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 یباسمه تعال
 

 "قلبها ی دهنده پیوند نام به" 
 : مقدمه
 نمیشه خالصه کشیدن نفس به ها آدم زندگی
 ! نمیشه خالصه خوابیدن و نوشیدن و خوردن به ها آدم زندگی
 ! نمیشه خالصه کارکردن و خوندن درس به ها آدم زندگی
 ! نمیشه خالصه غصه و غم و بغض به ها آدم زندگی
 ! نمیشه خالصه لبخند و خنده و شادی به ها آدم زندگی
 !نمیشه خالصه مرگ به ها آدم زندگی

 ! نمیشه خالصه هم عشق به ها آدم زندگی...  حتی
 ...! کردنه زندگی فقط و فقط ها آدم زندگی ی خالصه
 (2...)نوتریکا

 " بازگشت:  اول قسمت" 
... یکردم توکل باید.. میگریستتت نباید.... میکرد گریه... افتاد زمین به زانو دو

 ....داشت می امید باید... نبود کارها این وقت حاال
 هست؟ امیدی هنوز.... خدایتتتتتتا: کشید فریاد وجودش تمام با
تت: داد جواب خدا انگار... پیچید فضا در صدایش انعکاس و ت ت ت تس ت ت ... ه

 ... هتتتستتتتت...  هتتتستتتتت
 .بزند زار میخواست دلش



 همتوج دیگر که گذشتتت چقدر نمیدانستتت... میکرد تکرار را خدا نام لب زیر
 .نشد چیزی

سبیده بهم پلکهایش شود هم از را انها سخت. بود چ . بود میش و گرگ هوا. گ
 .میکرد حس را موبایلش ی ویبره. بود شده خشک کمرش

 در دستتت. بود برده خوابش ستتن  از پر زمین روی. شتتد خیز نیم ستتختی به
 .برد فرو جیبش

 می هم باز اما بود شده قطع پیش لحظات زنگش اینکه با. اورد در را موبایلش
 ره شتتما به نگاهی. نبود کن ول خط پشتتتت شتتخ  میخورد زن  و لرزید

 .کرد خاموش سپس و ریجکت. بود نوید. انداخت
 می چشتتمهایش... فشتترد انها روی را اش چانه.کشتتید اغوش در را زانوهایش

 .ریخت بهم چیز همه چرا.بود خاکی لباسش تمام. داشت هم بغض. سوخت
مه بود قرار وقتی درستتتت مه رود پیش خوب چیز ه مان چیز ه ظه ه  فرو لح

 ات میکردی صتترفش وقت ستتاعتها که کودکانه بازی یک مثل درستتت.ریخت
ست اما کنی تمامش ست... سوختی می اخر لحظات در در  فکر که وقتی در

 .میشدی بازنده اما ای برنده میکردی
شمهایش شار هم روی را چ  شش از ساعت. بود افتاده دوران به سرش. داد ف

 .میکردند نمایی خود اسمان در هنوز ها ستاره.بود گذشته صبح
سبتا هوا شید عمیقی نفس.بود خنک ن سمان به باز.ک  متیحک چه. شد خیره ا
... ودب نزدیک خدا اینکه نه مگر! میشدند؟ خیره باال به اجابت برای همه که بود

 تنداش زیادی توقع. میکرد نگاه اسمان به. بود خشک لبهایش... دور انقدر نه
 .بفهمد را دلش حرف نگاهش از خدا که



 ...خدا...  بود هم روا حاجت. بود بخشنده... بود مهربان. بود بزرگ خدا
 وار زمزمه دل در هنوز و فشتترد می را هایش شتتقیقه... میزد تلخی به دهانش
 .میکرد التماس

ستش چقدر که بود نگفته هنوز حتی  مینه شنیدن ی اندازه به کاش... دارد دو
 ... جمله یک

 کاش. ندانستتتن از عجز شتتاید یا... ناراحتی و بغض از. میشتتد خفه داشتتت
 !بود می بیشتر درکش حداقل... بود پزشک

شن هوا شن و رو شد تر رو شید نور. مدند درا یکباره پرندگان صدای. می  خور
 .بود ندیده را افتاب طلوع حال به تا. میزد را چشمش

. تگرف پیش را راهی... شد خیره اسمان به دیگر بار. برخاست جا از رخوت با
 .بود شهر خارج
سیده اینجا به چطور که امد نمی یادش حتی ست ر سته اتوبان کنار... ا  دمق خ

 کرف و میرفت راه. نداشتتتت تاکستتی گرفتن به هم رغبتی حتی. میداشتتتت بر
 .میکرد

 نمی... امید نا هم شتتتاید... مرده دل و خستتته...نمیدانستتتت هم فکری چه
 ...دانست
 .کرد کم را سرعتش او خاطر به زردی تاکسی

