.
 نیوشا سرش را پایین انداخت و گفت: نمیرم...

سیمین از جایب بلند شد و گفت:  بد به بهانه ی کالس زبان میرفتی باهاشون 
 قرار میذاشتی اره؟

شگا ه وای به حالت  سیمین با غیظ گفت: فردا میرم اموز شا گیزی نگفت.  نیو
 غیبت داشته باشی...

 نیوشا با اسودگی گفت:ندارم...



ت به کمر رو به رویب ایسـتاده بود ... نفسـب را مثل فوت بیرون سـیمین دسـ
 فرستاد وگفت: موبایل و سیم اینترنت تو بده به من...

شت... با بغض به حرال مادرش عمل  صله ی اما و اگر اوردن و ندا شا حو نیو
کرد وسیمین با گشم غره ای که به او رفت از اتاق خارج شد و در را هم محکم 

 بست.
شا از شیانه در اتاق  نیو شد و وح صبانیت میلرزید از اتاقب خارج  حرص وع

 نوتریکا را باز کرد.
شیده بود و حین موزین گوش دادن به ببرش زل  او با ارامب روی تخت دراز ک

 زده بود.
 نیوشا به سمتب امد و سیم هنزفری را با عصبانیت از گوشب بیرون کشید.

 رته؟نوتریکا با داد گفت: ُا ... َه... گه خب
 نیوشا با صدای لرزانی که از بغض ناشی میشد گفت: خیلی بیشعوری...

احتیاجی نبود که نوتریکا فکر کند گرا نیوشــا به این روز افتاده اســت. ســیمین 
 حسابی دخترش را گوشمالی داده بود.

پوزخندی زد و گفت:با خره مامان و بابا باید بدونن گه دختری تحویل جامعه 
ست نداری دستت رو بشه؟منم مثل تو میخوام روشن بشه دنیا دادن ... نه؟ دو

ــر من  ــت س ــیرینی میکردی و پش ــت کیه... اون موقع که جلو بابا خود ش دس
ته؟خوب  یادت رف که  ثل این ید فکر امروزتو میکردی... م با وراجی میکردی...

 منم دو تا ازشق القمراتو رو میکنم....گه اشکال داره... هان؟
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ست شا از حرص پو لبب را میجوید پوزخندی زد و گفت: نوتری خان فکر  نیو
 نکن ماجرای امروز یادم میره.... دارم برات...

نوتریکا با لبخندی تحقیرآمیز گفت: ُا    ... گه دختر شــجاعی ...با لحنی 
 ب گانه گفت: اسمت گیه عمو جون؟دختِر شجاع؟

 . نیوشا دست به سینه مقابلب ایستاده بود و گانه اش میلرزید
نوتریکابا ارامب ولی تند و عصبی ادامه داد : ببین دختر شجاع با ُدم شیر بازی 
یاد  که آتو ازت ز یدونی  جه ای.... خودتم خوب م نکن... هنوز خیلی جو

 دارم... مجبورم نکن همه رو یهو رو کنم.... به پر و پای منم ننیچ...
 میزنم به سیم اخر بعد واسه تو بد میشه... خود دانی...

 نیوشا زهرخندی زد وگفت: واقعا که به تو هم میگن برادر...
نوتریکا: به تو هم خواهر نمیگن... این به اون در.... و به سمت در اتاقب رفت 

 و رو به نیوشا گفت:هررری...
 نیوشا بی حرال از اتاق خارج شد نوتریکا دررا محکم بست.
 نیوشا لبه ی تخت نشست و سرش را میان دستهایب گرفت.

درســت از وقتی که گزارش ســیگار کشــیدن نوتریکا را به پدرش داده بود رابطه 
اش با نوتریکا از این رو به آن رو شــده بود... تقریبا ین ماه تمام بود که ســعی 
یب  خانواده تحقیر و تخر کدیگر را جلوی اعاـــای  به هر نحوی ی ند  داشــت

 کنند.گاهی اتب جدال سرد میشد اما از بین نمیرفت.
با خیال اینکه این کار صالح خود نوتریکا است تمام آن ه که دیده بود را نیوشا 

برای پدرش بازگو کرد تا جاوید هم با همان منطق همیشــگی اش مشــکل را 
سرزنب و داد و  شد گرا که پدرش بعد از کلی  برطرال کند اما نتیجه برعکس 



. باعث ن ..فریاد با نوتریکا در اخر با گفتن جمله ی هر غلطی که خواســتی بک
شــد تا نوتریکا واقعا انقدر خود ســر شــود که هرکای بخواهد انجام دهد.رابطه 
شان هم زوری بود... و نوتریکا  شده بود ، حتی حرال زدن سرد  شان بی نهایت 
شت. در واقع  ست میکرد وجاوید هم کاری به او ندا هم هر کاری دلب میخوا

 م میداد.هر کاری که میدانست پدرش از آن بیزار است انجا
شمکب ها و لجبازی های ب ه گانه ی  صراین ک در این بین نیوشاخودش را مق

 نوتریکا میدانست...لجبازی هایی که فقط و فقط به ضرر خودش بود.
ــب را برای از بین بردن لج و لجبازی نوتریکا کرده  نیما و نوید هم نهایت تالش

مورد او بی اعتنا نبود بودند اما همه بی ثمر بود.شــاید اگر جاوید هم نان در 
 نوتریکا وضعیت بهتری داشت.

ــت... هر دو لجباز و ین  ــت مثل باباس ــا در دل گفت: نوتریکا هم درس نیوش
تو کی میخوای آدم  یان... اه... پس  نم تاه  کدومشـــون کو نده... هی  د
بشــی....بی اره بابا...بی اره مامان... بی اره خودت پســره ی دیوونه... روی 

 و گشمانب را بست.تخت دراز کشید 
****** 

بی سر و صدا وارد خانه شد لحظه ای ایستاد تا گشمب به تاریکی عادت کند 
تلو تلو خوران از پله ها با  رفت پلن هایب را به زحمت باز نگه داشــته بود 
سختی خورد حتی  سم  شد هنوز گند قدم نرفته بود که زانویب به ج وارد اتاق 

ــت  ــله ی ناله کردن هم نداش بدون تعویض لباس خودش را روی تخت حوص
 انداخت و با ین دست مالفه را روی سرش کشید وبی درنگ به خواب رفت.
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سیمین پشت دراتاق ایستاده بود از باز کردن در امتناع کرد میدانست قرار است 
با گه صـحنه ای مواجه شـود یا بازار شـام یا میدان جنگ به هر حال از این دو 

ــمی ــنج نکند از حالت خارج نبود تص ــتر از این متش ــابب را بیش م گرفت اعص
نگ  یدار بشــی؟ ل کا...نمیخوای ب فت:نوتری ندی گ با صـــدای بل پشـــت در 

 سهره...نوتریکا... نوتر ... یکا...
سیمین پس از انکه جوابی نگرفت از بیدار کردن او منصرال شد و به اشنزخانه 

 بازگشت.
 جاوید با حرص گفت: دیشب ساعت گند برگشت؟

 ن قوری به دست فنجان جاوید را پر میکرد اهسته گفت: گهار صبح...سیمی
 جاوید با حرص گفت: پسره ی بی فکر...  بد بازم با اون سنهر رفته بود اره؟
 سیمین به دفاع از نوتریکا گفت: نه بابا... با گند تا دیگه از دوستاش بودن...

*ل ی گند ا*ل*کجاوید پوزخندی زد حرال سیمین را نشنیده گرفت وگفت: بو
 کل اتاقشو برداشته...

ســیمین گای را مقابلب گذاشــت و گفت: گیکارش داری ؟ این همه وقت 
 درس خونده داره خستگی در میکنه...

سیما تقه ای به در  شد.  جاوید با غیظ روزنامه اش را لوله کرد واز جایب بلند 
 ورودی زد و وارد خانه شد.

 خورده بود سالم کرد. رو به جاوید که گهره اش در هم گره
 جاوید: سالم زن داداش... حال شما...

ســیما با ناراحتی روی صــندلی پشــت اپن نشــســت وگفت: گه حالی جاوید 
 خان...



 سیمین : گی شده سیما؟
سیما زبانب را تر کرد و شروع به تعریف نمود. جاوید هم که گوشب از درد و 

بود به اتاق رفت تا  دل های خواهرانه ی همســر خودش و همســر برادرش پر
 لباسب را تعویض کند و به شرکت برود.

ــیما خیره بود اخرش هم طاقت نیاورد و گفت:  ــیمین همینطور مبهوت به س س
 قرار بود ابان بیان که...

شنبه ی دیگه اگه  سیما پا روی پا انداخت و گفت: از دهنم در رفت گفتم پنج 
 خدا بخواد نامزدی طال و نیماست...

 گذاشت نه برداشت گفت: ما هم میایم...مهنازم نه 
 سیمین به صورتب زد و گفت: خاک بر سرم ... تو اون هول و و ...

ســیما درحالی که به ین نقطه خیره بود گفت: گه میدونم. اهی جمله اش را 
 نقطه کرد.

ســیمین فنجان گای را مقابل خواهرش گذاشــت و گفت: اینا کی میخوان برن 
 ازمایب؟

ی که از داغی گای بلند شده بود مینگریست نفسب را فوت کرد سیما به بخار
 و گفت: فردا صبح...

شون... و باتته  سیما اهسته گفت: اگه جواب سیمین حرفب را مزه مزه میکرد که 
 پته گفت: اگه جوابشون نخوره بهم؟
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شون  سته گفت: دیگه به خود سیمین اه سیمین را به زبان اورده بود. حرال دل 
شه... هرگی خدا بخواد... مربوطه... نمید شا  که اینطور نمی ونم والله... ای 

 هرگی مصلحت باشه همون میشه....
سیما کمی گای نوشید و همان هنگام نیوشا و طوطیا با سر و صدا از باغ وارد 

 خانه شدند.
 سیما بی توجه به شلوغ کاری انها گفت: مهنازو گه کنیم؟

ستم خونه ر شویب گفت: میخوا شون مهمونی سیمین با ت س و مرتب کنم... وا
به گوش خاله م*س*تان نرســـه گه طور از مهناز پذیرایی  بگیرم... خدا کنه 

 کردیم...
 سیما با خنده گفت: اخه هنوز اومدن؟

سید: یکی دیگه بریزم؟ منظورش گای  سوال خواهرش پر سیمین بی توجه به 
 بود.

داخته بود ست گو انسیما با سر تایید کردو سیمین گفت: دفعه ی پیب یادت نی
که پیرتر شـــده و ...  ته هتل... حا   له تو تهرون داره رف تا دختر خا مهناز دو 

 استغفرالله...
سیما میخندید و نیوشا وطوطیا گوشهایشان را تیز کرده بودند تا متوجه حرفهای 

 مادرانشان شوند.
شیده بود. به زور جوابب را  ست...  شی اش از خواب برخا صدای زنگ گو با 
سوخت و  شت گریه های او را گوش میداد. دروغ گرا دلب  داد. تمام مدت دا
ــاعت دیگر در  ــد تا ین س ــت دیگر به او بدهد و قرار ش پذیرفت که ین فرص

 کافی شاپ همیشگی منتظرش باشد.



تلفن را قطع کرد.ســاعت از پنج بعد از سهر گذشــته بود. صــبح هم ین بار از 
 گرا اینقدر خوابیده بود؟!صدای مادرش بیدار شده بود اما... 

ــوخت به زحمت روی تخت  ــید گلویب میس ــرش کنار کش مالفه را از روی س
 نشست شقیقه هایب تیر میکشید دیشب واقعا زیاده روی کرده بود .

 سیمین از پشت در اتاق صدایب میزد: نوتریکا....... نوتریکا............
ری ســه و باصــدای بلندتزیر لب گفت:ای کوفت و نوتریکا...مرگ نوتریکا بر

کا  کا نوتری قدر نوتری جدت این یدارم...ســر  خدا ب به  یدارم... مان ب ما فت: گ
 نکن...رو مد من راه نرو...

شب که دیر  شید و در اتاق را باز کرد و گفت: نوتریکا دی سیمین نفس عمیقی ک
اومدی خونه،پدرتم عصبانیه...بهونه دستب نده...میشناسیب بسه دیگه گقدر 

 . بلند شو... باید اتاقتو مرتب کنی...میخوابی..
و صدای خاله اش را از طبقه ی پایین شنید که سیمین را صدا میزد.بعد از رفتن 
مادرش به سمت حمام رفت و ین دوش اب سرد که در گرما فوق بی نظیر بود 
سوم  سرخب انداخت این بار  شمهای پف کرده و  گرفت. در آینه نگاهی به گ

خمیردندان آغشــته میکرد ولی هنوز تا حدی دهانب بوی  بود که مســواک را به
شروع به  شت...لثه اش هم  صله ی جنجال پدرش را ندا ا*ل*ک*ل میداد. حو
به خودش تزریق  ین دوز  یداد...  جا م جای دلب  خونریزی کرد. این را ک
کرد.ســهمیه ی فاکتورهشــتب هم رو به اتمام بود...دهانب را شــســت و نفس 

ــانه ها ــید .ش یب را با بی قیدی با  انداخت.گرا هنوزدهانب بوی عمیقی کش
شد... موهایب را رو به  شد  ا*ل*ک*ل میداد؟!با خود گفت:به درک...هرگی 
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ــد و درش را  ــید کرد و پس ازین دوش جانانه با هوگو از اتاق خارج ش با  س
 هم مثل همیشه قفل کرد.

و مشــغول از پله ها پایین می آمد.جاوید روی صــندلی گهواره ای نشــســته 
 خواندن کتاب بود.

 زیر لب سالمی گفت و از سرال میوه ی روی میز سیبی برداشت.
تاقتو قفل نکن... میخوام مرتبب کنم...  ســیمین صـــدایب کرد و گفت: در ا

 بیانهارتم داغ کردم....
نوتریکا: خودم برگشــتم جمع میکنم... دارم میرم بیرون.... ســیمین اعتراضــی 

 جانب نوتریکا ختم شد.کرد که به بی پاسخی از 
ید از با ی عینن  ســنگینی نگاه پدرش را حس کرد و به او خیره شـــد. جاو
م*س*تطیلی اش نگاهی به ســر تاپای آرش انداخت جین آبی فاق کوتاه که 
روی زانو و گند جای دیگرش پاره و پوسیده شده بود به همراه تی شرت مشکی 

قب بسته بود،را به تن جذب که عکس گند صلیب وجمجمه ی سفید رویب ن
 داشت جاوید با پوزخندی تحیر آمیز دوباره مشغول مطالعه شد.

 خواست از خانه خارج شود که نیما صدایب زد.
 نیما: فردا داریم میریم ازمایب خون بدیم...

 نوتریکا:خوب؟
نیما: تو هم بیا یه گکاپی بکن.... از اخرین ازمایشـــت دو ماه گذشــته... در 

 تزریق داری...ضمن فردا نوبت 
 نوتریکا گیزی نگفت.

 نیما زیر گوشب با غیظ گفت: م*ش*ر*و*ب نخوری تو خونت میمونه...



ــد.طوطیا هم تنها با نگاه او را بدرقه  ــه ای گفت و از خانه خارج ش نوتریکا باش
 کرد.

نیما هم پشت سر او از خانه خارج شد و به سمت خانه ی خاله اش رفت.نبی 
 سنگفرش بود که نیما سالم داد. خان در حال تمیز کردن

نبی خان جارو به دست عرق پیشانی اش را با لنگی که دور گردنب بود خشن 
 کرد و گفت: خوش میگذره نیما خان...

 نیما دستهایب را در جیبب فرو کرد وگفت: بد نیست نبی خان...
فت: هی  یه داد و گ ندش تک جاروی بل به ســر گوبی  نه اش را  گا خان  نبی 

 جوونی...
 نیما لبخندی زد و نبی خان اهی کشید و گفت: راستی نیما خان...

 نیما منتظر نگاهب میکرد.
 نبی خان اهسته گفت:گطور بگم... نگران نشی ها...

 نیما با گهره ای که سراسر رنگ شده از انتظار بود پرسید:گطور شده؟
شتم باغ و اب و جارو میکردم...  ستب گند وقت پیب که دا دم دینبی خان : را

 اقا کوگین داشت میرفت سمت در که یهو وسط راه نشست رو زمین...
 نیما با هول گفت: کی؟

نبی خان با تته پته گفت: هول نکن بابا جون... همین گند روز پیب....من که 
سرم گیج رفت... خالصه با یه اب  شده؟ گفت:هی ی  شب گفتم:گی  رفتم پی

به ســیمین  مد... گفتم کبری  جا او حالب  ند  فت: دلشــو ق ما گ گه ا خانم ب
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نه  که جوو قا کوگیکم  ـــه... ا باش ید مهم  ـــا با خودم گفتم : ش نداره...منم 
 ...حواسب به خودش نیست... با اون مریایب... و نفس عمیقی کشید.

نیما اهســته تشــکری کرد... در این گند وقت کم پیب می امد نوتریکا حالب 
ال تا ســاعتی پیب خوب بد شــود. اخرین بار شــب اعالم نتایج بود.به هرح

 بود.شاید نباید نگران میشد.به ارامی تقه ای به در ورودی زد و وارد شد.
 بعد از سالم علین با سیما پرسید: طال کجاست خاله؟

ــده  ــیما با خنده گفت: تو اتاقب... من گفتم خواهرزاده ام برای یه بارم که ش س
 واسه خاطر من اومده یه سری بهم بزنه...

 ندگی فقط سرش را پایین انداخت و گیزی نگفت.نیما با شرم
ســیما با لبخند گفت: برو خاله جون... برو که از صــبح معلوم نیســت گب 

 شده... نیمای خونب پایین اومده ... و خودش از حرال خودش ریسه رفت.
 نیما هم پله ها را دو تا یکی طی کرد و به اتاق طال رفت.

سته ش صندلی مقابل کامنیوترش ن صالح  او روی  بود و گند طرح گرافیکی را ا
 میکرد.

 نیما : به به ... طال خانم حال شما...
 طال با سردی سالم کرد.

 نیما کنارش امد و به میز کامنیوتر تکیه زد وگفت: گرا اماده نیستی؟
 طال شانه ای با  انداخت وگفت: حوصله ندارم...

ــفحه ی مانیتور زل ــت و  نیما متعجب به او که تمام مدت به ص زده بود نگریس
 گفت:طوری شده؟

 طال: نه...



نیما کالفه دستی به صورتب کشید و صندلی طال را به سمت خودش گرخاند 
 و گفت: مطمئنی؟

 طال بدون انکه به او نگاه کند به پنجه هایب خیره شد.
 نیما منتظر بود.

 ؟کمی بعد نیما نگا هی به او انداخت و گفت: میشه یه لیوان آب برام بیاری
 طال با لحنی نسبتا تندی گفت: مگه گالغی؟ پاشو خودت بریز....

 نیما متعجب به او نگاه میکرد آهسته پرسید: طال طوری شده؟
 طال بی حوصله گفت: نه مگه قرار بود طوری بشه؟ گرا همب مینرسی؟

طال خواســت از اتاق بیرون برود که نیما دســتب را گرفت و او را روی تخت 
 و گفت: گی شده؟ کنار خودش نشاند

 طال نفس عمیقی کشید و گفت: گفتم که هی ی...
 نیما: این قیافه ی هی ی نیست....

 طال در گشمانب خیره شد و گفت: به جز من گند نفر دیگه تو زندگیت بوده؟
ــدای بلند  ــورت او ... در اخر هم طاقت نیاورد با ص نیما فقط زل زده بود به ص

 خندید.
شتانب را ترق ترق طال هم با غیظ اخمهایب  صل انگ شیده بود و مف را درهم ک

 میشکست.
 نیما که متوجه وخامت اوضاع شده بود گفت:نکن.. لقوه میگیری..

 طال اهسته گفت: به تو مربوط نیست... برو بیرون کار دارم...
 نیما مبهوت صدایب زد : طال...
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 ..طال گیزی نگفت. نیما پوفی کشید و گفت: این گه حرفیه تو میزنی.
 طال: یا جوابمو بده یا برو بیرون من کلی کار دارم....

نیما کامال روی تخت دراز کشــید و گفت: تو امروز زده به ســرت... و مالفه 
 راروی خودش کشید وگفت: پس من میخوابم... و زمزمه کنان با خود ادامه

 داد :منو بگو ازخواب عصرم زدم خانم و ببرم بگردونم...
 را کنار زد و گفت: من زده به سرم...طال با حرص مالفه 

 نیما سکوت کرده بود.
 طال: مگه با تو نیستم ؟جواب منو ندادی...

 سال پیب که اومدم اعتراال کردم، دادم ... یادت رفته؟ 5نیما: جوابتو 
به نتیجه رســیدم که دروغ گفتی...  تازه  یادم نرفته  نه  ســـال پیب که  5طال: 

 ...پرسیدم گفتی من اولی و اخریشم
 نیما: خوب.... من کاری کردم.... حرفی زدم.... عملی ازم سر زده؟

 طال: نوتریکا گی میگفت که داره شاگردی تو رو میکنه؟
ــد و گفت:  نیما به قاب عکس خودش که روی میز کنار تخت طال بود خیره ش

 منم حالیم نشد منظورش گیه....
 همیدم....طال ین تای ابرویب را با  داد وگفت: ولی من خوب ف

 نیما پوز خندی زد و گفت: بفرمایید ترجمه کنید بلکم ما هم شیرفهم شیم....
طال از جایب بلند شــد و مقابل پنجره ایســتاد و گفت: همه تو فامیل میدونن 

 نوتریکا گه جور پسریه ... به اندازه ی موهای سرش دوست دختر داره....
شی اینونیما با خنده گفت: بارین الله.... آفرین...  سته نبا شافی... خ  گه اکت

 که همه میدونن...



طال با بغض گفت: وقتی یه هم ین ادمی میگه داره شاگردی تو رو میکنه یعنی 
گی؟ یعنی تو از اونم بدتری.... معلوم نیست قبال گقدر گند کاری کردی... یا 

 حتی همین حا  وقتی از خونه میری بیرون گه غلط میکنی....
شم ها شد و گفت: طال؟ ! خواب نما نیما با گ شده از حیرت نیم خیز  یی گرد 

ند  شـــدی؟میفهمی گی داری پشـــت ســر هم بلغور میکنی.... گرا گر
میگی....هی کس واســـه حرال نوتریکا تره هم خرد نمیکنه..... اون وقت تو 
اینقدر که دهن بینی گرندیات اون پســره ی یالقوز و میکوبونی تو فرق ســر 

ب ابا.... خیلی کار درســتی ...و زیر لب زمزمه کرد: مرده من...... دمت گرم 
 شورتو ببرن نوتریکا که از دست تو یه آب خوش از گلومون پایین نمیره...

 طال: اره همه دروغ میگن جز تو...
ست و بدون انکه کاری بکند موس را می رخاند و لحظه ای  ش مقابل مانیتور ن

 بعد عنان اشکهایب را رها کرد.
میقی کشــید و روی تخت نیم خیز شــد و به آرنجب تکیه کرد و نیما نفس ع

 گفت:طال دیوونه گرا گریه میکنی؟؟؟؟....
 طال با هق هق گفت: واسه گی از من پنهان کردی....

 نیما موهایب را از روی صورتب کنار زد و گفت: گیو؟
 طال: گند تا دوست دختر داشتی؟

  گی باهم بزرگ شدیم... از جیننیما: طال مثل اینکه یادت رفته جفتمون از ب
شته ای داره... من  سی تو زندگیب یه گذ شم هرک  5و پوک هم باخبر بودیم بعد

ســال پیب که خدا زد پس کله امو بهت تو همین اتاق گفتم عاشــقتم ... یادت 
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رفته؟ من که همون روز که تو رو خواســتم بهت گفتم که از یه خر دیگه هم 
رفیقای من اومدن خواســتگاریت من حرفی  خوشــم میومد...... بعدشــم مگه

ست نه  صال به روت اوردم.... عزیز من مهم حا   20سال پیب... نه 10زدم ا
 سال دیگه....

 طال که کمی آرام تر شده بود گفت: نیما اگه من بمیرم تو بازم ازدواج میکنی...
تا از گهره  فت  ندان گر به د نامزدم نکردیم.... و لبب را  ما هنوز  ما:  ی نی

 غابناک طال نخدد.
 طال باز پرسید:اره یا نه؟

نیما گهره ی غمگینی به خود گرفت و گفت:به جون .طال. بعد از اینکه ازدواج 
سم میخورم... قول میدم... قول میدم... به جون  شد... ق کردیم... اگه طوریت 

 ب ه های نداشته ام ... تا هفتت صبر کنم بعد... و با صدای بلند خندید...
 با بالب محکم به صورتب زد و گفت: خجالت نمیکشی... طال

ــبر میکنم.... به جون طال  ــه... تا گهلت ص ــه....باش نیما: نزن.... نزن... باش
 دیگه بیشتر از این نمیتونم تنها بمونم... .وباز خندید.

با همون خره  فت:  بد  ته ای گ با گهره ی در هم فرو رف طال: رو تو برم.... و 
 مگه نه؟

 خدایا منو نجات بده.... رفتنمون کنسل شد؟ پشیمون شدی؟نیما:
 طال با غر گفت: باید این طرحا رو تموم کنم...

 نیما به دیوار تکیه زد و گفت: طال ؟
 طال:هوووم؟

 نیما با لحنی نسبتا ماطرب گفت: فردا میریم ازمایب...



 طال لحظه ای از کارش دست کشید و گفت: اره...
 داد وگفت:میدونی... من.... من...خیلی دوست دارم... نیما اب دهانب را فرو

 طال گیزی نگفت.
نیما لبهای خشــکب را بازبان تر کرد وگفت:اگه ازمایشــا... و جمله اش را به 

 انتها نرساند.
طال بدون انکه به نیما نگاه کند اهسـته گفت: پنج سـال پیب که اومدی تو این 

کردم که فکر میکردم دارم خواب  اتاق بهم گفتی دوســتم داری... اونقدر ذوق
میبینم... نمیخوام یه روزی به این فکر کنم که ای کاش پنج ســـال پیب ، اون 

 لحظه رو واقعا تو خواب میدیدم !
که  به فردایی  فت:راجع  که طال گ ند  ـــت حرفی بز ندی زد و خواس ما لبخ نی

 نیومده... نمیخوام گیزی بشنوم و گیزی بگم...
 بهم میدی؟و با لبخند گفت: شامم 

 نیما با لبخند فقط گشمهایب را به نشانه ی تایید باز و بسته کرد.
******* 

 نوید رو به پرستاری که رگ نوتریکا را پیدا میکرد گفت: گقدر طول میکشه؟
 پرستار اهسته سوزن را در دست او فرو کرد وگفت: احتما  دو ساعت...

ست.نوتریکا هم  ش شه ای ن سری تکان داد و گو بی تفاوت هنزفری اش نوید 
درگوشب بود و اهنگ گوش میداد. اهمیتی هم نمیداد که خون گه کسی است 

 که حا  در رگهایب جاری میشود.
 نیما و طال هم به اتاق امدند.
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 نوید:تموم شد؟
نداخت وگفت: اره... قراره فردا عصــر جوابو بهمون  به نوتریکا ا نیما نگاهی 

 ...بدن... فکم دراومد تاراضیشون کنم
ــه ی  ــین اینجا برم یه کم خرت وپرت بگیرم واس ــنس رو به طال گفت: بش و س

 صبحونه...
طال کنار نوید نشست و با دلسوزی به نوتریکا خیره شد و اهی کشید.هموفیلی 
درد بدی بود از کودکی تا به حال...این تزریق های خونی هم دردســر ســـاز 

سی مبتال نبود. هم سیمین هم مادر خودش  بودند. به جز نوتریکا دیگر ک خاله 
به ارب برد نوتریکا  یادگاری را  که این  ها کســی  ما تن ند ... ا قل بود نا هر دو 
ید ونیما وهم نین هی کدام از دخترا که حتی ناقل هم نبودند،ســـالم  بود.نو

 سالم... و ان وقت نوتریکا... نفس عمیقی کشید.
در همان اتاق پســر ب ه ای هم گوشــه ای ســرم به دســت کز کرده روی تخت 

 نشسته بود و مادرش سعی داشت ب ه ی شیرخوار دیگری را ارام کند.
ــمت او رفت وگفت: گرا  ــکالتی دراورد و به س ــت در کیفب کرد و ش طال دس

 اخمات تو همه اقا خوشگله؟
سرم خونی بود که به  سوزه... منظورش  شید و گفت: جاش می سر ب ه اهی ک پ

 دستب متصل بود.
 ت: این شکالت و بخوری جاش نمیسوزه...طال لبخندی زد وگف

خه موقع  ـــد میخورمب...ا که تموم ش فت: این  ندی زد وگ پســر ب ه لبخ
 دراوردنب هم بازم دستم میسوزه...

 طال با لبخند پرسید:اسمت گیه؟



 پسرب ه موهایب راعقب فرستاد وگفت: شایان...
 طال :گه اسم قشنگی... گند سالته؟

 شایان: ده سالمه...
 ش را ساکت کرده بود وبه طال نگاه میکرد که با پسرش گرم گرفته بود.زن ب ه ا

طال رو به زن که گهره اش فوق العاده شکسته شده بود نگاهی انداخت وسالم 
 کرد.

و کنار اوایســتاد وگفت: پســر شــیرینیه.... و همانطور که موهایب را نوازش 
 میکرد گفت: خداحفظب کنه...
 ظب نکرد...زن پوزخندی زد وگفت: خدا حف

 طال با ناراحتی و تعجب به او نگاه کرد و زن گفت: میدونی اچ آی وی گیه؟
 طال به زور اب دهانب را فرو داد.

 زن ارام اشکهایب روی گونه هایب سر میخورد.
شید... حتی گند قدم هم از او  شایان پس ک ستب را از  به  ی موهای  طال د

 زور پرسید:گطوری؟ فاصله گرفت... پس از گند لحظه سکوت به
شده را طوطی وار تکرار میکرد ...  سب را فوت کرد و انگار کلمات از بر  زن نف
شــاید برای هزارمین نفر بود که تعریف میکرد .با لحنی که امیخته به بغاــی 
کهنه بود گفت: ســه ماه پیب که خون بهب زدن... دو هفته بعدش خورد زمین 

تاد و ورم کرد.بردیمب  پاش خون اف فت:اچ ای وی و  تان... دکتره گ مارســ بی
داره... معلوم نیست خون کی بهب خورده که... و به طال نگاه کرد که گقدر از 

 پسر کوگکب دور شده بود.
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با امدن نیما ،طال هم فرصت را مغتنم شمرد وبدون گفتن حرفی از کنار شایان 
 ---و مادرش فاصله گرفت.

ه میکرد که گهره شان به شدت در هم نیما متعجب به نوید و نوتریکا وطال نگا
 گره خورده بود.

 نوتریکا هم ساکت با کاغذی مشغول درست کردن ین قورباغه بود.
ــد.  ــته برای نیما تعریف کرد و نیما با نگرانی به برادر خودش خیره ش نوید اهس
شت کار  سکوت و اه ها ی کوتاه گذ ساعت که تمامب به  شت دو  پس از گذ

تریکا به سمت شایان رفت. قورباغه ی کاغذی را به او داد. نوتریکا تمام شد. نو
به طال هم  ـــت داد. با او دس نه  ید و مردا نه اش را ب*و*ســ ـــد و گو خم ش

 نگریست.طال ارام سرش را پایین انداخت.
 لحظه ی اخر نگاهب به نگاه زن افتاد که سناسگزارانه به او خیره شده بود.

 فصل سوم:مسافر...
 ناکی باز شد و طال جیغ کشید:تو هنوز بیدار نشدی؟در اتاق به طرز وحشت

و فقط خدا میداند بیدار شدن با صدای بنفب و جیغ جیغوی طال گه مصیبت 
 و عذابی است که صبح پر لطافت و عطوفت جمعه بر او نازل شد...

ست و طال  ش سید روی تخت ن طوطیا برای جلوگیری از دوباره جیغ زدن طال 
ماموریتب را به انجام رسانده اتاقب را ترک کرد.ساعت با خیال راحت از اینکه 

ما وقتی  ته ادم خوش خوابی بود ا یده بود.الب هشـــت صــبح بود و خوابب پر
ــد که در ین  ــدایی باش ــدای گوش خراش و قرمز و آژیر کب طال اولین ص ص
صــبح دل انگیز به پرده ی گوش هرکس برســـد مطمئنا اصــحاب کهف هم 

به خواب  باره  ند دو به طوطیا ی نمیتوان گه برســـد  ند  له برو ســیصـــد ســـا



مفلوک...کب و قوســی به اندامب داد و از جایب بلند شـــد...تمام کتابها و 
باز  پا کنارشـــان زد و راهی برای خودش  جزوه ها روی زمین پراکنده بود...با 
فت...کیلینس نگین دارش  به هوا ر ته جیغب  قدم اول رابرنداشــ کرد...هنوز 

پایب ف رو رفته بود...روی تخت نشــســـت و کیلینس را به بیرحمانه در کف 
کناری انداخت و کف پایب را مالید...ان موقع که التماسب میکرد تا موهایب 
را ســفت نگه دارد هم ین زور و قدرت و قوتی نداشـــت اما حا  کف پای 
نازنیب را اش و  ش کرده بود...با این حال امیدش و از دست نداد و از جایب 

ن بار ارام و با دقت قدم برمیداشــت که مبادا گیز دیگری بخواهد بلند شــد...ای
ــد...نگاهب به طبقه ی پایین  از او انتقام بگیرد...با موفقیت از اتاقب خارج ش
مد...یکی  فت...یکی می ا یر م ند...یکی  ید لول مه در هم می  تاد ه ف ا

د وایستاده...نشسته......همه مشغول کاری بودند...سیما وسط سالن ایستاده ب
یا هر دو همزمان دســتور  یا هر دو ریز میخندیدند  و ســیمین هم کنارش...
له ها ایســتاده بود افتاد  با ی پ به طوطیا که  میدادند....ســیمین نگاهب را 

 گفت:سالم خانم خانم ها...بیدار شدی؟
 سیما هم لبخندی زد و گفت:برو یه دوش بگیر...این گه وضعشه؟

 ودر میان خمیازه گفت:ســـ.... م...اهی کشید ودستهایب را باز کرد 
 طال از کنارش رد شد و گفت:علین...گه خبره...ببند گاله رو...

و از پله ها پایین نیامده با  رفت...به حمام پناه برد...خوشــبختانه کســی انجا 
شوار  س شن کردن موهایب با  سواک و خ نبود...بعد از ین دوش اب گرم و م

شــب میخورد هیچ کس نمیتوانســت درک کند که وقتی گرمایب به ســوراخ گو
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شرتی تنب کرد...هد بند  ست میدهد.... تی  ساس خوش ایندی به او د گه اح
لیمویی اش را که خیلی دوستب داشت را به سرزد و موهایب را ازاد روی شانه 
ها ریخت...نگاهی به ابروهایب کرد...وقت برای ارایشــگاه نبود باید خودش 

شد...ابر ست به کار می صوص که این بار د شده بود...به خ سما ند  وهایب ر
یه  اخری تو ارایشــگاه داده بود انتهایب را تیغ زده بودند و حا  بیشــتر شــب
ــغول ارایب  ــله مش ــده بود اما خوب به او می امد...با حوص ــامورایی ها ش س
شت میز ارایب بلند  شکلن در اورد و با خره از پ شد...کمی هم جلوی اینه 

دیگر خودش از خودش دل کند...همین مانده بود خود شیفتگی  شد یا به نوعی
 به دیگر امراضی که به او نسبت میدادند افزوده شود...

دگمه ی شــلوارش را با بدبختی بســـت...خیلی گاق نبود...اما به قول خاله 
خارج  تاق  ـــت و تو پر بود ... تی شــرتب را مرتب کرد و از ا ســیمین درش

ست باید گه کا سی یادش بیاید که او شد...نمیدان ر کند...فقط امیدوار بود ک
صبحانه نخورده است... که خدا رو شکر او را یادشان نرفته بود...بی بی کبری 
ــل عزیزش بخار بلند  ــیرعس ــنزخانه رفت....از لیوان ش ــدایب کرد و به اش ص
شمن میزدند و نان داغ  سل و پنیر گهار نفری به او گ شد...کره و خامه و ع می

ـــد....بی بی کبری بربری می با ولع مشــغول ش یا منو بخور...او هم  فت:ب گ
م*س*تخدم خانه ی دو برادر بود...در واقع خانه زاد بود...از خودش شــنیده 
ــده و حا  هم گرد بی رحم پیری  بود: که از همان ب گی اینجا بوده و بزرگ ش

شدند و شنزخانه  سته...طال و نیما با هم وارد آ ش طال روی گهره ی مهربانب ن
خودش را روی صــندلی پرت کرد و لقمه ای که طوطیا برای خودش درســت 



کرده بود را از دستب کب رفت و گفت:نخور گاق میشی... و رو به نیما گفت: 
 بیا عزیزم... صبحانه نخوردی...

 نیما گشمکی زد و لقمه را گرفت و لو طال را کشید و گفت: ناز بشی...
 طال خندید و گفت: هستم...

 را صدا زدند و او از اشنزخانه خارج شد.نیما 
طوطیا با غیظ و تهوع نگاهی به هیکل ترکه ای طال کرد ....حســودیب نمیشـد 

 ولی کال بدش می امد به او بگویند گاق...گون اصال گاق نبود...
طال گایب را بدون قند می خورد از این ســوســول بازی های افراطی لوس و 

یا اگر م که طوط های  مدنب خود ازاری  حال بود برای روی فرم ا یمرد هم م
 انجامشان دهد...

 نگاهب کرد و گفت:ساعت گند میان؟
 طال:اگه بدون تاخیر باشه...ساعت شیب غروب...

 طوطیا به صندلی تکیه داد و پرسید:نوتری کجاست؟
 طال:رفته دنبال گوسفند...

د و فنطوطیا خنده اش گرفت... با گهره ای باز شده و لحن شوخی گفت: گوس
 فرستادن دنبال گوسفند؟

طال با صدا خندید و گفت: ساکت... راجع به برادرشوهر من درست صحبت 
 کن...

سید:  ست میکرد پر طوطیا حین اینکه ین لقمه ی پر مالت کره پنیر و گردو در
 نوید و روزبه کجان؟
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 طال:رفتن دنبال میز و صندلی...
ــده ب ــه ی لبب کره ای ش ود انداخت و گفت:طیبه از طال نگاهی به او که گوش

 ا ن تو ارایشگاه نشسته...
 طوطیا پوزخندی زد و گفت: نیوشا گی؟

 طال:اون رفته دنبال لباس....
طوطیا لیوان شــیر عســل عزیزش را ین نفس ســر کشــید...تا اخرین قطره...و 

 اخرش هم نفس عمیق و ین اروق شیرین که صدای آژیر طال بلند شد.
گفت:الهی درد بی درمون بگیری...خفه بشــی طال که گندشــب شــده بود 

 ایشاّ  ...حالم و بهم زدی لعنتی...
 طوطیا بیخیال از کنارش بلند شد و گفت:اینقدر حرص نخور...گاق میشی...

ــتاده بود و با کمن نوید و روزبه  ــت ین وانت ایس ــد... نیما پش وارد حیاط ش
صندلی ها را خالی میکردند...در باغ گرخی زد.. شتند  .دو م*س*تخدم که دا

ــیدند و پیب  ــده بود رومیزی میکش ــان روی میزهایی که گیده ش ــناختش نمیش
 دستی و گلدان میگذاشتند...حس کمن نداشت...

شت  شیدن بود... طوطیا نگاهب را به پ سیگار ک شغول  جلوتر رفت...روزبه م
 سر نوید دوخت و گفت:سالم عمه هایده...
سوز سیگار خودش را  شد و با  اند ولی وقتی دید مادرش هایده در روزبه هول 

این اطراال نیست...از وانت پایین پرید و به دنبالب امد...و او هم دویدو پشت 
باغ رفت...استخر را خالی کرده بودند و رنگ زده بودند...از بوی رنگ خوشب 
صدایب کرد  ست روزبه هم گون نوید  ش می امد روی ین نیمکت زنگ زده ن

 .بی خیال گرگم به هوا شد



سینه خارج  سب را مثل اه از  سمان بود و هوای پاییزی... نف طوطیا نگاهب به ا
 کرد.

 گرا آه میکشی؟-
 صدای نوتریکا بود.

 طوطیا نگاهب کرد و گفت:یاد آقا بزرگ افتادم...
 کنارش نشست و گفت:گته؟

 طوطیا:گمه؟
 نوتریکا:یه گند وقتیه تو خودتی...

 تو کوک من؟ طوطیا لبخندی زد و گفت:گطور شده رفتی
ست با  میرفتی ولی  سمت...از دیوار را شنا ستی...می شه نی نوتریکا:مثل همی

 حا ...خیلی ساکتی...
قدرها  طوطیا حرفی نزد. از توجه او دلب قیلی ویلی میرفت. پس نوتریکا ان 

 هم که نشان میداد بی اهمیت نبود.
 نوتریکا نگاهب کرد و گفت:این لکه گیه روی پیرهنت...

شت به دماغب زد...وخودش پقی تا طوط سرش را پایین اورد نوتریکا ین م یا 
 زد زیر خنده...

طوطیا با غیظ نگاهب کرد ...همیشه وقتی اینکاررا نوتریکا میکرد حرصب در 
نه از عمل او از گیجی خودش و گول خوردن همیشــگی اش... گرا  مد  می ا

 گاهی احمق میشد؟!
 نوتریکا: فردا امتحان ایین داریم؟
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شته... ط سه ی دیگه کالس عملی نو سه جل وطیا:اره... زنیکه احمق برای من 
ودهانب را کج کرد وگفت: دوبلت افتاــاحه....خودش هی ی بلد نیســت... 

 مسخره....
نوتریکا خندید و گفت: صبر میکنم کالس عملیت تموم بشه با هم بریم ازمون 

 بدیم....
 طوطیا با لبخند نگاهب کرد.

 و گفت:هان... تا به حال منو ندیدی؟نوتریکا پاتن زد 
ــته بود و بوی  ــس ــد و نوتریکا هنوز نش طوطیا گیزی نگفت و از کنارش بلند ش

 رنگ را می بلعید.
ساعت گهار بعد از سهر بود و انها فرودگاه بودند...طوطیا تمام مدت در حال 
غر زدن بود.از گرما کالفه بود...میخواســـت ســرش را بزند به دیوار...در دل 

فت:اخه برای گی باید دو ســـاعت زودتر به اینجا می امدیم...خدایا من و گ
 بکب...

 سیما رو به خواهرش سیمین گفت گفت:پس گرا نمیاد؟
طوطیا مادرش را نگاه کرد پر از حرص و غیظ و خشــم....زیر لب گفت:برای 

 اینکه دو ساعت زود تر اومدیم...برای این نمیاد...ای الهی نیاد...
 وشب گفت:دیوونه فکرات و تو دلت بکن... و خندید.نوید زیر گ

ــغول  ــمی به نوتریکا نگاه میکرد. مش طوطیا لبب را به دندان گرفت...زیر گش
 بازی با گیم موبایلب بود.

 طبق معمول بیخیال...نیما و طال مشغول صحبت بودند.



اوهم لبخندی به انها زد و به ســمت دیگری خیره شــد...طیبه و حمیده مثل دو 
وسن خیمه شب بازی کنار هم نشسته بودند....با ان موهای عجق وجق و عر

روســری و شــالی که نمیفهمید گه مدلی روی ســرشــان بود اما نبود...موهای 
بلوند حمیده و موهای مب طیبه خیلی در ذوق میزد...حمیده فقط دو سه سال 

د. به هر زده بواز او بزرگتر بود و طیبه که هم سـن او بود . دینلمه وقید کنکور را 
به نظر  له  ـــا ـــت س فت هش های ســی و ه ثل زن ـــان م هایش حال گهره 
شمهایب گو بود  میرسیدند...نیوشا باز قابل تحمل بود...ولی خوب کمی گ
سید ولی اوخیلی خودش را به خاطر  صال به نظر نمیر البته به عقیده ی طوطیا ا

داشت. در  اهتان قایه مالمت میکرد.قل نوتریکا بود ولی بیشتر به طوطیا شب
 فامیل فقط سه نفر گشم خاکستری بودند.خودش ونیوشا و نوتریکا...

ست مثل عمو  شمب در شبیه طوطیا بود تا نوتریکا... البته زیر گ شتر  شا بی نیو
جاوید کمی گود بود و گشمهایب را درشت تر نشان میداد ضمن اینکه پوست 

ــبیه خاله  ــت با گانه ولبهایی که کامال ش ــیمین بود فرمگندمگونی داش  اش س
لبهایب کوگن و برجســته بود... در نظر طوطیا صــورت نیوشـــا ازاو خیلی 
جذاب تر بود... طیبه اگر به خودش نمیرســید شــبیه بومی های افریقایی بود 
ولی حمیده واقعا خوش گهره بود اما قدش خیلی کوتاه بود و با کفب پاشــنه 

و طور تلق تلق کنان به این سدار که طوطیا نمیدانست قلقب گیست که با ان ان
ست حتما او هم مینوشید  سو میرفت و گاهی هم میدوید ... که اگر میدان و ان 
گرا که صدایب را از ب گی خیلی دوست داشت...تلق تلق...نگاهی به وضع 
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سی و  سی و جین طو شال طو شکی و  سنورت بود.مانتوی م خودش کرد... ا
 کتونی های جیر مشکی.

ـــا ثل دو س عت م ـــا ـــاکن بودن بیزار دو س جا س یا از یک ـــت...طوط گذش ل 
شد...در حرکت...پر از انرژی بود و  شت در جریان با ست دا شه دو بود...همی
به شــکر گفت :که  یه کند...خدا را هزار مرت یدانســـت گطور خود را تخل نم

 هواپیما تاخیر نداشت...وگرنه دیگر گطور این مصیبت را تحمل میکرد!
ن خودشان را به شیشه گسبانده بودند ... عمو مادرش سیما و خاله اش سیمی

یا پچ پچ  یال از دن ما و طال بیخ پدرش جالل هم همینطور...نی ید و  جاو
میکردند...همین پنج شنبه... دقیقا دو روز دیگر مراسم نامزدیشان بود . جواب 
شت ، طال وقتی فهمیده بود تا  شکلی ندا شبختانه هیچ م شان هم خو ش ازمای

ــحا ــاعت از خوش لی گریه میکرد... به هر حال گهره ی انها خیلی از بقیه دوس
ــنگینی و  ــت س ــحال تر بود...ان دو دختر عمه ی جلفب هم با خره ژس خوش
متانت به خودشان گرفته بودند و از ین اینه به اندازه ی ین بند انگشت داشتند 
بار خودشـــان را نگاه میکردند... ومدام از هم مینرســیدند :من  برای آخرین 

 بم ؟...خو
 بوی پسر مجرد به مشامشان خورده بود !

شان بودند  ستاد ه بودند ونظاره گر افراد خانواده ا شه ای ای طوطیا و نوتریکا گو
ست یا  شه ان طرال را نگاه میکردند...انگار باغ وحب ا شی شت  که گطور از پ
ین موجود خارق العاده را داشــتند به نمایب میگذاشــتند...خالصــه ان دو 

 وشه ای برای خودشان ایستاده بودند...بیخیال گ



نوتریکا لرزشی را توی جیبب حس کرد...گوشی اش را در اورد...شیده اس ام 
 اس داده بود:کجایی جوجو؟

 نوتریکا :فلودگاه...
 شیده:عمو اومده؟

 نوتریکا : دخترخاله ی مامانم اومده...
 شیده : اووو... حا  گی گی اورده؟

 ..نوتریکا:هنوز نیدونم که.
 شیده:سهم منم بیار... و ارم لبخند.

 نوتریکا :به گشم...
شیده زد بای و تا او خواست جوابب را بدهد صدای بم و مردانه ای را شنید که 

 گفت:سالم... و متعاقب ان صدای طوطیا که گفت: سالم...
شخص را بیاورد پایین  سرش را با  گرفت اماده ی ین حرکت برای اینکه پوز 

ست...ولی که به گه ج سالم کرده...فکر میکرد مزاحم ا راتی امده و به طوطیا 
 مات شد روی گهره اش...

شمهای قهوه ای و  شکالتی و با گ شلوار کرم وپیراهن  سری جوان با کت و  پ
ستخوانی و هیکلی گهارشانه زل زده بود به طوطیا و  صورتی ا موهای فندقی و 

 لبخند مهربان و گرمی روی لبب بود.
 ...نگاهب کرد

ــنید که به خواهرش حمیده گفت:گه ج*ی*گ*ریه این  ــدای طیبه را هم ش ص
 پسره...
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 باز گفت:سالم عرض شد....
 اینبار با نوتریکا بود.

اب دهان دخترها در حال ریزش بود....سیمین با گشم غره جاوید با نگاه خیره 
سید بقیه را نگاه کند با خره خودش را جمع و ج رد ور کنیما ونوید با اخم...نر

 وگفت:سالم...
 پسر جوان لبخندی زد و گفت:تو باید نوتریا باشی درسته؟

ــا...  ـــ نوتریکا اصال از نگاه او خوشب نمی امد با این حال گفت: نوتری ...کـ
 تعمدا اسمب را بخب بخب گفت.

ستب  شبختم... و د سرجوان هم لبخندی زد وگفت: بله... منم ماهانم... خو پ
 جلو اورد.را به نشانه ی اشنایی 

ــب کار  ــده بود که اینقدر هول بود...نفس ــید...گه مرگب ش نفس عمیقی کش
ــد و نزد بقیه  ــگی اش از ماهان دور ش خودش را کرد و با اعتماد به نفس همیش
رفت تا با مهناز و فریدون ســالم وعلین کند. متوجه دختر کوگن و سریفی 

 شد که کنار مهناز ایستاده بود.
 ارامی به او سالم کرد و دستب را جلو برد.کمی جا به جا شد . به 

 دختر با لبخند پاسخب را داد و دست نوتریکا را به منظور اشنایی فشرد.
نوتریکا با ترس دســت او را رها کرد. فوق العاده سریف و کوگن بود . انقدر 

 که واقعا ین لحظه ترسید اگر انگشتانب را فشار دهد حتما خواهد شکست.
سیاه رنگی  صورت گرد و کوگکی شبق زده و شانی اش را موهای  شت که پی دا

پوشــانده بود. رنگ پوســتب در تاــاد با موهای پر کالغی اش مهتابی بود. 
شکی و نافذ بودند و در عین حال  شمهایب م ابروهایب کمانی و نازک بود. گ



کوگن... بینی اش هم کوگن... لبهای غن ه و برجســته و باز هم صــفت 
 ن اجزای صورتب می سبید.کوگن بود که به تن ت

قدش کوتاه بود تقریبا تا ارنج نوتریکا.... و هیچ ابایی هم در ننوشــیدن کفب 
ــکننده بود. دختر کوگن و  ــت.هیکلب سریف و نحیف و ش ــنه دار نداش پاش

 سریفی بود. صورتب زیبا نبود ، اما مالحت و سرافت خاصی داشت.
 ید بریم...نیما رو به دختر کوگن صدا زد:مریم خانم بفرمای

به ارامی از کنار نوتریکا  مریم ســـاکب را روی شـــانه ی نحیفب انداخت و 
 گذشت. بوی عطرش م*س*ت کننده بود.نوتریکا هنوز ایستاده بود.

یعنی همه با هم ســالم و علین کردند...یعنی او اخرین نفر بود؟...با خودش 
بینم که ل و بگفت:خدا لعنتت نکنه شیده نذاشتی قیافه ی این دخترای خل و گ

گطور اب از لب و لوگه شــون راه افتاده بود...حتما ســوژه خنده ای بوده برای 
 خودش...

با صــدای پیام کوتاه گوشــی اش به خودش امد.صــبا برایب اشــعار عاشــقانه 
 ارسال کرده بود.

سیما و جالل  شدند مهناز و فریدون وماهان ومریم به خانه ی  وقتی وارد خانه 
 کنند. رفتند تا استراحت

سیاهب زل زده  سقف و ببر  شد...و به  او هم به اتاقب رفت و روی تخت پهن 
شیده اس ام  شی اش کرد... صفحه ی گو شید و نگاهی به  بود.بی علت اهی ک

 اس داده بود:
 بی تو مهتاب شبی باز از ان کوگه گذشتم...
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 فکر نکن یاد تو بودم...
 کار نداشتم بیکار میگشتم...

نداشــت.... گوشــی اش را روی ســایلنت گذاشــت و  حوصــله ی جواب دادن
 گشمهایب را بست...خیلی خوابب می امد.

خواب دید در حال افتادن از اســب اســت که از تخت پرت شــد پایین...کمی 
طول کشــید بفهمد کجاســت ...اســبب کجارفت...تازه فهمید خواب دیده 

حیاط را ...ســاعت هشــت و نیم بود...فقط ین ســاعت خوابیده بود.از پنجره 
دید میزد...مهناز و شوهرش و پدر و مادر خودش و خانواده ی خاله سیما همه 
مد. در این بین مریم  ـــان می ا ندش ـــدای بگو بخ ند و ص یاط جمع بود در ح
به نوتریکا نگاه  با لبخندی ژکند  تاق او زل زده بود و  به پنجره ی ا م*س*تقیم 

 میکرد.
ی اتاقب خودش را اویزان کرده  طوطیا هم متوجه او شـــد که تا کمر از پنجره

 است.
 گند قدم جلو امد و گفت: ساعت خواب...

نوتریکا خمیازه ای کشید و گفت: گقدر سر و صدا میکنین... اصال درست و 
 حسابی نخوابیدم...

 نوید هم با صدای بلند خندید و گفت: تو که راست میگی....
 طوطیا: بیا پایین..

 پنجره نشست. نوتریکا: ا ن میام... و لبه ی
 صدای فریادجالل بلند شد:پسر میفتی...کار دستمون میدی...

 نگاهی به عمویب انداخت و گفت:خیلی گاکریم عمو...



ــته  ــر زش ــورتب و گفت:پس ــیمین محکم زد به ص جالل خنده اش گرفت و س
 خجالت بکب...

 سیما لبب را به دندان گرفت و گفت:خاله جون لباست و عوض کن بیا پایین...
 تریکا به خاله اش نگاهی کرد و گفت: به من گه احتیاجیه؟نو

با دست نوید و نیما وماهان و روزبه را نشان داد و گفت:تا وقتی شماها هستین 
 من بیام گه کار... شماها هستین دخترا هستن... من گیکاره ام؟

شم غره رفت و طیبه  شا هم گ سیمین از خجالت لبب را به دندان گرفت...نیو
 ب بود او به این میمون بازی ادامه دهد گون در حال ریسه رفتن بود.از خدای

 طوطیا باز گفت: بیا دیگه...
 با لبخند گفت: اطاعت امر...

وپایب را از لبه ی پنجره رد کرد...جیغ همه به هوا رفت و نیما با نگرانی به زیر 
 پنجره امد و گفت:میخوای گیکار کنی؟

 نوتریکا:بیام پایین دیگه...
 ما:اینطوری؟نی

 نوتریکا:اشکال داره...
 نیما:میفتی...

اهمیتی به حرفب نداد.ارتفاع خیلی نبود..شاید سه الی گهار متر...قبال هم از 
 پنجره پایین امده بود.ولی نه جلوی این همه تماشاگی...

جای  گاز را گرفت .. پای دیگرش را رد کرد و دســتب را دراز کرد و لوله ی 
شد... ستب که محکم  پایب را از لبه ی پنجره جدا کرد و دور لوله حلقه کرد د
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ــید و با ین پرش  ــنس پای دیگرش و در اخر هم کمی خودش را پایین کش وس
 عالی مقابل مریم که کمی ان طرال تر ایستاده بود فرود امد.

 مریم لبخندی زد و گفت: فرود خوبی بود....
و به سمت منزل سیما و متقابال لبخندی زد و مریم به ارامی از کنارش گذشت 

 جالل رفت.
با نگاه او را نگاه میکرد که باطمانینه دور میشد. گوشه ای روی تخت نشست. 

 ماهان و نوید مشغول صحبت بودند.
 درحالی که برای خودش میوه پوست میکند ، مریم هم برگشت.

درســت کنار نوتریکا جا بود.مریم همانجا نشــســت. نوتریکا هم بی تفاوت 
 د.حتی تالشی برای جمع کردن خودش نداشت.نشسته بو

 خیاری را که پوست کنده بود را به سمت مریم گرفت وگفت: میخوری؟
 مریم: مرسی... صرال شده....

 نوتریکا ین تای ابرویب را با  داد و گفت: گه لفظ قلم...
 مریم به خنده ای اکتفا کرد.

 نوتریکا : راستی اسمت گی بود؟
 ن بحث این سوال را پرسیده بود.میدانست ،برای باز کرد

 مریم پایب را روی پا انداخت و گفت: مریم...
 نوتریکا: هان.....گند سالته مریم؟

 مریم موهایب را کنار زد و گفت: گند بهم میخوره؟
 نوتریکا نگاهی سرتا پای او انداخت و گفت: پونزده... شونزده....

 ران بودین؟مریم هوومی گفت و نوتریکا گفت:گند سال خارج ای



 سالی میشه... 15مریم:
 نوتریکا: یعنی تمام عمرت اونجا بودی؟ خیلی خوب فارسی حرال میزنی....

 مریم لبخندی زد و گفت: زبان فارسی و خیلی دوست دارم...

 صحبتها هول وحوش کنکور و نوتریکا و موفقیتب میگذشت.
 مریم پرسید: گی انتخاب رشته کردی؟

 ف زدم...نوتریکا: اولیشو برق شری
ــی  ــال از گرم گرفتن نوتریکا با مریم راض مریم با لبخندی تایید کرد. طوطیا اص
نبود. حس حسادت بر وجودش گیره شده بود و نمیدانست گطور باید از شر 

 ان خالص شود.با غیظ به مریم نگاه میکرد.
سیمین ابدا نمینذیرفتند ا سیما و  صرار میکرد انها به هتل بروند.  ا ممهناز مدام ا

ند... کمتر از دوروز برای  پذیرفت ند  که درپیب رو داشــت کارهایی  به  با توجه 
 برگزاری مراسم وقت داشتند.

هرگند تقریبا همه گیز اماده بود اما استرس خوب برگزار شدن دست از سرانها 
 برنمیداشت.

شرکت را براورد  سیس ین  ساب هزینه های تا شین ح جاوید درحینی که با ما
مشــکلی برای خرید ســـاختمونب ندارم... اما اگه کارتون  میکرد گفت: من

 نگرفت...؟ بهتر نیست فعال جایی و اجاره کنید و بعدا....
نیما میان کالم پدرش امد وگفت: ماهان هم موافقت خودشــو اعالم کرده... 
فت خوب  کارمون نگر جایی وبخریم بهتره ... اگرم  یه  عدشــم از ا ن  ب

 میفروشیم....
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صورتب کشید وگفت:تو از ماهان وکارش مطمئنی؟ تو یه روز  جاویددستی به
 گطوری به این نتیجه رسیدی که اونو شرین خودت کنی؟

نیما خندید وگفت: یه روز گیه پدر من... من وماهان گند ماهه که از طریق 
ایمیل و تلفن در ارتباطیم.... اون نمونه کارهای برنامه ریزی شو برام فرستاده.. 

 ان...بعدشم ما به مدرکب نیاز داریم... همشون معرکه
 جاوید لبخندی زد وگفت: باشه... حا  بذار جشنتون برگزار بشه... بعدا....

 نیما با ارامب سرش را به پشتی مبل تکیه داد.
********** 

شبیه ین پرنسس شده بود و نیما با ان کت  طال در ان لباس یاسی رنگ بیشتر 
شلوار ین دست سفید و پیرا شبیه ین شاهزاده ی و  هن یاسی وکراوات سفید 

 تمام عیار...
 هر دو به ارامی با موزیکی که پخب میشد درحال ر*ق*ص بودند.

 طیبه از طوطیا پرسید: نوتریکا کجاست؟
 طوطیا با اخم به او خیره شد و گفت: میاد با خره...

سر شم غره ای به او رفت و همان لحظه متوجه ورود نوتریکا و پ ی جوان طیبه گ
 شد.

به بی نظیر بود. جین مشــکی ذغالی و جلیقه ی مشــکی و  تینب در نظر طی
شکی که کمی براق بود... همه ی اینها ین طرال ان  سفید و کراواتی م پیراهن 

 کاله شاپوی مشکی ین طرال...!
 طیبه به سمتب رفت و گفت:گه عجب برادر داماد....

 پسر جوان سالم کرد.



 شد و گفت: سنهر دوستم.... دخترعمه ام طیبه...نوتریکا عهده دار معرفی 
سته گلی که خریده  سمت جایگاه رفت تا د سنهر به  طیبه خوشبختمی گفت و 

 بود را تقدیم نیما و طال کند.
 طیبه:خوش تیو شدی...

 نوتریکا بی اهمیت به او لیوان اب پرتقالی برداشت و گفت: بودم....
 طیبه:گه خبرا؟

 نوتریکا:سالمتی....
 ه: راستی...طیب

 نوتریکا سرجایب جا به جاشد و گفت:گی؟
 طیبه لبخندی زد و گفت:یه مهمونی دعوتم....میای؟

 نوتریکا:کجا؟
 طیبه:ادرسب ورامینه....

 نوتریکا:من حوصله ی ب ه بازی ندارم...
 طیبه پوزخندی زد و گفت: منصور دربندی و میشناسی؟

 ودتی....نوتریکا با تعجب و لحنی کب دار گفت: برو...خ
طیبه خندید و گفت:کارتب مال یکی از دوســتامه.... اون نمیتونســت بره من 

 قراره برم... یه همراهم با خودم میتونم ببرم.... خود دانی...
صندلی ها  سمت جایگاه ر*ق*ص رفت.جایگیری میز و  شد و به  و از او دور 

بود و  به گونه ای بود که ین منطقه ی دایره ای شــکل در وســط انها خالی
 مشخص بود به گه منظوری خالی است.
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نوتریکا لیوانب را گوشــه ای گذاشــت و به ســمت طیبه رفت و مقابلب قرار 
 گرفت. صدا به صدا نمیرسید.
 اما نوتریکا پرسید:گند شنبه؟

 طیبه:گهارشنبه ی هفته ی دیگه...
 نوتریکا: باشه... لطف میکنم و همراهیت میکنم....

ای به خودش گرفت و گفت: شـــاید بخوام با دوســتت طیبه قیافه ی فکورانه 
 برم... اسم قشنگی داره سنهر....

نوتریکا گیزی نگفت وخواســت از او جدا شــود که گفت: قهر نکن... یکی از 
 دوستامم دنبال یاره... به اونم بگو بیاد...

 نوتریکا لبخندی زد وسری تکان داد. سنهر قطعا از خدایب بود.
 طیبه: یه گیزی؟

 ریکا:گی؟نوت
 طیبه:باید با من بریم خرید....

 نوتریکا: من بهت باج نمیدم...
طیبه اخم کرد وگفت:من میخوام یکی همراهم باشــه... کی پول خواســت... 

 باشه؟
نوتریکا گیزی نگفت و طیبه دســت دور گردنب انداخت وگفت: بگو باشــه... 

 نوتری...
 ده من... باید مطمئننوتریکا:باشـــه... حرفی نیســـت... فقط کارت دعوتتو ب

 شم...
 طیبه:گشم عزیزم...



موزین به ین اهنگ اذری تغییر پیدا کرد. لزگی کارها وســط بودند و نوتریکا 
شت. ر*ق*ص پایب عالی بود.  سم...نظیرندا هم که بی رقیب در این گونه مرا

 هرگند تمرین زیادی هم برده بود.
ب مریم بود. به سمتپس از صرال شام گوشه ای نشسته بود که درست مقابل 

 رفت .
 مریم سالم کرد و نوتریکا هم جوابب را داد .

 مریم: قشنگ میر*ق*صی...
 نوتریکا:تو نبودی... اصال یه بارم نیومدی وسط....

قاچ کرد و  مریم لبخندی زد و گفت:من خیلی اهلب نیســتم... و ســییبی را 
 مقابلب گذاشت وگفت: بفرمایید...

 فت: واقعا بلد نیستی؟نوتریکاتکه ای برداشت و گ
 مریم: اره.... ر*ق*صی که من بلدم به درد اینجور مجالس نمیخوره...

 نوتریکا:گطور...؟
ــن اندی  ــگال باید بر*ق*ص ــه با اهنگ خوش مریم :حرکات باله رو قطعا نمیش

 اجرا کرد...
 نوتریکا از تعبیر او با صدای بلند خندید و مریم هم به خنده انداخت.

سانتی اش را از پا در می طوطیا با حرص ر شنه ده  شا که کفب های پا و به نیو
اورد گفت: این داداشت گه ندیده است... یه دقه با این یه دقه با اون... امشب 

 یه بارم سمت ما نیومد....
 نیوشا با تمام وجود گفت:به درک...
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طوطیا با اخم به ســمت تاج ها و دســته های گل رفت و رو به طال که با نیما 
 غول صحبت بود گفت:من گند تا از این رزا میخوام....مش

سمتب  سنهر به  شغول جدا کردن گند گل رز بود که  طال قبول کرد و طوطیا م
سرک گندش خوشب نمی امد. نوتریکا هم گشته بود برای  صال از این پ امد. ا

 خودش دوست پیدا کرده بود.
 سنهر سالم کرد و طوطیا اجبارا جوابب را داد.

 ما گه نسبتی با عروس و داماد دارین؟سنهر: ش
له و دختر عموی  خا فت: خواهر عروس ... دختر  ید و گ یا پوفی کشــ طوط

 داماد....
شت و اخب  ست گلی را جدا کند که تیغ دا سنهر هوومی گفت و طوطیا خوا

 درامد.
 سنهر :اجازه بدید کمکتون کنم....

شاخه گل مرد نظر را به ارام سنهر هم  سبد بیرون اورد طوطیا حرفی نزد.  ی از 
 وگفت:باعث افتخاره از این گل خوشتون اومده...

 طوطیا متعجب پرسید: گطور؟
 سنهر: این دسته گلیه که بد سلیقگی منو به عرصه گذاشته....

ید ....  مای فت: نفر با این حال گ ته بود.  نده اش گرف یا از لحن ادبی او خ طوط
 خیلی قشنگه....

اصال به گشم نمیاد.... و شاخه گل رز قرمز را به سنهر:د ر مقابل زیبایی شما 
 سمتب گرفت.

 نوتریکا باد کرده بود ...



مریم در حال تعریف ازبناهای پاریس بود که متوجه درهم رفتن نوتریکا شــد 
 وپرسید:طوری شده؟

 نوتریکا:برمیگردم...و از جایب بلند شدو به سمت سنهرو طوطیا رفت.
 ت و گفت:خوش میگذره؟دستب را روی شانه ی سنهر گذاش

ســنهر با لبخند گفت:نگفته بودی دخترخاله ی به این خوشــگلی داری... هان 
 راستی دخترعموتم هست....

طوطیا بی اعتنا به تعریف او دو شاخه گل رز سفید و صورتی جدا کرد و گیزی 
 نگفت.

نوتریکا با حرص بازوی سنهر را کشید و سنهر عذرخواهی کوتاهی کرد . با هم 
 گوشه ای از باغ رفتند. به

نیوشا با سرعت خودش را به طوطیا رساند وگفت:گی شده؟ گرا این عصبانی 
 بود؟

 طوطیا خندید و گفت: فعال داره صیغه ی غیرت و صرال میکنه....
 نیوشا خندید و طوطیا هم با لبخند گند گل دیگر جدا کرد .

 نیوشا اهسته گفت:این ماهان خیلی حواسب به توه...
 با تعجب گفت:من فکرمیکردم بیشتر گشمب دنبال توه... طوطیا

نیوشــا شــانه ای با  انداخت وگفت: پس هیزه... وایی... روزبه امشــب خیلی 
 خوشگل شده...

 طوطیا خندید و گفت:به پای نوید نمیرسه...
 نیوشا ابرویب را با  داد وگفت: مطمئنی منظورت نویده؟
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 طوطیا :گطور؟
 ه نوتریکا .... و ادامه نداد وگفت:هی ی ولب کن...نیوشا خندید و گفت: اخ

 طوطیا هم ین شاخه ی گل رز دیگر برداشت.
 سنهر منتظر به او که به نظر عصبی می امد خیره شد.

 نوتریکا تند نفس میکشید.
 سنهردست در جیبب کرد وگفت:گته؟

 نوتریکا:فکر نمیکنی لقمه ی بزرگتر از دهنت برداشتی؟
. ونگاهب را به سمت طوطیا گرخاند وگفت:تـُــُنــله.... سنهر:نه... هرگند..

 ولی خوشگله...
نوتریکا گنان سیلی به صورتب زد که سنهر فقط توانست به سمتب ب رخد و 

 مبهوت نگاهب کند.
 سنهر:گته احمق....؟

نوتریکا:دور فامیل منو خط بکب... اوردمت مهمونی... دخترای اینجا همشون 
 د یا نه؟ناموس منن... حالیت ش

سنهر بالحن مسخره ای گفت:ُاه.... ُاه... اقای ناموس پرست... گطور جوشی 
 شدی؟

 نوتریکا پوفی کشیدو گفت:اصال مهمونی تموم شد... خوش اومدی....
 سنهر با دلخوری گفت: بد دعوت دخترعمه اتم باید رد کنم؟

جه ونوتریکا فقط نگاهب کرد.طیبه کی با ســنهر صــحبت کرده بود که او مت
 نشده بود. کمی مکث کرد وگفت:اون به خودت مربوطه....

 سنهر:اهان طیبه ناموست نیست؟



 نوتریکا کالفه گفت:سنهر پاتو از گیلیمت درازتر نکن...
سنهر اهسته زیر گوشب گفت:اتفاقا منم عاشق دخترای نجیب و افتاب مهتاب 

 ندیده ام...
و طوطیا به طرز وحشــتناکی  نوتریکا یقه اش را گرفت که دید ماهان با نیوشــا

گرم گرفته اســـت. خون خونب را میخورد. لعنتی هر جا را میگرفت از جای 
 دیگر در میرفت.

یقه ی سنهر را رها کرد و دیگر گیزی نگفت. گرمب شده بود. به سمت ماهان 
 و طوطیا و نیوشا رفت.

 ماهان لبخند ی به او زد وگفت: گطوری؟
با دســـت ازادش کالهب را از ســرش نوتریکا دســتب را درجیبب فرو ب رد و

 دراورد ومشغول باد زدن خودش شد.
 ماهان با لبخند گفت: این لباسا خیلی بهت میاد...

نوتریکا هم نان ساکت بود و با نگاهی تردید امیز او را مینگریست. ماهان بی 
 توجه به او با طوطیا و نیوشا مشغول صحبت نیمه کاره اش شد.

تعریف میکرد که قرار است در ایران بمانند و طی سفر اتی  برای نیوشا و طوطیا
 که در پیب رو دارند تمام کارهای بازگشت به وطن را انجام دهند.

 باز صدای ارکست بلند شد که مهمانان را فرا میخواند. زمان بریدن کین بود.
کا این  به نظر نوتری عد نیوشـــا انجام داد. و  تدا طوطیا و ب ر*ق*ص گاقو را اب

س شد. بد تر از همه اینکه ق ست با سخره ترین بخب ین مهمانی میتوان مت م
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بال  ها فیلم گرفت. فقط دن خانگی از هر دوی ان با دوربین فیلمبرداری  هان  ما
 فرصت بود ان فیلمها را پاک کند.

کین با موفقیت بریده شد و در حالی که خدمتکاری مشغول تقسیم کردن بود. 
 سمت ماهان امد. نوتریکا سرفی را برداشت و به

 ماهان هم نان فیلم میگرفت.
 دوربین را از او گرفت وگفت:تو کین بخور... من جات فیلم میگیرم...

 ماهان با لبخند تعارال او را پذیرفت.
ــا بود یا طوطیا... همه را  خدایا نوتریکا گه میدید تمام فیلمها یا زوم روی نیوش

 رفت. پاک کرد و با لبخند ی فاتحانه به سمت ماهان
********** 

ین پوستر جدید را به دیوار زده بود و با لذت در حال تماشایب بود. تمام دیوار 
سیاه کنار  سرش حلقه کرد و به نزاع دو بوفالوی  ستب را زیر  را فرا گرفته بود. د

 ین دریاگه نگاه میکرد. واقعا جذاب بود.
صویر زنده ای بود از ین شمب بود. ت ست مقابل گ عکاس  حیات وحب در

 مشهور مکزیکی....
شی کامال در هم فرو رفته بود و خونی که جاری بود  سر ان دو بوفالوی وح دو 

 کامال قابل تشخیص بود. نوتریکا باید از سنهر ممنون می بود.
ســنهر بابت اتفاق دیشــب گنین هدیه ی ارزشــمندی را به او اهدا کرده بود. و 

ــبح ه ــده نوتریکا هم کامال از او ممنون بود. ص م در ازمون رانندگی پذیرفته ش
بود وحا  باید صبر میکرد تا گواهینامه اش بیاید. طوطیا ونیوشا نتوانسته بودند 

 رضایت سرهنگ را جلب کنند به همین علت هر دو رد شده بودند.



لباس هایب پخب وپال روی زمین بودند . کمی ســرگیجه داشــت به عالوه ی 
و هایب کار کشــیده بود وکمی پای گنب اینکه شــب گذشــته بیب از حداز زان

ورم داشــت. به همین علت روی تختب دراز کشــیده بود و حین گوش دادن به 
 موزین به تصویر نزاع خیره بود.

 صدای زنگ پیام کوتاهب بلند شد. مریم بود. با لبخند پوشه را باز کرد.
ر وقت عص در جواب نوتریکا که ین ساعت پیب به او پیام داده بود که ایا برای

 دارد تا با هم گشتی در خیابان های تهران بزنند ...
او حا  جواب داده بود: ســالم... تنها گیزی که تو ایران نصــیبم شــده وقت 

 زیاده...
 نوتریکا با عجله تایو کرد وگفت: پس میام هتل دنبالت...

ــر میایم منزلتون...  ــت... عص ــد داد: احتیاجی نیس مریم پس از ده دقیقه پاس
 مین جون دعوتمون کرده برای شام... اون موقع میتونی منو ببری بیرون.سی

 نوتریکا با اخم به صحفه ی گوشی اش خیره بود. گرا مادرش به او نگفته بود؟!
با عجله دوش گرفت و لباس مرتبی هم پوشید و کمی هم اتاقب را مرتب کرد. 

س سردرد دوباره درواقع هرگه روی زمین ریخته بود داخل کمد پرت کرد. با ح
 روی تختب دراز کشید.

 نوید وارد اتاقب شد. نوتریکا خواب بود.
 اهسته صدایب کرد وگفت:گرا خوابیدی؟

 نوتریکا بارخوت روی تخت نشست و گفت:گرابیدارم کردی؟
 نوید:ماهان اینا اومدن...
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ــعی کرد جلوی نوید بروز  ــید. س ــد. زانویب تیر کش نوتریکا از جایب بلند ش
صویر رو به رویب که  ندهد و به ست کمدش رفت. اما نوید حینی که غرق ت

 همان نزاع بوفالو ها بود گفت: گرا میلنگی؟
 نوتریکا:نه...

 نوید به گشمان خواب الود او خیره شد و گفت:میگم گرا میلنگی...
 نوتریکا: یه کم زانوم درد میکنه...

شب ورجه وورجه کرد ی... وبا نوید گو گو نگاهب کرد و گفت:بس که دی
 لحن کامال متفاوتی که نگرانی از ان می بارید گفت:حا  خیلی درد داری؟

 نوتریکا:نه... این تی شرته بده؟
نوید با تعجب نگاهب کرد. نوتریکا اصــو  هیچ وقت ،هرگز،اصــال درمورد 

 لباس پوشیدنب از هیچ احدی نظرخواهی نمیکرد.
حال بیرون اوردن پیراهن با گفتن بد نیســت به وســواســیت او خیره شــد که در

 دیگری بود.
نوتریکا:این خوبه؟ ین پیراهن طوســی بود. تصــمیم گرفت ان را با جین ابی 

 رنگ بنوشد.
 نوید فقط او را نگاه میکرد. عجیب بود اینقدر به خودش میرسید.

همزمان با هم ازاتاق او خارج شدند.مریم هم به خاطر حاور او ایستاده بود. 
ــت داد. طوطیا مثل مار به خودش مینی ید. از حرص او به نوتریکا با مریم  دس

جوکی که ماهان تعریف کرد با صــدای بلند خندید. بدتر اینکه نوتریکا هم از 
لج ماهان و خنده های بلند طوطیا با مریم گرم صـحبت بود. دقایقی بعد رو به 

 مریم گفت:اماده ای بریم؟



 مریم لبخندی زد و گفت: اره...
 پاشو...نوتریکا:پس 

 مهناز رو به انها گفت: کجا؟
 نوتریکا:میخواستم یه کم تهران و نشونب بدم...

 ماهان:گه فرصت خوبی...
 نوتریکا با غیظ به ا و خیره شد.

 ماهان ایستاد و رو به جوانها گفت:گطوره همگی با هم بریم؟
 ...نیوشا از جا پرید. مریم رو به برادرش گفت: ما قراره بریم نمایشگاه نقاشی

 ماهان: تو رو خد اینجا دست بردار...
 مریم خندید و گفت: حتما اگه بتونم....

 ماهان دستهایب را به هم زد وگفت: خوب... پس نریم؟
شما  شید  شان امد وگفت:گرا میریم... مریم خانم اگه موافق با نوید میان حرف

شگاه بیاید درب شگاه ... بعد رو به نوتریکا گفت: بعد نمای د ...همون نبرید نمای
 ا گیق همیشگی...

ــا نگاه میکرد. اگرنوید  ــه... و به طوطیا ونیوش ــتگی گفت: باش نوتریکا به اهس
 ونیما همراهشان نبودند قطعا اجازه نمیداد ماهان انطور جو ن بدهد.

 با مریم زودتر از بقیه ازخانه خارج شدند.
 نوتریکا:نمایشگاه نقاشی کجاست؟

 منو ببری نمایشگاه نقاشی؟مریم: مگه واقعا میخواستی 
 نوتریکا :پس گی؟
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مریم خندید و گفت: ازقیافه ات معلوم بود از حاــور ماهان خوشــت نمیاد... 
 تنها بهانه ای بود که به ذهنم رسید.... ماهان از نمایشگاه وگالری متنفره...

 نوتریکا اهانی گفت و با هم سوار ین تاکسی دربست شدند.
به نشــســته بودند. مریم لبخندی زد وگفت:جای در کافی شــاپی با دکور کل

 قشنگیه...
 نوتریکا:گطور اینقدر خوب فارسی حرال میزنی؟

ــی و  ــب از فردوس ــبح تا ش ــند و ص مریم: وقتی پدر و مادرت هر دو ادیب باش
 مولوی و ب*و*ستان و گلستان برات حرال بزنن .. وضع بهتری نداشتی...

 نوتریکا:جالبه....

 مریم:احتما ....
 ریکا کمی از بستنی اش خورد و گفت: مدرسه میری؟نوت

 مریم خندید و گیزی نگفت.
تان  ید اول دوم دبیرســ با گه تو ایران بودی ا ن  ندمی؟ ا کا:کالس گ نوتری

 میبودی...
مریم سرش را تکان داد و بی توجه به صحبتب گفت: میدونی از تلفظ و اهنگ 

 اسمت خیلی خوشم میاد...
 رد. مریم با ارامب بستنی اش را میخورد.نوتریکا به او نگاه میک

 نوتریکا: شنیدم قراره ایران زندگی کنید...
مریم:اره... مامان و بابا دیگه تحمل اونجا موندن و ندارن... ماهان هم کامال با 

 موندن راضیه...
 نوتریکا:تو گی؟



 مریم: خوب بستگی داره...
 نوتریکا: به گی؟

سـال  15و راضـی کنم بمونم یا برگردم.... مریم: نمیدونم هنوز نتونسـتم خودم
 زمان کمی نیست...

 نوتریکا: مریم؟
 مریم: بله...

 نوتریکا: تو هم بمون... اینجا دینلمتو میگیری و میری دانشگاه دوست نداری؟
مریم با صدای بلند خندید....انقدر که اشن از گشماش جاری شده بود. پس 

ست خودش را کنترل کند  ستری نوتریکا که از از مدتی که توان شمان خاک به گ
تعجب دو دو میزد خیره نگاه کرد و گفت: شــرمنده... دیگه نتونســتم تحمل 

 کنم...
 نوتریکا:گیو..

 مریم با لبخند گفت: من درسم و تموم کردم... به قولی لیسانس طراحی دارم...
 نوتریکا با دهان باز نگاه میکرد.با خره به تعجبب مسلط شد وگفت:گند سال

 جهشی خوندی؟
به نمایب  یدش را  باز خندید... حین خندیدن دندانهای ردیف و ســف مریم 
ــتمال  ــته میخندید اما تمام وجودش میلرزید. کمی بعد دس ــت. اهس میگذاش
 کاغذی ای برداشت و اشن گشمب را زدود و گفت: نوتریکا تو گند سالته.؟

 نوتریکا:نوزده... نیمه دومی ام...
 ید: گه ماهی؟مریم هوومی گفت و پرس
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 نوتریکا: مهر... گطور؟
 مریم:گه روزی...

 مهر...گطور؟ 28نوتریکا کال فه دستب را   به  ی موهایب فرو برد وگفت: 
ــت روز ازت  ــت وهش ــب ماه و بیس ــال و ش ــه س مریم پس از مکثی گفت:س
ساب کن ببین متولد گه ماه و روزی ام؟و لبخند گرمی را به گهره  بزرگترم... ح

 ی او پاشید. ی بهت زده
شا میکرد. مریم هم با کمال ارامب  نوتریکا بدون انکه حتی پلن بزند او را تما

 بستنی اش را میخورد.
 نوتریکا با خره لبب را با زبانب خیس کرد وگفت:داری شوخی میکنی؟

 مریم شانه هایب را با  انداخت وگفت:نه...
به او نمی امد که سه سال از او نوتریکا با دهان نیمه باز او را نگاه میکرد. اصال 

ید او را مریم خانم صـــدا  بزرگتر باشـــد...حا  بهتر درک میکرد گرا نیماو نو
ید ونیما خیلی کوگکتر بود. او گقدرراحت دختری که  میزدند.تازه مریم از نو
قدر  نام کوگن.... درعمرش این با  طاب میکرد.  از خودشــبزرگتر بود را تو خ

 .حس نمیکرد ضایع شده است
 باشرمندگی که از او بعید بود گفت: من من... من نمیدونستم واقعا...

 مریم لبخندی زدو گفت: خوبه که بهم نمیاد... از این موقعیت خوشم میاد.
 نوتریکا با من من گفت: ببخشید مریم خانم..

شدم مریم  سال ازت بزرگترم  سه  ستب را به زیر گانه برد وگفت:گون  مریم د
 خانم؟

 ... اخه... گیز... واقعا بهتون نمیاد...نوتریکا:نه



 مریم به پشتی تکیه داد وگفت:گرا اینقدر رسمی شدی...؟
نوتریکا ســرش را پایین انداخت وگفت: اخه... من ... گی بگم؟ یع ... یعنی 

 سالتونه؟ 22واقعا شما 
 مریم خنده اش گرفته بود.

قتی از فت: ودرحالی که دستی به صورتب میکشید وشالب را مرتب میکرد گ
 ایران رفتم... هفت سالم بود... فارسی حرال زدنمم بد نیست...

 نوتریکا:حق با شماست....مریم خانم..
مریم: نه نشــد....خانمشــو بردار... من تازه داشــتم به لحن صــمیمیت عادت 

 میکردم.
صحبت کرده  شد. با دختران زیادی  ساکت  سرش را پایین انداخت و نوتریکا 

ســال از او بزرگتر بود. یا هما... ولی مریم... حتی ان لحظاتی  بود . کیمیا پنج
هم که فکرمیکرد که او پانزده شانزده ساله است هم نمیتوانست خیلی پا از حد 

 خودش فراتر بگذارد.هرگند او ترجیح میداد با فامیلی خیلی درارتباط نباشد.
 یندی نداشت.به هر حال از اینکه او سه سال از او بزرگتر بود احساس خوشا

 مریم اهسته صدایب زد.
 نوتریکا سرش را با  گرفت و به او خیره شد.

 مریم:ناراحتی؟
 نوتریکا:ازگی؟

 مریم:ازاینکه بهت نگفتم...
 نوتریکا:نه... مهم نیست...
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 و نگاهی به سرال بستنی او انداخت وگفت:تموم شد؟
 مریم: بله... ممنون.... میرم حساب کنم...

 ب گرفت....نوتریکا انگار ات
 مریم جدی گفت:به هر حال ازت بزرگترم...

خانم این  فت:مریم  کا گ جدی بود . نوتری کامال  ماتب برد.مریم هم  کا  نوتری
 گه حرفیه... شما مهمون ما هستین....

 مریم:واقعا؟
 و کمی بعد گفت: پس درخواست ین مهمون رو رد کردن کار زشتیه؟

 واستی؟نوتریکا:بله خوب....ولی....اخه گه درخ
 مریم: یه شرطه... شایدم یه درخواست.....

 نوتریکا:گی؟
 مریم: از لحن رسمی بدم میاد....

شیده بود  شد...  شن  شمب به ین نقطه خ ست حرفی بزند که گ نوتریکا خوا
شه...  شد به تندی گفت: با با ین دختر جوان... خدا خدا میکرد او را ندیده با

عث گشاد شدن گشمهای مریم شد من برم حساب کنم... شماهم.. حرفب با
 ...زود تصحیح کرد وگفت: یعنی تو هم... برو بیرون....

مریم از هول شدن اون متعجب شد. ازجایب بلند شد که متوجه نگاه خصمانه 
 ی دختر جوانی شد.لبخند ی به او زد و از کافی شاپ خارج شد.
شاپ بیرون امد.همان دختر هم همزمان با  شد. نوتریکا هم از کافی  او خارج 

 نگاه گرخانب خیس از اشن بود.



نوتریکا گیزی برای گفتن نداشت. شیده با قدمهایی تند سمت پیاده رو را پیب 
 گرفت.

 مریم متعجب پرسید:میشناختیب....
 نوتریکا: مهم نیست...

 مریم:دوستت بود؟
 نوتریکا به تکان سر اکتفا کرد.

 م..مریم با نگرانی گفت: بذار برم براش توضیح بد
 نوتریکا:مهم نیست...

 مریم: اخه... و نوتریکا میان کالمب امد وگفت:مهم نیست... بریم دیر شده...
 مریم با ناراحتی دنبال او حرکت میکرد.

 در تاکسی نشستند که مریم گفت: گقدر بد شد....
 نوتریکا پوفی کشید وگفت: بیخیال...

 میکنه؟مریم متعجب گفت: برات مهم نیست که ا ن گه فکری 
 نوتریکا:نه خیلی.... و لبخند شیطنت باری زد.

 مریم گیزی برای گفتن نمی یابید. نوتریکا پرسید: یه کم از خودت بگو...
 مریم:گی بگم؟

 نوتریکا متوجه لحن دلخور او شد و گفت: بعدا براش توضیح میدم...
 مریم: حتما خیلی دوستت داره که اونطوری از ناراحتی گریه کرد...

 یکا بی عالقه نسبت به ادامه ی بحث گفت: به کنسرت عالقه داری؟نوتر
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ـــت دارم تو یکی از  فت: اره... خیلی دوس هایب برقی زد و گ مریم گشــم
 کنسرتهای ایرانی شرکت کنم....

نوتریکا با شــوق خواســت حرفی بزند که مریم گفت: به خصــوص اســتاد 
 شجریان...

ند استاد شجریان را دوست نوتریکا تن تن اجزای صورتب در هم رفت. هرگ
نه  به نوایب از طریق تلویزیون و رادیو...  حد گوش کردن  ـــت. ولی در  داش

 بیشتر.
یت  جذاب تازگی و  گاه میکرد.هرگیزی برایب  ها ن بان  یا به خ لذت  با  مریم 

 داشت. البته به جز ترافین.
 به ا گیق همیشگی رسیدند. مریم کنار نیوشا و طوطیا نشسته بود.ماهان رو به
شب نمی  سرک خو صال از این پ شا بود و نوتریکا درحال موت بود. ا روی نیو
به طرز  امد. در حال جور کردن فرصـــت برای تعویض جایب بود که گایی 

 وحشتناکی به گلویب پرید و وحشتناک تر شروع به سرفه کرد.
شاپ افتاده بود برای  شیده و اتفاقی که اخر کافی  شت از  مریم در حالی که دا

و طوطیا تعریف میکرد. به خاطر ســرفه های او حرفب را نیمه تمام  نیوشـــا
 گذاشت.

 نوتریکا حالب جا امد و رو به مریم گفت: مریم خانم.....
ــاعتی پیب حرال بزند لبب را به دندان  ــد که نباید از رخداد س مریم متوجه ش

 گرفت و سکوت کرد. طوطیا با غیظ به او خیره شده بود.
نار مریم نشست و گفت:من هیچ وقت درباره ی مساولم نوتریکا لبه ی تخت ک

 با کسی حرال نمیزنم...



مریم:ســرفه اتون هشــدار بود....متاســفم... اخه فکر میکردم.... و در ادامه ی 
حرفب گفت: ماهان هر اتفاقی که براش بیفته به من میگه... معذرت میخوام 

 نوتریکا....
 نوتریکا تردید امیز پرسید:شما گی؟

 ن گی؟مریم:م
 نوتریکا ادامه داد:هراتفاقی بیفته به برادرتون میگید...

باشــیم  باهم خواهر و برادر  که  هان بیشــتر ازاون ما مریم: خوب اره... من و 
 دوستیم...

 نوتریکا:گه جالب و ... سکوت کرد.
 مریم نگاهب کرد وگفت: و گی؟

 نوتریکاسرش را پایین انداخت وگفت: تا به حال اتفاقی افتاده؟
به مر ظه ی  که درا ن لح کاری بود  ندی زدو ســکوت کرد. بهترین  یم لبخ

 خصوص میتوانست انجام دهد.
 نوید با پرسیدن اینکه رشته ی شما گیه به بحث انها خاتمه داد.

 طوطیا اهی کشید و نیوشا گفت: گه جین تو جین شدن...
 طوطیا:کیا؟

 نیوشا:مریم و نوید....
 ....طوطیا با حرص گفت:مریم و نوتریکا

 نیوشا خندید و گفت: بروبابا نوتریکا واسه ی مریم ب ه است....
 طوطیا: تو داداشتو نمیشناسی؟
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 نیوشا خندید و گفت:کدومشونو...؟
 طوطیا اهی کشید و نوتریکا پرسید:گته هی اه میکشی؟

 طوطیا تند گفت:گیردادی به اه کشیدن من؟
 ؟نوتریکا گشمهایب را گرد کرد وگفت:گرا پاگه میگیری

 طوطیا با اخم گفت: سرت خلوت شد یاد ما افتادی؟
 نوتریکا گینی به بینی اش انداخت و گفت:زبون دراوردی...

طوطیا با دلخوری گفت:نو که میاد به بازار کهنه میشه دل ازار.... و به ماهان که 
پرسید:کسی میاد پیاده روی گفت:ماهستیم... و دست نیوشا را کشید و با هم 

رفتند. نیما و طال هم با هم حرکت میکردند و نوید با سوا تب  به سمت ماهان
سه نفری نیوشا  سط نوتریکا با حرص به جمع  مریم را به رگبار گرفته بود. این و

 و طوطیا و ماهان نگاه میکرد.
******* 

ــدای ویبره ی  ــته بود واو هنوز در گت روم بود. ص ــبح گذش ــاعت از دو ص س
 رداشت.شیده بود.موبایلب بلندشد.گوشی اش را ب

 دوستت داشتم... به خاطر خ*ی*ا*ن*تت...-
 متن پیغامب رامیخواند که گوشی اش زنگ خورد. جواب داد.

 صدای بی حال شیده بود.
 با صدای خفه ای گفت:خوش گذشت؟

 نوتریکا: بد نبود... جای شما خالی...
 شیده : خیلی نامردی... و به گریه افتاد.

 صدای هق هق خفه و گرفته ی ا و گوش میداد... نوتریکا برای مدتی فقط به



 نفس عمیقی کشید و گفت: تو اینجوری فکر کن....
 شیده اهسته گفت:فقط خواستم برای اخرین بار صداتو بشنوم...

نوتریکا: ما زودتر از اینا تموم کرده بودیم... تو خودت خواستی که دوباره با هم 
 باشیم...

 شیده سرفه کرد و گفت:اره....
 و با صدای مترعشی ارام زمزمه کرد: امیدوارم اون دنیا با هم باشیم....

 نوتریکا پوفی کشید و گفت:پس حرفی نمیمونه...
شیده: نه... دوستت دارم و میبخشمت...پس از گند سرفه ی کوتاه بریده بریده 
ـــد. او را  حافظ. و تلفن قطع ش خدا حه بخون...  فات فت: خواســتی برام  گ

پوزخندی زد ... او خودش ین دنیا را میبخشید احتیاجی به  میبخشد؟ نوتریکا
 بخشب دیگران نداشت.

 برایب فاتحه بخواند... منظورش گه بود؟
امیدوارم اون دنیا با هم باشــیم... این دختر این وقت شــب گه مرگب شــده 
بود.برایب فاتحه بخواند... به نزاع دو بوفالو خیره شــد و باز زمزمه کرد :برات 

 خونم؟ مگه مردی؟فاتحه ب
سید روی صندلی نشست. دخترک احمق نشده باشد... نگاهی به گوشی اش 

 انداخت وخواست شماره ی شیده را بگیرد.منصرال شد.
 سعی کرد اهمیتی ندهد و گوشی اش را پرت کرد روی تختب....

شت. دراتاق عمومی  سلما برایب اهمیتی ندا شد....م شته با اما اگر واقعیت دا
شید.حس کرد خداحافظی کر د و کامنوترش راخاموش کرد. روی تخت دارز ک
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گیزی زیر کمرش اســت. روی گوشــی اش خوابیده بود. نگاهی به صــفحه ی 
صدای زنی  شت تا  شیده را گرفت.انقدر نگه دا شماره ی  گوشی اش انداخت. 

 گفت: مشترک مورد نظر پاسد نمیدهد...
که  ید بود  یده بع باره تکرار کرد. ازشــ باره و دو کت دو پا ندهد.  پاســد او را 

شت و حینی که  سیگارش را از زیر تخت بیرون اورد و یکی گوشه ی لبب گذا
 با ین دست پیامی را تاینی میکرد با فندک سیگارش را روشن کرد.

شیده جواب پیامب را هم  شید.  سیگار میک شی اش نگاه میکرد و  منتظر به گو
ــیگارش را از پنجره به باغ پنداد. اگر واقعا اتفاقی بیفتد.باز اهمیتی نداد رت . س

 کرد و روی تخت دراز کشید.کمتر از گند دقیقه خواب او را ربود.
نزدین ساعت ین سهر بود که پلکهایب را باز کرد. گوشی اش را برداشت.... 

 گند پیام و میس کال.... اماهیچ کدامشان از شیده نبود.
 .لباسهایب را عوض کرد.عصر با طیبه قرار خرید داشت

شماره  شت و ین بار دیگر  صورتب بود که باز گوشی اش را بردا صالح  حین ا
 ی شیده را گرفت. صدای دختر جوانی درگوشب پی ید.

 بله....-
نوتریکا بی حرال قطع کرد.عجیب بود که شــیده گوشــی اش را به کس دیگری 
داده ... صورتب را شست و با حوله خشن میکرد که صدای ویبره ی موبایلب 

 شد. ازگوشی شیده بود. نفس راحتی کشید و جواب داد: الو شیده....بلند 
 صدای همان دختر جوان بود...

 شیده ُمرد...-
 نوتریکا دهنب خشن شد.



 دختر جوان گفت: همینو میخواستی بشنوی؟
 و به گریه افتاد. نوتریکا وسط اتاق نشست و به زور پرسید: مرده؟

شه... تو دخترک فین فینی کرد و گفت: نه... به  شمت هنوز نفس میک کوری گ
 کماست... به خاطر توی عوضی...و هق هق گریه اش در سر نوتریکا مینی ید.

 نوتریکا اهسته پرسید: توکی هستی؟
 خواهرش...-

 نوتریکا به مغزش فشار اوردتا نام او را به یاد بیاورد.
 کمی بعد پرسید:حالب خیلی بده؟

 مگه برات مهمه؟-
 و موهایب را به عقب فرستاد و گفت:کدوم بیمارستان؟ نوتریکا پوفی کشید

 دختر نام جایی را گفت و نوتریکا اسم او را یاد اورد. شبنم...
 پرسید: گه طوری؟

شبنم نفسب را فوت کرد و در میان گریه اش گفت: قرص خورده.... دیشب از 
سراغب دیدم...  شب نگران بودم... رفتم  شت گریه میکرد.... شت دا وقتی برگ

 دیدم.... کف اتاق افتاده... یه .... یه نامه هم کنارشه...
ــیده مرگ  ــید .حرفی برای دلداری نمی یابید. برای ش نوتریکا نفس عمیقی کش

 خیلی زود بود.او که سنی نداشت.گراگنین حماقتی کرده بود؟
 نوتریکا با صدای لرزانی گفت: میتونم بیام ببینمب؟

 شبنم با بغض گفت:اره... بیا...
 تریکا: ا ن راه میفتم... حالب خوب میشه.... توکل کن به خدا...نو
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 شبنم اهسته گفت:خدا؟ تو مگه به خدا اعتقادم داری؟
ــد  ــهایب را عوض کرد و به مقص ــرعت لباس ــد. نوتریکا با س و تماس قطع ش

 بیمارستان از اتاقب خارج شدد.
 اما قبل از ان به اتاق نیما رفت.

 مجله ای مربطو به کامنیوتر را مطالعه میکرد.نیما روی تخت نشسته بود و 
 نوتریکا ین گوشه ایستاد و به او خیره شد.

******* 
 میاد؟-

 شبنم :اره...
 گنان بالیی به سرش بیارم که... پست فطرت....-

 شبنم اهسته گفت: داداش حماقت شیده رو به پای اون بی اره ننویس...
ــتان پرت کرد و  ــب فکر کردم ُمرد و خودش را روی نیمکت بیمارس گفت: دیش

 تموم شد....
شهنام... تو رو خدا ..  شت و گفت:  شانه ی برادرش گذا ستب را روی  شبنم د

 یه وقت.. یه وقت یه کاری نکنی.....
شهنام اهسته گفت: فقط میخوام بدونم گرا کاری کرده که شیده به سرش بزنه 

 ...فقط همین....
شیده ب سره برادر دیگرش رو به انها گفت:  شبنم.... این پ ست  ی کس و کار نی

 باید پای حرفب بمونه.... اگه واقعا گیزی بینشون بوده....
 شبنم: نه نه ... نه شهرام... هی ی من مطمئنم....

 شهنام اهسته گفت: تو از کجا میدونی؟



باقی  با لحن لرزانی گفت:میتونید همین ا ن از یه پرســتار بخوایم و  شــبنم 
 حرفب را خورد.

ام مشـتب را به دسـت دیگرش کوبید وگفت: گنان بالیی به سـرش بیارم شـهر
 که...

****** 
 نوتریکا : قول میدم بیشتر از ین ساعت نشه...

 نیما:گرا اینقدر هولی؟
 نوتریکا:هول نیستم.... حا  سووی تو میدی؟

نیما با ســردرگمی و نامطمئن ســوویچ را به ســمتب گرفت و نوتریکا خواســت 
د که نیما دســتب را عقب کشــید وگفت: دو روز دیگه گواهیت ســوویچ را بگیر

 میاد.... دندون رو ج*ی*گ*ر بذار....
 نوتریکا: به خدا زود میام...
 نیما با شن نگاهب میکرد.

 نوتریکا پوفی کشید و گفت: اصال نده.... درک....
 ورویب را برگرداند و نیما گفت:خیلی خوب بیا... فقط مراقب باشی ها....

سعی میکرد ارام نوتر سمت بیمارستان حرکت کرد.  شد و به  سوار اتومبیل  یکا 
ــد.با خره  ــوخی کرده باش ــیده با او ش حرکت کند. تمام مدت دعا میکرد تا ش

 بدون هیچ اتفاقی رسید.
 از اطالعات نام و نشانی او را جویا شد.
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وقتی نام بخشــی که او بســتری شــد را شــنید کامال باورش شــد. ته دلب هری 
ستار التماس کرد و دروغ گفت ری سی یو رفت. انقدر به پر سمت آی  خت. به 

 که نامزدش است و ... که او گذاشت از پشت شیشه گند ثانیه او را ببیند.
سالب  شیده مگر گند  ستگاه به او اویزان بود.  سیم و لوله و د ماتب برد. کلی 

 بت کند؟بود؟ هجده؟ گرا این کار را با خودش کرده بود؟ گه گیز را ثا
 صدای دختر جوانی را شنید که گفت: میبینی گه قشنگ خوابیده؟

 نوتریکا به سمتب گرخید.
 شبنم با گشمهای متورم و قرمز با حرص به او خیره شده بود.

 نوتریکا سرش را پایین انداخت و گیزی نگفت.
 شبنم با غیظ گفت:خوشحالی؟نه؟

 مقصر نبودم....نوتریکا لبهای خشکب را بازبان تر کرد وگفت: من 
شــبنم کاغذ م اله شــده ای را به ســمتب گرفت و گفت:واقعا؟ گطوره اینو 

 بخونی...
نوتریکا از گرفتن کاغذ امتناع کرد. شــبنم نامه را به صــورتب پرت کرد وگفت: 
 برات متاسفم که اینقدر... حتی  یق این نیستی که یه تف بندازم تو صورتت...

تهای سالن به سمت او می امدند. نوتریکا هم نان شهنام وشهرام به ارامی از ان
 ساکت بر جای خود ایستاده بود.

ــر  ــان امد وبا تش ــمتش ــله به س ــتاری بالفاص ــهنام یقه اش را گرفت که پرس ش
گفت:اینجا جای این کاراســت؟بفرمایید بیرون... بفرمایید تا نگهبانی و خبر 

 نکردم...
 گفت:من با تو کار دارم... شهنام یقه اش را گرفت و کشید ... زیر گو.شب



نوتریکا هیچ عکس العملی نشان نداد. حتی نمیدانست شیده دو برادر دارد. به 
 هر سمتی که دستب کشیده میشد میرفت.

شــهنام او را نگه داشــته بود و شــهرام لگدی به پهلویب زد و گفت: تو مگه 
 خودت خواهر ومادر نداری؟

بود... کمی هم رنگ ترس در اجزای  نوتریکا حرفی نزد... گهره ا ش بهت زده
 صورتب به گشم می امد.

 با نگاهی حاکی از نداستن انها را که مثل ببر زخمی بودند نگاه میکرد.
شده اش گفت:اگه... یه مو.... فقط یه مو  شهنام از میان دندان های زرد و قفل 

 از سرش کم بشه.... زنده ات نمیذارم...
 می بعد هر دو از او فاصله گرفتند.سیلی محکمی به صورتب زد ... ک

سوار ماشین شد و سرش را روی فرمان گذاشت. اضطراب داشت... اگر واقعا 
 شیده بالیی به سرش می امد.

باید گنین کار احمقانه ای انجام میداد. گه گیز را  ان وقت گه میکرد؟!گرا 
 میخواست ثابت کند؟!

 عشق... عالقه.... وابستگی؟!
شب بود و بی هدال درخیابان  برای گی باید گنین ساعت یازده  کاری میکرد؟

ها می رخید.ســر قرار با طیبه هم نرفته بود. انقدر کســل و بی حوصــله بود که 
 نمی دانست گه کاری باید انجام دهد.

جلوی در خانه پارک کرد و به ارامی کلید را در داخل قفل انداخت و بی اهمیت 
 به ماشین وارد باغ شد.
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ــاعتب انداخت... گراغ خانه ی  ــن بود. نگاهی به عقربه ی س ــان روش خودش
 یازده و سی دقیقه را نشان میداد.برایب عالمت خوبی در پی نداشت.

سبز  شد. نیما اولین نفرجلویب  شید. وارد خانه که  سرعت بخ به قدم هایب 
شد وپشت سرش نوید. منتظر شماتت از سوی مادرش بود.اما حس کرد خانه 

 زیادی خلوت است.
 یما داد زد:هیچ معلومه تا ا ن کدوم قبرستونی هستی؟ن

نیما دســتب را با  برد که به صــورت نوتریکا فرود بیاوردکه متوجه ســـه رد 
 انگشت بود که به سرخی روی گونه گو او خودنمایی میکرد.

 گانه اش را در دست گرفت وگفت:گی شده؟
 نوتریکا او را کنار زد که با نوید مواجه شد.

 بی حدش باعث شد تا بنرسد:مامان اینا کجان؟کنجکاوی 
نوید: با خاله سـیما اینا و مریم اینا رفتن خرید ورسـتوران... شـانس اوردی که 

 زودتر از اونها رسیدی....
 نوید با سرزش افزود: هوووی.....

نوتریکا بی توجه به غرغرهای انها کشــان کشــان از پله ها با  میرفت که حس 
 ل گرخیدن است.کرد تمام دنیا درحا

ــد و نفهمید گطور  و حس بعدی گرمای خون غلیظی که از بینی اش جاری ش
 از عقب از پله ها به پایین پرت شد.

******* 
 نیما : روزبه؟

 روزبه سرش را با  گرفت و گفت:نیما... نگران نباش... خیلی حاد نیست...



 نیما:مطمئنی؟
ش شی زد و گفت:اره... بعد ساعت روزبه لبخند ارامب بخ ستادمم میاد  9م  ا

 سی تی وبه اونم نشون میدم..مطمئنم جوابب هیچ فرقی نمیکنه.
 نیما سرش را میان دستب گرفت وگفت:اگه سکته ی مغزی کنه؟

ست.... بعد از  ساله که این احتمال ه سب را فوت کردو گفت: نوزده  روزبه نف
 د...میاد؟اینم خواهد... بدنب م*س*تعد خونریزیه تو که کاری ازت برنمیا

شته هنوز درذهنب تازه بود.روزبه ادامه داد:  شب گذ نیما گیزی نگفت. اتفاق 
یه ل*خ*ته ی کوگیکه مغزیه... اونقدر کوگیکه که تو ســی تی اول هم معلوم 

 نبود.
نیما دســتب را پشــت ســرش قالب کردو به پشــتی مبل گرمی ســیاه تکیه داد 

 ند وقته که سردرد داره...وگفت: بایدزودتر میاوردیمب برای معاینه... گ
صه.... میبریب  شتب گرفت وگفت: ا ن مرخ روزبه خودکارش را میان دو انگ

 یا صبر میکنی دکتر صدری هم معاینه اش کنه؟
 نیما: صبر میکنم....

شکر ا ن  سری تکان داد وگفت:به دایی و زندایی گیزی نگو.... خدا رو روزبه 
 حالب از من و تو بهتره....

 کان داد وگفت: شرمنده دیشب تو هم زابه راه کردیم...نیما سری ت
 روزبه: کارم همینه... مراقبب باش...

 نیما سری تکان داد و از اتاق خارج شد.
 نوید با عجله بلند شد وگفت:گی شد؟
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نیما توضیحات روزبه را بی حوصله در ین جمله گفت اما نوید ول کن معامله 
 ا هم کامل و فصیح برایب توضیح داد.نبود مو به مو مینرسید. ناگارا نیم

 نوید سری تکان داد ونیما پرسید: به مامان اینا گی گفتی؟
 نوید:هان؟ .... گفتم اومدیم کوه...

 نیما گشمهایب را گرد کردو گفت:کوه؟جای بهتری سراغ نداشتی؟
ساعت  ساعت گهار راه افتادیم اومدیم کوه.... بگم  نوید:گه میدونم.... گفتم 

 سه تایی کجا اومدیم؟ گهار صبح
 نیما گردنب را خاراند وگفت: تا ساعت گهار نیومده بودن خونه؟

نوید:نه... تمام مدت پیب خاله مهناز بودن... و ادامه ی جمله اش به زنگی به 
 طال بزن ختم شد.
 نیما وارد اتاق شد.

ــته بود وبه رو به رو خیره نگاه میکرد. گونه ی گنب  ــس نوتریکا روی تخت نش
  کمی کبود بود.حا 

 نیما گوشه ای نشست وبه او خیره شد.
مد. از  بدش می ا ید از خودش  قت هیچ دردی نمیکشــ که هیچ و گاهی ازاین
زمانی که به یاد داشـــت نوتریکا ماهی یکبار بیمارســتان بود... گاهی خوب 
شنده ای را تحمل میکرد و با ین  ساده دردهای ک ضربه ی  گاهی بد.... با ین 

 کوگن خون از دست میداد. زخم و جراحت
 اه بلندی کشید.

 نوتریکا به او نگاه میکرد.
 نیما: خسته نیستی؟



 نوتریکا:نه....
 نیما: جریان این کبودی گیه؟

 نوتریکا سرش را پایین انداخت وگفت: غیرت بازیه یه احدیه...
 نیما ین تای ابرویب را با  داد وگفت:گطور؟

شد تعریف کند. از د ست به نوتریکا مجبور  شدید د ختری که از ین عالقه ی 
 کاری زده بود که ...

نیما عصبانی بود.با این حال خودش را کنترل کرد وهوومی گفت و پرسید:کجا 
 باهاش اشنا شدی؟

 نوتریکا اهسته گفت:تومترو بهب شماره دادم....
بت  عاق ـــت خرخره اش را بجود.خوب معلوم بود اخر و ما دلب میخواس نی

 پسر در مترو شماره میگیرد گه میشود.دختری که از ین 
نگاهی به صــورت برادرش کرد.  بد فکر کرده بودند نوتریکا هم جز ان دســته 
ادمهای بی کس وکار است که به خود اجازه داده بودند... از عصبانیت افکارش 

 سرانجامی نداشت.
نوتریکا با تمام ادعای زرنگی و بزرگی هنوز ین پســرب ه ی لوس و متکی به 

 --غیر بود.
ــر گرفت. نیما فورا ازجا پرید و به  ــتب را به س ــرگیجه ین دس ــاس س با احس

 سمتب امد وگفت:گی شد؟
 نوتریکا:هی ی... خوبم.

 نیما با لحن سرزنب امیزی گفت:گرا مخفی میکنی؟
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 نوتریکا:گیو؟
ــردرد  ــت و گفت: درداتو... گرا نگفتی گند وقته که س ــس نیما لبه ی تخت نش

 داری؟
 پنجره به بیرون خیره شد وگفت: از اینکه دلتون برام بسوزه بدم میاد. نوتریکا از

 نیما: میدونی عواقبب گیه مگه نه؟
نوتریکا: ســکته ی مغزی... خونریزی مغزی..... اگه زانوم ... ارنجم... ضــربه 
ــی...  ــدن... ایدز.... هناتیت س ــل...احتمال فلج ش بخوره... خونریزی مفص

 بگم؟ مرگ......... بسه یا بازم
 تمام مدت با حرص حرال میزد.

 نیما گیزی برای گفتن نداشت.
ســرش را پایین انداخت وگفت: خدا رو شــکر هیچ کدوم از این اتفاقات برات 

 نیفتاده....
 نوتریکا:اگه بیفته گی؟ شایان یادته؟ اون فقط هشت سالب بود...

د. از گله خیره شنیما سعی کرد تا صاحب نام شایان را به یاد بیاورد. به نوتریکا 
ساکت  شه در این مورد  گی او متعجب بود. نوتریکا معمو  حرفی نمیزد. همی
ــار  ــده بود. اما انگار این بار زیادی به او فش بود وتحمل میکرد. دیگر عادت ش

 اورده بود.هرگند حق داشت هر روز شکوه و شکایت کند.
 با ارامب گفت: ا ن خوبی درسته؟

 نوتریکا گیزی نگفت.
 ا ادامه داد:مهم ا نه.... نوتری قسمت این بود.نیم

 نوتریکا به نیما گفت:گرا قسمت تو نبود؟



 نیما در سکوت به گشمان خاکستری او خیره شد.
 از حرفب پشیمان شد وگفت:منظوری نداشتم....

نیما لبخندی زد ودستب را جلو برد وموهایب را بهم ریخت وگفت: با قسمت 
 مین.فقط باید کنار اومد... ه

نوتریکا نفس عمیقی کشــید و نیما گفت: دیشــب خیلی بد افتادی جاییت درد 
 نمیکنه؟

شیده  سمت دیگری منحرال کرد وگفت: نوتریکا:نه... پس از مکثی بحث را به 
 بمیره من میشم قاتلب....

 نیما :به تو ربطی نداشت...
 نوتریکا:گرا... من مقصر بودم....

 درهم گفت:گیکار کردی؟ نیما با گشمهای گرد شده وابروهای
نوتریکا صورتب جمع شد وباغر گفت:هی ی ... اصال گرا دارم به تو میگم.و 

 دراز کشید.
 نیما هنوز مشکوک نگاهب میکرد.

پوفی کشید و انگشتهایب را قالب کرد. سکوت کرده بود. درحرال زدن با برادر 
له ی خود کم اورده بود. از هیچ کدام از خلقیات نوتری کا اطالعی نوزده ســـا

 نداشت. بیشتر با نوید دمخور بود.
سر لوس و باهوش  ست.افکارش برایب گنگ بود. اورا ین پ از عالیق او نمیدان

 که با پافشاری سعی میکند همه گیز را به دست بیاورد میشناخت.
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ضعیت  شاید و شت.  سالگی خودش گگونه میگذ حتی یادش نمی امد نوزده 
قات اخی فا به ات جه  با تو کا  به نوتری تازه  که او  نده بود. گرا  ر کمی نگران کن

 استقالل رسیده بود. درحالی که خودش و نوید از کودکی م*س*تقل بودند.
به هرحال نوتریکا را نمیشــناخت و نمیدانســت در جواب رفتار او گه عکس 

 العملی نشان دهد.
شاید حق داشت به هر حال او نمی دانست باید با برادرش که از لحاظ جسمی 

چ وقت رو به راه نبوده و همیشــه با او با نهایت احتیاط رفتار شــده گگونه هی
 باشد.

با نوید راحت بود. شاید به خاطر اختالال سنی کم ... و اموری مانند شیطنت 
 مشترک روزهای کودکی و امروز شراکت روزهای بزرگی.

 یحرفی برای دلداری و ارامب او نداشت. نوتریکا هیچ وقت مساولب را با کس
 درمیان نمیگذاشت.امروز هم زیادی ناپرهیزی کرده بود.

صدایب  شی موبایلب زنگ خورد. طال بود.از نگرانی  سب را فوت کرد گو نف
 میلرزید.

 نیما از اتاق خارج شد.
نوتریکا بی توجه به گفت و گوی نیمه کاره ی برادرش که به خارج اتاق منتهی 

 شد به شیده فکر میکرد.
بیفتد. اگر به گفته ی مریم گوش میکرد و برای او توضــیح  مبادا برایب اتفاقی

 میداد هرگز این اتفاق رخ نمیداد.
 اگر شیده جدا می مرد ، ان وقت گه کار میکرد؟!



نیم خیز شــد و زانوهایب را در آ*غ*و*ش کشــید و پیشــانی اش را روی انها 
گذاشــت.اما کمی بعد حس کرد مایع گرم ســرخی از بینی اش در حال ریزش 

 است.
******* 

شفته ای گفت: قرارمون  شت خود خوری میکرد با لحن ا سما دا درحالی که ر
 گی بود؟

 مسلما این نبود.-
 داری میزنی زیر حرفت....-
 حرال من گی بود؟-

سیمین با عجله در حالی  ستب را  به  ی موهایب فرو برد و  شفته د نوتریکا ا
ا ن وقت این که ســعی داشـــت لباس همســرش را درســـت اتو کند گفت:

 حرفاست... بجنبین دیر شد.... و بلند صدا زد:نوید... نیما....
 نوتریکا با پافشاری گفت: گواهینامه ی منم که اومد ... دیگه بهونه ات گیه؟؟؟

 جاوید پرینت نتیجه را نشانب داد و گفت: اینه...
 نوتریکا انگشتانب را میفشرد با غیظ گفت:خوب؟ مگه بده؟

 ت اما حرال من و شرط من نیست...جاوید: بد نیس
نوتریکا با حرص گفت:گفته بودی ســراســری دیگه .... و گه مرگته را در دل 

 گفت.
 جاوید پیراهنب را از دست سیمین گرفت و گفت: قرار ما برق شریف بود؟

 و به اتاق رفت.
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ســیمین: نوتریکا جان اماده شــو دیگه... و با محبت گفت: کاش میموندن تا 
 ست میخوام بگیرم باشن.... اقای مهندس...جشنی که وا

 نوتریکا بی توجه به مادرش روی دسته ی مبل نشست.
ــگاه ...  ــکی بیو متریال دانش ــی پزش به برگه ی پرینت نتایج نگاه میکرد.مهندس
سـومین انتخابب بود.اولی برق الکترونین و دومی برق مکانین و سـومی بیو 

 متریال...
 د.در دل فقط به خودش فحب میدا

ــد.  ــب باش ــاش ــت منکر گهره ی بش جاوید اماده از اتاق بیرون امد. نمیتوانس
شگاه  شا هم در دان سب کرده بود.حتی دخترش نیو نوتریکا موفقیت با یی را ک

 خوب و رشته ی خوبی پذیرفته شده بود.
نیوشــا از نرده ســر خورد و درحالی که به پدرش نگاه میکرد گفت:گه خوش 

 تیو شدی بابا..
 لبخندی زد و گفت: خانم مهندس گشماشون قشنگ میبینن....حاوید 

 نیوشا اهی کشید و گفت: کاش کارشناسی قبول شده بودم.
ید در حالی که با محبت به او نگاه میکر گفت: اگه نتایج ازادت بهتر بود  جاو

 همونو میفرستمت....
 ارزه... نیوشا: نه... هزینه هاش زیاد میشه...کاردانی هم خوبه... سراسریه می

 جاوید :نگران هزینه نباش....
 نیوشا: بابا وقت داری بریم گوشی بخرم؟

 جاوید: فردا عصر خوبه؟
 نیوشا: اچ تی سی لمسی دیگه؟



 جاوید با خنده گفت: هر گی خودت دوست داشتی...
نیوشا دستهایب را جلوی سینه قالب کرد وگفت: یعنی ممکنه لب تاب هم جز 

 خرید فردامون باشه؟
د نمیتوانســت به شــوق ان دو نگاه خاکســتری بی تفاوت باشــد با لبخند جاوی

ســری تکان داد و نیوشـــا با جیغ گفت: اخ جوووون... و گونه ی پدرش را از 
 ب*و*سه های پی در پی پرس کرد.

 نوتریکا داغ دلب تازه شد با غیظ گفت: ماشین من گی؟
شید و گفت: من برات یه پی کی میخرم ببینم س جاوید پوفی ک ست از  ر من د

 برمیداری یا نه؟
 نوتریکا با تمام وجود فریاد زد: پی کی؟

ــیدی به  ــرش را تکان میداد گفت: از مزدا رس و نیما خنده کنان در حالی که س
 رنو؟

 نوتریکا: قرارمون این نبود.....
 جاوید با لحن پر تاکیدی گفت: قرارمون برق شریف بود...

 فم قبول نشدی بگم پنجاه درصد حرفموو دست به کمر ایستاد وگفت: تو شری
 اجرا کردی...

 نوتریکا جدا کم اورده بود. با لحن مالیم تری گفت: من به پاوام راضیمممم....
 جاوید در حالی که از در اتاق بیرون میرفت گفت: فعال توانم پی کیه....

 نوتریکا م*س*تاصل نالید:  اقل پراید....
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ید با خنده گفت: موتورش همو ن پرایده.... و به جز نوتریکا که با حرص جاو
 لبب را میجوید بقیه خندیدند.

 سیمین با لبخند گفت:اماده شو دیگه...
 نوتریکا: من نمیام.. و به طبقه ی با  رفت و در را هم محکم کوبید.

شا  صرار کند که نیو ست ا سیمین میخوا شان را فوت کردند.  س نیما و نوید نف
 مت اتومبیلشان حرکت کردند.منصرفب کرد و با هم به س

شان بودند. قرار بود برای بدرقه  سیما و جالل خیلی وقت بود که در باغ منتظر
 ی مهناز و فریدون و مریم به فرودگاه بروند.

 ماهان بخاطر شرکت تازه تاسیسشان ماندگار شده بود.
ن ابقیه ی اعاای خانواده هم میرفتند تا خود را برای ماندگاری همیشگی در ایر

 اماده کنند. و وسایل و ملن و امالکشان را سامانی دهند.
طوطیا متعجب به نیوشــا نگاه میکرد.ین نفرکم بود.در واقع اصــلی ترین کم 

 بود.
 نیوشا:نیومد.... قهر کرده...

طوطیا اهی کشــید. هرگند به خاطر نتایجی که شــب قبل فهمیده بود خیلی 
 نمی توانست غمگین باشد.

دانشگاه قبول شده بود. این خودش ین امتیاز مثبت محسوب با نیوشا در ین 
 میشد.

ید گفت: ازبرادرتون  به نو در فرودگاه مریم اشـــاره ای به نبود نوتریکا نکرد. رو
 هم خداحافظی کنید...

 سیمین در لحظه ی اخر از مهناز پرسید: عید میاین؟



ر کنه شاید زودتمهناز: ای شا  اگه کارا جور بشه فریدونم یه جای مناسب پیدا 
 بیایم....

مراسم روب*و*سی و خداحافظی بارها و بارها تکرار شد. حین خداحافظی یا 
 سیما حرفی برای گفتن داشت یا سیمین یا مهناز یا هرسه!

انقدر در آ*غ*و*ش هم جابه جا شدند تا با خره صدای پیجر برای اخرین بار 
 .ازمسافران تقاضا کرد تا به جایگاه مخصوص بروند

 ماهان هم گوشه ای ایستاد ه بود و با نیما و نوید مشغول صحبت بود.
 نیوشا: خوب شد عمه اینا نیومدنا....

 طوطیا بی اهمیت پرسید:گطور؟
 نیوشا: کی حوصله ی اویزون شدن حمیده به ماهان و داره....

 طوطیا به خالی بودن جای نوتریکا فکر میکرد.
 ه خونه ی ما؟نیوشا: میدونستی ماهان قراره بمون

 طوطیا متعجب گفت:خونه ی شما؟
نیوشــا: اره دیگه.... مامان که نمیذاره اون بره هتل... تا یه خونه جور کنه فعال 

 پیب ماست... بدبخت شدم تو این گرما همب باید خودمو بنوشونم....اه...
 طوطیا: تابستون که تموم شد.

ست م شت د شگاه و بگو... هفت ه انتو میخوام بخرم... نیوشا: وای طوطی دان
 روزی یه دونه...

 طوطیا خندید و گفت: ازاد و میری یا کاردانی؟
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نیوشا: ازاد کارشناسیه.... کاردانی سراسریه... نوتریکا ی خاک بر سر و بگو که 
شد...  شه.... اما بابا یه کاری کرد دلم خنن  شید و گفت: کوفتب ب ... اهی ک

ن نداشته اش یه داد و قالی راه انداخته درد بی درمون گرفته سر سهری سر ماشی
 بود...

سیرات او در رابطه  شد. با دقت به توضیحات وتف بحث برای طوطیا قابل توجه 
 با نوتریکا گوش میداد.

 طوطیا:کی بریم خرید؟
 نیوشا:همین فردا...

ولبخندی تمام نشــاط درونی شــان را بیرون میریخت. ماهان هم به انها نگاه 
 میکرد.

ده گذشــته بود که به همراه ماهان وارد خانه شــدند. نوتریکا برای ســاعت از 
 خودش تلویزیون تماشا میکرد.

ــا فورا از غفلت او  ــرش را به عقب گرخاند. نیوش ــدای ماهان متعجب س با ص
ــریال مورد عالقه اش را  ــبکیه ای که س ــت و ش ــتفاده کرد و کنترل را برداش اس

 نمایب میداد هدال گرفت.
ــا گفت: این اینجا گی  نوتریکا بی اهمیت ــت دادن کنترل رو به نیوش به از دس

 میکنه؟
 نیوشا: ها؟ خوب نرفت دیگه؟

 نوتریکا ین تای ابرویب را با  داد وگفت:یعنی مریم اینا هم هستن هنوز؟
 نیوشا:نه... اونا رفتن....ماهان فقط مونده... واسه شرکت...

 ت:گی؟نوتریکا هانی گفت و باتعجب به نیوشا خیره شد وگف



 نیوشا غرزد:گقدر حرال میزنی... نذاشتی بفهمم گی گفت...
 نوتریکا:منو نگا.... این نره خر اینجا میخواد بمونه؟

 نیوشا خمیازه ای کشید وگفت:اره...
نوتریکا در حال احتاــار بود.با تعجب به ماهان که از دســتشــویی بیرون امده 

 بود وسرو صورتب را خشن میکرد نگاه میکرد.
 ا: نیوشا...نوتریک

 نیوشا:واییی .... سرسام گرفتم...
 نوتریکا:تا کی اینجاست؟

 نیوشا ابتدا پاسد نداد گرم فیلمب بود. نوتریکا ناگارا صدایب کرد.
 نیوشا:هاننن؟ تا هر وقت که خونه بگیرن... لطفا  ل شو..نصفشو نفهمیدیم.

یا... . طوطنوتریکا عجیب در فکر رفته بود.نمیدانســت گه کار کند. نیوشــا..
 نگاه های مذخرال ماهان..گندش اور بود.

 ماهان جلو امد وگفت:گطوری نوتری خان؟
 نوتریکا میخواست خرخره اش را بجود.

ماهان با نهایت راحتی رو به نیوشا گفت:نیوشا خانم لطف میکنید بزنید شبکه 
 ا ن فوتبال داره... 3ی 

 .نیوشا با طیب خاطر کنترل را در اختیار او گذاشت
 ماهان:نمیخواستید سریال ببینید؟

سمت  شنزخانه رفت. نوتریکا ق سمت ا نیوشا: تکرارشو میبینم... و با لبخند به 
 نشیمنگاهب بد جوری میسوخت!
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تمام روزهایی که قرار بود در کنار ماهان ســنری شــود نوتریکا حاــور پررنگی 
درین  ا اوداشت.انقدر که سنهروطیبه و بقیه از دستب می نالیدند.سنهر هم ب

شب رابطه اش  شته....بعد از مهمانی ان  شده بود با تفاوت در ر شگاه قبول  دان
 با طیبه از این رو به ان رو شده بود. کمی نزدین تر.

 با توجه به اینکه ان شب طیبه باان لباس و گهره واقعا مثال نزدنی شده بود.
ــی دیگ ــت برای طیبه از ماهان میگفت. متوجه گوش ــد. درحالی که داش رش ش

 یکی از دوستانب بود.
 اهمیتی نداد.

 طیبه:توگیکارشون داری؟
 نوتریکا:اخه زور داره...

 طیبه: ماهان به نظرم پسر خوبیه.. کاری به کسی نداره..
 نوتریکا با حرص گفت:کم مونده طوطی و قورت بده...

 طیبه: طوطی بشکه تو گلوش گیر میکنه.... وخودش با صدای بلند خندید.
 ادامه داد: ماهان از سر اون کاسکوزیادم هست... کمی بعد

نوتریکا باز متوجه شـــد گوش اش دارد زنگ میخورد. انگار طرال کار واجبی 
 داشت.

کمی بعد با طیبه خداحافظی کرد .خواست شماره ی فرد مورد نظر را بگیرد که 
در حین رد کردن از شماره ی شیده گذشت. هنوز در کما بود و هیچ تاثیری در 

تاد هر گز خودش را ا فاقی می اف نداده بود.اگر ات ـــاع جســمی اش رخ  وض
 نمیبخشید. شایدهم میبخشید.



اهی کشید. سنهر پیام داد:قیمت ین موتور سیکلت صفر را برایب ارسال کرده 
 بود. سه میلیون وخرده ای....

اوووال کی گنین پولی داشت. وقتی پدرش زیر حرفب میزند... اهی کشید. با 
مخالف بود.فقط پی کی... کاش این اتومبیل ســاخته نمیشــد. اما  موتور هم

 نوتریکا باید پول موتور را جور میکرد. این کل کل با پدرش تمامی نداشت.
نیوشـــا و طوطیا تمام مدت روزهای باقیمانده فقط درحال خرید بودند.برای 

 شروعی که هنوز نیامده بود.
 ب واحد...فردا باید به دانشگاه میرفتند برای انتخا

سرش را روی بالب گذاشت.به ببرش خیره شد.باید فکری به حال وروزماهان 
 میکرد.

 گه معنی داشت ین پسرجوان مجرد با نیوشا وطوطیا زیر ین سقف سرکند؟!
که متوجه  ند  قدر احمق بود ید. یعنی ان ـــان هم نمیگز ما ککش ید ونی گرا نو

 شخصیت کثیف ماهان نمیشدند.
مثل فنر از جا پرید. ســرش را از پنجره بیرون کرد. با شــنیدن صــدای طوطیا 

 ماهان در حالی که با او خوش و بب میکرد گفت: سنگین نباشه؟
 طوطیا:نه میارمب....

 ماهان:اجازه بدید کمکتون کنم...
ــا دوان دوان  ــاک خریدهایب را بلند کند. نیوش ــتاد تا ماهان س طوطیا کنار ایس

 مان بگو تو خیابون کیو دیدیم....خودش را به خانه رساند وگفت:وای ما
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و داشــت از تماشــای بازیگری که بر حســب اتفاق او را درخیابان دیده بود 
 صحبت میکرد.

 ماهان وطوطیا همزمان با هم وارد خانه شدند.
ــغال  ــیند را اش نوتریکا از اتاقب بیرون امد و کنار طوطیا که ماهان قرار بود بنش

 کرد.
ــع بد تر ماهان پوزخند تحقیر امیزی ن ــت. وض ــس ــا نش ثارش کرد وکنار نیوش

شت ومدام در حال رفت و امد بود.به  شا ارام وقرار ندا شد.خوبیب این بود نیو
 اشنزخانه به اتاق خواب به هرسویی که ربطی به نیوشا پیدا میکرد.

 نوتریکا:گی خریدی؟
 طوطیا با تعجب گفت:مانتو... نوتریکا معمو  کنجکاوی نمیکرد.

 م...نوتریکا:ببین
 طوطیا با ذوق مانتویب را از ساک بیرون کشید و به او نشان داد.

 نوتریکا حوصله اش سر رفته بود.
 به زور گفت: قشنگه... به هرحال قشنگ هم نبود او نمی فهمید.

طوطیا تازه ســردرد و دلب باز شــده بود واز رنگ شــالی که مد نظرش بود و 
شت حرال میزد و کتونی هایی که  شنده ندا سب محیط فرو سلما منا رنگب م

 دانشگاه نبود.
اور ماهان به او اجازه ی اینکه  شده بود. اما ح سته  نوتریکا از پرگانگی او خ

 حتی سرجایب بجنبد هم نمیداد.
شگاه میرفت تا کارهای ثبت نام را انجام  شروع جدید به دان فردا باید برای ین 

 دهد.



نه ی مجازی نودهشــ یا ). . : : این کتاب توســط کتابخا ( www.98ia.comت
 ساخته و منتشر شده است : : .

****** 
 فصل گهارم: ین شروع جدید...

ستند و نوتریکا  ش شا و طوطیا عقب ن شان بود.نیو سنهر از کی درکوگه منتظر
 جلو...

سـنهر با لبخند و مودبانه جوابشـان را پاسـد داد. نوتریکا بی اراده مشـت کرده 
 دخترا بروند سنس کار خودشان را انجام دهند.بود. قرار بود ابتدا به دانشگاه 

مسئول ثبت نام رویه ی انتخاب واحد درسی را برایشان توضیح میداد وکارهای 
کا گیراییب خوب بود.  کا بود.نوتری هده ی نوتری کامنیوتری طبق معمول برع

 توضیحاتی که برای طوطیا ونیوشا داده شده بود را فقط نوتریکا متوجه شد!
شگاه سنهر با دو  سمت دخترها امد. و رو به طوطیا گفت: دان پاکت ابمیوه به 

 خوبیه...
 طوطیا: بدک نیست....

نیوشا مشغول صحبت با دختری بود که گویا در ثبت نامب دگار مشکل شده 
 است.

 رو به نوتریکا گفت: میشه مهسا خانم وراهنمایی کنی؟
 شت. پذیرفت.نوتریکا نگاهی به دختر انداخت. تیو و قامت ساده ای دا

بعد از اتمام کار مهســـا که تمام واحدهایب با نیوشـــا وطوطیا مشــترک بود 
 وحسابی با انها جور شده بود رو به نیوشا پرسید: برادرته؟
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 نیوشا:اره...
 مهسا:اون یکی گی؟

 طوطیا این بار پاسد داد:دوستشه....
 مهسا: شماها سه قلوایین؟

با.... نیوشـــا  با نه  فت: ندید و گ یا خ کا دو قلو ان... منم میشــم طوط ونوتری
 دخترخاله و دخترعموشون.... دو قباه فامیلشونم... و خندید.

مهسا هم با خنده همراهیشان میکرد. دختر دیگری هم به سمتشان امد و رو به 
 دوستب گفت: اینا هم با مان....

دختر اول خود را مهتاب معرفی کرد و دومی راحیل... در حالی که با هم اشــنا 
 میشدند.

 مهسا با شیطنت گفت: پسر عموی خوش تینی داری.....
مهتاب با لبخند گفت: والبته جذاب.... راحیل در باغ نبود. مبهوت به نوتریکا 

 زل زده بود.
 نیوشا با خنده گفت: کور شود هر انکه نتواند دید....

اما طوطیا نگاهب را از مهســـا و مهتاب و نیوشـــا به نوتریکا دوخت.طوری 
 هب کرد که انگار بار اول است او را میبیندنگا

ست  شکافانه مینگری شد یا او را با نگاه مو سی که رد می .در این گند دقیقه هرک
 یا....

به هر حال انقدر از او تعریف کرده بودند...انگار شـــن داشـــت که نوتریکا 
 اینقدر تعریفی باشد. با این حال نگاه خیره اش را به او دوخت.



ــتب نوتریکا قد ب ــتخوان بندی درش ــت ...  غر بود اما به خاطر اس لند ی داش
ــی  ــتری و جین طوس ــتین کوتاه خاکس ــم نمی امد. با ان اس  غری اش به گش
اعتراال ســختی بود اما خوش تیو بود.صــورتب را نگاه کرد. موهای مشــکی 
شکی اش با  ستری دور م شت و خاک شمهای در سید با  داده بود و گ اش را 

ط ابروی نســبتا متناســب مشــکی میدرخشــیدند. هر گند به فاصــله زیر دو خ
خاطر خط مورب سفیدی که انتهای ابرویب بود... کمی به گهره اش شیطنت 
شیده بود.ان خط جای بخیه ای بود که از دوران کودکی به یادگار مانده بود.  بخ
شمهایب کمی گود بود ... با  ستگی کوگن در انتهای ابرو....زیر گ شک ین 

پوســت گندمی اش گودی زیر گشــمب کمی به گشــم می امد... هر توجه به 
شمهایب خیلی فاخر  ست مثل عمو جاوید.... به هر حال گ گند ارثی بود در
نبود معمولی بودند فقط دو گشم که زیرش گود رفته بود نه بیشتر... یعنی فقط 
شکی بودند... گیزی که خودش هم از ان  ستری دور م شت خاک شم در دو گ

بود.بینی اش سر با  بود ولی نمیشد قوس ان را پنهان کرد.از رو به رو  بهره برده
 خوب بود اما از نیمرخ میشد صفت بدک نیست را برایب برگزید.

صورتب استخوانی بود...گونه داشت ولی دو طرال لبب فرو رفته بود ... روی 
ندن  جای ک ته بود . عاده کوگن فرو رف ین دایره ی فوق ال گونه ی گنب هم 

ش ابله مرغانی بود که در راهنمایی از طوطیا گرفته بود.به هر حال واضــح جو
نبود.اما طوطیا جای دقیق ان را میدانست.در انتها با رد کردن لبهایی متوسط به 
گانه ای متوسط تر ختم میشد.قیافه اش معمولی رو به خوب بود... زشت نبود 

صال اما انقدر ها هم تعریفی نبود... فقط به قول  سا خوش تیو بود.اگر ان ا مه
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ــبت داده بود ...  ــفتی که مهتاب به او نس ــد. در رابطه با ص ــت گه میش را نداش
 جذابیت... هیچ نظری نداشت.

 سنهر گیزی گفت و او هم خندید.
 طوطیا هنوز نگاهب میکرد.

حین خندیدن دندانهای ســفیدش را به رخ میکشــید و کنار گشــمب گین 
 میخورد.

یلی از ان لذت میبرد رگ نازکی در پیشــانی نوتریکا بود اما گیزی که طوطیا خ
سته  شد. ین خط بارین برج ستگی کوگکب هویدا می که حین خندیدن برج

 درست وسط پیشانی....
به نظر طوطیا خیلی جالب بود.گال گونه را به هر حال خیلی ها داشتند.... اما 

 دیده بود...این ین قلم... خیلی تن و توک در گهره ی افراد مثل ان را 
 نوتریکا به سمت دخترها امد وگفت:برسونمتون؟

 نیوشا:نه... خودمون میریم باید مسیرو یاد بگیریم...
شت. قبال  صی ندا شه ای گفت . از نگاه خیره ی بقیه هیچ حس خا نوتریکا با
خوب بود. کمی هم شــیطنت میکرد. اما حا .... به ســمت ســنهر رفت. برای 

 شده بود امیدوار بود به فردا موکول نشود.انجام امورشان کمی دیر 
********* 

یه داده بود زانویب را  له ی اتوب*و*س تک به می که کمرش را  یا درحالی  طوط
با  اورد تا بند کتانی اش را که باز شـــده بود ببندد در همان حال گفت:وایی 

 دانشجو شدیم...
 نیوشا خمیازه ای کشید وگفت:هنوز نرسیدیم....



ستی طوطیا نگاه ش شب تا کی ن ی به گهره ی گرتی او انداخت وگفت: باز دی
 رمان خوندی؟

به  نیوشـــا:تا ســـه... وای طوطی حتما بخونب معرکه بود.. و کب و قوســی 
 اندامب داد وگفت: فکر میکنی همین روز اول کسی عاشقمون بشه؟

 طوطیا با صدای بلند خندید ونیوشا درحین خمیازه ی دومب گفت:مرض...
 خنده گفت:مگه رمانه؟ طوطیا با

شروع  شقی ها ی رمانا یا تو دانشگاه  نیوشا با هیجان گفت: همه ی عشق و عا
شیم رییس  شی ب شرکتی جایی من شرکت.... میگم بریم تو یه  شه.... یا تو  می

 شرکت و تور کنیم...
 طوطیا:حا  تو دانشگاه هم کم ادم نیست....

 نیوشا:اره خوب....
ــایلمون پخب و با لحنی رویایی افزود  :فکر کن یکی بهمون برخورد کنه و وس

راهرو بشه... یا یه پسر خیلی خوشگل وجدی و اقا به کالسب دیر برسه و کنار 
شینه.... یا از همون روز اول یکی الکی به  سه ب صندلی خالیه تو کال ما که تنها 
ــف به عمل بیاد که  پروپامون بنی ه و همب باهامون کل کل کنه و اخرش کاش

شم هرج شق شق اونی که منم عا شق یه نفریم... وای طوطی اگه تو عا فتمون عا
 بشی میکشمت....

 طوطیا:نیوشا هنوز نرسیدیم...
 نیوشا ادامه داد: فکر کن برسیم... استاد من و نگاه کنه وعاشقم بشه....

 طوطیا پاتن زد: استادای ترم اولمون همشون خانمن....
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ــا:خوب ترم با تر که میریم... ــر ناز ج*ی*گ*ر طال که روز اول نیوش . یه پس
ستاد ترم دوم... وای  شه ا سایلمو تو راهرو پخب وپال کرده ب بهمون خورده و و
طوطی فکرشــو بکن. بعد کلی دنگ و فنگ ومخالفت خانواده هامون وقتی 

 قراره بهم برسیم من یهو سرطان خون بگیرممممم....
 ه...طوطیا درحالی که میخندید گفت:خدا نکنه دیوون

شم...  سرده می سرطان خون میگیره... بعدش میمیره... منم اف شه اون  شا:با نیو
شبخت  سی میکنی و خو سره که همب با هات کل داره عرو ولی تو با همون پ

 میشین...
طوطیا میخندید که نیوشــا ادامه داد وگفت:اما شــما هم که رفتین ماه عســل تو 

 جاده تصادال میکنین ومیرین ته دره....
 با غیظ گفت:زهرمار.....ما بمیریم؟ طوطیا

نیوشا:پ َ نه َپ فقط عشق من بمیره و من افسرده بشم وتو خوشبخت.... قبول 
 نیست.

 وهردو باهم خندیدند.
 طوطیا:اینقدرمیشینی رمان میخونی که مغزت پوک وپوچ شده دیگه...

ــه و  ــقمون بش ــر دیوونه عاش ــگاه و یه پس ــا:وای طوطی فکرکن بریم دانش نیوش
 ورتمون اسید بناشه...توص

 طوطیا:دردددد.... توهم که قصه هات همب اخرش با مرگ و بدبختیه....
ــا: خوب گی کنم؟ یه رمان پایان خوش بگو بخونم...هرگند من از رمان  نیوش

 هنی ِاند متنفرم.



ــدند مانند دخترب ه  ــگاه نزدین میش ــاختمان متروکه ی دانش درحالی که به س
وق به جمعیت نگاه میکردند. بیشــتر هم به جمع های دبیرســتانی با شــوق و ذ

 پسران.
انقدرگشم گرانی کردند تا متوجه راحیل ومهسا ومهتاب شدند. به سمت انها 

 رفتند و کالسشان را پیدا کردند.
ــال  ــا در ذهنب پی ریزی کرده بودرخ نداد.اص هیچ کدام ازطرح هایی که نیوش

ــتانی بودند.و ــرهای ترم اولی مثل ب ه های دبس ــان مانند عقب  پس قیافه هایش
 افتاده های ذهنی می نمود.

شتن کارت  ستانی بودن برخی هم فریاد میزد.برای طوطیا فرقی نمیکرد.دا شهر
شگاه با گه  شجویی مهم بود. ونبود نوتریکا مهم بود.این مهم نبود که در دان دان
شقی جنجالی تبدیل  شا کل کل کند ودر انتها به ع ست به قول نیو سی قرار ا ک
ندن رمان بهم  به عشــق فکر نمیکرد.حالب هم از خوا شــود.طوطیا اصــال 

 میخورد.
سوزان  صال خوشب نیامد.واقعا منتظر ین برخورد و ین نگاه  و نیوشاهم که ا

 عاشق بود.اما زهی خیال باطل!
****** 

نوتریکا از پله ها پایین می امد.ین جین فاق کوتاه زرشــکی و پیراهن کوتاه با 
راه های قرمز و صورتی وزرشکی به تن داشت. کتونی سفیدش زمینه ی سفید و

به نگاه خانواده اش گفیه ی ســرخ و  که بی اهمیت  پا کرد و در حالی  به  را 
 سفیدش را با گد گره ی عجیب دور گردنب میبست از خانه خارج شد.
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 ماهان درحالی که کمی از گایب می نوشید به حرال نوید خندید.
 ک یا دانشگاه؟!!!نوید گفته بود:میره سیر

 نیما هم به قیافه ی درهم پدرش خیره شد.
سنهر جلوی در منتظرش بود خودش را روی صندلی جلو پرت کرد وبی حرال 

 باا خم به رو به رو خیره می نگریست.
 سنهر:علین سالم...
 نوتریکا پاسخی نداد.

 سنهر:خب حا  توهم.... گته ماتم گرفته؟
 نوتریکا: سنهر دهنتو ببند....

 سنهر با اخم به روبه رو خیره شد و تا رسیدن به مقصد حرفی نزد.
نوتریکا به ماشین از دست رفته اش می اندیشید.حا  هم که سر لج افتاده بود 
باید پول خرید ین موتور سـیکلت را جور میکرد. جور کردن سـه میلیون برای 

صد هزارتومان ناقابل ساب بانکی اش پان سی که تمام پس انداز ح ست ک غیر  ا
 ممکن به نظر میرسید.

ــده ریب  ــم الله نش ــد و او هم جلوی نگهبانی هنوز ب بس ــنهر از او جدا ش س
 نداشته اش به تذکر مزین شده بود.

کم مانده بود به خاطر لباس ومدل موهایب کارت دانشــجویی اش را از روز 
 اول از دست بدهد!

سنگینی نگاه دختران زیادی را حس م شد.  ساختمان  یکرد.اهمیتی نداد. وارد 
صندلی بود  سته بود و کیفب روی ین  ش سری هم قد خودش انتهای کالس ن پ

 وپایب را به صندلی جلویی دراز کرده بود.



 نوتریکا کیف او را پرت کرد در ب*غ*لب وروی صندلی نشست.
 پسر نیم خیز شد.نوتریکا بی اهمیت جمع کالس را از نظر میگذراند.

سر امد به نظرش همه اورا با تعج صدای پ ب نگاه میکردند. بی تفاوت بود که 
 وگفت:ندیدی اشغال بود؟

 نوتریکا به اونگاهی انداخت وگفت:اره... با کیف آشغال تو....
پسر متعجب نگاهب میکرد.نوتریکا هم که سرش درد میکرد برای دعوا و قلدر 

 بازی.
به او  نداشـــت. پســر دیگری امد ورو  پســر حرفی نزد حوصــله ی جنجال 

 گفت:حامد.... من یه دقیقه رفتم بیرون جامو فروختی؟
 پسرتازه وارد نگاهی به نوتریکا انداخت وگفت: سالم...

 نوتریکا بی اهمیت به او با گیم موبایلب بازی میکرد.
سرک ابروهایب را با  داد ورو به حامد گفت:حقته بزنم اون یکی پاتم گالغ  پ

 کنم.
 به صندلی جلو تکیه داده شد. نوتریکا بی اراده به پای حامد که

 حامد: گیر نده احسان خیلی میسوزه...
 نوتریکا:گی شده؟

 احسان:پس تو زبونم داری؟
 حامد: سوخته... با اب جوش....

 نوتریکا صورتب در هم رفت. دقایقی بعد استاد امد وجو کالس ارام شد.
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سنهر هم در م شد.  سان وحامد از کالس خارج  حوطه نوتریکا بی توجه به اح
منتظرش بود. برایب سیگاری اتب زد .... نوتریکا در حالی که به دختری خیره 

 نگاه میکرد و او را مورد بررسی قراره داده بود دودش را بیرون میفرستاد.
 سنهر:گیه؟

 نوتریکا:خوشگله...
 سنهر نگاه او را تعقیب کرد. و با کمی مکث گفت: هم ین مالی ام نیست.....

 یگری روشن کرد و به سمت دیگری نگاه کرد.نوتریکا سیگار د
 سنهر:کیمیا بهت گفت؟

 نوتریکا:گیو؟
 سنهر:جمعه ی دیگه...

 نوتریکا:حسب نیست...
 سنهر:حا  کو تا جمعه ی دیگه...

 نوتریکا:پول  زمم سنهر نمیخوام الکی خرج کنم.
 سنهر:برا موتور؟

ــنهر دیگر حرفی نزد وه ــر اکتفا کرد و س الس ردو با هم به کنوتریکا به تکان س
 مشترکشان رفتند.

سان وحامد در حالی که اورا  ست.اح ش صندلی اش ن شد و روی  وارد کالس 
زیر نظر داشــتند با هم صــحبت میکردند. نوتریکا هم بی توجه به انها با پاکت 

 سیگارش قاپ بازی میکرد.
****** 



 د کهطوطیا درحالی که مثل مرغ ســر کنده جلوی در اتاق نیوشــا ایســتاده بو
به در کوبید وگفت:  نگاهب به در بســته ی اتاق نوتریکا افتاد. اهی کشــید و

 مردی اون تو؟
 نیوشا: صبرکن..... گقدر هولی...

 طوطیا با غر گفت: همیشه دقیقه نودی...
 نیوشا درحالی که شالب را روی سرش مرتب میکرد گفت:خوبه؟

 طوطیا: بدک نیست....
 ی باید بیام؟نیوشا لبخندی زد وگفت:من برای گ

 طوطیا گشمهایب گهارتا شد. درهمان حال گفت:من گه بدونم گی بخرم؟
 نیوشا: اخه ا ن منم باهات بیام و توبرام کادو بخری که میفهمم؟

 طوطیا مسخره خندید و گفت:نترس کادوی تو رو جلوی گشمت نمیخرم...
بخرم  یزینیوشا اهی کشید و گفت: من هرسال باید واسه ی تولد نوتریکا یه گ

ــه تولدت بر ات هدیه  ــه واس ولی اون هیچ وقت بهم کادو نمیده... ولی همیش
 میخره....

 طوطیا : من که به جفتتون کادو میدم...
ــا  ــاعت بخر... ازهمونایی که مهس ــن.... طوطی برام س ــا: اره... عروس نیوش

 داره...
 طوطیا:پولم نمیرسه...

 و جلوی اشنزخانه ایستادند.
 بریم؟نوید امد وگفت: 
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 طوطیا:حا  گی میشد تنها میرفتیم؟
 نیوشا: ازپاهای خودت مایه بذار...من حس بی آرتی و مترو دارم؟

 طوطیا رویب را برگرداند ونوید بیرون رفت تا ماشین را روشن کند.
 طوطیا: به نظرت گی بخرم؟

 نیوشا: نمیدونم...
 طوطیا:خاک تو سرت مگه توقلب نیستی؟

 :فکر نکنم با هم نسبتی داشته باشیم...نیوشا پوزخندی زد وگفت
طوطیا اهی کشــید و در حالی که فکر میکرد برای نوتریکا به مناســبت روز 

 تولدش گه هدیه بخرد گوشی همراهب زنگ خورد.
 بله؟-
 سالم خانم خانما....-

 طوطیا اخم کرد و تلفنب را قطع کرد.
 نیوشا با هیجان گفت:کی بود؟

 زنگ زده بود.طوطیا: یه عوضی.... دیشبم 
شماره  ست؟ هان... رفته پرونده اتو دراورده و  شگاه ا سرای دان شا: نکنه از پ نیو

 تو کشیده بیرون.... وای طوطی گه باحال....
 طوطیا: زهرمار .... خواست حرال دیگری بزند که دوباره گوشی اش زنگ زد.

 نیوشا با خنده گفت:گه سینه گاکم هست....
 طوطیا با حرص گفت: بله؟

 بابا گرا قطع میکنی؟ یه دقه صبر کن...-
 طوطیا:فرمایب؟



 نشناختی؟-
 طوطیا:مزاحم من نشید.

 عزیزم...سنهرم... یادت اومد؟عروسی نیما و خواهرت.... گل رز...-
با  یاوردم و جا ن به  فت: کث گ فت. پس از کمی م ما گیزی نگ مد. ا یادش ا

 گفتن:لطفامزاحم نشید دوباره تماس را قطع کرد.
شما صال  شاید از نوتریکا گرفته بود. یعنی نوتریکا ا ره اش را از کجا اورده بود.

 اینقدر کله خر شده است؟!
سنهر هم تماس نگرفت. درحالی که  شد.  ساژ  ای وارد پا ضد ونقی با افکار 
شده بود و فقط به هدیه ی  زرق و برق و مغازه های رنگی باعث پرش افکارش 

 مناسبی برای نوتریکا می اندیشید.
زنجیر سفید با طرح ورساگه ی استیل نظرش را جلب کرده بود. نوید تمام ین 

اور ین  شغول بود. عمال ان دو تنها خرید میکردند فقط با ح مدت با تلفن م
 نگهبان!!!

 طوطیا:این گطوره؟
 نیوشا:کم قالده گردنب میندازه؟

 طوطیا:این سنگین رنگینه.... خوبه دیگه؟
 گی میخری؟نیوشا: اره... خوبه...واسه من 

 طوطیا خندید و گفت: واسه تو خریدم...
 نیوشا گوشواره ای نشانب داد وگفت:اونو واسه من بخر... ببین گه نازه؟

 طوطیا دستب را کشید وگفت:میخوای گوشت پاره بشه؟ خیلی هم زشته....
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و از فروشــنده درحالی که تخفیف میخواســت وگانه میزد تقاضــا کرد در ین 
 کادو کند.جعبه ی شین برایب 

 و با رضایت از مغازه خارج شد.
درحالی که در مسیر کمی کاغذ کشی و بادکنن خریده بودند وارد خانه شدند. 
سیمین و سیما خانه را برای جشن تولد نوتریکا ونیوشا اماده کرده بودند.. فقط 
خودی ها بودند واحتما  گند تن از دوستان نیوشا و نوتریکا... نوتریکا هم بی 

 ل مشغول اس ام اس بازی بود.خیا
 نیوشا : به مهسا اینا هم بگیم؟

 طوطیا: اگه میان بگو...
شمب و  ست با کله میاد.... بد جوری گ سا که بفهمه نوتریکا هم ه شا:مه نیو

 گرفته...
 طوطیا با اخم گفت: پس بگو نیاد....

 نیوشا: وووووییییییی.... گه غیرتی شدی....
 رم.....طوطیا:ازدخترای اویزون متنف

 نیوشا سرش را تکان داد وگفت:افرین... من بهت افتخار میکنم....
 طوطیا:این گه خوشگله... گرا بیشتر برنداشتیم؟

 نیوشا:اونو اشانتیون داد.
 طوطیا:این مال من....

 نیوشا :مال تو.... نی نی کوگولویی دیگه بادکنن بازی میکنی...
نن صــورتی را پر از باد کرد. طوطیا به لحن مســخره اش خندید و همان بادک

 گشمها و لنهایب هم همزمان با باد کنن که پر از هوا میشد باد کرده بود.



 ین بادکنن قلبی بود.
نوتریکا اهسته به سمتب رفت و با نوک گاقو به بادکنن اندکی فشار وارد کرد. 
صدای بلند  سیما با  سیمین و  شا وطوطیا و صدای بدی ترکید انقدر که نیو با 

 زدند. جیغ
نوتریکا میخندید و بقیه که کمی حالشــان جا امده بود با ین کلمه او را مورد 

 شماتت قرار دادند.
 طوطیا فقط او را نگاه میکرد. خنده هایب که تمام شد و گفت:گیه؟

طوطیا بی حرال بلند شــد بدون انکه نیم نگاهی به او بیندازد به ســمت خانه 
 شان رفت.

 گب شد؟نوتریکا متعجب پرسید:این 
 نیوشا:همون یه دونه بادکنن قلبی بود..

 نوتریکا:خوب؟
 نیوشا:تو هم زدی همونو ترکوندی... واو هم بلند شدو به اتاقب رفت.

 فقط به خاطر تریکدن ین بادکنن با او قهر کرد؟!
سمت اتاق  ستهایب در جیبب بود به  شد... درحالی که د شان خارج  از خانه 

 طوطیا میرفت.
 نیوترش نشسته بود و موزین گوش میکرد.طوطیا پشت کام

 نوتریکا بی اجازه وارد اتاق شد و به اونگاه میکرد.
صحبت کردن هم ندارد  ست وخیال  سابی با او قهر ا شد ح بعد ازاینکه متوجه 

 گفت: گه خبرا؟
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 طوطیا جوابی نداد.
 نوتریکا:مسخره یه شوخی بود....

 طوطیا باز هم حرفی نزد.
شدی.... الو... طوطی... کاسکو... کالغ.... بلدرگین... نوتریکا: گه بی جنبه 

 هدهد... هیییییییییی....ُا َه..........
 طوطیا به هیچ عنوان خیال پاسد دادن نداشت.

نوتریکا لبه ی تخت صورتی او نشست در حالی که داشت به انواع خرسهایی 
ی که گوشــکه به در و دیوار اویخته شــده بود نگاه میکرد خواســت حرفی بزند 

طوطیا زنگ خورد.نوتریکا به صفحه اش نگاه میکرد. در ین لحظه به اندازه ی 
 کوره سرخ شد.

شماره ای که افتاده بود با نامی که روی صفحه ی گوشی افتاده بود برایب نااشنا 
 نبود.شماره ی سنهر... نام سنهر.... طوطیا و سنهر!

جب بود.ســرش را  کا در تع یدن نوتری ند نفس کشــ مت او از ت به ســ
گرخاند.گشمهای خاکستری اش دریای خون بود.درحالی که دندان هایب را 

 روی هم میفشرد گفت: از کی باسنهری؟
ــماره نداده بود که  ــده بود.مگر خودش به او ش طوطیا بدون حرال به او خیره ش

 اینطور او را مواخذه میکرد؟
 با صدای دوباره ی تلفن همراه طوطیا که از سوی سنهر بود.

 نوتریکا فریاد زد: بهت میگم از کی باهاشی؟
 طوطیا با تته پته گفت: من....من اصال نمیدونم...

 نوتریکا راست ایستاد و طوطیا وحشت زده او را مینگریست.



نوتریکا:تو خجالت نمیکشــی؟ نه؟ اینقدر دختر مذخرال و ... شـــدی که با 
 دوست من...

سنهر هم در ارتباط باشد به گه  طوطیا گشمهایب را ریز کرد. بر فرض که او با
حقی نوتریکا به خودش اجازه میداد گنین الفاسی را که  یق خودش اســـت 

 نثار او کند؟
ست  شد ومقابل او قد علم کرد گفت: او  با من در در حالی که ازجایب بلند 

 صحبت کن... ثانیا اصال به تو گه مربوط...
 شرد.نوتریکا ساکت شد. دندان هایب را روی هم میف

پس از مکثی پوزخندی زد و گفت: اصــال فکرشــو نمیکردم اینقدر ه*ر*ز*ه 
 باشی....فکر نمیکردم...

طوطیا میان کالمب پرید در حالی که با حرال او کامال کنترلب را از دســت 
داده بود جیغ زد: ه*ر*ز*ه تویی نه من.... گطور به خودت اجازه میدی با من 

یا... اینطوری حرال بزنی.... اصــال تو  پدرمی؟ برادرمی؟  کاره ی منی؟ گه 
 حالم ازت بهم میخوره ... گمشو از اتاق من برو بیرون...

نوتریکا فقط نگاهب میکرد توقع این برخورد را نداشت.شاید فکرش را نمیکرد 
 به خاطر سنهر روزی طوطیا گنین برخوردی با او داشته باشد.

 برات مهم شده؟ زهر خند تلد و مسخره ای زد وگفت: سنهر اینقدر
با حرص گفت: اره خیلی برام مهمه ....  تاقب رفت و  به ســمت در ا طوطیا 
درضمن بهت اجازه نمیدم تو زندگی من دخالت کنی.. همین ا ن برو بیرون... 
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مت... برو  که ببین گه دلم نمیخواد  بدم.... حتی دی مذخرفاتتو گوش  نمیخوام 
 بیرون....بیرون.

و در را هم محکم کوبید. طوطیا لبه ی تختب  نوتریکا از اتاقب خارج شـــد
 نشست.تمام تنب از عصبانیت می لرزید.

سعی کرد به خودش مسلط باشد اما نمیشد. گند نفس عمیق کشید وباز زنگ 
 موبایلب بود.

کاش نوتریکا انقدر زود قاــاوت نمیکرد.طوطیا گوشــی اش را خاموش کرد 
 وروی تختب دراز کشید.

شه لقب زشت را یدک می کشید با لباس گهار خانه ین عروسن کهنه که همی
شده بود را  سبز و موهای فرفری قهوه ای که به خاطر گذر زمان کدر و کهنه  ی 

 در آ*غ*و*ش گرفت.
ــالگی تمام پول هفتگی و  اولین هدیه ای بود که نوتریکا به او داده بود. در ده س

به جبران ا تا برای طوطیا  ن عروســکی که حین ماهیانه اش را جمع کرده بود 
سن دیگری  شده بود عرو شمهایب خراب  ستخر اب افتاده بود و گ بازی در ا

 برایب بخرد.
ست او دلخور بود. اما  سکب از د شدن عرو دو هفته ی تمام به خاطر خراب 

 بعد از اینکه نوتریکا برایب ین عروسن زشت خریده بود اشتی کردند.
 ه جنجالی میانشان رخ داده بود.از ان موقع تا به ان روز دیگر نه قهر و ن

و حا  امروز... طوطیا اهی کشید. دو قطره ی اشن سمج مصر به فرود امدن 
 بودند.



ــئله ی پیب پا افتاده ای گریه کند. او  ــت به خاطر گنین مس طوطیا نمی خواس
ــکها نافرمانی کردند و گونه هایب را  ــجو بود. اما... اش ــاله بود.دانش هجده س

 خیس نمودند.
یکا تمام مســیر به حرفهای طوطیا فکر میکرد. در انتها هم به ین جواب نوتر

قطعی میرسید حق دخالت نداشت. واقعا گه کاره ی طوطیا بود؟پسر عمو.... 
پسـرخاله... هیچ کس. او حق هیچ اسهار نظری در زندگی طوطیا نداشـت. نه 

 امروز نه دیروز.. نه فردا... نه هیچ وقت دیگر.
سنهر رسید. در حالی که دید دختری در را باز کرد.متعجب به خانه ی مجردی 

ــال... ان هم به  ــاید دو س ــد. خیلی از نوتریکا بزرگتر نبود. ش وارد خانه ی اوش
خاطر اینکه تا دوازده سالگی در هلند زندگی میکرد و وقتی با دایی اش به ایران 

 بازگشتند دوسال طول کشید تا خودش را با مدارس ایرانی وفق دهد.
از خانواده ی ســنهر گیزی زیادی نمی دانســت . فقط او از ســال گذشــته تنها 

 زندگی میکرد. همین...
ســنهر در حالی که روی کاناپه لم داده بود رو به دختر گفت:عزیزم... خوش 

 اومدی....
دختر با نارضایتی مانتو یب را پوشید وخداحافظی کوتاهی کرد واز خانه خارج 

 شد.
 خیز شد و گفت: بیا بشین... گرا وایستادی؟سنهر به سختی نیم 

بل ســنهر بود  قا که روی میز م به بطری  یه داده بود و  به دیوار تک کا  نوتری
 مینگریست.
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 سنهر:گته... روفرم نیستی؟
 نوتریکا پاسخی نداد.

 سنهر گفت: بیابرو گهار تا ید بیار زنگ بزنم به ماگان...
 ....نوتریکا اجازه ی پیشروی نداد و گفت:خفه شو

 سنهر: کی میخوای دست از این پاستوریزه بازیت برداری؟
 نوتریکا: شماره ی طوطیارو از کجا اوردی؟

 سنهر لبخندی زد وگفت:گیه؟ هم ین یه نمه بوی غیرت میرت میدی....
یل منو خط  فام که دور  ته بودم  هت گف فت:ب قدم جلو رفت و گ ین  کا  نوتری

 بکب....
 یکنه خوشم نمیاد...سنهر بی تفاوت گفت: خیلی ناز م

ــید و گفت: یه بار دیگه بهب زنگ بزنی یا  ــوده ای کش ــبتا نفس اس نوتریکا نس
 مزاحمب بشی یا...

 سنهر میان کالمب دوید وگفت: تو گیکارشی؟
 امروز بار دوم بود که این جمله ی محض حقیقت را می شنید.

 با این حال ادامه داد و گفت: دست از سرش بردار....
زد وگفت:پس تو هم هوا خواشــی... ما شـــا  ســفره ی پر  ســنهر لبخندی

 پیمونیه... ماهم یه گوشه اش میشینیم..
نوتریکا اشــفته لگدی به میز روبه روی ســنهر زد و میز و وســایل رویب کامال 
واژگون شــد. ســنهر متعجب نگاهب میکرد. نوتریکا یقه اش را گرفت و اورا 

به دیوار گســباند وگفت:ببینم  بهب زنگ میزنی یا دور وبرش می بلند کرد و
 پلکی بالیی به سرت میارم که اون سرش نا پیدا....



سنهر بود. با این  شده بود.نوتریکا از نظر قامت دوبل  سنهر با اخم به او خیره 
شتی  حال سـنهر با لحنی کب دار گفت: دور برداشـتی جوجه... رفاقت و گذا

ی تنها خورا رو از پشـــت دم کوزه یه ابم روش....دمت گرم بابا دســـت همه 
 بستی....

ــبانیت گفت:از امروز به بعد رفیقی به  ــورتب زد و با عص ــیلی به ص نوتریکا س
 اسم تو ندارم.....

ســنهر یقه اش را از دســت او ازاد کرد وگفت:نوتریکا داری به خاطر یه دختر 
رفاقتمونو بهم میزنی؟ بابا یه ســفره ای پهن شــده هم من میخورم هم تو... گرا 

وشی میشی.... و سیلی محکمی که نوتریکا برای بار دوم به صورتب نواخت ج
 باعث شد به جمله اش زودتر از موعد خاتمه بخشد.

 سنهر مبهوت نگاهب میکرد.اگر م*س*ت نبود حسابب را میرسید.
ستی.... و از خانه  سم منو نیار... تو رفیق نی نوتریکا گفت: امروز به بعد دیگه ا

سنهر در شد.  سه خارج  شد  شید گفت:این  صورتب میک ستی به  حالی که د
 بار.... دارم برات.... خوبشم دارم.!

دست در جیبب کرده بود و سعی داشت با نفسهای پی در پی عصبانیتب را به 
شلوغ  سبتا  شد.محوطه ی بازی ن ساند.وارد پارکی درهمان نزدیکی ها  اتمام بر

 بود و ب ه ها مشغول بازی بودند.
سته بود. تمام بادکنکهایب قلبهای رنگارنگ پیرمرد بادکنک ش شه ای ن ی هم گو

 بودند.
 نوتریکا به سمتب رفت و گفت:اینا گنده؟
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 پیرمرد گفت: دونه ای پونصد....
نوتریکا ین اســکناس پانصــد تومانی بیرون اورد که باز نگاهی به تمام بادکنها 

 انداخت وگفت:همب گند؟
ــله گفت: پانزده تومن... اگه واقعا میخوای بخری بهت دوازده  پیرمرد بی حوص

 تومن میدم...
 نوتریکا داشت حساب میکرد.کال سی بادکنن بود.

شم  سکناس دوهزار تومانی به او داد وگفت:بقی شت ا ست در جیبب کرد و ه د
 مال خودت... و همه ی بادکنکهارا از دست مرد گرفت.

 گند قدم بیشتر نرفته بود که صدای ب ه ای را شنید.
 . اقا....صبرکن.اقا..-

سب پی  صورتی که تمام هوش و حوا ستاد.دختر کوگکی با پیراهن  نوتریکا ای
 بادکنن ها بود گفت:اقا گنده؟

 نوتریکا جلویب زانو زد وپرسید:کدومو میخوای؟
 دختر ب ه: اون ابیه....

 نوتریکا از میان انها ان ابی روشن را به دستب داد وگفت: بیا...
 شد؟دختر ب ه: پولب گقدر 

 نوتریکا:هی ی...
سمتب  شده بود را به  ست کوگکب م اله  سکناس هزاری در د دختر ب ه دوا

 گرفت وگفت:ا ز اینا بیشتره؟
 نوتریکا:نه... پول نمیخواد...

 دختر ب ه خواست حرفی بزند که فورا گفت: دماغت داره خون میاد...



ستب خونی د نوتریکا بلند شد و ایستاد با پشت دست بینی اش را مالید. پشت
ــو  ــر پولش ــدای مردی امد :اقا پس ــتاد.همانطور که میرفت ص ــد. دیگر نایس ش

 بگیر...
 نوتریکا بی اهمیت راهب را میرفت.

تاده بود  به گریه اف ســـاعت از ده شـــب گذشــته بود. ســیمین در حالی که 
 گفت:سابقه نداشت تا این موقع دیر کنه...

:طوری نشــده....  بد با ســیما شــانه های خواهرش را می مالید اهســته گفت
 دوستاشه حواسب به ساعت نیست.

 سیمین رو به نیما گفت:یه زنگ بزن بهب...
 نیما:مامان جان برای بار هزارم ... گوشیب تو خونه است.

 سیمین محکم به زانویب زد وگفت:خدا منو مرگ بده...
 نوید اهسته زیر گوش نیما گفت: شاید حالب بد شده...

ید گفت:مثل اون دفعه که ســر پله از حال  نیما ماــطرب به او نگاه کرد و نو
 رفت... شاید تو خیابون...

 ماهان: بهترنیست به دوستاش زنگ بزنید...
یدن ناخن هایب مدام با خود تکرار میکرد همب تقصــیر من  طوطیا حین جو
شمب به  ساعت بود ین گ شمب به  اطرب ین گ شا هم کمی م بود.... نیو

 انه ای که پخب میشد.تلویزیون وسریال عاشق
جاوید در حالی که نوتریکا را به باد نا ســزا گرفته بود به ســمت تلفن رفت و 

 گفت:شماره ی دوستاشو ندارید؟
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 همان لحظه جالل گفت:جاوید... اومد....
جمع نفس راحتی کشــید.نوتریکا در را با کلیدش باز کرد. ســیمین با ســرعت 

ومه... انقدر ناگهانی ساکت شد خودش را به سمت در رساند وگفت:هیچ معل
 که باعث تعجب اعاا گردید.

 سیمین به صورتب زد وگفت:خدا منو بکشه... این گه وضعیه؟
نوتریکا کتانی اش را از پا دراورد و گفت:تو نمیدونی... و رو به خاله و عمویب 

 گفت:سالم....
 نیما جلو امد وگفت:گرا پیراهنت اینطوری خونیه؟

 گفت:خون دماغ شدم...نوتریکا بی اهمیت 
 جاوید: تا حا  کجا بودی؟

 نوتریکا: تو خیابون داشتم می رخیدم....
 جاوید:اینو میدونیم...

 نوتریکا:پس گرا مینرسی؟
 جاوید با عصبانیت گفت: تا ا ن گه غلطی میکردی؟

 نوتریکا:راه میرفتم...
 تمام مدت صادقانه حرال زد.