 .نداشت رفتن راه نای دیگر هم او
 ...بیمارستان: کرد زمزمه
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ضع و سر از متعجب راننده شفته و خاکی و  دمان منتظر و داد تکان سری اش ا
 خون رتصوی اخرین. بود بسته را چشمهایش مقصد به رسیدن تا.شود سوار تا

 .نمیشد پاک ذهنش از طوطیا آلود
 قرار که اخباری از. داشتت می بر قدم ارام محوطه در. شتد پیاده. کرد حستاب

 !شود؟ ناامید امیدش ناچیز بود ممکن... داشت هراس بشنود بود
 نوتریکا؟: شنید را نوید صدای
 .چرخید سمتش به نوتریکا

 کجایی؟ حال به تا دیروز از معلومه هیچ: وگفت کشید ای اسوده نفس نوید
 .میکرد نگاهش خسته نوتریکا

 خوبه؟ حالت: وگفت کشید را بازویش مضطرب نوید
 .شد خیره او چشمان به نوتریکا

 خاکستری نگاه ان معنی بود او جای هم دیگری هرکس. فهمید را نگاهش نوید
 .میکرد درک را مشوش

 ...نکرده فرقی: وگفت کشید اهی
شمهایش لحظه یک نوتریکا ست را چ  فریاد ذهنش در چرا سوالی ی واژه... ب
شد شده بهتر چرا.می شت طلب خدا از!بود؟ ن  طلب را سالم طوطیای یک. دا
 .داشت

 ...بود نگرانت خیلی مامان: وگفت گذاشت او ی شانه روی را دستش نوید
 .امد می راه او با همراه سکوت در نوتریکا



 نمی باورش در شتتاید. شتتد خیره بود نزار اش چهره اشتتفتگی از که او به نوید
سبت نوتریکا که گنجید سی طوطیا به ن شته ح شد دا سی.با  عمیق رانقد که ح

 !بیندازد؟ روز و حال این به را نوتریکا که باشد
 ...طرف این از نوتریکا: وگفت گرفت را دستش نوید

 تانبیمارستت به کی که رفت یادش لحظه یک... کرد نگاه او به گیج نوتریکا
 .رود می راه اتوبان کنار در میکرد فکر هنوز. است رسیده

 خوبی؟: وپرسید ایستاد مقابلش نوید
 .نزد حرفی نوتریکا

 ...بگو چیزی یه: گفت کالفه نوید
 .خورد فرو را بغضش نوتریکا

 .کرد هدایت داشت قرار مسیرشان در که نیمکتی سمت به را او ارام نوید
 .رفت دیگری سوی به خودش و نشاند انجا را نوتریکا
سفالت به و داد تکیه زانویش به قائم را ارنجش  یکوچک ی مورچه. شد خیره ا

 .برد می خود با را نان خرده یک
 باال ار سرش. شد پدیدار مقابلش قامتی... بود شده خیره او تالش به نوتریکا
 .گرفت
 .نگریست می او به نگرانی با. بود ایستاده رویش به رو که بود پدرش

 ...سالم: کرد زمزمه نوتریکا
 تونیقبرس کدوم حال به تا دیروز از: گفت حرص وبا کرد پوف را نفسش جاوید
 قوز؟ ال با قوز شدی داریم؟ مصیبت کم بودی؟
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 .نداشت دفاعی نوتریکا
 .زد اتش و اورد در جیبش از سیگاری و نشست کنارش جاوید

 .کرد می نگاه رو به رو به نوتریکا
 نسمتشا به نوید... بود کرده گم هم را زمان دیگر... گذشت چقدر نمیدانست

 گفتین؟ خاله و مامان به: گفت ش پدر به رو.امد
... نهخو بریم شتتو بلند: گفت متحکم نوتریکا به رو و داد تکان ستتری جاوید
 .نگرانته مادرت
 .نداد نشان واکنشی نوتریکا
 .ودب گذاشته نمایش به وضوح به را ماندگی در اش چهره. شد خیره او به جاوید
 .نباش نگران.... میشه خوب: وگفت د فشر اش شانه روی را دستش

 .داشت اعتماد پدرش به. شود می خوب بود گفته قاطع. شد خیره پدرش به
 ...میمونم من: گفت اهستگی به حال این با

 .ودبشن او که بود اورده زبان به حرفی یک اقل حد. کشید راحتی نفس نوید
 خستتته و گرفته اندازه یک به هم مانند همه. نداشتتت مخالفت قدرت جاوید
 .بودند

 .ماندند نوتریکا و نوید. بازگشت خانه به جاوید
 را انبیمارست ساختمان مسیر.... دنبالش به هم نوید و برخاست جا از نوتریکا