 رگردی؟جاوید پوفی کشید وگفت: نمیشد زودتر ب
نوتریکا راحت گفت:حواسم به ساعت نبود... و از پله ها به مقصد اتاقب با  

 رفت.
سیمین با ارامب روی مبل نشست. طوطیا با اوردن بهانه ای به نام خستگی به 
سمت خانه ی خودشان رفت. از اینکه نوتریکا حتی ین بارم هم نگاهب نکرد 



ــی ــرایط گه حس ــت در این ش ــد.در باغ راه  .... واقعا نمیدانس ــته باش باید داش
میرفت. نوتریکا هم از پنجره اورا تماشا میکرد. طوطیا حتی ین بارم برنگشت. 

 وارد اتاقب شد. گراغ را روشن کرد.
 روی تختب بیست ونه تا بادکنن قلبی رنگی بود!

****** 
ــاعت تمام به جعبه ی کادوی اش زل زده بود. نوتریکا هیچ کدام  طوطیا ین س

ت یل حاــور از دوســ تاب و راح ـــا ومه ما مهس انب را دعوت نکرده بود. ا
شتند.عالوه بر عزیز و عمه هایب وروزبه و طیبه که تمام مدت با نوتریکا بود  دا
و البته حمیده که اویزان ماهان شــده بود. مهمانان مشــغول صــحبت و صــرال 

 میوه و شیرینی بودند.
ــته های کادویی زیر میز بودند. نوتریکا با ــکی و پیراهن بل تمام بس وز جین مش

ضبط هم تا عرش با   صدای  شه مقبول بود.  شکی مثل همی سفید و کراوات م
 بود و نیوشا و دوستانب گرم ر*ق*ص بودند.

 طوطیا حوصله نداشت.
 نوتریکا هم بد تر او....

 طیبه: گرا تو همی؟
 نوتریکا:نیستم...

 .طیبه: اخر این هفته میای بریم تولد یکی از دوستامه...
 نوتریکا: حالم از هرگی مهمونیه بهم میخوره....

 طیبه: نه بابا ...
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ــب انقدر  ــد. طوطیا رو به ماهان که گفته بود گرا امش نوتریکا بی حرال بلند ش
 ساکتی حرفی نزد و به دنبال نوتریکا که به باغ پناه برده بود ، رفت.

 بود.نوتریکا به ستونی تکیه داده بود و به نقطه ی نامعلومی خیره 
طوطیا با کمی من من خواست حرفی بزند اما پشیمان شد . رویب را برگرداند 
 تا قبل از انکه نوتریکا متوجه حاورش بشود برود که نوتریکا گفت:صبر کن...

 طوطیا ایستاد.او که پشتب به او بود گطور فهمید؟
 نوتریکا : گرا گوشیت خاموشه؟

 طوطیا : همین طوری...
 خید ورو به رویب ایستاد و گفت: گرا ناراحتی؟نوتریکا به سمتب گر

 طوطیا: نه....
 نوتریکا: مطمئنی؟

 طوطیا سرش را پایین انداخت و گفت:من فکر کردم تو ناراحتی...
 نوتریکا:نه...

 طوطیا: پس گرا ... و سکوت کرد.
نوتریکا نفسب را فوت کرد و بی مقدمه گفت: من هی کس نیستم... اما سنهر 

 .در حد تو نیست
 طوطیا مات نگاهب کرد.

نوتریکا دســتهایب را در جیبب کرد و بدون اینکه به او نگاهی کند گفت: تو 
 یق بهترین هایی... ســنهر ادم درســتی نیســت... اصــال ادم نیســت. اگه 
شی... یه  سی با میخوای.... یعنی.... با من من ادامه داد:اگه واقعا میخوای با ک



 م.... اما سنهر اصال...درست و حسابیشو بهت معرفی میکن
 

شد وگفت: تو حیفی  شمان پر حیرت طوطیا خیره  سرش را با  گرفت و در گ
 واسه سنهر... خیلی حیفی...

طوطیا با بغض گفت:نذاشتی برات توضیح بدم.... من فکر میکردم تو شمارمو 
 دادی بهب.... اون مزاحمم میشد.

قت فت:من هیچ و یا گ ید و طوط کا نفس عمیقی کشــ از اینطور روابط  نوتری
 خوشم نیومده و نمیاد...

ــانی.... طوطیا هم  ــط پیش ــتگی رگب در وس نوتریکا لبخندی زد. همان برجس
 خندید و همان گال گونه...

سمان گرد  سمتب امد و در حالی که زیر نور ماه که عجیب بود در ا نوتریکا به 
به ســمت گونه ی طوطیا درا ز کرد و غباری ان گنان مهتابی بود دســتب را 

سرش را پایین انداخت.  شرم  شتب را در گال گونه اش فرو کرد.طوطیا با  انگ
تمام تنب داغ شده بود و حس دلنشینی توام با ضربان تند قلبب وجودش را فرا 

 گرفته بود.
ــتم.... اما توبرام مثل خواهرمی...  ــت نیس ــته گفت: من هیچ کس نوتریکا اهس

شا تو خوا شتم به جای نیو ست دا شه دو شی... دلم نمیخواد خودتو همی هرم با
حروم کنی.... تو باید با یه شاهزاده ی همه گی تموم عروسی کنی.... فهمیدی 

 یا نه؟
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طوطیا ســرش پایین بود. نوتریکا با لبخند گفت:ســرده... بیا تو... و خودش 
 زودتر از او داخل شد.

طوطیا هم درست مثل مجسمه خشکب زده بود. ین اشن کوگن از پلکب 
ین گکید... بعدی سرعت بیشتری را طی کرد. بعدی ها پیا پی مانند زندانی پای

هایی که در به رویشــان باز شــده بود ازاد شــده بودند... خیلی طول نکشــید تا 
 صورتب کامل خیس اشن شود.

 گانه اش و لبهایب و دستهایب و زانوهایب می لرزیدند.
*ا*ه کرده بود. او مرتکب حس گ*ن*ا*ه او را تا مرز خفقان برده بود. او گ*ن

 خالفی سنگین شده بود.گطور توانسته بود دل ببندد.... گطور توانسته بود.
ــزا و پرخاش همه ی اینها  ــرزنب... ناس ــماتت گرفته بود.س خودش را به باد ش

 هنوز برایب کم بودند.
 با صدایی به خودش امد.

 شما اینجایین؟-
 ماهان بود.

 :داشتم میومدم تو...اشکهایب را فورا پاک کرد و گفت
 ماها ن متعجب پرسید:داشتی گریه میکردی؟

طوطیا:نه... الودگی زیاده... منم گشــمام حســاســه... و.... نگاه ماهان باعث 
 شد ساکت شود.

 پس از کمی مکث گفت:نوتریکا گیزی بهتون گفت؟
 طوطیا م*س*تقیم به او نگاه کرد وگفت: بله؟

 اراحتتون کرد؟ماهان: دیدمب قبل شما اومد داخل. ن



شایندی از کنجکاوی او گفت: بهتره برگردیم داخل....  ساس ناخو طوطیا با اح
 و از کنار ماهان به سرعت گذشت.

سمتب  ست و به  سیما متعجب به دخترش که به نظر رنگ پریده می امد نگری
 امد وگفت:گیه طوطی؟

 طوطیا به مادرش نگاهی انداخت وگفت: من برم خونه؟
 را گرفت و گفت:گرا مادر؟ گرا اینقدر ید کردی؟ سیما دست دخترش

 اما طوطیا از درون در حال سوختن بود.
 طوطیا:سرم درد میکنه... من برم؟

ساعت  سیما با نگرانی موهای دخترش را نوازش کرد وگفت: برو... منم تا نیم 
 دیگه میام...

 اطوطیا با رخوت از جا بلند شــد. نوتریکا با خنده وشــوخ مشــغول صــحبت ب
دخترها بود. او میگفت وانها میخندیدند.حتی ین لحظه به او که داشـــت از 

 سالن خارج میشد نگاهی نینداخت.
شن  سیر کوتاه را ا ستاده بود. تمام م ستهایب را زیر ب*غ*ل فر درحالی که د
ریزان دوید. در اتاقب روی تخت پهن شد و در بالشب فرو رفت واجازه داد تا 

 علتب را نمی دانست به ارامی فرود ایند. اشکهایی که حتی خودش هم
ـــت جلوی جمع  کا دلب نمیخواس ید. نوتری ها رســ کادو  باز کردن  قت  و

 کادوهایب را باز کند.
شت وگفت:از طرال دخمر خاله جونمه.... و نگاهب  شا بردا اولین کادو را نیو

 را پی جستجوی تصویر طوطیا در جمع گرخاند.

http://www.roman4u.ir/


 نیوشا: ِا .... خاله طوطی کو؟
 ا: سرش درد میکرد رفت خونه...سیم

 سیمین پرسید :گرا؟
 سیما نمیدانمی گفت وماهان با غیظ به نوتریکا خیره شد.

نوتریکا تا ان لحظه متوجه غیبت او نشــده بود.جعبه اش را باز کرد. زنجیر فوق 
 العاده ای بود.همان لحظه هم ان را به گردنب انداخت.

 کارت میمونم... ماهان کنارش نشست وگفت: بعای وقتا تو
 نوتریکا به او خیره شد.منظورش را حتی ین درصد هم نفهمید.

با حس ویبره ی موبایلب ان را از جیب جینب خارج کرد. ســنهر پیامی مبنی 
 بر تبرین تولد فرستاده بود. وگفته بود :بیا جلوی در....

 نوتریکا از جایب بلند شد و به باغ رفت.
صال سنهر جلوی در منتظرش بود. تو شته ا شب گذ قع امدنب را بعد ازاتفاق 

 نداشت.
 سنهر:علین سالم...

 نوتریکا : سالم...
ستم که به  سب را فوت کرد و گفت:خیلی نامردی... اما من مثل تو نی سنهر نف

 خاطر خاطرخواهی یه دختر با رفیقم جر کنم...
 نوتریکا حرفی نزد.

 مدیونت باشم..سنهر ساکی را به سمتب گرفت وگفت: بیا... نخواستم 
 نوتریکا کمی از رفتارش شرمنده بود. به ارامی صدایب زد:سنهر...

 سنهر:بیخیال اقا پسر ....



 نوتریکا:صبر کن... بیا تو...
 سنهر:میترسم حس ناموس پرستیت گل کنه..

 نوتریکا بازویب را کشید و گفت: میگم بیا تو... ناز میکنی گرا؟
 عیشم و پروندی؟سنهر: گمشو انتر یادت رفته گطوری 

 نوتریکا خندید و گفت: درک... خوب کردم.. بیا تو...
سب را فوت کرد ودرحالی که با طلبکاری نگاهب میکرد گفت: پس  سنهر نف

 فراموش کنم؟
 نوتریکا: اره... من شرمنده... خوب شد؟
 سنهر پوفی کشید و به همراه او وارد شد.

****** 
سقلمه ا شده بود که  شمهایب گرم  سید تازه گ سرجایب  ی به پهلویب خورد 

شمهایب را باز نگه دارد.حامد نگاهی به او انداخت  سعی میکرد گ ست و  ش ن
 و آهسته گفت: مگه دیشب نخوابیدی...

 نوتریکا: به جون تو داشتم درس میخوندم...
حامد سقلمه ی دیگری به او زد و گفت: جون خودت.... دیوونه گه دلی داری 

 ی....سر کالس ریاحی گرت میزن
 نوتریکا با حرص گفت: اگه تو بذاری... پهلوم سوراخ شد به جون حامد...

 حامد: ریاحی داره نگات میکنه... پاشو...
ریاحی نگاهی به ان دو که در انتهای کالس نشــســته بودند انداخت و گفت: 

 شفیع... نیکنام...گه خبرتونه؟ اونجا کنگره راه انداختید...
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 ریکا.......... خره.... خوابی....حامد: نوتریکا...... نوت
 نوتریکا: هوووووم؟

 حامد آهسته گفت: ریاحی...
 و نوتریکا در جا نیم خیز شد وبه ریاحی که در سکوت او را نگاه میکرد زل زد.

 نوتریکا: بله استاد...
 ریاحی: اینجا اتاق خوابه یا کالس درس...

تا ـــت ا مه کرد : بخوای واس مد زمز حا کا زیر گوش   Noقب میکنم... نوتری

problem..... 
 حامد سعی میکرد نخندد و سرش را پایین انداخت...

سه امتحان  شتم وا صبح دا شما به جون ب ه ها تا خود  ستاد به جون  نوتریکا: ا
 خودم و آماده میکردم....

 ریاحی نفس عمیقی کشید و گفت : معلوم میشه...
سه امروز کاف شروع نگاهب را به کل کالس دوخت و گفت: وا یه....امتحان و 

 می کنیم...
 نوتریکا: حامد دستم به دامنت...

 حامد خندید و گفت:والله امروز شلوار پوشیدم....
 نوتریکا:پس دستم به شلوارت....

صدا  شلوارت.... و بی  ستم به  صبح درس نخوندی من د حامد: مگه تا خود 
 خندید...



طور که صــندلیب را به نوتریکا: حامد فقط وای به روزت نرســونی... و همان
مد درشـــت  حا فت: تر تمیز و خوش خط بنویس....  ین میکرد گ مد نزد حا

 بنویسیا... خط خوردگی هم نداشته باشه....
 حامد با تمسخر : گشم... امر دیگه...
 نوتریکا: هی ی... احسان گرا نیومد؟

 حامد:مریاه...
ــکی ننویس هی ینوتریکا:مرض گرفته امتحان و پی وند.... و ادامه داد:با م  ش

 حالیم نمیشه.....
با  با به من....  حامد : مگه کور رنگی داری... هوووی گه خبرته گســبیدی 

 ریاحی شن میکنه جفتمون و میندازه بیرون ها...

 نوتریکا: حا  خوب شد...میدون دیدم تکمیله...
 ریاحی: نیکنام بیا اینجا ببینم....

 و پخب کنم؟نوتریکا: جونم استاد... بیام برگه ها ر
 ریاحی: نخیر... بیا اینجا بشین....

 نوتریکا: واسه گی استاد؟ من جام راحته...
 ریاحی: من ناراحتم....

ــما  ــتاد من به ته کالس عادت دارم ش ــه... اس ــمنتون ناراحت باش نوتریکا:دش
 راحت باشید....

 ریاحی که عصبی شده بود گفت: بهت میگم بیا جلو... وقت بقیه هم نگیر....
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امد بی صدا میخندید و نوتریکا غرغر کنان سالنه سالنه به سمت جلو رفت ح
 و روی صندلی نشست...

سرمون اومدیم  ست... خیر  ستان ها ستاد جا عوض کردن مال دبیر نوتریکا: ا
 دانشگاه....

تار  باهاتون مثل دبیرســتانی ها رف ید که  یاحی : خودتون ادم و مجبور میکن ر
ندتری گف با صـــدای بل تا کنیم... ید.  45ت: از ا ن  قت دار گه و قه ی دی دقی

 شروع کنید.
ــناک  ــته زمزمه کرد:گه ترس ــکوت فرو رفت نوتریکا آهس کالس ناگهان در س

 شد... گرا یهو همتون  لمونی گرفتین...
 دختر ها ریز ریز خندیدند....

 ریاحی: نیکنام نظم کالس و بهم نریز...
ل فقط سوال اول و دو سوال آخر نگاهی به برگه ی سوا ت انداخت از سی سوا

ته خودش را هم ای زن.گرا  یداد.و الب یاحی را فحب م لب ر لد بود... زیر  را ب
سم تولد بود. به هر حال نه  شب هم که مرا سه ی قبلب که غایب بود. دی که جل

 خوانده بود نه در کالس حاور داشت تا بتواند از پس امتحانب بربیاید.
 داشت. اما به هر حال...نمره برایب گندان اهمیتی ن

نفس عمیقی کشـید و سـرش را به سـمت گو گرخاند ته خودکار در دهانب 
 بود و میجوید ... زانویب را مدام تکان میداد...

علیرضا سمت گنب نشسته بود و نوتریکا تسلط کافی روی نوشته های برگه ی 
سرش را شید و  ست ک ست درست ببیند...از علیرضا د شت و نمیتوان ه ب او ندا

 سمت راست گرخاند...



ــرش را روی برگه  ــکی که آرنجب را به میز تکیه داده و س ــر تا پا مش دختری س
 انداخته بود و تند تند یادداشت میکرد...

 و نوک خودکارش با میز کوگن صندلی تکی ضرب گرفته بود....
نوتریکا به اونزدین بود و اگر دختر کمی از روی ورقه عقب میرفت...او راحت 

ــت به خاطر ین به  ــد میداد... دلب نمیخواس ــفحه ی اول پاس ــوا ت ص س
امتحان ساده از دخترها کمن بگیرد هرگند میدانست دخترها بهتر از پسرهابه 
شت و به هی کس  صیت دیگری دا شخ شگاه  او کمن میکنند . ولی او در دان
ــان  ــت او را نش ــودو همه با دس ــت که تابلو ش ــت و نیمخواس محل نمیگذاش

 دل گفت: اگه خودش از رو برگه کنار رفت نگاه میکنم...بدهند.در 
صندلی تکیه داد از ترس اینکه وقت کم  شتی  شید و به پ آناهید نفس عمیقی ک
ست به برگه ی  ستب درد میکرد...خوا شته بود که مچ د سریع نو بیاورد انقدر 
کا تالقی کرد... متوجه  تا ملتمس نوتری گاه نســب با ن گاهب  که ن ســوم برود 

 شد و دوباره به صفحه ی اول بازگشت. منظورش
 نوتریکا لبخندی به لب راند و آهسته گفت:بابا دمت گرم... خیلی باحالی...

اما هرگه گشمانب را ریز و درشت میکرد نمیتوانست خط او را بخواند...آه از 
 نهادش بلند شد... در خودکار را گذاشت و گفت: به جهنم...

به دســتخط ریزش ا ته کالس آناهید نگاهی  به  نداخت و ســنس ســرش را 
 گرخاند ریاحی سر جای نوتریکا نشسته بود و کتاب مطالعه میکرد.
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فاا مناسب بود...اول خودکار سنس برگه اش را روی زمین جلوی پای نوتریکا 
سرفه میکرد بار دیگر نگاهی به ریاحی انداخت و  سر هم  شت  انداخت... و پ

 ا را از روی میزش قاپید...در ین گشم به هم زدن برگه ی نوتریک
 نوتریکا مات و متحیر به او خیره شده بود...

شده بود... نوتریکا  سینه حبس  ریاحی به جلوی کالس آمد... نفس آناهید در 
هنوز هم متعجب به برگه ی آناهید که روی زمین جلوی پایب افتاده بود نگاه 

 میکرد...
 ...ریاحی: نیکنام... گرا برگه ات رو برنمیداری.

نوتریکا نگاهی به ورقه که در با ی صفحه ی اول با خطی نسبتا درشت نوشته 
 شده بود)آناهید مهدوی نیا( انداخت و سریع خودش را جمع و جور کرد...

 با عجله خم شد، برگه را برداشت و به صفحه ی دوم رفت...
 ریاحی هنوز نگاهب میکرد...

 نوتریکا: سرم یه لحظه گیج رفت... استاد.
ریاحی نگاهب را از انها بر گرفت و به انتهای کالس دوخت و گفت: اون ته 

 گه خبره... مشورتی امتحان میدید؟
 به پایان وقت گیزی نمانده بود...

ــت  ــد برگه ها را جابه جا کرد...نمیدانس ــتاده بود و نمیش ریاحی هنوز جلو ایس
 باید اسم آناهید را خط بزند و اسم خودش را بنویسد یا نه...

سم  ست که باید ا شیمان بوداو هم نمیدان صل از عملب پ آناهید هم م*س*تا
 نوتریکا را خط بزند یا نه...



باد.... ولب کن...هر گی  زیر لب زمزمه کرد: خودم کردم که لعنت برخودم 
 شد شد....

ــت و از کالس  ــتاد گذاش ــانه انداخت و برگه را روی میز اس و کیفب را روی ش
 خارج شد.

ستاده نوتریکا هم ب سرش بیرون آمد... آناهید کنار در کالس ای شت  صله پ الفا
 بود.

 نوتریکا و آناهید همزمان از هم پرسیدند: اسم منو که خط نزدی؟
 نوتریکا لبخندی زد و گفت: نه... شما گی؟
 آناهید نفسی به آسودگی کشید و گفت: نه...

نده ی نخونوتریکا: این لطفتون و هیچ وقت فراموش نمیکنم... راســتب هی 
 بودم....جبران میکنم...

بانه ای زد و مقنعه اش را طبق عادت جلو داد ارام گفت:  آناهید لبخند محجو
 خواهب میکنم... این گه حرفیه کاری نکردم....

 نوتریکا: به هر حال کارتون خیلی جسورانه بود... اگه ریاحی میفهمید...
 آناهید: بار اولم نبود برگه جابه جا میکردم...

شاید بتونم یه کم از خجالتتون  شگاه  شاپ نزدین دان نوتریکا: بفرمایید کافی 
 در بیام....

آناهید به موزاییکهای کثیف راهروی دانشگاه زل زده بود در همان حال با لحنی 
ساعت بعد کالس دارم... با  جدی گفت: ممنون...گفتم که کاری نکردم...من 

 اجازتون...
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ــت و  ــتاده بود و از کنار نوتریکا گذش ــمت زیبا که کنار نرده ی پله ها ایس به س
 رفت.

 آناهید لبخندی زد و گفت : امتحان گطور بود؟
 زیبا بازوی او را گرفت و به سرعت از پله ها به پایین سرازیرشدند.

آناهید نفس نفس میزد گفت: زیبا گرا هم ین میکنی...یواش تر دســتم کنده 
 شد....

 زیبا : بیا بشین بگو...
 روی صندلی های جلوی بوفه نشستند. هردو

 زیبا عجو نه پرسید:بگو دیگه... گی میگفت؟
 آناهید همانطور که میخندید گفت: به خدا هی ی نگفت...

ــت باهاش  ــاعت جلو کالس داش ــه س زیبا : غلط کردی پس عمه ی من بود س
 حرال میزد؟

ــکر میکرد...بعدم گفت باها ــت بابت امتحان تش  شآناهید: بدبخت فقط داش
 برم کافی شاپ که قبول نکردم...

شه... َای خاک برسرت... آدم عاقل این دعوت و رد  زیبا با ناله گفت: کوفتت ب
 میکنه....

آناهید : از این فرصــتا زیاد گیر میاد.... دفعه ی بعد تو بشــین پیشــب بهب 
ست حرال دیگری بزند که متوجه  ستم... خوا برسون... من که مثل تو بخیل نی

 که به سمت دیگری معطوال بود شد...الو...کجایی؟ نگاه زیبا
 زیبا: اوناهاش پشت سرته...



آناهید سرش را به سمت نوتریکا گرخاند که به همراه حامد به سمت پارکینگ 
 میرفتند و با صدای بلند میخندیدند.

 آناهید: خوب؟ !
سر ایران و تور کردی تازه میگی خوب؟  شگلترین پ زیبا : خوب و کوفت....خو

! 
آناهید از خنده ریسه میرفت...در میان خنده اش گفت: کی گفته؟ پسرخاله ی 
منو ببینی گی میگی؟بعدشــم اون به هیچ احدی محل نمیده... خوبه همه ی 

 ...BBCخبرای دست اول و تو داری...متصل به 
نه یعنی گی؟وقتی ازت دعوت  یه هم ین ادمی ازتو تشــکر میک با: وقتی  زی

 ی تمومه....اصال واسه گی بهب رسوندی؟میکنه...یعنی گی؟یعن
شتی...  شدین نه جواب میدادی نه محل میذا شم می شم تو گ سال گ سال تا 

 امروز واسه من شیر شده برگه عوض بدل میکنه...
صبحی هم  شت...  سه ی پیب که غیبت دا سوخت... جل سب  آناهید: دلم وا

 همب می نالید.... منم کمکب کردم. از سر انسان دوستی...
 یبا گشمهایب را تنگ کرد و گفت: بیخود... ازش خوشت میاد...ز

 آناهید نگاهب را به سمت دیگری دوخت و گفت: کی ازاون خوشب نمیاد...
شده رقیبم... ای کوفتت  ستم  سرم کنن بهترین دو زیبا: پس مبارکه... خاک تو 

 بشه... ای بمونه تو گلوت...
طر تقلب نبود عمرا ســالم منو آناهید: الکی روضـــه نخون.... اگه فقط به خا

 علین میگفت...تازه اون کجا من کجا....
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 زیبا: واه حرفا میزنی آناهید... شما که وضعتون خوبه...
تا  100آناهید: منظورم پول و پله نبود.... ســر و شــکل و تیو و قیافه ... پســره 

 گیره....ب سر و گردن از من با تره.... به قول تو خوشگلترین پسر ایران میاد منو
 زیبا لبخندی زد وبا بد جنسی گفت: یعنی امیدوار باشم؟

 آناهید جدی و با لحنی تلد گفت: نه متاسفم... هیچ امیدی نیست...
 و هر دو با صدای بلند به رویا ها و خیالبافی هایشان خندیدند.

شان امد و گفت:اجازه  سمت شکی به  شلوار م در همین حین دختری با مانتو و
 هست؟

ید او را می شناخت از دوستان دوران دبیرستانب بود که اتفاقی در دانشگاه اناه
ضعب تماما گراغ  سر و و شده بود. ین ترم از انها با تر بود.و البته  شنا  با او ا

 سبز بود.
 زیبا:بفرمایید.... خواهب میکنم....

 اناهید وسیفه ی معرفی را برعهده گرفت.
 ...  دن خانم از دوستانم....به زیبا اشاره کرد وگفت: زیبا جون

 دن حینی که گایب را مزه مزه میکرد گفت: خوشــبختم... ببخشــید اتفاقی 
 حرفاتونو شنیدم.... این پسره کی هست؟

 زیبا:نوتریکا رو میگی؟
  دن : اسمشه؟

 زیبا:اوهوم....
  دن:ارمنیه؟

 .یکناماناهید:نه اتفاقا اسمب یکی از اسمهای قدیمی ایرانیه... نوتریکا ن



ها اطالعات گرفت از جایب  که از ان  دن هومی گفت و پس از مدت کمی 
 بلند شد وخداحافظی کرد.

 زیبا متعجب گفت:این بیوی همکالسی ما رو واسه گی میخواست؟
 اناهید به شانه ای با  انداختن اکتفا کرد.

****** 
 نیوشا به ارامی گفت: اخه تو گت شده؟

 فت:غذای سلف بهم نمیسازه...طوطیا صورتب را خشن کرد وگ
 نیوشا با ناارامی گفت:بیا بریم دکتر...

 طوطیا با رنگی پریده لبخندی زد وگفت:ا ن که خوبم...
 نیوشا: معلومه گقدر خوبی...

 طوطیا کیفب را روی شانه انداخت وگفت:من میرم خونه....
 نیوشا:خوب منم میام....

س سابی طوطیا:نه... تو بمون جزوه بردار... تاک ست وح شا در ی میگیرم... نیو
 بنویسیا....

 نیوشا:خیلی خب... با نگرانی گفت:نریم درمانگاه؟
 طوطیا: من خوبم... برو دیگه... بای.

 نیوشا با لب ولوگه ای اویزان از او فاصله گرفت.
شد. دلب در تالطم بود. هوا کمی ابری بود. گند  طوطیا هم از محوطه خارج 

رده بود. مثل شب گذشته که حقیقتی را مطلع شده نفس عمیق کشید. بغض ک
شاید  شنید.  بود. ومدام ارزو میکرد که ای کاش ان جمالت را از زبان او نمی 

http://www.roman4u.ir/


ام گنین مقوله ای برایب گران  شده بود که طاقت ه ااال بر این  سنب هم م
 تمام شود.

ســرش در حال انفجار بود. باز اشــن دیدش را تار کرد. فکر هجده ســاله اش 
 شبه به رویا مبدل شده بود. رویایی که حا  به نظر محال می رسید.ین 

در حالی که لبهایب می لرزید انها را فشــرد تا رســوایب نکند. بغاــب به 
گشــمهایب فشــار می اورد. کاش جایی را داشــت بتواند در تنهایی با صــدای 

 بلند بگرید و کسی نباشد تا او را ببیند.
شت و انقدر از ستقالل دا سیری خالال جهت خانه را کاش ا اد بود که بتواند م

 پیب بگیرد.... اما نمی توانست خالال امری همیشگی عمل کند.
 دلب به اندازه ی تمام روزهایی که افکاری را در ذهنب پرورش میداد پر بود.

مغموم و گرفته ســعی در پنهان کردن بغاــب داشــت. به قدم هایب ســرعت 
شت. گرا هم شید. او هیچ حقی ندا شت که بخ سی را دا شه حس مالکیت ک ی

 مطمئنا حتی ین بار هم به داشتن او فکر نکرده بود.
صیر خودش بود... او  شاید تق پاهایب به دنبال هم میدویدند.نفس نفس میزد.
ــتند.  ــب بود.جمالت او پی در پی در ذهن وافکارش نقب می بس همه ی کس

 د...نمیتوانست انها را از ذهنب بزداید.نمی توانست فکر نکن
به حرفهای او که با هنوز با صــدایب به ذهنب فشــار می اورد و به قلبب درد 

 تزریق میکرد.
 گطور نوتریکا گفت که من هی کست نیستم...اما تو مثل...

 نه او نمیخواست خواهر باشد.



ید و نیما  نوتریکا خواهر داشـــت. او هم برادر نمیخواســـت. برادرهایب را نو
ست. نوتریکا نه... ن سبت او میدان وتریکا برادر نبود.... پدر نبود... اما همه ی ن

 بود.گطور نوتریکا نمیفهمید؟ گطور نفهمید؟
روی تمام کارها و اعمال او گشــم پوشــی کرد. او را درســت میدید گون نمی 
شت.همه گیز را از ا و  ست او را غلط ببیند... اما حا .... دیگر گیزی ندا توان

 غمگین بود. گرفته بودند.برای اولین بار
 واقعا برای اولین بار از ته دل میگریست و حس تنهایی داشت.

گه میکرد؟گه  ید  با حا   یا  خدا ند.  من ک هی کس نمی توانســـت ا و را ک
 میتوانست بکند؟

شت  ست افکار و تمام ذهنیات روزهای قبل را پ تند تر می دوید. کاش می توان
ــرش جا بگذارد و بی توجه به انها همه گیز را ف ــد س راموش کند. اما مگر میش

 کسی را که هر روز جلوی گشمب است را فراموش کند؟نمیشد...
ایسـتاد... سـینه اش میسـوخت. تمام گهره اش خیس اشـن بود. با این گهره 
عا  فت. واق ید را پیب میگر جد ین شــروع  ید  با فت.  نه می ر خا به  گطور 

 میتوانست؟!
 د داشت.ین هرگز غیر قابل انکار در حل این معادله وجو

کلید را در قفل گرخاند. سـیما در حالی که مدام این ور و ان ور میرفت گفت: 
 طوطیا اومدی؟گه خوب شدی اومدی؟

 بانگرانی به سمت مادرش رفت....
 طوطیا:گی شده مامان؟
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ــمتی... اقای  ــیده بود گفت: اقای حش ــیاه پوش ــرتا پا س ــیما در حالی که س س
 حشمتی فوت شد.

ست. کوله اش را روی زمین  ستاد و مبهوت به مادرش نگری سید ای شت و  گذا
ستر  شوهر عمه فاوزه... پدر طیبه و حمیده....روزای زیادی در ب شمتی  اقای ح
افتاده بود. اما گرا حا ... بغض که داشت حا  اماده ی ریزش اشن بود. مرد 

 خوبی بود. دلب برای طیبه و حمیده میسوخت. مرد بی اره سنی نداشت.
رشکست نمیشد و طماعی نمیکرد... طوطیا ارام اشن میریخت.... شاید اگر و

 شاید نه صرفا به خاطر قایه ی فوت نا به هنگام اقای حشمتی... اما...
سیما در حالی که به او سفارش میکرد کمی سرعت عمل داشته باشد به سمت 

 سیمین رفت تا با هم به خانه ی فاوزه بروند.طوطیا اماده شده بود.
 اوزه غوغا بود.خانه ی ف

صدای جیغ و فریاد طیبه وحمیده ستون خانه را میلرزاند.فاوزه مرثیه سر میکرد. 
ید وجالل وعزیز وهایده هم در انجا بودند. طوطیا نمیدانســـت گه کار  جاو
کند. در حیاط نشسته بود.خانه ی عمه اش بوی غم میداد. صدای جیغ و فریاد 

 و گریه هم دلب را ریب میکرد.
 نارش نشست وگفت:خوبی طوطی؟روزبه ک

 طوطیا سرش را با  گرفت وگفت:مرسی...
 روزبه: گیزی خوردی؟

 طوطیا:نه... میل ندارم...
 روزبه نفسب را فوت کرد وگفت: مرد خوبی بود...

 طوطیا اهی کشید و گفت:عروسی دختراشو ندید... طفلن.



 روزبه لبخند تلخی زد وگفت: دارم میرم غذا بگیرم....
 ری به نشانه ی تایید تکان داد و روزبه گفت:میخوای بیای؟طوطیا س

طوطیا به او نگاه کرد. بد نبود. حد اقل مدام صــدای جیغ و فریاد به گوشــب 
 برسد وحس کند در دلب رخت میشورند بهتر بود.

 اهسته گفت:میتونم بیام؟
 روزبه:البته... بلند شو...

 اشین روزبه کنارا و جا گرفت.طوطیا مقنعه اش را مرتب کرد و بلند شد و در م
 حین برگشت نوتریکا ونوید ونیما هم به جمع مردان اضافه شده بودند.

شود اعم از اگهی ترحیم  سمی که فردا قرار بود برگزار  تقریبا تمامی کارهای مرا
 وخرما و حلوا و خرید قبر و مسجد... همه و همه انجام شده بود.

شکی و جین م سته بود و نوتریکا با ان پیراهن م ش شکی روی تخت در حیط ن
 نقطه ی نامعلومی را نگاه میکرد.

طوطیا به همراه روزبه پیاده شــد... غذاها با کمن نوید و نیما داخل برده شــد. 
 طوطیا کنار او نشست وگفت:سالم...

 نوتریکا اهی کشید و پاسخب را داد... سنس گفت: کجا بودی؟
 به رفتیم غذا بگیریم....طوطیا به دستهایب خیره شد و گفت:باروز

 نوتریکا گیزی نگفت.
 طوطیا هم به تبعیت از او سکوت کرد.

 نوتریکا به ارامی گفت:مرد بی اره...
 طوطیا پوفی کشید و گفت: روزبه میگفت شب خوابید و صبح بیدار نشد.....
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 نوتریکا: مرد بدی نبود... مرگشم اروم بود.
 لی عذاب کشید...طوطیا:تو این مدتی که سکته کرده بود خی

 نوتریکا : همه تقاصشونو تو این دنیا پس میدن...
 طوطیا: میترسی؟
 نوتریکا:از گی؟

 طوطیا:از مرگ....
 نوتریکا:تو نمیترسی؟

 طوطیا:نه...
 نوتریکا: من... نمیدونم...

 طوطیا لبخند تلخی زد وگفت:تو که بد نکردی... پس دلیلی نداره که بترسی....
 لبخندی زد و گفت:شاید... نوتریکا هم متقابال

ست جویای حالب  شا فقط میخوا سمتب رفت.نیو شا به  صدای نیو طوطیا با 
 شود.

ید  با عا  هایب را در آ*غ*و*ش گرفت.واق ته بود. زانو کا هنوز نشــســ و نوتری
 میترسید... یا ... نمیدانست . به معنای واقعی واژه نمیدانست.

****** 
ته ناخ قای حشــمتی شــ بان روز مرگ ا به  اول ا بان او را  ـــد. درواقع اول ا ش

 آ*غ*و*ش خاک سنردند.
طیبه خودش را روی تله از خاک که برامده بود انداخته بود و زار میزد. حمیده 
هم ژست و قیافه و شین پوشی را کنار گذاشته بود و از اعماق وجودش پدرش 

 را خطاب میکرد.



میان صــدای عمه فاوزه هم گادرش را روی ســرش کشــیده بود و هق هقب در 
 دخترانب گم شده بود.

طوطیا ونیوشا گوشه ای ایستاده بودند ودلداری را به عهده ی هایده و مادرانشان 
 گذاشته بودند.

ــت.  ــه ای دیگر در حال زاری بودند مینگریس طوطیا به خانواده ای که در گوش
 نوتریکا کنارش ایستاد و پرسید:خوبی؟

 طوطیا تنها سرش را تکان داد.
 ار نوتریکا ایستاد و بازویب را گرفت.نیوشا کن

 شخص دیگری را گند قدم ان طرال تر به خاک می سناردند.
 نوتریکا دستب را روی شانه ی نیوشا حلقه کرد. نیوشا ارام میگریست.

ــاید در ان لحظه مهم نبود  نوتریکا هم اجازه میداد او خودش را خالی کند. وش
 زرگترش خیس میشود.که پیراهنب از اشکهای خواهر ده دقیقه ب

فریاد  اله ا  الله قطع نمیشــد. بهشــت زهرا شــلوغ بود. مرثیه ای که پخب 
به ی خودش حق  میشـــد. بوی کافور و گالب ونم خاک ... نوتریکا هم به نو

 بغض کردن را داشت. هرگند سعی در پنهانب داشت.
ا ده شود تپس از مدتی با خره به سمت مسجد راه افتادند تا غذا به مدعوین دا

 جانی تازه برای اشن ریختن بیابند.
 و فاتحه ای که خوانده میشد حالل واقع شود.

 نوتریکا ماشین نوید را گرفت و رو به برادرانب گفت: ما برگردیم خونه؟
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نیما موافق بود. حال طال هم مســاعد نبود. طوطیا و نیوشــا هم که جای خود 
 داشتند.

 جلو .... نیوشا وطوطیا هم عقب. نوتریکا پشت فرمان نشست و طال هم
 نوتریکا برای اولین بار ضبط را روشن نکرد. تا خانه در سکوت طی شد.

سنورت و عینن تیره ی  شکی وکت ا شلوار م ست. بلوز و  طوطیا به او مینگری
 مشکی... همیشه سر و وضعب در هر شرایطی مناسب و ایده ال بود.

شد که طو سوب می شود شاید همین هم از نکاتی مح ست منکر ان  طیا نمیتوان
 که او را از هر کس و هر گیزی بیشتر قبول دارد.

شه ثابت می ماند  شاید گاهی حین قیاس ین طرال همی ست دارد. و شتر دو بی
ین نتیجه  با او مقایســـه میکرد وهمیشـــه هم  کا بود. دیگران را  ان هم نوتری

 میرسید.
شوار نتیجه ای که رویاش را پر رنگ تر میکرد و حا  خط  زدن ان رویا گقدر د

 بود!
ــیده بود و به ببرش نگاه میکرد. دخترها هم طبقه ی پایین  روی تختب دراز کش

 بودند.
 صدای زنگ گوشی اش بلند شد. با رخوت ان را برداشت.

 بله؟-
 سنهر سالم نگفته پرسید: گقدر جور داری ا ن؟

 د.نوتریکا روی تخت نیم خیز شد. سنهر درمورد موتور صحبت میکر
 نوتریکا: ین و نیم....

 سنهر: من ین و نیم ؟



 نوتریکا کشویب را که پول ذخیره میکرد را باز کرد و گفت: ین و ششصد....
 سنهر: اگه سیصد تا دیگه میتونستی جور کنی... حل بود..

 نوتریکا: ببین دویست تا راضی نمیشه؟
 سنهر: تخفیف نمیده... اونم گقدر صد تومن...

 ید و گفت:جورش میکنم...نوتریکا اهی کش
 سنهر: سگ خور.... منم صد تومن دیگه بهت میدم...

 نوتریکا: تا شب بتونم دویست تومنو بجورم..... عالی میشه...
 سنهر:فعال باید برم...

 نوتریکا: خداحافظ... سنهر؟
 سنهر:هان؟

 نوتریکا:خیلی اقایی...
 سنهر:بعایا یاد بگیرن...

 تم...نوتریکا خندید وگفت:من مخلص
 سنهر: اکی بمون اموراتت بگذره...

 نوتریکا:امور خودش جمعه مهندس...
 سنهر : ...

 نوتریکا:خیلی بی ادبی...
سنهر با خنده قطع کرد و لحظه ای بعد پیغام فرستاد: کی دست از این استرلیزه 
جا جور  مان از ک فت. دویســـت تو کا گیزی نگ یداری؟.... نوتری یت برم باز

 میکرد.
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 از کشید وبه دیوار ونزاع بوفالو ها خیره شد.روی تخت در
****** 

در حالی که دستهایب در جیبب بود به سمت ساختمان دانشگاه میرفت. هنوز 
نتوانســته بود دویســت تومان باقیمانده را جور کند. ســنهر هم تا فردا عصــر از 

 فروشنده ی موتور سیکلت فرصت گرفته بود.
 قرض کند یا نه... رویب نمیشد.نمیدانست میتواند از حامد واحسان 

انها فقط همکالســی بودند و روزهایی که ســنهر کالس نداشــت و دردانشــگاه 
 نبود با جمع ان دو می رخید.

هر دو شهرستانی و خوابگاهی بودند. ساده و با محبت... اما سنهر با جفتشان 
 مشکل داشت.

یکی زیبا سالم و عل در حالی که درفکر فرو رفته بود. وارد کالس شد.با اناهید و
صحبتی در حد  ست. از بعداز ماجرای تقلب اجبارا با او  ش سرجایب ن کرد و 

 گندثانیه داشت.
ترجیح میداد در دانشــگاه مانند ین دانشــجو رفتار کند. به نوعی مورد قبول 
ست اما راحت با او و البته  سی گیز زیادی از او نمیدان خیلی ها بود. با اینکه ک

 رز لباس پوشیدنب کنار می امدند.قیافه وگهره و ط
شتباهی  ست داده بود و اگریکبار دیگرمرتکب ا تا به حال دو بار کارتب را از د
میشد و بیشتر از حد معمول به خودش میرسید قطعا کارش به کمیته اناباطی 

 میکشید.
هرگند به خاطر فوت اقای حشــمتی و احترام به عمه اش ســیاه پوشــیده بود و 

 داشت. کمی هم ته ریب



ــه را  ــالمی یا همان دین و زندگی دوران مدرس ــه اس ــله ی کالس اندیش حوص
 نداشت.گه بهتر که نرود.

بیخیالب شــد و راهب را کج کرد. حس نیمکت نبود. روی گمن ولو شــد و 
 تکیه اش را به درختی داد و به دختری که از رو به رویب رد میشد نگاه میکرد.

ان طرال تر روی نیمکت نشسته بودند را  صدای مکالمه ی دو دختر را که کمی
 به وضوح میشنید.

 باور کن...-
 به قیافه اش نمیاد...-
 ب ه است و کمی هویج...-

 دختر خندید و رو به دوستب گفت: ولی از اون دلبراست...
 خوب اخرش گی؟-
 نمیدونم... میخوام کالسامو باهاش بردارم...-
 که گی بشه...-
 ازش خوشم اومده...-
  دن تو دیوونه ای...وای -

  دن خندید و گفت:واقعا ؟
 حا  اسمب گیه؟-

  دن:به تو گه...
 فامیلیب گیه....-
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شو گون خاص  سم صال یادم نموند.ا  دن: نمیدونم.... یعنی اناهید گفتا من ا
 بود فراموش نکردم.... اما فامیلیب....

 .خیالت تخت.. تو این دو ماه هیچ غلطی نکنه.... تا تهب هیچ کاری نمیکنه-
  دن اهی کشید و گفت:اما من میارمب تو خط....

 سر صدتا شرط میبندم که عمرا بتونی....-
  دن:بستی؟

 میبندم...-
  دن:ازت میگیرما....

 اکی...-
سر او به وارد بو فه  شت  ستب هم پ شد و دو شی از جایب بلند  سرخو  دن با 

 شد.
تا حال شیده را جویا شود. گرا هیچ  نوتریکا بی اهمیت به انها به شبنم زنگ زد

فرقی نمیکرد.گند ماه گذشــته بود ؟کاش زودتر بهوش بیاید. نســبتا عذاب 
 وجدان داشت.

****** 
درحالی که مشغول نوشیدن گای بود صدای سریفی باعث شد تا سرش را با  

 بگیرد.
 حامد واحسان هم متعجب به دختر جوان نگاه میکردند.

 . همان  دن بود.نوتریکا او را شناخت
ــدم... ممکنه خواهب کنم  ــفانه پن ر ش ــرفه ای کرد وگفت:متاس  دن تن س

 کمکم کنید؟



 تمام مدت با لحن گندش اوری صحبت میکرد وخیره به نوتریکا مینگریست.
نوتریکا فقط به حرفهای دیروز ان دو می اندیشــید. یعنی ممکن بود گزینه ی 

 مورد نظر خودش باشد؟
ش افتاد. درحالی که لبخند شــیطنت باری زده بود گفت:البته یاد شــرط بندی ا

 گرا که نه...
 و از جایب بلند شد.

ــیدگی به  ــان هم به او نگاه میکردند. دختر زیبایی بود. هرگند رس حامد واحس
 خودش هم کم باعث نشده بود زیبا به نظر برسد .

انشــگاه خواهان زیادی داشــت.اما خودش همه را رد میکرد. اســم ونامب در د
 زیاد پخب شده بود.

 نوتریکا مقابل پرادوی مشکی او زانو زد وگفت: وسایلب کجاست؟
  دن با عشوه گفت: صندوق عقب...

 نوتریکا سوویچ را از او گرفت و مشغول شد.
کارش  دن  مام  به خوبی حس میکرد. پس از ات گاه  دن را  ســنگینی ن

 پرسید:ساعت بعد کالس دارید؟
 را در جیبب کرد و گفت: نه...نوتریکا دستهایب 

  دن لبخندی زد و نوتریکا پرسید:گطور؟
  دن : گفتم شاید بتونم به خاطر لطفتون به یه قهوه مهمونتون کنم...

 نوتریکا پوزخندی زد وگفت:باشه... همین ا نم میتونی مهمونم کنی.
  دن با طنازی خندید و گفت: پس بفرمایید....
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 فت: شما برو... منم گند دقیقه دیگه میام...نوتریکا پوفی کشید و گ
باز هم لبخندی زد و درســـت مانند ین مادلینگ که روی پیســـت راه   دن 

 میرفت... با لوندی قدم برمیداشت.
نوتریکا به پنجاه تومانی فکر میکرد که درحال جور شــدن بود. با توجه به اینکه 

 رید موتور انگار جورشد.از نیوشا و طوطیا هم قرض کرده بود. با خره پول خ
 صندلی را برای  دن عقب کشید.  دن خندید و تشکر کوتاهی کرد.

 کمی بعد پرسید: راستی من اسم شما رو نمیدونم....
 نوتریکا :اما من اسمتونو میدونم...

  دن خندید و گفت:واسم من گیه؟
 نوتریکا:نام یه گل... درست مثل خودتون.

 ؟ دن خندید و گفت:و گه گلی
 نوتریکا دست به سینه به پشتی صندلی تکیه داد وگفت: دن...

  دن:واوو... از کجا؟
 نوتریکا شانه ای با  انداخت وگفت: حا ....

  دن: وشما؟
 نوتریکا: منم نیکنام هستم.

 دن ین تای ابرویب را با  داد وگفت: اســم کوگیکتونو نمیگید؟ یا افتخار 
 ندارم بشنوم.

شم صور بودند نوتریکا به گ شکی نقره ای مح ان او که درمیان دو خط کلفت م
 نگاهی کرد وگفت:شما هم اسم منو میدونید.فامیلیمو نمیدونستید.

  دن متعجب به او خیره شد.



 پیب خدمت کافه به سمتشان امد و پرسید:گی میل دارید.
 نوتریکا:ُترک ... تلد... بدون شیر و شکر.

 شیروشکر. دن: اسنرسو...تلد باشه بدون 
 وبه نوتریکا خیره شد. گقدر خاص بود. و دن شیفته ی شخصیتهای خاص.

نوتریکا در حالی که دســتهایب را در هم قالب کرده بود گفت: راســتب من 
خیلی با شــما اشــنا نیســتم.... اما بنا به یه ســری مشــکالت باهاتون همکاری 

 میکنم.
  دن متعجب گفت:همکاری؟

 بستید ... من به نصف مبلغ اون شرط احتیاج دارم...نوتریکا:با دوستتون شرط 
شان روی میز قرار گرفت. نوتریکا کمی از  سفارش  دن دهانب نیمه باز بود که 

 قهوه اش نوشید.
 دن به تته پته افتاده بود دستب هم میلرزید. حس پرت شدن از ارتفاع داشت. 

 انگار جلوی کسی او را به صالبه کشیدند.
 داد:البته هر جورکه شما مایلید عمل میکنم...نوتریکا ادامه 

ستب...  شده بود گفت: را شن  شمهایب پر از ا  دن با من من در حالی که گ
 من... نمیدونم گی بگم.

شکل  سلما اگه م ست. م شما رقم با یی نی ستی موقتی با  نوتریکا:در ازای دو
 نداشتم حتی مطرحب نمیکردم... شما زیبایید و جذاب.... ولی...
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دن متعجب نگاهب کرد ونوتریکا ادامه داد: اول اینکه از من بزرگترید... دوم  
ست نیافتنی  شق د ست. من عا شما برای من جالب نی اینکه جلب توجه کردن 

 ها هستم...
تمام مدت در حال تحقیر او بود و  دن هم نمیتوانســـت... واقعا هیچ کاری 

 نمیکرد.
ش سکوت گفت:خوب  ما مخالفید.... پس اگه اجازه نوتریکا هم پس از کمی 

 ی مرخصی بدید...
  دن بغاب را فرو خورد ... تا اینجا که امده بود.

 به سختی گفت:نه... ما میتونیم دوست باشیم... دلم نمیخواد که ...
نداره ... جلوی  ـــت  ته هیچ کس دوس فت:الب مد وگ یان کالمب ا کا م نوتری

 دوستانب مخدوش بشه...
 داد وگفت: فردا پارک... ساعت شب منتظرتون هستم.  دن تراولی را به او

 نوتریکا گوشی اش را دراورد وگفت: شمارتونو میدید...  دن جان.
 کاش حسی که از  دن جان گفتن او زیر پوستب دوید واقعی میبود.

تا  فت:  نگ زد. وگ به او ز ظه  مان لح کا ه فت ونوتری ماره اش را گ  دن شــ
 فرداعزیزم....

 اش را نوشید. صورتب در هم رفت.  دن کمی قهوه
  دن: گه تلخه....

نوتریکا خندید و گفت:هرکسی نمیتونه تلد باشه و تلد بنوشه... روز خوش. و 
 رفت.

 گاهی تحقیر امثال دخترانی گون او عذاب وجدانی در بر نداشت....!



****** 
 دو بوق پی در پی زد. نوید سرش را با  گرفت.

با سرعت از او فاصله گرفت. انقدر که نوید ین  موتور اسنورت مشکی رنگی
به گو متمایل شـــد. اما خودش را به موقع  لحظه کنترلب را از دســـت داد و
با گفتن:ولب  ما  که نی بال موتوری احمق برود  به دن ـــت  کنترل کرد. میخواس

 کن... او را منصرال کرد.
 وارد کوگه شان شدند.

 موتوری مشکی انتهای کوگه ایستاده بود .
 ید با تعجب گفت:این کیه دیگه؟نو

شدند. او هم هم نان  سرو پا... و از اتومبیل پیاده  نیما:گه میدونم...  ت بی 
شکی با کاله  سر تاپا م سته بود و  ش شت انها را نگاه میکرد. روی موتورش ن دا

 کاسکت دودی انها را زیر نظر میگذراند.
 نوید با خره پرسید:امری داشتید؟

ست وارد خانه نیما در را باز ک سته های موتورش را گرفت و خوا رد و موتوری د
 شوند که نیما به جوش امد وگفت: عمو کجا؟

 خونمون...-
نوید مات نگاهب کرد وگفت: گه تونه.... منم بابا.... و کالهب را از ســرش 

 برداشت.
 نیما مات گفت:نوتریکا...
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زمین  ان دو که مید نوتریکا:بکب کنا ر این عروســکو ببرم تو... و بی توجه به
 شده بودند وارد خانه شد.

 نبی خان درحال جارو کردن برگهایی بود که روی زمین افتاده بودند.
 نوتریکا:سالم نبی جون.. خوشگله؟

 نبی خان به موتور سیاهب نگاهی کرد وگفت:اقا کوگین خریدیب؟
ینقدر انوتریکا با اخم گفت:گند دفعه بگم منو اقا کوگین صدا نکن.. نوتریکا 

 سخته؟
ما غلط میگیم بهتون بر  ما رو  قا... اســم شــ فت: ای ا ندید و گ خان خ نبی 

 میخوره... اقا کوگین میگیم بهتون بر میخوره...
 نیما کنارش ایستاد وبا اخم پرسید:اینو از کجا اوردی؟

 نوتریکا:خریدم؟
 نوید:نه بابا...

 نوتریکا:اره مامان....
 ر سواری بلدی....نیما:ببر پسب بده... مگه توموتو

نارمون رد  فت: ِا ِا ِا.... ا ن تو بودی اونطوری از ک مه ی حرال او گ ید ادا نو
 شدی؟

نوتریکا خندید و گفت:وای پســر قیافه هاتون خیلی ج*ی*گ*ر شــده بود... 
سندش... و پاکتی را  شید و گفت:ج*ی*گ*ر خریدمب... اینم  لو نیما رو ک

 به سینه ی او کوبید.



ان گفت: نبی جون فدات یه دستی به این عروسن ما بکب.... و و رو به نبی خ
ست نبی خان داد  شت یکی را به د شیرینی را بردا سته ی  از ترک موتورش دو ب

 وگفت: این واسه تو وکبری یازده... این عروسن ما یادت نره ...
 نبی خان با خنده پذیرفت.

وشا وسیما وپدرش هم نوتریکا وارد خانه شد و مادرش را صدا کرد. طوطیا و نی
 در سالن بودند.

شت به پدرش که  شیرینی را روی میز گذا سته ی  سال می کرد و در حالی که ب
 او را متعجب نگاه میکرد گفت: با خره خریدمب....

 جاوید سید نشست .همان موقع نوید و نیما وارد خانه شدند.
 نیما:پولشو گه طوری جور کردی؟

 های سنهر بود. خرد خرد جور شد.نوتریکا:فروشنده هه از اشنا
 سیمین: گی خریده؟

 نوید با حرص گفت:موتور...
ســیمین محکم به زانویب زد وگفت: خدا منو مرگ بده... موتور خریده؟ مگه 

 ادامسه.. پولشو از کجا اورده.. نوتریکا... نوتریکا...
 نوتریکا:جونم مامان جون؟

 مین ا ن نری پسب بدی..سیمین:به قران قسم شیرمو حاللت نمیکنم اگه ه
نوتریکا خندید و گفت: والله تو خاطراتت همیشــه میگی تو شــیرت اب بســته 

 بودی ما شیر خشن میخوردیم.... و خندید.
 اما سیمین به گریه افتاد. سیما کنارش رفت وگفت:حا  که طوری نشده...
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دت اسیمین با ناله گفت: دیگه میخواستی گطور بشه... مگه پسر اعظم خانم ی
 نیست.... با موتور تصادال کرد.... تو خیابون جون داد.... پسر بهرام خان....

 وای نوتریکا.. نمیذارم سوارش بشی... نمیذارم...
نوتریکا بی اهمیتی گفت: من که گفته بودم میخوام موتوربخرم... اون موقع که 

 ناز میکنید... فکر ا نشو میکردید.
با حرص روزنامه اش را کن ید  نداخت وگفت: تو خونه ی من جایی جاو ار ا

 نداره...
 نوتریکا به پدرش خیره شد.

جاوید ادامه داد:ببرش یه جای دیگه پارکب کن.... تو این خونه باشه... اتیشب 
 میزنم...

 نوتریکا پوزخندی زد و به سمت تلفن رفت وشماره ای را گرفت.
 سالم عمو جون...-
 ممنون....-
 عالی...-
 موتور خریدم...عمو راستب یه -
 اره... دیگه.... با خره جور شد... ممنونم عمو جون.-
 عمو من میتونم پشت خونه ی شما پارکب کنم؟-

 و همان لحظه نوتریکا صدای جالل را روی ایفون گذاشت تا بقیه بشنوند.
اره عمو جون این گه حرفیه... ما و شما نداریم... فقط شیرینی ما که فراموش -

 نمیشه...
 ریکا با خنده گفت: نه عمو جون میذارم یه دورم باهاش بزنید...نوت



 جالل خندید و گفت:مراقب خودت باشی ها... جاوید کجاست؟
 نوتریکا:همین ورا... سالم میرسونه... خوب عمو جون کاری ندارید.

 نه پسرم مراقب خودت باش.خداحافظ.-
ه جور شـد... و روبنوتریکا تماس را قطع کرد وگفت:جای پارکشـم با اجازتون 

 نیوشا و طوطیا گفت: دوست دارید سوار شید؟
ان دو از خدا خواســته بودند. با طمانینه به ســمت در رفتند تا در باز شــد تا 

 رسیدن به موتورش دویدند!
 فصل پنجم: اولین ب*و*سه...

 درحالی که از پنجره به برفی که نم نم میبارید نگاه میکرد گفت:اخه گرا؟
 هی زم*س*تون شمال گه خبره؟تو این سیا-

 نوتریکا:میدونی گند وقته نرفتیم؟
ســیمین بی توجه به اصــرار های او گفت:من نمیدونم.... برو با بابات حرال 

 بزن.
 نوتریکا: با اونم مگه میشه حرال زد؟

 سیمین: راجع به پدرت درست صحبت کن....
 یگه هان؟نوتریکا: بابا ده روز تعطیلیه... نیوشا خسته است... بریم د

 سیمین: گی میگی تو؟گرا اصرار داری؟
 نوتریکا: میذاری با دوستام برم؟

 سیمین اخم کرد وبه تندی گفت:نخیر... گشمم روشن... دیگه گی...
 نوتریکا:پس خودمون بریم دیگه؟
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 سیمین: من گفتم که نمیدونم برو با عموت صحبت کن...
 نوتریکا:اومدیم اون کار داشت اون وقت گی؟

 : بشین تو خونه...سیمین
 نوتریکا با غر گفت:ای بابا... ده روز بشینم تو خونه؟

سرما که به جاده ها اعتباری  سیمین خندید وگفت:بقیه گیکار میکنن؟ تو این 
 نیست میرن شمال؟

 نوتریکا:میرن جنوب... بریم جنوب؟
 سیمین بلندتر خندید . وگفت:جنوب گه خبره...

با حرص گفت:حا  هی ب خند.... شــمال خبری نیســـت... جنوب نوتریکا 
 خبری نیست... اه... اصال خودم با موتورم میرم.

شب  صورتب زد وگفت:خدا مرگم بده... دیگه گی... خیلی خوب  سیمین به 
 با بابات حرال میزنم ببینم اگه کاری نداره... یه سه گهار روز بریم...

 ت گه میکرد.نوتریکا لبخندی از روی رضایت زد اگر این موتور را نداش
و سیمین گفت:اگه اقای حشمتی زنده بود ا ن سور وسات نیما وطال بود ... و 

 اهی کشید وبه اشنزخانه بازگشت.
 با جاوید نمیشد حرال زد.

شد را برود بهتر  سر برگزار می ست مهمانی که اخر هفته در رام اگر واقعا میخوا
 بود از طریق مادر پدرش را نرم میکرد.

 امتحاناتب را خوب سنری کرده بود. روی مبلی نشست.
 با صدای پیغامی از جانب  دن به گوشی اش خیره شد.

 حوصله ی پاسد دادن نداشت....



پولهای قرضی را هم به جز نیوشا به همه پس داده بود. هرگه فکر میکرد میدید 
 گه قدر همه گیز زود گذشت.

ـــارژش میکرد.  د یدن موتور هم روزهای اول خیلی ش مام حتی خر با ت ن 
ــیده کمی  ــت مثل بقیه... فقط نگرانی از بابت ش ــد.درس جذابیتب تکراری ش

 ازارش میداد.
هنوز در کما بود... دقیقا ســـه ماه و نیم نزدین گهار ماه تمام بود که در کما 

 روزها و شبها را سنری کرده بود.
ساعت نگ شد.به  شید و به تلویزیون خیره  ه اهروقت یاد او می افتاد ... اهی ک

 کرد.برای رسیدن به قرارش با طیبه هنوز دوساعتی وقت داشت.
ــت با طیبه گه  ــده بود. نمیدانس ــته ش طیبه بعد از مرگ پدرش خیلی به او وابس
کند. او که اکثر وقتها با هم گشم در گشم میشدند... نمیشد پسب زد یا او را 

 به راحتی کنار زد و گشم ازاو گرفت.
ست که همه طوطیا هم این روزها روی فر ست خودش ناراحت ا م نبود.نمیدان

 را ناراحت می بیند یا واقعا دیگران ناراحت هستند.
****** 

 طیبه اهی کشید وگفت: حا  که نیست جای خالیشو خوب حس میکنم...
 نوتریکا لیوانب را پرکرد وگفت: خیلی بهب فکر نکن...

اخت وگفت: دلم طیبه نگاهی به جمعی که در تاریکی در هم می لولیدند اند
ــید وارام  ــم... اما... واهی کش ــاد باش ــتم مثل اینا ش ــت بازم میتونس میخواس

 اشکهایب جاری شد.
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شت و طیبه خودش را در آ*غ*و*ش او  شانه ی او گذا ستب را روی  نوتریکا د
 پرت کرد.

قت  به هنوز خیلی و فت:طی هایب را نوازش میکرد گ که مو حالی  کا در  نوتری
 داری...

ه و هق هقب گفت:نمیتونم اروم بشم.... و سرش را بلند کرد وبه طیبه میان گری
 گشمهای نوتریکا خیره شد به ارامی به سمت لبهایب میرفت .

نوتریکا او را پس زد و صــاال نشــاند وگفت: حالم از اینکه تا این حد خودتو 
 م*س*ت میکنی بهم میخوره...

سمت انها ا سنهر به  شت. گرا که  ضی ندا صت اعترا ه مد وگفت:طیبطیبه فر
 خانم... گرا امروز ساکتی؟

 طیبه: نمیدونم....شاید عذاب وجدان...
 نوتریکا: خیلی وقته از فوت پدرت گذشته....

 سنهر هم حرال نوتریکا را تایید کرد وگفت:افتخار میدین؟
به  په لم داده بود و نا کا کا هم روی  ندش کرد. نوتری ید وبل و دســتب را کشــ

*ق*ص نور وســیاهی وتاریکی غرق م*س*تی و جمعیت نگاه میکرد که در ر
 عرق و ورق در هم مینی یدند.

یت و بی  ید دیگر حالب از این همه مراســم و این جمع های بی هو اگر بگو
 هدال که جز امیال حیوانی نفع دیگری نداشتند بهم میخورد.دروغ نمیگفت.

ــت مثل ین عادت زندگی  ــله تر از روز قبل درس ــل تر و بی حوص هر روز کس
شت. هیچ گیز خوشحالب نمیکرد. نمیدانست م یکرد. وقتب به بطالت میگذ



دنبال گیســـت... دنبال ین هیجان.. ین اتفاق... ین... جنجال.... از این 
 یکنواختی وادمهای تکراری به ستوه امده بود.

شنهادش را رد  سراغب می امد پی سی که به  سته بود. هرک ش تمام مدت تنها ن
 میکرد.

ه بود که وارد خانه شد. سیمین با خوشحالی به سراغب امد ساعت از ده گذشت
 و گفت: قراره فردا جوونا باهم برین ویال... ماهم سه گهار روز دیگه میایم....

ــلول تنگ و  ــود.اما باز هم بی واکنب به س ــحال میش نوتریکا فکر میکرد خوش
 دلگیرش پناه برد.

******* 
 ان در رامسر رسیده بودند.ساعت یازده حرکت کردند وشب عصر به ویالیش

 نوتریکا دلب میخواست به دریا برود.
اعاای جوان همگی خواب بودند. روی تکه کاغذی نوشت که به کجا میرود. 

 پیاده به سمت دریا رفت... شاید بعدش هم مایحتاجشان را میخرید.
 تو مطمئنی؟-

 با سرسختی نگاهب کرد و گفت:بس میکنی یا نه؟
 نامردیه...نیما اینجوری خیلی -

 روزبه:نوید اگه نیستی گمشو...اعصاب هممونو خورد کردی...
شغول رنگ ریختن روی  شید و ماهان و روزبه م با دلخوری روی تخت دراز ک

 لباسها و مالفه اش شدند...
 نیما:وای پسر گقدر طبیعیه...
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ــریالها ازش  ــتام گرفتم...همون رنگیه که تو فیلم ها و س روزبه:از یکی از دوس
 فاده میکنند دیگه...است

 ماهان:بابا خون طبیعیه...رنگ کدومه؟
هر ســه با صــدای بلند خندیدند اما نوید هنوز کمی نگران بود...نیما دســته ی 
له داری  نا با لحن  تب کرد و  نه اش مر باس و روی ســی یان ل گاقو را در م

 گفت:الهی بمیرم که گاقو خوردی...
 باز هرسه خندیدند.

 یا باز میذاری؟ روزبه:گشماتو میبندی
 ماهان:باز بذاری طبیعی تره...

 نیما:پلن میزنه سه میشه...
 روزبه:نه دیگه زود سر و صدا میکنیم...میاد پایین...گشماتو باز بذاریا...

 نوید اهی کشید و گفت:گشمامو باز بذارم خنده ام میگیره...
 روزبه با لحنی جدی گفت:تو ُمردی نوید...مرده که نمیخنده...

یما صــدای جغد در اورد و روزبه نفســب را فوت میکرد ، ماهان دســتب را و ن
 جلوی دهانب گذاشت و جیغ کشید.

طوطیا با عجله در اتاق و باز کرد و گفت:وای... گقدر طولب میدید... ا ن 
ند صـــدا زد:  ید... و بل یاد نو هت م قدر ب فت: گ نده گ با خ یاد... و  م

 نیوشا.......طال ... بیاین...
با ورود و دیدن صــحنه پقی زدند زیر خنده... و پســرها هم با قهقهه  دخترها

 هایی شیطانی همراهی شان میکردند.
 دست اخر نوید کالفه از خل بازی های انها گفت:ا ن میرسه ها...



 نیوشا:لباس ما گطوره؟
ــفید و بلندش کرد که بوی نفتالین میداد و  ــی و س ــاره ای به پیراهن ماکس و اش

 درست مثل همان را پوشیده بود. طوطیا هم یکی
 نیما: از کجا پیداش کردین؟

 طوطیا باسرخوشی گفت: لباس های بی بی کبری است... بهمون میاد نه؟
 طال: اصال واسه تو دوختن..... وباز با صدای بلند خندیدند.

کمی بعد روزبه مثل ین فرمانده گفت:خوب همه گیز مرتبه...ب ه ها همه 
 خترها از اتاق خارج شدند.سر جای خودشون... د

 ماهان:شیشه رو بشکنیم...هان؟طبیعی تره...
 نیما:اون جوری دیگه واقعا سکته میکنه...

 نیوشا حین پایین امدن از پله ها داد زد:کی جواب مامان و بابا رو میده...
 روزبه:ما جوابو میدیم...نیــما...خواهب...بذار همه گیز طبیعی باشه...

سرش را خار شکنید...فقط مراقب باشید نیما  سگ خور...ب شه... اند و گفت:با
 تو سر و صورتب نشکنه...

شه  شبی می ستهایب را بهم زد و گفت:گه  سنس د ماهان:نه عزیزم...مراقبیم...
 امشب...

ــت  ــب مراد اس ــت...ش ــبی اس ــب گه ش ــکنی زد و قر داد و گفت:امش و بش
 امشب...و هر سه از پله ها پایین رفتند...

شان میخندید نگاهی ماهان دوبار شت به حرکات شد و به نوید که دا ه وارد اتاق 
 کرد و بعد گند وسیله ی اتاق را سر و ته کرد و پنجره را باز کرد.
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 نوید غر زد:...سرده...
 ماهان:نمیمیری که...دو دقه دندون رو ج*ی*گ*ر بذار...

که  ـــه...مرده  تابلو میش قت  ما اون و نام بهم میخوره از ســر ندو ید: د نو
 نمیلرزه...میلرزه؟

 ماهان:بیراه نمیگی...
پنجره را تا نیمه بست و و گراغ خواب کنار تخت را هم سر و ته کرد و روشنب 
ــر...جلوه های ویاه رو  ــورت افتاد و گفت:وای پس کرد و نیمی از نورش در ص

 حال میکنی؟ و فریاد زد:ب ه ها یه دقه بیاین...
 روزبه و نیما همزمان گفتند:هان؟

 اه دخترها باز داخل اتاق شدند...و همر
 ماهان بادی به غبغبب انداخت و گفت:گطوره؟

 نیما ب*و*سی برایب فرستاد و گفت:عالیه...خیلی توپ شد....دمت گرم...
 طال:به جای کامینوتر تو پاریس باید میرفتی هالی وود...

را رام...دارا جمع خنیدند و کمی بعد هم با خنده خواندند:دا را را را را را رام...دا
 رام.....حین هنرنمایی از اتاق خارج شدند و در را هم بستند.....

نگاهی به ســـاعت انداخت...ده و نیم شـــب بود.عادت به طاق باز خوابیدن 
نداشــت...نگاهی به روی ســینه اش انداخت...واقعا گقدر دســته ی گاقو 

سینه به دنیا امده ب ستبطبیعی بود...انگار از ازل با گاقویی در  را  ود...کمی د
مه گیز طبیعی  ید...ه به صــورتب کشــ ته کرد و  فه اغشــ به خون روی مال

 بود...بی اره نوتریکا...لبخند شیطنت باری زد و به سقف خیره شد...
******* 



 نگاهی به اطراال انداخت همه جا تارین بود و از ماشین ها هم خبری نبود...
ورد به ساحل طنین بدی را در سوز بدی می امد و صدای امواج دریا حین برخ

 فاا پخب میکرد...
یقه ی کتب را با  کشــید و نفســب را بیرون داد و به بخار ی که از دهانب 

 خارج میشد نگاه کرد.
 ویال در سکوت و سیاهی کامل فرو رفته بود...قدم هایب خسته بود.

وجه سالنه سالنه خودش را به در ورودی رساند خواست کلید را در اورد که مت
 شد در نیمه باز است.

نه  خو ـــی  فت:کس گ ندی  ل ب با صـــدای  نه شـــد و خا جب وارد  ع ت م
 نیست؟نیما...نوید...ب ه ها....نیستین؟

ــت روی دیوار به دنبال  ــت و با دس گیزهایی که خریده بود را روی زمین گذاش
کلید برق گشــت.حس کرد دســتب خیس شــده با این حال کلید را زد و وقتی 

 و مبهوت به صحنه ی مقابلب خیره شد. همه جا روشن شد .مات
 تمام مبلها سر و ته شده بودند و گند سرال و مجسمه شکسته بودند.....

میز ناهار خوری و صــندلی ها روی زمین افتاده بودند....نگاهب را به جای 
 جای سالن داد...

هیچ گیز سر جای خودش نبود...بی اراده کیفب از دستب افتاد...خواست به 
 برود که نگاهب به کف دستب افتاد... سمت تلفن

 خونی بود...نگاهی به کلید برق انداخت...از ان خون می کید..
 .زیر لب زمزمه کرد:اینجا گه خبره؟...
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شاید باید اول با پلیس تماس میگرفت برای  شت... ستی لرزان تلفن را بردا با د
ــب مین ــماره ی پلیس را فراموش کرد....بوق ازاد در گوش ه ی ید کلحظه ای ش

 لحظه ای بعد ان هم قطع شد .
نگاهی به تلفن انداخت...باورش نمیشــد....ســیم تلفن قطع بود...صــدای 

 دختری که جیغ کشید....
 نوتریکا با هول سر پا ایستاد.فریاد زد: اینجا گه خبره؟

 صدای ناله ی دخترانه ای بلند شد.
 نوتریکا باترس صدا زد: نیوشا... طوطی...طـ........

 مان دم صدای جیغ طال بلند شد....و ه
 کمـن...-

 با ضجه درخواست کمن کرده بود.
م*س*تاصــل به اتاق ها ســر کشــی کرد...در همه ی اتاق ها ی طبقه ی پایین 

 قفل بودند.
ــما اونجایین؟ حالتون خوبه.... از  ــت و لگد به جان در افتاد و گفت: ش با مش

به  ید وخیس عرق شـــده بود. تاق نگرانی و ترس میلرز با  رفت...ا قه ی  طب
ــته بود...به ارامی ان را باز کرد...از گیزی  ــفته بود...در اتاق نوید بس ماهان اش

 که دید نفسب بند امد...
 جلوی درگاه در ایستاد ه بود و به نوید خیره بود.

 لحظه ای بعد به خودش امد وفریاد کشید:نوید...



گاقویی در ســ مات و مبهوت بود... ید... ته به ســمتب دو نه اش فرو رف ی
بود...نوید غرق خون بود...گشــمهایب باز بود و فکب قفل شــده بود...نفس 

 نمیکشید...
 با صدای بلندتری فریاد زد:نوید...گه بالیی سرت اومده......نویـــد...

دستب ید بود... اصال متوجه اشکهایب نبود... با التماس از نوید میخواست 
 جوابب را بدهد.

شده شوکه  شده بود و تند  انقدر  شن  ست گکارکند.گلویب خ بود که نمیدان
ستب را  اب را بگیرد.د ست نب شید.این جنازه ی برادرش بود.میخوا نفس میک

 در دست گرفت. سرد سرد بود...باز فریاد کشید:خدایا...نویـد....
 و همان موقع صدایی را از طبقه پایین شنید.

 صدای فریاد نیما بود.
ید انداخت...کاری نیما:نوتریکا....کمن.. . کمکم کنید..... نگاه تلخی به نو

 از دستب برنمی امد.... به هق هق افتاده بود.
 دستب رادر دست میفشرد و با ناله باز برادرش را صدا زد...

ــد.... صدای زاری اش بلندو بلند تر - ـــ کی این بال رو سرت اورده...نـــو...یـ
 شد.

 صدای در خواست کمن نیما باز تکرار شد.
شه ی پنجره ی  شی شد که  سرازیر  نفهید گطور از اتاق بیرون دوید...از پله ها 

 سالن شکست..
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باره  به یک ها  مد...برق  ما هم نمی ا ـــدای نی یاد زد...دیگر ص یار فر بی اخت
 رفتند..باز هم از ترس فریاد کشید.

بایلب را  عادت کرد...مو تاریکی  به  که  ین بود...گشــمب  تار جا  مه  ه
 نمیشد که ان هم انتن نمیدهد..دراورد...باورش 

 .اشکهایب بی مهابا روی صورتب غلت میزدند...زانوهایب میلرزیدند..
.صدای افتادن گیزی را از حیاط شنید...به در سالن خیره شد.دستب را به نرده 

 ی پله ها گرفته بود..
.با تمام وجود میلرزید...صدایب بیرون نمی امد...نفسب در سینه حبس شده 

از پایین پله ها نگاهی به در اتاق برادرش نوید انداخت و باز صدای جیغ بود...
دیگری از حیاط به گوش رســید...یاد نیما افتاد و دخترها که معلوم نبود کجا 

 بودند...با پاهایی لرزان از نرده جدا شد...
سالن خارج  شت و با عجله از  سته بود...ترس را کنار گذا نیما از او کمن خوا

 د باغ شد...صدا زد:نیمـا... نیوشا... شماها کجایین؟شد و وار
به کمرش خورد روی زمین  که گیزی محکم  ـــت  گذش ها می نار درخت از ک
افتاد...جرات برگشتن را نداشت...با این حال به زحمت روی پاهایب ایستاد و 

 به پشت سرش نگاه کرد.
باره با زانو روی زمین افتاد.نیما را دار  زده بودند...طنابی از گیزی که میدید دو

تاب  ما در هوا معلق بود و  ندام نی ین شـــاخه ی درخت اویزان بود و ا که از 
 میخورد.

سیاهی  اای باغ پر از  صدایب را گم کرده بود...ف سب با  نمی امد...باز  نف
بود و صــدای اواز جیرجیرکها ان را از هرگه که بود وهم ناک ترمیکرد....زنی 



ستاد شت نیما ای شن سفید پوش پ شده بود.اب دهانب خ ه بود و به او خیره 
یدن  ـــد تن گار دیگر قص ـــده بود...ان نه ســنگین ش ـــده بود.قلبب در ســی ش
ــمت او  ــن وعرق بود...زن گامی به س ــت...تمام گهره اش خیس از اش نداش

 امد...نوتریکا هنوز نگاهب میکرد.
 که زن سفید پوش دیگری پشت سرش از پشت ین درخت دیگر بیرون امد.

نیما را هم از یاد برده بود و نگاهب فقط به ان دو زن بود...زنهای ســفید دیگر 
 پوش رو بند صورتشان را با  زدند...گهره اشان غرق خون بود...

قب  به ع ند. کمی  ها را نبی که گیزی از گهره ی ان قدر غرق خون بود  ان
سمت او دراز کردند...نوتریکا روی زمین ب شان را به  ست  هخزید...هر دو زن د

 عقب تر خزید...پشتب به تنه ی درختی خورد...
 صدای کلفتی در فاا پخب شد: با من بیا ....

و اکوی صدا در تمام فاا پی ید، زنها خواستند دست نوتریکا را بگیردند که او 
 از هوش رفت.

********** 
 نیما نالید: گشمهاتو باز کن نوتریکا...

 نج میکرد.صدای هق هق طوطیا و نیوشا اعصابب را متش
 راه رفتن های طال هم مزید بر علت شد تا فریاد بزند:بس کنید دیگه....

کمی بعد با حرص و عصبانیت فریاد زد:خدا لعنتتون کنه...قرارمون این نبود... 
در دل خودش را به فحب وناسزا گرفته بود وبعد از مدت کوتاهی باز با حرص 

 گفت:پس این اب قند گی شد؟
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هان روی زمین  ند، ما نده بود با کا را روی ان خوا که نوتری به روی مبلی  رو
 نشست و گفت:ما گه میدونستیم اینطوری میشه...

که  به لیوانی لبریز از اب  خت و روز ندا هان ا ما به  گاهی پر از غیظ  ید ن نو
قندهایب هنوز حل نشده بود به دست نیما داد و گفت:بس کنید دیگه...بهوش 

 نیومد؟
صدایب نیما یادنوتریکا افتاد شکب نزدین کرد...و ارام  ...لیوان را به لبهای خ

 میزد: نوتریکا ... داداشی...یه ذره از این بخور...
نوید دســتی در موهایب فرو برد و گفت:اونطوری نمیشــه که...با قاشــق بهب 

 بده...
 با قاشق کمی اب قند در دهانب ریخت...

 طال: بهوش نیومد؟
 نکنه مرده؟! صدای هق هق نیوشا بلند شد و گفت:

 و پی این حرال طوطیا هم گنان زار زد که نوید با غیظ گفت:زهرمـار....
 نیما هم با حرص تشر زد:خفه شید... زنده است...

 ماهان با ارامب رو به طوطیا گفت: زنده است بابا... اروم باشید...
یه بیشــتر دامن زد و  ید خودش و بق به ترد هایب  ناخن  یدن  یا حین جو طوط

 پس به هوش نمیاد؟ گفت:گرا
 نیما ماطرب رو به نوید گفت:پاشو ببریمب بیمارستان...

 روزبه ن ی از نگرانی گفت و م*س*تاصل پرسید:ما هم بیایم؟
نوید با غیظ گفت:نخیر شــماها خونه رو مرتب کنید...همب تقصــیر شــما دو 

 تاست...



 ا یا تو؟مروزبه دلخور گفت:ماها؟پیشنهاد کی بود... نوتریکا رو بترسونیم...
 نیما بی توجه به بحث نوتریکا را روی دوش انداخت...و از سالن خارج شد...
یدند...ماشــین را در کوگه  ید و نیوشــا و طوطیا و بقیه هم به دنبالب میدو نو

 پارک کرده بود...
پایب بود.گقدر رنگب پریده  نیما عقب نشــســته بود و ســر نوتریکا روی 

 م بیام؟بود.روزبه اهسته به نیما گفت:من
 نیما به ماهان که نگران بود نگریست و رو به روزبه گفت:نه بمون پیب دخترا...

 روزبه سری تکان داد وگفت:اتفاقی افتاد خبرمون کن.....
 نیما باشه ای گفت و حرکت کردند.

ــتار  به کمن هم او را به اورژانس بردند...روی برانکارد خواباندنب و و دو پرس
 یت کردند.نیما روی صندلی ولو شد و به دیوار تکیه داد.تختب را به اتاقی هدا

 پرستاری جلو امد و گفت:تصادفیه؟
 نیما ایستاد وگفت :نه...ترسید از حال رفت...

 پرستار:سابقه ی بیماری خاصی داره؟
 نیما:هموفیلی...

 پرستار نگاهی به کرد و گفت:گه نسبتی باهاش دارین؟
و وارد اتاق شد.پزشن کشین بیرون امد  نیما:برادرش هستم...دیگر نگاه نکرد

. 
 نوید: گی شد دکتر؟
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ــکته پیب  ــی بوده که تا مرز س ــید وبا طعنه گفت:گه جور ترس خمیازه ای کش
 رفته...

 نیما ونوید همزمان با هم گفت:سکته؟
 دکتر:خوشبختانه ا ن حالب خوبه...سرمب که تموم شد میتونید ببرینب...

 وارد یکی از اتاق ها شد.تشکری کرد و او هم خواب الود 
 کنارش نشست.

 نوید:گی فکر میکردیم...گی شد...
 نیما نگاهی به او انداخت و با عصبانیت گفت:همب تقصیر تو بود.

ید با غیظ گفت:من.... صــبرکن ببینم مگه بهت نگفتم:بیخیال دار و اعدام  نو
 میشی؟

 نیما:گه میدونستم اینطوری میشه....
 ب حا  که به خیر گذشت...نوید اهی کشید و گفت:خو

نیما: به خیر گذشت؟داشت سکته میکرد...تو میگی به خیر گذشت...ندیدی 
 به گه حالی افتاده بود؟

ــمون میگریه و  ــتم نقش ــرش را به دیوار تکیه داد و گفت:من گه میدونس نویدس
به و  قدر بی جن ـــه...این جه هی ی نمیش که متو بازی میکنیم  قدر طبیعی  این

 منه؟ترسوه...تقصیر 
 نیما:دلم میخواد خفت کنم...مرده شور تو اون نقشه هاتو ببرن...

 صدای موبایل درامد. ماهان بود که حال نوتریکا را مینرسید.
 از جایب بلند شد و به اتاقی که در انجا بود رفت.



هنوز هم رنگب پریده بود و صدای بغض دارش در گوشب مینی ید...و حرال 
یده تن بر ســرش کوب ثل پ ته  دکترم عا ســک گه واق ته...ا میشـــد...مرز ســک

عد  بود.م*س*ت عد  که م*س*ت ته میکرد و میمرد.او  گه ســـک میکرد...ا
 خونریزی....اگر به خاطر گنین حماقتی...گطور عقلب را دست انها داده بود.

به  هد هم مو  که ممکن بود رخ د قاتی  فا گرا بی فکری کرده بود؟...از فکر ات
دســـت گرفت...خدایا گقدر ســرد  اندامب ســید میشـــد...دســتب را در

شانی اش  شفته روی پی صورتب بود...موهایب ا سیان روی  سن اک بود...ما
 ریخته بود..

 نیما از اتاق خارج شد.
 نوید پرسید:حالب گطوره؟

 نیما:خوبه.... برو ویال.
 نوید:میمونم...

 نیما اخمی کرد وگفت:میگم برگرد ویال... دخترا تنهان....
 هستن که.. نوید:روزبه و ماهان

ظه  یه لح بذار برم  فت:خیلی خوب...  ید گ هایب را ریز کرد ونو ما گشــم نی
 ببینمب.... میرم ا ن.

 ساعت گهار صبح بود...پلکهایب میلرزید...
 نیما اهسته صدایب زد:نوتریکا....

سرش را به  صدایب زد... شمهایب را باز کرد...باز زمزمه وار  ناله ای کرد و گ
 هی کشید و پرسید:حالت خوبه؟سمت نیما گرخاند...ا
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 نوتریکا با صدای گرفته ای گفت:من کجام؟
 نیما لبخندی زد و گفت:رستوران...

 نوتریکا هوشیار شد.لبهایب را با زبان تر کرد و گفت:گی شد؟
مت  بد شـــد اوردی لت  حا فت: گو زد و گ به کوگه ی علی  ما خودش را  نی

 اینجا...
 ب بود؟نوتریکا زیرلب زمزمه کرد:یعنی همب خوا

نیما نمیدانست گه بگوید...در اتاق باز شد و روزبه داخل شد...لبخندی زد و 
 گفت:به به...اقای پر دل و جرات...

سقلمه ای به پهلویب زد وبا  سمتب رفت و اور روزبه به  نیما با تعجب از ح
فت و  گر ـــوع را  موض به  کرد....روز کوت  ـــ به س عوت  اشـــاره او را د

 گفت:گطوری؟خوبی؟
 گ بود. پس از کمی تعلل گفت:یه خواب بد دیدم...نوتریکا من

 روزبه و نیما بهم هم نگاه کردند و کمی بعد نیما پرسید:گه خوابی؟
ید و  نگاهی به هردوی اشـــان انداخت و رو به نیما گفت:خواب دیدم تو ونو

 کشتن...
روزبه خنده اش را کنترل میکرد و نیما با لبخندی گفت :خوب تعبیرش اینه که 

 ما دو تا اضافه میشه... به عمر
 نوتریکا نگاهی به انها انداخت و گفت:من کی مرخص میشم؟

 روزبه جلو امد و درحالی که سرمب را تنظیم میکرد گفت:گیزی نمونده...
ین ســـاعت بعد روزبه به دنبال کارهای ترخیص رفت ونیما...لبه ی تخت 

 نوتریکا نشسته بود...نگاهب کرد و پرسید:خوبی؟



   گرفت و گفت:همب تو ذهنمه...سرش را با
 گی؟-

 نوتریکا:همون کاب*و*سه...همب فکر میکنم خواب نبود...
ــزا و فحب گرفته  ــید و همانطور که زیر لب نوید را به باد ناس نفس عمیقی کش
شا اینا  شت و گفت:بنوش زودتر برگردیم نیو سمتب رفت و کتب را بردا بود به 

 تنهان...
ــنس کمکب کرد تا کتب را تن ــد و کتونی هایب را به پایب س ب کند...خم ش

کرد...وقتی بلند شــد نگاهب به گهره اش خورد...مثل گچ دیوار ســفید شــده 
پایین کتب خیره بود...نیما مســیر نگاهب را تعقیب  به ی  به ل با بهت  بود...
ید  به ســرنو فت.بالیی  ندان گر به د پایین کتب خونی بود...لبب را  کرد...

 ...بیاورد.ان سرش نا پیدا
 نوتریکا با ناله صدا زد:نیما... این گیه؟...

شمال فیلم  سال اومده بودیم  سخره ای زد وگفت: نوتریکا یادته پار لبخند ی م
اّره رو با هم میدیدیم و تو هم نصــف بیشــتر ســکانســهای فیلم و رو ســر ماها 
دراوردی و تا حد مرگ ترســوندیمون...یادته طوطی و نیوشــا از ترس از حال 

 زبه ونوید گفتن:تالفی میکنن؟رفتن؟رو
ندی زد و  ما لبخ یه ی حرفب بود...نی گاهب میکرد و منتظر بق کا ن نوتری
گفت:خواســتیم تالفیشــو ســرت در بیاریم...ولی بخدا نمیخواســتیم اینطوری 

 بشی...
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نوتریکا لحظه ای گشمهایب را بست و نفس عمیقی کشید و گفت:پس واقعی 
 بود...خواب ندیدم...

 زد و گفت:خواب نبود....اما واقعی هم نبود... نیما لبخندی
 نوتریکا: ولی گه جوری؟

سایلم از  ساط و و شیدیم... ب شو از تهران ک شه ا نیما مرموز خندید و گفت:نق
 تهران اوردیم....به همین راحتی...

نوتریکا به زور خندید .حداقل خدا را شــکر کرد.واقعا در هیچ موقعیتی دلب 
واده اش بیاید. از جایب بلند شــد...اما دســتب به نمیخواســت بالیی ســر خان

 سرش بود...نیما زیر بازویب را گرفت و پرسید:خوبی؟
بازویب را گرفته  نوتریکا گیزی نگفت.نیما هم بدون حرال همانطور که زیر 
بود با هم از اتاق بیرون امدند... روزبه هم در ماشــین منتظرشــان بود...جلو 

 یند...نشست تا نوتریکا راحت تر بنش
 نوتریکا رو به روزبه گفت:دیگه بی حساب شدیم...

روزبه متعجب به نیما نگاه کرد و لحظه ای بعد گفت:به جون نوتریکا قرار نبود 
 تا این حد واقعی باشه...

نوتریکا به ســقف ماشــین خیره شــده بود...در همان حال گفت:اون زنا کی 
 بودن؟

 نیما با خنده گفت:طوطی و نیوشا....
 کا:خسته نباشید....نوتری

 روزبه هم با خنده گفت:سالمت باشید.



نه را مرتب کرده  خا ید  هان ونو ما ند... ید نه رســ خا به  ین اذان صــبح  نزد
بودند...فقط سالن شیشه نداشت که فردا باید قبل از امدن پدر و مادرشان ان را 

 درست میکردند.
 ید وگفت:خوبی؟طوطیا تمام مدت بیدار مانده بود. با امدن نوتریکا جلو پر

 نوتریکا با غیظ گفت:جات خالی عالیم....
 طوطیا اهسته گفت:ببخشید....

 نوتریکا بی حرال به اتاقب رفت.
 نیما: طال ونیوشا کجان؟

 طوطیا:خوابن...
 نیما:ماهان گی؟

سری تکان داد  شاره کرد وگفت:اونم ایناهاش...خوابه....نیما  طوطیا به کاناپه ا
 . درم قفل کنید.وگفت:تو هم برو بخواب..

طوطیا با گشــمهای گرد به او نگاه میکرد و نیما گفت:کاری که بهت گفتم و 
گاه  فت:منم اونجوری ن فت وگ با دو انگشـــت گر بکن.... و بینی اش را 

 نکن....خواهرزن جان.
 و وارد اتاق نوتریکا شد وبه نوتریکا کمن کرد تا لباس هایب را عوض کند.

 نیما پرسید:گیزی میخوری؟
 وتریکا:فقط میخوام بخوابم....ن

 نیما با شیطنت گفت:نمیترسی که...
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نوتریکابی توجه به او گشــمهایب را بســت.نیما هم پوفی کشــید و گراغ را 
 خاموش کرد وازا تاق خارج شد.

نوید داشــت فیلم دوربین های فیلم بردای را که در ســالن و اتاق خود و حیاط 
ــه ــازی کرده بود را در می اورد...س دوربین فیلم برداری کوگن مقابلب  جاس

 بود.
 نیما کنارش نشست و دو پس گردنی اب دار به گردنب زد...

ید مات به او خیره شـــد تا خواســـت به خودش بجنبد نیما فیلم ها را هم  نو
برداشت و گفت:به اندازه ی کافی امشب هنر نمایی کردی بسه دیگه...خجالت 

 نمیکشی؟
 ت:نیما با زبون خوش بهت میگم فیلمارو بده...نوید گردنب را میمالید که گف

 نیما:که گیکار کنی؟
 نوید: اذیت نکن...ما این همه زحمت کشیدیم...

نیما: بس کن دیگه...خجالت نمیکشی؟میخوای ازش اتو داشته باشی که گی 
 بشه...

نوید:گطور اون تا دو ماه منو مسخره کرد...گطور اون میتونه اتو داشته باشه از 
 من...

 نیما:واقعا ب ه ای...واقعا که... یه ذره بزرگ شو....
 نوید باز با حرص گفت:نیما فیلم ها رو بده....

سه ی بابا  شبت و وا شه ها و کارای ام شم تمام نق نیما: یه کاری نکن مجبور ب
 تعریف کنم...



شریف خبرگینی  شغل  سالمتی ازکی تا حا  به  نوید پوزخندی زد و گفت:به 
یدا کر غال پ که خودش هیچ غلطی نکرده اشــت نه  دین...یکی این حرال و میز

 باشه...نصف تمام برنامه ها رو تو ریختی...یادت رفته؟
نیما بی توجه به حرال او به اتاقب رفت و فیلم ها را زیر تختب پنهان کرد و پتو 

 را روی سرش کشید و خوابید.
 نزدین دوازده سهر بود با صدای موبایلب از خواب بیدار شد.

 دای فریاد سیمین در گوشب پی ید:ص
 نیما...گرا هرگی زنگ میزنم خونه جواب نمیدین؟

 خواب الود گفت:خواب بودم مامان...
 سیمین با لحنی طلب کار گفت:علین سالم...

 نیما:ببخشید...سالم...
 سیمین:تا لنگ سهر گرفتین خوابیدین؟

 یاد دیشب افتاد و سید روی تختب نشست.
ها ما با  ـــب  ما:دیش تا ا ن نی گه  گاه کردیم...دی بال ن تا صــبح فوت نا  ن ای

 خوابیدیم...خوب شما خوبین؟بابا گیکار میکنه؟
 سیمین :هستیم.... نوتریکا خوبه؟

 نیما:اون ته تغاریتم خوبه.... و یاد شب قبل در ذهنب تازه شد.
سیمین:حواست بهب باشه ها... دلم براش تنگ شده... راستی اخر هفته میایم 

 . مهناز اینا هم میان...اونجا...
 نیما:جدا؟
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شون  شونم بابات برا شتن ... خونه  شید وگفت:اره.... دیروز برگ سیمین اهی ک
گه تموم  ته ی دی تا هف کاری داره....  یه کم خرده  ماده کردن....هنوز  داده ا

 میشه....نیما مادر؟
 نیما:بله مامان؟

 سیمین: یه وقت نوتریکا ب م حالب بد نشه نفهمی...
 ا:خودم حواسم هست...خیالتون راحت...نیم

به  قدر ســر که گ یدونی  باش...م ته  ید ونیوشـــا هم داشــ ســیمین:هوای نو
 هوان...نذاری نوید تا نصف شب بیرون بمونه ها...باشه ؟

 نیما:گشم اما مامان من حریفب نمیشم...
سیمین:یعنی گه؟تو بزرگتری...تو مسئولی حواست جمع همه باشه.... طوطی 

سب برنمیای من زودتر و طال هم  شه...اگه از پ همینطور...نیما خیالم جمع با
 بیام....

سم به همه  نیمابا حرص گفتم:مامان....یعنی گه؟مگه من ب ه ام...خودم حوا
 گیز هست...خیالتون راحت...

 سیمین:من که گشمم اب نمیخوره گطور خیالم راحت باشه...
 رضایت داد و قطع کرد.تختبحرفی نزد و سیمین بعد از کلی سفارش با خره 

را مرتب کرد و بعد از ین حمام اب گرم از اتاقب بیرون امد...نگاهی به اتاق 
ید انداخت... با روزبه و ماهان هرســه غرق خواب بودند...از پله ها پایین  نو
 رفت که در حین خمیازه کب و قوسی به اندامب داد...و باقی پله ها را پرید...

یکا انداخت...نبود...تعجب کرد...به اشــنزخانه رفت... نگاهی به اتاق نوتر
 نوتریکا روی زمین دراز کشیده بود...نگران به سمتب رفت...



 نیما: نوتریکا...حالت خوبه؟
 نوتریکا نشست و گفت:ببین دستت میرسه اونو بیاری؟

 نیما:گیو؟
 نوتریکا:گنگال و شوت کردم رفت زیر کابینت...

ار بدبختی گنگال را برداشت... نوتریکا نگاهب کرد دستب را دراز کرد و با هز
 و گفت:سالم...

ین ســالم پســر  فت:عل به دســتب داد و گ گال را  فت...گن نده اش گر خ
 شجاع...دیشب خوب خوابیدی؟

ــتم کفن و دفنتونو  نوتریکا نگاهب کرد وبا حرص گفت:تووووپ...تا ا ن داش
 تو خواب میدیدم...

 گفت:حقته...نیما خنده اش گرفت با این حال 
 روی صندلی برعکس نشست که نوتریکا پرسید:گایی میخوری؟

سرش را تکان داد و لیوان گای را مقابلب گذاشت و خودش هم روی صندلی 
 نشست...

 نیما:ازکی بیداری؟
 نوتریکا:ین ساعتی میشه...

 یاد تلفن مادرشان افتاد و گفت:گرا تلفن و جواب ندادی؟
 ه دیشب خودتون قطعب نکردین...نوتریکا نگاهب کرد و گفت:مگ

 نیما در دل به روزبه فحب میداد که نوتریکا پرسید:مامان بود زنگ زد؟
 نیما:اره...
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 نوتریکا:گی میگفت؟
 نیما:هی ی میگفت:حواسم بهت باشه... گفت که دلب تنگ شده...

 نوتریکا: با بابا هم حرال زدی؟
 نیما پس از مکثی گفت:اره....

 نوتریکا:گی گفت؟
 ا:گفت که مراقبت باشم.....نیم

با  ین لبب برده بود و ارام در ان فوت میکرد و  گایب را نزد کا لیوان  نوتری
 گشمهایی قرمز و پف کرده به اوخیره شده بود.

 نوتریکا لیوانب را روی میز گذاشت و گفت:دروغگوی خوبی نیستی...
 نیما:مشکل تو با بابا گیه؟

 نوتریکا:هیچ مشکلی باهم نداریم...
 نیما با مسخره گفت: کامال مشخصه....

 نوتریکا گیزی نگفت که نیما ادامه داد:گرا باهاش لج میکنی؟
 نوتریکا:گرا اون با من لج میکنه؟

ــت  ــید و به لیوان دس ــنزخانه بیرون رفت.اهی کش ــکوت کردو او از اش نیما س
 نخورده اش نگاه کرد.

 لباس بیرون پوشیده بود و از اتاقب خارج شد.
 ا میری؟نیما:کج

 نوتریکا:بیرون...
 نیما:دارم میبینم...کجا؟

 نوتریکا:حوصله ی اینجا موندن و ندارم...میرم یه گرخی بزنم...



 نیما:پیاده؟
هارم  نا برای  فت:اره... گ می بســـت  که در را  طور  ن ما ه کا  ی تر نو

 نمیام...خداحافظ...
شا سایه ی رو به روی سته بود که نفس دختر هم هم  نهنوز در حیاط را کامل نب

 از ساختمان ویالیشان خارج شد.
 نوتریکا هنوز او را ندیده بود نفس با لبخندی گرم گفت:سالم نوتری خان...

خانم  فت:ســالم  ند تصــنعی زد و گ فت و لبخ با  گر کا ســرش را  نوتری
ــالبت ادا کرد.از اینکه او را جلوی همه  نعیمی...تعمدا نعیمی را محکم و با ص

 فر بود.با اسم کوگن صدا میزد متن
 نفس متوجه منظورش نشد...جلوتر امد و گفت:حالتون خوبه؟

 نوتریکا:ممنون..
 نفس:خانواده خوبن ان شا ا...؟

 نوتریکا پوفی کشید و گفت:سالم دارن خدمتتون...
 نفس:جایی دارین تشریف میبرین...

به زور  نه ی نفس کند. له ی گا از فاــولی دختر نزدین بود مشــتب را حوا
 فت:اینطور به نظر میاد...لبخندی زد و گ

نفس هم خندید و گفت:وسیله دارین؟ و خودش خندید و گفت:ُاه گه احمقانه 
معلومه که دارین...راســتی ســانتافه ی جدیدتون مبارک...ما که تو همون پاو 

 داریم مّلق میزنیم...
 نوتریکا: برای برادرمه..
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 ت میگم؟نفس خندید و گفت: شما و برادرتون ندارید که....... درس
 نوتریکا حرال دیگری گیر نمی اورد...سری تکان داد و گفت:پیاده میرم...

 نفس:میخواین من برسونمتون؟
 نوتریکا کم کم جوش می اورد تند و صریح گفت:خیر...میخوام قدم بزنم...

قدم بزنم...هوای  لب...منم میخواســتم  جا گه  فت:ُاه  ندی زد و گ نفس لبخ
 خوبیه نه؟

ــمان ابری انداخت و گفت:بله فقط یه کم ابریه و یه خرده نوتریکا نگاهی به  اس
 هم سرده...

نفس کنارش ارام قدم برمیداشــت و نوتریکا به اطراال نگاه میکرد که مبادا سهر 
 جمعه ای او را با نفس ببینند...هرگند اهالی انها را نمی شناختند.

 نفس لبخندی زد و گفت:راستی نوتری خان یه سوالی ازتون داشتم؟
 نوتریکا:بفرمایید خانم نعیمی...باز نعیمی را با تحکم ادا کرد.

 نفس:نیوشا جون نامزد دارن؟
 نوتریکا متعجب زمزمه کرد :نه...

نفس به راحتی پوفی کشــید و بعد به ارامی ســر حرال را باز کرد و گفت: اقا 
 نوتریکا راستب شما که وضعیت خانواده ی ما رو میدونید....

 ومادرشان را در ین سانحه رانندگی از دست داده بودند. نفس و برادرش پدر
نفس من من کنان ادامه داد:گه طوری بگم... گون شــما هم ســن خودمین 

 اومدم به شما دارم میگم.... وگرنه رسمب یه گیز دیگه است.
پاک کرد  ـــانی اش را  به ارا می عرق پیش ـــده بود. نفس  مات او ش کا  نوتری

 ناسین؟وگفت:داداشم ناصر و که میش



 نوتریکا بله ای گفت و منتظر به او خیره شد.
ــین.... یعنی  ــما موافق باش ــر ما اگه ش ــید وگفت:ناص نفس، نفس عمیقی کش
ستیم... با اجازه ی  شا خانم خیلی ماهن... ما میخوا خانوادتون.... میدونید نیو

 خانواده... یه سر تشریف بیاریم...
 گفت: بله... تشریف بیارید..نوتریکا خنده اش گرفته بود. با لحن خاصی 

 نفس با هول گفت:واقعا؟
نوتریکا:راســتب مامان اینای من فردا میان....حا  من بهشــون میگم... این 

 شماره ی ویالست... خواستید باهاشون تماس بگیرید.
 نفس:وای مرسی.. دستتون درد نکنه...

ــر ــر  و فورا خداحافظی کرد. حا  دیگر خیلی از او بدش نمی امد ناص هم پس
ستان را در  سالها بود که ویالی روبه رو متعلق به انها بود و عیدوتاب بدی نبود. 

 کنار هم گذرانده بودند. به ارامی به سمت دریا رفت.
 انجا حس ارامب را میتوانست تجربه کند.

 غرق در موجهای دریا بود که صدای طوطیا راشنید.
 غرق نشی م*س*تر شجاع؟ و خندید.-

 ید وگفت:غرقم بشم کسی ککب نمیگزه...به سمتب گرخ
 طوطیا:ُاه.... گه دپسرده؟

نوتریکا به دریا خیره شـــدو گفت:میدونی طوطی گاهی فکر میکنم گرا هیچ 
 تغییری پیب نمیاد....
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تا دم مرگ رفتی... و بلند خندید و  باحال تر که دیشـــب  طوطیا:تغییر از این 
 نوتریکا گیزی نگفت.

 وگفت:یه تغییر جدی.... کمی بعد نفسب را فوت کرد
ست و در حالی که با ین تکه گوب بازی میکرد گفت:مثال  ش طوطیا کنارش ن

 گه تغییری؟
 نوتریکا:نمیدونم... یه گیزی که این زندگی از این یکنواختی دربیاد....

برای طوطیا که یکنواخت نبود. برای طوطیا با شــنیدن احســاس او ین اتفاق 
ی که نمودش دراینده اش تاثیر گزار بود.نفسب را جنجالی رخ داده بود. جنجال

 مثل اه از سینه خارج کرد.
 نوتریکا:توگرا گند وقته ناراحتی؟

 طوطیا:نیستم.....
 نوتریکا به دریاخیره شد وگفت:خب نگو...

 طوطیا:گفتنی نیست نوتریکا...
 ننوتریکا به او خیره شد و طوطیا ادامه داد وگفت: بعای گیزا رو نمیشه به زبو

 اورد... فقط باید تحمل کرد...
 نوتریکا احمقانه پرسید:تحمل کرد؟ که گی بشه؟

 طوطیا: تا بگذرن... هر گیزی یه دوره ای داره... با خره تموم میشه....
 نوتریکا هوومی گفت و با مسخره افزود: گه فلسفه ای می بافه نیم وجبی...

 طوطیا براق شد وگفت:من نیم وجبی ام؟
خنده گفت: اره یه بشکه ی نیم وجبه... ولنهایب را باد کرد. باصدای نوتریکا با 

 بلند خندید .



شد و نوتریکا بازویب را گرفت  شده بود. از جایب بلند  طوطیا از حرص قرمز 
 و گفت:قهر نکن توپولو...

 طوطیا: زهرمار... من کجام گاقه...
قط گاقی.... ف نوتریکا لذت میبرد از حرص دادن او... با خنده گفت:کی گفتم

با م  قد و ند:تنلویم...تنلو... صــورتم مثل هلو...  یه ذره کنل وتنلی... و خوا
 کوتاهه.... و از گهره ی درهم طوطیا در عرش به سر میبرد.

 با خنده ادامه داد:شاعر این شعر و در وصف تو سروده...
فت  قب ر قب ع کا ع که نوتری به ســمتب هجوم برد  مان گوب  با ه یا  طوط

ن فت: یا هم وگ یدن کرد وطوط به دو پاره نکن... و شــروع  ه.. طوطی زنجیر 
 دنبالب...

یدن میگفت:گرا عین اســـب میدویی؟؟؟ و میخندید.طوطیا  نوتریکا حین دو
 هم با غیظ جیغ میکشید.

 دلب میخواست خرخره ی او را بجود.
سمت  سرما ید کرده بودند به  بعد از کلی دوندگی و اب بازی در حالی که از 

میرفتند. واقعا در این موقع ســال گه کســی شــمال را برای اقامت و ســفر خانه 
 انتخاب میکرد؟!

 فرداشب مهمانی دعوت بود. سنهر هم قرار بود بیاید.نمیدانست برود یا نه...
درحالی که خودش را به شــومینه گســبانده بود متوجه تمیزی بیب از حد ویال 

 شد.
 گه خبره اینجا؟ روبه طال که مشغول تهیه ی شام بود گفت:
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 طال با لحن نا نی گفت:خاله مهناز اینا پس فردا میان اینجا...
 نوتریکا:اینجا؟

 و طوطیا پی حرفب گفت:گرا اینجا؟
طال: قرار بود برگردن ایران... اونا هم که کال ادمای سرخوش... شدن دم مامان 

ما داریم میریم شــمال.... اوناهم گفتن گه  با.... مامان گفته  با بهتر ماهم و 
 میایم.. تا برسن مهراباد بلیط رشت دارن.... والله ملت گقدر خوشحالنا...

 نیما با گشم وابرو به ماهان اشاره کرد که بی صدا از خنده غب کرده بود.
 طال حین رنده کردن پیاز گفت: یا امام زمان.... نیما گرا هی ی نمیگی؟

 میام... گیکارت کنم؟نیما با خنده گفت:من ین ساعت دارم گشم وابرو 
طال با شـرمندگی سـرش را پایین انداخت وگفت:ماهان خان شـرمنده...تو رو 

 خدا ببخشید.
 گطور متوجه حاور او نشده بود.

 ماهان با خنده گفت:خواهب میکنم طال خانم شما راحت باشید...
ــایعگی میکرد. وقتی دید نیما هم با جمع همراه  و بلند تر خندید. طال حس ض

 ست و میخندد جیغ زد: بیا اینجا ببینم... بیا این پیازا رو خرد کن...شده ا
و رو به هرکس کاری داد وخودش به اتاق طبقه ی با  رفت. از خجالت ذوب 

 شده بود.
********* 

شلوغی که از طبقه ی  صدای خنده و  شته بود.... با  ساعت از دوازده سهر گذ
ــمت حمام رفت پایین می امدبا رخوت از رخت خواب عزیزش  دل کند. به س

 و دوش گرفت.



ستری  شرت خاک سویی  سرد بود.  صوص پارکت کف ویال  اای خانه به خ ف
 رنگی به روی تی شرت استین بلندش پوشید و به طبقه ی پایین رفت.

 صدای اشنای او را مخاطب قرار داد.
 سهرتون بخیر...-

ــدا گرخاند. مریم بود که او را مینگ ــاحب ص ــمت ص ــرش را به س ــت. س ریس
 درحالی که متعجب نگاهب میکرد یادش امد انها هم قرار بود به ویال بیایند.

 اماتوقع نداشت اینقدر زود برسند.
 با تعجب گفت: سالم...خوبین مریم خانم؟

 مریم اخم سریفی کرد وگفت: خانم خودتی...و با خنده از کنارش گذشت.
سمت فریدون ومهنا سالنوتریکا به لبخندی کفایت کرد. به  م و ز رفت و باانها 

به همراه نبی خان وبی بی  له اش ســیما وعمویب جالل هم  علین کرد. خا
ست  سی و د سم روب*و* شتند. پس از انکه از مرا اور دا کبری در جمع ح

 دادن فارغ شد گوشه ای نشست.
 درست جایی که نوید پشت سرش بود.نوتریکا اصال حواسب به او نبود.

اهســته ســرش را زیر گوش نوتریکا خم کرد و با  نوید به روزبه گشــمکی زد و
 صدای وحشتناکی گفت: پد خ خ خ خ...

 نوتریکا مثل فنر پرید...
جمع خندید و نوتریکا با حرص فقط پوست لبب را میجوید.رویب را به نشانه 

 ی قهر برگرداند و از ویال خارج شد.
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شغول شماتت قرار بدهد که نیما م ست نوید را مورد   تعریف از سیمین میخوا
جنجال شـب گذشـته شـد که تا گه حد نوتریکا را ترسـانده بودند.البته منهای 
شید مو به  شن که هنوز هم وقتی به ان می اندی سخنان پز شی نوتریکا و  بیهو

 تنب سید میشد.
ید در حالی که میخندید گفت: عقلشــو داده اجاره... مجبورمون کرده تو  جاو

 این سرما بیایم کجا...
شنگه... فریدون حی صلی ق سیگاری اتب میزد گفت:هرجایی در هر ف ن اینکه 

 من هم تا به حال فرصت نداشتم شمال و درزم*س*تون ببینم...
مهناز د ر ادامه ی صحبت همسرش گفت: واقعا ... خیلی هوا بد هم نیست... 
ستان فریدون اینجا کلبه  شید یکی از دو ستی اگه موافق با نه بارونه نه برفه... را

 ....عصر بریم اونجا....داره
با خودمون ببریم... گون هوا خیلی  ید پتو  با یه.... فقط  عال ســیمین: وای 

 سرده....
 مهناز:اونجا بخاری هم داره... امکانتب تکمیله...

 سیما:شما خسته نیستید مهناز جون تازه از سفر برگشتید...
سفرمون ساخته... کامال راحتم...  طو نی نبود...  مهناز:نه ... من که هوا بهم 

 راستی گطوره غذا رو ببریم اونجا...
ــده بود.  ــر داغ ش ــت و گزار عص و حینی که بحث در رابطه با برنامه ریزی گش

 مریم و طوطیا ونیوشا از ویال خارج شدند.
 نوتریکا لب دریا نشسته بود.



بی توجه به او به ســمت در خروجی رفتند... در همان حوالی گند مغازه ی 
 ر شده بود که طوطیا اصرار داشت مریم هم از ان دیدن کند.البسه دای

ــد به داخل  ــدایب کرد ومجبور ش نوتریکا رفتن انها را نظاره گر بود که نوید ص
 باز گردند.

****** 
 -قراره اینجا بمونیم؟ 

شب نمی امد و جلوی بینی  نوتریکا رو به طوطیا که از بوی نم خاک خیلی خو
و دماغی شده بود گفت: دا دا دا دا... گرا اینطوری اش را گرفته بود و صدایب ت

 حرال میزنی؟
 طوطیا با حرص نگاهب کرد و مریم خندید.

 نیوشا: بدم نیست... وسط جنگل.... با صفاست.
 طوطیا:اینجاها گرگ و روباهم داره؟

 نوتریکا:اره... پشت در منتظرن تو رو بخورن...
 طوطیا با اخم گفت: بیمزه...

 را دراورد و خندید.نوتریکا ادایب 
 طوطیا گینی به بینی اش انداخت وگفت: بانمن... اینقدر مزه نریز.

 و نیوشا رو به مریم گفت: این دوتا تا صبح باید باهم کل کنن... بیا بریم تو....
 طوطیا تنه ی محکمی به نوتریکا زد ووارد شد.
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ســیمین تا گشــمب به طوطیا افتاد دســتب را روی شـــانه ی او گذاشـــت 
شگلتر و سه ب م دود کنه روز به روی داره خو سفند وا سیما یه ا گفت:وای خدا 

 میشه...
 نوتریکا باز به تهوع افتاد.

 مهناز هم تایید کرد و.گفت:ما شا  خیلی نازه...
نوتریکا زیر گوش طوطیاکه لبخند عمیقی از تعریفات انها رو لبب جا خوش 

نازی.... موش بخوره  فت: اره خیلی  نازی تو رو .... موش کورم کرده بود گ
بخوره که نفهمه گی خورده... طوطیا از حرص ســرخ شــده بود. و نوتریکا با 
صــدای بلند خندید و به ســرعت محل را ترک نمود. طوطیا به ســمتب دوید و 

 هر دو از کلبه بیرون رفتند.
 مریم: من میتونم برم یه قدمی این اطراال بزنم؟

 نوید:فقط زیاد دور نشید...
 :نه همین نزدیکی ها... و از کلبه خارج شد.مریم

کا  بازی نوتری بال  به دن ید  به دور خودش مینی  که ژاکتب را محکم  درحالی 
 وطوطیا مینگریست ولبخند میزد.

ست منتظر  سید های کباب را اماده در د شد... نیما و نوید  نوتریکا وارد کلبه 
 بودند تا روزبه منقل را به پا کند.

 ماها ن میگذشت توجه اش به بحث او و طوطیا جلب شد. حینی که از کنار
 ماهان: کباب ترش باید خوشمزه باشه....

 طوطیا:من خیلی ازش خوشم نمیاد...
 ماهان:تا به حال امتحان کردید؟



 طوطیا :نه... اما ترجیح میدم امتحانم نکنم...
 ماهان:بهتون قول میدم خوشمزه باشه.
 نکردید؟ طوطیا:قول گیزی که خودتون تجربه

سر  صدا خندید و نوید رو به نوتریکا گفت:گرا ماتت برده؟ بیا با ی  ماهان با 
 اینا وایسا نسوزن...

شمی  ستب بود زیر گ سمت منقل رفت.درحالیکه بادبزن د نوتریکا بی میل به 
 هم به طوطیا نگاه میکرد که گرم صحبت با ماهان بود.

کید اما همین مقدار کم هم باعث هرگند ماهان خیلی دور و بر او ونیوشا نمینل
 میشد نوتریکا حس کند باید حتما کاری کند؟!

هان  ما به  فت ورو  ها ر مت ان  به ســ یا  نده ی طوط ند خ ـــدای بل با ص
 گفت:خواهرتون خیلی وقته خبری ازش نیست...

ــی  ــخره گفت:اگه نمیترس ــرتاپای نوتریکا انداخت و با مس ماهان نگاهی به س
 ی... حتما همین وراست.میتونی کمی اطرال ونگاه کن

 نوتریکا دلب میخواست خرخره اش را بجود.
 رو به طوطیا گفت: میای دنبالب بریم؟

 طوطیا به سمتب امد و گفت: بریم...
لبخند پیروزمندانه ای به ماهان زد که با نگاه تمســخر امیز او مواجه شــد.علت 

سعی  به دست رفتارهایب را نمیتوانست درک کند. ماهان رو به نیوشا که سینی
شده را به داخل ببرد گفت:فکر کنم وقت اوردن  ضر  سید کبابهای حا شت  دا
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شدن بود،  شمکی به نوتریکا که از حرص درحال فلن  شه.... و گ گوجه ها با
 زد و از او فاصله گرفت.

 طوطیا رو به نوتریکاگفت:با ماهان مشکلی داری؟
 نمیاد....نوتریکا دستهایب را درجیبب گذاشت و گفت: ازش خوشم 

 طوطیا با سادگی گفت:گرا... اون که خیلی مهربونه؟
نوتریکا به ســرعت به ســمتب گرخید و طوطیا ین لحظه از گفتن حرفب 

 پشیمان شد. به نگاه تند وتیز نوتریکا نمی ارزید!
درحالی که دســتهایب را در زیر ب*غ*لب جمع کرده بود گفت:گه ســرده... 

 مریم گقدر دور شده...
 ویی شرتب را دراورد و به او داد.نوتریکا س

 طوطیا:خودت گی؟
 نوتریکا: همین پلیور بسمه...

طوطیا ان را تنب کرد. دیگرتعارفب را هم تکرار نکرد.بوییدن بوی عطر نوتریکا 
 نعمتی بود...

شد تا بگوید: برو تا منم بگردم  سیمین که ب ه هارا فرا میخواند باعث  صدای 
 جا رفته... و به قدمهایب سرعت بخشید.دنبال مریم... معلوم نیست ک

ــت  ــتاده بود و او را نگاه میکرد. نمیدانس طوطیا تنها رفتنب را نظاره گر بود.ایس
 گرا مدتی بود که اینقدر گرفته بود.بی حوصله و کسل... انگار با دنیا قهر بود.

روزهایی که کنکورداشــتند.... قبلب... بعدش.... اخالقب عالی بود. اما ا ن 
 شتر شبیه ین ربات از قبل برامه ریزی شده عمل میکرد.بی

 کم کم به حرفب میرسید که یکنواخت شده بود.



 به سمت کلبه رفت.
 سفره را داخل پهن کرده بودند.

 مهناز رو به او گفت: طوطی جان مریم و نوتریکا کجان؟
 طوطیا:نوریکا رفت دنبال مریم جون.... پیداش نکردیم.

 ن....سیمین:صبرکنیم تابیا
 فریدون: این دختره باز گهارتا درخت دید هوش و حواسب رفت.

مهناز با نگرانی گفت:ین ســاعته خبری ازش نیســت... و رو به ماهان تشــر د 
 وگفت:تو حواست کجا بود؟ نوتریکا باید بره دنبالب؟

و رو به ســیمین افزود: شــرمنده ســیمین جون... باعث زحمت نوتریکا هم 
 شدیم.

 رال وکنایه مشغول صرال نهار شدند.پس از کلی تعا
ساعت از رفتن  شته بود. دقیقا دو  ساعتب انداخت.از گهار گذ نوید نگاهی به 

 مریم و ین ساعت از نبود نوتریکا میگذشت.
به همونی فکر  مه کرد:تو هم  نده بود. زیر گوشــب زمز ید را خوا ما فکر نو نی

 میکنی که من فکر میکنم؟
 وگفت: یعنی گم شدن؟نوید قاشقب را دربشقاب گذاشت 

 نیما: هیسسسس... میخوای نگران بشن؟
 نوید:خیلی وقته رفتن....

 نیما پوفی کشید و گفت: پاشو بریم دنبالشون.... قایه انگار جدیه...
 روزبه هم با بلند شدن نیماو نوید نیم خیز شد.
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 پشت سر انها از کلبه خارج شد.
 طال هم کمی بعد بیرون امد وپرسید:گی شده؟

 ما: دو نفر غایبن ... گی میخواستی بشه؟نی
 طال :خاک به سرم گرا خبری ازشون نشد؟

 نیما: ما میریم دنبالشون... جو سازی نکن....مامان اینارو اروم نگه دار.
 و هر سه سه جهت مخالف را پیب گرفتند.

****** 
 مجبور بودین اینقدر دور بشین؟-
 یفتم تو رودخونه...من مگه کف دستمو بو کرده بودم که قراره ب-

 هنوز هم دندان هایب از فرط سرما بهم میخورد.
نوتریکا هم بد تر از او... پلیورش را داده بود تا او به تن کند.باین اســتین بلند 
مانده بود. اگر کمی دیرتر رســیده بود قطعا اب او را با خود میبرد.کنار رودخانه 

ساقه ی درخت اویخته بود و سبتا خودش  خودش را به ین تکه  به این طریق ن
 را حفظ کرده بود.

نوتریکا با شنیدن صدای جیغ و درخواست کمن به سمت رودخانه دویده بود 
ومریم را گلی در حالی که گریه میکرد پیدا کرده بود. واقعا اگر دیرتر میرســید 

 اب حتما او را باخود میبرد.
میفهمم گطوری نفســب را فوت کرد و به بخار دهانب خیره شــد وگفت: من ن

 رفتی تو رودخونه؟
صال خودت  مریم با حرص گفت:گه جوری داره؟ بار هزارم پام لیز خورد.... ا

 گرا راهی وکه اومدی گم کردی؟



جا  فت: این ـــت گ هارلرزش داش که ســعی در م تاد.... درحالی کا ایســ نوتری
 اشنانیست؟

سانت جنگل با هم فرق میکند سانت به  همه  ؟مریم به اطرافب نگاه کرد.مگر 
 جا به ین شکل وشمایل است....

 نفسب را فوت کرد وگفت: به نظرم اشناست....
 نوتریکا موهایب را کشید. هنوز کمی نم دار بود.... زیر لب غر میزد.

بدون روســری .... موهایب  با زانوهای گلی و  نداخت ...  به مریم ا نگاهی 
م می  ک ند. بود ته  ف گر فرا  تب را  ـــور تا دور ص ند ودور  بود یس  وج خ

 داشتند....صورتب از سرما سرخ شده بود.رژگونه ی طبیعی..!
شدند گهره ی نمکینی  شت تا مثل خودش دران جا می سی که ه با ان پلیور طو

 داشت. نوتریکا دوباره به اطراال نگاهی انداخت.
 مریم گوشه ای نشست و گفت: وای خدا پاهام ....

 نوتریکا:گرا نشستی؟
 دور خودمون می رخیم؟مریم: گند ساعته الکی داریم 

شت پنج  ساعت نزدین پنج بود... حتم دا شد...  سمان ابری خیره  نوتریکا به ا
ــط زم*س*تان گه توقع بیجایی از  ــت. وس ــب اس ــب ش و نیم دیگر کامال ش

 خورشید داشت که روز را روشن کند.
یدا کنیم... بلند  به شـــب میخوریم دیگه عمرا راهمونو پ با تشــر گفت: ا ن 

 شین...

http://www.roman4u.ir/


م: بابا دو دقیقه که به جایی بر نمیخوره... باور کن دیگه نا ندارم... خســته مری
شدم.ونفسب را مثل پوال بیرون داد.همان لحظه هم صدای قار و قور شکمب 

 بلند شد.
 با خجالت دو دستی دلب را گرفت و نوتریکا با خنده گفت: گرسنته؟

اعت ین نون پنیر و مریم با غیظ گفت:منم اگه تا دوازده سهر میخوابیدم و ســ
 گایی شیرین میخوردم گرسنم نبود.

 نوتریکا ابروهایب را با  داد وگفت:من که گیزی نگفتم...
 مریم در دستهایب ها کرد وگفت:میخواستی بگی...

 نوتریکا سری تکان داد و گفت: میخواستم بگم شکالت دارم...
 مریم گشمهایب را با شوق گرد کرد و گفت: واقعا؟

سته ی هیسب را از جیبب دراورد... و به سمت او گرفت.مریم استین نوتریکا ب
های پلیور او را تا ارنج با  داد و در حالی که سـعی داشـت کاغذ رویب را باز 

 کند نالید:دارم ید میکنم....
سرم  سیاهی زم*س*تون ه*و*س اب تنی به  نوتریکا به تالفی گفت:منم اگه تو 

 هم اگه خستگیتون در رفت بلند شید لطفا.میزد حس بهتری نداشتم... حا  
ــرش هنگام خوردن  ــت س ــم غره نگاهب را از او گرفت. مریم هم پش و با گش

 شکالت سالنه سالنه قدم برمیداشت.
 هرگه بیشتر پیب میرفتند بیشتر به این نتیجه میرسیدند که گم شده اند.

 به ساعتب نگاه کرد. لعنتی کی خواب رفته بود.
 ار میکنه؟نوتریکا:ساعتت ک

 مریم مچ دستب را با  اورد و جلوی صورت نوتریکا گرفت.



 صفحه اش به طرز وحشتناکی بخار کرده بود وعقربه هایب مشخص نبود.
 روشنایی کمتر و کمتر میشد. تا جایی که نوتریکا زمزمه کرد:شب شد....

 مریم درست هماهنگ با او قدم برمیداشت.
 مریم:واقعا گم شدیم؟

 داشتی؟نوتریکا:شن 
 مریم:حا  کجا باید بریم؟

 نوتریکا : بیخیال کلبه ... باید جاده رو پیدا کنیم برگردیم ویال....
 مریم:بلدی؟

 نوتریکا:گیو؟
 مریم اب دهانب را فرو داد و گفت:پیدا کردن جاده رو؟

 نوتریکا: قبل تاریکی صدای ماشین و شنیدم... باید برگردیم عقب...
کرد. جنگل در تاریکی به طرز وحشــتناکی خوفناک مریم به اطرافب نگاه می

 بود.
 زیر لب ایه الکرسی میخواند که نوتریکا پرسید:مگه بلدی؟

 مریم:اره؟ گطور؟
 نوتریکا :فکر نمیکردم بلد باشی...

 مریم نفسب را فوت کرد وگفت:گرا؟
نوتریکا شــانه هایب را با  انداخت ومریم گفت:مامان همیشــه وقتی میرفتم 

 نومیخوند دیگه منم حفظ شدم.مدرسه ای
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صدای زوزه ای را  شده بود.  سرد  ستهایب ها کرد. هوا بیب از حد  و باز در د
 شنیدند.هر دو سرجایشان ایستادند.

 مریم با تته پته گفت:گی بود؟
 نوتریکا به او نگاه میکرد. گشمان سیاهب در تارین از ترس دو دو میزد.

 نوتریکا دستب را گرفت و گفت:میترسی؟
 مریم با صدای خب داری گفت: اره...

نوتریکا دلداری دهنده گفت: طوری نمیشـــه... و او را به خود نزدین تر کرد. 
 مریم دران لحظه از اینکه در کنارش بود خدا را شکر میکرد.

 به قدمهایشان سرعت بیشتری بخشیدند.
گه  فت: دی یدگ مال ـــت می  ـــت یخب را در در دس که دس حالی  کا در نوتری

 د؟موندگاری
ستانب را به هم  ست او بیرون اورد و کف د ستب را از د شید و د مریم اهی ک
می مالید با صــدای لرزانی گفت:اره... ماهان میگه خونه ی جدیدمون خیلی 

 قشنگه....
 نوتریکا:راست میگه...

 مریم:تو دیدیب؟
 نوتریکا:نه...

 مریم:پس از کجا میدونی؟
 نوتریکا: سلیقه اش در همه گیز خوبه...

ــت حرفی بزند که نفهمید گطور گوبی جلوی پایب بود م ریم خندید و خواس
 واو را به زمین پرت کرد.



 نوتریکا جلویب زانو زد و گفت:گی شدی؟
 مریم جوابی نمیداد.

نوتریکا باز تکانب داد. ناگارا او را به ســمت خودش برگرداند.شــیار باریکی 
شده بود. درانتاریکی کامال  شانی اش ایجاد  شخیص دهدروی پی ست ت  میتوان

 که از پیشانی اش خون می اید.
 گند بار دیگر صدایب کرد.اما جوابی نشنید.

********* 
 سیمین درحالی که ناله میکرد گفت: گه بالیی سرشون اومده؟

مهناز هم بدتر از او به هق هق افتاده بود.ســیما خواســت حرفی بزند که در باز 
 مدن....شد و طال با هیجان گفت:نیما اینا او

 با عجله به خارج کلبه رفتند.
شان می بارید جلوی  ستگی از گهره  نیماو روزبه وماهان ونوید درحالی که خ

 کلبه ایستاده بودند و گهره شان در هم بود.
 مهناز رو به پسرش گفت:مریمم کجاست؟

 ماهان با بغض گفت:نتونستیم پیداش کنیم...
 سیمین:مگه میشه؟

 پشت کمرش پنهان کرده بود را بیرون اورد...نیما اهسته گیزی را که 
 مهناز مقابلب ایستاد وگفت:این روسری مریمه...

 نیما سرش را پایین انداخت و مهناز گفت:گی شده اقا نیما؟
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نیما با من من گفت: لب رودخونه افتاده بود. به یه شـــاخه ی درخت گیر.... 
 کرده..... بود.

 خیره شده بود از هوش رفت. مهناز در حالی که با دهان باز به او
وقتی او را به داخل بردند نویدبا نگرانی دســتی پشــت گردنب کشــید و گفت: 

 نوتریکا کجا مونده؟
 نیما حرفی که نمیخواست به زبان بیاورد را از دهان روزبه شنید.

که... و  نه  نه ممک بال مریم تو اب... یعنی رودخو کا هم دن گه نوتری به:ا روز
 نها نگاه کرد.حرفب را خورد.به ا

 ماهان ین گوشه کز کرده بود و نیوشا و طوطیا از کلبه بیرون امدند.
گهره های در هم پسرا گواه خوبی نمیداد.جاوید و جالل وفریدون هم به دنبال 

 گمشده ها رفته بودند.
 طوطیا زیر لب زمزمه میکرد:تو رو خدا برگرد....

 ته باشه..نیوشا اهسته گفت:نوتریکا میگفت ممکنه گرگ داش
و طوطیا فکر کرد اگر ان لحظه برای ترساندن دخترها گنین حرفهایی زده میشد 

 وحا  اگر واقعا گنین گیزی صحت داشته باشد...
 اب دهانب را به سختی فرو داد.

****** 
به نفس نفس افتاده بود... با صدای رعد و برق به اسمان خیره شد. این یکی را 

 کجای دلب جا میداد.
شاره اش مریم  شت ا را که روی کولب انداخته بود جا به جا کرد. به ارامی انگ

 را روی صورت داغب کشید...هنوز تب داشت ....



صــدای ناله های خفیف او را می شــنید.خیالب ا ز بابت زنده بودن او اســوده 
 بود.

اهسته با خودش نصفه نصفه شعر زمزمه میکرد. از سرما دستهایب کامال بی 
 مهمانی شب را هم از دست داده بود. حس شده بود.

ما در  ید در ســر با حا   ماس کرده بود و  مه الت مانی این ه خاطر این مه به 
 جنگل.... در تاریکی با ین دختر نیمه جان راهب را پیدا میکرد.

نفسهایب هم سرد بود. سعی داشت به خستگی اش بی توجه باشد. با اینکه به 
شده بود  شته طور کامل از زمان غافل  شب گذ ساعت از نیمه  اما حدس میزد 

 باشد. باران تندی شروع به باریدن کرد. دیگر توان ادامه دادن نداشت.
شده بود. کمرش را  ست... مریم کامال خیس  ش شاخ و برگی ن زیر درخت پر

 کب و قوس داد.
 در خواب هم نمیتوانست تصور گنین موقعیتی را داشته باشد.

 ن درد هم به سراغب می امد.سردش بود و کم کم حس استخوا
ــد. لحظه ای بعد به مریم....روی  ــمان خیره ش ــدای رعد و برق باز به اس با ص
پیشــانی اش کمی خون خشــن شــده بود.تب نداشــت وپوســتب ید ید بود. 

 ازسرمایب ترسید. صدای نفس کشیدنب را نمی شنید.
سر شمهایب نیمه باز مانده بود..  شد لبهایب وگ  ش راباترس به روی او خم 

ــینه اش همراه با خس خس بود.  ــت.با  وپایین امد س ــینه اش گذاش روی س
تکانب داد.صــدایب کرد.ناله ی خفیفی از او بلند شــد نفســب را با اســودگی 

 فوت کرد ودوباره سرش را بلند کرد.
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حسی در وجودش قلیان میکرد. گشمهایب روی تن تن اجزای صورتب در 
 گرخب بود.

 د....اب دهانب را فروداد وصدایب کرد.نگاهب روی لبهایب قفل ش
 مریم ......-

 لحن و صدایب از سرما میلرزید.
 مریم خانم......-

 مریم به سختی و بریده بریده با صدای از ته گاهی گفت:خسته ام....
 نوتریکا تکانب داد: نخواب... مریم...حالت خوبه؟

 مریم ساکت شد.
 اله....باز صدایب کرد. جوابی نشنید.دریغ از ین ن

 بارها وبارها صدایب کرد.بی جوابی از مریم ارام وقرارش را سلب کرده بود.
 کم مانده بود به گریه بیفتد.اگر بمیرد...

شناخته که پی ن وار تمام وجودش را در  سی نا شد.با ح به ارامی روی او خم 
 بر گرفته بود. هیچ وقت دگار گنین موقعیتی نشده بود.

ست خودش نبود.جا سوخ انگار د ذبه ای از لبهای نیمه باز مریم در وجودش ر
کرده بود که نمیتوانست به ان بی اهمیت باشد.خواست کنار بکشد اما نشد... 
ــرد بود. هنوز او را نگاه میکرد.هنوز باران می بارید.هنوز  ــت....هنوز س نتوانس

 مریم پاسخی نمیداد وهنوز... ثانیه ای بعد زمان .... انگار ایستاد.
 رزانب را ناشیانه روی لبهای ید زده ی او فشرد.لبهای ل

شد. مریم را کامل درآ*غ*و*ش گرفت. گرمای تنب برای  به اندازه ی کوره داغ 
شب در  شده بود.بی توجه به زمان ومکان در تاریکی  شان کافی بود. داغ  جفت



با حرارت او را می  ین...  تار مان  گل...ابر... اســ تان... جن هد درخ ـــا ش
و*سید و می ب*و*سید... متوجه گیزی نبود.انگار دست ب*و*سید.می ب*

ــرد بود  ــه میکرد... هنوز س خودش نبود ....پی در پی لبهایب را غرق ب*و*س
 اما او ادامه میداد.

 و هنوز مریم نمی فهمید... وگشمهایب نیمه باز بود.
طی  ل غ گه  کرد...  فوت  نفســـب را  ید. نار کشـــ ک خودش را  عد ب می  ک

 بود... میکرد؟!گشمهایب را بسته
شود. خواب و بیدار بود. از  شم گ سرعت گ ستن گوبی به  شک صدای  که با 
سرعت بارش باران کاسته شده بود.نگاهب با نگاه دو گشم که درتاریکی برق 

 میزد گره خورده بود.
 سرجایب سید نشست.

 صدای نفسهای تندش را میشنید.
ودش را جلو . خگرگ نبود... بیشتر شبیه ین شغال بود.تکه گوبی را برداشت..

شن  ست گکار کند.اب دهانب خ شتب بگزارد. نمیدان شید تا مریم را باز پ ک
ــته که ترس را تجربه کرده بود این یکی غیر  ــب گذش ــده بود. بعد از گند ش ش
صله گرفت... پاهای مریم  شد.کمی فا قابل تحمل بود.به ارامی از جایب بلند 

فت و گند گام دیگر را دور کمرش حلقه کرد و ین دســتب را به پشــتب گر
 برداشت...

به ثانیه نکشــید که با تمام قوا شــروع به دویدن کرد... صــدای دویدن او را هم 
 میشنید که گطور به دنبالب می اید...زوزه می کشد...
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از سرعتب کم شده بود....حاور ان حیوان را هم حس میکرد که به او نزدین 
ا ا.. و همان دم صــدای بوقی میشــد... با تمام وجود با عجزصــدا زد :خدا ا 

 راشنید که ازجاده به گوشب میرسید.
یا ) نه ی مجازی نودهشــت ( www.98ia.com. . : : این کتاب توســط کتابخا

 ساخته و منتشر شده است : : .
****** 

 با صدای باز و بسته شدن در روی تخت نیم خیز شد.
 نیما کنارش نشست و گفت:خوبی؟

 .. عالی...توپ...نوتریکا با حرص گفت:بیست..
 نیما نفسب را فوت کرد وگفت: باز گی شده؟

 نوتریکا بسته ی قرصب را به سینه ی او پرت کرد وگفت:اثر نمیکنه....
فت: خیلی  ناراحتی گ با  ما  ـــد. نی ند ش که داد او بل فت  بازویب را گر ما  نی

 دردداری؟
ــو ب ــینه اش پرت کرد وگفت: پاش ــتمال کاغذی را به س و رنوتریکا جعبه ی دس

 دستمال بیار مسکن تو سرم بخوره.... و فین فینی کرد.
نیما از جایب بلند شدو او خودش را روی تخت پرت کرد. هنوز از اتاق خارج 

 نشده بود که نوتریکا پرسید:مریم خوبه؟
 نیما به سمتب گرخید وگفت:اره... روزبه با ی سرشه...
کرد.زانویب انگار در نوتریکا نفســب را فوت کرد... کمی خودش را جابه جا 

سرعت اتاقب را  صورتب درهم رفت و نیما هم با  شدن بود. از درد  حال فلج 
 ترک کرد.



شغال لعنتی را زیر گرفت وهمان راننده او ومریم  شین ان  وقتی در جاده ین ما
 را به در ویال رساند در ذهنب هم نمی گنجید ساعت تازه ده شب باشد.

و نبی خان در ویال بودند وگرنه معلوم نبود تا  خدا را شــکر کرد که بی بی کبری
کی باید در باران با مریم صبر میکرد تاانها از پاسگاه و غیره دل بکنند و به ویال 

 باز گردند.
 انقدر که سرما کشیده بود... استخوان درد وپهلو درد امانب را بریده بود.

سقف نگاه میکرد. از فرد شید و به  شمپتو را تا گردنب با  ک انب ا گطور در گ
 نگاه میکرد.با پشت دست لبب را از هیچ پاک کرد.

شم  صال وزنب به گ شانه اش هم کوفته بود. مریم ا به پهلو گرخید... کتف و 
 نمی امد.... خسته بود اما خواب براو حرام شده بود.

شت اتفاقات وحوادب را که در ذهنب پی در پی مثل قطار  سعی دا سختی  به 
 هرلحظه جلوی گشمب جا ن میگرفت کنار بزند.در حرکت بود و 

اما نمیشد... نفسب را فوت کرد.گوشی موبایلب در کوله اش بود درست زیر 
به لبه ی فلزی تخت  تخت... دســتب را دراز کرد ان را بردارد... اما ارنجب 
صادال  شدن در اتاق م شد... ان لحظه با باز  سر  خورد و حس کرد تمام تنب 

 گشت.
ســینی ســوپ داغ لبه ی تخت کنارش نشــســت. در حالی که طوطیا با ین 

 ارنجب را می مالید گفت: اخ گقدرگرسنم بود...
 طوطیا لبخندی زد و گفت: نیما میگه گرگ دنبالت کرده... راست میگه؟

 نوتریکا خندید و گفت: شغال.... اره میخواست منو بخوره...
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 طوطیا گشمهایب را گرد وکرد وگفت:ترسیدی؟
 اطمینان گفت: اصال... نوتریکا با

طوطیا گینی به بینی اش انداخت وگفت: جون خودت....احتما  داشتی غب 
میکردی... تو از یه پخب صدا سکته کردی بیهوش شدی... وای به حال اینکه 

 شغال دنبالت کنه... و خندید.
ـــد  مام ش یا ت های طوط نده  کا در ارامب ســوپب را میخورد وقتی خ نوتری

ید فت:اصــال نترســ پاره گ یه  نداره... من  با من  کاری  یدونســتم  م.. گون م
 استخونم... شاید اگه تورو میدید اصال ازت دست نمیکشید.

 طوطیا با اخم نگاهب میکرد و نوتریکا هم به او خیره شده بود.
 نوتریکا:گته؟تا حا  منو ندیدی؟

 طوطیا سری از روی تاسف تکان داد وگفت:منو بگو برای کی نگران شدم...
 وتریکا خندید و گفت:خوب عزیزم مگه من زورت کردم نگرانم بشی؟ن

ستب را گرفت  شود که نوتریکا د ست بلند  طوطیا با قهر گفت: برو بابا.... خوا
 وگفت:حا  قهر نکن....

شی نمیکنم  طوطیا رویب را برگرداند و نوتریکا گفت:تو که میدونی من منت ک
 وطی..کالغ...پس عین ادم اشتی باش.هووی... کاسکو... ط

 باز شروع کرده بود انقدر نام پرنده می برد تا طوطیا به حرال بیاید...
ــه  ــینی را روی زانویب کوبید و گفت: بس ــمت او گرخاند و س رویب را به س

 دیگه... سوپت سرد شد...
نوتریکا ین لحظه نفســب بند امد... دســتی به پیشــانی اش کشــید و اهســته 

 گفت: دیگه میل ندارم...



 با تعجب گفت:گرا؟ هی ی نخوردی که؟ طوطیا
 نوتریکا روی تخت دراز کشید وگفت: سیر شدم....

 طوطیا با نگرانی ادامه داد :گی شدی؟
 نوتریکا:میگم هی ی برو بیرون...

 طوطیا:اخه... تو که گیزی نخوردی....
 نوتریکا :تو رو خدا برو بیرون...

 نیما در اتاق را باز کردوگفت:یواش تر گه خبرته؟
 طوطیا:هی ی نخورد...

صت نداره نازتو  شد؟ قابل توجهت مامان فر شروع  نیما: باز نونور بازی هات 
 بکشه.... پس خودت ادم باش.

 نوتریکا : بررررررین بیرون...
 نیما نگاهب کرد وگفت:گته؟

ــت به گریه می افتاد.  ــدت درد پایب داش ــت. از ش ــمهایب را بس نوتریکا گش
 رون...نالید: تو رو خدا برین بی

ین  که  تاد.حینی  تاق بیرون فرســ یا را از ا ما موقعیتب را درک کرد و طوط نی
 مسکن به رگب تزریق میکرد گفت: ا ن خوب میشی...

ست گرا نوتریکا رنگ عوض  سب را فوت کرد. وطوطیا نمیدان نوتریکا فقط نف
 کرد؟!
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سالن می امد که میگفت:بهتره فردا به تهران برگردیم... ما با ا صدای جاوید از 
شب با خیالی نه گندان راحت به خواب  شد. سیمین مواجه  سیما و  مخالفت 

 رفتند.
شود... حالب بهتر بود.هرگند هنوز حس  صدای جمعنلکهایب را گ صبح با 
کوفتگی داشــت.از تختب پایین امد و به ســالن رفت. مریم گوشــه ای  ی پتو 

 کنار شومینه نشسته بود و به لیوان گایب خیره بود.
 ل ازانکه متوجه حاورش شود به سرعت از مقابلب رد شد.قب

در حیاط جوانان مشــغول والیبال بودند. ماهان با دیدن او به ســمتب رفت و 
 گفت:احوا ت اقای مهندس...

ست که  ش سه ها ن سمت دریا را پیب گرفت... روی ما نوتریکا بی اهمیت به او
سرش را با  گرفت.مر اور ین نفر را کنارش حس کرد. ش یم پتو پیچ کنارح

 ایستاده بود.دوباره از جایب بلند شد.
ــدو دعا به  ــب باز ش ــی اش زنگ خورد.برای اولین بار از تماس  دن نیش گوش

 جانب کرد.با عذرخواهی کوتاهی از مریم فاصله گرفت.
****** 

 با خره گیرت ا نداختم....-
 نوتریکا ایستاد و اشفته موهایب را عقب فرستاد.

 جایب ایستاده بود و با لبخند نگاهب میکرد. مریم مصر سر
ساخته بود.  شد کار نوتریکا قطعا  شته با شته را در ذهن دا شب گذ اگر اتفاقات 

 سرش را پایین انداخت و دست در جیب جینب برد و گفت: امری داشتید؟
 مریم خندید و گفت:گه مودب شدی؟ بشینم؟



ه رمایید... من برممم تو یاشـــاره به تاب کرد و نوتریکا تعارال کرد وگفت: بف
 کاری دارم...

 مریم صدایب کرد:نوتریکا؟!
 نوتریکا سرجایب ایستاد .

 مریم: از صبح از دستم فرار میکنی... گرا؟
 نوتریکا گیزی نگفت.

فت:فقط خواســتم ازت تشــکر کنم...  ند شـــد وگ تاب بل مریم از روی 
 همین.مزاحمت نمیشم...

 ...ایب را بازبان تر کرد. باز یاد دیشب ونوتریکا حس کرد باید حرفی بزند.لبه
 نوتریکا: مزاحمم نبودید...

 مریم: اینطور به نظر نمیرسه... و گند سرفه کرد .
 نوتریکا:برگردید داخل... حالتون خوب نیست.

 مریم: دیشب یه خواب عجیبی دیدم...
 نوترین ابروهایب را با  داد وگفت:خواب؟

فت:خیلی کان داد وگ مه  مریم ســرش را ت خاطر ه به  مهم نیســـت... 
 گیزممنونم... زندگیمو مدیونتم... کاری هست برات انجام بدم؟

 نوتریکا خندید و گفت:نه... هرکس دیگه هم بود همین کارو میکرد.
ستمالی  شد.نوتریکا د سه پی در پی گریبان گیرش  مریم لبخندی زد وگند عط

بدم و برم  حرفت گوشبه سمتب گرفت ومریم با لبخند گفت: فکر کنم باید به 
 داخل...
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 نوتریکا گیزی نگفت.
ند  خا گر تب  م به ســـ ما ســـرش را  نارش رد شـــد... ا ک یم از  مر
سته؟ حا   شت مهر...در ست وه ستی...تولدت با تاخیر مبارک...بی وگفت:را

 دیگه بیست سالت شد؟
 نوتریکا دستهایب را در جیبب فرو برد وگفت: بله...

شتر بهت میخ شاید به خاطر مریم خندید و گفت:بی وره... پس از مکثی گفت: 
 قدت باشه...از برادرات بلند تری....

 نوتریکا خندید و گفت:عوضب شما کوگکتر به نظر میاین...
ــمت ویال  ــد و با خنده به س ــه منجر ش ــت حرفی بزند که به عطس مریم خواس

 رفت.
****** 

...فوق وخرده ای.... گهره سبزه رو وگشم ابرو مشکی 180ناصر نعیمی قد -
لیســانس...بیســت و هفت ســاله کارمند بانن... دارای ین خواهر بیســت یا 

 نوزده ساله....مادر وپدر در قید حیات نیستند....
 طوطیا با خنده نگاهب میکرد.

 نیوشا ادامه داد: لهجه داره...
 طوطیا:کجایین؟

سم  سی شید وافزود: حتما خ شوما خوبس؟ اهی ک صفهانی.... حال  شا:ا نیو
 هست....

 طوطیا انگشت اشاره اش را با  برد وگفت:مقتصد....
 نیوشا: به نظرت من سر تر نیستم؟



 طوطیا:من یه بار بیشتر ندیدمب...
نیوشـــا خندید و گفت: منم یه بار دیدمب.... اه..... کاش اون کت وشــلوار 

 مشکی مو اورده بودما....
 طوطیا:بیا سارافون منو بنوش؟
 . باید شال بذارم؟نیوشا: همون طوسیه؟ باشه...
 طوطیا:غریبه ان مثل اینکه....

 نیوشا: خوبیب اینکه مادرشوهر ندارم... ولی با نفس گی کنم؟
طوطیا خندید ونیوشــا از خنده ی او به خنده افتاد.با گند ضــربه ای که به در 

 اتاق نواخته شد.نیوشا در را باز کرد.
 نوتریکا:اومدن...

 طوطیا: عروس حاضره...
شکر نوتریکا خ سی... خدا رو  شمهایب را گو کرد وگفت:گه عرو ندید و گ

 کن مادرشوهر نداری که عیب وایراد روت بذاره....
 نیوشا با غیظ نگاهب میکرد. نوتریکا با خنده در اتاق را بست.

شهر رفته بودند.نوید  صحبت بودند.روزبه و ماهان به خارج  شغول  بزرگترها م
ــتند. نیما به خاطر ــور داش ــگون  و طال حا برادر بزرگ بودن وطال به خاطر ش

مجلس و نســبتا تازه عروس بودن... هرگند عروس نشــده بود و در مرحله ی 
 نامزدی ایست کرده بود!

 مریم در اشنزخانه به بی بی کبری کمن میکرد.
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شنزخانه رفت و نوتریکا  شدند وطوطیا به ا سالن  طوطیا به همراه نوتریکا وارد 
ست مقا ست. در ش شه ای ن شر عرق گو شر  سرک از خجالت  صر... پ بل نا

 میریخت.و مانند کلم قرمز شده بود.
 کت وشلوار مشکی ساده ای به تن داشت.

شان به  سته بود. به همراه عمو وزن عموی ش ساده ای ن شلوار  نفس هم با مانتو و
صر  شب می امد.والبته نا شان خو سادگی  شا امده بودند.از  ستگاری نیو خوا

 ر از این بود محال بود اجازه دهد!پسر بدی نبود.اگر غی
اقای نعیمی نسبتا جوان بود. شاید گهل وخرده ای ساله.... خوش مشرب بود 

 ومجلس را در دست گرفته بود.
 نیوشا به ارامی از پله ها پایین می امد.

ستادن یکباره ی او  ستاد.به خاطر ای سید ای ست و صر با دیدن او مثل فنر را نا
 ا خنده اش گرفته بود.نیوشا هم داشت غب میکرد.جمع هم بلند شد.نوتریک

پایب را گم نکرده بود. ســـارافون طوســی و جین  درعمرش اینقدر دســـت و
شیده بود ترکیب  سارافونب پو سفیدی که زیر  ستین بلند  ستری و پیراهن ا خاک

 جالبی داشت.
شان  شیده ن صورتب را باز وک سته بود. هرگند  سرش ب ساده با ی  موهایب را 

 یر بار روسری گذاشتن نرفته بود.حداقل خودش بود...میداد.ز
سی  شده بود وگرنه گه ک ست کنار نوتریکا... حیف دیر ست.در ش شه ای ن گو

 تحمل شنیدن گوشه و کنایه های او را داشت.
 حرفها رنگ جدی تری گرفت.



گار ا ز هم  ند... دو طرال ان بت میکرد قای نعیمی صــح با ا ید و جالل  جاو
 خوششان امده بود.

وید: هرگند شرط اصلی نظر طرفینه.... اما من بیشتر به این جلسه به گشم جا
ین معارفه نگاه میکنم... ان شــا الله در تهران هم پذیرای شــما باشــیم....تا 

 ببینیم قسمت گی باشه....
 جالل: بهتر نیست دو تا جوون یه صحبتی با هم داشته باشن؟

 اخت. نیوشا هم با دگمه ی تزیینیناصر تا انجا که ممکن بود سرش را پایین اند
 پایین سارافون طوطیا باز میکرد.انقدر که دگمه کنده شد.

شت به ارامی بلند  شا حکم راهنما را دا جالل بار دیگر حرفب را تکرار کرد.نیو
 شد و سنس ناصر پشت سرش حرکت کرد وبه حیاط رفتند.

 نیوشا گیزی نمیگفت.
 ناصر هم بدتر ازاو....

 قه ناصر با تته پته گفت:سالم...بعد از ده دقی
 نیوشا ریز خندید و گفت:سالم...
 ناصر اهسته گفت:حالتون خوبه؟

 نیوشا:ممنون...
 ناصر:خدا رو شکر...

صر  صال نا شا باز خندید.هرگند محو... اما بر خالال ان ه که فکر میکرد ا نیو
 لهجه نداشت.

 ناصر کمی من من کرد وگفت:نیوشا خانم؟
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 د کرد وبه او خیره شد.ناصر فوری سرش را پایین انداخت.نیوشا سرش را بلن
نیوشا با خیال راحت لبخند عمیقی زد .... کمی بعد گفت: تا به حال نشده بود 

 شما رو از نزدین ببینم...
 ناصر با نگرانی نگاهب کرد.
 اهست گفت:جدی میگید؟

رم و ببنیوشــا: اولین بار پارســال عید بود...که اومدین کمکم کردید خریدهام
 داخل... به جز اون دیگه ندیده بودمتون...

 ناصر نفس راحتی کشید و گفت:بله اون اولین بار بود که شما منو دیدید...
 نیوشا : شما گی؟

ستون اینجا بودم برای زیارت  سال عید و تاب صر لبخندی زد و گفت: من هر  نا
 شما...

شغلتون گ شا ابروهایب را با  داد و تعجب گفت: پس  ن ی؟ گطوری بهتونیو
 امکان مرخصی طو نی مدت و میده؟

 ناصر خندید...
 خوشبختانه دندانهایب سیاه وگرکی و زرد نبود...لبخندش هم مهربان بود.

 ناصر : گقدر دقیق و نکته سنج...
 نیوشا: شاید به نفعتون نباشه...

 ناصر خندید و گفت: من فقط گند ماهه که شاغل شدم...
شاهوومی گفت و نا ستب خیلی حرال اماده ی این لحظه نیو صر ادامه داد: را

 کرده بودم...اما...
 و سکوت کرد.



 نیوشا:اما گی؟
 ناصر خندید و گفت:همب پرید... فکر نمیکردم اینقدر سخت باشه.

 نیوشا هم متقابال لبخندی زد و گفت: اینطوری بهتره...
 ناصر:گطور؟

 تفاوت و شــوخی گفت:مگهنیوشــا: تمرین کردن برای این مســئله... با لحنی م
 امتحان نهاییه؟

 ناصر خندید ... نیوشا هم .
ــر مهربان به نظر می امد... هر دو با  ــورت نگرفت. ناص ــحبتهای زیادی ص ص
شد. اما قدم اول  شدند... هرگند حرفهای زیادی باید زده می سالن  لبخند وارد 

 با موفقیت پشت سر گذاشته شد.
 هران موکول شد.جمع هم موافق بود. قرار بعدی به ت

ناصربه نیوشا خندید.نیوشا باخجالت سرش را پایین انداخت. دروغ گرا ساهرا 
 بدش نیامده بود.هرگند اولین خواستگار رسمی اش بود.اما ...

 دل است دیگر!!!
ــترکب با طال و طوطیا لباس هایب را  ــته در اتاق مش ــا در حالی که خس نیوش

مرتب میکرد.طال وطوطیا غرق اهســته بدون انکه ســرو صــدایی ایجاد کند 
 خواب بودند.نمیدانست شاد است... یا بی خوابی به سرش زده است.

از پنجره حیاط را تماشــا کرد. نوتریکا در حیاط نشــســته بود.عجیب بود که 
اینقدر ســاکت شــده بود.از بعد از رفتن خانواده ی نعیمی ین کلمه هم حرال 
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م در حیاط یا لب دریا به تنهایی قد نزده بود. یا جلوی تلویزیون نشــســته بود یا
 زده بود.

 به ارامی ازاتاق خارج شد و به طبقه ی پایین رفت.
 نوتریکا روی تاب نشسته بود وسیگار دود میکرد.نیوشا با غیظ گفت: بازم؟؟؟

با... گرا وایســتادی؟ و  با بذار کف دســـت  نوتریکا نگاهب کرد وگفت:برو 
 سیگارش را دور انداخت.

 نشست وگفت:گرا نخوابیدی؟نیوشا کنارش 
 نوتریکا:باید جواب پس بدم؟

 نیوشا:گرا پاگه میگیری؟
نوتریکا حرفی نزد... نیوشا از جایب بلند شد که برود.. اما نوتریکا صدایب زد 

 و گفت:نیوشا؟
 نیوشا:هان؟

 نوتریکا:از ناصر خوشت اومد؟
 نیوشا به تندی گفت:به تو ربطی داره؟

 نوتریکا ساکت شد.
 رخید که برود اما نوتریکا گفت:امیدوارم خوشبخت بشی...نیوشا گ

 نیوشا میخکوب ایستاد.
فت:فکر  تاد وگ به رویب ایســ هایب را در جیبب فرو برد ورو  کا دســت نوتری

 نمیکردم اینقدر زود عروس بشی...
 نیوشا مبهوت نگاهب میکرد.در پس نگاهب کنایه وطعنه نبود...

 ؟نوتریکا ادامه داد: میری اصفهان نه



سال  سال تا  شد وگفت:اون وقت دیگه  سمان خیره  سب را فوت کرد و به ا ونف
 نمیبینم همو...

 نیوشا وا رفت. نوتریکا جدی بود.
نوتریکا ســرش را پایین انداخت.لحظه ای بعد ســرش را با  گرفت... رو به 

 خواهرش گفت: نشی حاجی حاجی مکه؟
شان نداد.فقط ماتب برده در مقابل گانه ی لرزان نوتریکا هیچ عکس العملی ن

 بود.... این نوتریکا با کسی که میشناخت...
شکی اش را باور کند یا طعنه های قبل از امدن خانواده  شمهای ا ست گ نمیدان
ی ناصــر را... اگر ا ن میگفت هرگز ازدواج نکن... حاضــر بود گنین عمل 

 کند.
نه بود وســالنوتریکا زیر لب زمزمه کرد:شــب به خیر... دســتهایب در جیبب 

 سالنه سمت ساختمان را پیب گرفته بود.
نیوشــا به دنبالب رفت... شــاید این نیوشــا بود که مدتها فراموش کرده بود انها 

 فقط ده دقیقه فاصله ی سنی دارند... فقط ده دقیقه!
******* 

 فصل ششم : شوک...
 مثل مرغ سرکنده به اپن تکیه داده بود.

 ؟غرزنان گفت: گرا پنیر نداریم
 سیمین ملتمسانه گفت: یه بارم شده کره عسل بخور....

 نوتریکا با غیظ گفت:نمیخوام....
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 جاوید بدون انکه نگاهی به او بیندازد گفت:پنیر ادمو خنگ میکنه...
 نوتریکا با حرص گفت:پس  بد ب ه بودید خیلی پنیر خوردید!

شمهای ریز  صبی نیما ونوید با گ سیمین ونگاه ع  شده یصدای هین گفتن 
ــندلی همه با هم در ین زمان به وقوع  ــدن نوتریکا از روی ص جاوید و بلند ش

 پیوست.
ــگاه می راند... از ان روزهای مذخرال  ــمت دانش ــد و به س ــوار موتورش ش س
شلوغ بود.انقدر لعنتی لعنتی  صفب هم  شده بنزین تمام کرد. بود.... هی ی ن

 گفت که با خره نوبتب شد.
 ارش ریخت....جین بدبخت ابی اش !کمی بنزین روی پاگه شلو

ــب را روی گاز موتور خالی میکرد. حین رد  ــد. تمام حرص ــوار ش با حرص س
شــدن از گهار راه اصــال متوجه گراغ قرمز نبود.وانتی به ســمتب می امد... 
نتواســت کنترل کند و ازپهلو پرت شــد. به ســختی پایب را از زیر موتور در 

 اورد.پلیس امد جریمه اش کند...
 وتورش را بلند کرد.نفسب را فوت کرد. بد بیاری پشت بد بیاری!م

 جلوی دانشگاه رسید که صدای زنگ گوشی اش را شنید.
 تلفنب را جواب داد...

 صدای گرفته ی شبنم بود.
 شیده مرد...-

و تماس قطع شد. مثل مجسمه به موتورش تکیه داد ه بود وگوشی را به گوشب 
 ای شیده.... حرفهای شیده...گسبانده بود.صورت شیده... صد

 همه و همه جلوی گشمب زنده شده بود.



باز سوار شد .اینبار به سمت بیمارستان در حرکت بود.گنگ ومبهم به رو به رو 
خیره بود. هنوز برخی پیام های شیده را داشت. عکسب را داشت.خاطراتب را 

 داشت. یادگاری هایب را داشت.
یاد داشـــت...همه گ به  یز مثل ین فیلم جلوی گشــمب رژه شـــب اخر را 

میرفت... ازا ول اشنایی که فقط طی ین شماره دادن در مترو صورت گرفت و 
 بیرون رفتن... و قرار وهمه و همه....حرفهای اخر شیده مثل پتن شده بود.

 برام فاتحه بخون...-
 دوستت دارم و میبخشمت... -
 امیدوارم اون دنیا با هم باشیم... -

ــیده  ــنیده بود... خدایا ش ــت... یاد ارزوهایی که همه را ش ــال کنکور داش امس
نفهمید کی رسید. نفهمید گه پرسید.... فقط فهمید واقعیات داشت. دو کلمه 
ــم ین فعل...  ــیده مرد.. ین اس ــدند ..ش ــبیدند وین جمله ش که به هم گس

 حقیقت داشت.
ین دختر  یده مرد... همین... همین و همین. یت محض بود... شـــ واقع

سیر خاک م شد. رفت.... ا رد....ین جوان مرد... به پای ین حماقت.... تمام 
 شد. دیگر نیست.... نخواهد بود.انگار هیچ وقت نبود...
 گوشه ای روی زمین نشست.زانوهایب را ب*غ*ل کرد.

پیشــانی اش را روی زانو گذاشــت.صــدای پیج پزشــکان و همهمه ی اورژانس 
 قیه هم بودند.درسرش بود.... شیده هم بود.... ب
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بغض نکرده بود.هنوز بهت زده بود...مغزش کار نمیکرد.صدای زنگ موبایلب 
 را میشنید. اسم حامد را هم میدید... اما عکس العملی نشان نمیداد.

 حا  قاتل شده بود.... اصال مگر تقصیر او بود.؟
صــدای مریم در گوشــب بود:کاش براش توضــیح میدادی.....کاش توضــیح 

 ما مگر توضیحی داشت؟میداد.. ا
 پیام شیده را یادش می امد بر مبنای خ*ی*ا*ن*ت بود....

 خ*ی*ا*ن*ت؟!
خدایا.... مگر فقط مریم بود؟ تازه مریم کسی نبود...صبا بود.... طناز بود.هما 

 بود... ازاده بود... همه بودند و هی کس نبود!
 سرش در حال انفجار بود.

برای دلداری... وحشیانه بازویب را کشید. دستی روی شانه اش قرار گرفت. نه 
 او را بلند کرد.

 تا انجا که ممکن بود در دیوار فرو رفت.
 شهنام بود. از گشمهایب خون می گکید.ترسید...

 شهرام هم پشت سرش بود.... ملتهب تر از او... وحشت زده نگاه میکرد.
 یان دو نگاهبرق تیزی گاقو.... از جایب تکان نخورد.ایســتاده بود.نگاهب م

 مغموم وپر تشویب و عصبی در گرخب بود.
گه کار میکرد؟ فرار میکرد؟ می ماند.... مگر او مقصر بود... اصال او گه کاره 

 بود؟
 نگهبان اطالعت انها را مورد خطاب قرار داد.

 شهنام لبه ی تیز را روی گونه اش گذاشت.از سرمایب تنب لرزید.



پ هایب  نام دو قطره اشـــن از گشــم فه ای شــه با صـــدای خ ید.  ایین گک
 گفت:خواهرم مرد....

 نفسهای تند و تیزش به صورت نوتریکا میخورد.....
 ادامه داد:تو کشتیب.... تو کشتیب بی همه گیز... ... ...

 نا توان تر از ان بود که بخواهد پاسخی به توهین ها و ناسزاهایب بدهد.
شان جمع با ترس نگا ه میکرد.... نگهبان اطالعات باز تذ کر داد. گند نفر دور

 شده بودند.
 زنی مشوش گفت:ا ن میکشتب....

 دیگری گفت: بابا یه کاری بکنید.... اینجا بیمارستانه...
 مردی گفت:یکی این گاقو رو بگیره ازش....

 نگهبان تهدید کرد به پلیس خبر میدهد.
 کسی شهنام را عقب کشید.

مات بود که هنوز  کا را  بازوی نوتری له  مردی  تا نف فت: در رو  ید وگ را کشــ
 نشدی.....

نوتریکا پاهایب به حرکت افتاد.... قدم هایب تند میشــد و تند میشــد... انقدر 
 که دویدن شد.

 صدایب را شنید که فریاد زد: به روح خواهرم قسم ....زنده ات نمیذارم...
 سوار موتورش شد. بی هدال می گرخید...

ــنهر خودش تا به خودش امد جلوی در خانه ی  ــرد. س ــنهر بود. زنگ را فش س
 ایفون را جواب داد.
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 وارد خانه شد...
طیبه هم انجا بود. نگاهب بین ان دو گرخید... با حرص یقه ی سنهر را گرفت 

 واورا به دیوار کوبید.
نوتریکا از   به  ی دندان های کلید شــده اش گفت:مگه نگفتم... مگه بهت 

 نگفتم دور فامیل منو خط بکب؟
 نهر به تته پته افتاده بود و میخواست توضیح بدهد.س

نوتریکا سیلی محکمی به صورتب زد ... این گهارمین بار بود.... سنهر سیلی 
های او را می شــمرد... خواســـت مشــتی به پایین گشــمب بزند که طیبه 

 گفت:نوتریکا من خودم اومدم....
 ته میشد.نوتریکا تند نفس میکشید ... پره های بینی اش باز وبس

 خواست از خانه خارج شود که سنهر بازویب را گرفت و اجازه نداد.
 به طیبه نگاهی انداخت.... خیلی مهم نبود...

 نوتریکا هم برایب این حاوردیگرمهم نبود. شیده مهم شده بود که مرده بود!
سقف خیره  شد و بی توجه به طیبه با ان لباس باز و بدن نما به  روی کاناپه ولو 

 شد.
 سنهرمحتاط پرسید:گی شده؟

 نوتریکا به زور زمزمه کرد: یه گیزی بده حالمو نفهمم....
سنهر ماتب برد.اصو  نوتریکا خیلی درقید وبند این مساول نبود... شاید فقط 

 م*ش*ر*و*ب....
 سنهر ین لیوان ودکابرایب ریخت وگفت: بیا اول اینو بخور....

 نگاه کرد.نوتریکا  جرعه سر کشید.... به سنهر 



ســنهر خندید وگفت: نه حالت بده... خوب بابا گرا اینطوری نگاه میکنی؟ 
 دستی به صورتب کشید وگفت: گه دستت سنگینه....

با خیالی اســوده  به  به طیبه هم نگاهی نینداخت. طی نوتریکا گیزی نگفت. 
 موهایب را   به  ی انگشتهایب میر*ق*صاند وبه او نگاه میکرد.

 اق شد.طیبه کنارش نشست و گفت:گی شده؟سنهر وارد ات
 نوتریکا نگاهب هم نکرد. به رو به رو خیره بود.

 طیبه ین لیوان پر برایب ریخت وگفت: نمی گی؟
 باز ین نفس تمامب را خورد... طیبه خندید و گفت: گه قاطی.... بابا گته؟

 نوتریکا هنوز ساکت بود....لیوان سوم هم مثل دوتای اولی....
شمکی سنهر ازا شن میکرد به طیبه گ ضبط را رو شد و در حالی که  تاق خارج 

 زد و گفت: به خاطر داداش نوتریکا...
ستب بود رو به انها تعارال  سه قرص کف د سه گیالس پر کرد و در حالی که 

 کرد.
 ین تقه ی کوگن ین واژه ی بی مفهوم...

 به سالمتی...-
داد.... خودش را روی مبل پرت  نوتریکا مثل احمقها بلعید و با ودکا ان را فرو

 کرد... سقف و لوسر و صورت طیبه و سنهر دور سرش می گرخید.
 صدای اهنگ راکی در سرش دور و نزدین میشد.... گلویب خشن شده بود.

 طیبه را دید .... دستب را گرفته بود.... دیگر نمیفهمید....
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فهمیدن را دوست حال لحظه اش را نمیفهمید...حال قبلب را نمی فهمید.این ن
 داشت.

دیگر شــیده نبود... ذهنب خالی شــده بود....از هر کس از هرگیز... این تهی 
 شدن را دوست داشت.

 خالی از هرگیز.....
****** 

نیوشــا در محوطه نشــســته بود.... در حالی که دســتکب هایب را در می اورد 
 گفت: حا  تو میگی گی کنم؟

ــید وگفت: اخه من نمیف ــر طوطیا اهی کش همم تو گرا اینقدر هولی؟ مگه ناص
 اولی و اخریه؟

 نیوشا:اگه اخریب باشه؟
 طوطیا:خری دیگه ....

نیوشــا:خر نیســتم... اما نمیخوام فکر کنم به خاطر موقعیت های بهتر دیگه... 
 که شاید هیچ وقت پیب نیاد... واهی کشید وجمله اش نیمه تمام ماند.

ــید وگ ــت... طوطیا نگاهب کرد..نفس عمیقی کش ــر بدی نیس ــر پس فت: ناص
 اما..نمیدونم...تو تازه بیست سالته... اینقدر دوست داری شوهر کنی؟

سر  شه؟ برم  شه... درس بخونم که گی ب شا: میدونی میخوام هدفم معلوم ب نیو
کار... خوب بعدشم قراره ازدواج کنم دیگه.. خوب همین حا  موقعیتب پیب 

 اومده....
 هولی...طوطیا خندید وگفت:واقعا 

 نیوشا دستب را زیر گانه گذاشت وگفت: دیشب بهم زنگ زد...



 طوطیا گشمهایب را گرد کرد وگفت:واقعا؟
 نیوشا خندید و گفت:اره... فقط ده دقیقه باهم صحبت کردیم...

 طوطیا:گی گفتین؟
 نیوشا جدی گفت:گرت وپرت...

 طوطیا خندید و نیوشا ادامه داد:همب از احوالنرسی خانواده...
 طوطیا:ننرسیدی گرا سیاهی زم*س*تون اومدن شمال؟

شون زنگ میزنه که بیان  شون به سرایدار شیده بود،  شا:گرا گفت ویال نم ک نیو
گه  گاهب بود... دی یان ترم دانشــ گه خبره....نفس هم تعطیالت م ببینن 

 مرخصی میگیره میان.........
با لبخند گرمی ادامه داد: انگار قســمت بود ما هم زم*س*ت یایم.... و و  ون ب

 نفس عمیقی کشید و به بخار دهانب خیره شد.
ند  حال بود.... بیشـــتر از همیشـــه لبخ گاهب میکرد.خوشـــ یا ن طوط

 میزد.گشمهایب برق داشت. پس شاید دوستب داشت.
درســت مثل او .... مثل خودش.... از اینکه دل به کســی بســته بود که او را 

طاب کرده بود.... و این هی کس ا ـــت... از هی کس خ یدانس و را خواهر م
 خودش منزجر بود.