 رادرب دنبال ستترگردان نوید. نماند هم استتانستتور منتظر حتی. بود گرفته پیش
 .میرفت سردرگمش

 .شد ویژه های مراقبت بخش وارد نوتریکا
 .ممنوعه مالقات اینجا: گفت اخم با... امد جلو پرستاری



ستار. گرفت پیش را طوطیا اتاق راه او اخطار به اهمیت بی نوتریکا : زد داص پر
 ...محترم اقای
 .صادرکند را دیدار ی اجازه لحظه یک تا کرد خواهش نوید

 ...بپوشه گان باید: گفت تشر با پرستار
 .زد صدا را نوتریکا و کرد نثارش ای سپاسگزارانه لبخند نوید

 ...دقیقه یک از کمتر: گفت تند پرستار
 حس بیندب نزدیک از را او میتوانستتت که این از. کرد اکتفا ستتر تکان به نوتریکا
 .میداد بتادین بوی داشت تن به که سبزی لباس...داشت خوبی

 .شد اتاق وارد
 .بود کننده کالفه بوقش بوق صدای که انگیزی خوف و سرد اتاق

 در شدست یک. ایستاد تخت کنار. بود گم لوله و سیم میان در محصور طوطیا
 .بود وصل سرم دیگر دست به و بود گچ

شت قرار سفید بانداژ در کامل سرش  رفته فرو اش بینی در باریکی ی لوله. دا
 .بود شده حلقه تری کلفت ی لوله دور دهانش و بود

 .بود شده تار اشک هجوم خاطر به دیدش
 .میکرد نوازش را دستش پشت

 ...طوطی: زد صدایش
سخی شنید پا  بوق یک قلبش ضربان صدای. بود بلند هایش نفس صدای. ن
 ...بود ناهنجار

 ...طوطیا: نالید خفه
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شه اندامش به طوطیا جانب از که سکوتی هم باز شه اگر. میکرد وارد رع  همی
 !بماند سکوت در

 ...است تمام وقت: داد تذکر پرستاری
 میخواست هم باز. شد منصرف راه وسط. بب*و*سد را او تا شد خم می ارا به

 !کند؟ سواستفاده
 .شد خارج اتاق از ناچارا و کرد صدا باز پرستار

 ی قطهن واقع در اما مینگریستتت رو به رو به نوتریکا. بود نشتتستتته کنارش نوید
 .کاویید می را نامعلومی

 ...نمیدونن طال و نیما: داد توضیح اهسته نوید
 دانستند؟ نمی چرا... بود عجیب. شد خیره نوید به نوتریکا

ستیم:  نوید شون ماه نخوا سل شه خراب ع  هم طوطیا موقع اون تا شاال ای... ب
 ...شده خوب حالش

. داد تکیه دیوار به را سرش سرگیجه احساس با. کشید کوتاه اه یک تنها نوتریکا
 .نبود او متوجه. میزد حرف مریم با نوید

 اندازه به دلش! شد؟ نمی بیدار چرا. بود خسته...  بست را چشمهایش نوتریکا
 .بود تاب بی برایش دنیا یک ی

 که بود ستتتالها انگار... بود نزده حرف او با روز شتتبانه یک که انگار نه انگار
 .بود خبر بی او از که بود مدتها... بود نشنیده را صدایش

... نکند اهلی نا بود اهل او که حاال کاش... نباشد راه نیمه رفیق کاش...  خدایا
 ...کاش

********* 



 برادرشه؟-
 ...نامزدشه کنم فکر نه-
 ...که است بچه-
 ...نیست برادرش اما... نمیدونم-
 ...همن شبیه خیلی-
 ...باشه برادرش تو قول به شایدم-
 دهاوم صتتبح به صتتبح...  خوابیده حیاط تو... بوده اینجا هفته دو این تمام-

 ...مالقاتش
 ...نمیکنه دوا دردی که موندنش-

نده در چیزی که حینی در ماری ی پرو فت میکرد داشتتتت یاد بی لک: گ  طف
 نه؟ کرده مغزی خونریزی میگن... دختره
 ستتالمت دکتر: گفت همکارش ستتوال به پاستت  در و کرد مرتب را اش مقنعه

 ....نداره بیشتر سال نوزده هجده طفلک... داده قلبی ایست بار یه میگفت
 ...نبیمارستان اسیر کی از... ان جمعیتی پر ی خانواده... بیاد بهوش کنه خدا-
 ...واقعا اره-

 ببخشید؟: وگفت ایستاد پرستاری استیشن مقابل نوتریکا
... بود حاللزاده چه. شتتد خیره او به و اورد بیرون پرونده از را ستترش پرستتتار