ــاید روزهای اتی  ــید که ش ــتر به این نتیجه میرس ــتر فکر میکرد. بیش هرگه بیش
 امیدواری باشد.حداقل فعال باید صبر میکرد.

با او صــحبت میکرد.هر روز زندگی  به که نبود... هر روز او را میدید...  غری
 میکرد....
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 اهب را فرو خورد.
مه ـــا زمز ید برم  نیوش با هاش ازدواج کنم  با گه  نه ا بدیب ای فت:فقط  نان گ ک

 اصفهان....
 طوطیا با خنده ی تصنعی گفت:عوضب خالص میشیم از دستت....

ــال  ــید وادامه داد: نوتریکا خیلی ناراحت بود... یعنی دیگه اص ــا اهی کش نیوش
 باهام حرال نمیزنه...

 طوطیا:نه که قبال صبح تا شب ب*غ*ل گوشت بود...
شا به او خیره شد وگفت: بدون تو گی کنم؟ فکرشم سخت وعذاب اورده... نیو

 بدون مامان... نوید...نیما....طال....خاله اینا....عمو...وای نه... نمیخوام.
 طوطیا خندید و گفت: اخه هنوز نه به باره نه به داره...

 نیوشا با اثار به جا مانده از لحن تلخب گفت:اسمب عمو موندگاره...
 طیا خندید و نیوشا هم به خنده افتاد.طو

****** 
شد...  سختی نیم خیز  با حس گرما از خواب پرید... نیم تنه اش برهنه بود.به 

 هوا ابری بود ونمیدانست زمان دقیقا گه است... اتاق خودش هم نبود.
 سنهر دراتاق را بازکرد وگفت:گه عجب .....

 نوتریکا سرش را گرفت وگفت: ساعت گنده؟
 ر به ساعت م ی اش نگاه کرد: ده صبح...گطور؟سنه

 نوتریکا نیم خیز شد...
 گند شنبه؟-

 سنهرخندید و گفت: دیشب نشد بیدارت کنیم... مگه بیدار میشدی؟



 و تی شرتی را به سمتب پرت کرد وگفت: بیا اینوبنوش...
 نوتریکا: لباس خودم؟

 سنهر ادای عق زدن دراورد.
ــرگیجه تی پس یعنی اینقدر حالب بد که ا ــاس س ــتفراغ کرده بود... با احس س

 شرت سنهر را تنب کرد.
 یادطیبه افتاد.

 نوتریکا: طیبه کی رفت؟
 سنهر: ساعت هشت....

 نوتریکا ابروهایب را با  داد...
 سنهرخندید و گفت: همه مثل شما نی نی قنداقی نیستن...

 نوتریکا نفسب را فوت کرد و با عجله خارج شد.
گند هزار تا جواب اماده کرده بود.دوبار از جلوی درخانه ســوار موتورش شــد.

رد شــده بود...هنوز جرات نداشــت وارد شــود.تا به حال خارج خانه نمانده 
 بود...

 اخرش که گی؟!
 در را با کلید باز کرد...

 صدای نوید را با هل شنید که گفت: اومدش...
 ود برمیگشت..جمع به سمتب دویدند.. بهترنبود از همان راهی که امده ب

نیوشـــا نفس راحتی کشــید و نوتریکا به ارامی وارد خانه شـــد...ســیمین با 
 گشمهای قرمز از گریه به او خیره شده بود.سیما هم بدتر از او...

http://www.roman4u.ir/


 جاوید سیگاری اتب زدو با فریاد گفت:تا حا  کدوم گوری بودی؟
یا وطال به گشمان پدرش خیره شد.... بهتر نبود جلوی عمو و خاله اش و طوط

 این گنین سرش فریاد نمیکشید؟
 نوتریکا بدتر جری میشد....

 با حرص گفت: خودت میگی گور... دیگه پرسیدن داره؟
ــید تا او را به ارامب  ــب داد وجالل بازوی برادرش را کش جاوید زیر لب فحش
که  فت:پس برگرد همون قبرســتونی  یت گ بان با عصــ ید  ما جاو ند ا دعوت ک

 بودی...
ــمت در  نوتریکا خنده ــت به س ــبی ای کرد وگفت: با کمال میل....داش ی عص

 ورودی میرفت که سیمین با گریه صدایب زد.
 نایستاد...

 سیمین رو به نیما ملتمس خیره شدو ناگارا او هم به دنبالب روان شد.
یه ذره  مت ابروه بهب برمیخوره... پســر  با  گشــ تا بهب میگی  گه  ما:  نی

 ه؟خجالت بکب.... عوض عذرخواهیت
نوتریکا پاسخب را نداد.... سوار موتورش شد.نیما مقابلب ایستاد و گفت:این 

 ب ه بازی ها رو بذار کنار....
 نوید هم به سمتشان امد وگفت: تو خجالت نمیکشی؟ این گه رفتاریه؟

 نوتریکا با حرص گفت:من باید به شما دو تا جواب پس بدم؟
ــده... تم ــب ما رو زا به راه کردی نیما با غیظ گفت: خیلی روت زیاد ش ام دیش

 تازه دو قرتونیمتم باقیه؟
 نوید هم پوفی کشید و گفت:رو که نیست... پاشو بیا....



 نیما مالیم گفت: مامان تمام دیشب و داشت سکته میکرد... کوتاه بیا... باشه؟
 نوتریکا ناگارا موتورش را خاموش کرد... فقط به خاطر مادرش.

ــته گفت: یه عذرخواهی هم از بابا همراه با نیما وارد خان ــدند که نیما اهس ه ش
 بکن...

 نوتریکا با اخم به او خیره شد. و ایستاد.
 نوید پوفی کشید وگفت:عذرخواهی تو سرت بخوره... و بازویب را کشید.

 میدانست اشتباه کرده است و حق را به پدرش میداد...
 ببخشید... رو به جاوید اهسته با صدایی که خودش هم نشنید گفت:

ــیه  ــید قا ــان میداد که با ین ببخش جاوید با حرص نگاهب کرد.نگاهب نش
 تمام نمیشود.

ــرش گفت: تا وقتی تو خونه ی من زندگی میکنی و نو ن منو میخوری  رو به پس
 باید سر وقت بیای ... سر وقت بری... فهمیدی یا نه؟

 ..نوتریکا باز عصبی شد رو به جاوید گفت: من محتاج تو نیستم.
ست از کنارش بگذرد و  جاوید پوزخند تحقیر امیزی نثارش کرد و نوتریکا خوا
ید گفت: از شــنبه یا میری شــرکت نیما یا میای پیب  به اتاقب برود اما جاو

 خودم.... الواتی بسه...
بذاری نون خور تو  نت  بازم ســرم م که  فت:  گاهب کرد وگ با غیظ ن کا  نوتری

 وپسراتم؟
 گه حرفیه... بس کنید؟ سیمین با گریه گفت: این

 جاوید دستی به گردنب کشید و گفت: همین که شنیدی...
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 نوتریکا بی خیال گفت: میگردم دنبال کار... منت تو رو هم نمیکشم...
 جاوید دو ناسزای ابدار نثارش کرد ونوتریکا به اتاقب رفت و در را هم کوبید.

 یتی داشت.هنگام شام سیمین از نبود ین نفر سر میز احساس نارضا
 حداقل ده بار گفت: ب م ناهارم نخورد...

سیما در حالی با اشاره به سیمین از او میخواست ارامشب را حفظ کند گفت: 
 جاوید خان...

 جاوید رو به خواهر همسرش و البته زن برادرش نگاه کرد.
ســیما گیزی نگفت.... جاوید هم اهســته گفت: صــداش کنید بیاد شــامشــو 

 بخوره...
ب ما  ما این دوران و نی مه ی  فت: ه ـــد وجالل گ ند ش جایب بل ند از  ا لبخ

 گذروندیم... جوونه نباید بهب خرده گرفت.
 جاوید سری مبنی بر تایید حرفها برادرش تکان داد.

نیما در اتاق را باز کرد. نوتریکا روی تخت دراز کشــیده بو د وموزین گوش 
 میکرد.

 کرد.نیما کنارش نشست ونوتریکا حتی نگاهب هم ن
 اهسته گفت: پاشو بیا شام بخور...
 نوتریکا عکس العملی نشان نداد.

ــید وگفت:تو معلومه  ــیم هنزفری اش را کش ــدایب کرد و ناگارا س نیما باز ص
 امروز گه مرگته؟

ــر من  ــت از س ــله ای گفت: گرا دس نوتریکا به او نگاه کرد و با لحن بی حوص
 برنمیدارید؟



 که دلت خواست بکنی؟نیما اخم کرد وگفت: که هر غلطی 
 نوتریکا به پهلو گرخید وگفت: به تو مربوط نیست...

 نیما رویب را عوض کرد و با مهربانی گفت: ماکارانیه ها...
 نوتریکا دیگر خیلی برای این نوع خر کردن ها بزرگ شده بود.

 نیما باز گفت: نمیگی گی شده؟
 .سرش بردارد.. نوتریکا نفسب را فوت کرد. نیما اصال نمیخواست دست از

 نیم خیز شد وگفت: برو بیرون میخوام بخوابم؟
شب که معلوم نبود کجا  شب گته؟ دی نیما نگاهب کرد... باز گفت: اخه تو ام

 بودی... از صبح هم اومدی تواتاقت و ... نوتریکا اتفاقی افتاده؟
شیده برایب شد.. یکی از ادکلون هایی که   نوتریکا به میز مقابل اینه اش خیره 

 خریده بود انجا روی میز قرار داشت.
 اهسته زمزمه کرد: شیده مرد...

نیما با وجود اینکه خیلی به ذهنب فشــار اورد تا نام شــیده را هویتی بخشــد 
 با خره گفت: شیده کی بود؟

 نوتریکا نفسب را فوت کرد وگفت: همون که .... قرص خورده بود...
 ره شد.نیما گشمهایب را گرد کرد وبه نوتریکا خی

صیر من بود... وزانو هایب را در ب*غ*ل گرفت  شید وگفت: تق نوتریکا اهی ک
 وگانه اش را روی انها گذاشت و به روبه رو خیره شد.

 نیما کالفه دستب را   به  ی موهایب فرو برد وگفت: تقصیر تو که نبود...
 نوتریکا : پس تقصیر کی بود؟ اگه من اون کار و باهاش نمیکردم..
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 ا متعجب پرسید: گیکار کردی؟نیم
مه گیز را تعریف کرد. از مریم وکافی شـــاپ و  ید او ه کا برای رفع ترد نوتری
اینکه شیده انها را با هم دیده است وشبب هم اتفاقی رخ داد که منجر به گنین 

 نتیجه ای گشته بود.
نیما با ارامب نفســی کشــید وگفت: خدا رحمتب کنه.... حا  که کاری از 

 برنمیاد.... میاد؟ دست تو
 نوتریکا گیزی نگفت.

نیما ادامه داد:تقصیر تو نبود.... او  اون باید خودش عاقل میبود و زود تصمیم 
ــاول و بدون فکر برای  ــعیفی که اینقدر زود مس نمیگرفت...ثانیا گنین دختر ض
ــتی  ــبی برای دوس ــال گزینه ی مناس خودش با گنین راه حالیی حل میکنه اص

 کجا... تو مترو... نیست... اونم
 نوتریکا گیزی نگفت ونیما گفت: حا  پاشو بیا پایین.. غذای منم ید کرد...

 و دست زیر بازوی او انداخت وبه زور بلندش کرد.
وقتی سر میز نشست ... سیمین برایب غذا کشید وباز التماسهای مادرانه اش 

 شروع شد.این را بخور...ان را بخور...
****** 

شب گهر شیده از ذهنب کنار نمیرفت. هنوز افتاب در نیامده بود... تمام  ه ی 
تا رفتن به دانشگاه دو ساعتی وقت داشت.... برال می امد و از سرما می لرزید 

 ...پلیوری به تن کرد و زیر پتو خودش را م اله کرد تا از سرما مصون بماند.
 گشمهایب را بست... صدای شیده در سرش می پی ید.

 در گذشت که فورا پلکهایب را از هم گشود.نمیدانست گق



ــه ای پرت کرد... از گرما در حال  عرق کرده بود... پلیورش را دراورد و به گوش
 خفه شدن بود. هنوز برال می بارید و باغ را سفید پوش کرده بود.

 اواخر بهمن بود ... به هوا حق میداد اینگونه سرد و برفی باشد.
 کالسورش را برداشت واز اتاق خارج شد.با سستی از جا بلند شد ... 

قبل از انکه سیمین بخواهد صدایب کند تا صبحانه بخورد از خانه خارج شد. 
 اما جمله ی اخر مادرش را شنید:

 شب خونه ی مهناز اینا دعوتیم ها.... زود بیا خونه....
 گیزی نگفت...

 در این سرما سوار شدن موتور احمقانه بود.
ســرش گذاشــت وحرکت کرد. با اینکه در اثر برخورد باد اما کالهب را روی 

 تمام تنب می لرزید اما از خیر سواری هم نمی گذشت.
خوشـبختانه در دانشـگاه هم به خاطر برگزاری بیسـت ودوم بهمن که هنوز هم 
علت منطقی ودقیق این جشــن را نمیدانســت و مطمئنا نخواهد هم فهمید... 

 برقرار بود. شور و حال اجرا و برگزاری مراسم
 به امفی تئاتر رفت. حامد مشغول تمرین و نواختن گیتار بود.

قرار بود ین ســرود ملی را اجرا کنند اما انها شــعر میمیرم برات از عرفان را با 
 گند تن دیگر میخواندند.

 حامد وقتی متوجه حاورش شد گفت: به به... سرافرازمون کردید...
 ود بهم یاد بدی ... پس گی شد؟نوتریکا کناری نشست وگفت: قرار ب

 حامد لبخندی زد وگفت:تو یه گیتار بخر.... من مخلصتم هستم.
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شید وانها را به عقب فرستاد وگفت: تو بخر  ستی  به  ی موهایب ک نوتریکا د
 من باهات حساب میکنم...

 حامد پذیرفت و مشغول نواختن اهنگی شد و رو به نوتریکا گفت: بخون...
 گذاشت و علیرضا پرسید: مگه صداش خوبه؟نوتریکا محل ن

ــازی  ــت... و باز رو به نوتریکا گفت: اون دفعه گفتی گه س ــان:بدک نیس احس
 میزنی؟

 نوتریکا کالفه موهایب را عقب فرستاد وگفت: ویولن سل...
 حامد :گرا ادامه اش ندادی؟

 نوتریکا بیخیال گفت:نمیدونم... خیلی وقته که ندارمب... توزیرزمینه...
 یاد روزهایی افتاد که هم اتاق نوید بود او همیشه از تمرین او شاکی میشد.... و

 احسان کمی فکر کرد وگفت: ا ن ماهری؟
 نوتریکا خندید و گفت:از هشت سالگی شروع کردم به یاد گرفتن...

سبت تولدش به او هدیه کرده  واین باریاد پدربزرگب افتاد که ان ویلون را به منا
سا شروع به بود. هرگند  ساز از خودش بزرگتر بود. اما به خاطر اقابزرگب  یز 

 یادگیری کرد.
هنوز هم طعم ان شــکالت هایی که اقابزرگ برای نواختن درســـت نتها به او 

 میداد زیر دندانب بود.
 بی اراده اهی کشید واحسان گفت: میتونی درس بدی؟
 شناسی؟نوتریکا به او نگاه کرد واحسان ادامه داد: امیری و که می

 نوتریکا: همین که قد کوتوله که گیر داده بود به ستاره رفعت؟
 احسان:اره... گند باری اومد سر کالس ما...



 نوتریکا:خوب...
احسان: باباش یه اموزشگاه موسیقی داره... دنبال استاد میگرده... حامدم رفته 

 اونجا قرداد بسته...
ــه فوری نوتریکا به حامد نگاه کرد ... حامد تایید کر ــیس د وگفت:گون تازه تاس

 قبول شدم.
 نوتریکا به فکر رفته بود.

 احسان گفت: تو هم که به قول خودت در به در کاری...
 نوتریکا سرش را با  گرفت وگفت: من گهارساله که دستم به ساز نخورده...

 وفکر کرد درست بعد از فوت اقابزرگ حتی به سازش نگاه هم نینداخته است.
 که گیتارش را جا به جا میکرد گفت: گه بی ذوقی... حامد حینی

شب پیب پدرش فکر میکرد و بحث  نوتریکا حرفی نزد.به داد وهوار های گند 
 خرج و مخارج و غیره...

عالی میشــد اگر میتوانســت در این اموزشــگاه اســتخدام شــود. از اینکه حرال 
 پدرش را بخورد بهتر بود.

ــازی مهیا میکرد بعد به ــد. و باخود فکر کرد  اول باید س فکر رفتن به انجا میش
 شاید همان یادگاری هنوز هم قابل استفاده باشد.

****** 
ــد اهالی خانه ی نیکنام ین  ــدایب باعث ش ــده بود.... ص نوای ویولن بلند ش

 لحظه سرجایشان بایستند.
 نیما نگاهی به پله ها و طبقه ی با  انداخت و گفت:نوتریکاست؟
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 الب را مرتب میکرد گفت: وای گه قشنگ میزنه...طوطیا درحالی که ش
 نیوشا با غر گفت:مامان بریم دیگه دیر شد...

سیما گفت: گند  سته زیر لب به خواهرش  شده بود اه صدا  سیمین که محو 
 سال بود که دست بهب نزده بود...

 نوید از پایین پله ها صدایب کرد وگفت:مهندس دیر شد...
. هنوز هم قابل استفاده بود... فقط باید سیمهایب نوتریکا به سازش خیره شد..

 تعویض میشد و به ین آرشه ی نو احتیاج داشت.
نفســب را فوت کرد و ســاز را در بهترین نقطه ی اتاقب گذاشــت. حد فاصــل 

 دیوار و میزی که رو به روی اینه قرار داشت جای بسیار مناسبی بود.
 گرفت واز اتاق بیرون امد.لباسب را مرتب کرد ودوش جانانه ای با هوگو 

در حالی که از پله ها پایین می امد ســنگینی نگاه های افراد خانواده را حس 
 میکرد.

 شاید برایشان عجیب مینمود بعد از سالها نوتریکا باز دست به ساز بزند.
 بعد از فوت اقابزرگ دیگر نتوانست... حا  بعد از این همه سال...

 وازنده؟طوطیا با خنده گفت:گطوری ن
 نوتریکا دستهایب را در جیبب فرو برد و گفت: ازاحوالنرسی شما...

ســیمین مداخله کرد وگفت: زود باشــین که دیر شــد... و به ســمت اتومبیل ها 
 حرکت کردند.

 سرال مدت کوتاهی به اپارتمان مجلل انها رسیدند.
ــد.انگار  ــخگوی ایفون بود. نوتریکا بی اراده گامهایب تند میش ول همریم پاس

شدند. نوتریکا مدام  سوار  شان ابتدا خانم ها  شت.به خاطر زیاد بودن جمع دا



ست.  شب رانمیدان شوی شید و این پا وان پا میکرد.خودش هم دلیل ت پوال میک
درســت بعد از بازگشــت از شــمال انها را ندیده بود..خیلی نمیتوانســت رو ی 

د وار اسانسور شاحساس هول بودنب نام دلتنگی بگذارد....به هر حال وقتی س
 ضربان قلبب هم با ریتم تند تری ضرب می نواختند.

 در اینه نگاهی به خودش انداخت...
 درها بازشدند. مریم و ماهان جلوی در منتظرشان بودند.

نوتریکا با تمام هولب میخکوب شد. حا  دلب میخواست ازهمان مسیری که 
ــده بود.قلبب دیگر تا ــن ش دم لبهایب با  امده  امده بود برگردد. دهانب خش

 بودند. مریم با نیما و نوید خوش و بب میکرد.
 ماهان رو به او گفت: قابل نمیدونید جناب مهندس...

سنگین قدم اول  ستاده بودند...  به پاهایب فرمان حرکت داد... اما انها هنوز ای
 را برداشت...انگار گسبیده بود به زمین.

 و دست داد.با خره مقابل ماهان ایستاد و با ا
مریم هم با لبخند گفت: خوش اومدی... و دســتب را به ســوی او دراز کرد. 
نوتریکا هم اهسته دستب را فشرد و فورا رها کرد سنس دستهایب را در جیبب 

 فرو کرد.
شد. پاهایب هم  سب منظم  شت. تنف سرجایب برگ شد.قلبب  همه گیز ارام 

 و گند نفس راحت کشید.فرمانبردار شدند.روی اولین مبل سر راهب نشست 
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ضــمن انکه توانســت خانه را ببیند.اپارتمان بزرگی بود... دکوراســیون تزیینات 
ست خانه زرشکی بود پرده ها و رنگ گوب  هم باب روز و البته مجلل بودند. 

 مبل های استیل البالویی سوخته که باهم هماهنگی داشتند.
او و طوطیا هم محو  از تلویزیون ســریال مورد عالقه ی نیوشــا پخب میشــد

 تماشا بودند.
 با صدایی که گفت: بفرمایید....نیم خیز شد.

 مریم سینی محتوی لیوان گای را مقابلب گرفته بود.
 یقه اش باز بود...نوتریکا فورا سرش را پایین انداخت و ین لیوان برداشت.

 حتی تشکر هم نکرد.
مریم  ه متوجه پذیراییمریم به اشــنزخانه بازگشــت. یعنی تا این حد پرت بود ک

 از بقیه نشده بود؟
 لیوان گایب را روی میز گذاشت.

 عموجالل و پدرش و فریدون خان مشغول بحث احتما  سیاسی بودند.
 خاله سیما ومادر و مهناز هم میگفتند و میخندیدند.

 مریم هم کنار طوطیا و نیوشا نشسته بود....
   به اتاق ماهان رفته بودند.از نوید و نیما وماهان هم خبری نبود احتما

سفید  شی  سب وح شی که منظره ی دویدن ین گله ا شت به تابلو فر او تنها دا
 در رودخانه را مینگریست و گایب را مزه مزه میکرد.

 این شیرین ها خوشمزه ان...-
نوتریکا به او نگاهی کرد... نگاهب کم کم ســر خورد به روی یقه ی بازش... 

 داخت واهسته گفت:ممنون...باز سرش را پایین ان



 مریم کنارش نشست و گفت: گه خبرا؟
شد. دامنب تا زانویب بود ... بلوزش  نوتریکا به پاهای بارین و عریانب خیره 

 هم که انطور....
فت:  ـــد و گ به تلویزیون خیره ش ـــت. نداش گاهب روی زمین هم ارامب  ن

 سالمتی...
 مریم: شرمنده امشب زیاد تنها میمونی...

 بدون انکه نگاهی به او بیدازد گفت:مهم نیست... نوتریکا
 مریم با لحنی که کمی رنجیدگی داشت پرسید: طوری شده؟

 نوتریکا:نه... یعنی.... لبا....س....
 گه میخواست بگوید؟!

 اصالح کرد وگفت: لباسم لن شد...
 و از جا برخاست و گفت: ببخشید دستشویی کجاست؟

 د.مریم بلند شد تا راهنمایی اش کن
 در را باز کرد وگفت: اینجاست...

 نوتریکا اهسته گفت: ممنون...
شید. در اینه به  صورتب پا شت اب به  صله گرفت.او هم گند م مریم از او فا

 خود ش نگاه میکرد. امشب گه بالیی بر سرش امده بود؟!
ــن کرد.موهایب را  ــورتب را خش ــت ص ــمانب مینگریس در حالی که به گش

 حالت داد.
 یزد.باخودش غر م
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ــند... برادر دارد پدر دارد او را گه  ــت مردم گه مینوش اخر به او گه ربطی داش
 مربوط؟!!!

 انقدر به خودش غر زد تا با خره رضایت داد واز دستشویی خارج شد.
 مهناز مهمانان را به صرال شام دعوت میکرد.

 صدای مادرش را شنید که گفت: خاله این لباست گه خوشگله....
 رد ومهناز پرسید: لباستو عوض کردی....مریم تشکری ک

 مریم اهسته گفت:لن شد... و به نوتریکا نگریست وریز خندید.
نوتریکا نگاهب میکرد. کمرش بارین بود و سرافت داشــت.موهایب را با ین 
شانه ها رها کرده  شه جمع کرده بود وبقیه را ازاد روی  سر نگین دار ین گو گل 

 بود.
ش طالیی کار شده بود با شلوار سفید و کمر بند سگن بلوز سفید که دور یقه ا

طالیی زیادی خواستنی شده بود. درست مثل ین عروسن که حرال میزد وراه 
 میرفت و تعارال میکرد.

 شاید جذابیت عروسن را نداشت... اما مالحت خاصی داشت.
 با لبخند به او گفت: تشریف نمیارید؟
شده بود برای رهایی ا سمت میز امد که نوید نوتریکا با ز مید  ز حالتب تند به 

 با خنده گفت: نترس غذا زیاده به همه میرسه...
 نوتریکا میخواست خرخره ی نوید را بجورد...

 طوطیا به او نگاه میکرد.... رو به او گفت: کارمل شکالتیه ها...
 مریم : مگه نوتریکا هم کارامل شکالتی دوست داره؟



ریم را تایید کرد گشم غره رفت وبه همراه نیوشا طوطیا به او که با خنده حرال م
 به سمت تلویزیون رفتند.

 نوتریکا هم بشقابب را برداشت و گوشه ای را برای نشستن انتخاب کرد.
 هرگند همیشه از این قبیل مهمانی ها حوصله اش سر میرفت اما این بار....

 نیما زیر گوشب گیزی گفت واوهم بلند شد وبه دنبالب روان شد.
 دراتاق ماهان بساط پهن بود.

شت و کمی برایب جین ریخت وگفت: بار  شابه ی نوتریکا را بردا نیما لیوان نو
 اولته اذیت میشی...

 نوتریکا پوزخندی زد وگفت: ش*ر*ا*بب گند ساله است؟
 ماهان گفت: شیب....

 نوتریکا اهسته گفت: مارک... بهتره... اونا هفت ساله ان....
 یی گرد شده نگاهب میکردند.سه نفری با گشمها

 نوتریکا برای خودش ودکا ، سن)م*ش*ر*و*ب خالص( ریخت.
 ین نفس سرکشید.

 ماهان خندید و گفت: نه بابا اینکاره ای؟
نوتریکا گیزی نگفت. هم نان نسبت به او حس خوبی نداشت. سعی میکرد 

 به گو گو نگاه کردن های نیما ونوید هم بی اهمیت باشد.
 ا هم سر کشید مریم ماهان را صدا زد.گیالس دومب ر

داشت به او تذکر میداد که پدرش توصیه کرده خیلی طولب ندهند اما نگاهب 
 به نوتریکا خورد.
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 با اخم حرفهایب را سریع گفت وفورا از اتاق خارج شد.
 نوید:مریم اهلب نیست؟
 ماهان: نه نماز میخونه...

ید که  ید هوممی گفت ونیما خواســت گیزی بگو نوتریکا از جا بلند شــد نو
 وتشکر کوتاهی کرد واز اتاق خارج شد.

 مریم تا اورا دید به ین گشم غره مهمانب کرد.
نوتریکا گوشــه ای نشــســت و با ســا دش بازی میکرد.به خاطر او لباســب را 

 عوض کرد به خاطر او از نوشیدن دست کشید.حا  بی حساب بودند!
بار  ین  نار حین جمع اوری سروال مریم حتی  کا هم ک مد. نوتری یا هم جلو ن

پدرش نشسته بود. اصال هم حواسب به بوی دهانب نبود هر گند زیاد نخورده 
 بود.اما جاوید از عصبانیت سرخ شده بود.

ــح گنین خبطی انجام دهد.نوید  ــت وقیحانه جلویب این قدر واض توقع نداش
 کا...ونیما حد اقل تا روز بعد حوالی پدر افتابی نمیشدند اما نوتری

 کارش را به حساب لجبازی گذاشت و با حرص سبیلب را میجوید.
 نوتریکا هم انقدر ذهنب مشوش بود که اصال متوجه کارش نباشد.

 با  دن اس ام اس بازی میکرد.
 مریم کنارش نشست وگفت: میوه نمیخورید؟

نوتریکا تشکری کرد وبه او خیره شد. مریم هم ازنگاهب معذب شد وبه دنبال 
 ه ای از جایب بلند شد ورفت.بهان

ستی  سر رفته بود... مریم در حین جمع کردن پیب د صله اش  نوتریکا باز حو
 ها بود که نوتریکا گفت: خسته نباشید..



 مریم خندید وگفت:سالمت باشید....
 نوتریکا به او نگاه کرد.

 مریم درجواب نگاهب لبخندی زد وباز به سمت اشنزخانه رفت.
 وکنارش نشست وگفت: گه بده تنها موندی... لحظاتی بعد برگشت

 نوتریکا به با دادن شانه هایب اکتفا کرد.
پس از کمی سکوت به او نگاه کرد. صورتب ارایب غلیظی نداشت. به گردنب 

 خیره شد.
ته  که گیزی گف مایی میکرد.برای ان خاکســتری خودن های  با مهره  ندی  گردنب

 باشد گفت: قشنگه...
 ید و ان را از سرش دراورد وگفت: تسبیحه....مریم دستی به ان کش

 نوتریکا نگاه کرد وگفت: ولی قشنگه....
 مریم: بیا ... مال تو....

 نوتریکا خندید وگفت: میخوام گیکار...
 مریم: نماز نمیخونی؟

 نوتریکا:مگه تو میخونی؟
 مریم :اره...

ــت...  ــده اس ــرمنده ش بعد از از آره ای که او گفت برای اولین بار حس کرد ش
سوم عمرش را انجا گذرانده بود وفرهنگ  شوری که دو  سال زندگی در ک پانزده 

 انجا را از بر بود مقید بودن به گنین مساولی... تنها توانست اه بکشد.
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یده...  خ گر جا  مه  ه فت: گ یم  مر فت و گر یح را از او  ب ـــ کا تس ی تر نو
 .مکه...سوریه...کربال...نجف...مشهد..قم.. هرجا که فکرشو بکنی..

 نوتریکا:پس تبرکه...
 مریم:اره... مادربزرگم برام متبرکب کرده...

 نوتریکا:پس گرا میخوای بدیب به من؟
 مریم خندید وگفت: من بازم دارم... یعنی یه کلکسیون تسبیح دارم....

 نوتریکا ابروهایب را با  داد ومریم پرسید:دوست داری ببینیشون؟
 نوتریکا:اره......
 نوتریکا هم به تبعیت از او برخاست وبه دنبالب رفت.مریم بلند شد و 

ســت اتاقب ابی بود.. تخت ومیز اینه و میز تحریر ولب تاب وکتابخانه... همه 
شی بومی  صوص نقا شن.... و درگوشه ای از اتاق روی گهارپایه ی مخ ابی رو

 قرار داشت که منظره ی نصفه کاره ای را به نمایب گذاشته بود.
 گفت:گه قشنگه....نوتریکا اهسته 

مریم خندید و گفت: هنوز کامل نشده.... و جعبه ی گوبی را به سمتب گرفت 
. 

 نوتریکا بازش کرد.. کلی تسبیح با رنگها ومدل های مختل درونب بود.
 رو به مریم گفت: گقدر زیاد...

 مریم با خنده گفت: با اینی که دست توه میشه پنجاه ویکی....
 س این یکی هم میدی من رند بشه؟نوتریکا با خنده گفت:پ

 مریم خندید و گفت: هر جور دوست داری فکر کن...



نوتریکا به تســبیح اهدایی اش نگاهی انداخت وگفت: بهت نمیاد خیلی اهل 
 نماز وروزه باشی...

 مریم:جدا؟گرا؟
 نوتریکا نگاهب کرد وگفت:نمیدونم.... خوب فکر نمیکردم اهلب باشی...

 عی میکنم بعای گیزا رو رعایت کنم...مریم: در حد تعادل س
 نوتریکا ین تای ابرویب را با داد وگفت:فقط بعای گیزا؟

مریم ســری تکان داد وگفت: اره دیگه... بعاــی گیزایی که بهشــون اعتقاد 
 دارم...

 نوتریکا هوممی گفت ولبه ی تختب نشست وگفت: مثال گیا؟
 مریم: نماز میخونم گون بهم ارامب میده...

 کا:واقعا؟نوتری
 مریم:اره... حس خوبیه...

 نوتریکا گیزی نگفت وکمی بعد پرسید:دیگه گی؟
شه...  اا ن سعی میکنم نمازام ق شتر  مریم: روزه هم تو ماه خودش میگیرم... بی

 تو نماز نمیخونی نه؟
 نوتریکا :نه...

 مریم:گرا؟
م ه نوتریکا نگاهب کرد وکمی تند گفت: گون منو تو یه گور میخوابونن تو رو

 تو یه گور... تو قرار نیست جای من جواب بدی..
 و بلند شد.
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 مریم گفت:ناراحت شدی؟
نوتریکا کالفه گفت:از اینکه کســی بخواد عقایدشــو زوری تحمیلم کنه بدم 

 میاد.
 مریم:ا ن از من بدت اومد.

 نوتریکا گیزی نگفت.
 مریم اهسته گفت:حق باتوه... به من ربطی نداشت.

با غر گ کا  یه نفر بزرگتره فوری نوتری یه هم از  ثان نه حتی گند  تا ببی فت:هرکی 
 میره با ی منبر.... نصیحت وهدایت شرع میشه.

 مریم متعجب گفت:منبر؟
 نوتریکا نگاهب کرد وگفت:بیخیال....

 مریم اهسته گفت: قصد نصیحت و فاولی نداشتم....
 موم میشه؟ی تنوتریکا نفسب را فوت کرد و رو به تابلویب نگاه کرد وگفت: ک
 مریم لبخندی زد وگفت:هنوز خیلی کار داره... اما به زودی...

 نوتریکا اهانی گفت و مریم هم سکوت کرد.
پس از مدتی که زمان ســکوت به درازا انجامید نوتریکا گفت: گطوری وقت 

 میکنی؟
 مریم:وقت گی؟

 نوتریکا:وقت میکنی که نماز بخونی...
 رتو...مریم خندید و گفت:نمیفهمم منظو

ــینی  ــاعت بش نوتریکا: منظورم زمان بندیه... گه جوری وقت میکنی... ین س
 نماز بخونی... اونم پنج شیب بار درروز...



شو جمع کنی هم پنج دقیقه  ساعت گیه... هم مریم بلند خندید و گفت: ین 
 نمیشه... درضمن پنج بار....

 نوتریکا:واقعا؟
 خونی پنج دقیقه هم نمیشه...رکعت و هم با هم ب 17مریم: اره... تمام 

 نوتریکا خندید و گفت: بازم من وقت نمیکنم...
 دقیقه هم برای خدا وقت نداری؟ 5مریم جدی گفت: 

نوتریکا ســاکت نگاهب کرد ومریم ایســتاد وگفت: مامان بهم گفت بســتنی 
 بریزم... اصال حواسم نبود.

 نوتریکا نفسب را فوت کرد وبه همراهب از اتاق خارج شد.
 اعاتی از نیمه شب گذشته بود که خانواده ی نیکنام قصد رفتن کردند.س

نوتریکا جلوی در حین پوشــیدن کفشــهایب از مریم خداحافظی کرد و فورا 
ــت حس اولیه ی بدو ورودش باز تکرار  ــور رفت.دلب نمیخواس ــانس داخل اس

 شود.
شت  شب خیلی بهت خوش گذ ستاد و با اخم گفت: ام طوطیا رو به رویب ای

 نه؟
 نوتریکا بی حوصله و خواب الود گفت: جاتون خالی نبود...!

 طوطیا نفسب را فوت کرد.در حرال کم نمی اورد.
 تا سوار شدند جاوید با غر رو به نیما گفت: امشب دیگه شورشو دراوردید...

 نوید سرش را پایین انداخت. نیما هم سکوت را ترجیح داد.
 رت میزد.نوتریکا سوار اتومبیل عمویب شده بود وگ
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ــوی  ــان باز کرد و بعد از پارک اتومبیل ها دو خانواد ه به س نبی خان در را برایش
 منزلشان راه افتادند.

 نوتریکا کشان کشان راه میرفت.
 جاوید صدایب زد.

 اجبارا ایستاد.سیمین اهسته گفت: جاوید دیر وقته....
 ستاد.ب ایاما جاوید بی توجه به تذکر همسرش به سمت نوتریکا رفت ومقابل

ند تر  به واژه صـــدایب بل که واژه  گاهب میکرد و درحالی  با غیظ و حرص ن
ــدی که به خودت اجازه میدی جلوی من  ــد با فریاد گفت:اینقدر وقیح ش میش

 وعموت ... نفسب را فوت کرد وگفت: ابرو رو سر کشیدی یه ابم روش؟
 نوتریکا با عصبانیت گفت: گطور به اون دوتا هی ی نمیگی؟

د دست به کمر ایستاده بود ... : به اونا هم گفتم... گطور به خودت اجازه جاوی
 دادی

 نوتریکا میان کالمب امد وگفت:ا ن داری به من میگی...
شه... کار داره  سال شت  ست وه سرش داد زدو گفت: نیما متاهله ... بی جاوید 
...گند وقت دیگه میره ســر زندگیب.... تو گی هســتی؟ فکر کردی خیلی 

 رگی؟بز
به گوش تو نیســتم که هر گی بگی بگم  نوتریکا: هرگی هســتم غالم حلقه 

 گشم...
خواست از کنارش بگذرد که جاوید بازویب رابا خشونت گرفت وگفت: یه بار 

 دیگه هم بهت گفتم تا وقتی که نون خور منی باید اطاعت کنی...
 نوتریکا باخنده گفت:نه بابا اسیر گرفتی ؟



 ت گرفت وگفت: بس کنید دیگه نصف شبی...سیمین سرش را در دس
نوتریکا رو به او گفت: تو دخالت نکن....سیمین رنجیده به نیما نگاه کرد.توقع 
داشــت کســی بحث را خاتمه بخشــد... نوتریکا به پدرش با لحن متحکمی 

 گفت: اینقدر نونتو به رخ من نکب... فکر کردی من از پس خودم برنمیام؟
 ا ادامه داد وگفت: خوب بلدی منت بذاری....جاوید خندید و نوتریک

 جاوید کالفه گفت: همینه که هست...
 نوتریکا:میخوام صد سال نباشه...

سیمین باز تشر زد: نوتریکا با پدرت درست صحبت کن.... بس کنید دیگه... 
 قول میده دیگه اون زهرماری و نخوره...

 ابا......نوتریکا با لحن تاسف باری رو به مادرش گفت: برو ب
ســیمین مات نگاهب کرد وبا لحنی که رنگ عصــبانیت داشــت گفت: برم 

 بابا؟.... تو خجالت نمیکشی؟ این گه طرز حرال زدنه؟
 به سمت مادرش گرخید وگفت: تو دیگه شروع نکن.. اه...

سیمین با بغض گفت: تو فکر میکنی با  سف تکان داد و سری از روی تا جاوید 
 یشی؟این کارات عاقبت به خیر م

 نوتریکا داد زد :میخوام نشم...
نیما ناگارا دخالت کرد وگفت:زهرمار صداتو بیار پایین... خجالت نمیکشی با 

 مامان و بابا اینجوری حرال میزنی؟
 نوتریکا:نـه....
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ســیمین در حالی که به گریه افتاده بود گفت: بســه دیگه..... تو با این کارات 
 درت باش.... میخوای سکته اش بدی؟گیو میخوای ثابت کنی؟ یه کم فکر پ

 نوتریکا: به درک... فکر کردی برام مهمه...
ــیلی محکمی به  ــیمین بود س ــکهای س ــا ان اش ــبانیتی که منش جاوید با عص

 صورتب زد .برای اولین بار!
 نوتریکا به پدرش نگاه کرد .متحیرو مبهوت...

به خدا خیر نمیبینی تو زندگیت که این با هق هق گفت:  فتار طوری رســیمین 
 میکنی....

نوتریکا با گشــمهای قرمز در حالی که دســتب روی بینی اش قرار داشــت 
که خیر  مه داد: این تویی  ند ادا با پوزخ فت:من خیر نمیبینم؟؟؟ من؟  گ
نمیبینی..... شــما دو نفر خیر نمی بینید... تو به خاطر خود خواهیت باعث 

هان...؟ به اندازه ی  شــدی یه عمر درد بکشــم.... فکر کردی میبخشــمت؟؟؟
 تمام بیست سال عمری که درد کشیدم باید جزاشو پس بدی؟

شوهرت نمی بینید که باعث بدبختی من  حا  من خیر نمیبینم؟؟؟ خیر و تو و 
شـــدید.... و با فریاد ادامه داد: اصــال تو که ناقص بودی غلط کردی منو دنیا 

 گاهب کرد....اوردی که تا اخر عمرم عذاب بکشم.... سیمین فقط ن
نوتریکا:این تویی که باید جواب پس بدی.... با پوزخندی که ناشــی از حرص 

 بود گفت:نترس باهات ارزون حساب میکنیم!
ستی  ست د شت لبب خیس ا شن میریخت .نوتریکا حس کرد پ سیمین ارام ا

 به صورتب کشید ... باز خون بود.
 به اتاقب رفت و در را قفل کرد.



شا صدای جیغ نیو سیمین را خطاب میکرد وهمهمه ی طبقه ی پایین  حتی  که 
 هم باعث نشد تا لحظه ای کنجکاو شود.

صورتب خودنمایی  شتان پدرش روی  شید... جای انگ صورتب ک ستی به  د
 میکرد. به خاطر گی؟ هیچ!

ساعت از هشت صبح گذشته بود... پشت در اتاق گمباتمه زده بود و به همان 
 حالت خوابیده بود.

شن سمت کتاب و  بدنب خ شده بود... پلکهایب را باز کرد... بی حواس به 
 کالسورش رفت...اما کمی بعد به یاد اورد که جمعه است.

شده بود و نگاهب به پیراهنب افتاد که لکه  شید....گه بد که بد خواب  اهی ک
سمت حمام رفت. بعد از  سته بود.به  شده ی خون رویب نقب ب شن  های خ

 ح جین وپلیوری پوشید واز اتاقب خارج شد.ین دوش اب گرم و اصال
 سرو صدایی نمی امد.

در پذیرایی ین لیوان شــکســته بود.متعجب به اطرافب نگاه کرد... با اینکه 
 تمایلی نداشت اما ناگارا به اتاق نوید ونیما سرکشی کرد.

ــی  ــید کس نبودند.. اتاق پدر و مادرش هم نگاهی انداخت.کم کم به نتیجه رس
 خانه نیست.

 به سمت خانه ی خاله اش رفت.
هرگه در زد کســی جواب نداد... حس مذخرفی داشــت... کمی نگرانی که با 

 بیخیالی گاشنی شده بود.
 در حالی که گوشی موبایلب را در می اورد نبی خان را حین جارو زدن دید.
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 با عجله به سمتب رفت.
 نوتریکا: سالم نبی خان...

 .نبی خان: علین سالم اقا کوگین..
 لحنب با همیشه فرق داشت.

 نوتریکا پرسید:میدونید بقیه کجان؟
 نبی خان با اخم نگاهب کرد وگفت:نمیدونی؟

 نوتریکا:همین ا ن بیدار شدم کسی خونه نیست....
نبی خان اهسته گفت: دنیا رو اب ببره شما جوونا رو خواب میبره.... و نفسب 

 را فوت کرد.
 ی شده؟نوتریکا مصرانه پرسید:نبی خان گ

یه داد  جارویب تک ته ی  های دســ به انت نه اش را  گا گاهب کرد و خان ن نبی 
 وگفت: دیشب همه رفتن...

 نوتریکا گشمهایب را گرد کرد وپرسید:کجا؟
 نبی خان نفسب را فوت کرد وگفت: مریض خونه...

 نوتریکا مات نگاهب کرد وزیر لب پرسید:یعنی بیمارستان؟؟؟
گفت: سیمین خانم حالب بد شد.... بردنب  نبی خان سری تکان داد واهسته

 مریض خونه....
بازویب را کشــید  ما نوتریکا  نه اش برود ا به خا تا  نبی خان راهب را گرفت 

 وگفت:کدوم بیمارستان؟
 نبی خان به سختی نامی را که نیما با عجله شب گذشته گفته بو د را به یاد اورد.

 موتورش شد وفقط گاز میداد. نوتریکا نفهمید گگونه از خانه خارج شد.سوار



سب بود بکاهد که  ستر شی از ا سعی میکرد از حرکت مارپی ی که نا شوش  م
 در این گیر و دار تصادال قوز با قوز نشود.

 کمتر از ده دقیقه رسید.
ستاد وروبه دختری  درا ورژانس بالتکلیف مانده بود. با هول جلوی اطالعت ای

 نم ببخشید دیشب خانمی... به اسم...که سرش گم بود در پرونده ها گفت: خا
 و همان لحظه صدای نیما را شنید.

 نیما:نوتریکا؟
ــرخ و ملتهب بود... با اخم به او  ــمهایب س ــمت او گرخید. گش نوتریکا به س

 نگاه میکرد.
 نوتریکا به زحمت گفت:مامان... گی شده؟

 هنوید که نفهمید از کجا به جمعشان امد با حرص وصدای بلندی گفت: سکت
 اش دادی خیالت راحت شد؟

 انگار با گرز به سرش کوبیدند.
 زانوهایب می لرزیدند... زمزمه وار گفت: سکته؟؟؟

شحال  سکته... خو سب را فوت کرد و زیر بازویب را گرفت وگفت:اره  نیما نف
 شدی؟

 نوتریکا اهسته گفت: کجا بردنب؟
 نوید: سی سی یو...

عی د.نفس کم اورده بود. به سختی سنوتریکا لبهایب مثل ماهی بازو بسته میش
 داشت به گردش پر سرعت فاا بی توجه باشد...
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نوید با حالت جنون امیزی گفت: همینو میخواســتی نه؟؟؟ دلت خنن شــد؟ 
 راحت شدی؟

سمت محوطه  شن بود به  شمهایب پر ا نوتریکا بی توجه به او در حالی که گ
 رفت... لبه ی جدولی نشست.

رفت. ســردش بود. با ین پلیور نازک لبه ی جدول ســرش را میان دســتهایب گ
 نشسته بود و به گهره ی مادرش می اندیشید.

یاد حرفهای دیشبب که از کوره در رفته بود... خدایا مادرش.. اگر بالیی به سر 
 او می امد...

او مقصــر بود...در مرگ شــیده او مقصــر بود.. در ســکته ی مادرش او مقصـر 
درش هم بمیرد باز مقصر است..قاتل است...ین قاتل بود.شیده مرد ... اگر ما

 واقعی.
ین قطره اشن از گشمب پایین گکید و بالفاصله راهی باز شد برای بقیه ... 
کم کم به هق هق افتاد. گهره ی مهربان مادرش لحظه ای از پیب گشــمب 

 کار نمیرفت.
 حاور طوطیا را کنارش حس کرد. بوی عطرش را می شناخت.

 ی گریه دارش را هم تشخیص می داد.صدای نفس ها
 سرش را با  گرفت.

 طوطیا نفسب را فوت کرد وگفت: بیا اینا رو بخور....
 نوتریکا به نقطه ی دیگری خیره شد.

 طوطیا کنارش نشست وگفت: سردت نیست؟
 نوتریکا هم نان ساکت بود.



 طوطیا دلجویانه گفت:نگران نباش.... حال خاله خوب میشه...
 او نگاهی کرد وگفت: دیشب گی شد؟ نوتریکا به

شا با گریهمامان و بابا  شید وگفت: من تازه خوابم برده بود که نیو طوطیا اهی ک
 رو صدا کرد وگفت: خاله حالب خوب نیست...

سکته  صبی  شار ع بعدش ما هم اوردیمب بیمارستان... دکتر گفت: به خاطر ف
 کرده.... اما ا ن حالب خوبه... میگن رد کرده...

 نوتریکا با صدای خب داری گفت: ب ه خر میکنی؟
 طوطیا نفس عمیقی کشید وگفت: به خدا راس میگم...

 نوتریکا م*س*تاصل گفت: اگه خوبه گرا تو سی سی یو بستریه... ؟
طوطیا به گشمهای قرمز و پلکهای خیسب خیره شد وگفت: دکتر گفته باید یه 

 خوب خوبه...روز کامل اونجا ببینه... به جون خودم حالب 
 نوتریکا بی توجه به بحث نالید:همب تقصیر من بود...

 طوطیا گیزی نگفت. در واقع حرفی برای دلداری نداشت.
نه  یدونم صــبحو فت: م فت وگ قابلب گر یت را م گای و بیســکوی لیوان 

 نخوردی....
 نوتریکا دستب را پس زد وگفت: ولم کن طوطی....

 دختر ب ه ها گریه زاری کنی؟طوطیا با لجاجت گفت: ولت کنم که مثل 
 نوتریکا نگاهب کرد وطوطیا لبخند ی زد وگفت: بخور دیگه گاییب ید کرد...

 نوتریکا اهسته گفت: نمیخوام ...
 طوطیا: به جهنم نازتو که نمی کشم...
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 وخودش بیسکوییتب را باز کردوپر سر وصدا مشغول شد.
 ه پرتقالیه...هم نان که خرچ خرچ میجوید گفت: بیسکوییتب کرم دار

نوتریکا دستب را به سمتب دراز کرد و درحالی که خرده های بیسکوییت را از 
 روی گونه اش پاک میکرد گفت: مرسی.. نوش جون... و بلند شد.

 سالنه سالنه و قوز کرد ه راه میرفت.
ــید همانجا که  ــورتب کش ــتی به ص طوطیا به زور فرو داد. بغض کرده بود. دس

 ا را لمس کرده بود.انگشت نوتریکا انج
 سرش را پایین انداخت... تحمل بغض و غمگینی اش را نداشت.

 به دنبالب وارد بیمارستان شد.
 نوید ونیما با او بحث میکردند. گوشه ای ایستاد وبه مناسره ی انها نگاه میکرد.

ــت حدس بزند که نیما ونوید او را به  از درهم رفتن گهره ی مغمومب میتوانس
 رفته اند.باد شماتت گ

 سر جایب جا به جا شد که عمویب جاوید هم به جمع انها پیوست...
در ان لحظه نمیدانســت گه کار کند.... کوگکتر از انی بود که بتواند به خود 

 اجازه ی مداخله دهد.
 نوتریکا به دیوار تکیه داد ه بود وسرش پایین بود.

ه در عصبی بود کطوطیا هم تمام مدت مفصل انگشتانب را می شکست... انق
نمی دانســت گه کار کند. خســتگی هم باعث شــده بود اشــفتگی اش بیشــتر 

 شود.
 نیما به سمتب امد وگفت: طال ونیوشا کجان؟

 طوطیا:هان؟ نمیدونم...



 نیما: بریم شما رو برسونم خونه...
 طوطیا:نه میمونم...

 نیما لبخند برادرانه ای نثارش کرد وگفت:موندت گه فرقی میکنه....
 طوطیا خواست حرفی بزند که جیغ کشید....

 ین تصادفی وحشتناک را از جلویب گذراندند.
 نیما ناگارا دستب را کشید وگفت: میگم خوب نیست بمونی واسه همینه...

و کشــان کشــان او را با خود می برد. شــاید اگردر لحظه ی اخر نمی دید که 
 از رفتن سر باز میزد!جاوید نوتریکا را پدرانه درآ*غ*و*ش گرفته هم نان 

 از پشت شیشه به گهره ی رنگ پریده ی مادرش نگاه میکرد...
 هنوز سیر ندیده بودش که پرستاری تذکر داد: جناب بفرمایید...

 نوتریکا اجبارا سرش را پایین انداخت و از اتاق خارج شد.
 خودش را روی صندلی پرت کرد.

 نیما کنارش نشست و گفت: دیدیب؟
 کان سر اکتفا کرد.نوتریکا به ت

ــتب را  به  ی موهایب  ــد... دس نیما به گهره ی اویزان وغم زده اش خیره ش
 فرو برد وگفت: حالب خوب میشه...

 نوتریکا اهی کشید.
 نیما ادامه داد: از این به بعد باید مراعاتشو بکنی....خوب؟

 نوتریکا ساکت سرش را تکان داد.
 نیما گفت: پاشو بریم خونه...

http://www.roman4u.ir/


 ا فوری گفت: نمیام....نوتریک
 نیما : موندنت کمکی نمیکنه...

 نوتریکا:من همین جا میمونم....
 نیما با خستگی پوفی کشید و گفت: نوتریکا....

 نوتریکا نگاهب کرد وگفت: میمونم تو برو خونه...
نیما کالفه گفت: بابا خودش میمونه....خاله سیما هم هست.... حا  هم بلند 

 شو...
 رو به رو خیره بود. نوتریکا به

 نیما نگاهب کرد... نمیتوانست رفتارهایب را درک کند.
 نیما ناگارا گفت: خیلی خوب بیا بریم یه گیزی بخور بعد ....

 نوتریکا بلند شد.
در محوطه نشــســته بود و منتظر نیما بود... همان هنگام ماهان را دید که با 

 گشم گرخاند.پدرش صحبت میکند و فریدون و مهناز.... بیشتر 
 مریم نبود.

 گوشی اش را برداشت... ین پیام داشت.
ــدی به با ی کوهی برو و فریاد - ــته و ناامید ش هرو قت از دنیا وادمهاش خس

 بزن:هنوز امیدی هست...
 ان گاه خواهی شنید: هست... هست... هست...

 به خدا توکل کنید. حالشون خوب میشه.ببخشید نتونستم بیام.مریم...
 ا به اسمان خیره شد. سوز بدی می امد.نوتریک

 شماره اش را گرفت.



 بعد از سالم اهسته گفت: یادم میدی؟
 مریم:گی؟

 نوتریکا به زور گفت: توکل کردن و...
********* 

 نیما با غر گفت: تمام وزنب سمت منه...
شه من دیگه نمیتونم برم عقب.... میخورم به  نوید با حرص گفت: زهرما ر نمی

 بوفه...
سیما مانند ین مدیر دستو ر داد :همین جا خوبه... اهان حا  بهتر شد.. نوید 
ست وگفت:خاله جون مادرت یه زنگ تفریح بده..... نیما هم  ش فورا روی ان ن

 روی دسته ی مبل نشسته بود.
صر  سیون را تغییر دهد... ع ست دکورا سیما به اطرافب نگاه میکرد... میخوا

 گه بهتر که همه گیز مرتب و منظم باشد.سیمین به خانه باز میگشت 
ــد.... و روی کاناپه لم  ــا از پله ها پایین امد وگفت:خاله کار من تمو م ش نیوش

 داد.
 سیما لبخندی زدو گفت: قربونت خاله ...

نوتریکا نفس نفس زنان خرید ها را گوشـــه ای گذاشـــت و گفت: دیگه گی 
 بخرم؟

 سیما: همه ی لیست و خریدی؟
 را روی مبل پرت کرد وگفت:اره.... نوتریکا خودش
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سیما نگاهشان کرد وگفت:گه مثل لشگر شکست خورده شدید؟؟؟ بلند شید 
 کلی کارداریم....

نوتریکا زودتر از بقیه برخاست....سیما گردگیری را به عهده ی او گذاشته بود. 
 طوطیا هم به بی بی کبری در اشنزخانه کمن میکرد.

 صدای زنگ بلند شد.... هنوز نهار نخورده بودند که
 نیوشا:اومدن.....

 و فورا از خانه بیرون دوید.
نوتریکا دستمال به دست مانده بود. تمام مدت مادرش را در بیهوشی میدید که 

 مبادا گشم در گشم او شود. به نوعی خجالت میکشید.
 صدای صلوات می امد.

 میدانست پدرش نذر سالمتی مادر ین گوسفند سر بریده است.
 دای همهمه را می شنید.ص

 به ارامی به سمت اتاقب رفت و پشت در نشست به پوستر هایب نگاه میکرد.
 همهمه و شلوغی نزدین تر میشد.انقدر که فهمید همگی وارد خانه شدند.

ست به طبقه ی پایین برود و  شد در اتاق قدم رو میرفت.نمی دان از جایب بلند 
 ه... خجالت میکشید.بازگشت مادرش را خوش امد بگوید یا ن

سکته کند و انها را طور  شت  صبانیت بود مادرش حق ندا حرفهایب از روی ع
 دیگری برداشت کند... ان هم به گونه ای که بالیی به سرش بیاورد...

قلب مهربانب طاقت این همه بدی از جانب او را نداشت...گطور توانسته بود 
 ین روز بیندازد؟به خاطر هیچ انقدر بد شود که مادرش را به ا

 اگر واقعا بالیی به سرش می اید گه پاسخی داشت به خودش و بقیه بدهد.



 لبه ی تختب نشست... موهایب را با پنجه هایب کشید.اگر او را نبخشد؟!
شت  سردرد هم ندا شرده بود حتی اگر تا لحظات پیب  شقیقه هایب را ف انقدر 

 ی یده بود.حا  از فشارهای تعمدی درد بدی در پیشانی اش پ
 با گند تقه ای که به در نواخته شد سرش را با  گرفت.

 نیما در را باز کرد و به همراه نوید وارد شدند.
 هر دو با قیافه های تاسف بار نگاهب میکردند.

 مات ان د و را ا ز نظر میگذراند.
یدید  ید گرا گوشـــه ی عزلت برگز یار فت: تشــریف ب گاهب کر د وگ ما ن نی

 یید از اشی که خودتون پختید نوش جان کنید!جناب... بفرما
 نوتریکا فقط نگاهب کرد.

به  به...وگرنه بالیی  با غیظ گفت: دعا کن حالب خو نیما ســری تکان داد و 
 سرت میاوردم که ....

 نوتریکا سرش را پایین انداخت.
نیما هم نان با طعنه ادامه داد وگفت: واقعا که... گاهی وقتا شـــن میکنم تو 

 باشی.... پاشو بیا پایین مامان میخواد ببینتت...برادرم 
 نوتریکا اهسته گفت: من نمیام...

 نیما ابروهایب را با  داد و گفت: بله؟؟؟
 نوتریکا سکوت کرد. نیما شنیده بود.  زم نبود جمله اش را تکرار کند.

نیما با عصــبانیت و لحن متحکمی گفت: بیخود... شــازده تازه یه گیزی هم 
 ... یادت رفته داشتی خونه خرابمون میکردی؟؟؟طلبکاره
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 داشت می مرد... نوتریکا حالیت میشه؟
سایید گفت: یه جوری  نوتریکا با حرص حین اینکه دندانهایب را روی هم می 

 حرال نزن که انگار مادر من نیست....
 نیما با پوزخند گفت: تو هم که گقدر احترام مادر و فرزندی سرت میشه...

ــو بیا پایین... مامان  نوید که تا ــاکت بود. مداخله کرد وگفت: پاش ان هنگام س
شده و نمیتونه پله  صی افزود: میدونی که تازه مرخص  کارت داره... با لحن خا

 ها رو با  و پایین کنه... و از اتاق خارج شد.
 نیما نگاهب کرد وگفت: پاشو بیا پایین... پاشو...

 . کمی بغض کرده بود.نوتریکا سرش را میان دستهایب گرفت 
 نیما نگاهب کرد وگفت: نوتریکا...

 جوابی نگرفت.
هرگند تمایلی نداشــت... اما کنارش نشــســت و دســتب را روی شــانه ی او 

 گذاشت و گفت: خیلی وقت منتظرته ها...
 نوتریکا سرش را با  گرفت ... ین قطره اشن ارام از پلکب پایین گکید.

شت گریه نیما فقط نگاهب کرد. با ان هم صال توقع ندا ه غرور و تکبر و ادعا ا
 کند...حد اقل جلوی او... اصال توقع نداشت.

 شانه اش را فشرد و گفت: حالب خوبه...
 نوتریکا با صدای خفه ای گفت: من نمی خواستم اینطوری بشه...

نیما اهی کشید و گفت: میدونم... اما دیگه باید مراعات مامان و بابا و بکنیم... 
 پنجاه و خرده ای سالشونه... با هر حرفی میشکنن... دیگه

 نوتریکا گیزی نگفت.



 نیما بازویب را کشید و گفت: پاشو دیگه....
 نوتریکا بلند شد.

نیما ین دست لباس مناسب از کمد برایب بیرون اورد و گفت: اینا رو بنوش... 
 زود بیا... و از اتاق خارج شد.

جمع مهمانان متوجه مریم و طوطیا شد که  بعد از نیم ساعت سالم و علین با
 کنار نوید ایستاده بود ند و گل میگفتند و گل میشنیدند.

 فرصت فکر کردن و تفسیر صحنه ای که دیده بود نداشت...
 وارد اتاق مشترک پدر و مادرش شد. سیمین رو ی تخت دراز کشیده بود.

 زیر لب زمزمه کرد: سالم...
 خوب من برم به مهمونا برسم....سیما وقتی او را دید گفت: 

 سیمین نیم خیز شد: به خدا من خوبم سیما...
ســیما با اخم گفت: به تخت میبندمت ها... اســتراحت کن... منم حواســم به 

 همه گیز هست...
ــر افکنده به زیر  ــیما نیم نگاهی به س ــرمندگی نگاهب کرد و س ــیمین با ش س

و از اتاق خارج شــد در را هم نوتریکا انداخت و لبخندی به روی خواهرش زد 
 بست.

 نوتریکا جلوی در ایستاده بود.
سیمین ین دل سیر نگاهب میکرد. ین هفته ی تمام شاهد فرار کردن پسرش 

 از خودش بود...
 با خره طاقتب طاق شد و گفت: بیا نزدیکتر...
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 نوتریکا به زور پاهایب را حرکت داد.
 سیمین کامال روی تخت نشسته بود...

 امی گفت: بیا بشین اینجا...به ار
 نوتریکا با فاصله لبه ی تخت نشست.

ــت مجبورش کند او را  ــت نمی توانس ــید... اگر او نمیخواس ــیمین پوفی کش س
 آ*غ*و*ش گیرد.

 نوتریکا با ریب ریب های رو تختی بازی میکرد.
 سیمین اهسته گفت: حالت خوبه؟

انه که از او بعید بود مودبنوتریکا لبهای خشکب را تر کرد و هم نان سر به زیر 
 گفت: بله...

 سیمین خنده اش گرفته بود.
 سیمین:گه خبرا؟
 نوتریکا: هی ی...

سرش را با  گرفت.در  ستب را زیر گانه ی او برد و  سیمین کمی جلوتر امد د
 گشمهای خاکستری اش نگاه کرد...

 لبخندتلخی زد وگفت: اینقدر از من بدت میاد که حتی حاضــر نیســتی نگام
 کنی؟ گرا مالقاتم نیومدی؟ میدونی گقدر منتظرت بودم؟

 نوتریکا در جواب تمام پرسب های سیمین ساکت بود.
 سیمین اهسته با صدایی که رگه های بغض داشت گفت: اینقدر مادر بدی ام؟

 نوتریکا فورا گفت: نـه...
 سیمین از صراحت نه گفتنب لذت برد... لذتی ژرال و عمیق....



 دلخوری گفت: پس گرا ... با این حال با
نوتریکا نگذاشـــت جمله ی مادرش تمام شــود با تته پته گفت: من... من... 

 اصال.... من فقط .... یعنی من... میومدم.. اومدم.....
 سیمین پرسید: نفرینم میکنی؟

 نوتریکا سرش را پایین انداخت وگفت: نه...
 حرفی بزند...سیمین نفس راحتی کشید و نوتریکا حس کرد باید حتما 

عذرت میخوام... من  هام... م خاطر حرف به  فت:  هانب را فرو داد وگ اب د
 منظوری نداشتم.... فقط عصبانی بودم...

 سیمین اشکهایب را به ارامی پاک کرد.
 نوتریکا هم ابدا طاقت اشکهای او را نداشت...

 ....سیمین با صدای گرفته ای گفت: وقتی بار سوم حامله شدم به دلم بد اومد
 نوتریکا به گهره ی گرفته ی مادرش خیره شد.

ستم... دلم غنج میرفت برای  شه از خدا یه دختر میخوا سیمین ادامه داد: همی
 طال... سیما همیشه میگفت مونس مادر یه دختره...

شکلی  سر... با بخب اولب م شید وافزود: گفتن دو قلوه... یه دختر یه پ اهی ک
شتم که هیچ تازه روزی هز سر... ندا شکر میگفتم... اما یه پ ار بار خدا رو هم 

یعنی... یه نگرانی دیگه... میترســیدم... از تولدش... ازا ینکه بالیی ســرش 
ید شــانس باهاشــون یار بود... ســر  بیاد... از خودم میترســیدم.... نیما ونو
 حاملگی اونا هم ترس داشتم... اما این بار... میترسیدم با این یکی یار نباشه...
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ــتم یه خبرایی  ــه اما من میدونس ــن نبود... همه میگفتن طوری نمیش دلم روش
 هست... دلم گواه بد میداد....

شون... خدا بزرگه... گه میکردم که دلم هوای  همب میگفتم کاش از بین ببرم
ساب  شتم به ح شه... گذا شم... ن شت.... میگفتم نکنه باز ب ه دار ن دختر دا

 تقدیر...
 ید همون گواه بد شد نتیجه ی قطعی....وقتی به دنیا اومد

ــتم  ــا.... اما تو... دیگه کاری از دس ــاکر بودم بابت نیوش از یه طرال خدا رو ش
 برنمیومد.... میترسیدم بهت دست بزنم مبادا طوریت بشه...

شی...  سمتو خودش انتخاب کرد... گفت: تو برکت این خونواده می اقابزرگت ا
شد... بعد اینکه خودش برات اون موقع ها کارخونه ی اقابزرگ ست  شک ت ور 

شــناســنامه گرفت همه گیز حل شــد... شــریکب که کالهبرداری کرده بود و 
 پلیس گرفت....از اون موقع شدی نور گشمی اقا بزرگ...

اهی کشید وپس از مکثی گفت: تو منو ببخب.... من ناقص بودم ... حق با تو 
 بود...

شکهای مادرش را پا ک کرد  سته گفت: نه.... تو... گیزه... یعنی نوتریکا ا و اه
 .... تو منو ببخب...

 سیمین:از من دلگیر نیستی؟
 نوتریکا: هیچ وقت نبودم...

 سیمین لبخندی زد وگفت: باور کنم؟
 نوتریکا نگاهب کرد....



سیمین با لبخند او را می نگریست. دستب را نوازشگر روی صورت او کشید 
 وگفت: ریششو...

 ب را عقب کشید .نوتریکا صورت
 اهسته گفت: وقت نشد..خب.

سیمین با خنده نگاهب میکرد اهی کشید وگفت:گه زود بزرگ شدید... انگار 
نه انگار نیما و طال عروســی کردن.... نیوشــا خواســتگار داره... نوید هم قراره 

 براش بریم خواستگاری.... تو کی میخوای دست به کار بشی؟؟؟
کرد وگفت: ولم کن مامان.... نوید خواســتگاری نوتریکا گشــمهایب را گرد 

 کی؟
 سیمین به پشتی تخت تکیه داد وگفت: حدس بزن...

 نوتریکا: فامیلن؟
 سیمین سرش را تکان داد .

 نوتریکا:اممم... حمید ه وطیبه که نیستن....
 سیمین: نه...

 نوتریکا با نگرانی مادرش را نگاه کرد.
 سیمین منتظر بود.
 گفت: طوط...ی ...ا؟نوتریکا با لکنت 

 سیمین با خنده گفت:نه....
 نوتریکا ین نفس راحت کشید اما نه کامل... مات به مادرش نگریست.

 نوتریکا:مریم؟؟؟

http://www.roman4u.ir/


 سمین با خنده گفت:افرین.....
 نوتریکا فقط به مادرش زل زده بود.

 سیمین با خنده پرسید:خوشحال نشدی؟؟؟
 ته؟نوتریکا: چ...گرا... ن..نو..نوید خودش گف

شوق گفت: خودش که نه... اما بابات غیر م*س*تقیم باهاش حرال  سیمین با
زده... مزه ی دهنب و فهمیده... بدش نیومده.... مریمم که میشــناســیم... 

 فامیله...
 نوتریکا : کجا میشناسیم؟؟؟ پونزده سال خارج بودن...

شه... ه شه... منظورم خانواد ش ر ب ه سیمین خندید و گفت: گه هوا خواه دادا
 ای اینه ی خانوادشه... و برعکس....

 نوتریکا سرش را پایین انداخت و سیمین پرسید: دیگه حسابی تنها میشی....
 نوتریکا:هان؟ اره... اره... دیگه همه دارن میرن...

 سیمین: واسه تو هم یه دختر خوب....
شد و گفت: مامان جان همینا که زاییدین بز شروی مادرش  گ رنوتریکا مانع پی

 کنین.....
 و با هول از جایب بلند شد.

 سیمین:کجا؟
 نوتریکا: برم کلی کار دارم....تو هم استراحت کن.....

سیمین نگاهب کرد و نوتریکا با عجله گفت: من برم... فعال... و خودش را از 
 اتاق به بیرون پرت کرد.

 به حالت دو به اتاق خوابب رفت.



گرفت...حالت تکراری قبل از  پشــت در نشــســت وســرش را میان دســتهایب
 ورود مادرش تکرار شد...

سقف خیره  سهایب را مدام فوت میکرد. نوید و مریم... نوید و مریم.... به  نف
 شد...

شمهای ببرش را ببیند... نوید ومریم...  زاویه ی دیدش طوری نبود که بتواند گ
 گطور ممکن بود... گرا باید گنین اتفاقی بیفتد؟ گرا مریم....

ست افکارش را ی شت. مریم گه؟ کاش می توان عنی نوید از ابتدا به او نظری دا
ید در کنار مریم انقدر پررنگ نبود که نوتریکا پیب بینی  بخواند... حاــور نو

 موقعیت فعلی را داشته باشد.
ــد... او عادت دارد برای همه  ــنهاد از طرال مادرش باش ــاید ین پیش ــال ش اص

 خواستگار بتراشد...
صحبت پدر و نوید برایب گفت؟! یعنی ممکن بود... گرا... گرا... اما گرا  از 

 انقدر گرا گرا کرد که با گند ضربه که به در اتاقب نواخته شد از جا پرید.
 به اطرافب نگاه میکرد. گیج و منگ دستی بر پیشانی عرق کرده اش کشید.

 دستگیره ی در به ارامی پایین امد.
 . در اتاقب ... در طبقه ی با ...خدایا ... مریم... اینجا ..

دهانب خشــن خشــن بود... اب دهان نداشــته اش را فرو داد. گلویب از 
 خشکی می سوخت.

با حیرت به نگاه پر لبخند او خیره شــد ه بود... گشــمهای ســیاهی که او را یاد 
 شب می انداخت.. تارین تارین.. عمیق که درا ن میشد غرق شد!
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 ادر ودیدین؟مریم لبخندی زد وگفت: م
 نوتریکا به تکان سر اکتفا کرد.

 مریم ین قدم جلو امد وکامال وارد اتاق شد.
 نوتریکا هم ین قدم عقب رفت.

 مریم نفس عمیقی کشید وگفت: دوست داشتم اتاقتو ببینم...
 نوتریکا لبهایب را بازبان تر کرد واهسته گفت:خواهب میکنم....

نزاع دو بوفالو نگاه میکرد. دســتی بر ان  مریم حا  وســط اتاق ایســتاده بود وبه
 کشی وگفت:گقدر جالبه؟

 نوتریکا اشفته موهایب را عقب فرستاد وگفت: بله....
گاه  ها ن به پوســتر  با تحیر  ین ببر بود...  گاه کرد عکس  به ســقف ن مریم 
 میکرد.... فاای کوگن و جمع و جور اتاق باعث شد بگوید:گقدر دنجه....

 ت اورا بیرون کند.نوتریکا دلب میخواس
صاویر  شدی... ت مریم ادامه داد: واقعا جای عجیبیه.. انگار وارد حیات وحب 

 خیلی طبیعی ان....
 نوتریکا به زور لبخند زد.سعی میکرد نگاهب را از او بدزدد...

مریم به ســمت میز کامنیوترش رفت. رتیل ســیاهی که روی اســنیکر بود را 
 ی... یه لحظه فکر کردم واقعیه...برداشت وگفت: خدای من گقدر طبیع

نوتریکا نفسب را فوت کرد... از اضطراب وهول بودن اولیه خبری نبود.. اما به 
ها و جمالت او  ـــت روی حرف که نمی توانس قدر درگیر بود  هرحال ذهنب ان

 تمرکز داشته باشد.
 مریم با لبخند گفت:اتاق نوید بیشتر شبیه اتاق کاره...



 ا هم دیده بود؟!نوید... پس اتاق او ر
کامال توش  قه ی طال  نه شـــده... ســلی تاقب دخترو ما ا مه داد: نی و مریم ادا

 واضحه..... وخندید.
 طال.... جاری اش بود!!!!!

مریم نفس عمیقی کشــید وگفت: حا  گرا اینقدر ســیاه؟ خدا هفت رنگ 
 افریده....

 نوتریکا با من من گفت:همینطوری...
 ر سیاهی.... یا دوست داری سیاه باشی؟مریم نگاهب کرد وگفت: اینقد

شمهایب به لبهایب افتاد.خدایا  شد نوتریکا نگاهب کند... گ سوالب باعث 
 روز بارانی...در جنگل... در شب... با مریم... حا  مریم... نوید...

 دلب میخواست سرش را به دیوار بکوبد.
 مریم منتظر جوابب بود.

ب نشست و خدا خدا میکرد مریم ه*و*س نوتریکا باید حرفی میزد. لبه ی تخت
 نشستن کنارش را نداشته باشد.

 به ارامی گفت: نمیدونم... سیاه و دوست دارم....
 مریم بی پرده گفت: تظاهر خیلی وقتا جالب نیست...

 نوتریکا نگاهب کرد ومریم به میزش تکیه داد وگفت:گرا تظاهر میکنی؟
 نوتریکا:تظاهر؟

نیستی تظاهر میکنی... خودت باشی خیلی اسونتره تا مریم:اره... به گیزی که 
 اینکه وانمود کنی به گیزیکه نیستی...
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نوتریکا نگاهب کرد و مریم لبخندی نثارش کرد وگفت: فرســتادنم نصــیحتت 
 کنم....

 نوتریکا سرش را پایین انداخت.
 ه...نمریم ادامه داد:منم خوشم نمیاد تا یکی یه ده ثانیه ازم بزرگتر بود هدایتم ک

 نوتریکا نگاهب کرد... حرفهای خودش را به خودش تحویل میداد.
شا هم که  شاکین...نیو شید وگفت: نویدونیما خیلی ازت  مریم نفس عمیقی ک

 جای خود داره...
 نوتریکا گردنب رامالید و گفت: خوب؟

صیحت  مریم لبخندی زد وگفت:من اومدم اینجا به نیابت از بقیه یه کم تو رو ن
فس عمیقی کشــید و موهایب را کنار زد... با کمی مکث گفت: اتفاق کنم....ن

مه  به ضــرر ه که  ـــه  باش ته  بدی داشــ عات  تاد... ممکن بود تب بدی اف
 بود...مخصوصا خودت...

 نوتریکا ناگار لبخندی زد وگفت:حا  گرا شما؟
مریم دســت به ســینه ایســتاد وگفت: به قول نوید با غریبه ها رودر بایســتی 

 شینی به حرفشون گوش میدی...داری... می
ــکل داری.... حرال بزرگترا هم غیر قابل  ــدم گون با ماهان مش منم انتخاب ش

 قبوله... دنبال یه نسبتا هم سن میگشتن دیوار کوتاهتر از من پیدا نکردن...
 وخندید.

 گه راحت نوید را نوید صدا میکرد؟!
سرش را پایین انداخت و گفت: مریم خانم من نمی ستم اون اتفانوتریکا  ق خوا

 بیفته.... من فقط....



ــت.... اما همین باد هوا  مریم میان کالمب امد و گفت: میگن حرال باد هواس
ادما رو میشــکنه.... گاهی هم ادما رو شــاد میکنه... حرفا ادما رو از هم دور 

 میکنه و به هم نزدین میکنه.... فقط باید واژه ها رو پیدا کرد...
 ین انداخت... به نقب و نگار فرش خیره بود.....نوتریکا سرش را پای

هان هیچ فرقی  ما با  فت: تو برام  گاهی کرد وگ به گهره ی درهمب ن مریم 
هایی... یعنی همب وانمود  ما تن غه ... غرقی ا نداری.... دورت خیلی شــلو
شیدی و نه من و نه بقیه نمیدونیم گرا از پیله  صار دور خودت ک میکنی... یه ح

 دت درست کردی بیرون نمیای...ای که دور خو
 تنها نیستی... اما تظاهر به تنهایی... کار قشنگی نیست...

 نوتریکا به گشمان مریم خیره بود.
ست  شت و گفت: میدونی یه موقعی ه سیاهب را بردا ستیکی و  مریم رتیل پال
ما وقتی تو موقعیتی  ین فکر میکنی خیلی بزرگی... ا که در کنار ادمهای کوگ

قت حس حقارت قرار بگیر باشــی... اون و یه ادم خیلی بزرگ  که در کنار  ی 
شی داری... ادما خیلی وقتا احتیاج به یه تلنگر  شم حس بی ارز میکنی... بعد

 دارن....
 نوتریکا نصف حرفهایب را نمیفهمید!

 به انگشتانب خیره بود.
 مریم نفسب را فوت کرد....

 نگاهب کرد تا نتیجه ی حرفهایب را بخواند.
 ریکا سرش را با  گرفت...نگاهشان تالقی کرد.نوت
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 مریم لبخندی نثارش کرد وگشمب به گوشه ی اتاق افتاد....
 با تعجب گفت: دکوره یا واقعا بلدی؟

 اشاره ی دست و نگاهب به ویولن سلب بود.
 نوتریکا ایستاد و گفت: بلدم....

 مریم خندید و گفت: پس همه ی حرفهام درست بود....
 نه هایب را با  قیدی با  انداخت.نوتریکا شا

 مریم: گطوره به افتخار سالمتی مادرت یه اهنگ مهمونمون کنی؟
 نوتریکا به زور لبخندی زد وگفت: شما بفرمایید منم میام....

ستی قبله  ستاد وگفت: را سر تکان داد و حین خروج در گهارگوب در ای مریم 
 ی اتاقت به کدوم سمته؟؟؟

 ن نگاهب کرد... ضایع شدن و شرمندگی تا گه حد؟نوتریکا مثل گوب خش
 گرا هیچ وقت فکرش را نمیکرد که باید این را بداند؟

 با من من میخواست حرفی بزند که مریم بی حرال از اتاق خارج شد.
شید...  صورت ته ریب دارش ک ستی به  شد.... د شمانب خیره  در اینه به گ

 موهایب را با  داد...
فته بودند... به ارامی ســازش را برداشــت و از اتاق اجزای صــورتب در هم ر

 خارج شد...
ســالنه ســالنه از پله ها پایین می امد... تمام فامیل در طبقه ی پایین جمع 

 بودند... سیمین هم روی مبلی نشسته بود و میخندید...
 نیما با تعجب نگاهب میکرد.عادت نداشت جلوی جمع بنوازد...

 اد. روی صندلی نشست.اهمیتی به نگاه برادرش ند



 طیبه کنارش ایستاد وگفت: همون ساز اقاجونه؟؟؟
 نوتریکا حین کوک کردن سرش را تکان داد.

 مهناز از سیما پرسید: مگه بلده؟
نه  مت ک خدا رح نه...  نگ میز قدر قشــ فت: اووو.... ان ند گ با لبخ ما  ســی

 پدرشوهرمو اون یادش داد....
بدقواره ای بود... میان دوزانویب قرارش گشم به او دوخته بودند ... شاید ساز 

 داد و گردنب را به انتهای ساز گسباند.
 ارشه را نوازشگر روی سیمها کشید. صدای بم و زیبایی خارج شد....

اهنگ گل گلدون بود.... اهنگ مورد عالقه ی مادرش.... پس از مدتی که از 
 نواختن اهنگ گذشته بود...

 شدند... جمع با کالم اهنگ با او همراه
 گل گلدون من شکسته در باد

 تو بیا تا دلم نکرده فریاد
 گل شب بو دیگه شب بو نمیده

 کی گل شب بو رو از شاخه گیده
 گوشه ی آسمون گل رنگین کمون

 من مثل تاریکی تو مثل مهتاب
 اگه باد از سر زلفمون نگذره

 من میرم گم می شم تو جنگل خواب
 گل گلدون من ماه ایوون من
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 تنها شدم گو ماهی از آباز تو 
 گل هر آرزو رفته از رنگ و بو

 من شدم رودخونه دلم یه مرداب
 آسمون آبی می شه اما گل پاکی
 رو شاخه های بید دلب می گیره

 دره مهتابی می شه اما گل مهتاب
 از برکه های خواب با  نمی ره

 تو که دست تکون می دی به ستاره جون می دی
 می شکفه گل از گل باغ

 قتی که ماه هم میادو
 دو ستاره کم میاد

 می سوزه شقایق از باد.........
 سیمین گشمهایب پر از اشن بود... جاوید با لبخند نگاهب میکرد...

 اهنگب تمام شد... مریم کنارش نشست وگفت:فوق العاده بود...
شد... بی حال ورنگ پریده ...  ست حرفی بزند که متوجه طیبه  نوتریکا میخوا

 رویب نشسته بود. رو به
 نوتریکا:گته طیب؟

شویی هجوم برد. نوتریکا  ست سمت د شم غره ای رفت و کمی بعد به  طیبه گ
 عکس العملی نشان نداد.

صحبت  شربت با او  شیدن ین لیوان  ستاده بود و حین نو ماهان کنار طوطیا ای
 میکرد ومیخندید...



 با اجازه ای رو به مریم گفت وبه سمت انها رفت.
 ن تای ابرویب را با   داد وگفت:به به اقای نوازنده...ماهان ی

 طوطیا هم با لبخند گفت:خیلی عالی زدی...
 نوتریکا رو به طوطیا گفت: برو ببین طیبه گشه...

 طوطیاگهره اش در هم رفت. گرا حواسب به او بود؟!
 نوتریکا نگاهب کرد وگفت: برو دیگه...

 .طوطیا گشم غره ای رفت و از کنارش گذشت
 نوتریکا به ماهان مینگریست. تمام خشمب را از گشمهایب بیرون میریخت.

 ماهان لبخندی زد و گفت: طوری شده؟
 نوتریکا با حرص گفت: از رفتارات سر در نمیارم...

 ماهان لبخند مرموزانه ای زد وگفت: خیلی مهم نیست...
 نوتریکا با غیظ گفت: س زدن با خواهرای من برام خیلی مهمه...

ماهان خندید و گفت: طوطیا که خواهرت نیســت.... و اهســته ادامه داد: اونم 
 بدش نمیاد...

ست...  ست میداد با غیظ گفت: اون حالیب نی نوتریکا کم کم کنترلب را از د
 تو بکب کنار.

 ماهان پوفی کشید وگفت: فکر کردی کی هستی؟
 نوتریکا با اخم گفت: توفکر میکنی کی هستی؟

د وگفت: نگران نباش قول میدم بیشــتر از یه بار نشــه... و به ماهان لبخندی ز
 گهره ی سرخ شده ی او نگاه میکرد.
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کمی از اوفاصله گرفت اما کمی بعد به سمتب گرخید وا لحن متفاوتی گفت: 
سیت به خرج نده.. بدتر  سا ساولی که بهت ربطی نداره ح نوتریکا اینقدر رو م

گذشته... منم گشم گرون نیستم...  میشه... و زیر گوشب گفت: دیگه از من
 خیالت راحت...

 و گشمکی نثارش کرد ورفت.
سیگاری اتب زد.... ماهان  سب را فوت کرد... کالفه به باغ رفت و  نوتریکا نف
تمام مدت حرصب میداد... حا  می فهمید گرا نویدو نیما کاری به رفتارهای 

 احمقانه ی او ندارند.
ان درختان در تاریکی قدم رو رفت تا سیگارش انقدر دور استخر وخودش و می

 تمام شد.
 به پشت بام رفت...

نفســب را فوت کرد.... اشــفته گوشــه ا ی روی زمین ســرد ســطح پشــت بام 
نشست.پن محکمی از سیگارش گرفت.... دودش را نگه داشت...میخواست 
خودش را عذاب دهد... گطور انقدر احمق بود... گطور توانســته بود... به 

مان خیره شد... با انکه ابری و طبق معمول الوده بود... اما ماه کامل و ستاره اس
 هارا می توانست ببیند.

سر بی ارادگی... به هر دلیلی  سر ه*و*س ... از  جواب نوید را گه میداد... از 
شت کاری کند که هر بار با دیدن مریم لحظاتب  منطقی و غیر منطقی حق ندا

 هر شود.شیرین و با دیدن نوید ز



شــاید نمی اندیشــید به عاقبت کاری که بی اراده بود... دلیل موجهی برایب 
نداشت... ازدست دادن مریم... ان هم به طوری که همیشه در جلوی گشمب 

 باشد...گطور میتوانست در گشمان همسر برادرش نگاه کند؟
 همسر برادرش... واقعا می توانست به او نظری داشته باشد؟

سه های جان کاه هنوز طعم لب سردش را از یاد نبرده بود... هنوز ان ب*و* های 
را فراموش نکرده بود.. کاش مریم دران حال نبود ... کاش ان اتفاق نمی افتاد... 
که امروز به معنای واقعی جلوی برادرش حس شــرمندگی داشــته باشــد... اگر 

 واقعا وصلت کنند...
 نفسب را با دود سیگار فوت کرد.....

 ا نشستی؟تنه-
 نوتریکا پاسخی نداد... هم نان به اسمان خیره بود.

 طوطیا هم کنارش نشست وگفت: گیه انقدر تو همی؟
 نوتریکا ساکت بود.

شد وگفت: خاله حالب خوبه ...  سمان خیره  طوطیا رد نگاهب را گرفت و به ا
 اگه به خاطر اون....

 ..نوتریکا اجازه نداد حرفب را کامل کند اهسته گفت: نه.
سی بود که با دیدن او به قلیان میفتاد.... مثل  طوطیا نگاهب کرد ... ته دلب ح

 گشمه میجوشید و تمام عمق وجودش را پر میکرد.
 از بودن در کنارش تنها رضایت حاصل میشد.

 طوطیا بی مقدمه گفت: گند وقت دیگه عیده... هنوز هی ی نخریدم....
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نگاری مســموم شــده... همب حالب نوتریکا حرفی نزد و طوطیا گفت: طیبه ا
 بهم میخوره...

 نوتریکا ابرویب را با  داد :جدا؟
 طوطیا اهی کشید و گفت: برات مهمه....

 نوتریکا: روش حسابی باز نمیکنم....
 طوطیا غرق لذت شد.... اما نوتریکا افزود: به هر حال فامیله....

 د...طوطیا نمیخواست به هر حال فامیل باشد!!! کاش می فهمی
ــتی نوید  ــتهایب را تکیه گاهب کرد وگفت: میدونس نوتریکا کمی لم داد و دس

 خواستگار مریمه؟
 طوطیا :اره... مامان دیروز بهم گفت...

 طوطیا نگاهب کرد وگفت: به خاطر این ناراحتی؟
 نوتریکا اهسته گفت:نمیدونم....

 طوطیا با حس تردید امیزی پرسید: دوستب داری؟
 د..نوتریکا نگاهب کر

 طوطیا فورا سرش را پایین انداخت ونوتریکا گفت: نمیدونم..
شت در ان لحظه بگوید: اخیب!  ست دا شتر دو شاید بی شید....  طوطیا اهی ک

 ندانستن هم نعمتی بود.
 نوتریکا به اسمان خیره شد وگفت: تو هفت تا اسمون یه ستاره هم نداریم....

 ریم ستاره ات بود...؟طوطیا با لحنی که رنجیدگی محوی داشت گفت: م
 نوتریکا نفس عمیقی کشید و گفت: بدم نمیومد باشه...

 طوطیا با ریشخند گفت: فاانورد شدی...



 نوتریکا خندید.
 طوطیا نگاهب کرد رگ برجسته ی پیشانی اش را...

 و نوتریکا گفت: میخواستم بهب پیشنهاد دوستی بدم....
.. درا ن لحظه اســترس طوطیا بی اراده مفصــل انگشــتهایب را می شــکســت.

 داشت....
 طوطیا با مکث گفت: ازت بزرگتره....

ست... با بزرگتر از  سنه... اینا برام مهم نی نوتریکا نگاهب نکرد وگفت: مگه به 
 اونم بودم...

 طوطیا دور دوم بود که به جان انگشتانب افتاده بود.... ترق ترق...
 یه جور با حالی بود.... نوتریکا با مکث ادامه داد: ازش خوشم میومد...

 طوطیا با من من گفت: ا ن با حال نیست؟
 نوتریکا نگاهب کرد وگفت: باحالیب دیگه مال من نیست...

 طوطیا اخم کرد وگفت: اینجوری حرال نزن....
 نوتریکا خندید و با ز به اسمان خیره شد.

نا معلومی را مینگریســـت و هم نان انگشــتانب را می  طوطیا هم نقطه ی 
 کست.ش

 نوتریکا با حرص گفت: نکن... لقوه میگیری...
 طوطیا: ماه گه خوشگله.... فکر میکنی ماه مال کی باشه؟

 نوتریکا شانه ای با  اندا خت و گفت: ما به همون ستاره اش هم راضیم...
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طوطیا با غیظ در حالی که مفصل انگشت اشاره اش را پیچ و تاب میداد گفت: 
 کنن به ستاره ب سبن...فاانوردا ماه و ول نمی

 نوتریکا نگاهب کرد و دستهایب را از هم جدا کرد وگفت: میگم نکن....
بان و  فاوت و مهر یال و بی ت ساهر بیخ به  گاهب کرد... این نیم رخ  یا ن طوط

 جذاب شاید هرگز برای او نباشد...
 نوتریکا به سمتب گرخید.... طوطیا فرصت دزدیدن نگاه خیره اش را نداشت.

 شم خاکستری... دو نگاه خاکستری... زیر قرص کامل ماه...دو گ
 طوطیا بغض کرده بود... کاش زودتر از ان جا فرار میکرد.

 نوتریکا لبخندی زد وگفت: برو پایین منم میام...
ستم خلوت تنهاییتو  ای نا معلوم گفت: نمیخوا شی از بغ طوطیا با لحن مرتع

 بهم بزنم...
که نوتریکا  نوتریکا نگاهب کرد... طوطیا بام میرفت  به ســمت در پشـــت 

 صدایب کرد: طوطی...
 طوطیا به سمتب گرخید و منتظر نگاهب کرد.

 نوتریکا: خیلی ماهی...
 طوطیا با بغض نگاهب کرد.....

 زمزمه وار گفت: فاانوردا ماه و ول نمیکنن به ستاره ب سبن....!
 شاید فکر کرد نوتریکا نشنید....اما...

یا ). . : : این کتا نه ی مجازی نودهشــت ( www.98ia.comب توســط کتابخا
 ساخته و منتشر شده است : : .

******* 



روی تختب دراز کشــیده بود... خوابب نمی برد... کالفه و کســل لحظه ای 
 صورت و گهره ی خندان نوید ومریم از جلوی گشمب عبور نمیکرد....

 ر تکرار نشد.وقتی دست هم را میگرفتند.. هرگند شاید دو بار بیشت
مریم بر خالال همیشه که به هر بهانه ای سر صحبت را با او باز میکرد این بار 

 از کنار نوید تکان نمیخورد.
 نمیدانست ازاو بدش بیاید.... یا دوستب داشته باشد... یا....

سعی میکرد ذهنب را  سته بود اما خوابب نمی برد.  ست... خ شمهایب را ب گ
تا لحظات پیب اینقدر جلوی گشــمب پر رنگ  درگیرمســئله ی دیگری کند

 جو ن ندهند.
 صدای فریاد نوید در گوشب پی ید : تو با زن من بودی؟؟؟ ...

 نوتریکا فقط صدای شماتت وسرزنب ها را می شنید...
اندام عریان طیبه که درا غوشــب بود.... گشــمهایب را باز کرد... با نگاه مریم 

 د...تالقی کرد.. حین ب*و*سیدن او بو
 صدای فریاد پدرش بلند شد: مادرت داره میمیره...

 نیما با حرص گفت: سکته اش دادی خیالت راحت شد؟
 کسی داد زد: تو شیده رو کشتی....

تو برام با ماهان هیچ فرقی نداری.... تو برام با ماهان هیچ فرقی نداری.... تو -
 برام با ماهان هیچ فرقی نداری....

رد... صدای وحشتناک غرش دو بوفالو را می شنید گگونه طوطیا ارام گریه میک
سیاهی به او نگاه میکرد... طیبه را پس  شان را بهم میکوبیدند.... ببر شاخ های
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ید فرار میکرد. جنگل  زد.... باید از دســـت ان ببر ســیاه که به دنبالب می دو
 تارین تارین بود.... انقدر دویده بود که دیگر رمقی در پاهایب نبود.

نفس نفس میزد... ســیلی محکمی به صــورتب خورد.... همه جا ســیاه بود... 
 سیاه سیاه....

ـــدایب در ســرش می  یدم.... اکوی ص یب د یه خواب عج ید: من  نال مریم 
 پی ید....

ید خونین ومالین بود... صــدای جیغی شــنید..... و  نیما را دار زده بودند ونو
 حس کرد کسی تکانب میدهد.

باز ک هایب را  خت پلک تاقب بود.. در ت تاق روشــن شـــد... در ا رد و گراغ ا
 خودش.... نیما با نگرانی گفت: گیه گته؟

 نوتریکا نیم خیز شد...
شد و  سرتو با  بگیر... و نیما از جا بلند  شدی...  نیما ارام گفت: خون دماغ 

 کیف داروهایب را اورد.
شت و به او که مبهوت نگاهب میکرد با ار ام شتسورنگی را بردا ی ب گفت: دا

 خواب میدیدی؟
گه  که فقط خواب بود...  خدا را شــکر  کا نفســب را فوت کرد...  نوتری

 کاب*و*س درهم و شلوغی... درست مثل ذهنب....
 نیما تشر زد: سرتو با  بگیر....
 نوتریکا با بیحالی نگاهب کرد.

 نیما فورا استینب را با  دا دوگفت:نوتریکا خوبی؟



شمها ستب گ سوزش پو ست از  شید وگفت: لبا یب را باز کرد ... نیما پوفی ک
 خونیه ... پاشو عوض کن...

 نوتریکا: ساعت گنده؟
 نیما: شیب صبح...

 نوتریکا خمیازه ای کشید و فقط تی شرتب را عوض کرد و دراز کشید.
 نیما نگاهب کرد وگفت:خوبی؟

 نوتریکا اهسته گفت: اره....
 د واز اتاق خارج شد.نیما سری تکان داد وگراغ را خاموش کر

 اما هنوز بیدار بود.... گرا مریم باید برای نوید میشد؟ گرا او...
یعنی نوید دوستب داشت؟ گرا تابه حال متوجه نشده بود.... دستی به لبهایب 

 کشید.... حس تلخی داشت... ناارام و بی قراراز جا بلند شد...
شید شت و ین ند از ان بیرون ک سیگارش را بردا شنبپاکت   .... با فندک رو

 کرد....
 دودش را نگه داشت و با مکث از بینی خارجب کرد.

به رو به رو خیره بود اما گیزی نمیدید... در تاریکی نشسته بود و فکر میکرد به 
 اینکه مریم را دوست دارد... ؟

و فکر میکرد واقعا نمی داند.... با دیدن او حس خوبی دارد... این موضــوع را 
 منکر شود. نمیتوانست
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سیده بود... ین دختر... فقط  سی را ب*و* و یادش امد اگر اولین بار بود که ک
سر برادرش کرده  سه را نثار هم شب..... اولین ب*و* مریم بود... در تاریکی 

 بود.
شخص نبود.. اما مریم به او گفته بود : تو برام با ماهان  شاید هنوز هیچ گیز م

 هیچ فرقی نداری....
ــ ــد... گطور توانس ــت بب*و*س ــی را که او را مثل برادرش می دانس ته بود کس

 اینقدر بی اراده.. حا  او قرار بود همسر برادرش شود....
 گطور میتوانست گشم در گشم مریم و نوید باشد؟

 کاش این وصلت هرگز سر نگیرد... کاش جرات کند به نوید بگوید....
 یمه جان وبیهوش....گطور سواستفاده کرده بود از موقعیت ین دختر ن

ــده بود....  ــن ش ــمهایب پر از اش ــید... گش ــیگارش کم کم به پایان میرس س
 نفسب را به سختی بیرون داد.

ــاطع  ــوختنب س ــیگارش را نگاه میکرد.... به نور نارنجی کمرنگی که از س س
 میشد.... اتشب را به ارامی روی لبب خاموشب کرد...

 میسوخت...!تمام تنب سوخت... انگار در اتب ه*و*س 
 فصل هفتم: اتهام...

 سیمین اهی کشید و گفت: خوش به سعادتت....
ســیما حین تا کردن لباس ها گفت: ســیمین جان واســه ســالمتی خودت نذر 

 کردم..
ــتم بیام... دلم خیلی هوای اقا رو  ــت داش ــیمین با دلخوری گفت: منم دوس س

 کرده....



ــیما لبخندی زدوگفت: هواپیما برات خطرناکه...  ــه یه مدت دیگه با هم س باش
 میریم...

ست  سیما گفت: هفته ی دیگه بر میگردیم... حوا سیمین ناگارا لبخندی زد و
 به طال و طوطیا باشه تو رو خدا...

 سیمین لبخندی زد وگفت: گشم....
 طوطیا با گشمهایی که برق میزد و گفت:گه شود... یه هفته تو خونه تنهام...

ــیما اخم کرد وگفت: بیخود. .. میرید خونه ی خاله تون.. طوطیا یه کار نکن س
 نرما...

 سیما رو به خواهرش گفت:جز زعفرون دیگه گی میخوای؟
 سیمین : یه لیست اماده کردم....

 طوطیا خندید و گفت: فکر کنم مامان تو مشهد همب باید سوغات بخره....
شانه ی او حلقه کرد وگفت: خاله قربو ستب را دور  نده ن خسیمین با محبت د

 هات....
 سیما میخواست حرفی بزند که نوتریکا در زد و وارد شد...

 سیما رو به او که اشفته بود پرسید: گیه خاله ؟
 نوتریکا: هان. . سالم... من دارم میرم بیرون.. کار دارم...

 سیمین صدایب کرد...
 نوتریکا سر به زیر گفت: بله؟

 سیمین: صورتت گی شده؟
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با  نوتریکا بینی اش را ند وگفت: هی ی... من دیرمه زود برمیگردم.... و  خارا
 عجله از خانه ی خاله اش بیرون رفت.

 سیمین رو به سیما گفت: با ی لبب کبود بود....
 سیما متوجه نشده بود... به نشانه ی ندانستن شانه هایب را با  انداخت.

 طوطیا هم متوجه شده بود... گهره اش اشفته بود.
با  ند... وحشــیانه گاز میداد... در پیاده رو و خیابان نوتریکا  ســرعت می را

 نداشت... باید سنهر را میدید... کارش داشت.
دوســه روزی بود که به دانشــگاه نمی امد... جواب تلفن هم نمیداد... امیدوار 

 بود که درخانه باشد.
ا روانت ابی ای به طرز وحشــتناکی جلویب ترمز کرد... نوتریکا فرمان موتور 

شد.... نگاهب به عقب بود... فهمیدن اینکه عمدی اینگونه  گرخاند واز او رد 
 جلویب پی یده بود گندان مشکل نبود.

 نفسب را فوت کرد. خیابانها به خاطر نزدین بودن به ایام عید شلوغ بود...
سنهر نه جواب ایفون را میداد نه زنگ تلفن  شد... هرگه زنگ میزد  وارد کوگه 

 را...
ای نشست ... مردی در حالی که نان سنگکی دستب بود از جلویب رد  گوشه

 شد وگفت: اقا...
 مرد به سمتب نگاه کرد..

ــاحب خونه ی اینجا  ــما میدونید این ص ــرفه ای کرد وگفت: ش نوتریکا تن س
 کجاست؟



سه روز  شکایت کردن ازش...  سایه ها  شمهایب را ریز کرد وگفت: هم مرد گ
 د ورفت.... اینجا رو کرده بود خونه ...پیب جول و پالسشو جمع کر

 واستغفراللهی گفت وراهب را کشید ورفت.
 نوتریکا پوفی کشید. امیدوار بود در دانشگاه ببیندش.... کار واجبی داشت.

*********** 
 صدای زنگ تلفن بلند شد.... جاوید نزدین تر بود... گوشی را برداشت.

 بله؟؟؟؟-
 فورا نیم خیز شد....

 خواهر؟ گی شده-
ــده  ــان نگاه میکردند. جاوید مدام اخه گی ش ــگر به پدرش ــش نیما ونوید پرس

 میگفت...
 اخرش هم تلفن را گذاشت روی دستگاه...

 سیمین با هول پرسید: گی شده؟
 جاوید درحالی که ماطرب لباس می پوشید گفت:نمیدونم.... باید برم...

 سیمین با نگرانی گفت:کی بود؟
 جاوید: فاوزه......

شد. جو کمی نامتعادل بود... به  شد و نوتریکا وارد  همان لحظه در ورودی باز
 همین جهت پرسید: گی شده؟

جاویدرو به همســرش گفت:اروم باش زن.. گیزی نشــده که... و رو به نیوشــا 
 گفت: برو یه لیوان اب برای مادرت بیار...
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 نیوشا فورا رفت...
سب را فوت کرد وبه اتاقب رفت.م ویا شتاق نبود تا علت بحث را جنوتریکا نف

شود. در اینه نگاهی به خودش انداخت.اگر ته ریب نداشت... حتما سوختگی 
شخص می نمود....روی تخت  سیگار بود کامال م کوگن ودایره واری که اثار 
 دراز کشید وبه ببرش خیره شد... و به کاب*و*س شب گذشته اش فکر میکرد.

******* 
 ن نشسته وارد خانه شد ... در را محکم بست.جاوید با گشمهایی به خو

شده  سمتب رفت و گفت:گی  سیمین با عجله به  شدن در  صدای کوبیده  با 
 جاوید؟فاوزه طوریب شده؟حالب خوبه؟ب ه هاش خوبن؟

 جاوید حرفی نزد.گهره ی عصبانی و ملتهبی داشت.
 نیوشا اهسته پرسید :بابا طوری شده؟شما حالتون خوبه؟

اش را با طال به اتمام رساند و با نگرانی به گهره ی پدرش خیره نیماهم مکالمه 
 شد. نوید صدای تلویزیون را کم کرد و نگاه پرسشگرش را به پدرش دوخت.

 نوتریکا هم نشسته بود و به جاوید که به او زل زده بود نگاه میکرد.
جاوید از حرص و خشم سرخ شده بود. گنان تند نفس میکشید... و گنان پره 

ای بینی اش باز و بسته میشد که نوتریکا بی اراده از جایب برخاست. جاوید ه
اهســته به ســمتب امد... نوتریکا بی اختیار ین گام عقب رفت.جمع ســاکت 
ساهر  هت و حیرت از  ید. در واقع ب یاب بود. هیچ کس حرفی برای گفتن نمی 

 جاوید جایی برای پرسب نمیگذاشت.
 امد. جاوید ارام به سمت نوتریکا می



به دیوار  تا جایی که کمرش  ید...  نوتریکا هم در ســکوت عقب عقب میخز
ید تند نفس  خورد و ایســتاد. با ایســتادن او پدرش نیز مقابلب ایســتاد.جاو
اا مینی ید.پره های بینی اش باز و  شتابب در ف سهای پر صدای نف شید.  میک

ست به کمرش برد و کمربندش را باز کر شدند. به ارامی د سته می د قدم د و گنب
به ســمت نوتریکا هجوم برد او را روی زمین پرت  بدون تعلل  نده را  ما باقی 
کرد... با اولین ضربه ای که شالق وارانه ،کمربند هوا را رج زد و به کمر او فرود 
امد...نوتریکا کامال روی زمین دراز شــد و لحظه ای بعد فریاد جاوید بود که 

 د.فحب میداد و میزد و فریاد میکشی
نوتریکا روی زمین دست و پایب را جمع کرده بود لبب را به دندان گرفت تا از 
ــورتب میخورد ناله نکند...فکر  ــگن کمربند که به کمر و ص ــربات س درد ض
ست و بزودی همه  سی بیب نی ضربات کاب*و* ست و این  میکرد در خواب ا

رین گتگیز تمام میشــود وگرنه گطور ممکن بود پدر مهربان و صــبورش که بزر
سر پول تو  تنبیهی که برای ب ه هایب در نظر میگرفت حبس کردن در اتاق یا ک
ــد....پس حتما در خواب بود....  ــان بود این نین به جانب افتاده باش جیبی اش
اما گرا بیدار نمیشد.....گرا با هرضربه بدنب تیر میکشید.... دلب میخواست 

 ن....فریاد بزند گرا...اما دریغ از ین ناله ی کوگ
نوید و نیما لحظه ای به جاوید که گون شــیر زخمی به نوتریکا حمله کرده بود 
شان بعید بود و غیر قابل باور ...  سرد و منطقی  نگاه کردند این کار از پدر خون
شــاید علت درنگشــان در کمن به نوتریکا همان ناباوری اشــان بود لحظه ای 

 تافتند...بعد به خود امدند و هر دو به کمن نوتریکا ش
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با اضــطراب  ید را از عقب گرفت و  بازوی پدرش و نیما کمر جاو ید ین  نو
 گفت:بابا...دارین گیکار میکنین؟...بابا توروخدا...

گند ضــربه به ســر و صــورت ان دو هم خورد... نوتریکا خونین و مالین به 
 گشمهای گرد شده وقرمز پدرش نگاه میکرد.

 سر بود.سیمین ناباورانه شاهد نزاع پدر وپ
 نیوشا گریه کنان التماس میکرد:بابا ولب کنین...توروخدا...کشتینب...

نوید به زحمت توانست پدرش را از نوتریکا جدا کند و به گوشه ی دیگر سالن 
شگر فقط نگاه  س سته بود و متعجب و پر ش سیمین دو زانو روی زمین ن ببرد...

 یدید.میکرد...انقدر شوکه شده بودکه توان حرکت در خود نم
سمت نوتریکا که خون الود روی زمین افتاده بود ،دوید. کمن کرد تا  نیوشا به 

 به دیوار تکیه دهد.
ما برایب اورد و پس زد و لیوان از  که نی ید نفس نفس میزد...لیوان ابی  جاو
دست نیما لیز خورد و به زمین افتاد و شکست... و همان صدا جرقه ای بود که 

 ی جاوید در هم امیخت:میخوای منو بی ابرو کنی؟....با فریاد از روی اشفتگ
خجالت نکشــیدی کثافت بی همه گیز... این گه کاری بود کردی....طیبه گه 

 کاری کرده بود.....گه گ*ن*ا*هی کرده بود...گطور تونستی؟
سمتب هجوم برد و لگدی را به پهلویب زد که نفس نوتریکا لحظه ای  و باز به 

وم را بزند که دستان نیما حصار سینه اش شد و او را به بند آمد. خواست لگد د
 عقب کشاند.

با تور و قران....تمومب  با فت: با لحن متزلزل و پرتشـــویشـــی گ ید  نو
 کنین...کشتینب...



 نیوشا در میان هق هقب گفت: تو رو خدا بابا... گی شده اخه؟
ید هم روی اول ین مبل نیما پدرش را مجبور کرد تا لحظه ای بنشــیند...و جاو

ــتان و  ــتانب گرفت . لرزش انگش ــرش را میان دس ــت و س ــس ــر راهب نش س
 زانوهایب کامال مشخص بود... به زور بغاب را مهار کرده بود.

نیوشا م*س*تاصل مانده بود نمیدانست باید باز هم لیوان ابی به پدرش برساند 
ست مادرش که انطور مبهوت و صبانیتب را فروکب کند یا اب قندی به د  تا ع

 حیران روی زمین نشسته بود .... قرصهایب را بیاورد یا نه....
یا به نوتریکا کمن کند که تمام سر و صورتب از ضربات سگن کمربند خون 

 الودبود و مثل مار از درد به خودش مینی ید.
جو خانه کمی ارام شــده بود .... اما ســکوت بدی در فاــا پخب بود که هیچ 

. نوتریکا درد داشـــت اما جرات جین زدن کس قادر به شــکســتنب نبود...
نداشت...هیچ کس هنوز دلیل این زد و خورد را نمیدانست...وکسی جسارت 

 پرسیدن هم نداشت...
 نفس های جاوید ارام تر که هیچ تند تر میشدند.

شاری که به تن زخمی اش امد ناله ای  شد که با ف سر جایب جابه جا  نوتریکا 
شد صدایب در بی اجازه از دهانب خارج  شرد تا دیگر  .لبهایب را روی هم ف

نیاید.دلب میخواســت از درد زار بزند اما فقط پلکهای خســته اش را محکم 
ــمانب را که بیب از حد  ــطرب حدقه ی گش ــا ما ــار داد. نیوش روی هم فش
معمول و از روی ترس و اضــطراب بیرون زده بود را رو به تن تن اعاـــای 

شت.نیما و نوید هم حالی بهتر از او خانواده می رخاند. توقع ین معج زه را دا
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ستادن  ست ای سالن را برای را شوکه بودند که فقط ین گوشه از  شتند.انقدر  ندا
بل  قا فاع از برادر در م فاع... د ماده ی د به نوعی فقط ا ند.  خاب کرده بود انت

 پدر...
ــد.  ــینه خارج ش ــید... و نفس عمیقی که باز مثل اه از س نوتریکا اه دیگری کش

 نفسب نشان از حبس گریه و اشن میداد.حبس ناله هایب از درد...
سرش انطور مظلوم  صدای بی جان او انگار به خود امد... پ شنیدن  سیمین با 

 وار ان گوشه خون الود سعی در مهار بغاب داشت.
شه ی خانه  سرش که در گو ستاد نگاهی به گهره ی پ و به زحمت روی پایب ای

ید با صـــدایی که رعشـــه داشـــت  به دیوار تکیه داده بود انداخت .رو به جاو
 گفت:به گه حقی این بال رو سر پسرم اوردی؟

جاوید سرش را با  گرفت.. نگاه سرخی پر از حرص و عصبانیت به همسرش 
شم بود داد زد  شی از غیظ و بغض توام با خ شی که نا صدای مرتع دوخت و با 

م حق؟....حق و از پسرت :حق؟!...از کدوم حق حرال میزنی سیمین...از کدو
بنرس....حق و از این نامسلمون بنرس...از این بی دین و ایمون بنرس...از این 

 سگ کمتر بنرس....
سـیمین عصـبی بود...سـر تا پایب می لرزید....به زحمت لرزش صـدایب را 

 پنهان کرد و گفت:دارم از تو می پرسم....
سیاه گه جوابی بدم....گی  جاوید مقابلب ایستاد و عصبی تر فریاد زد:من رو

بگم؟بگم پسرم... پسر من ، ته تغاری حاج جاوید نیکنام...تو عالم م*س*تی 
تو یه مهمونی کوفتی .... تو یه کثافت خونه... عصــمت دختر خواهرشــو ازش 



ست درازی کرده به دختر خواهرم...به  گرفته.... بگم لکه دارش کرده.... بگم د
 ....دختر خودم....به طیبه ی من.

شده  شود با بهت به جاوید خیره  سته ی مبل را گفت تا نقب زمین ن سیمین د
سیمین که تمام  شوخی نبود . شتند.قطعا این ین  بود. بقیه هم حال بهتری ندا
وجودش را ضعف فرا گرفته بودزیر لب با تته پته نالید: نه ... این غیر ممکنه.... 

 حقی.. حقیقت ... نداره...
یاد ا با فر ید  پاکب کرده....گی بگم جاو نا  مه داد :گی بگم؟.... بگم  دا

یب  گه ط به دی نه.... بگم طی مادر نمو ســیمین...گی بگم زن.... گی بگم 
ــبانیتی غیر قابل کنترل  ــمت نوتریکا گرداند و با عص ــت....رویب را به س نیس
گفت : تو گی کار کردی با من.. گیکار کردی با زندگی من؟ با یه عمر ابروی 

ســوام کردی نوتریکا...رســوام کردی پســره ی اشــغال....رســوای دو من..... ر
یاه  خاک ســـ به  هرم و  خوا کردی... برو  بی ا نو  م کردی...  مم  ل عا
صوم طیبه رو....  شوندی...بدبختب کردی.... خودتو ... منو... اون طفل مع ن

 گرا؟ گرا پسر؟... دختررو حامله کردی...........
اســمی؟ به گه رســمی....ِد اخه تو کیب  ناگهان نعره زد: به گه حقی؟ به گه

کارش بودی....  بودی.... شــوهرش بودی؟!....هم کیشــب بودی... کس و
سره ی ...  شتی کثافت.... آخه پ صنمی باهاش دا سبت تو با اون گیه؟تو گه  ن
تو با اون گیکار داری؟ گیکارش داشــتی که م*س*تحق این بال بود.... پســره 

 به خاک سیاه نشوندی؟ گرا؟ی بی دین و ایمون... گرا منو 
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گی کم داشتی.... ؟ گی کم داری؟؟؟؟ گرا با من این کار و کردی؟؟؟ گرا... 
ستی؟؟؟ بی همه  ست... مگه تو ادم نی سرت نی تو مگه پدر و مادر مگه با ی 
گیز بی شرال.... گی برات کم گذاشتم... گی کم گذاشتم برات که اینطوری 

شد کمر سربا ... اینطوری  ست  شدی تف  شدی پ شدی لجن...  شکن... 
ــناس.... گی تربیت کردم  ــره ی نمن نش ــدی اینه ی دق...... پس فطرت... ش
ــفت بی  ــره ی بی ص من؟؟؟ اخه... تو ادمی.... تو ... از حیوون کمتری... پس
شه.... طیبه مثل خواهرت بود... خواهرت  سرت نمی همه گیز تو مگه ناموس 

 اون وقت تو ....بود ...... طیب مثل خواهرت بود ... 
شت و لگد به جان نوتریکا افتاد این  ست داد و باز هم با م وباز کنترلب را از د
ــان از نوتریکا کاری نکردند....همه ســر  بار نوید و نیما هم برای جدایی پدرش
جایشان میخکوب شده بودند.... انقدر بهت زده و متحیر بودند که هیچ کاری 

ــاید حس  ــت ونوتریکا هم حقب از انها برنمی امد.یا ش اینکه جاوید حق داش
 بود...

شکل بود... نوتریکا هم دیگر معنی درد را نمیفهمید... فقط حرفهای  باورش م
پدرش مثل پتن بر ســرش فرود می امد... جاوید انقدر زد تا خودش خســته 

 شدو باز روی یکی از مبل ها خودش رارها کرد.....
... با صدای خب دار و دورگه ای باز نفس نفس میزد... سرتاپا خیس عرق بود.

ستی بی اعتبارم  فریاد زد و گفت:گرا نوتریکا ؟فقط یه جواب به من بده....خوا
کنی؟خواســتی بی ابروم کنی؟ خواســتی بهم نشــون بدی که گقدر میتونی 

 کثافت و بی شرم و حیا باشی؟ اره... اینقدر بی شرم و حیا بودی؟اینقدر....



به... بدم  گه جوابی  گه من  به مردم.... به خواهرم.....  با  ســرم.... خدای  .
جوابی؟گی بگم...گی بگم نوتریکا... گه عذری بیارم با این دســـت پرورده 
ــر تا پا لجنی که بزرگ کردم... هرزگی و از کی یاد گرفتی؟  ــر س ام... با این پس
بی ناموســی و از کی یاد گرفته؟ تو مگه خواهر نداری؟ نداشــتی؟ مگه مادر 

سره ی ... تو  نداری؟ شرافت... پ شرم و  مگه تو غیرت نداری بی غیرت.... بی 
گه خونی تو رگته که شــدی تف ســر با  .... شــدی ننگ خانواده ی نیکنام... 

 شدی... با نفس نفس ادامه داد:
تو با من گه کار کردی؟مار تو استینم پرورش دادم... تف تو اون روت بیاد...بی 

نوتریکا....گقدر خورده بودی که این بال رو ســر  همه گیز...از حیوون کمتری
دختر عمه ات بیاری....ِد آخه بی دین و ایمون .... کافرش این کار و نمیکنه.... 
سلمونب این کار و نمیکنه....حیوونب این کارو نمیکنه...با من گه کردی  نا م

.ای ...پســر.... با یه عمر آبروم....اعتبارم....شــرافت زندگیم...ای وای زندگیم
 وای....

خدایا من گه بدی در حقت کردم... این گه مصیبتی بود؟ اخه پسره ی........ 
شه قاتق نونم یا قاتل جون....  سر بزرگ کردم ب ستی؟؟؟ پ ستی؟ گی ه توادم نی

 کمرم و شکستی... نوتریکا.... آخه بی پدر... بی... بی همه گیز...
ادامه ی حرال های نا گفته  و بغاــی که در گلویب گنگ انداخته بود مانع از

سیمین بدون انکه نیم نگاهی  سرش را پایین انداخت...  شد.  ی باقیمانده اش 
به نوتریکا بیندازد سرد و خشن با صدایی گرفته گفت: من دیگه پسری به اسم 

 نوتریکا ندارم....
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و به اتاق رفت... در با صدای وحشتناکی بسته شد و کمی بعد صدای هق هق 
 سیمین که از اتاق به گوش میرسید فاای خانه را پر کرده بود...درمانده ی 

ــید جمله ی  ــختی نفس میکش جاوید هم از خانه بیرون رفت.... نوتریکا به س
 اخر سیمین تمام قوایب را از او گرفته بود....

شد با هر نفس دردی بی امان  ست نفس بک دهانب مزه ی خون میداد...نمیتوان
ساس تمام وجودش را فرا میگر سرفه کرد....اح سر هم  شت  فت...گند بار پ

خفگی داشت....بعد از گند لحظه خون غلیظی از دهانب بیرون زد.... نیوشا 
 در میان هق هقب فریاد زد: نیما ااا...

ید به  و نوتریکا از شـــدت ضــعف پلن هایب روی هم افتاد.وقتی نیما و نو
 کنارش رسیدند گشمهایب بسته بود.

ت ند  من کرد خت هر ســـه ک کا را روی ت تاقب ببرند... وقتی نوتری به ا ا او را 
 خواباندند...

شا گریه کنان گفت: نوید... حا  گی کار کنیم... خیلی ازش خون رفته...  نیو
 دست وپاش شاید شکسته باشن...

به جهنم... بمیره راحت  به درک...  پاســد داد :  با حرص  ید  به جای نو نیما 
کرده... کم بی ابرومون کرده....گقدر  بشــیم... کم واســمون دردســر درســت

ـــده  ها....تو اون خراب ش قدر بهب گفتم....تو اون مهمونی  بهب گفتم...گ
ماری  قدر زهر گه میری ...این گه رفتی... ا قدر گفتم... گفتم ا ها...نرو... گ
نخور....نخور اینقدر که نفهمی داری گه غلطی میکنی.....به گوشــب نرفت 

ت که نرفت....آخه یکی نیست بهب بگه....با طیبه که نرفت....به خرجب نرف
ــتی  ــال اونو گرا باخودت بردی....م*س*تی باش... پس ــتی....اص گیکار داش



باش....نه واسه فامیل .... نه واسه آشنا....م*س*تی یه طرفه...کثافت کاری یه 
 طرال...خدا لعنتت کنه که جز مصیبت واسمون نیاوردی....

اما توان جواب دادن را در خود نمیدید...هم نان نوتریکا صــداها را میشــنید 
 گشهایب را بسته بود.

نیوشــا با هق هق گفت: گطوری تونســته... وای حا  گه خاکی به ســرمون 
 بریزیم؟

نیما م*س*تاصل روی صندلی نشست و سرش را میان دستب گرفت و نالید: 
 نمیدونم....نمیدونم...

 دیم....نوید با غیظ گفت: ببین گطوری بی ابرو ش
و نفس عمیقی کشید و در ادامه رو به نیما که با بغض به نوتریکا خیره شده بود 
گفت: وصــله ی نا جور بود... وگرنه من و تو کی این کارا رو میکردیم....کی 
خانواده رو بی ابرو کردیم...من و تو نه ... تو فامیل کی اینطوری بوده که تنب 

 رو بگو....گفتم ا نه که سکته کنه.... به نوتریکا خورده... هان؟وای بابا
مان.... پس فردا  ما فت: طفلی  با لحن بغض داری گ ید و  ـــا اهی کشــ نیوش
صال  صیبتی بود؟ا گطوری تو روی فامیل نگاه کنه... ای خدا...این دیگه گه م

 فکرشم نمیکردم تا این حد نامرد باشه.....
میرفت، گفت:نامرد....از نوید پوزخندی زد و در حالی که گند قدم در اتاق راه 

کا بود... از روی  به نوتری گاهب  ید ن اونم کمتره...ســنس نفس عمیقی کشــ
صورتب خون جاری بود و ارنجب به طرز وحشتاکی متورم بود و از کبودی به 

 سیاهی گراییده بود.

http://www.roman4u.ir/


ــرش؟ خیلی ازش  ــکهایب را پاک کرد و گفت: دکتر نیاریم با ی س ــا اش نیوش
 خون رفته...

ما که خودشــان هم نگران بودند نگاهی به گهره ی کبود و خون آلود نوید و نی
ید گفت: نترس... ســگ جون تر از این حرفهاســت...  نوتریکا انداختند و نو

تا جون دارن تو برو بخواب... گیزی به صــبح نمونده... افتاب  7ادمای نحس 
 که زد یکی و میاریم با ی سرش....
شد و در نیما گنگی به موهایب زد و گفت:  اون موقع دیره.... و از جایب بلند 

سی میکرد... به ارامی  شده بود و زخمهایب را وار حالی که به نوتریکا نزدین 
 به نوید گفت: بیا یه دز بهب بزن...

ماش خیلی  ـــت... زخ کافی نیس یه دز  فت:  ید بغاــب را فرو خورد و گ نو
 ناجورن... هنوز خونریزی داره...

ص شوی مخ سرنگی را اماده نیما با عجله ک وص داروهای نوتریکا را باز کرد و 
 ی تزریق کرد.

 نوید هم از اتاق خارج شد.
نیما به دســتهای کبود ومتورم و خون الودش نگاه میکرد... جای ســالمی در 
تنب نمانده بود. لبب را گزید و در حالی که با نفس های عمیق ســعی داشــت 

شود. ارام دارو را به او تز سلط  ساکت به نوتریکا به خودش م شا  ریق کرد. نیو
 خیره بود.و اشکهایب روی گونه سر میخوردند.

تزریق افاقه ای نکرد... خونریزی هم نان ادامه داشت.نوید با وسایل پانسمان 
 وارد اتاق شد.



تا باند مشــکلی حل نمیشـــه... بیا کمن کن  نیما با نگرانی گفت: با گهار 
 ی داخلی نکرده نباشه....ببریمب بیمارستان... خدا کنه خونریز

 نیوشا بلند تر میگریست.
نوید ســری تکان داد و پس از ســفارش به نیوشــا که در خانه بماند و مراقب 
ســیمین باشـــد... به کمن نیما او را داخل اتومبیل گذاشــتند و به ســمت 

 بیمارستان حرکت کردند.
 میزد.نیما با ی سر نوتریکا بیدار مانده بود.نوید هم در راهرو گرت 

 نوتریکا هم نفهمید کی به خواب رفت اصال خوابید یا بیهوش شد.
ساس کرد...گند بار  شی اح سوز ستب  ست د شم باز کرد که روی پو وقتی گ
پلن زد همه جا را تار میدید...هنوز هم به سختی نفس میکشید....بعد از گند 

 لحظه که تاری گشمب بهبود یافت گهره ی روزبه را دید...
ه...جناب مهنس...گه عجب گشــم وا کردین... خواســت نیم خیز روزبه:به ب

جا  قا ک فت: هی ا فت و گ مت گر با مالی هایب را  نه  ـــا به ش که روز شــود 
کجا....بذار یه کم حالت جا بیاد بعد.... بی حرکت روی تخت دراز کشــیده 

 بود.اما ثانیه ای بعد گشمهایب از درد پر از اشن شد.
 گفت: درد داری؟روزبه نگاهی به او کرد وارام 

نفســب با  نمی امد. به خس خس افتاده بود و کمی بعد ســرفه مجال نفس 
 کشیدن را کامل از او گرفت.

روزبه با عجله ماســن را روی صــورتب گذاشــت وبا تزریق مســکنی باز او را 
 خواباند.
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 و باز نوتریکا نفهمید کی و گه وقت خواب یا بیهوشی او را ربود.
******* 

 سهر گذشته بود... نوید کارهای ترخیص را انجام داده بود.ساعت از دو 
نوتریکا به هیچ وجه نمیتوانست روی پایب بایستد... زانوهایب دردناک بودند 

 وخم نمیشدند.
ــورتب غیر  ــت. نیما لباس نوتریکا را تنب کرده بود. ص روزبه با ویل ر باز گش

که پ قدر  کامال متورم بود ان ـــا بود. گشــم گنب  ماش بل ت باز قا لکب 
نمیشــد......دور بینی و لبب از تورم و کبودی ســیاه شــده بود. تمام صــورتب 
کبود و متورم و زخم بود... با ته ریشــی که داشــت اشــفتگی و ژولیدگی اش 

 بیشتر به گشم می امدند.
شدت  شاندند. از  روزبه و نیما دو طرال بازویب را گرفتند و او را روی ویل ر ن

 رش وارد شد. اشن در گشمهایب جمع شده بود.فشاری که به زخم های کم
شان به  سگن کمربندی بود که معلوم نبود علت فرود امدن سر تنب جای  سرا

 وجود او واقعی است یا...
 داخل ماشین نه میتوانست بشیند نه توان دراز کشیدن داشت.

صدا نفس عمیقی  سر هم با  شت  شکند... گند بار پ اب ن شت بغ سعی دا
 انی پرسید: خوبی؟کشید.نیما با نگر

 نوتریکا جوابی نداد.
ــتب تکیه داد.با خره  ــرش را به کف دس ــکوتب ازاردهنده بود.نیما کالفه س س
رسیدند... هر گند کسی هم منتظرشان نبود. سیمین و جاوید در خانه نبودند. 

 و سیما و جالل هنوز از قایه مطلع نشده بودند.



ــتاده بودند و به او  که مثل ین موجود نزار و رنجور به طوطیا و طال مبهوت ایس
کمن نیما ونوید ســالنه ســالنه خودش را روی زمین میکشــید نگاه میکردند. 
شده  سر برده بودند وامروز تازه متوجه  شته در خانه ی عزیز به  شب گذ انها دو 

 بودند که گه اتفاق شومی رخ داده است.
 د.روزبه در حمام پانسمان های کمرش رابرای بار دوم عوض کر

احتمال عفونت زیاد بود. نوتریکاتمام مدت ســکوت کرده بود. فقط از درون 
سا برای نوتریکا که  ساعت طاقت فر سوخت... و تحمل میکرد.بعد از ین  می
سکنی که  شید. با م شت با خره روی تخت دراز ک شکنجه میگذ شتر مثل  بی

 روزبه به او تزریق کرده بود.ارام تر شده بود.
گریان لبه ی تخت نشست و گفت: تو که مارو نصف جون نیوشا با گشمهایی 

 کردی....حالت خوبه؟
ست وگفت: مگه  شک سکوت دو روزه اش را  صدایی گرفته با خره  نوتریکا با 

 مهمه؟
 نوید:نه اصال مهم نیست....

 نوتریکا باز سکوت کرد....
 روزبه : نیوشا جان بی زحمت برو یه سوپی گیزی اماده کن....

ق خارج شــد. گند لحظه بعد با سرال ســوپی وارد اتاق شــد ... و نیوشــا از اتا
 لبخند تلخی زد و گفت: خودم بهب میدم....

 قاشق را به سمت دهان نوتریکا گرفت و گفت:بیا بخور...
 نوتریکا با صدای خب داری گفت: بکب کنار دست تو...
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 روزبه:ِد نشد دیگه....باید بخوریب...زود تند سریع...
ص دای بلندی به نظرخودش اما خفه رو به نیوشا گفت: مگه کری... نوتریکا با 

 بهت میگم نمیخوام.....
نوید با عصبانیت گفت: به جهنم که نمیخوای... به درک... فکر کردی ... نازتو 

 میکشیم....
 نیما بازوی نوید را کشید و با نگاه او را به ارامب دعوت کرد.

به زور داد زد: گورتو گم کن. کا  جا نوتری .. کســـی مجبورت نکرده این
بمو....ن...ی....و نفس کم اورد. خواست نفس عمیقی بکشد که پهلویب تیر 

 کشید و گهره اش در هم رفت...و سرفه اش گرفت.انگار داشت خفه میشد.
فت: خیلی  کا گ به نوتری خت و ســنس رو  ندا ید ا به نو گاه پر غیظی  به ن روز

ضع و از این خرابتر خوب...اروم باش.... و رو به نیما گفت:  اینو ببر بیرون تا و
 نکرده....

 و سعی داشت نوتریکا را ارام کند.
ــرمب گیزی تزریق میکرد  ــرمی به او زد و همانطور که داخل س روزبه ابتدا س
ــت... تا  ــع دنده هات هیچ خوب نیس ــار نیار وض گفت: اینقدر به خودت فش

 ی...همین جا هم که خونریزی داخلی نکردی خیلی شانس اورد
 نوتریکا به سختی پرسید: ساعت گنده؟

ــته...تواین  ــگاهت گذش ــاعت گیکار داری... از وقت کالس دانش روزبه:به س
 هیری ویری درس خون شدی؟فکر کن گهار گهارونیم....

 نوتریکا نا ن پرسید: بعد از سهر؟
 روزبه: به قیافب میخوره صبح باشه؟



 دم....نوتریکا بریده بریده گفت: گند ساعت خواب بو
شید. کمی داغ بود.درجه  شانی اش ک ستی به پی روزبه متعجب نگاهب کرد. د

 را در دهانب گذاشت تب داشت... کم کم داشت به هذیان گفتن می افتاد.
مام بیهوش  ین روزه ت کاش خواب بودی ...  پاســد داد:  ندی  بالبخ به  روز

 بودی.....حا  هم استراحت کن زمان میبره تا کامال خوب بشی....
ــید: تو  ــید ، پرس ــدایی که دیگر به زحمت به گوش میرس نوتریکا با تردید و ص

 میدونی گرا این بال سرم اومده....
ــده بود .... نوتریکا  ــم به او خیره ش روزبه رنگ نگاهب تغییر کرد حا  با خش
پلکهایب ســنگین شـــد و روزبه بدون انکه جوابب را بدهد، پس از انکه از 

 ز اتاق بیرون رفت....و در را بست.خوابیدن او مطمئن شد ا
همه در حیاط نشــســته بودند ... در حالی که طال و طوطیا هم به جمعشــان 

 پیوسته بودند....روزبه به سمتشان رفت و به درختی تکیه داد.
 نیما:حالب گطوره؟

شید و  شه... داغون.... خراب.... و نفس عمیقی ک ستی گطور با روزبه: میخوا
 نو ندادی....گفت:.... تو جواب م

 نیما تعجب پرسید: گه جوابی؟
روزبه نفس عمیقی کشــید و گفت: نگو از حال رفتنای گند شــب پیب خاله 
فاوزه به حال و روز ا ن نوتریکا بی ربطه که باور نمیکنم....رک و پوســت کنده 
بگو جریان گیه... نخواســتم گوش بدم ولی اونقدر دایی و زندایی بلند بلند 
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ــم... جریان این بی ابرویی گیه که تو خونه ی  حرال میزدند که ــید به گوش رس
 شما و خاله فاوزه مشترکه؟که حال و روز شما و دختر خاله طیبه مشترکه؟

ــب را فوت کرد و با  ــیگاری اتب زد و نوید هم با حرص نفس نیما با حرص س
 انگشتهایب به شقیقه اش فشار اورد.

ــکوتی طو نی ارا م گفت: گی  ــرش نیما بعد از س بگم؟بگم برادرم ناموس س
 نمیشه....بگم....

طوطیا و نیوشا بغاشان شکست و اشکهایشان ارام روی گونه های دو دختر به 
 حرکت در امد.

******* 
پنج روز گذشته بود سیمین در اشنزخانه خرید هایب را جابه جا میکرد همه ی 

های مردم  مایحتاجشـــان را از دورترین نقاطی که ممکن بود خرید...از نگاه
سرش به بار اورده بود با  سوایی که پ شت به گمانب همه ی مردم از ر هراس دا
به  ند روز بود خواب  نه راه میرفت...گ خا ید ســردرگم در  جاو ند... خبر بود
گشمانب نیامده بود... نیوشا کمتر به سالن می امد و بیشتر در اتاقب بود نیما 

ــرکت را به امان ماهان رها کرده ــر  و نوید هم ش بودند و اکثر اوقات در خانه س
 میکرد....

شانی اش زد و گفت:  سمت ایفون رفت و به پی صدای زنگ در امد...نوید به 
 وای...عمه اینا و عزیز اومدن...

شید و گفت: باز کن در و.... زود تر از اینها منتظر امدن  جاوید نفس عمیقی ک
 انها بود.



شــدند در اخر هم طیبه ســر به زیر  اول عزیز بعد هم فاوزه وحمیده وارد خانه
 سالمی گفت و وارد شد...

نوید و نیما اهسته پاسد گفتند و نوید به طبقه ی با  به اتاق نیوشا رفت تا خبر 
امدن مهمانان شاکی را بدهد و نیما هم کمی بعد گوشه ای نشست. سیمین به 

بعد امدند. زمین خیره بود... انگار که او مقصر است. جالل و سیما هم مدتی 
شوکی  صور نمیکردند با  شهد میگفتند حتی ت سفر م شاط از  شور و ن وقتی با 

 عظیمی این گنینی رویارو شوند.
جاوید هم سیگاری را روشن کرد و با حرص دودش را به حلق میفرستاد. جمع 

 هم نان ساکت بود.
بعد از مدت کوتاهی فاوزه بی مقدمه شروع کرد: این رسمب بود داداش....من 

 طیبه مو سنردم دست شما... اینطوری امانت داری کردی....
نگاهب را به ســیمین دوخت و گفت: ســیمین جون....دســت مریزاد... خوب 
مزدمون و گذاشتی کف دستمون....اینطوری پسرم پسرم میکردی.... حا  بیا 
شن  سیت و تحویل بگیر..... ا ست و تحویل بگیر.... بیا عروس بی عرو عرو

 پشت دست پاک کرد و با زاری ادامه داد:گشمب را با 
بیا زن بی شناسنامه ی پسرت و تحویل بگیر.... بیا نوه اتو تحویل بگیر ....من 
گه ِگلی بگیرم به سرم....به دهن مردم....با این خفت گطوری روزم و به شب 
برســونم...گه جوری توروی در و همســـایه نگاه کنم.... شــما باید جوابگو 

 باشین....
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باید جواب این تازه یتیم شــده رو... من بی کس شــده رو بدین.... رو به  شــما
 جاوید گفت:

شمتی گفتم.... یادته گفتم این دو تا دختر و مثل ب ه های  سر خاک ح داداش 
به تو  یادته داداش... من  خودت بدون.... گفتی رو تخم گشــمم جا دارن... 

ید مرد اعتماد کردم.... گفتم مرد خونه ام داداشــمه....  گفتم اگه داداش جاو
خونمه ب ه هام از نگاه بد در امونن...از اســیب مردم در امونن... نمیدونســتم 
شمه... این  سر دادا سون پ سیب ر ستم ا شمه....نمیدون نگاه بد تو خونه ی دادا
کار  گه  حا  من  خان داداش... این رســمب نبود ....داداش  رســمب نبود 

 .گه خاکی بریزم به سرم....کنم... ای خدا من گه کار کنم...
 و بنای گریستن گذاشت....

ــیه روهمین امروز  ــرت بیاد پایین...باید قا ــبانیت گفت: بگو پس عزیز با عص
 فیصله بدیم...

 حمیده: اخه عزیز فقط گند ماهه از فوت بابا گذشته...
ما... شــرعا... عرفا... زن و شــوهر  قد کنن....رســ تا ع ید این دو  با عزیز: 

ین سالی هم گم و گور بشن تا این ب ه به دنیا بیاد....برن سر خونه بشن....یه 
 زندگیشون.....

سیاه پوش شوهرمم.... طیبه و حمیده  فاوزه گریه کنان گفت:عزیز.... من هنوز 
شون  سی راه بندازم....دادار و دودور و جهاز ک ساط عرو سیاه پوش پدرشه....ب

 نم؟مردم گی میگن....راه بندازم.... تازه دختر بزرگم و گیکار ک
ــبانیت گفت: مردم گی میگن؟گی  ــد و با عص ــر جایب جا به جا ش عزیز س
میخوای بگن؟ دختر بزرگ و دم بخت داری که داری... کوگیکه رو هنوز خاک 



باباش خشن نشده شوهر میدی که میدی...این نقل حرال مردم باشه بهتره یا 
 ب ه ی حرومزاده تو دومن طیبه؟کدوم.....هان....

ــد....جالل به برادرش خیره  ــتب خیس عرق ش جاوید با این حرال تیره ی پش
شت...روی  شت.....اگر هم دا سرش پایین بود و حرفی برای گفتن ندا شد که 

 حرال زدن نداشت....
جاویدبرای اولین بار بود که جلوی کســی گردن خم کرده بود وشــرمنده بودو 

زی پســرش باعث جوابی نداشـــت...شـــاید هیچ وقت فکرش را نمیکرد رو
ندگی کرده بود ولی  با عزت و احترام ز ـــد....عمری  باش ندگی اش  شــرم
حا ....نفس عمیقی کشــید و به ســیمین که ارام ارام اشــن میریخت خیره 
شت... برای اولین بار دلب  شتیبان میگ صر نبود به دنبال پ شد....به دنبال مق

ناه دیگران نه خودش پ ـــد....  باش ناهب کس دیگری  ـــت پ ... دلب میخواس
میخواست به کس دیگری تکیه کند....نه خودش تکیه گاه دیگران... با خودش 
زمزمه کرد: خدایا این حقه....منی که یه عمر با شرافت زندگی کردم با ابرو...با 
این ننگ گه کنم خدا....اب دهانب را همراه با بغض گند روزه اش فرو داد و 

 گفت: خدایا.... شکرت...
ین گفت: برو پسرت و صدا کن .... میخوام ببینمب... میخوام عزیز رو به سیم

تف کنم تو صورتب که این ننگ و زده رو پیشونی خونواده ی نیکنام....نگاهی 
ید انداخت و با تاســف گفت: به پســرت شــرع یاد ندادی؟ دین یاد  به جاو
ندادی....آدم بودن یاد ندادی....برو صـــداش کن...برو صـــداش کن... تاج 

 ...ته تغاریتو....با تمسخر گفت:پسر نازنین تو...سرت و.
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 جاوید سرش پایین بود و به پایه ی میز روبه رویب نگاه میکرد....
 نوید و نیوشا هر دو به نرده ها تکیه داده بودند و صحبت ها را گوش میدادند....

شد و از پله ها با  رفت. در  شید و به ارامی از جایب بلند  نیما نفس عمیقی ک
سمت اتاق م شدیم رفت... و به  سکه ی یه پول  شا گفت:  یان راه به نوید و نیو

 نوتریکا رفت....
نوتریکا روی تخت دراز کشیده بود.... نگاهب به ببر سیاهب بود که در سقف 

 کمین کرده بود.
سمتب رفت... هیچ کدام  سوخت... به  نیما وقتی او را میدید. دلب برای او می

 فته بودند که هیچ به نظر بد تر هم می امدند.از زخمهایب بهبود نیا
 به ارامی لبه ی تخت نشست.

 نوتریکا هیچ واکنشی نشان نداد.
نیما اهســته گفت: بیا عزیز اومده... کارت داره... خودش هم نفهمید گرا از 

 امدن عمه فاوزه و حمیده و طیبه گیزی به زبان نیاورد.
 .نوتریکا گیزی نگفت. واکنشی هم نشان نداد

نیما از جایب بلند شد و به سمت کمد رفت.پیراهنی را بیرون اورد و گفت: بیا 
 اینو بنوش...

پانســمان  که حین تعویض  تادین وخونی  به خاطر لکه های ب باس خودش  ل
 هایب جاری میشد کثیف شده بود.

 نوتریکا هنوز بی حرکت و ساکت بود.نیما او را بلند کرد.
 ید.نوتریکا از درد گهره در هم کش



تازه  هایب هنوز  بلوزش را در اورد... زخم ید و ما نفس عمیقی کشـــ نی
 بودند...نوتریکا تمام مدت سعی داشت ناله اش را خفه کند...

نیما شـــانه ای اورد وموهایب را مرتب کرد و دســـت زیر بازویب انداخت و 
 کمن کرد روی پا بایستد.

 د را صدا زد.نوتریکا نمیتوانست... پاهایب درد میکردند.نیما ، نوی
 حا  با کمن ان دو میتوانست حد اقل گند قدمی راه برود.

سختی  صاب غذا هم کرده بود. به  شت....اعت ضعف دا تمام بدنب درد میکرد 
 با کمن برادرانب ارام و لنگان از پله ها پایین می امد.

طیبه زیر گشــمی نگاهب کرد گیزی که میدید باورش نمیشــد کم مانده بود 
شمب را کنترل کرد به نوتریکا نگاه میکرد قالب تهی ک شن گ ند...به زحمت ا

تمام صــورتب متورم و کبود بود گشــم گنب انقدر ســیاه و کبود شــده بود که 
بسته مانده بود... به خاطر پیراهن نازکی که پوشیده بود و استین هایب با  رفته 
کامال مشــخص بود.... خودش هم کتن  بود. دســتهای کبود و زخمی اش 
فاوزه.... همین و  تان سریف  ند ســیلی از دســ حد گ ما فقط در  خورده بود ا
شت او را زده بودند...به این حال و روز  صد ک همین...اما نوتریکا... انگار به ق

 نوتریکا راضی نبود...صد بار به خودش لعن و نفرین فرستاد....
سالم صدایی گرفته که برای خودش هم غریبه بود  رد همه ک نوتریکا زیر لب با 

ید به ســمتب گرخیدند و ناباورانه به صــورت و تن و بدن اش و  حتی جاو
 شــب نگاه میکردند....جاوید خودش هم باور نمیکرد که پســرش را دســتی 
شار میداد  سته ی مبل را ف سیمین د شد....  ستی به این حال و روز انداخته با د
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شن می ر شب نگیرد.... فقط ا سمتب ندود و در آ*غ*و* سیما که به  یخت...
ــرا میجوید از برادرش توقع  ــبیلش ــدقه اش ی رفت. جالل س هم در دل قربا ص

 نداشت.
عزیز نگاهی به نوتریکا ســنس جاوید انداخت ...توقع این وضــعیت را اصــال 

 نداشت... با لحنی شماتت بار گفت:گه بالیی سرش اوردی مرد؟
 د.جاوید حرفی نزد فقط صدای هق هق سیمین خانه را پر کرده بو

نوتریکا روی پله های سرد نشست سرمای زمین لرزش را بیشتر میکرد اما مهم 
ــمت  ــا هم به س ــتند و نیوش ــس نبود.... نوید و نیما هم با اختالال گند پله نش
صرار میکرد تا کمی از ان  شت و به مادرش ا شنزخانه رفت وبا لیوان ابی باز گ ا

 ....بنوشد .نوتریکا به صورت رنگ پریده ی طیبه خیره شد
عزیز نفس عمیقی کشــید و نگاهی به نوتریکا ســنس طیبه انداخت و ســری از 
ستگاری  سر برن خوا سم اینه که خونواده ی پ سف تکان دادو گفت: ر روی تا
ساب کتاب  ولی ما فرصت این کارا رو نداریم... خوش ندارم پس فردا مردم ح

نمیخواد یه کنن که گرا ب ه زود اومده گرا دیر اومده.... ســور و ســـات هم 
غا میرســونن  ها هم کال به  ها بفهمن... غری که خودی  مجلس ســـاده 

 بهشون....نفس پر صدایی کشید و گفت:نظرت گیه جاوید... موافقی؟
 جاوید هم نفس عمیقی مثل آه کشید و گفت: من حرفی ندارم عزیز ...

 عزیز: تو گی سیمین.....
 د...سیمین فقط گریه میکرد.... و سکوت اختیار کرده بو



عزیز به ارامی از جایب بلند شد و کنار عروسب نشست دستهایب را گرفت و 
گفت:ببین سیمین جان....ما گاره ی دیگه ای نداریم....طیبه که دختر بدی ... 

 و ماند گه بگوید... اهی کشید و گفت: اتفاقیه که افتاده..
ستاده.... نوتریکا میان ح سرت یه خبطی کرده باید پاش وا شم پ عزیز  رالبعد

 امد وبا صدایی که انگار از ته گاه می امد گفت: از کجا معلوم؟
صبی فریاد زد: خفه  شدند....جاوید ع همه در بهت و ناباوری به نوتریکا خیره 
خون بگیر تا نزدم اونور صــورتت و بیارم پایین... جاللی بازوی برادرش را به 

 معنای ارام شدن فشرد.
ازک کرد و جیغ زنان گفت: خوشم باشه.... فاوزه حق به جانب پشت گشمی ن

به این روز انداختی.... من ازت نمیگذرم خدا هم از  دختر من و توی کثافت 
ید و با گریه گفت:داداش تو به من بدهکاری....  تو نمیگذره....رو کرد به جاو
ابروی دخترم و بهم بدهکاری......یه شناسنامه ی سیاه شده بهم بدهکاری.... 

که به دخترش  و حینی  ته بود رو  ناســزا گرف باد  به  به را  له و زاری طی نا با 
گفت:خیالت راحت شــد... همینو میخواســتی گشــم ســفید.... حا  من گه 
ـــده... فکر نکردی  ـــده.... یتیم ش یل ش به ی ذل به ســرم بریزم طی خاکی 
همینطوریشم کسی واست تره خرد نمیکنه... حا  نوه ام و بذارم رو سرم حلوا 

 نم.... دختر منو به خاک سیاه نشوندی....حلواش ک
شدت میگرت در  سهای تند طیبه که از روی گریه لحظه به لحظه  صدای نف و 

 میان هق هق فاوزه گم شد.
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شید و او را بلند کرد و رو به جاوید با  شد و بازوی طیبه را به گنگ ک فاوزه بلند 
ر   ن اگه این پسلحنی پر شکوه و گالیه گفت: به خداوندی خدا نمیگذرم ازتو

سم... به بی  شو گردن نگیره... به این وقت عزیز... به جون عزیز ق ابالیت خطا
بی فاطمه ی زهرا نمیگذرم ازت داداش.... نه از تو ... نه از پســرت.... والله 

 نمیگذرم....
و هر دو باگریه از خانه خارج شدند.... عزیز گادرش را سر کرد و در حالی که 

شمب را ب شن گ ست بلند ا ست می زدود گفت: جاوید.... روش د شت د ا پ
نکن.... جوونه.... جاهله.... گند وقت دیگه مراسم داریم... دامادیشه....دیگه 
از این داغون ترش نکن...و روی ســیمین را ب*و*ســید و زیر لب خداحافظی 

 کرد و به همراه حمیده از خانه خارج شدند.....
****** 

سوپی وار سینی  شد اما سیمین با  شد.... دلب به حال نوتریکا ریب می د اتاق 
 سال نوتریکا از گشمب افتاده بود.... 20حرفی نمیزد....به اندازه ی 

 سیمین: پاشو یه گیزی بخور....
ــد گفت:مامان...من هیچ کاری  ــنیده میش ــختی ش ــدایی که به س نوتریکا با ص

 نکردم...به خدا راست میگم....
ــبانیت گفت:پس ا ــیمین با عص ــم دروغم س ــمون اومده.....قس ین ب ه از اس

سته گلیه که به  شته... د شی گذ شم تو ببخ سم و من ببخ نخور....دیگه کار از ق
ست کردم این جور جاها نرو....این  ستی...گقدر التما اب دادی بایدم پاش وا

 آت آشغا  رو نخور.....بیا....همین و میخواستی....



د و گفت: وای که گه ارزوهایی نفس عمیقی کشید گشمهایب پر از اشن ش
واست نداشتم.... واسه دامادیت.... واسه عروسیت....اشن جاری شده اش 
ست پاک کردو گفت: خونه خرابم کردی....بی ابروم کردی....بی  شت د را با پ
تاق  ندادو از ا مانب  یه ا فامیل... مردم....گر ابروم کردی... جلوی شــوهر....

 بیرون رفت.
ــمهای ــده بود هنوز هم باور نمیکرد  نوتریکا به گش ــم ببرش خیره ش پر از خش

 باورش نمیشد با طیبه گنین کاری کرده باشد....
 یعنی واقعا داشت پدر میشد؟ مگر گند سالب بود؟

کان  نگ... این ام قت... این ن ما که ... این ح ین ب*و*ســـه نبود  این دیگر 
سنهر که حا  مع صوص در خانه ی  شب بخ شاید از ان  شت...  لوم نبود ندا
 کجاست و دود شده بود گیزی به خاطر نداشت. اما گنین اتهامی....

روی تخت نیم خیز شد....نکند راست باشه....ان روز وقتی گشمهایب را باز 
کرده بود دراتاق ســنهر بود.... اما به یاد نداشــت....پس کاب*و*ســی که دیده 

ستاز شیده بود؟ یا اثر ان قرص اک شمهایب رابود.... یعنی انقدر نو  ی بود؟ گ
 بست... وقتی زیاد مینوشید به گرت وپرت گفتن می افتاد... اما...

زیر لب گفت:منگ بودم ... خیلی منگ بودم... ولی نه اونقدر که بخوام.... که 
کاری نکردم...من هیچ  له....من هیچ  حا نداره...م کان  نه این ام نه  بخوام.... 

شمام  سته بود...فقط گرت و پرت میگفتم غلطی نکردم....من یادمه....آره گ ب
خورم....دری وری  ی م یو  گ گوب  کردم...دارم  ن کاری  من  نه  ین.... م ه

 کجا...عملب کجا...
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خدایا کمکم کن...به جون خودم دیگه از این غلطا نمیکنم...فقط این دفعه... 
بار....حل بشـــه... تموم بشـــه... خودت میدونی....به جز تو  یه  فقط همین 

 یست.... خودت کمکم کن...هیشکی شاهدم ن
خدا گطور میخواســـت به کســی کمن کند که مدتها بود حتی ین بار هم 

 صدایب نکرده بود...
 م*س*تاصل و پریشان فکر میکرد... به اتفاقی که نمیدانست رخ داده یا نه...

ســرش درد میکرد....پهلوهایب تیر میکشــید....و کمرش که به خاطر ســگن 
ند زخمی و کبود بود با خس خس نفس  کمرب خت.... هنوز هم  میســـو

 میکشید...
 صبح بود.... 8ساعت

ــوخت.... در  ــدو به حمام رفت...دلب برای خودش میس ارام از جایب بلند ش
اینه نگاهی به صورتب انداخت.... بغض کرده بود....گشمانب فروغ سابق را 

 نداشت....اهی کشید و گند لحظه بعد لبخندی تلد به لب اورد....
نمیشــد ِورد زبانب آه باشــد....ارام از پله ها پایین امد...به خاطر درد  باورش

پهلوهایب کمی خمیده و دو  راه میرفت... هنوز کســی از خواب بیدار نشــده 
 بود.....

ــیری خورد وزیر لب زمزمه کرد:خدایا.... از خانه  ــدا لیوان ش ــر و ص بدون س
 خارج شد....

 د.. مثل گند روز پیب...به خانه ی سنهر رفت... کسی انجا نبو
 تلفنب را هم جواب نمیداد.... شماره ی کیمیا را گرفت.

 پس از گند بوق صدای پر عشوه اش را شنید.



 جانم؟-
 نوتریکا: سالم کیمیا

 کیمیا با عشوه گفت: گه عجب...
 نوتریکا بی مقدمه گفت: از سنهر خبر داری؟

 .کیمیا با طعنه گفت:فکر کردم زنگیدی حالمو بنرسی..
 نوتریکا با عصبانیت گفت: بهت میگم از اون نامرد خبر داری یا نه؟

 کیمیا با خنده گفت: من گه میدونم کودوم گوریه...
 نوتریکا اهسته گفت: راست میگی؟

 کیمیا: دروغم گیه.....؟
 نوتریکا حرفی نزد... دیگر به خودش هم اعتماد نداشت... وای به حال بقیه...

دن به او پیام داده بود. اهمیتی نداد. بی هدال در خیابان تماس را قطع کرد...  
 سالنه سالنه راه میرفت... میدید گگونه همه نگاهب میکنند... با تعجب...

بدن اش و  شــب... گه میگفت؟ گه  تاده بود... گهره اش ...  از ریخت اف
 میکرد؟ اصال کاری میتوانست بکند؟ اشفته و حیران فکر میکرد به اتفاقاتی که

 در پیب رو داشت.
فکر میکرد به خشــم پدرش... به نگاه های مادرش... به روزهایی که از صــبح 

 برایب حرام شده بودند...
نمیدانســـت کجا برود.. اصــال جایی برای رفتن دارد.... ؟ گگونه ثابت کند 

 گیزی را که حتی خودش هم به ان شن دارد.
 ت.درعمرش اینقدر حس پوگی و نفرت از خودش را نداش
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ــت هنوز  ــته بودند... اما بی اهمیت به دردی که داش راه میرفت... پاهایب خس
 راه میرفت. از زجر دادن خودش لذت میبرد.

دیگر حتی نمیتوانســت به مریم و مرگ شــیده و هیچ کس دیگری فکر کند... 
 دغدغه ای برایب بوجود امده بود... از او بزرگتر بود. کوگن بود برای حلب...

شت که بتواند ادعا برای ختم ب ست ندا ه خیر کردنب نا توان بود... گیزی در د
صحت دارد.... اگر واقعا کاری  شود همه گیز  شخص  کند... اگر ادعا کند وم

 کرده باشد و فرزندی داشته باشد؟
نفسب را فوت کرد....دلب میخواست با کسی حرال بزند.... دلب میخواست 

 خسته شده بود.با کسی دردودل کند.... دلب پر بود... 
به هیچ گیز و همه گیز فکرمیکرد...  بی هدال راه میرفت.... و فکر میکرد... 

 کاش کسی راهی پیب پایب میگذاشت...
ماشـــا میکرد.... گوشـــه ای روی نیمکتی  ها را ت قدم میزد.... ب ه  پارک  در 

 نشست....
 نمیدانست گقدر گذشته ... که پیر مردی گفت: اجازه هست جوون؟

 سرش را بلند کرد و به پیره مرد خیره شد...کمی خودش را کنارکشید.نوتریکا 
پیرمرد یا الله ی گفت و نشست... در حالی که روزنامه اش را باز میکرد گفت: 

 دیگه هوا هوای بهاریه...
 نوتریکا نگاهب هم نکرد...

 پیرمرد با توجه به ساهرش گفت: تصادال کردی؟
 .نوتریکا ساکت به رو به رو خیره بود

 پیرمرد دست در جیبب کرد و مقابلب گرفت و گفت: بخور قوت بگیری...



 نوتریکا به کف دست پینه بسته اش نگاه کرد... نخودگی کشمب و بادام...
 اهسته گفت: ممنون....

 پیرمرد نشنید... بلند گفت: رنگت پریده ....
سن تو بودم خ شت و پیرمرد لبخندی زد و گفت: هم  ده از ننوتریکا بادامی بردا

 لبم جدا نمیشد...
 نوتریکا گیزی نگفت...

شکلت حل  شا الله م شد و گفت: ان  سر جایب جا به جا  سختی  پیرمرد به 
 میشه.... توکل کن به خدا...

 نوتریکا با حرص گفت:همه همینو میگن...
 پیرمرد خندید و گفت:پس حرال زدن هم بلدی؟

 .نوتریکا میخواست از شر ان مرد پر حرال فرار کند..
پیرمرد حین گرخاندن تســبیح در دســتب گفت: خدا بنده هاشــو فراموش 

 نمیکنه............
 نوتریکا گیزی نگفت و پیرمرد میخواست ادامه دهد...
 ین جفت گوش مفت گیر اورده بود برای نصیحت....

 نوتریکا با حرص گفت: من به خدا اعتقاد ندارم....
 و از جایب بلند شد.
 ت وگفت:اینطور نگو جوون... کفره... توبه کن...پیرمرد دستب را گرف

نوتریکا دسـتب را با خشـونت از دسـت مرد کشـید و با قدم های تندی سـعی 
 داشت از او فاصله بگیرد ...
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 پیرمرد با صدای بلندی گفت: گر صد بار توبه شکستی بازآی...
 د؟!ننوتریکا فقط به سرعت گام هایب افزود... کالفه وحیران مانده بود گه ک

****** 
 در را با کلید باز کرد...

 نبی خان حیاط را جارو میکرد...
 نوتریکا: سالم نبی خان..

 نبی خان بدون اینکه نگاهب کند مشغول کارش بود.
با لحن تلخی گفت: نبی خان جواب ســالم  نوتریکا نفســب را فوت کرد و 

 واجبه...
که ...   اله ا  نبی خان نگاهب کرد وســری تکان داد وگفت: نه واســه کســی 

 الله.... و راهب را کشید ورفت.
 نوتریکا تنها زهر خند زد.

سیمین  ساکت بود.  سرد و  اای خانه بی روح و  شد... ف به ارامی وارد خانه 
 وسیما مقابل تلویزیون خاموش نشسته بودند.

 نوتریکا اهسته گفت: سالم....
هنوز نبســته بود که  کســی جوابب را نداد... بی حرال به اتاقب رفت... در را

 طوطیا و نیوشا از اتاق نیوشا بیرون امدند. نگاهب به انها افتاد.
نیوشا گشم غره ای رفت وبه سرعت از پله ها پایین رفت. طوطیا هم گند قدم 

 تا دم پله ها رفت... اما ایستاد...
 نوتریکا سرش را پایین انداخت وخواست در را ببندد که طوطیاگفت: سالم...

 کا با کورسویی امید به او نگاه کرد.نوتری



 طوطیا کمی این پاو ان پا کرد وبا خره تصمیمب را گرفت وگفت: خوبی؟
 نوتریکا به زور لبخندی زد.

طوطیا خیلی نمیتوانسـت به صـورتب نگاه کند... شـاید یکی از علتهایب این 
 بودکه فورا بغض میکرد.

 نوتریکا اهسته گفت: طوطیا؟
 طوطیا: بله؟

 کا با من من میخواست حرفی بزند که طوطیا اهسته گفت: بیام تو اتاقت؟نوتری
 نوتریکا عقب رفت و طوطیا به محض ورودش در را فورا بست.

 نوتریکا نگاهب میکردو طوطیا گفت: حالت خوب نیست؟
 نوتریکا لبه ی تخت نشست وگفت: من هیچ غلطی نکردم....

 طوطیا مات نگاهب کرد.
 عجب نگاهب میکرد گفت: باور نمیکنی نه؟نوتریکا به او که مت

 طوطیا نفسب را فوت کرد وگفت: گرا طیبه باید هم ین حرفی بزنه؟
ــل  ــد.... ارام گفت: گون اص ــت نفس عمیق بکش نوتریکا با حس درد نتوانس

 کاری در رفته...
 طوطیا مقابلب ایستاد وگفت:گی؟

 ســنهر بود و او هم نوتریکا ناگارا تعریف کرد... گفت که طیبه ان روز خانه ی
ــعی کرده بود از واقعیت  ــت با خوردن م*ش*ر*و*ب س ــاعدی نداش حال مس
ــب تا  ــم کند... جریان همان ین ش بگریزد ودر دنیای م*س*تی وقایع را ها

 صبح بیرون ماندن را برای طوطیا گفت.
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 طوطیا با ترس پرسید: حا  سنهر کجاست؟
 . باید بگردم دنبالب....نوتریکا سرش را پایین انداخت وگفت:نمیدونم...

 طوطیا با لحن ناامیدی گفت:اخه گطوری؟
 نوتریکا به کشیدن اهی اکتفا کرد.

 طوطیا: نوتریکا؟
 نوتریکا نگاهب کرد.

 طوطیا با من من گفت: راست میگی؟
 نوتریکا با غیظ گفت: تو هم باورم نکن....

ا ی طوطیا نگاهب کرد... گشــمهای خاکســتری اش مغموم بودند... نوتریک
 همیشگی نبود....

 لبخندی زد وگفت: از اولشم باور نکردم...
نه ات  فت:گرســ ند وگال گونه گ مان لبخ با ه یا  گاهب کرد وطوط کا ن نوتری

 نیست؟
 نوتریکا به گوشه ای خیره شد وگفت: ممنون...

 طوطیا اهسته گفت: همه گیز حل میشه...
نیوشا وارد شد وگفت: و از جایب بلند شد... هنوز از اتاق خارج نشده بود که 

 گه خلوت کردید...
 وباسینی مقابل نوتریکا ایستاد وگفت: بیا برات نهار اوردم...

 نوتریکا روی تخت دراز کشید ونیوشا گفت: نوتریکا.... پاشو غذاتو بخور...
 نوتریکا هم نان ساکت بود....



ــت وگفت: غذا نخوری فکرت کار نمیکنه ...  ــینی را روی میز گذاش ــا س نیوش
 بعدشم نمیتونی دنبال سنهر بگردی که ... میتونی؟

 طوطیا و نوتریکا متعجب به او خیره شدند...
 نوتریکا لبخندی زد ونیوشا گفت: من مطمئنم تو گنین کاری نکردی...

نوتریکا هم نان با محبت نگاهب میکرد ونیوشــا گفت: وای فکر کن واقعنی 
شدم.....آخ جون.... وبلند خن شه... من عمه  دیدو طوطیا هم به قهقهه افتاد با

 ونوتریکا بالشب را به شوخی به سمت او پرت کرد.
 بعد از کمی شوخی نیوشا اهی کشید و گفت : ید کردا...

 نوتریکا اهسته گفت: میل ندارم....
 طوطیا پوفی کشید و گفت: حا  میخوای گیکار کنی؟

 نوتریکا: نمیدونم.... خودمم توش موندم....
با کمی یا  که تو مقصــر  طوط فت: عزیز... برو پیب عزیز و بهب بگو  فکر گ

 نیستی...
نوتریکا نگاهب کرد و پوزخندی زد. نیوشـــا به جای او جواب طوطیا را داد و 

 گفت: عزیز اول از همه خودش گادر به کمر بسته....
کار و کردم... اون روز  یدم همین  فت: شـــا کا گ ید و نوتری یا اهی کشــ طوط

 عصبانی بود...
 شا جبهه گرفت وگفت: بری پیب عزیز گی بگی؟نیو

 نوتریکا سرش را به معنای ندانستن تکان داد.
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با ی دار  ما  پای دار میره... ا تا  فت: ســر بی گ*ن*ا*ه  نه گ یا یا دلجو طوط
 نمیره...

 نوتریکا به تلد خندی اکتفا کرد.
ــان دردی دوا نمیکرد. زخم خورده تر از انی بود که با گند جم له دلداری هایش

 تسکین بیابد.
 نیوشا در گفتن حرفی مردد بود.

 نوتریکا حالتهایب را میشناخت... با ارامب گفت: بگو....
ــان نمودار  ــونت وپرخاش که در لحن و بیانش ــه از تندی وخش برخالال همیش

 میشد با ارامب و مهربانی صحبت میکردند....
ــی حرال بزند وطرال مقابلب رو  ــت به اینکه با کس ــاید نیاز داش اند برنگردش

 واخم وتخم نثارش نکند....
 نیوشا با من من گفت: بهتر نیست اول با خود طیبه حرال بزنی؟

نوتریکا اخم تلخی کرد.... باعث و بانی این همه ســووظن از جانب خانواده 
 نسبت به او همین اعجوبه ی بی مثال بود.

س کره باشی پنیوشا ادامه داد وگفت: اخه اگه... یعنی میگم اگه تو هیچ کاری ن
 طیبه هم نمیتونه خیلی ... یعنی...

 نوتریکا نگاهب کرد وگفت : بسه....
ــاکت  ــقلمه ای مجبور ش کرد س ــده بود و با س طوطیا هم با اخم به او خیره ش

 شود.
 نیوشا به گهره ی در هم نوتریکا نگاه میکرد.

 نیوشا با شرمندگی گفت: نوتریکا من منظورم گیز دیگه ای بود...



 ا صریح پرسید: به من اعتماد داری؟نوتریک
 نیوشا نگاهب کرد.... گطور می توانست به او اعتماد نداشته باشد....

شت.... با تمام تلخی ها  شه کنارش بود و هوایب را دا به او که از بدو تولد همی
و تندی هایی که میان تمام خواهران و برادران مرسوم بود و انها نیز از این قاعده 

نا م*س*تثنی  ته و  های خواســـ بانی  ها و مهر مام محبت با ت ند... نبود
 خواسته...گطور میتوانست نسبت به حرال او بی اعتماد باشد...

 از پدر و مادرش در تعجب بود...
هرگند کمی هم به انها حق میداد... تمام مســـاول علیه نوتریکا بود... با این 

 حال محکم گفت: معلومه که دارم....
 فوت کرد.... نیاز به پرسب از طوطیا نبود.نوتریکا نفسب را 

یا بی گون و گرا  ظه صــبح اســـت طوط فت: ان لح یا میگ به طوط اگر 
 مینذیرفت.... لبخندی نثار جفتشان کرد.

هنوز در اعتصــاب بود... با تمام التماســهای ان دو هم حاضــر نشــد بخورد... 
 اعتصاب خیس کرده بود!

 احت نیاز داشت...هر دو از اتاق خارج شدند هنوز به استر
روی تخت دراز کشــید.... نیوشـــا درســـت میگفت.. اول باید با خود طیبه 
به او نســبت دهد...  صــحبت میکرد... گطور حاضــر شـــده بود امری را 

 گطور...؟
شته  ضد افکارش بود... اگر واقعیت دا سب  ست... کاب*و* شمهایب را ب گ

 باشد...
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 داشته باشد؟!لبهایب را میگزید و می اندیشید اگر واقعیت 
شـــاید بهتر بود زودتر ســنهر را پیدا میکرد... اما از کجا؟ به تمام دوســتان 
شت یکی از انها    شان رفته بود و امید دا شان زنگ زده بود و به خانه  شترک م

 اقل خبری به او بدهند....
کا هم مطمئن بود اگر  ند.... ونوتری بان نمی اورد به ز ها هم هیچ حرفی  ما ان ا

 ا ورا هم بدانند قطعا اطالعی به او نخواهند داد.... جای دقیق
 و گه خیال خامی داشت از یافتن سوزن در انبار کاه!!!

ــت...  ــی راهی را پیب پایب میگذاش ــختی به پهلو غلت زد... کاش کس به س
نده بود  به بطالت گذرا کاش خدا او را میدید که گقدر از تمام روزهایی که 

 ب میکرد.پشیمان است... کاش خدا کمک
یعنی واقعا باید به لطف و کمن ورحمتب گشم میداشت؟ او که حتی قبله ی 

 اتاقب را هم نمیدانست که کدام سمت است؟
کاش مریم بود تا با حرفهایب او را دلداری دهد... کاش مریم.... با توجه به 
شتند عقب می افتاد.. عید قرار بود به  سم هایی که در پیب دا اتفاقات تمام مرا

صفهان بروند وخانواده ی ناصر نعیمی را از نزدین ببینند وبیشتر اشنا شوند... ا
قرار بود در روزهای اتی به خواستگاری مریم بروند....قرار بود مراسم عروسی 
نیما وطال در اردیبهشــت برگزار شــود... وحا  همه گیز با ین بی ابرویی بهم 

 ریخته بود....
کد قاص  گه کرده بود؟ت کار بود؟ گرا؟ مگر  عا گ*ن*ا*ه ام گ*ن*ا*ه؟ واق

بود... نمیتوانســت منکر شــود.... او ســیاه بود.. درســت مثل رنگ اتاقب... یا 
هر  ظا ت م بود  ته  ف گ به او  یم  مر هی....  یا به ســـ کرد  ی م هر  ظا ت



است....مریم...مریم....مریم..... شاید تقاص ین ب*و*سه ی حرام جوابب 
 ان سیاهی شب گنین بهایی داشت؟این بود.... سواستفاده کردن از او در 

کا در نظر  جازاتی را برای نوتری خدا گنین م که  نده ی مقبولی بود  گه ب پس 
 گرفته بود.... امتحان.. تقدیر....سرنوشت.... گه لقبی میداد؟

 اصال کار خدا بود یا خودش؟
سرنوشت اینگونه رقم خورده بود تا او گنین سرخورده شود یا اختیار خودش و 

ک مادی و مســیری  باتالق بی اعت ه خودش برای خودش رقم زده بود او را در 
 نفرت خانواد ه از او کشانده بود؟

کاش معاد تب را میتوانســـت حل کند.... کاش ذهنب اینقدر گنگ نبود.... 
ــاید بی احترامی های فرزندی  ــاید او.... ش ــیده بود... ش ــاید تقاص مرگ ش ش

یدانســـت قبله ی اتاقب به کدام نســبت به پدر و مادرش... شـــاید اینکه نم
سواست.... شاید مادرش که قلبب تاب نیاورده بود در درگاه خدا از او خواسته 
بود مجازاتب کند... مثل ین زنجیره که تمام حلقه هایب بهم متصل بودند.... 

 تنها ین نتیجه عایدش میشد... گقدر سیاه بود... گقدر سیاه....
بله ی اتاقب کدام سمت است.... و هنوز هم انقدر سیاه که حتی نمیدانست ق

 نمیدانست......
****** 

 بعد از پنجمین بوق پاسد شنید.
 بله؟-
 سالم...-
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 صدای نفس های طیبه هم روی اعصابب بود.
 با این حال گفت: باید ببینمت.....

 طیبه با حرص گفت:تو محار میبینیم همو.....
 و تماس قطع شد.

 ا گرفت....نوتریکا دوباره شماره اش ر
 طیبه عصبی گفت: گیه؟

 نوتریکا : خیلی رو داری...
 طیبه: من یا تو؟

 نوتریکا: میخوای باور کنم که کار منه؟
شهر هرته هر غلطی  طیبه به گریه افتاد وبا غیظ گفت: پس کی؟؟؟ فکر کردی 

 که خواستی بکنی....
که مریم یه جوری وانمود نکن  فت:  نده گ مان خ با ه ید و  ند کا خ  نوتری

 مقدسی....
طیبه بینی اش را با  کشید وگفت: نه.... مریم مقدس نیستم.... اما توهم پسر 

 پیغمبر نیستی...
 نوتریکا: من ادعایی ندارم...

 طیبه شمرده گفت: به هر حال... باید پای کاری که کردی وایسی...
 نوتریکا پوزخندی زد وگفت:اگه واینسم؟

 طیبه سکوت کرد.
همم اون ب ه برای من هســـت یا نه.... عمرا باهات ازدواج نوتریکا : من تا نف

 کنم.... صبر میکنم نه ماه بگذره بعد...



طیبه ارام گریه میکرد. اما اجازه نداد او بفهمد با لحنی عصبی گفت: نمیتونی... 
 عزیز محار هم انتخاب کرده....

 نوتریکا با صــدای بلند خندید و اهســته گفت: مثل اصــل کاری میذارم در
 میرم... اون وقت تو میمونی و یه ب ه ....

ید... با همان حال گفت: خودتم میدونی مقصــری به  طیبه لبهایب را میجو
 خاطر همین میخوای فرار کنی...

 نوتریکا: یادم باشه به سنهر تبر ین بگم پدر شده... پس حدسم درست بود...
 طیبه گیزی نگفت....

 کمی بعد پرسید: میدونی کجاست؟
 کا صراحتا گفت:اره....نوتری

 طیبه : ادرسشو بهم بده....
 نوتریکا: میخوای شخصا بهب تبرین بگی؟

 طیبه با تته پته گفت: میخوام... یعنی شهادتشو میخوام...
 نوتریکا:گرا؟

 طیبه: گون ... خوب گون تو خونه ی اون این بال رو سرم اوردی...
 من یه احمقم؟ نوتریکا اهسته و لحنی مطمئن گفت: گرا فکر میکنی

 طیبه حرفی نزد...
 نوتریکا با پوزخند گفت: اگه بود گردن من نمینداختی....

 طیبه گیزی نگفت...
 نوتریکا با لحن تندی گفت: بهتره خودت این قایه رو حل کنی... وگرنه....
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 طیبه با تمسخر گفت: وگرنه گی؟ فرار میکنی؟
 یاه میکنم....نوتریکا:نه... اما اگه زن من بشی... روزگارتو س

 طیبه گیزی نگفت....
 هر دو سکوت کرده بودند وکمی بعد نوتریکا تماس را قطع کرد.

شت.... مطمئن بود که کار کار  شن دا ضعف روی تخت افتاد... حا  اگر  با 
 سنهر است و باید او را بیابد...

شید... اما گیزی مثل خوره به جانب افتاده بود... گطور به بقیه  نفس راحتی ک
 ثابت کند... گطور بفهماند که او کاره ای نیست...

 شاید باید طیبه را در موقعیتی قرار بدهد که خودش بازگوی وقایع باشد.
 خدایا....

خدایا کمکم کن...... نمیدانسـت گند بار این جمله را تکرار کرد که خواب او 
 را ربود.

ــیم ــی در کنارش به ارامی پلکهایب را باز کرد. س ــور کس ی ین با نگرانبا حا
 نگاهب میکرد.

 دستی به صورتب کشید و به ارامی از جایب بلند شد و نشست...
 سیمین سینی پر پیمان غذایی را جلویب گذاشت وگفت: با کی لج میکنی؟

 نوتریکا گیزی نگفت....
 سیمین با مالیمت گفت: میدونی گند وقته گیزی نخوردی؟

کاش او هم گاه کرد....  مادرش ن به  کا  باور  نوتری یا او را  ثل نیوشـــا و طوط م
 داشت...

 سیمین دستی به صورتب کشید وگفت: درد نداری؟



 نوتریکا ساکت به او خیره شده بود...
 سیمین اهی کشید وگفت: با غذا نخوردن مشکلی حل نمیشه...

 نوتریکا هم نان حرال نمیزد.
 سیمین به تلخی نگاهب کرد وگفت:روزه ی سکوت گرفتی؟

سرش را سینی غذا را روی میز  نوتریکا  شید و  سیمین اهی ک پایین انداخت و 
 کنار تختب گذاشت... در حالی که داشت از اتاق خارج میشد.

 نوتریکا با صدای گرفته ای گفت:مامان ...
 سیمین ایستاد...

 نوتریکا لبهای خشکب را تر کرد و گفت: من مقصر نیستم...
 سیمین نگاهب کرد... باز حرفهای تکراری...

ــتری ن ــمهای مادرش نگاه میکرد... این نگاه خاکس وتریکا م*س*تقیم در گش
 صادق بود ...

ست؟ رو هوا  ست و گفت: پس حرال عمه اتو طیبه باد هوا ش سیمین کنارش ن
باشـــد گیزکی مردم  تا ن یه....  باز میان گنین ادعایی کنن؟ نوتریکا مگه ب ه 

 نگویند گیزها... اگه حقیقت نداره پس گرا...
 میان کالم مادرش امد و ین کلمه گفت: سنهر....نوتریکا 

 سیمین مات به او خیره شد....
شیده و مرگب بگوید تا  ضیح دهد... همه گیز را.... از  شد تو نوتریکا مجبور 

 روزی که به خانه ی سنهر رفت و طیبه هم انجا بود.
 سیمین تمام مدت سکوت کرده بود و به حرفهایب گوش میداد.
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 را تر کرد و در انتها گفت: همب همین بود....نوتریکا لبهایب 
 سیمین با دلخوری گفت:همین گیز کمیه؟

 نوتریکا سرش را پایین انداخت...
ســیمین ســرزنب وار ادامه داد:گقدر بهت گفتم این دوســت خوبی نیســت.. 
ستی.... این بی  ستی نمیخوره.. بیا... همینو میخوا گقدر بهت گفتم به درد دو

ــم تو ه.... ببین گکار کردی که هیچ کس بهت اعتماد نداره... گه ابرویی به اس
 توقعی داری که به حرفت اعتماد کنم وروش حساب کنم....

 نوتریکا اهسته گفت: من... من...
ســیمین با عصــبانیت گفت:تو گی؟ انتظار داری حرفتو باور کنن؟ من مادرتم 

 هنوز بهت شن دارم... وای به حال فامیل...
 سرش را میان دستهایب گرفت...نوتریکا کالفه 

سیمین طاقت این همه اشفتگی او را نداشت... به ارامی گفت: با بابات حرال 
 میزنم... اما بعید میدونم که ....

نوتریکا در همام حال گفت: اگه راضی به بدبخت شدن منی.... باشه ... حرفی 
 نیست.... اما بعدا نیاین بگین که ببخشمتون...

 د و نفسب را فوت کرد....سیمین نگاهب کر
 سیمین : حا  غذاتو بخور....

 نوتریکا اهمیتی نداد و به حمام رفت.
ســیمین هنوز نشــســته بود... نگاهب به پوســتر وحشــتناک روی دیوار بود اما 

 فکرش درگیر حرفهای پسرش بود.
 کمی بعد از اتاق خارج شد ... جاوید روزنامه را مقابل صورتب گرفته بود...



به اشــنزخانه رفت و ین لیوان گای برای همســرش ریخت و کم بعد به ابتدا 
 هال بازگشت.

 سینی محتوی لیوان گای را مقابلب گذاشت و کنارش نشست....
 جو خانه سنگین بود... روزهای پایانی اسفند گقدر شوم وتلد میگذشتند....

خ نیم ر سالهای قبل گقدر جو شلوغ و با نشاط بود اما حا ... اهی کشید و به
 در هم جاوید خیره شد.

 میتوانست درک کند در ان لحظه همسرش گه ذهن مخشوشی دارد.
 به ارامی صدایب کرد...

 جاوید بدون انکه نگاهی به او بیندازد گفت: هووم؟
 سیمین سر جایب جا به جا شد و گفت: باید باهات حرال بزنم...

 جاوید: بگو.... میشنوم....
 امه رو بذار کنار....سیمین مصرانه گفت: روزن

 جاوید با کالفگی روزنامه را کنار گذاشت و به او خیره شد.
 سیمین ارا م و با مالیمت گفت: تصمیمت گیه؟

 جاوید ین تای ابرویب را با داد وگفت: راجع به گی؟
و خم شــد و لیوان را برداشــت و ین پایب را روی پای دیگرش انداخت و به 

 سیمین خیره شد.
 ته پته گفت: راجع یه نوتریکا و... طیب.. ه.....سیمین با ت

جاوید به تندی گفت: تکلیفشــون معلومه..... گند روز بعد از ســال تحویل 
 میرن عقد میکنن.... همونطور که عزیز گفت.
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 سیمین: زود نیست؟
جاوید لیوان را روی میز گذاشــت و گفت: زود؟ ســیمین میفهمی گی میگی؟ 

 دیرم هست....
یمت گفت: گرا یکطرفه به قاضی میری جاوید... من مطمئنم که سیمین با مال

 نوتریکا....
جاوید میان کالمب امد وگفت:بی گ*ن*ا*هه.... باز پشــت اون پســره ی بی 
شده یه ادم  شده این...  همه گیز در اومدی... همین کارارو کردی که عاقبتب 

 مذخرال و لب و تن پرور که به درد هیچ کاری نمیخوره....
شت ارامب  مایه سعی دا سیمین  سره ی ... ...  ساری.... پ شرم ی ابروریزی و 

 کند.
تاقشـــان بیرون امدند.باز بحث با  گرفته بود... نوتریکا هم  ید و نیما از ا نو
با ی پله ها ایستاده بود.... حرفهای پدرش ... پوزخند تلخی زد... مایه ی سر 

 افکندگی....
سر مادر ست به خاطر او پدرش  شد.... به ارامی از پله ها نمیخوا ش فریاد بک

 پایین امد.
 جاوید با دیدن او با نگاه پر انزجاری به او خیره شد...

نوتریکا به ســمت اشــنزخانه میرفت... بطری اب را از یخ ال بیرون اورد و 
ــگی مادرش افتاد...  ــد... یاد غرغرهای همیش ــر بکش ــت همان گونه س خواس

 ن لیوان برداشت.بطری اب را روی ُاپن گذاشت و ی



جاوید هم لیوان گای نیم خرده اش را به اشــنزخانه اورده بود. درحالی که ان 
ــت ین لیوان اب  ــد که میخواس ــت به نوتریکا خیره ش ــینن میگذاش راروی س

 بنوشد...
 با لحن تلخی گفت: اب معده رو پر میکنه گرسنگی قابل تحمل میشه....

 نوتریکا به پدرش خیره شد...
ندی ز ـــد روی اپن نیب خ عه ای از ان بنوش که جر بدون ان د و لیوانب را 

 گذاشت...
شت  ستاد وگفت: پ شود که در گهارگوب در ای ست خارج  شنزخانه میخوا از ا

 گوشتو دیدی عقد منو طیبه رو هم دی....د..
 هنوز حرفب تمام نشده بود که سیلی محکمی به صورتب خورد.

 جاوید سرخ و ملتهب به او نگاه میکرد....
 نوتریکا دستب را روی گونه اش گذاشت که به شدت می سوخت...

 بغاب از حرص بود....
 نیما بازویب را کشید وگفت: گمشو برو تو اتاقت...

ها  له  مت پ به ســ کا  ند....نوتری یدا کرده بود هایب بهبود نســبی پ تازه زخم
 میرفت....

ین منم که اجاوید سرش فریاد کشید: این تو نیستی که تعیین تکلیف میکنی... 
 میگم گیکار بکنی و گیکار نکنی... فهمیدی یانه؟

 روی پله ها ایستاده بود... طاقت این همه توهین وتحقیر را نداشت.
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با شــنیدن ســخن پدرش به ســمتب گرخید وبا تمام وجود رو به پدرش فریاد 
کشــید: نمیذارم یه اب خوش از گلوی طیبه پایین بره... اینو دارم ا ن میگم که 

 فردا ازم گله نکنید... پس
جاوید با گشمهایی که رگ های سرخی درونب برجسته شده بودند به رفتن او 

 نگاه میکرد.
شب گذشته بود.... سر میز شام درست مثل شبهای قبل جای ین  9ساعت از 

 نفر خالی بود.
 سیمین اهسته گفت: نیما برو از بی بی یه سینی غذا بگیر ببر براش...

 ند شود که جاوید با تحکم گفت: بشین...نیما خواست بل
 نیما مات به پدرش نگاه کرد ودر همان حال سرجایب سید نشست.

 سیمین اهسته گفت: جاوید...
 جاوید مقتدرانه گفت: نمیخوام گیزی بشنوم...

 نیوشا با بغض به پدرش خیره شده بود.
شود که جاو ست بلند  شید و خوا ست ک ید پس از گند لحظه از غذا خوردن د

 به او گفت: غذاتو تموم کن..
 نیوشا با حرص گفت: من سیر شدم...

 جاوید با اخم تشر زد: تا غذاتو تموم نکنی حق نداری بلند شی.....
 سیمین ارام گفت:جاوید جان...

 جاوید با اخم به او خیره شد وگفت:تو دخالت نکن....
 نیوشا هنوز ایستاده بود....

 د....و گفت: بهت گفتم بشین....جاوید با مشت به سطح میز کوبی



یاتب  تاد ومحتو ید روی میز اف که لیوان دوغ نو قدر محکم بود  به اش ان ضــر
 باعث شد شلوارش را خیس و لن کند....

با توجه به گهره ی پدر او هم جرات نداشت حتی به بهانه ی تمیز کرد شلوارش 
 میز شا م را ترک کند.

شمها ست.... با بغض وگ ش شا با ترس ن شکبار به ارامی غذا به دهان نیو ی ا
 میبرد وبه سختی ان را فرو میداد...

 دیگر حس میکرد پدرش را نمی شناسد.
*********** 

 با احساس سرما پتو را تا گردن با  کشید....به ببرش نگاه میکرد.
که شــب روز دیگر بود....  ید  نه ی تعطیالت ع ها به ب که  خوبی اش این بود 

 مت دانشجویان در شرکت نکردن در کالسها تعطیل بود.دانشگاه با توجه به ه
 حس کرد دستگیره ی در اتاقب پایین امد.پلکهایب را بست.

 نیما به ارامی در اتاق را باز کرد...
 نوتریکا خواب بود....

 ساعت از یازده گذشته بود....
ــد. لبه ی  ــل وارد اتاقب ش ــیر عس ــینی محتوی نان وپنیر و گای و ش نیما با س

 نشست...تختب 
 گند بار صدایب کرد....

 نوتریکا پلکهایب را گشود.
 نیما:علین سالم....
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 نوتریکا بی توجه به حاورش پلکهایب را بست..
 نیما ارام گفت: پاشو یه گیزی بخور....
 نوتریکا هم نان واکنشی نشان نمیداد.

 نیما اجبارا تکانب داد.

 نوتریکا به او خیره شد.
شــو ... این ب ه بازیهاتم بذار کنار... مامان حالب نیما با غیظ گفت: بلند 

 خوب نیستا....
 نوتریکا با نگرانی نیم خیز شد.

به گهره ی رنگ پریده اش نگاه میکرد.... نفســب را فوت کرد و گفت:  نیما 
 گیزی نیست... صبحی قرص  زم شد.

 نوتریکا فقط نگاهب میکرد.
 ا نخوردن و لجبازی که مشکلینیما لیوان شیر را مقابلب گرفت و گفت: با غذ

 حل نمیشه....
 نوتریکا سرش را پایین انداخت.

 نیما : دستم خشن شد...
نوتریکا بی هیچ حرفی از جایب بلند شــد و لباس بیرون پوشــید و بی توجه به 

 نیما که با سینی هنوز لبه ی تختب نشسته بود از اتاق خارج شد.
 این وضع تا کی باید ادامه میداشت؟

ید  یت با ید او را وادار میکرد مســئول با به هر قیمتی  یدا میکرد....  ســنهر را پ
 حماقتب را برعهده بگیرد....

 سیمین صدایب کرد اما او از خانه خارج شد.



 نیما هم از پله ها پایین امد...
 سیمین نگران پرسید:هی ی نخورد؟

 نیما: هی ی...
بود با بغض سـیمین روی مبل نشـسـت ودر حالی که دسـتب روی سـینه اش 

 گفت:خدایا این گه مصیبتی بود....
 نیما به اشنزخانه رفت و لیوان ابی برای مادرش اورد.

 کمی از اب نوشید و نیما از جا بلندشد ...
 پس از اطمینان از حال سیمین برای انجام امور شرکت از خانه خارج شد.

رش نمی ه پسباید زودتر با فاوزه صحبت میکرد... میدانست که این وصله ها ب
 گسبد...

صا به زبان  شخ با کالفگی فکر میکرد گه کند تا فاوزه را مجبور کند حقیقت را 
بیاورد..... میدانســت که ین مادر همیشــه پشــت فرزندش اســت و به اســانی 

 میدان را خالی نمیکند.....
 شاید باید نقطه ضعف فاوزه رو پیدا میکرد واز این طریق... اهی کشید....

 ی حل این مشکل نذر کرد...در دل برا
دلب نمیخواست پسرش را دستی دستی بدبخت کند و به خاک سیاه بنشاند ان 

 هم به خاطر ین دختر که حتی نمیدانست  یق گه صفتی است....
 انقدر بدن درد و ضعف داشت که حس موتور سواری را نداشته باشد.
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تن... با صـــدای کارش شـــده بود به گند ادرس ســر زدن و در خیابان را ه رف
موبایلب گوشــی اش را از جیبب در اورد.... صــبا بود.... و پنج پیغام از  دن 

... 
 سه تا از دل ارام.... حوصله ی هیچ کدامشان را نداشت...

 صبا تماسب قطع شد.... اما بار دیگر ناله ی ویبره ی گوشی اش بلند شد.
 اشفته تلفنب را خاموش کرد...

ــی منجر  ــرش را تکان داد... اگر این خاموش ــود.... س به مرگ دختر دیگری ش
فکرش به اندازه ی کافی شــلوغ بود... دیگر نمیتوانســـت به گیز دیگری فکر 

 کند...
 در کنار خیابان راه میرفت و فکر میکرد در کجا میتواند سنهر را بیابد....

از کنار مغازه های مخصوص تجهیزات اتومبیل میگذشت.... ان سیستم های 
 ن و فابرین که قبال در ذهن مدلب را برای مزدا سه اش انتخاب کرده بود.انتی

سوبل پارک  سنورت و باند و ... اتومبیل ها دوبل و  شه ی دودی و رینگ ا شی
 کرده بودند و صدای ضبط با  بود ....

حواسب پی انها بود که کسی دستب را محکم کشید و با پهلو به کاپوت یکی 
شد شین های پارک  سزا از از ما صدای گند بوق بلند و فحب و نا ه خورد.... و 

 رانندگان.....
 کسی گفت: عجب احمقی بود....

 به سختی راست ایستاد... ریوی سفیدی مارپیچ وار از انجا دور شد.
 پسر جوانی رو به نوتریکا گفت: عجب ناکسی بود .... داشت زیرت میکرد....



فت:عجب دوره زمونه ای شــده... نوتریکا ســری تکان داد و مرد میان ســالی گ
  یی کشیدن تو این خیابون...و دیگر نشنید... دور شد.

شت برای  شور و هیجان دا سوری بود.... گقدر دفعات قبلی  شنبه  فردا گهار
 این روز..... تمام نظرش این بود که نیوشا وطوطیا را بترساند...
 .هر سال هم خودش تمام خرید های به خصوص را انجام میداد

ترقه وکنســول ودینامیت ونارنجن .... هفت ترقه که طوطیا دوســت داشــت و 
 نیوشا که عاشق سیگارت بود و فشفشه....

اتشی که درست میکردند وانقدر شعله ورش میکردند که هیچ کدام از دخترها 
 جرات پریدن از روی ان را نداشتند.

ــن بود.... بی رمق لبه ی جدو ــید.... گلو و دهانب خش ــت اهی کش ــس ل نش
 وسرش را میان دستهایب گرفت.

 گرا این کاب*و*س روزهای بیداری تمام نمیشد!
 خدایا کمکم کن.....

 و نوای جمله ای در گوشب زنگ میزد: صد بار گر توبه شکستی باز ای...
 یعنی خدا میتوانست اورا بنذیرد؟!

********* 
 صدای درهم و برهمی در ذهنب می پی ید...

 ی ایستاده بود.مات ومبهوت گوشه ا
 جمع ساکت شد...و صدای رسایی بلند شد که میخواند:
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دوشیزه خانم... طیبه گودرزی.... ایا وکیلم شما را با مهریه و صداق معلوم... -
ــاخه نبات به نیت پنج تن و ین جلد  ــمعدان... پنج ش ین اینه.. ین جفت ش

 م.... ایا وکیلم؟؟؟کالم الله مجید به عقد داوم اقای نوتریکا نیکنام....در اور
طوطیا با گشــمانی اشــکبار به او که صــورتب رنگ پریده و کمی کبود بود 

 مینگریست....
 صدای تلد نیوشا را شنید که گفت:اون که دوشیزه نیست.....

 حمید گفت:عروس رفته گل ب ینه...
 عروس.... او در شان ان بود که عروس خطاب شود؟

 ایا به پاکی ین عروس بود؟
 رام اشکهایب را پاک میکرد.طوطیا ا

 عاقد بار دوم خطبه راخواند.... عقد در هال خانه ی جاوید برگزار میشد...
طیبه فقط ین کت ودامن شــیری پوشــیده بود و نوتریکا با صــورت درهم.... و 
سیما و عمه هایده و طال پارگه ی ترمه ای را با ی  ساده...  شلوار  ین بلوز و 

 سرشان گرفته بوددند...
 حمیده قند می سایید.... و

نه خودش و نه حتی طوطیا حاضــر نشــده بودند که با ی ســرشــان بایســتند و 
 شاهد بدبختی او باشند....

 نگاهی به سفره ی ساده ی عقدشان کرد....
 نوتریکا هر از گاهی به او مینگریست وتلد خندی نثارش میکرد.



ید و ند.... بگر ند... زار بز یاد بز ـــت فر یا میخواس نگ  طوط به در ودیوار گ
شده  سنگ  بیندازد.... گطور ممکن بود ؟ گطور عمو جاوید مهربانب اینقدر 

 بود که پسرش را وادار به گنین کاری کرده بود؟
 گطور طیبه توانسته بود او را به سوی خود بکشاند....

 گطور؟ دلب هوای گریه داشت. بغض سنگینی در گلویب گمبره زده بود....
 ی بیرون میداد.... خیس عرق به انها نگاه میکرد....نفسب را به سخت

صــدای مادر خودش مانند خنجر به ســینه اش فرود امد: عروس رفته گالب 
 بیاره....

 عاقد برای بار سوم جمالتب را تکرار میکرد....
نفســب را حبس کرده بود... به لبهای طیبه خیره بود... به گهر ه اش که مانند 

 ی که خود را مظلوم وار اراسته بود....شیطان بود... به صورت
 عروس ؟؟؟

با ان ســن  ید  با که او  ظاتی بود  گه لح عدالتی بود... این  نا گه  یا این  خدا
 شاهدش میبود وتحمل میکرد....

شود و فرار کند وتا  شقب بگریزد ودور  سم عزای ع ست از ان مرا کاش میتوان
 ناکجا اباد برود..

 گرا ... گرا...گرا...
 ای او بود... گطور توانستند با مکر وحیله او را از او بگیرند...نوتریکا بر

ست.... گطور  سب میدان شت... او را همه ک ستب دا شق بود... دو طوطیا عا
 توانستند او را اینگونه غریبانه بی کس کنند....
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 کاش کسی میتوانست .... جرات برهم زدن این عزای عشق را داشت....
 ه این ماتم سرا لقب مراسم عروسی دهد؟عروسی ؟ واقعا میتوانست ب

 نگاهب به قرانی افتاد که مشترک میانشان باز بود...
 طیبه از صفحات وایات ان شرم نمیکرد؟

نوتریکا سنگینی نگاهب را حس کرد... به ارامی سرش را بلند کرد... به طوطیا 
 لبخند زد...

 جمع سکوت کرده بود...
 ر ها .... َب..طیبه اهسته گفت: با اجازه ی بزرگت

 وطوطیا فریاد کشید: نـه...
 و از خواب پرید.!!!

ــت  ــه از دس در حالی که نفس نفس میزد فکر میکرد اگر نوتریکا را برای همیش
 بدهد...

پتو را دورش پی ید.... او را باور داشــت حتی اگر هم میخواســت نمیتوانســت 
 اعتمادش را از اویی که همه کسب بود بگیرد....

 بست... گشمهایب را
 قطره اشکی مصرانه ازگشمب پایین گکید...

 نفسب را فوت کرد.... خواب از سرش پریده بود.
****** 

ــکی نیمه باز بود...  ــته بود.... لبهایب از فرط خش ــس رو به قبله روی زمین نش
دهانب خشن خشن بود. دوروز بی ابی ان هم در جایی که اب در ین قدمی 



دستب میتوانست ساعتها خود را سیرا ب کند اما  اش بود ا و تنها با دراز کردن
.... 

ــت قبله نما تا گه حد به کارش می اید زودترتهیه اش  ــید.اگر میدانس اهی کش
 میکرد.

ست... فقط  ضو را هم میدان شت.... و سبیح هم که دا نماز بلد بود.... مهر و ت
 دو دل بود... بخواند؟ نخواند؟

 حا  که بیکار بود...
 ... ضعف داشت.....گلویب می سوخت.

صر  ساعت گهار ع سوری  شنبه  سال تحویل بود.... امروز هم گهار پس فردا 
 بو د سر وصداها اغاز شده بود.

پلکهایب از خســتگی روی هم افتادند مقاومت کرد وانها را باز کرد... کاش 
سبیح اهدایی اش را  شید... ت ست... روی زمین دراز ک سنهر کجا ست  میدان

 داشت طرح قلبی رابا ان درست کند....نگاه میکردو سعی 
 در اتاق به ارامی باز شد.

 طوطیا با هول گفت: گی شده؟
 نوتریکا نگاهب کرد وگفت:خوبم...

 طوطیا نسبتا نفس راحتی کشید وگفت: گرا اینطوری غب کردی؟
 نوتریکا لبخند کجی زد وبا صدای گرفته ای گفت: من که بیدارم.....

 ... پاشو یه گیزی بخور...طوطیا: گرا اینقدر بیحال
 نوتریکا حرفی نزد.
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سرش را تکان داد تا انها را پس  شته اش فکر میکرد. شب گذ طوطیا به خواب 
 بزند.

 به او نگاه کرد وگفت: نمیای بریم بیرون؟
نوتریکا به گهر ه ی درهمب نگاه کرد... به ارامی گفت: حسب نیست...خوش 

 بگذره....
 .. مگه میشه؟طوطیا بی هوا گفت:بدون تو..

 نوتریکا باز به نگاه خاکستری اش خیره شد.
طوطیا سرش راپایین انداخت..... دست در جیبب کرد وگفت: بیا این شکالتا 

 رو بخور....
 نوتریکا خندید.

 طوطیا گفت: به خدا عمو جاوید نمیگم.....
 نوتریکا هم نان میخندید...

 طوطیا اخم کرده بود.
 : بخورش دیگه... نخوری خودم میخورما....با این حال باز اصرار کرد
 نوتریکا:خودت بخور...

 طوطیا یکی را باز کرد و گذاشت در دهانب و به او نگاه میکرد.
 نوتریکا با خنده گفت: همینا رو میخوری که داری میترکی دیگه...

 طوطیا با دهان پر گفت: خودت داری میترکی...
 نوتریکا بلند خندید....

 اش گفت: کی به کی میگه...... قیافشو.... گونه ات سوراخه ؟در میان خنده 
 طوطیا :نخیرم....



 نوتریکا :پس این گیه؟
 طوطیا تا سرش را خم کرد نوتریکا یکی از ان مشتهایب را به بینی طوطیا زد.

ناراحت  برخالال دفعات پیب ارام بود ... و برخالال دفعات پیب هم طوطیا 
 نشده بود.

 میکرد... با بغض به او نگاه
 نوتریکا :گیه؟منو ندیدی؟
 طوطیا: گقدر  غر شدی؟

 نوتریکا با لذت خندید و گفت:حسودیت میشه؟
 طوطیا با غر گفت: نخیرم....

 نوتریکا نفسب را فوت کرد.
 طوطیا گفت: برم برات غذا بیارم؟

 نوتریکا فقط نگاهب میکرد.
فت واو دستب را گرطوطیا اهسته گفت: یواشکی میارم... بلند شد که نوتریکا 

 را نشاند وگفت: نه...
 طوطیا نشست... به اوزل زده بود.

 نوتریکا:گته؟
 طوطیا : عمو جاوید واسه ی پنجم فروردین وقت محار گرفته.....

 نوتریکا با لحن خاصی گفت:غلطای زیادی......
 طوطیا نفسب را فوت کرد وگفت: باید زودتر یه کاری بکنی...
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شد ین لحظه نوتریکا نفس عمیقی ک ضعفب باعث  شکی دهانب و  شید.خ
 گشمهایب را ببندد.

 طوطیا اهسته گفت: مگه اینکه...
 نوتریکا فورا نگاهب کرد وگفت: مگه این که گی؟

 طوطیا به ارامی گفت: تو به این وصلت ....
ــه همون روز یه  ــده باش ــت جمله اش را کامل کند.. به تندی گفت: ش نگذاش

 بار حرال زور نمیرم... بالیی سر خودم بیارم زیر
 طوطیا با لحن خاصی گفت: حرال زور؟؟

نوتریکا خواســت حرفی بزند که طوطیا را صــدا کردند وناگارا از اتاق خارج 
 شد.

 نوتریکا به شکالتها نگاه کرد... گشمهایب را بست باز دراز کشید.
ــی بود که به او بگوید گه  ــال تحویل بود. گکار میکرد؟ کاش کس پس فردا س

 و در حال حاضر راهکاری نشانب دهد.کند 
شد یا سهر بود؟ در اتاقب را قفل کرد  صبح  روی زمین میخزید... نفهمید کی 

 . نمی خواست کسی او را با این حال بی حال ببیند.
شن تر  شید دهانب را خ ست... نفس میک ست روی تختب برود اما نتوان خوا

ست. کاش باز بخوابد.هم نان د شمهایب را ب سط اتاقب روی میکرد. گ ر و
 زمین دراز کشیده بود.

 کاش زمان ومکان را تشخیص میداد.



سنهر میرفت. باید ثابت میکرد که بی  شد.باید دنبال  شود.... ن سعی کرد بلند 
گ*ن*ا*ه است. او گ*ن*ا*هی نداشت...از تشنگی در حال مرگ بود... ین 

 قطره اب...فقط ین قطره هم برایب بس بود...
شویی اتا ست سیر در د ست ین دل  شویی میتوان قب را نگاه میکرد انجا در رو

 بنوشد و کسی هم نفهمد. حالب از ان اب بهم نمیخورد؟
 به خودش جواب داد از بی ابی بهتر بود.

 مگر در بیابان است؟
با امیدواری بیشــتر....اما گهره ی  باز بلند شـــد...  ... دیگر نمیتوانســـت ، 

 پدرش...
ضعف نشان میداد...پ ست تا در ی که به روی اب باز میشد نباید  لکهایب را ب

 نبیند...
ــان میداد. حتی اگر میمرد... .ناله  ــعف نش اگر ا ن قافله را میباخت...نباید ض
ــت یا  ــد... دیگر نمیفهمید خواب اس ــته ش ــمهایب بس ی خفه ای کرد وگش

 بیدار...
ــب را متمرکز کند...  ــعی کرد حواس ــنید.... س ــداها ی درهم و برهمی میش ص

 گیزی به صورتب میخورد...
بد.... یکباره  تشــنه بود.... لبهایب خشـــن بود.... گرا نمیگذاشــتند بخوا

 صورتب خیس شد.
سیاهی  صویر های  ست... ت ست کجا سختی پلکهایب را باز کرد. نمیدان به 

 با ی سرش بود.نوری که از میان انها گشمب را میزد.
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 گشمهایب را بست.
 را مدام صدا میکرد.صدای نیما را شنید که اسمب 

شترنگاه کرد. در  سی نیم خیزش کرده بود.... بی شود... ک پلکهایب را از هم گ
 اتاقب بود روی زمین.

 پدرش را دید که نگران نگاهب میکند.
 جسمی به لبب نزدین شد. لیوان بود... درونب مایع شیرینی بود.

 گلویب تر شد اما انگار تشنه تر شد...
 باز تاریکی.... دیگر متوجه گیزی نشد.صدای مبهم کسی بود و 

****** 
 نیوشا در میان گریه اش گفت: بیدار شد....

ــته بود  ــس ــرش نش ــمت مادرش گرخاند که با ی س ــرش را به س نوتریکا س
 وگشمهایب از گریه پف کرده و سرخ بود.

سرم  لبخندی زد.... خواسـت دسـتب را با  ببرد که نیما اهسـته گفت: یواش 
 دستته...

 ر نگاه کرد.... محیط اطرافب غریبه بود.بیشت
یعنی کارش به بیمارستان کشیده بود...نفسب را فوت کرد و نیما خدایاشکری 

 گفت و از اتاق خارج شد. نیوشا هم پشت سرش از اتاق بیرون رفت.
 سیمین نالید:گرا این کارا رو میکنی؟

 نوتریکا با صدای خفه ای گفت: گیکار کردم؟
 گفت: میخوای خودتو به کشتن بدی با منو دق بدی؟ سیمین اهی کشید و

 نوتریکا: فکر کن اولیب.... و خندید.



سالته... پس کی میخوای بزرگ  ست  سته گفت: بی سری تکان داد و اه سیمین 
 شی؟

نوتریکا گشمهایب را بست... نه حوصله ی نصیحت و غر شنیدن را داشت نه 
 توانب را....

 ارک....سیمین اهی کشید و گفت: عیدت مب
 نوتریکا گشمهایب را باز کرد اما با بسته شدن در اتاق یکی شد.

 مادرش هم بر بالینب نماند...
یل به اینگونه روی تخت بیمارســتان خوابیده  باورش نمیشـــد که ســـال تحو

 باشد...به سقف نگاه میکرد.
 با خستگی به پهلو غلت زد... در اتاق باز شد.

 شد.پرستاری با سینی غذا وارد اتاق 
 نوتریکا ین تای ابرویب را با  داد و گفت: امروز گندمه؟

پرســتار در حالی که ســرمب را از دســتب در می اورد گفت: دوم فروردین.... 
 سال نوتون هم مبارک... و همان هنگام صدای گوشی موبایلب بلند شد.

شیفتم ا ن.. و درحین حرال زدن از - سال نوی تو هم مبارک.... نه  سالمم.. 
 اق خارج شد.ات

 یعنی سال تحویل خواب بود.
سه روز بیشتر فرصت نداشت... به سینی غذا نگاه کرد. اهمیتی نداد....سرش 

 را روی بالب گذاشت.
 در اتاق باز شد. کنجکاو نبود که بداند کیست.
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 اما با مشاهده ی همان پرستار که با سرم دیگری باز گشته بود به او خیره شد.
 به جای اینکه در کنار خانواده باشد در بیمارستان بود.دلب برایب میسوخت 

 سرمب را به انایوکتی که در دستب بود زد...
با غر غر فشــارش را گرفت وگفت: پســر خوبی باش غذاتو بخور.... مادرت 

 میگفت: ده روزه هی ی نخوردی.... حتی اب....
 ..و اب نخوردم.نوتریکا با مسخره گفت: او  نه روز... ثانیا فقط دو روز اخرش

پرســتار هانی گفت و ادامه داد: برای گیب به خودت مربوطه.... اما ا ن کل 
 خانوادت سال تحویل تو حیاط بیمارستان بودن.... دیگه خود دانی...

فت:  فت گ قه وار در ذهنب رژه میر که جر یت در فکر ســوالی بود  بی اهم
 ببخشید...

 پرستار:هووم؟
 .نوتریکا: ازمایب دی ان ای..

 پرستار کالفه گفت:خوب؟
 نوتریکا تن سرفه ای کرد وگفت: گطوریه؟

 پرستار: یعنی میخوای کال برات توضیح بدم؟
نوتریکا:نه بابا... میشــه تو زمان گیز.... یعنی همین حامله یعنی بارداری هم 

 گرفت....
 پرستار: اره.. امکانب هست....

 نوترین ابروهایب را با  داد وگفت: واقعا؟
 ار در را باز کرد وگفت: اره... با کمی مکث گفت: غذاتو بخور....پرست

 نوتریکا لبخندی زد.... نگاهب به سینی غذا افتاد... اه ... این که قیمه بود!



 ترجیح داد بخوابد...
تازه پلکهایب را بســته بود که در اتاق باز شــد. نوید و نیما با ســر و صــدا وارد 

 انواده اش... و سیمین و سیما.شدند و پشت سر انها هم مریم وخ
 خدا خدا میکرد انها گیزی نفهمیده باشند.

 سالم علین کوتاهی کرد.
 مهناز احوالب را مینرسید.

اهی کشــید و گفت: حا  پســرم حالت خوبه؟ بهتری؟ رنگ و روشــو تو رو 
 خدا... خدا این بیماری و ریشه کن کنه که ب ه اینطور اسیرشه....

رد.پس انها فکر میکردند بخاطر بیماری اش اسیر این نفسب را راحت خارج ک
 تخت است؟!

 مریم دسته گلی را مقابلب گذاشت و گفت: سال نو تون مبارک.....
 سال نویی روی تخت بیمارستان نداشت.

تنها به لبخندی اکتفا کرد... خوبی این همه دغدغه این بود که دیگر در مقابل 
 را گم میکرد. نگاه او نه غرق میشد نه دست و پایب

 ین جعبه که فکر میکرد شیرینی باشد در دست نوید بود.
 پس از کمی گفت و شنود نوید گفت: مریم خانم کین اب شدا....

 مریم لبخندی زد و گفت: شرمنده کردید...
ــرمنده... خودتون که  نوید لبخندی نثارش کرد وگفت: دیگه بابت دیرکردش ش

 درجریان بودید....
 ست انها راجع به گه گیزی صحبت میکنند.نوتریکا نمیدان
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 نیوشا با لبخند گفت: دیروز تولد مریم جون بود....
 واقعا؟؟؟

 مریم خندید وگفت: هیچ وقت حساب نکردی ببینی ...

 نوتریکا گیزی نگفت. نوید باید حساب میکرد نه او....
مریم تکه کیکی را برید و در پیب دســتی گذاشـــت و گفت: دســتمو که رد 

 ید....نمیکن
 نوتریکا با کمی تعلل پیب دستی او را گرفت.

گنگالی را نیما به دستب داد... تکه ای در دهانب گذاشت. جمع نفس راحتی 
 کشید.

 طوطیا فکر میکرد شکال ت او را نخورد اما ....
ساعت از سه عصر گذشته بود که خانواده ی مریم قصد رفتن کردند ... نوتریکا 

 داشته باشد. میتوانست ین نفر همراه
به  نان  ما بدرقه ی مه مه برای  یا ه به جز طوط ند...  ما نارش ب ما قرار بود ک نی

 محوطه ی بیمارستان رفته بودند.
 طوطیا تنها در اتاق نشسته بود و با گیم گوشی اش بازی میکرد.

 نوتریکا از جا بلند شد وگفت: طوطی؟
 طوطیا بدون انکه نگاهب کند گفت: هووووم؟

 نوتریکا:گته؟
به او نگاه کرد. دیگر از کبودی روی صــورتب  طوطیا ســرش را با  گرفت و
شم  اثاری نمانده بود.اما با ی لبب ین لکه ی کمرنگ قهوه ای دایره وار به گ

 میخورد.هرگند واضح نبود.... اما طوطیا علتب را نمیدانست.



که خدادای گود بودند  یده و  غر بود... زیر گشــمهایب  گهره اش رنگ پر
 ا  سیاه تر وفرو رفته تر به نظر میرسیدند.وح

گونه هایب بیرون زده بود... موهایب هم اشــفته روی پیشــانی اش با  وپایین 
 بود.

 طوطیا به گشمان او خیره شد.فروغ و شیطنت سابق را نداشت.
نمیدانست گکار کند.... دلداری... مواخذه.... پیشنهاد راهکار.... اهی کشید 

 گوشی اش فرو کرد.وباز سرش را در 
 نوتریکا خواست حرفی بزند که جاوید داخل شد.

پایین منتظرتن.... دارین میرین  نا  بات ای با فت:عمو جون....  یا گ به طوط رو 
 خونه....

 طوطیا با رخوت از جا بلند شد وجلوی اینه شالب را مرتب کرد.
 لحظه ی اخر نوتریکا گفت: خداحافظ...

شت طوطیا جوابب را نداد واز اتا شت حرکت نوتریکا را ز شد.حق دا ق خارج 
 تلقی کند... مریم اینقدر مهم بود؟

فرم تخت به حالت نشسته بود.... سرش را روی بالب گذاش و گشمهایب را 
 بست.

با احســاس حاــور نیما همانطور که گشــمهایب بســته بودگفت: تخت و 
 میخوابونی؟

 تخت ارام به حالت دراز کب در امد....
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ید.نیما ســاکت بود.نوتریکا هم در افکارش غرق بود... طبق نفس عمیقی کشــ
 معمول در درگیری های ذهن شلوغب غوطه ور بود.

 لبهایب خشن بود.... دیگر در اعتصاب نبود و مقاومت معنایی نداشت.
 باز صدا کرد: نیما یه لیوان اب بهم میدی؟

اده بود ستنیم خیز شد و پلکهایب را گشود... ماتب برد.پدرش با ی سرش ای
 و لیوان ابی به دستب داد.

نوتریکا اخم کرد. نمیدانست گه واکنشی داشته باشد... بدون انکه لب بزند ان 
 را روی میز فلزی مقابل تخت گذاشت و باز دراز کشید...

 پشت به پدرش به پهلو غلت زد ....
 جاوید گیزی نگفت...

 در سکوت بودند.
بیند... در ده روز دو بار بستری شدن پسر جاوید نمیخواست او را به این حال ب

کوگکب سخت بود....او را به ان حال در اتاقب پیدا کردن سخت بود... سال 
 تحویل نبودن او در کنارشان سخت بود.

شده  ضرباتی که متحمل  شکب با توجه به بیماری و  شنیدن پیامد هایی که پز
 خت بود!بود وبرایب توضیح داده بود سخت بود گقدر پدر بودن س

به ی تختب  قدم زد ل تاقب  ند دوری در ا که گ ـــد و پس از این ند ش جا بل از 
 نشست.

 نوتریکا عکس العملی نشان نداد.
ید با طعنه گفت: ما هم ســن تو بودیم جرات نداشــتیم جلوی پدرمون  جاو

 پامونو دراز کنیم... گه برسه به اینکه بهب پشت کنیم...



 نوتریکا گیزی نگفت.
 ارام به سمت موهایب برد.... اما کمی بعد پس کشید.جاوید دستب را 

نوتریکا فکر کردشاید بهترین فرصت بود که بخواهد توضیح دهد واز همه گیز 
 بگوید...

ــت... اما از زمختی و  ــمت پدرش گرخید. گهره اش ندامتی در بر نداش به س
 عصبانیت هم خبری نبود.

 به ارامی گفت: من مقصر نیستم...
 داد وگفت: نمیخوام در موردش گیزی بشنوم... جاوید سری تکان

ــنوی.... گطور به حرفهای خواهرت گوش  نوتریکا با تحکم گفت: اما باید بش
 دادی.... اما حاضر نیستی حرفهای منو...

 جاوید میان کالمب امد وبا حرص گفت: نوتریکا ما تصمیمون رو گرفتیم....
 نوتریکا تند گفت: من مخالفتی ندارم...

 ابرویب را با  داد.....جاوید 
 اهسته گفت:خوبه...

باهاش  نوتریکا در حالی که م*س*تقیم به گشــمان پدرش خیره بود گفت: 
ــم کنی طالقب  ــرش میارم که خودت التماس ازدواج میکنم.... اما بالیی به س

 بدم....
جاوید به گشــمهای خاکســتری اش نگاه میکرد. در پس نگاهب خشــم بود. 

 بود...لجاجت بود.یکدندگی 
 جاوید با ارامب گفت: نوتریکا باید پای کاری که کردی وایسی...
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 نوتریکا : دارم پای کاری وایمیسم که هیچ ربطی بهم نداره...
 جاوید پوفی کشید وگفت: بسه دیگه....

 نوتریکا نیم خیز شد ونشست با لحن قاطعی گفت: من دو تا شرط دارم...
 جاوید با اخم گفت: شرط؟

 ه....نوتریکا: ار
جاوید نفس عمیقی کشــید وگفت: طیبه رو ببرین ازمایب بده... ازمایب دی 

 ان ای... اگه اون ب ه مال من بود باهاش ازدواج میکنم.
 جاوید در سکوت نگاهب میکرد.

نوتریکا ادامه داد: شــرط دوم هم اینه اگه ثابت شــد اون ب ه ی منه... و من با 
 ... من امادگی ب ه داری و ندارم.اون طیبه ازدواج کردم باید سقطب کنه

ستی که  شد و از کوره در رفته بود. با حرص گفت: تو کی ه جاوید از جا بلند 
 شرط تعیین میکنی؟

باز م*س*تقیم در گشــمان  یه ابرو بر... اگه قبو ل نکنین...  نوتریکا:فکر کن 
 پدرش خیره شد وگفت: اگه قبول نکنین.... خودمو طیبه رو اتیب میزنم!

 د ین لحظه از لحنب ترسید.جاوی
 نوتریکا مصرانه هنوز در گشمانب خیره نگاه میکرد.

ــب را فوت کرد. قدم اول را با موفقیت  ــد.نوتریکا نفس جاوید از اتاق خارج ش
 طی کرد.

همین به شــن انداختن پدرش ین دنیا می ارزید. انقدر ان خواهر مثال با دین 
 نکند. و ایمانب را قبول داشت که حتی ین لحظه شن

 بقیه ی کارها با مادرش بود... خودش هم با ید با طیبه ین مالقاتی میداشت.



 گوشی اش را برداشت...
روی شماره ی نیوشا ایست کرد. نه... گزینه ی مناسبی نبود. نیوشا ترسو بود. 

 حرال هم در دهانب نمی ماند.
به نیما میگفت.  ... پس اوگزینه ی بعدی طال... بزرگ بود... اما همه گیز را 

 هم نمیتوانست... گزینه ی سوم طوطیا.
در این که به نحو احسن کمکب کند شکی نداشت... نفسب را فوت کرد فقط 

 دلب نمیخواست او را به دردسر بیندازد...
گشمهایب را بست ... شماره اش را گرفت. بار اول جواب نداد.... با خره بار 

 سوم صدای خواب الود او را شنید:الو...
 نوتریکا: طوطیا؟

 طوطیا : نوتریکا تویی؟
 نوتریکا تن سرفه ای کردوگفت:کجایی؟

 طوطیا خمیازه ای کشید و گفت:خونمون....
 نوتریکا: تنهایی؟

 طوطیا:اره....
 نوتریکا:خاله اینا کجان؟

 طوطیا: رفتن خونه ی عزیز....
 نوتریکا: مامان ونیما اینا هم؟

 ...طوطیا: اره.... من و نیوشا تنهاییم
 این عالی بود.

http://www.roman4u.ir/


 نوتریکا با عجله گفت: طوطیا.... برام یه کاری میکنی؟
 طوطیا نیم خیز شد وگفت: گیکار؟

 نوتریکا: بهم اعتماد داری؟
 طوطیا گیزی نگفت.
 نوتریکا صدایب کرد.

 طوطیا اهسته گفت:خوب اره....
 نوتریکابا دلخوری گفت: گقدر شل گفتی....

 .طوطیا محکم گفت: اره.. دارم..
شکی  شی م ساک ورز نوتریکا لبخندی زد وگفت: برو تو اتاقم... زیر تخت یه 
 هست.... گند دست لباس از تو کمدم بردار...شارژر و کیف پولم .... خوب؟

 طوطیا با نگرانی گفت: برای گی...
 نوتریکا: بعدا بهت میگم....

 و با مکث گفت: ویولنم وهم بیار....
 برای گی؟ طوطیا با غر گفت: گه خبره....

 نوتریکا: طوطـی....
 طوطیا: تا بهم نگی هیچ کاری نمیکنم...

نوتریکا: گفتم که بعدا میگمت... ا ن فقط همینا رو بیار.... اگه تونستی یه کم 
 پولم برام جور کن....

طوطیا داشــت به گریه می افتاد با حدســی که مثل خوره به جانب افتاده بود 
 گفت: میخوای فرار کنی؟

 کا: تو همین مایه ها.....نوتری



 طوطیا داشت به گریه می افتاد...
 اهسته نالید: گرا مگه تومقصری؟

 نوتریکا: نه....
 انقدر محکم گفت که طوطیا دلب قرص شود.

 نوتریکا: کمکم میکنی؟
 طوطیا اهی کشید و با طعنه گفت: تو مثل برادرمی.... باشه...

 میدادند! گرا این روزها همه حرفهای خودش را تحویلب
ارام گفت: بیارشون بیمارستان.... با آژانس بیا.... با تایید و تکرار گفت: طوطیا 

 با اژانس بیای ها...
طوطیا باز باشه ای گفت و نوتریکا با لحن ارامی افزود: به محوطه رسیدی بهم 

 زنگ بزن....
ل حطوطیا با بغض تماس را قطع کرد.... گرا این مشــکل و اتهام لعنتی زودتر 

 نمیشد.
صت فکر  ستب گرفت.... حا  فر سرش را میان د سته بود و  ش لبه ی تخت ن

 کردن و غصه خوردن را نداشت.
ــا خواب بود. به ارامی به اتاق او رفت.... از  ــد. نیوش وارد خانه ی خاله اش ش
زیر تخت ساک را برداشت... در کمد را باز کرد و سعی کرد گند دست بلوز و 

 شلوار بردارد.
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شال گردنی هم برداشت. بهار بود هوا ممکن بود سرد شود.... شاید هم  کت و
باران بگیرد...گتری را پیدا کرد.اما فقط دســته ی عالمت ســوالی گتر را می 

 دید...قدش نمی رسید....
صندلی میز کامنیوتر را به سمت کمد کشید و روی ان ایستاد.گتر را برداشت. 

 که ین گشم نداشت! اما ماتب برد.گشمب به عروسکی خورد
یا ) نه ی مجازی نودهشــت ( www.98ia.com. . : : این کتاب توســط کتابخا

 ساخته و منتشر شده است : : .
********* 

پات وایســی کجا - تو که هنوز خوب نشـــدی؟؟؟ نوتریکا هنوز نمیتونی رو 
 میخوای بری؟

... .نوتریکا در حالی که لباسهای درون ساک را بررسی میکرد وگفت:من خوبم
 اصال عالیم.... نگرانم نباش...

 طوطیا اهسته گفت: اخه... من... گی بگم به بقیه...
 نوتریکا خندید و گفت: هی ی برو بقیه ی خوابتو ببین...

 طوطیا اهی کشید ودست در کیفب کرد وگفت: بیا....
 نوتریکا: این گیه؟

 طوطیا: گردنبندمه.... پاره شده.... اینم فاکتورش....
 ا اخمی کرد وگفت: میخوام گیکار؟نوتریک

طوطیا: نتونستم پول جور کنم... سی تومن بیشتر نداشتم... خوب میخرنب.... 
 طالست...

 نوتریکا با حرص اما مهربان نگاهب میکرد.



 طوطیا لبهایب را تر کرد وگفت: بعدا برا تولدم یکی بخر...
 نوتریکا لبخندی زد و هم نان نگاهب میکرد.

 و زنجیر طالیب را در جیب کتب گذاشت .طوطیا فاکتور 
 نوتریکا ارام گفت: سر تا پاتو طال میگیرم....

 طوطیا خندید و گفت: باشه....
 وبا لحن ارامی گفت:بهتر نیست اینکا رو نکنی؟

 نوتریکا: گیکار؟
 طوطیا به او خیره شد وگفت: فقط ادمای گ*ن*ا*ه کار فرار میکنن...

فت: فرار ید وگ کا اهی کشــ مه دور  نوتری مدتی از ه یه  نمیکنم... میخوام 
 باشم.... میخوام یه کم فکر کنم... همین.
 طوطیا نفسب را فوت کرد وگفت: اخه...

 نوتریکا: اخه نداره دیگه.... برو خونه.. از بابت منم خیالت راحت باشه.
 طوطیا ارام گفت: داروهاتو گذاشتم توجیب عقب ساکت ...

 نوتریکا: مرسی...
 قدم از او فاصله گرفت وگفت: مراقب خودت باش....طوطیا ین 

 نوتریکا: توهم...
طوطیا نفس بغض داری کشید و به سمت اژانسی رفت که منتظر نگهب داشته 

 بود.
 نوتریکا لبخندی زد وویولنب را روی شانه جا به جا کرد....
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حا  کجا میرفت... با قدم های خســته ای راهی را پیب گرفت. به کجا ... 
 دانست... فقط امیدوار بود وقتی باز میگشت مشکلب حل میشد.نمی

سراغ طیبه  شت... بعد هم به  سایلب را انجا میگذا اول باید جایی میرفت و و
 میرفت. تمام فتنه ها از گور او بلند میشد.

 هرگند مقصر خودش بود که پای سنهر را به خانه شان باز کرده بود.
میزد.. اگر این بال را ســر او میاورد... از این  یاد زمانی افتاد که به طوطیا زنگ

سنهر بعد طوطیا بعد  شد.... اگر این اتفاق می افتاد اول  سید  فکر مو به تنب 
 هم خودش را میکشت.

هرجا میرفت با کســر اتاق و غیره مواجه میشــد.عصــر شــده بود... گرســنه در 
 پیتزایی نشسته بود. حتما تا ا ن خیلی ها به دنبالب بودند.

 گوشی اش را خاموش کرده بود تا اسوده وقت بگذراند وفکر کند....
 دیگر دیر وقت بود... صحبت با طیبه را باید به فردا موکول میکرد.

****** 
 مگه این خراب شده نگهبان نداره؟؟؟ گطوری تونسته بره؟-

شرد وگفت: اقای نیکنام... ما  شمهایب را ف شت وگ ستار عینکب را بردا سرپر
 ضوع هستیم... خواهب میکنم مراعات حال بقیه ی بیماران و بکنید.پیگیر مو

مدیریت  ید کالفه گفت: اگه طوریب بشـــه... از شــما و بخشــتون و  جاو
 مذخرفتون شکایت میکنم....

 بی اهمیت به انها به سمت اسانسور رفت.
 هشت ساعت از رفتنب میگذشت.



رس برای قلب اول نگران حالب بود بدتر از همه ســیمین اضــطراب و اســت
 بیمارش سم بود....

شده بود... طیبه  شان  شی بود که دامن گیر باید با فاوزه حرال میزد... این گه ات
 سر سفره ی گه کسی نشسته بود که اینطور خانمان سوز بار امده بود.

 نمیدانست کجا برود.... کجا دنبالب باشد...
 رست باشد.... اگراگر سخنان پزشکب در رابطه با خونریزی معده و عفونت د

 در خیابان اتفاقی برایب بیفتد...
 شاید بهتر بود اینقدر افکار منفی را به ذهنب راه ندهد.

 گرا اینقدر غد بود؟!
غد و ین دنده ... با این دو ویاگی غریبه نبود... در خیابان ها می رخید و با 

یاده پ گمان هرکس که اندکی شباهت به او داشت خیره مینگریست.در خیابان و
 رو با گشم به دنبالب میگشت.

 نمیدانست باید به پلیس اطالع دهد یا هنوز زود است.
 سال جدید گه نوروزی برایشان رقم زده بود!

پســرش اواره ی کوگه وخیابان.... با اتفاقی که رخ داده بود. هرگند هنوز هم 
در صحت حرفهای نوتریکا شن داشت. اما اگر ین درصد درست گفته باشد 

او بی دلیل گنین بالیی به سر فرزندش اورده باشد با گه رویی در گشمان او  و
 خیره شود.

سیمین را  شب را در کجا می ماند...جواب  سافر و غیره  شلوغی و پر م در این 
 گه دهد؟
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ــرش باز کند.این ابروریزی را گگونه  ــتی را به روی پس اینطور قرار بود باب اش
 راغ راهنمایی خیره شد.سامان بخشد.... اهی کشید و به گ

شت او را در خانه  سیده بود. با امید در را باز کرد. توقع دا دقایقی بعد به خانه ر
 ببیند...

 موتورش گوشه ای به دیوار تکیه داده شده بود.
 وارد خانه شد.

ســیمین مات به او نگریســت.... جاوید کل خانه را از نظر گذراند...نبود که 
 نبود.

گفت: مگه قرار نبود همراهب باشی؟ باز نساختین باهم؟ سیمین با عصبانیت 
جاوید مگه قرار نبود که سال جدید دلگیری تو کنار بذاری... ب م و بیمارستان 

 تنها گذاشتی؟
 جاوید کالفه گفت: رفته....

 نیما از جا بلند شد و گفت: گی؟
 نوید ادامه ی حرفب را گرفت و گفت: رفته؟ کجا؟

 گفت: نمیدونم....جاوید گوشه ای نشست و 
شاند و به  صندلی ن سیمین در حال غب کردن بود که نیوشا او را گرفت و روی 
دو رفت تا قرصــهایب را بیاورد... لحظاتی بعد جالل و ســیما هم امدند تا با 

 همفکری برای این مشکل تازه وارد راهی بتراشند.
و  و شــماتتطوطیا مانند گ*ن*ا*هکاران نشــســته بود و هر لحظه منتظر تنبیه 

 سرزنب از سوی خانواده بود.
 این ین مورد کم بود که ان هم اضافه شد...



ــتر از احتما ت عمویب در رابطه با وقوع حادثه ای در  طوطیا نگران نبود. بیش
 خیابان میترسید...

ــرر نوتریکا  ــزا گرفته بود که گرا در عملی که مطمئنا به ض خودش را به باد نا س
 بود کمکب نمود .

صبح انتقال دادند... شب  شت. همه جریان را به  شم بر هم نگذا سی گ را ک
 گند روز بود که ین اب خوش از گلویشان پایین نمیرفت.

****** 
 به به... پارسال دوست.... امسال اشنا.... خانم سال نوتون مبارک..-

 طیبه عقب رفت....
 نوتریکا پوزخندی زدو گفت: گیه از من میترسی؟

 اینجا گیکار میکنی؟طیبه:تو... تو 
 نوتریکا: ناراحتی؟ اومدم عید دیدنی.... اشکالی داره...

 طیبه: من..م... من با طوطیا قرار داشتم بریم .... بیرون.... تو...
نوتریکا خندید وگفت: فقط خواستم کمکت کنم از حوزه ی استحفاسیت بیای 

 بیرون... ناراحتی؟
شت  شت که طیبه حرفی نزد... اخم کرده بود و دا شان باز میگ سمت خانه  به 

 نوتریکا بازویب را محکم گفت.
 طیبه با بهت به او خیره شد.

 نوتریکا: عزیزم.... دوست نداری قبل از عقدمون با هم صحبت کنیم؟
 طیبه با وحشت به صورت وگشمان سرخ او نگاه میکرد.
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 نوتریکا کشان کشان او را به سمت خیابان میبرد.
 او گفت: بریم حلقه بخریم؟؟؟ یا بریم لباس بخری؟دربستی گرفت و روبه 

 طیبه داشت به گریه می افتاد.
یت این ب ه رو مشــخص  فت: گطور اول بریم هو کا زیر گوشــب گ نوتری

 کنیم...
 طیبه ماتب برد.

 نوتریکا نیب خندی زد و به رو به رو خیره شد.
 جلوی ازمایشگاهی از راننده خواست که نگه دارد.

دن بازویب را کشید وگفت: ازمایب تخصصی دی ان ای... بعد از حساب کر
شم  سیت شه جن ستی می شه... را ست دارم گروه خونیب مثل خودم با خیلی دو

 فهمید؟
 طیبه در سکوت با ترس نگاهب میکرد.

 به در از مایشگاه رسیدند.
 نوتریکا با اخم غرید: برو تو....

 طیبه ایستاده بود.
 . برو تو...نوتریکا با حرص گفت: بهت گفتم..

 طیبه با من من گفت:واسه گی؟
 نوتریکا: منو احمق گیر اوردی یا پنه؟ شایدم جفتب....

 طیبه به گریه افتاده بود.
 نوتریکا: میخوام بدونم ب م گه خونی تو رگاشه... اشکال داره؟

 طیبه سرش را پایین انداخته بود و هق هق میکرد.



وش به دیوار تکیه داد .طیبه مثل م روبه رویب ایستاد....نوتریکا کف دستب را
 در دیوار فرو رفته بود. در حصار او بود وراه فراری نداشت.

 نوتریکا: گیه؟ گرا وایستادی؟ یه ازمایب ساده است...
صورتب گرفته  ستهایب را مقابل  سر خورد و در حالیکه د طیبه ارام روی زمین 

 بود گفت: ازمایب گی؟
یخوام هویت ب ه رو بشناسم...شایدم پدر ب ه نوتریکا : ازمایب ژنتیکی.... م

 رو...
 طیبه نالید: کدوم ب ه؟

 نوتریکا ماتب برد.
شن بود  صورتب خیس ا طیبه نگاهب کرد... نفس نفس میزد و گریه میکرد. 

 وارایشب بر هم زده شده بود.
اا  صل دو خیابان ف ضیح میداد.... حد فا شود... باید تو مجبورش کرد بلند 

شده  ونیمکت بود. ا ورا درحالیکه به بازویب گنگ انداخته بود با گمن کاری 
 خود به ان سمت برد. روی نیمکتی نشاند و گفت: تو ا ن گی گفتی؟

 طیبه فقط گریه میکرد.
 نوتریکا سوالب را با صدای بلند تکرار کرد.

 طیبه بریده بریده گفت: بدبخت شدم... گاره ی دیگه ای نداشتم....
شفته گفت : عین ادم حرال بزن.... منظورت گیه... اگه ب ه ای توکار نوتریکا ا

 نیست .. پس... پس برای گی این بامبول و راه انداختی؟ هان؟
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طیبه دماغب را با  کشــید وبا نفرت وانزجار درگشــمان او خیره شــد وگفت: 
 همب تقصیر خودت بود... تو باعث شدی سنهر این بال رو به سرم بیاره....

 گفت: من نمیفهمم...نوتریکا کالفه 
طیبه به نقطه ی نا معلومی خیره شــد وگفت: گیو میخوای بفهمی؟ ســنهر بهم 
مه  یار از دســتمون رفت.. تو م*س*ت و نی قول ازدواج داد... اون شــبم اخت
شم اما تو تو همون حالم منو کنار  ستم با تو با بیهوش بودی ... حتی من میخوا

 . میخواد باهام ازدواج کنه....زدی.... سنهر بهم گفت: دوستم داره...
 منم به سنهر اعتماد کردم.... گون دوست تو بود....
 نوتریکا حرفی نمیزد... فقط شقیقه اش را میفشرد...

مایب...  له ای؟ از حام یاد زد: پس برای گی گفتی  یت فر بان با عصــ کا  نوتری
 تهوع...

 اصال متوجه اطرافیان نبود.
 طیبه خودش را جمع کرده بود.

س صدای لرزانی گفت: پس گیکار میکردم؟؟؟ تنها فکری بود که به  ختی و با 
سنهر زودتر به حرفهاش عمل میکنه... اما  سرم زد.... فکر میکردم اینطوری  به 
ــتام حامله بود منم  ــتم ... یکی از دوس اون رفت.... منم گاره ی دیگه ای نداش

 برگه ی ازمایششو گرفتم...... نوتریکا... من..من...
 

 ریکا میان حرفب امد و گفت: خفه شو... فقط خفه شو....نوت
 طیبه ارام میگریست...



نوتریکا از عصـبانیت کبود شـده بود... نمی دانسـت گه بگوید... جلوی همه 
شخصیتب خرد شده بود... از گشم پدرش افتاده بود. اعتماد همه نسبت به او 

 دروغ.... سلب شده بود. به خاطر حماقت دو نفر دیگر.... به خاطر
 موهایب را کشید... سنهر دوستب بود..... طیبه فامیلب بود.

ــبانی حرفی برای  ــربان قلبب با  رفته بود. کالفه و عص ــم ض از حرص و خش
گفتن نمی یابید. اصــال گه بگوید.... بهتر نبود به اندازه ی تمام کتن های که 

 خورده بود او را زیر مشت و لگد لهب میکرد؟
خودش گه؟ پدرش...مادرش... برادرانب... عزیز....  شــخصــیت له شــده ی

 عموجالل... خاله سیما...
 او که ازان گ*ن*ا*ه مبرا بود این نین سرخورده شده بود؟

 خدایا گه کار میکرد....
 گندقدمی راه رفت..

 مقابلب ایستاد و گفت: بلند شو...
 طیبه اطاعت کرد و ایستاد.

فت:  با لحن ارام و متحکمی گ کا  مه گیز و نوتری یای خونه و ه با من م ا ن 
 میگی...

 طیبه به او خیره شد.
 نوتریکا: فهمیدی؟

سنهر من تو  ست دارم .... به خدا قبل از  طیبه: نه..... نوتریکا....من.... من دو
 رو دوست دار...م....
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صورتب زد. انقدر محکم که از میان لبهایب خون  سیلی محکمی به  نوتریکا 
 جاری شده بود.

 یکا: کاری که گفتم و میکنی.... گرفتی گی میگم یا نه؟نوتر
طیبه خواســت فرار کند که نوتریکا دســتب را گرفت. طیبه از درد صــورتب در 

 هم رفت.
 به زور او را با خود میبرد. تاکسی گرفت و به سمت خانه حرکت کردند.

 تاکسی سر کوگه متوقف شد.
 ته بود وهمراه خود میکشید.نوتریکا از اتومبل پیاده شد ودست طیبه را گرف

 زنگ را فشرد.
یاد  ین... و فر قا کوگ فت: ا حالی گ با خوشــ باز کرد.  خان در را برایب  نبی 

 زد:خانم.. خانم... اقا کوگین اومدن...
 نوتریکا بی توجه به او رو به طیبه گفت: میدونی که گی باید بگی....

 طیبه تنها سرش را پایین انداخته بود.
 انه شد. جالب بود که همه حاور داشتند.نوتریکا وارد خ

عزیز.... خاله ســیما وعمو جالل... پدر و مادرش و طال وطوطیا ... خواهر و 
 برادرانب... حتی عمه فاوزه...

 با گه رویی امده بود... فقط حمیده حاور نداشت.
 از حاور او به همراه طیبه فقط ماتشان برده بود.

سالمی گفت و جاوی سته  د با حرص غرید: هیچ معلومه از دیروز تا نوتریکا اه
 به حال کجایی؟

 نوتریکا: دنبال اثبات بی گ*ن*ا*هیم...



 و روبه طیبه گفت: نمیخوای توضیح بدی....
 فاوزه با حرص گفت: دختر منو کجا برده بودی؟ بدبختب کردی بس نبود؟

 نوتریکا به عمه اش نگاه کرد. وقاحت تا گه حد؟
ست ن ستب را از د سمت مادرش رفت طیبه د شید وبا گریه به  وتریکا بیرون ک

 وگفت: ماما ا ا ان....
 عزیز پرسید: گه خبره؟

 طیبه در میان هق هقب گفت: نوتریکا میخواست مجبورم کنه ب مو ....
 فاوزه با خشم به او خیره شد.

 نوتریکا جز تعجب کار دیگری انجام نداد....
دخترمنو میبری که خالال شــرع فاوزه با حرص گفت: خوشــم باشــه..... حا  

 کنه؟ ب ه سقط کنه؟ داداش.... و رو به جاوید گفت: این بود رسمب....
جاوید دیگر نمید انست گه کار کند... اگر حرال نوتریکا درست بود گرا باید 

 اینطور بی خبر طیبه را وادار میکرد به گنین کاری؟
 نوتریکا به ستون تکیه داد.

به والله... تو دین وایمون کی عزیز عصــایب را روی زمین  کوبید و گفت: خو
ــقط  ــوال؟ ب ه س ــدی اینطور کافر که دین خدا ببری زیر س معلمت بوده که ش
کنه؟ حرومه .... اما ادمه.... قتل نفس میدونی گیه؟ هان.... ای خدا ا ا ا... 

 گه کنیم با این او  نا خلف....
 نوتریکا به پوزخندی اکتفا کرد.

 د:میخندی؟ خجالت نمیکشی...جاوید سرش دادز
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 سیمین نفسب را فوت کرد وگفت: بس کن جاوید....
نوتریکا بی توجه به پدر و مادرش رو به فاوزه گفت: پس شــما خدا و دین خدا 

 رو قبول دارید؟
بدهکارم  له  به وال با گشــم غره ای نگاهب را از او گرفت و گفت: خو فاوزه 

 خدا رو هم وسط میکشیم....شدیم.... و نوتریکا گفت: باشه... پای 
شت  سبز رنگی را اورد و روی میز گذا سمت کتابخانه رفت وقرانی با جلد  به 

 جلوی گشم همه....
 فاوز ه سید نشست...

ست تو بذار رو  سته گفت: طیبه....د نگاهی به طیبه انداخت و به او با لحنی خ
ــتتو حقیقته....د این قران بگو ... بگو که من بهت بد کردم.... اگه واقعیته اگه س

 بذار روی این کتاب و بگو. نفس عمیقی کشید و با صدای اهسته ای گفت:
طیبه........طیبه اگه.... اگه واقعا حامله ای .... اگه من ... دســتتو بذار رو قران 
به این قران  به تو رو  به گوشـــت....طی تا اخر عمرم میشــم غالم حلقه  بگو...

شو بگو.. ست سمت میدم....فقط را ستم ق .. من حالم بد بود... آره...منکرش نی
 اما این بدی به اون بدی بی ربطه... خودتم میدونی.... خوبم میدونی....

ــتهایب را درهم قالب کرده  ــرش پایین بود....تمام بدنب میلرزید..دس طیبه س
بود ....نفس نفس میزد انگار مسافتی طو نی را دویده باشد....عرق سردی که 

ست با از گییجگاهب ب سر میخورد را حس میکرد.... دلب میخوا ه روی گونه 
 صدای بلند گریه کند ولی باز هم سکوت کرد....

 نگاهب به جلد سبز رنگ قران بود.
 نوتریکا از سکوت او خسته شدو مقابل فاوزه زانو زد .



قران را روی پاهای فاوزه گذاشــت و گفت: عمه....شــما جواب منو بدین.... 
ابوالفاــلت مشــهوره...شــما که ختم انعام و قرانت رد خور شــما که ســفره ی 

که  ته  خدا.... من خیلی وق مه جون تو رو بده....ع ما جواب منو  نداره....شــ
پایین  مان  ما گاه کنم....اب خوش از گلوی  با ن با مای  نتونســتم تو گشــ
نرفته....نوید و نیما راه میرن مرگم و از خدا میخوان.... نیوشــا دیگه به برادری 

ــم....تورو به بین الحرمینی که قب ولم نداره... عمه تو رو به مکه ای که رفتی قس
رفتی قســمت میدم....بگو همه ی این حرفها کشــکه...بگو دروغه....بگو که 
طیبه ات هنوزم پاکه... که اگه نیست.... من ناپاکب نکردم... عمه هم شما که 

چ غلطی نکردم که مطمئنم میدونی هم طیبه هم خدای با ی ســرم....من هی
ستم و میذارم رو این  ستم من ابرو نبردم.... نریختم....ببین من د بخوام پاش وا

 قران....
دســتهای لرزان و ید زده اش را روی جلد ســبز رنگ قران گذاشــت و گفت: به 
سم....من بد نکردم به هی کس....  سم .... به این وقت عزیز ق این کالم الله ق

نه هیچ احد دیگ به  پاک نه طی نا  ه ای و بی عصــمت نکردم....من کســی و 
نکردم...عمه....به خدا راستشو میگم....به جون بابا به جون مامانم....به جون 
یاد  پارتی ز مه من  به مرگ خودم قســـم....ع ما.... به جون شـــ یز.. عز
یاد  ماری ز طه دارم... زهر تا دختر راب با هزار  یاد میرم...  میرم....مهمونی ز

 کاری زیاد میکنم....اما....اما.... میخورم....کثافت
سی  شی گفت: عمه به خدا با طیبه عرو شو شن و لحن م شمهای پر از ا با گ
ستمب...ولی  شتم و میخوا ستب دا شه دو میکنم...کی از طیبه بهتر...من همی
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نه با این ابروریزی نه با هزار تا حرال مردم....اصال من سگ کی باشم که طیبه 
ــرمم زی ــتب رو نخوام....از س ــم... به جون خودم دوس ــقش اده...به خدا عاش

به  ما رو  به شــ جان طی خدا دارم دق میکنم.....تو رو  مه جون تو رو دارم... ع
شو بگید منو از این برزخ در بیارید.... به همین قران  ست شمتی را خاک اقای ح
که این بی ابرویی و  ما کردم  بدی در حق شــ گه  یاد....من  خدارو خوش نم

سبوندین بید ر ست....آره....نه گ شرع هی ی بارم نی یب من....من از دین و 
خدا میشناسم....نه دین خدا.....نه راه و رسم خدا....ولی شما گی عمه؟ شما 
یدونی جزای  یه؟.... م ناحق گ یدونی جزای بهتون  به دین واردی..... م که 
تهمت گیه؟....عمه شما رو به خدا قسم یه گیزی بگین.... بگین این ازمایب 
دروغه... بگین این حرفها دروغه... بگین طیبه اتون هنوزم همون طیبه اســت 
که اگه نیســت من.... من....راضــی نباشــین شــرمنده ی بابا باشــم....راضــی 
خدا  گاه کنم....تو رو  مان ن ما مای  تا اخر عمرم نتونم تو گشــ باشــین  ن
تو  جون دســـت  مه  ع تم... ف ی م پات  به  نم.. ک ی م ماســـت  ت ل مه...ا ع

یب*و*ســم... نام م بد  باور کنین... من کســی و  پاتو م*ا*چ میکنم....ولی  .
ستم ...  شغال...آره پ سین من ادم گند... کثافت....آ شنا شما منو می نکردم.....
گهم... عوضـیم... بدم....خیلی بدم... ولی هرگه قدر م بد بودم....این یه قلم 

 .ازم برنیومده....به خدا راست میگم عمه....به خدا راست میگم...
ــرش را روی  ــتون تکیه داد و س ــن میریخت به س ــورت اش دیگر به پهنای ص
شم  شانه هایب میلرزیدند.... بقیه هم مات و مبهوت گ شت... زانوهایب گذا

 به دهان فاوزه دوخته بودند....
 لحظه ای سرش را با  گرفت.نگاهب با نگاه طیبه برخورد.



 و خیره شد.طیبه دستب را روی قران گذاشت وبا لبخند محوی به ا
 اهسته گفت: به این قران قسم...

 و نگاهب را پیروزمندانه به اطراال گرخاند..... عزیز نگاهب کرد.
ید با عصــبانیت گفت: دلیل از این محکم تر؟ گقدر پســتی نوتریکا...  جاو

 باورم نمیشه از پوست وگوشت من باشی....
 سیمین ارام گریه میکرد وطوطیا ونیوشا هنوز مات بودند.

 وتریکا به نگاه طیبه خیره شد.ن
 نگاهی که شرارت از ان می بارید...

 دست در جیبب کرد.
 گوشی اش را دراورد.

 دگمه ای را فشار داد وان را روی همان قران جلد سبز رنگ گذاشت.
 وصدایی که پخب شد....

شبم  سنهر بهم قول ازدواج داد... اون  صدای طیبه بود: گیو میخوای بفهمی؟ 
یار از مه بیهوش بودی ... حتی من  اخت فت.. تو م*س*ت و نی دســتمون ر

سنهر بهم گفت:  شم اما تو تو همون حالم منو کنار زدی....  ستم با تو با میخوا
 دوستم داره.... میخواد باهام ازدواج کنه....

 منم به سنهر اعتماد کردم.... گون دوست تو بود....
 .. تهوع...نوتریکا: پس برای گی گفتی حامله ای؟ ازمایب.

به ســرم زد.... فکر میکردم  به: پس گیکار میکردم؟؟؟ تنها فکری بود که  طی
ــنهر زودتر به حرفهاش عمل میکنه... اما اون رفت.... منم گاره ی  اینطوری س
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نداشــتم ... یکی از دوســتام حامله بود منم برگه ی ازمایشــشــو  دیگه ای 
 گرفتم...... نوتریکا... من..من...

 حرفب امد و گفت: خفه شو... فقط خفه شو....نوتریکا میان 
 طیبه ارام میگریست...

 نوتریکا: بلند شو...
مه گیز و  یای خونه و ه با من م فت: ا ن  با لحن ارام و متحکمی گ کا  نوتری

 میگی...
 نوتریکا: فهمیدی؟

سنهر من تو  ست دارم .... به خدا قبل از  طیبه: نه..... نوتریکا....من.... من دو
 دار...م.... رو دوست

 صدای سیلی ای که نوتریکا به گوشب نواخته بود هم ضبط شده بود.
 نوتریکا: کاری که گفتم و میکنی.... گرفتی گی میگم یا نه؟ ...

این اخرین تیرش بود.... زمزمه وار شــکر خدا را به لب راند.نگاهب فاتحانه 
 اما مغموم بود.طیبه با دهان بازمانده بود.

 قران و گوشی نوتریکا انداخت.لبب را میگزید.فاوزه نگاهی به 
شن میریخت  سر به زیر ارام ا شم حیرانب را از قران روی پایب به طیبه که  گ

 دوخت و به زحمت گفت: نوتریکا جان از ما بگذر....
ـــد کرده  یه میکرد گیزی راه گلویب را س که گر با این ید  و نفس عمیقی کشــ

نداخت و گف به ا به طی باز نگاهی  که منو رو بود.... ت:خدا ازت نگذره دختر 
 سیاه کردی...الهی داغت و ببینم که منو خار و ذلیل کردی....



با دســتی لرزان قران را روی میز گذاشــت و از جایب بلند شــد ورو به روی 
جاوید ایســتاد و گفت:داداش...به خدا این جزه ج*ی*گ*ر زده مجبورم کرد 

 ...دروغ بگم....منو ببخب داداش....حاللم کن
 جاوید فقط مات و مبهوت مانده بود حرفی برای راندن به زبان نمی یابید.

فاوزه مجبور به اعتراال شـــد: داداش....اخه شــما نمیدونی.....این دختره ی 
ــه باهام  کثافت این بامبول و راه انداخت....گفت اینطوری نوتریکا مجبور میش

سنهر خدا نی سی کنه.... این مادر مرده گفت: اون  امرزیده اگه نمیرفت این عرو
بال رو ســر ب م نوتریکا نمیاوردم... اما گه کنیم که دســتم از همه جا کوتاه 
بود.... ابروی دخترم بود داداش... خود طیبه گفت: که بگیم نوتریکا م*س*ت 
م*س*ت بود و حالب بهم میخوره میگیم تو عوالم م*س*تی این خبط و کرده 

 ون و گرا قبول میکنه....و هی ی هم یادش نمیاد.... بی گ
ستی....گفت: اون موقع دیگه راه  سیتون که میفهمه که حامله نی گفتم: بعد عرو
پا پس کشــیدن نداره....راه برگشــت نداره....پل های پشــت ســرش خراب 

 شده....منم میگم ب م افتاد....
 گفت:اگه تو مادر منی....کمکم کن منو به مراد دلم برسون.....

ــما گه پنهون  بریده بریده در ــت از ش میان هق هقب گفت: از خدا پنهون نیس
شه دامادم....من  سر تو ب سته بودم که نوتریکا پ داداش ...من... منم از خدا خوا
که جز ســعادت ب ه هام گیزی نمیخواســتم.....گفتم .....گفتم...... شــما 
اولب یه کم ترش میکنی بعد..... بعد..... با منطق همیشــه ات رفع و رجوش 
میکنی.....گه میدونســتم این بال رو ســر این طفل معصــوم میاری.... گه 
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میدونســتم شــما هم مثل بقیه تعصــب و منطقت از هم ســواســت..... به خدا 
ــتم همه گیو بگم.....این مادر  ــورت این ب ه رو دیدم خواس همون روز که ص
صدای  ستم.....و با  شه......من گه میدن شو میک شت.....گفت: خود مرده نذا

 لند تری گریست....ب
عا از  مایب گی بود... واق فت:پس این از هانب را فرو داد و گ جالل اب د

 دوستب گرفته ؟
گه  یگ....دی نفر د یه  مال....  مال.... فت:  یان هق هقب گ م وزه در  فا
است.....فاوزه دستهایب را روی زانوی برادرش گذاشت و گفت:داداش حاللم 

 کن....
 نفسب با  نمی امد.... جاوید دستهای فاوزه را پس زد

سلهایب با گهره ای گر گرفته گفت: گی داری میگه  سبی جاوید حین جویدن 
به این  نا حق  به  یل... فاوزه....گی داری میگی؟یعنی من ب مو........ بی دل
روز انداختم؟ یعنی من به حرفای تو اطمینان بیخود کردم....فاوزه تو اون شــب 

ره....به من گفتی پســر من به دخترت نارو به من گفتی طیبه ازپســرمن باردا
ــن و زاری....اون بی ابرویی بی ابرویی که میگفتی باد هوا  زده...یعنی اون اش

 بود.... نکنه...نکنه.... نوتریکا مجبورتون کرده...تهدیدتون کرده.....آره؟
 عزیز عصبی رو به او فریاد زد:

مینطوری عین نقل خجالت بکب مرد....گشــاتو وا کن بفهم گی میگی.....ه
و نبات به ب ه ات توهین میکنی به بنده ی بی گ*ن*ا*ه خدا توهین میکنی.... 

 روتو برم.....



یل بگیر... پدر و پســر و  ســرش را به ســمت فاوزه گرخاندو گفت:بیا تحو
سر  سره یه بالیی  سکته کنن.... نگفتی پ شاید  انداختی به جون هم.... نگفتی 

دنیا گه جوابی بدی.... پسره رو بدبخت کنی واسه خودش بیاره.... نگفتی اون 
گه  حا  من  یاد گرفتی...  به خیری دخترت.... این رســم و از کی  بت  عاق
جوری تو روی عروســم نگاه کنم...گه جوری تو روی نوه ام نگاه کنم ،اگه این 
ب ه این کار و نمیکرد.. حرال این عفریته رو ضبط نمیکرد ... که به خاک سیاه 

شوند ستهای خودم بدبختب میکردم........ دیوار کوتاه تر از مین مب....که با د
به جای  یه نفر دیگه رو  یه نفر دیگه....جواب  یدا نکردی...ازمایب  کا پ نوتری
یاد  له رو از کی  مه دروغ و حی حاملگی دخترت رو میکنی؟....این ه ند  ســ

ضع این وگرفتی؟من یادت دادم یا پدر خدا بیامرزت....که خوب شد نیست تا 
شو ببینه...کاش منم  شو.... دروغ و دغل ب ه ا شاهکار ب ه ا ست  و ببینه....نی
ـــدم  یدم.... کر میش ید ـــدم و نم یدم.... کور میش خاک نمی فهم میرفتم زیر 

 نمیشنیدم.....
سمت طیبه گرخاند و گفت: تف تو اون روت بیاد که من پیرزن  صورتب را به 

 و شرمنده کردی.... که ابرومو بردی...
شــوهر نکردی که نکردی.....دوســتب داشــتی میومدی به من میگفتی....نه با 
گه  گاه کنم؟ کا ن گه جوری توصــورت نوتری این بی آبرویی....من پس فردا 

 جوری تو روی مردم و د ر و همسایه نگاه کنم؟
دوباره به ســمت فاوزه گرخید و گفت : لعنت به تو زن بی فکر که عقل و علم 

ف ب ه.... که خودتو دخترت و مســخره و ماــحکه ی تو دادی دســت یه ال
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خاص و عام کردی که گی بشه؟شوهر کنه....میخوام نکنه....شدی پشت بی 
ابرویی دخترت که گی بشه....شوهر دار بشه....پسر داداشت و داداشت و بی 
ــه  ــوهر تور کنی واس آبرو کردی....من و کل یه خانواده رو بی ابرو کردی که ش

شده.....دوره افتادی تو فامیل پی مرد ؟ آبروی خودت و دخترات....آخر  زمون 
ستت که گی؟...که  سم بابای خدابیامرزت و گرفتی کف د سم و ر دخترت و ا
ــیاه....میخوام  ــال س ــد س ــه ص ــه....ِد میخوام نرس این پتیاره به مراد دلب برس

 نرسه....
 سر این بال طیبه خدا لعنتت کنه.... به خاطر تو خواب به گشمم نیومده.... که

 این پسر اومده....
جاوید مشت کرده بود.. با صدای خفه ای گفت: از خونه ی من برید بیرون.... 
از خونه من برین بیرون که نمیخوام ریخت شــما دو تا رو ببینم... از خونه ی 

 من برین بیرون....
طیبه گریه کنان زیر بازوی مادرش را گرفت و با شــرمندگی بدون عرض هیچ 

 ی از خانه خارج شدند.کالم
همه بهت زده و متحیر ســر جایشــان نشــســته بودند... عزیز نفس نفس میزد و 
بریده بریده حرال میزد:قســم دروغ میخورد دختره... یا فاطمه ی زهرا.... ای 
خدا منو بکب راحتم کن از دست این او د نادون...بی عقل....بی عقل که بی 

ماز و عقل...روی زانویب میزد و نفرین می فاوزه... اون ن نه  تت ک خدا لعن کرد:
روزه بزنه به کمرت... ای وای خدا.... ای وای آقا کجایی ببینی ب ه ات گه بی 
آبرو شــده....کی میای دســت منو بگیری....ای که دســتم بشــکنه با این او د 

 تربیت کردنم...با این ب ه بزرگ کردنم....



الید گفت: عزیز تو رو خدا ا ن سیما به سمت عزیز رفت وشانه هایب را می م
 سکته میکنی....

 نیوشا همانطور که لیوان اب قندی را هم میزد گفت: حا  که طوری نشده....
 جاوید عصبی فریاد زد: دیگه میخواستی گطور بشه؟

عزیزکه با خوردن شربت کمی حالب سر جا آمده بود گفت : صداتو ا ن بلند 
که فاوزه داشــت عز و جز میکرد واســه  نکن....صــداتو میذاشــتی واســه وقتی

 دخترش.... نه حا ...
 برای لحظه ای همه ساکت شدند.

 نوتریکا گوشه ای نشسته بود و سرش را روی زانوهایب گذاشته بود.
شود  ست بلند  سرت بگرده...... خوا سرم... نوتریکا جان... عزیز دور  عزیز: پ

ابرو به جاوید اشاره کرد که دلداریب بدهد اما سر جایب نشست و با گشم و 
سته بود وزانوهایب را ب*غ*ل گرفته و  ش که پیب نوتریکا برود که روی زمین ن

 سرش را روی آنها گذاشته بود.
جاوید با پشت دست پیشانی اش رامالید و به سمت نوتریکا رفت ....مقابلب 

 روی زمین نشست....
 جاوید: نوتریکا ....

 نوتریکا تکان نخورد...
 ز صدا کرد: پسرم.......جاوید با

 نوتریکا سرش را با  گرفت ....
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جاوید نفسی کشیدو دست برد تا صورت او را که شاید کمی رنگ زرد کبودی 
 به جا مانده بود نوازش کند. نوتریکا سرش را عقب کشید.

عذرت میخوام...زود  جان... من ازت م کا  فت: نوتری لل گ با کمی تع ید  جاو
 م ...قااوت کردم...شرمنده ات

 جاوید: نمیخوای جواب بدی پسرم؟
 پسرم؟ قبال عارش می امد... حا  پسرم شده بود؟

با لحن خاصــی گفت: مگه من از ســـگ کمترنیســتم....از حیوون  نوتریکا 
ستم.... مگه نگفتی مار  سلمون نی ستم....نا م ستم....من بی همه گیزنی کمترنی

 تو استینت پرورش دادی....
 که جاوید قبال نثارش کرده بودمو به مو حرفهایی بود 

نگاهب را به سـمت نیما و دوخت گفت:مگه وصـله ی ناجورنیسـتم.... رو به 
 نوید کرد و گفت: مگه نامردنیستم....

 و رو به عزیزگفت: مگه عیاش نیستم....

 سیمین ارام گفت: نوتریکا جان مادر....
.... از دم.نوتریکا با حرص گفت: من پســرتون نیســتم....گه جوابی بهتون ب

 جایب بلند شدو به سرعت از خانه بیرون رفت....
جاوید خواست به دنبالب برود که عزیز گفت:بذاربره یه بادی به سرش بخوره 

 اروم بشه ....
ستی....وا قعا حرال فاوزه  شک شو بدجور  شید و گفت:دل سنس نفس عمیقی ک

ســرت با  اینقدر برو داشـــت که این بال رو ســر ب ه ات بیاری....اره ؟خیر
سر من  سابی به پ سند رو گه ح سوادی...ِد اخه تو یه کلمه نگفتی:بی ثبت و 



بهتون نا حق میزنی.... نگفتی به پســر من این وصــله ها نمی ســبه....هان من 
ستی....  شک صوم و  میخوام بدونم به حرال کی با اجازه ی کی دل این طفل مع

با مه ن یه کل فاوزه رو قبول کردی هی ی...  ید ا ز خودش می اصــال حرال 
 پرسیدی... به حرفهاش گوش میدادی....

 نیما میان کالم عزیز امد وگفت: اصال بابا اجازه داد نوتریکا حرال بزنه....
 نوید در ادامه گفت:تا اومد خونه شروع کرد به زدن نوتریکا....

عزیز با عصــبانیت گفت: شــما دو تا ســاکت بشــید که نیوشــا بهم گفته با ی 
 یی رد و بدل کردین....سرش گه حرفا

 هر دو با شرمندگی سرشان را پایین انداختند.
 نیما کالفه کتب را پوشید وگفت:من میرم دنبالب....

صدای گریه ی ارام سیمین در فاا مینی ید... پسرش را باور داشت. اما کاش 
 زودتر به باورش میرسید.

صدایی گرفته گفت: از خدا بی خبر فکر همه گیز هم ا کرده بود.... ج عزیز با 
ــو  ــد به خودش گفت: گول نماز روزش ــت.... و بعد در پاس ــن نذاش برای ش
خوردم ....گول گادر سر کردنب و خوردم ...... گول اشن و زاریب و خوردم 
که....ِد اخه زن تو که ادعای عاقلیت میشـد....تو که ادعای داناییت میشـد.... 

باور کردی. گه گرا....خودت گرا حرفشــو  گه جوری تو دی ... ِا ِا ِا ِا... ببین 
به  ناه میبرم  به نوتریکا... ای وای خدا....پ غالب کنه  میخواســـت دخترش و 

 تو....من که مادرم ب مو نمیشناسم وای به حال بقیه....
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ست از خانه خارج  سری اش را مرتب کرد خوا شد رو سیمین از جایب بلند 
 شود که عزیز پرسید:کجا میری سیمین ؟

سین... باید برم دنبالب وگرنه  سیمین با شنا سر منو نمی شما پ هق هق گفت: 
 نمیاد خونه....

عزیزبا اخم گفت: توکه پسرتو میشناختی بهب گفتی: دیگه پسرم نیستی.... به 
ــناختیب که به  ــتعفا دادی.........میش تا حرال 4این راحتی از کار مادریب اس

 اونطوری باهاش تا کردی.... مردم به دو تا کاغذ پاره که معلوم نیست مال کیه
سیمین روی زمین نشست دستهایب را جلوی صورتب گرفت و گفت:پس من 

 گه خاکی بریزم سرم..... و با صدای بلندتری گریست...
 سیما حین مالیدن شانه هایب میخواست ارامب کند.

 طوطیا نفس راحتی کشید.
 نیوشا گفت: به خیر گذشت... با خره تموم شد....

بخند تلخی زد وگفت: تازه شروع شده.... حا  حا ها بر نمیگرده.... طوطیا ل
 ونگاهب به جلد سبز قران افتاد.

 نمیدانست کجا میرود...حال و روز خوشی نداشت...
شته به انجا رفته  شب گذ سافر خانه ی مخروبه ای رفت که  سمت همان م به 

 بود.گند روز میخواست انجا بماند...
 صدای اذان می امد.

 نبد فیروزه ای مسجد را از پنجره ی اتاقب تماشا میکرد. ازجا بلند شد...گ
 در افکارش غرق بود که به انجا رسید.

 با تقلید از مردی که سر حوضی نشسته بود و وضو میگرفت وضو گرفت.



نماز را میخواست به تقلید گه کسی بخواند.شاید باید مینرسید... هر گند بلد 
 ربعه وقنوت را کجا بخواند را نمیدانست.بود ... اما تسبیحات ا

 اشهد را حفظ بود. ترتیب سالم را نمیدانست....
 مهری برداشت... پیرمردی حین ذکر گفتن بود.

 نوتریکا به ارامی گفت: حاج اقا ... نماز خوندن ویادم میدید؟
 پیرمرد لبخند گرمی زد وگفت: دعا کن حاجی بشم... حتما...

****** 
 یکافصل هشتم: نوتر

سته بود و به  ش سیزده به دری بود که در کنار خانواده اش نبود.گوشه ای ن اولین 
 اطرافب نگاه میکرد.

نده بود و  ما جا  مان قران  لد ه ظات روی ج بایلب در اخرین لح گوشــی مو
نه...احتما  از  گوشــی مخفی اش که مختص دوســـت دخترانب بود در خا

 وای به حال انها...بیشارژی خاموش بود.حوصله ی خودش را نداشت 
 سرش را به تنه ی درخت تکیه داد و به اسمان نیمه ابری خیره شد.

دلب تنگ بود.... اما نمیخواســت برگردد. حداقل نه حا ... از ســنهر خبری 
 نداشت... در حسابب هم گیز زیادی نمانده بود....

بانکب در کیف پولب بود وگرنه گطور این روزها  عابر  ا رخوبی اش این بود 
 سر میکرد.
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به ســمت رســتورانی در همان حوالی رفت .گوشــه ی دنجی نشــســت و پیتزا 
سفارش داد... جمع خانواده ی شلوغی کمی ان طرال تر نشسته بودند و با سر 

 و صدا و خنده مشغول غذا خوردن بودند.
 از شانزدهم تازه دانشگاه اغاز میشد.

 رت نگاه میکرد.کسل و بی حال به خنده ها وقهقهه های انها با حس
 میلی نداشت.... حساب کرد واز انجا خارج شد.

کار  بال  ید دن با ید.... از فردا  بار ته بود ونم نم می باران گرف قدم میزد....  ها  تن
 میگشت...

 روزنامه ها گاپ میشدند و او میتوانست از نیازمندی ها بهره ای ببرد.
 ود.ودند.... دیگر خلوت بباز به مسافرخانه رسید.اکثر مسافرین دوازدهم رفته ب

بی اهمیت به مسئول انجا کلیدش را گرفت وبه سمت اتاقب رفت.روی تخت 
 دراز کشید.نگاهب به سقف بود.

دلب برای اتاقب تنگ شــده بود.گشــمهای خوال انگیز ببرســیاهب.... دلب 
 برای مادرش...پدرش...نیما....نوید...نیوشا... همه...

ی طوطیا را بین انگشــتانب می رخاند. دلب به پهلو گرخید.... زنجیر پاره 
 نیامده بود ان را بفروشد... باید فردا تعمیرش میکرد.

باور او  قدر  باورش کرد. گ که  قدر کمکب کرده بود.... اولین کســی بود  گ
 ارامب کرد.

 گشمهایب را بست...تصویرش کامل و واضح جلوی گشمانب نقب بست.
ــبت می ــفاتی که به او نس داد و او حرص میخورد گقدر قیافه وقتی به خاطر ص

اش بانمن و دوست داشتنی میشد...از تصور اینکه به او بگوید تنل و او اخم 



کند و با حرص بگوید: من تنل نیســتم... لبخند تلخی روی لبهایب جا خوش 
 کرد.

ساعتی که هدیه  هنوز ان زنجیری که برای تولدش خریده بود درگردنب بود.... 
 ود در مچ دستب بود.ی تولد پیارسالب ب

شته به او داده بود نوتریکا قطره قطره از  سال گذ اگر در اتاقب بود از عطری که 
 ان استفاده میکرد ا ن خودش را به ان معطر میکرد.

به  نار او بودن حس ارامب را تجر با ک که  ها دختری بود  لت زد... تن به پهلو غ
 میکرد.

شت...  سی ندا سبت به مریم هم گنین ح ست کمی حتی ن شاید اوایل میتوان
کنار او باشد و به مهربانی بی شاوبه ی او عکس العمل نشان دهد... اما محبت 

 های طوطیا لطیف تر بود.
 با افکار سردرگمی در ذهنب کم کم خواب او را ربود.

****** 
 در اتاق را به ارامی باز کرد.

ستهایب را روی تخت او گذا سته بود اما د ش ه شته بود وبسیمین روی زمین ن
 قاب عکسب خیره نگاه میکرد.

 جاوید اهسته صدایب کرد: سیمین...
 سیمین سرش را بلند کرد... مثل تمام شبهای دیگر گشمانب خیس اشن بود.

 جاوید به ارامی گفت: نمیخوای بخوابی ؟ دیر وقته؟
 سیمین بی توجه به او گفت: یعنی کجاست؟
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شید و گفت: نمیدونم... وروی ست و به  جاوید اهی ک ش صندلی کامنیوترش ن
 اتاقب خیره شد.

 حس تند خویی از در و دیوار اتاق می بارید.
 سیمین اهی کشید وگفت: گقدر اتاق ب م کوگیکه جاوید.....

ند. از  ته بود بالب رف به دن جا ممکن بود  ید نفســب را فوت کرد. هر جاو
که مورد ....بیمارستان وکالنتری و خانه ی دوست اشنا ... حتی پزشکی قانونی

 اخر خوشبختانه در جستجویشان کمکی نکرده بود.
 سیمین با بغض گفت: اگه طوریب بشه....

 جاوید با دلداری گفت: نگران نباش... اون که ب ه نیست...
 سیمین: اولین سیزدهی بود که کنارمون نبود....

 جاوید نفسب را فوت کرد.
سفره... پ سر  سال یکی کمه  سرباز بود... سیمین ادامه داد: هر  سال نیما که  ار

 پیارسال نوید که با دوستب رفته بود مسافرت... امسالم که....
 وباز گریه باعث شد نتواند جمله اش را به اتمام برساند.

جاوید حرفی برای گفتن نداشــت. مقصــر بود.... اهی کشــید وازاتاقب خارج 
 شد.

به خانه بازگر امیدوار بود نوتریکا خودش تصــمیم بگیرد انها را ببخشــد دد. و
 خانه سوت وکور بود.

 انگار رنگ مرده به در و دیوار پاشیده بودند.
یاهویب را  ما ه ند .... ا ما تاقب می  که او بود در ا مانی  که هر ز ند  هرگ

 میتوانست حا  درک کند.



فاوزه را  به ســقف خیره شـــد...قطع رابطه تنها راه حلی بود که ســزای عمل 
شد.د ست جوابگو با سر میتوان ست او و دخترانب در گه حالی به  یگر نمیدان

 میبرند.
 هرگند عزیز به خاطر حکم مادر بودن باز با انها رفت وامد را از سرگرفته بود.

ست... هنوز گهره ی بعد از زد و خوردش با نوتریکا را از یاد  اما جاوید نمیتوان
نه بی گ*ن*ا*هی را فریا د نبرده بود.گشــمهای خاکســتری ای که صـــادقا

ــرش را  ــیدند واو بی توجه بود.... بی اعتماد بود.... گه پدری بود که پس میکش
 نمیشناخت و باز اندیشید گقدر سخت است پدر بودن...

****** 
 حامد نگاهب کرد وگفت: گه  غر شدی؟

 نوتریکا لبخندی زد واحسان گفت: اخ.. کاش هنوزم عید بود.
 دوستت سنهر گه خبر؟حامد کمی از گایب نوشید وگفت:راستی از این 

 نوتریکا نگاهشان کرد وگفت:خبری ندارم.
 احسان پوزخندی زدو گفت:پس خبر نداری اخراجب کردن....

 نوتریکا ماتب برد.
ــجوها قرص روان گردان پخب  ــان ادامه داد: قبل عید.... میگن بین دانش احس

 میکرده...
شت او را پ سب را فوت کرد. تنها جایی که امید دا جا  یدا کند همیننوتریکا نف

 بود... اما گرا گنین حماقتی کرده بود؟
 سنهر باهوش بود... میتوانست یکی از بهترین مهندیسین این مرز وبوم باشد...
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  دن با گشم غره ای از کنارش رد شد.
 اهمیتی نداد.

 حامد با هیجان گفت: از فردا میخوام کارمو تو موسسه شروع کنم....
 ب ه ها ساز زدن یاد بدی؟ نوتریکا : تو میخوای به

 حامد: اشکالی داره؟
 نوتریکا: دست مارم بگیر...

 حامد: من که خیلی وقت پیب بهت گفتم...خودت دنبالشو نگرفتی.
 نوتریکا نفسب را فوت کردوگفت: حا  یه پارتی بازی ای بکن....

 حامد: باشه...
 احسان بلند شد وگفت:من میرم نماز... حامد نمیای؟

 ز جا بلند شد ورو به نوتریکا گفت: فعال...حامد هم ا
 نوتریکا بی توجه به حرفب دنبالشان راه افتاد...

ــدند  ــو بگیرند که متوجه ش ــتند وض ــان وحامد جلوی ابخوری میخواس احس
 نوتریکا بند کفشهایب را باز میکند.

 حامد: ببخشید شما؟
 نوتریکا خندید و گفت:خفه...

 ونی؟حامد: نه جدا.... میخوای نماز بخ
 نوتریکا:به من نمیاد؟

شدی... نوتریکا وارد  شده... نماز خون  سان خندید و گفت:ب م منحرال  اح
 شد و با لحن مسخره ای گفت: برادران التماس دعا...

 احسان حینی که صورتب را خشن میکرد گفت: بی وضو؟



 نوتریکا: صبح گرفتم....
 حامد: نه بابا... اینکاره ای....

 رم برسون....نوتریکا: سالم ما 
 احسان :خواهب میکنم شما که خودت یه پا قاصدی...

 نوتریکا خندید وقامت گرفت.
 ان دو هم متعجب نگاهب میکردند.

 باورشان نمیشد... جدی جدی داشت نماز میخواند!
کالس ان روز کال سبن بود... درحالی که با هم در محوطه راه میرفتند.نوتریکا 

شین نیما را دید. دیگر ح ست خانواده ما شمارد که گند روز ا شت ب صله ندا و
 اش را ین دل سیر ندیده است.

 با عجله گفت: هر کسی سراغ منو گرفت بگو ندیدینب...
 احسان با لحن خاصی گفت: مسلمان و دروغ؟

سه عمه  سیجی بازیهاتو بذار وا شید و گفت: ب ست ک شانی اش د نوتریکا به پی
 پیب گرفت.ات... فعال... و مسیر مخالف نیما را 

حین رد شدن از خیابان وانت ابی ای به طرز وحشتناکی جلویب پی ید.... به 
 موقع خودش را عقب کشید.

ماتب برده بود.... خیلی وقت بود که در خیابان یا کسـی سـعی داشـت زیرش 
 کند یا این نین وحشیانه از مقابل و پشت سرش عبور میکرد.

 برده بود.... هر بار هم به هر طریقی جان سالم به در
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شتر  ست... بی ش شت.... روزنامه ای گرفت ودر پارکی ن از مقابل دکه ای میگذ
 برای نیازمندی ها... اما اول صفحه ی ورزش ر ا خواند...

شغول خواندن بود که نگاهب روی  شت. م ست دا صفحه ی حوادب را هم دو
رست ا دعکسی ثابت ماند... فقط نگاه میکرد. خدا خدا میکرد اشتباه باشد.ام

 میدید.
 بدی اش این بود که صاحب عکس را میشناخت...

 دنیا ین لحظه تیره و تار شد...سرش گیج میرفت... خدایا... سنهر...
 جسد بی هویت.... کلمه ها را از نظر میگذراند اما معنی شان را نمی فهمید.

سایی....  شنا صورت  صابت دو گلوله.... در  در مرز... خروج غیر قانونی... ا
 پزشکی قانونی... مراجعه.. عددهایی که شبیه شماره ی تلفن بودند.

خدایا ســنهر مرده بود؟ گرا ا ا ا.... او که به قول خودش تمام خانواده اش در 
 خارج کشور بودند... گطور خروج غیر قانونی... باور کند مرده است؟
؟ *ا*هیحقب بود؟ نبود؟ گند سالب بود؟ دو سال بزرگتر از او... به گه گ*ن

 گقدر اروز کرده بود کاش مرده باشد... خودش را لعنت میکرد....
 گشمهایب پر از اشن شده بود.... سنهر دوستب بود.

به  به این طریق... گرا  حا  گرا  ند....  نار هم بود باهم و در ک خیلی روزها 
ــت فکرکند که روز عکس جنازه  ــانی... درعمرش هم نمیتوانس اینگونه خبر رس

 ب را در روزنامه ببیند و....ی بی هویت
نفســب را فوت کرد... گریه اش گرفته بود... خیلی هم در مقابل با بغاــی که 

 داشت مقاومت نکرد.



شت. و  شماره ی او را دا باید به خانواده اش خبر میداد... یعنی به دایی اش... 
 هر بار از او میشنید که از سنهر خبر ندارد.

 نهر اینگونه فوت شده است....حا  گگونه به او بگوید که س
 با گلوله... در مرز.... گرا خروج غیر قانونی؟

سوار تاکسی شد... هنوز بغض داشت.... هنوز خالی نشده بود. به خاطراتب 
ــتند؟ ین قدم خاک اینطرال  ــنهر فکر میکرد. گرا مرده بود؟ گرا او را کش با س

 انطرال تر اینقدر بهای سنگینی داشت.؟
 ید می مرد؟به بهای مرگ؟ با

مرگ حقب بود....؟ هنوز فرصتهای زیادی داشت... میتوانست بدی هایب را 
شد... گرا این زمان را ازاوگرفته  شته با ست دا جبران کند.... خیلی وقت میتوان

 بودند.
 گرا فرصتب نداده بودند؟

ستاد وگفت: من  ستوان بود ای شلوغ بود... با روزنامه مقابل مردی که  کالنتری 
 ب...میشناسم

 مرد بی حوصله گفت: کیو؟
 نوتریکا عکس را نشانب داد.

 مرد نگاهب کرد وگفت: فامیلشی؟
 نوتریکا: نه.... دوستشم....

یان  بده ب یل درجه یکب خبر  فام به  فت:  نده کرد وگ باز ســرش را درپرو مرد 
 جنازشو ببرن...
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 نوتریکا اهسته گفت: فقط یه دایی داره...
 بر بده... بیاد شناسایی اش کنه....مرد کالفه گفت:خوب به همون خ

 نوتریکا سری تکان داد وگفت: میتونم ازاینجا زنگ بزنم؟
صورش دایی اش  مرد اره ی زوری ای گفت ونوتریکا تماس گرفت. برخالال ت

 خیلی معمولی گفت: باشه ا ن میام....
 سنهر گقدر بی کس بود....

 گوشه ای نشست ومنتظر شد.
 لتی در گهره اش فریاد میکرد....دایی سنهر امد.... بی حا

 نوتریکا ارام گفت: تسلیت میگم....
فقط ســری تکان داد وخواســت برود که نوتریکا با تعجب و طعنه گفت: غم 

 اخرتون باشه...
ندارم... اوردم بزرگب کردم  باهاش  دایی ســنهر لبخندی زد وگفت: نســبتی 

ی کشــید وبا صــدای پرورشــگاهی بود... نمیدونســتم این از اب درمیاد.... اه
مترعشــی گفت: شــاید کوتاهی از من بود... همه گیز و براش فراهم کردم... 

 لبخندی زد وبه ارامی از مقابلب گذشت به دنبال کسی میرفت...
ــدش را تحویل بگیرند.گقدر  ــکی قانونی بود.... تا جس ــد پزش احتما  مقص

 بیخیال...گقدر راحت... یعنی اینقدر عذاب اور بود؟
شده نوتریک سمب بیاید....اما دیگر دیر  سد: میتواند برای مرا ست بنر ا میخوا

 بود. شاید هم مراسمی گرفته نمیشد.
 فقط به دیوار تکیه داد.پاهایب یارای مقاومت وزنب را نداشت.

 گوشه ای نشست ومردی لیوان ابی به دستب داد.



 همان ستوان بود.
 کمی نوشید واز انجا خارج شد.

وله بود و به ســنهر فکر میکرد... انصــاال... عدالت... روزنامه در دســتب ل
 حق... نمیدانست...

شلوغ.... مثل خیابان.... پر از ترافین افکار  شلوغ  شده بود...  شلوغ  ذهنب 
 ضد ونقیاب...

به ســرعت عبور  ند و از ذهنب  ند و عرض وجود میکرد کدام بوقی میزد هر 
 میکردند... وفکر بعدی.... بعدی و بعدی...

تارین بود... ســتاره ها را نفســب  را فوت کرد....هوا الوده نبود... اســمان 
 میدید... ماه را هم میدید... هرگند کامل نبود...

 ذهنب در این نقطه ایست کرد. دلب برای طوطیا تنگ شده بود.
 به اسمان نگاه میکرد وراه میرفت. به کسی تنه زد.. روزنامه از دستب افتاد...

 شد روزنامه را بردارد. عذرخواهی کرد... خم
 صفحه ی اول...

 همانطور خم شده ماند....
 تیتر بزرگ ودرشت مشکی نظر ش را جلب کرد. راست شد و ان را خواند.

ســرش به دوران افتاد... لبهایب خشــن بود. دیگر حتی نفســب هم با  نمی 
 امد.
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زش... و همه جا سیاه شد. به رنگ همان تیتر ... سیاه سیاه.... مثل وجود دیرو
ــابه  ــد.... یا مش ــیاه بود... نفهمید افتاد...پرت ش ــاید وجود امروزش هم س ش

 اینها...
 فقط سیاه بود... خیلی سیاه.

****** 
 پسر جان.... حالت خوبه؟-

 به سختی پلکهای بهم گسبیده اش را از هم باز کرد.
 مردی با ی سرش بود.

 .نیم خیز شد.... مرد لبخند ی زد و سرمب را در اورد
اصــال یادش نمی امد کجاســت. مشــابه بیمارســتان نبود... شــبیه درمانگاه یا 

 کلینین...
 مرد لبخندی زد وگفت:خدا روشکر...

 نوتریکا به سختی زمزمه کرد :من گرا اینجام؟
 دیشب یکی اوردتت... گفت:کنار خیابون افتاده بودی....-

 نوتریکا گیزی نگفت.
ــت ــعت درس ــر و وض ــی عمرا کمکت  مرد ادامه داد: اگه س ودرمون نبود کس

 میکرد....
شن  شار اورد.روزنامه.... به پنجره نگاه کرد... هوا رو نوتریکا کمی به ذهنب ف

 بود.
 ارام گفت: روزنامه...

 مرد نگاهب کرد ونوتریکا گفت:روزنامه ی دیروز....



 مرد خندید و گفت:روزنامه ی دیروز ومیخوای گیکار؟
ید.. پایین پر کا از تخت  تاق خارج شـــد. نوتری به ســردردش از ا . بی توجه 

 حدسب درست بود ین کلینین بود.
شده باید روزنامه ی  ساب کند.هر طور  شی بود رفت تا ح سمت زنی که من به 

 دیروز را تهیه میکرد.
به ارامی از انجا خارج شــد. مردی درحال تمیز کردن شــیشــه ی در ورودی 

 اد ه بود.کیلینین بود.... گند روزنامه کنار پایب افت
با دقت روزنامه ها را نگاه میکرد.صفحه ی اول همان دیروزی.... ان را برداشت 

 وگفت:اینو من برمیدارم....
شینی  صدای بوق ما شد. با  شتب را میخواند وارد خیابان  و درحالی که تیتر در

 به خود امد. راه پیاده رو را پیب گرفت.
 تب خیس میشد....باران نم نم شروع به باریدن کرد.. سر و صور

شد... راه  شد وخالی می شدند... ذهنب پر می شدند... گرز می کلمات پتن می
 میرفت... فکر میکرد... میخواند. خیس میشد....

روزنامه در دستب بود. مثل دیوانه ها قدم برمیداشت... با ین ورق روزنامه ی 
 تارید دیروز که کامال نم دار شده بود.

لوی کوگه ی خودشــان اســت.... ان همه راه تا حواســب جمع شــد فهمید ج
 پیاده امده بود؟روزنامه را تاکرد.... در جیبب گذاشت.

 برمیگشت.... شاید فرصت نشود.. وسایلب.....
 بعدا می اورد.
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به ســمت خانه رفت. دلب تنگ شــده بود... زنگ را فشــرد.... ســاعت هفت 
 ر میداد.صبح بود.... بی توجه به ساعت زنگ را مثل دیوانه ها فشا

نبی خان فریاد زنان از پشـــت در میگفت: بله.... بله.... اومدم... مگه ســر 
 اوردی....

 در را باز کرد. ماتب برد....
سر تا پا خیس بود... نبی خان با تته پته گفت: اقا  شده بود.  نوتریکا دلب تنگ 

 کوگین....
 دیگر از این عبارت ناراحت نمیشد...

 بود... زنگ را فشرد.نوتریکا جلوی در ایستاده 
 سیمین خواب الود گفت: کیه این وقت صبحی.... حرال در دهانب ماسید.

نوتریکا بود. خیس خیس.... خواب بود؟ خواب میدید؟ بعد از نزدین به ین 
 ماه...

 نوتریکا وارد شد.
سرش بود... خواب  ستهایب را باز کرد. او را در آ*غ*و*ش گرفت.پ سیمین د

 اما خودش بود...نبود... خیس بود... 
 فورا حوله ای اورد... هیچ کدامشان حرال نمیزدند.

 نوتریکا ین گوشه نشست.
صبحی... و  شویی بیرون امد... با غرولند گفت: کیه این وقت  ست جاوید از د

 ماند.
 نوتریکا ایستاد....



یدهم نگاهب میکرد.. خواب بود؟ خواب میدید؟ بعد از نزدین به ین  جاو
 ماه...

قدم جلو رفت.اما بعد ایســتاد. جاوید بقیه را طی کرد. محکم در  نوتریکا ین
ما خودش  آ*غ*و*شــب گرفت. پســرش بود... خواب نبود... خیس بود... ا

 بود...
 نوتریکا بغض کرده بود.

 باید زودتر بازمیگشت.... گرا دیر... گرا اینقدر دیر امده بود؟
ه تن کرده لباس تمیزی ب سه تایی صبحانه میخوردند...نوتریکا دوش گرفته بود.

ید میخواســـت  بود.کمی رو امده بود. ولی هیچ کدام گیزی نخوردند... جاو
شــماتت کند... بگوید کجا بودی؟ ین ماه دور از خانه...ســیمین میخواسـت 
ــه  ــرش کجا بود؟ اما هر س ــت پس گالیه کند... مادر بود.... گرا نباید میدانس

 ساکت بودند.
 : برگشتی که بمونی؟جاوید نفس عمیقی کشید وگفت

 نوتریکا تلد خندی زد وگفت: اگه بیرونم نکنی.....
 جاوید نفسب را فوت کرد وگفت: وسایلت....

 نوتریکا :تو مسافرخونه است....
 جاوید: گرا نیاوردیشون؟

 نوتریکا: عصر میرم میارمشون....
جاوید پرســید: کی برات این همه وســایل فراهم کرد؟ با خنده افزود: طوطیا 

 ونیوشا هیچ کدوم بروز ندادن...
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 نوتریکا:از کجا فهمیدید؟
 جاوید: جای خالی ویولنت داد میزد....

 نوتریکا گیزی نگفت.جاوید هم ادامه نداد.
 جاوید فکر میکرد گرا اینقدر ناراحت است.

 سیمین در سرش فکر مهمانی بازگشت پسرش بود. اشتی کنان...
 ن بریم؟جاوید بلند شد وگفت: میخوای همین ا 

 فرصتی بود برای حرال زدن با پسرش....
 نوتریکا بلندشد.

 حرال گوش کن از صفاتب محسوب نمیشد!
شده بود.گقدر دمغ بود... گقدر  سیمین با لذت نگاهب میکرد. گقدر  غر 

 از بازگشت پسرش خوشحال بود... دیگرجایب خالی نبود.
 نوتریکا مثل احمقها فکر میکرد.

 ... سطر به سطر... تیتر سیاه وبزرگ....دیگر ذهنب شلوغ نبود
 همه را از بر بود... گرا زود تر به خانه باز نگشته بود.

 دو سوم فراورده های خونی وارداتی الوده بودند.
یت  تات های اچ آی وی... هن به ویروس  نه الوده  فا تاســ های خونی م باکس 

 سی.... و...
 سطر بعدی...

ت این باکس ها اعم از بیمارســتان کلیه ی بیمارســتان های متقاضــی دریاف
 خصوصی ... و دولتی...

 سطر بعدی...



ستان  صو ت خونی از بیمار بیمارانی که در ین ماه اخیر تزریق و دریافت مح
 های نام برده....
 سطر بعدی....

 الوده شدن حداقل شب هزار بیمار حتمی خواهد بود!
 ... گه کسی پاسد گو خواهد بود...

 گارا ایستاد و به دنبالب روان شد.پدرش بلند شد. نا
 در ماشین کنارش نشست.

 جاوید پرسید: خسته نیستی؟
 حرکت در امدن اتومبیل با سکوت او همراه شد.

 نمیدانستند گقدر گذشته که مقابل ین مسافر خانه ی معمولی ایستادند...
 جاوید اهی کشید.

ــاب کرد... جاویدکمن کر ــایلب را بیاورد. حس ا د ویولنب رنوتریکا رفت وس
 گرفت واوهم ساکب را عقب ماشین گذاشت.

 جاوید کم طاقت پرسید: گی شد که ...
 نوتریکا ادامه ی حرال پدرش گفت: نمیخواستید من برگردم؟

 جاوید گوشه ای پارک کرد وبه او خیره شد.
 نوتریکا سرش را به پشتی صندلی تکیه داد و به سقف خیره شد.

 من بدت میاد؟جاوید اهسته گفت: اینقدر از 
 نوتریکا: نه... ولی تو از من بدت میاد...

 جاوید: این گه حرفیه...
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 نوتریکا بی توجه ه حرفب گفت : ارزوت داره براورده میشه...
 جاوید نگاهب کرد. منظورش را نمی فهمید....

 نوتریکا ادامه داد: مگه ارزوی مرگمو نداشتی؟
 جاوید مات شد.

دســت در جیبب کرد وان روزنامه ی تا شــده نوتریکا نفســب را فوت کرد...
 وگروک خورده را نشانب داد.

 جاوید نمی فهمید.
سختی مانع  ستان... تا....و بغض  سه هفته پیب رفتم بیمار نوتریکا ارام گفت: 

 از این شد تا جمله اش را تکمیل کند.
 .جاوید تیتر سیاه را خواند... دو سوم فراورده های خونی وارداتی الوده بودند

 سطر بعدی...
یت  تات های اچ آی وی... هن به ویروس  نه الوده  فا تاســ های خونی م باکس 

 سی.... و...
... 

 جاوید با تته پته گفت: گی داری میگی؟
 نوتریکا از پنجره به بیرون خیره شد.

 جاوید صدایب کرد...
 نوتریکا هنوز به بیرون خیره بود.

 جاوید با صدای خفه ای گفت: رفتی ازمایب؟
 ریکا: نه...نوت

 جاوید: پس...پس... از کجا؟



 نوتریکا شانه ای با  انداخت...
 جاویدبازویب را کشید تا به صورتب نگاه کند.

 نوتریکا گشمانب پر اشن بود.
 جاوید ارام گفت: وقتی هنوز ازمایب ندادی...

 نوتریکا گیزی نگفت.
 جاوید با امیدواری ادامه داد: گرا زود قااوت میکنی...

 کا سرش را پایین انداخت...نوتری
ید نفس نفس میزد... خدایا خدایا در دلب میگفت... به گهر ه ی تکیده  جاو

 ی پسرش خیره شد.
 اهسته گفت: نوتریکا؟

 جاوید دستب را روی شانه اش گذاشت.
 نوتریکا با صدای از ته گاهی گفت: من نمیخوام بمیرم....

به ســمت خودش کشــاند...  جاوید دســتب را دور شــانه های او حلقه کرد...
 سرش را روی سینه ی پدر گذاشت.

 جاوید هم ارام اشکهایب را ازاد کرد.

  به  ی موهای نوتریکا گم میشدند.
جاوید با لحنی دلجویانه وزمزمه وار گفت: توکل به خدا... ای شا  که هی ی 

 نیست... ا ن میریم ازمایب میدیم...باشه؟
 نوتریکا گیزی نگفت.

 رش را میان دستهایب گرفت وگفت: باشه؟جاوید س
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 نوتریکا فقط سرش را به نشانه ی مثبت تکان داد.
 جاوید پیشانی اش را ب*و*سید و حرکت کرد.

****** 
 طوطیا اهسته گفت: برگشته؟

نیوشالبه ی تختب نشست و گفت: اره... امروز صبح.... من که خواب بودم... 
 ه .. هم قرمه سبزی..مامان از خوشحالی هم ماکارنی درست کرد

 همینه دیگه گهار روز نبوده عزیز شده...
 طوطیا فکرکرد دقیقا بیست ونه ر وز....

نیوشــا با خنده گفت: مامان ین ســاعت داشــت اتاق گند برداشــته اشــو جمع 
 وجور میکرد.

 طوطیا به لبخند کوتاهی اکتفا کرد.
دیگه برگزار نیوشـــا از جا بلند شـــد و گفت: اخ جون... عروســی نیماو طال 

 میشه....
و ادامه داد: راستی ناصر اینا هم دعوتن.... قرار شده سال دیگه عقد و عروسی 

 کنیم... بله برونم تلفنی بود... و خندید.
ست و نه  ست... بعد از بی شته ا صال گوش نمیداد. فقط فکر میکرد برگ طوطیا ا

 روز بی خبری...
 میکرد.نیوشا از پنجره ی اتاق او بیرون را تماشا 

کمی بعد با هیجان گفت: راستی اخر این هفته هم احتما  میریم خواستگاری 
 برای نوید....

 طوطیا نگاهب کرد...



نیوشــا ادامه داد: مامان فقط منتظر بود نوتریکا برگرده... میدونی گند تا جشــن 
 داریم؟؟؟

 طوطیا حرفی نزد.
 .. مانتو... شال...نیوشا گفت: وای... هشصد دست لباس  زم دارم... کفب..

 طوطیا هم نان ساکت بود.
 نیوشا بار دیگر از پنجره به بیرون خیره شد.

 با شور و هیجان گفت: اومد.... نوتریکا اومد... و از اتاق بیرون دوید.
 اما او هنوز نشسته بود... زانوهایب را ب*غ*ل کرد.

 صدای جیغ وداد نیوشا را میشنید.... صدای خنده هایب...
ســـاس خاصــی پرده را کنار زد. نوتریکا را دید... ایســتاده بود.... کنار با اح

 نیوشا...
 درست به پنجره ی اتاق او نگاه میکرد.

طوطیا پرده را انداخت. روی تخت نشـسـت. گشـمهایب پر از اشـن بود. به 
 نقطه ای خیره مینگریست. و فکر میکرد گقدر دلتنگب بود.

****** 
ه بازی در اوردند.... از برگشتنب زیادی خوشحال نوید و نیما تمام روز مسخر

 بودند.
نیما هم که در حال تدارک برنامه ی عروســی اش بود... نیازی به رزرو تا ر و 

 غیره نداشت.... جشن در باغ خودشان برگزار میشد.
 ین اپارتمان نقلی هم در اطراال محل کار نیما جاوید برایشان خریده بود.
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نترل را به دســـت گرفته بود و کانال ها را می رخاند در نوتریکا در حالی که ک
 فکر بود.

سکوت  سر م ایه به طور کامل هه گیز بین پدر و پ شدن ق شن ن بنا بود تا رو
 بماند.

 نیوشا با غر گفت: کنترل و بده ... ا ن میخواد فیلم... شروع بشه...
 نوتریکا کنترل را به سمتب گرفت.

 رخوت بلند شد و گفت: من میرم بخوابم... نیوشا ماتب برد... نوتریکا با
روی تختب دراز کشید... به سقف نگاه میکرد. دلب برای حال و هوای اتاقب 

 تنگ شده بود.
 طوطیا را ندیده بود.

ید من زیاد زنده  گشــمهایب را بســت... او را ببیند که گه شــود؟ برود بگو
 نیستم... اما روزی نبود که به یادت نباشم؟

 رنگ خاکستری نگاهب تنگ شده بود... دلب برای ان
نفسب را فوت کرد.... دیگر ذهنب شلوغ نبود.... تکلیف مریم ونوید هم اخر 

 این هفته مشخص میشد.
 فقط ین مسئله زیادی جو ن میداد...

ــئله ی دیگر....  ــد... یا هر مس ــت فکر کند... یا به فردا بیندیش دلب نمیخواس
 بود... از فرصتهایی که از دست داده بود. خسته بود. از روزهایی که گذرانده

 از خودش.... از همه....
سرش را در بالب فرو برد.... حرفهای زیادی برای گفتن داشت... و ین جمله 

 که باید به کسی میگفت وحا  نمیتوانست.



 گرا طوطیا به سراغب نیامد.
 گرا او به سراغب نرفت.

 نب زده شد... اگر فردایی نباشد...فردا هم روز خدا بود.... و جرقه ای در ذه
 نیم خیز شد... گوشی اش را برداشت... به شماره ی طوطیا نگاه میکرد.

کمی بعد منصــرال شــد... موبایلب را به گوشــه ای پرت کرد... دو دل بود. 
 خوب شاید دوست نداشت او را ببیند....

اخر  این همه روز بی او ســر شــده بود... ین شــب هم رویب... اما اگر شــب
 باشد.

 مگر به همین زودی او میمیرد؟؟؟
ایه که نازل نشده ... هنوز وقت داشت... امید هم داشت... سه روز دیگر نتیجه 

 ی ازمایشب مشخص میشد.
 خون کدام فرد الوده در رگهایب جاری بود و وقت زندگی را از او میگرفت؟

.. نفرین بود. شــاید حقب بود... شــاید تاوان بود... شــاید تقاص بود... شــاید
 شاید آه بود... شاید...شاید...شاید....

صدای اذان صبح می امد.... خانه شان با پارک ومسجد خیلی فاصله داشت... 
 اما الله اکبر را شنید.

سر وقت  صبح  ضویب را گرفت... اولین بار بود که نماز  شد... و از جا بلند 
 میخواند.

 م میخواند.همیشه یا قاا میشد... یا هفده رکعت را ه
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اگر با حامد واحسان هم نبود حوصله نداشت نماز سهر و عصر را همان وقت 
 بخواند... میگذاشت همه را یکجا اخر شب...

 این قرتی بازی نماز سر وقت به او که ده تیغ میکرد نمی امد.
ستاد؟ ذکر را گگونه  صلوات میفر سبیح افتاد....  سالم را داد.... نگاهب به ت

 دانه های تسبیح نگاه میکرد...میگویند؟ به 
 خدا میدانست ته دلب گه میگذرد..  زم نبود به زبان بیاورد.

پیشــانی اش را روی مهر گذاشــت...طنین صــدای نفســهای گریه دارش برای 
 خودش هم عجیب بود.

با نور غلیظی که روی پلکهایب افتاد گشمانب را باز کرد... همان سر سجاده 
 خوابب برده بود.

 ی از جا بلند شد.با سست
 صبح بود.

 هشت صبح.... دو روز دیگر باقیمانده بود تا بداند وقتی باقی است یا ...
 نفس عمیقی کشید.

 از اتاق خارج شد.
مادرش در اشــنزخانه بود... صــبحانه را برایب اماده کرد.با محبت نگاهب 

 میکرد. این نگاه را دوست داشت.
 سیما وارد خانه شد....

ن دســتی روی شــانه ی نوتریکا گذاشــت وگفت: حال اقا پســر با ســالم وعیل
 قهروی ما گه طوره؟

 نوتریکا به لبخندی اکتفا کرد.



 سیما روی صندلی نشست وسیمین برایب گای ریخت.
 سیمین: گه خبر؟

یدیان منو  ید و گفت: گی گه خبر؟ این خانم حم ما نفس عمیقی کشــ ســی
 با خره گه کار کنیم؟کشته... باورت میشه ... ا ن زنگ زده که ما 

 سیمین: اخر هفته که میریم خونه ی مهناز اینا....
سیما اهی کشید وگفت:والله منم همینو بهشون گفتم... گفت: وسط هفته هم 

 روز خداست....
شنبه کالس  سته بود. تا  ش شت.... از بیکاری ن شنیدن ندا نوتریکا عالقه ای به 

 نداشت.
 سیمین: طوطیا دانشگاه است؟

 نه بابا ... صبحی گفت: سرم درد میکنه... نیوشا خودش تنها رفت.سیما:
 سیمین: خوب بگو امروز بیان..

 سیما:واه...سیمین من امادگیشو ندارم...
 سیمین:امادگی نمیخواد... گهار کیلو میوه و شیرینیه که نوتریکا میخره...

 سیما: دیگه گفتم باشه بعدا....
 ر شده؟نوتریکا با بی صبری پرسید: گه خب

 سیمین با لبخند گفت : میخوان واسه طوطیا بیان خواستگاری؟
 نوتریکا نسبتا فریاد زد:خواستگار؟

 سیما با خنده گفت: خوب اره..
 نوتریکا مبهوت گفت:گرا؟
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سیمین اخمی کرد وبا لبخند گفت:واه.... واسه هر دختر خوب وخانواده داری 
 ی خاله قربونب بره...خواستگار میاد... اونم گی خوشگل و خانم... ا

 سیما به او نگاهی کرد وگفت: اما جالل میگه زوده براش....
 سیمین: ای بابا... مگه نیوشا نبود.... خوبه هم سن هستن..

 کاش مادرش ساکت میشد!
 سیمین: برو زنگ بزن... بیان...

 سیما: اخه سیمین....
دختره عقد ســیمین: در امر خیر حاجت هیچ اســتخاره نیســت... حا  نمیگم 

شون اومد که  ش شنایی اول... اگه از هم خو سالمی برای ا سر  کنه... همین یه 
 هی ی... اگه نه....

سیما اهی کشید و رو به نوتریکا گفت: خاله... زحمت میکشی بری یه دو سه 
 کیلو شیرینی بگیری؟

با غرلند گفت:ببخشــید خاله  با حرص لیوانب را روی میز کوبید و  نوتریکا 
 وقت ندارم.. به نبی خان بگین..جون من 

 و از خانه خارج شد.همین ماند ه بود شیرینی مراسم را او بگیرد.. دیگر گه...
 سیما به خواهرش نگریست وگفت:این گب شد؟

 سیمین لبخندی زد وگفت: گمون کنم یه خبرایی شده....
 سیما: بدتر طوطیا این ترش کرد....

 به خنده افتاد. سیمین خندید و سیما هم از خنده ی او
****** 

 طوطیا پشت خانه روی نیمکت زنگ زده ای نشسته بود....



 نوتریکا کل باغ را دنبالب گشته بود...ا خرین مکان اینجا بود.
 همیشه همین جا خلوت میکرد.

 کنارش نشست.
 طوطیا ضربان قلبب با رفته بود. اما هیچ واکنشی نشان نداد.

 نوتریکا اهسته گفت: سالم...
 طیا نگاهب کرد... سرش را پایین انداخت.. تاب نداشت.طو

 نوتریکا به ارامی پرسید:خوبی؟
 طوطیا حرفی نزد.. به رو به رو خیره شد.

 نوتریکا نفس عمیقی کشید وگفت: گرا دیشب نیومدی خونمون؟
 طوطیا با غیظ گفت: از مکه اومده بودی که بیام دست ب*و*س؟

 نوتریکا حرفی نزد.
 بلند شود که نوتریکا فورا گفت:کجا؟ طوطیا میخواست

 طوطیا: کار دارم...
 نوتریکا: اهان... اره.. عصر داره برات خواستگار میاد...

 طوطیا متعجب فکر کرد او از کجا میداند.. ارام گفت: منتفی شد...
 نوتریکا:نه... خاله باز زنگ زد بهشون که بیان...
 میکرد. طوطیا با گشمهای گرد شده و دهان باز نگاهب

 نوتریکا لبخند تلخی زد وگفت: مبارک باشه...
 طوطیا با حرص زیر لب گفت:مبارک صاحابب... نوتریکا نشنید.
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نوتریکا اهی کشــید و طوطیا این بار بلند شـــد و خواســـت برود که نوتریکا 
نا برات  مدن او قدر او فت: گرا همب میخوای بری؟ این بازویب را گرفت وگ

 مهمه؟
 :اره.... خیلی برام مهمه..طوطیا با بغض گفت

 نوتریکا حیران دستب را رها کرد.
 طوطیا با گشمهای پر از اشن به او نگاه میکرد.

 نوتریکا لبهایب را تر کردوگفت:گی شده؟
 طوطیا بریده بریده گفت : ازت بدم میاد....

 نوتریکا گیزی نگفت.
 طوطیا تازه حرفهایب سر ریز شده بود.

مب گفت: گرا زنگ نزدی؟ گرا این همه مدت بی در میان بغض و هق هق ارا
 خبر رفته بودی؟ گرا حتی یه بارم یه خبر ندادی که بدونم زنده ای یا...

 نوتریکا لبخندی زد... حا  میتوانست حا ت او را درک کند.
 ارام گفت:حا  که خوبم؟

 طوطیا : اینقدرم برات ارزش نداشتم که بیست ونه روز منو تو بیخبری نذاری؟
 حتی وقتی برگشتی هم یه زنگ نزنی؟

 نوتریکا :حا  مگه گی شده؟
ــده؟ هی ی.... فقط اینقدر خودخواهی  طوطیا با حرص وبغض گفت: گی ش
که جز خودت هی کس و نمیبینی... من وسیفه نداشتم بیام بهت سر بزنم... و 

 به تندی از کنارش رد شد...
 نوتریکا به دنبالب رفت و دستب را گرفت.



 کا: گرا اینطوری میکنی...نوتری
 طوطیا با گریه گفت: ازت بدم میاد...

 نوتریکا:من که کاری نکردم...
 طوطیا به او خیره شد...

گرا دوستب داشت؟ گرا اورا دوست داشت در حالیکه او حتی پشیزی برایب 
ارزش قاول نبود ونیســت.. کاش به راحتی که میگفت از او بدش می اید.. ته 

 را داشت. دلب هم همین حس
 نوتریکا بی مقدمه و ارام پرسید:میخوای باهاش ازدواج کنی؟

 طوطیا باز پسب زد.
 نوتریکا ارام گفت: طوطیا...
 طوطیا فریاد زد: اررررره....

 طوطیا بی توجه به او به سمت خانه شان می دوید.
وارد اتاقب شـــد ودر را محکم بســـت... کلید را داخل قفل انداخت و ان را 

 بست....
 کامنیوترش را روشن کرد و صدای ضبط را بلند کرد.

صدا  حا  میتوانسـت به اندازه ی بیسـت و نه روز... خودش را خالی کند و با 
 بگرید... روی تخت افتاد و عروسن زشتب را ب*غ*ل کرد...

کاش علت گریه اش را میدانست.... کاش میفهمید گقدر خوشحال شد وقتی 
 دوستب دارد.امد... کاش...میدانست گقدر 
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کاش میفهمید و درک میکرد ومعنای ســوالب را میفهمید... گطور گفته بود 
اره... گطور میتوانست نظر مثبتی به کسی که نمیشناخت داشته باشد...اصال 
حتی میشناخت.... گطور میتوانست به جز او به کس دیگری فکر کند... او که 

گقدر دوســتب داشــت؟  همه کســب بود را کنار بزند و ... مگر میشــد....
 دارد...خواهد داشت... گرا نمیفهمید؟

 گقدر دلتنگب بود...
 کنارم هستی اما دلم تنگ میشه هر لحظه

 خودت میدونی عادت نیست فقط دوست داشتن محاه
 کنارم هستی وبازم بهونه هامو میگیرم

 میگم وای گه قدر سرده میام دستاتو میگیرم.
 ایی میمیرمیه وقت تنها نری جایی که از تنه

 از این جا تا دم در هم بری دلشوره میگیرم.
 فقط تو فکر این عشقم

 تو فکر بودن با هم
 محال پیب من باشی برم سرگرم کاری شم

 میدونم که یه وقتایی دلت میگیره از کارم
 روزایی که حواسم نیست بگم خیلی دوست دارم

 تو هم مثل منی انگار
 از این دلتنگی ها داری

 منو میخوای یه جورایی خودآزاری... توهم از بس
------------- 



در را قفل کرد.... نفس نفس میزد... گوشه ای نشست.. سرش را میان دستب 
 میفشرد... طوطیا را داشتند از او میگرفتند.

 طوطیا مال او بود...
 خودش هم راضی بود... کاش نبود. تمام امیدش نظر او بود.

ــال برایب زود بود.... گرا  باید ازدواج میکرد. گرا نگفت این کار را نکن... اص
ــکهایب را در اورد... گرا دیروز به او زنگ نزد... گرا به او  ــت اش گطور توانس
ــد؟ گرا  خبر نداد...گرا او را رنجانده بود... گرا باید مبتال به این همه درد میش

 ...د.ین روز خوش نداشت... گرا نمیگذاشتند ارام باشد... ارامب داشته باش
گرا طوطیای او... گرا ... طوطیا دوستب نداشت... هیچ وقت... او هی کس 

 او بود. پس حقی نداشت... حتی نمیتوانست برادر باشد و برادرانه رفتار کند.
 درست همانند نیوشا...

سیاه او را  شت وجود  سیا ه بود. طوطیا حق دا اما طوطیا... اتاقب تنگ بود... 
 نخواهد...

با او زندگی کرده طوطیا ... ط نه... فراتر از ان...  وطیا... دوســتب داشـــت؟ 
بود... هر روز و هرشب... هر ساعت .... فاصله شان گهل و هشت قدم ناقابل 

 میان دوساختمان بود.
زندگی با کســی که از کودکی کنارش بود... حامی اش بود... دوســتب بود.. 

مه کســب بود... امر فامیلب بود... ه با خواهرش بود..  وز همراهب بود.... 
دیدن او هیچ وقت ســیر نمیشــد... هر روز حریص تر ... روزی نبود که ا ورا 
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نبیند... گطور توانســته بود ... این همه روز را بی او تحمل کند... گطور بعدا 
 تحمل کند.

 اگر برود... اگر از دستب بدهد... اگر برای همیشه مال کس دیگر شود...
نار هیچ کس جز ا قدر در ک یده بود... گ قدر دیر فهم ـــت.. گ نداش و ارامب 

دیر.... انقد ر دیر که تیتر به ان بزرگی در روزنامه تمام نقشـــه هایب را بر هم 
ریخت.... موهایب را میکشید.هنوز حتی وضعیت خودش هم معلوم نبود.... 

 وگقدر خودخواه بود...
سایه ؟ فامیل؟ گرا باید طوطیا موافق باشد.... اصال ان شخص کیست.... هم

 گندوقت او را می شناخت....
از جایب بلند شــد.... در اینه نگاه میکرد.... گقدر صــورتب درهم و گرفته 
بود... دســتی به اینه کشــید... به میز زیرش نگاه کرد.. به هدیه هایی که از او 
گرفته بود... با ین دست همه را روی زمین ریخت. صدای بدی در فاا پخب 

به پوستر افتاد.... به سمتب رفت...ان را سنهر خریده بود.... او  شد... نگاهب
 که مرده بود....

 کاغذش را با دودست گرفت وکشید.... با صدای بلندی از وسط پاره شد...
اتاقب حتی فاــای کافی برای بهم ریختن را هم نداشــت.... ین گوشــه روی 

ــاعت ر ــت... خودش را در اینه میدید... کالفه س ــس ومیزی اش را به زمین نش
 سوی تصویرش پرت کرد... با صدای وحشتناکی شکست وخرد شد...

فه  ته بود... کال هایب را ب*غ*ل کرد... ســـرش درد میکرد... خســـ زانو
 بود.سردرگم بود...



گار ی  که بود؟ مگر دیگر مهم بود........ ســی گوشــی اش زنگ میخورد... 
 که ارامب کند....دراورد واتب زد. کاش ارام میشد....کاش کسی بود 

 به اندازه ی تما م روزهای سردرگمی و سرگشتگی نیاز به ارامب داشت....
****** 

ــرش به دوران  ــود... انقدر گریه کرده بود که س طوطیا در اتاقب را به ارامی گش
افتاده بود... از اتاق بیرون امد... اطرافب رانگاه میکرد. خانه ســـاکت بود... 

 تا حوله و لباس بردارد و به حمام برود.میخواست به اتاقب برود 
 نگاهب به دستگیره ی در اتاقب افتاد.

ین زنجیر طالیی از ان اویزان بود. زنجیر خودش بود... یعنی همان زنجیری 
 بود که به نوتریکا داده بود... فقط سالم بود... پاره نبود.

درســت  ین پالک کوگن حرال  تین تی هم به ان اویزان بود... زنجیرش را
 کرده بود.... اما پالکی که به ان اویخته شده بود؟

 گردنبند را به گردنب اویخت...
 از پله ها پایین امد.

 سیما در اشنزخانه مشغول بود.
 پس گرا ان خواستگارهایی که نوتریکا میگفت... نیامده بودند.

 رو به مادرش گفت: سالم...
 اشن بود...سیما حینی که پیاز رنده میکردو گشمهایب خیس 

 ساعت خواب...-
 طوطیا نفس عمیقی کشید وگفت: امروز مهمون نداشتیم؟
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 سیما خندید و گفت: دخترای این دوره زمونه گه پررو شدن....
 طوطیا گفت:ما ما ا ان...

ما گه فکری  به  بده.... حا  راجع  ما گفتم  ســیما: خواســتم زنگ بزنم... ا
تم صــبر میکنیم تا خودشــون بیان... میکنن... این بود که دیگه زنگ نزدم وگف

 بعدشم من امروز اصال امادگی نداشتم...
 طوطیا نفس راحتی کشید و سیما زیر گشمی نگاهب کرد وگفت: گه خبرا؟

 طوطیا:هی ی... من که از صبح خونه ام...
 سیما لبخندی زد وگفت: با خره نوتریکا رو دیدی؟

 ت روشن..طوطیا سری تکان داد وسیما با خنده گفت: گشم
 طوطیا سید نشست... یعنی گه!

 سیما از حالتب خندید و ادامه داد: نظرت راجع بهب گیه؟
 طوطیا مات ومبهوت گفت: یعنی گی؟

 سیما: نظرت گیه راجع بهب؟
 طوطیا اب دهانب رافرو داد....

ــر  ــیمین فکر کردیم که گه کاریه دختر وپس ــیما لبخندی زد وگفت: من و س س
 مون..... حا  اگه نظرتون مثبت باشه... گه بهتر که...غریبه بیاریم سر سفر

 لعنتی... کور سوی امیدش فروکب کرد.
 امید اینکه شاید نوتریکا گیزی بروز داده باشد و حرفی زده باشد....

ســیما ادامه میداد.اما طوطیا نمی شــنید... تا وقتی او پیب قدم نشــود دلیلی 
 نداشت از حس درونی اش حرفی بزند.

 س ناب تنها برای او بود.این ح



نه  خا نان حرال میزد از  به او کرده بود وهم  مادرش پشـــت  بی حرال وقتی 
 خارج شد.

ــت  ــبح با نوتریکا بد حرال زده بود... با دیدن این هدیه از جانب او میتوانس ص
 کمی کدورتها را نادیده بگیرد...

 اهی کشید و به سمت خانه ی خاله اش رفت...
 ... در زمان ب گی خیلی این مسیر را شمرده بودند.گهل و هشت قدم بود...

 سیمین با محبت ونگاه خاصی گفت:جونم خاله؟ نیوشا خوابه....
 طوطیا: نه با نوتریکا کار دارم...

 سیمین نگاه ولبخند معنا داری زد وگفت: تو اتاقشه.....
د نطوطیا سرش را پایین انداخت... امروز گطوریکباره به این نتیجه رسیده بود

ــه فامیل بودند...هم  ــته اند ... هر گند دوقبا ــمانها بس که پیمان انها را در اس
 دخترعمو پسر عمو...هم دختر خاله پسر خاله...

 در زد.
 نوتریکا گفت:مامان من گرسنم نیست....

 طوطیا :من مامانت نیستم...
 نوتریکا در را به شدت گشود.

 طوطیا از ترس ین قدمه عقب رفت.
 دی زد وگفت:تویی؟نوتریکا لبخن

 طوطیا: نه نواده ی حاج عبدالله قاسم زندم....
 نوتریکا خندید... به ارامی گفت: فکر میکردم خواستگاری باشی...
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 طوطیا: نیومدن... منو سرکار میذاری؟
 لحنب تومنی هزار تومان با صبح فرق داشت!!!

 یر کند.تفس از نیامدنشان ناراحت بود... نبود؟ نوتریکا نمیتوانست حالتب را
 نوتریکا تنها خندید و طوطیا گفت: این کار توه؟

 و به گردنبندش اشاره کرد که در گردنب بود.
 نوتریکا سری تکان داد وگفت: میخواستم صبح بدم بهت....

 طوطیا خندید و گفت: گرا ندادی....؟
 نوتریکا شانه ای با  انداخت.

 طوطیا ارام گفت: به هر حال مرسی....
 هم با همان لحن جواب داد : به هر حال خواهب میکنم...نوتریکا 

 طوطیا خندید و گفت: مناسبتب؟
 نوتریکا: همینطوری.... تشکر از لطفت.

 طوطیا هوومی گفت وبا لبخند ادامه داد: من برم....
 نوتریکا:کجا؟

 طوطیا: خونمون.....
 نوتریکا: خوب....

 طوطیا:رام ندادی تو اتاقت...
 گیزه.... بهم ریخته است...نوتریکا:هااان.. 

 طوطیا: باشه.. فعال... باز مرسی...
نوتریکا گیج ایستاد ه بود.. گرا دیوانه بازی دراورده بود..اگرا ن اتاقب وحشی 

 بازار نبود میتوانست او را به داخل دعوت کند و باهم صحبت کنند....



 اما بهتر نبود تا نتیجه ی قطعی ازمایشب صبر میکرد...
نبند خوشــب امده بود... باید ین اینه هم برای اتاقب میخرید... خوبی از گرد

 اش این بود که وقتی ان را میشکست کسی خانه نبود....
 حا  گگونه این خرده ریزها را جمع کند.

 شاید باید دست به کار میشد... بهترا ز بیکاری و فکر وخیال بود....
ــتگار هم ــب امده بود. خواس نیامده بود.... خیلی خوب  طوطیا از پالک خوش

 بود.... نه عالی بود... یکی گیزی در همین مایه ها...
 اگر ان تیتر روزنامه ی لعنتی را ندیده بود ا ن بهترین لحظه ی زندگی اش بود.

****** 
 نیما اهسته گفت: حا  گی میشه؟

 جاوید اهی کشید وگفت: دو ساعت دیگه باید برم ازمایشگاه....
 د وکالفه گفت: ا ن باید بگین؟نیما اهی کشی

 جاوید: وقتی قطعی نشده.... گی بیام بگم؟
شده و مدام  سی  سوا سید: به خاطر همینه گند روزه اینقدر و نیما کمی بعد پر

 وسایل شخصیشو جدا میکنه....
 جاوید ارام پرسید: تو از کجا فهمیدی؟

یکا هم باشــه نوتر نیما: من و نوید تو اینترنت خبر و خوندیم... فکر کردم بهتر
 ازمایب بده... گفتم بیام بهتون بگم ...

 تلد خندی زد وگفت: شما هم که میدونستید...
 جاوید با صدای مرتعشی گفت: دعا کن نیما....
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شت... بهتر نبود پدرش این  سنگینی دا نیما به اندازه ی کافی در گلویب حس 
 گنین با این لحن و صدا صحبت نمیکرد؟!

 نشسته بود وعصبی پایب را با  وپایین تکان میداد. نیما روی صندلی
 نوید ده بارتماس گرفته بود...

 جوابب هنوز اماده نبود....
 پدرش را میدید که پاکتی را از متصدی ازمایشگاه گرفت.

 ضربان قلبب با  رفته بود..
 زیر لب زمزمه کرد: خدایا به جوونیب رحم کن...

 پدرش دستب را به دیوار گرفت...
 نیما از جا بلند شد وبه سمت جاوید رفت.

 اهسته گفت: بابا...
 جاوید با گشمهایی اشکبار نگاهب میکرد..

 دنیا انگار برسرش خراب شد....
جاوید نفس عمیقی کشید وبا صدای خفه ای گفت: ســـــــــ ...ســـــــــا .... 

 لـــمـــه...
 نیما هم مانند پدرش با گشمهای پر از اشن خندید.

 حافظ...فصل نهم: خدا
شقانه  شکی گنان عا شلوار م سفید دنباله دار و نیما با ان کت و طال با ان لباس 
صیدند که انگار جز انها هیچ کس دیگر در  سل نوتریکا میر*ق* با نوای ویولن 

 ان مهمانی با شکوه حاور نداشت.
 مریم و نوید هم برای خودشان میگفتند ومیخندیدند.



 اما یکدیگر را دوست داشتند... عشقشان خیلی هات و داغ نبود ...
 هر دو از موقعیت اجتماعی خوب و خانواده های خوب برخوردا ربودند.

ناصر ونیوشا هم که گند روز پیب محرم هم شده بودند ونیوشا خدا را هم بنده 
 نبود ... از کنارش تکان نمیخورد.

ــت.هرگند طیبه  ــور داش ــت نوتریکا عمه فاوزه هم در مجلس حا به درخواس
 ویب نشده بود که بیاید...ر

شغول بودند... وقتی  ساطب با روزبه وگند تن دیگر م شه ای با ب ماهان هم گو
 پیشنهاد ازدواجب به طوطیا با رد او مواجه شد دیگر دور برش نمی پلکید...

 ین هیچ به نفع نوتریکا بود.
ل میهرگند هنوز نتوانســته بود حس درونی اش را ابراز کند.... اما دیگر کل فا

 رابطه ی انها را زناشویی می دانستند!
بعد از پایان ر*ق*ص دونفره ی عروس و داماد ســیمین مهمانان را به شـــام 

 فراخواند.
نوتریکا رو به طوطیا لنهایب را باد کرد وخندید....خوبی اش این بود که با ان 

 کفشهای پاشنه بلند نمیتوانست دنبالب بدود... فقط با حرص نگاهب کرد.
ریکا هم تا انجا که جا داشــت با گهره و ابرو و گشــم از خجالتب در می نوت

 امد.
با ان قد کوتاه و اندام تنلب در ان پیراهن کوتاه طوسی و ساق مشکی که تا نیمه 

 های ساق عریانب را می پوشاند دوست داشتنی شده بود...
 نوتریکا هم به نوبه ی خود ادم بود و گشم و گوش نبسته!
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کت و شلوار طوسی و پیراهن سفید و کراوات ترکیبی از رنگها ی  خودش هم با
 طوسی و مشکی سفید عالی بود.

 دو گشم خاکستری خوب بهم می امدند.
ــی  ــوخی وخنده ی مهمانان همراه بود. جاوید وجالل راض ــام باش ــرال ش ص
بودند.. ســیمین و ســیما هم که مشــخص بود... تا جشــن به اتمام نرســد انها 

 و هراس می بودند.هم نان در هول 
ــقابتو پر برنج  ــبی گه خبره بش ــف ش ــتاد وگفت: نص نوتریکا کنار طوطیا ایس

 کردی؟
 طوطیا گشم غره ای به او رفت و نوتریکا باز سر تا پا نشاط شد.

شده  شغول بود... نفس هم با طوطیا خوب جفت وجور  صر م شا هم با نا نیو
 بود و پسرها را گشم گرانی میکردند.

ام هوش و حواســب معلوم بود پی کیســـت... فقط منتظر ین نوتریکا هم تم
 فرصت جانانه بود تا تمام حرفهایب را بگوید.

 بعد از صرال شام... خیلی از بستگان دور قصد رفتن کردند.
شان هنوز رنگ  شده بودند.... خانه  شه پهن  ستگی ین گو نیما وطال هم از خ

شده بود واماده نبود... قرار بود گند روزی در ا سکان گزینند تا اماده ن تاق نیما ا
 شدن کامل خانه...

 طال که کال عین خیالب نبود... نیما هم بدتر از او...
ستب داد و گفت: خوب حا   ست ... حامد گیتاری به د ش نوتریکا گوشه ای ن

 گی؟
 نوتریکا: همون که قرار بود...



 احسان خندید و گفت: ابروریزی نکنی..
 نوتریکا: خفه...

 خنده گوشه ای ایستاد. هیچ وقت از موسیقی خوشب نمی امد. احسان با
حامد پشت ارگ رفت از ارکست خواسته بودند لحظه ای تجهیزاتشان را به انها 

 قرض دهند... در حال تنظیم اهنگ بود....
شته بود  شب خیلی تمرین کرده بود.. تمام هم وغمب را گذا نوتریکا برای این 

 ...برای خواندن این اهنگ قرضی 
در حالی که پنجه هایب را روی ســیم ها میکشــید... تن ســرفه ای کرد تا 

 صدایب صاال شود.امیدوار بود ابروریزی نکند...
 طوطیا در مسیر دیدش قرار داشت.

 جالب این بود انقدر گرم صحبت با نفس بود که اصال حواسب پی او نبود....
 موزین نواخته شد...

 کمی بعد با صدای او همراه شد.
 طوطیا گنان به سمتب گرخید که صدای مهره های گردنب را شنید.

 دوست دارم
 گون دلمو نمیشکنی تو

 بیشتر از خودم به فکر منی تو
 دوست دارم

 گون همیشه کنارمی تو
 خسته که باشم بی قرارمی تو
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****** 
 به خاطر دلت که دریاست

 گشایی که تموم دنیاست
 همیشه از خودت گذشتی

 هستی به خاطر همین که
 دوست دارم

 دوست دارم....
 تو واسه من نفسی

 نیست مثل تو کسی
 یه ما ه ه ه روی زمینی

 تو پاک و مهربونی
 تو قدرمو میدونی
 توی دنیا بهترینی
 همین که هستی

 بهترینی/ بهترینی/ بهترینی/بهترینی...
****** 

 دوست دارم
 گون که تکیه گاهمی تو

 تو گریه هام همیشه پناهمی تو
 ارمدوست د

 گون تو شبا ماه منی تو



 همه میگن نیمه ی گمشدمی تو...
****** 

 به خاطر دلت که دریاست
 گشایی که تموم دنیاست

 همیشه از خودت گذشتی
 به خاطر همین که هستی

 دوست دارم
 دوست دارم....

شن  شمهایب پر از ا شاید خیلی عالی نبود... اما برای طوطیا انقدر بود که گ
 گ ین لحظه هم نگاهب را از او نگیرد.شود وتا اتمام اهن

 نوتریکا گشمکی نثارش کرد.
 طوطیا سرخ شد وسرش را پایین انداخت.

 اهنگ تمام شد... با تمام وجود برای ین نفر خواند.
ید.... نیامد...ناگارا خودش رفت وگفت:  نوتریکا منتظر بود بیاید گیزی بگو

 خوب بود؟
ایییی... بدک نبود... اما... یه جاشــو طوطیا گینی به بینی اش انداخت وگفت: 

 اشتباه خوندی...
 نوتریکا:کجاش؟

 طوطیا: اونجاش که میگه یه ستاره روی زمینی..
 نوتریکا لبخندی زدوگفت: فاانوردا ماه و ول نمیکنن به ستاره ب سبن!!!

http://www.roman4u.ir/


 طوطیا لبخندی به پهنای لب زد...
 گال گونه اش هویدا شد.

 نوتریکا هم متقابال خندید ...
 رگ پیشانی اش را به نمایب گذاشت.

 نوتریکا را صدا کردند واو ناگارا طوطیا را تنها گذاشت.
طوطیا به اســمان خیره شــد. ماه کامل بود... بیســت و هشــتم اردیبهشــت روز 

 جشن نیما و طال.. روز اعتراال نسبی نوتریکا...
 شاید بهترین روز زندگی اش بود.

ــوار مزدا  ــدند... نوتریکا خودش هم برده تیو جدید  3نیما وطال س نوتریکا ش
 بود ان را گل زده بود.

هدیه ی عروسی نوتریکا به برادرش ین دور زدن با ان بود.... هرگند ماشین را 
 دو هفته هم نبود که پدرش خریده بود....

نوتریکا ان را از جانب بیشــتر دوســتب داشــت. مهمانان خداحافظی کردند و 
 رفتند.

به  نای واقعی زحمت شـــب جای خود را به مع مد واحســـان  حا صــبح داد.
شید و  صندلی ها خیلی طول ک شیدند... تمیز کاری باغ و جمع کردن میز و  ک

 انها با شوخی وخنده به همراه نوتریکا مشغول بودند.
ــمال  ــمت ش نیما وطال هم از خانواده خداحافظی کردند وبا اتومبیل نیما به س

 شود.حرکت کردند... تا ماه عسلشان اغاز 
 قرار بود صبح زود نیما وطال به ماه عسل بروند.



طوطیا شب را نخوابید... اعتراال زیبایی بود... اما گه فایده... او فقط ین شعر 
را خواند... حتی شــعری که از خودش هم نبود. به هر حال تا از زبان خودش 

 نشنود... نمیتوانست احساساتب را متقابال بیان کند.
 کرد... ساعت ده کالس داشت.دانشگاه را گه می

 نوتریکا او و نیوشا را با موتور رساند. ماشینب هنوز گل زده بود...
 جلوی در دانشگاه رو به طوطیا گفت: سهر میام دنبالت..

 طوطیا: واسه گی؟
 نوتریکا اخم کرد وگفت: واسه گی داره؟

 طوطیا: خوب بیا...
 و وارد دانشگاه شد.نیوشا لبخندی زد و سری تکان داد وگفت: خداحافظ 

 نوتریکا با اخم گفت: اصال نمیام...
 طوطیا: نیا.... خداحافظ....

 نوتریکا: خداحاسی نمیکنم....
 طوطیا: نکن.... ولی خداحافظ وخندید و وارد دانشگاه شد.

 نوتریکا میخواست خودش و او را با هم تکه تکه کند.
طرال وان طرال میرفت... وارد خانه شد.... تا ساعت سه مثل مرغ سرکنده این 

 ین انگشتر نگین دار سریف هم خریده بود.
ــب زیبایی بود... امیدوار بود طوطیا  ــب ش دیگر باید حرفهایب را میزد... دیش
 جوابب به او مثبت باشد.هرگند تقریبا صد در صد احتمال میداد مثبت باشد.

 یعنی گه کسی بهتر از او...
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ــید ــد... روی تخت دراز کش ــد...  وارد اتاقب ش ــفید خیره ش ــقف س و به س
 پوسترهایب را برداشته بود... اتاقب را رنگ کرده بود... نو شده بود.

 نیما که میرفت اتاقب احتما  به او میرسید.
نوتریکا با اینجا مشــکلی نداشـــت که هیچ.... خیلی هم با دنجی ان راحت 

 بود... به هر حال حاضر نبود اتاقب را عوض کند.
 ساعت دو بود.

 س بود دیگر باید به دنبال طوطیا میرفت...ب
 سیمین: کجا سرسهری؟
 نوتریکا: دنبال طوطیا...

 سیمین: زوده که...
 نوتریکا: نه... کاری نداری؟

 سیمین خنده ی معنا داری کرد وگفت: به سالمت..
 نوتریکا:خداحافظ....

شغول کارهایب بود.خانه هنوز  شایند م سی خو سری تکان داد و با ح سیمین 
 بهم ریخته بود.

خوشــبختانه گلهای ماشــین را کنده بود... ســوار شــد و ین بار به اینه نگاه 
کرد...خوب بود... اما به نظرش مدل موهایب افتاــاح بود.. نیمی عقب.... 
شده  صورت... انقدر ژل و تافت زده بود که مثل گوب  نیمی با .... نیمی در 

 بود.
 اینقدر افتااح می بود؟دقیقا امروز که برایب مهم بود باید 

 جلوی دانشگاه جای پارک نبود... مجبور شد سر خیابان پارک کند.



 از ماشین پیاده شد... با عشق دزدگیر مزدای ابی نفتی اش را فشرد.
ــتاده بود ومنتظر بود... یازده تا پیام کوتاه هم به طوطیا  ــگاه ایس جلوی در دانش

 رم... گرا نمیای...کجایی؟داده بود که من ین ساعت است جلوی در منتظ
 اخرش هم دید.... او مثل پنگوون سعی دارد تند تند قدم بردارد...
 نوتریکا با لبخند از خیابان رد شد و به سمتب امد وگفت: سالم..

طوطیا گو گنی نگاهب کرد وگفت: علین ســالم.... ابروم و بردی...خوب 
 یه دقیقه دندون رو ج*ی*گ*ر بذار...

 جا بریم؟نوتریکا: خوب ک
 طوطیا: گه میدونم... من گرسنمه...

 نوتریکا با غیظ گفت: تو که گشنه ی خدایی هستی... و خندید...
طوطیا با حرص میخواســت از خیابان رد شــود... نوتریکا دســتب را گرفت 

 وگفت: حا  قهر نکن...
ــته  ــت او دراورد و گفت: این حرکات گیه ... زش ــتب را از دس طوطیا فورا دس

  ه ها...جلوی ب
 خیابان عریای بود... هنوز داشتند بحث میکردند.
 نوتریکا ایستاد وگفت: اصال محبت بهت نمیاد....

مان لحظه  ما ه بت..... ا به من مح قدر  که گ فت: توهم  ندید و. گ یا خ طوط
 متوجه موقعیتشان شد....

 هولب داد وجیغ زد: نوتریکا مراقب باش...
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به ســمتی نت ابی ای محکم او را  ماتب برده بود...  و وا کا  پرت کرد...نوتری
صــدای جیغ طوطیا وجیغ  ســتیکهایی که ترمز کرده بودند و روی زمین نقب 

 بسته بودند... یکی بود....
 صدای هیاهو... به ارامی با ی سر طوطیا ایستاد.... غرق خون بود.

 مبهوت... به راننده خیره شد.
 شهرام بود... برادر شیده....

 رارکنند... مردم اجازه ندادند.میخواستند ف
 نیوشا با دیدن صحنه جیغ زد و با ی سر طوطیا نشسته بود وگریه میکرد.

شنید....  سهای او را می صدا فقط خس خس نف سر و  نوتریکادر میان ان همه 
 کتانی اش از پا درامده بود.

 صفحه ی ساعت م ی اش ترک خورده بود.از بینی و دهانب خون می امد...
 سفالت هم رنگی شده بود.روی ا

 نمیدانست گه شد... یا گه اتفاقی افتاد... انها داشتند حرال میزدند...
نفسب رافوت کرد... در راهروی اورژانس نشسته بود... پیراهنب خونی بود.... 

 اینبار خون خودش نبود..
 طوطیا را به اتاق عمل بردند...

ــت و نمی فهمید گه اتفاقی افتاده ا ــت... تمام کارها را نیوشــا هنوز نمیدانس س
 انجام میداد... گریه میکرد... به این سو و ان سو میرفت.هنوز مات مات بود.

 دستی روی شانه اش قرار گرفت... مردی بود.
سرش گیج  سته بود.... شنید.... خ صدایب را از دور می شنا بود... گهره اش ا

 میرفت.میرفت. دهانب خشن بود.... ین تصویر از جلوی گشمب کنار ن



هایب.... صــورت  بت  هایب... مح ند  هایب... لبخ یا... حرف گهره ی طوط
 خونی اش....

جاوید صــدایب کرد... نوتریکا ســعی کرد تمرکز کند... اما بعد همه جا ســیاه 
 شد...

سرم بود... ان را کند... د  ستب  ست... به د سنگین بود... به ارامی از جا برخا
 بیرون امد.... در راهرو نوید را دید... راتاق تنها بود. بی حواس از انجا

 نوید به سمتب امد وگفت: گرا بلند شدی؟
 نوتریکا نگاهب میکرد.

به.... عملب کردن....  ید ارام اورا روی صــندلی راهرو نشــاند وگفت: خو نو
 همین ا ن از اتاق عمل اومده بیرون....

 ... گرا خانه نبود.نوتریکا مانده بود او از کی حرال میزند... اصال گه شده بود
 به سختی پرسید:من کجام؟

ید به ارامی گفت: نوتریکا یادت نیســت؟ طوطیا تصــادال کرد... اوردیب  نو
 بیمارستان...

 افسری همان لحظه جلو امد وگفت: شما راننده رو میشناختین؟
 گند نفر شهادت دادند عمدی بود...

 میشناخت.... عمدی... عمدی بود...
 : اخه کی ممکنه با طوطیا دشمنی داشته باشه...نوید با کالفگی گفت

 نوتریکا با خود فکر میکرد....طوطیا نه... او... خودش... طوطیا شد سنرش...
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کاش نمیشـــد... همه ی اتب ها زیر ســر خودش بود... کی ین روز خوش 
 میدید... کی میتوانست ارامب داشته باشد.

 سرش را میان دستب گرفت.
 کند...نوید سعی داشت ارامب 

 طوطیا گه گ*ن*ا*هی داشت...صدای پدرش و عمویب را شنید...
 نوتریکا ایستاد... پزشن طوطیا بود.

 جالل انگار گریسته بود... گشمانب ششهادت میدادند.
 نوتریکا به سرعت خودش را به جمع انها رساند.

 حرفهای پایانی پزشن را شنید.
مجمه خیلی شــدید خوشــبختانه عمل موفقیت امیز بود... شــکســتگی ج-

نیســت... و ما تونســتیم جلوی خونریزی وبگیریم...توکل کنید به خدا... ما 
هرکاری که از دســتمون بربیاد انجام میدیم... امید داشــته باشــید... در حال 

 حاضر بیهوشه... و تابهوش نیاد ...
 نوتریکا وارد بخب مراقبتهای ویاه شد...

 نوید هم به دنبالب..
 ی غر غر کردن بود.. خواست تذکر بدهد...پرستاری اماده 

 دقیقه... تو رو خدا.... 1اما نوتریکا به زحمت و بریده بریده گفت: فقط 
 لحنب یا نگاه ملتمسانه اش... هرگه بود پرستار نرم شد...

شکل  شه نگاهب میکرد... خیلی ها را به این  شی شت  شان داد.از پ اتاقی را ن
 ... گشمهایب بسته بود.اویزان به سیم ولوله دیده بود.



ان خطهای سبز روی صفحه ی مشکی که مثلث وار میرفتند پشت سر هم ... 
 نشان میداد زنده است...

 کاش گشمانب را باز کند.. قول میدهد دیگر وقت را از دست ندهد.
 ارام گفت: طوطیا دوست دارم... به خدا خیلی دوست دارم...

هد به او بگوید هزار بار دوســتب اصــال اگر گشــمهایب را باز کند قول مید
ـــد.خوابب  یدار نمیش ید.... گرا ب دارد.... بیشــتر... هر روز... هرروز میگو

 سنگین نبود.
 نوید دستب را روی شانه ی او فشرد.

 نوتریکا زمزمه کرد: بدون اون میمیرم...
 نوید اهسته گفت: توکل کن به خدا... خواست حرال دیگری بزند که او رفت

ستا صدا میکرد... خدا دیگر نای شنود... باید توکل میکرد... باید خدا را  د که ب
 حق نداشت تقصیر او را گردن دیگری بیندازد...

 تاکسی سوار شد... فقط گفت: م*س*تقیم... حتی نمیدانست کجا....
 به ترافین خورده بودند.. کالفه حساب کرد وپیاده شد...

ــت. ــت کجاس ــعی راهی را پیب گرفته بود که نمیدانس ــت و س .. قدم برمیداش
 داشت حرفهایب را مرتب کند و به او بگوید.....

گه بگوید؟ بنده اش است... اختیارش را دارد... اما گرا حا .... گرا حا  که 
 همه گیز داشت درست پیب میرفت....

قدم  بان  تای اتو هد او را پس بگیرد؟ در راســ بد قدر  ند... گ نذر ک قدر  گ
بود... نمیدانســت.. قدمهایب تند بود .... دنبال برمیداشــت.... اصــال کجا 
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شت... باید توکل میکرد.. باید او را  شاید هم دنبال خدا میگ خلوتگاهی بود... 
 پیدا میکرد تا به او توکل کند تا طوطیا نجات یابند تا...

ــت.... کجا  ــت کجاس ــده بود... قدمهایب بی رمق بود... نمی دانس ــب ش ش
 .میرود... از کجا می اید..

 حتی به طوطیا نگفته بود گقدر دوستب دارد....
 نگاهب به تاریکی افتاد.. به ماه .. به ستاره ها.... به اسمان ابری و غبار الود...

 خدا کجا بود؟ در همین نزدیکی ها... نزدین تر از رگ گردن؟
 به کجا میرفت وبه خدا توکل میکرد؟

 .. خدا... خدا....ایستاد.... خدا را میتوانست حس کند..... خدا .
 نا ن گفت:گرا اینکارو کردی؟ گــــرا؟

دو زانو به زمین افتاد... گریه میکرد.... نباید میگریســت.. باید توکل میکرد... 
 حا  وقت این کارها نبود... باید امید می داشت....

 با تمام وجودش فریاد کشید: خدایـا.... هنوز امیدی هست؟
ـت... و انعکاس صدایب در فاا پی ـ ـ ـ ـس ـ ـ  ید... انگار خدا جواب داد: ه

 هـــســــت ... هـــســــت ...
 خورشید.ر

 90مرداد  28جمعه 17:1
 پایان جلد اول.
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