 .میکردند صحبت او به راجع داشتند االن همین
 بله؟: وگفت زد لبخندی
 ...کنن عوض هاشو مالفه نیومدن: وگفت کرد ای سرفه تک نوتریکا
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 رضتتتایی خانم: گفت همکارش به رو و جدی؟: وگفت کرد اخمی پرستتتار
 کجاست؟

 ...یدمم ترتیبشو االن: گفت نوتریکا به رو و...  نیست کشیک رضایی امروز-
شکر عالمت به محوی لبخند نوتریکا صله انجا از و زد ت  وطهمح در. گرفت فا
سته ش  متشس به تندی های گام با که دید را پدرش. میکرد دود سیگار و بود ن

 ...نه یا بکشد سیگار او جلوی نبود مهم دیگر. امد می
 دمیشتت بلند دود ان از و بود دستتتش در که باریکی جستتم به توجه بی جاوید

 ...اوردم نهار برات بیا: گفت
 .شد خیره پدرش به خسته نوتریکا
 نمیتوانستتت خیلی شتترایط این در.  کرد باز و بستتت را چشتتمهایش جاوید

 هم ماسی و جالل حتی. بود مانده بیمارستان در تمام ی هفته دو. شود عصبانی
 ...هنوز پسرش اما بودند داده رضایت ماندن خانه به

 نوتریکا؟: وگفت فشرد او ی شانه روی را دستش جاوید
کا گارش به را اخر پک نوتری  ونبیر بینی از مکثی از پس را دودش. زد ستتی
 .کرد له را ان حرص با پنجه با و انداخت پا زیر را سیگارش. فرستاد
 ...خونه بریم بیا: پرسید جاوید

 ...نیومده بهوش هنوز طوطیا: نوتریکا
 ...اینجایی روز و شب است هفته دو: گفت مالیمت با جاوید

 .شد خیره پدرش به مات نوتریکا
 .ترسید نگاهش از جاوید

 ؟...هفته دو: کرد زمزمه نوتریکا



 اوردی؟ در ریش چقدر ببین: گفت و برد فرو موهایش در را دستش جاوید
 هفته؟ دو فقط: گفت بغض با نوتریکا
 .کشید عمیقی نفس جاوید

کا گاه پدرش به نوتری مه یعنی. کرد ن ها مدت این ی ه ته دو تن  در بود؟ هف
 .پنداشت می بیشتر باورش
 و رستت به دستتتی یه... حموم برو... خونه بریم ستتر یه بیا: گفت اهستتته جاوید

... ااینج بیا باره دو بعد... بخواب کم یه... کن عوض لباستتتاتو... بکش روت
 خوبه؟ هان؟

 بابا؟: گفت حواس بی نوتریکا
 بابا؟ جانم: جاوید

 ؟ گذشته هفته دو فقط: نالید رمق بی نوتریکا
 ...اره: گفت و کرد فوت را نفسش جاوید

 یشتتترب میکردم فکر من: وگفت فشتترد را اش پیشتتانی دستتت کف با نوتریکا
 ...باشه

 بعد... هخون بریم سر یه بیا: وگفت گذاشت نوتریکا کمر روی را دستش جاوید
 خوب؟... برگرد

ید چراکه. نداشتتتت مخالفت ابراز فرصتتتت نوتریکا  و گرفت را دستتتش جاو
 .بود اتومبیل در پدرش کنار بجنبد خودش به تا. کرد بلندش
 از خانه عوض. شود پشیمان نوتریکا بود نگران. راند می سرعت با تقریبا جاوید

... طرف یک ستتیما و برادرش... طوطیا طفلک... بود شتتتده رو ان به رو این
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 اب بار هر و نمیدانستتتند هنوز که نیمایی و طال... طرف یک قلبش و ستتیمین
ست را طال واهی های بهانه  هب قادر که طوطیایی با نخواهد تا میکردند سر به د
 کانوتری ی گونه بیمار و زرد رخ نیم به... طرف یک بزند حرف نیستتتت تکلم
 .شد خیره

 اگاه مک طوطیا با احساسش و روابط  ِِسر   و َسر از. بود تر وخیم بقیه از او وضع
 هم انها مستتلما. کند مطرح جالل با مناستتب فرصتتت یک در بود قرار. نبود

 .ریخت هم در یکباره به چیز همه... اخر اتفاق این... نداشتند مخالفتی
مد جلو خوشتتحالی با نوتریکا دیدن با. کرد باز را در خان نبی ق: وگفت ا  اا

 .جون بابا خوبی... کوچیک
 اویدج. راند لب به را سالم ی واژه زورکی. شد پیاده ماشین از ارامی به نوتریکا
شین: وگفت داد نبی به را سوئیچ  بر گام راما که نوتریکا کنار و... کن پارک و ما

 .افتاد راه میداشت
 ی خمیده اندام دیدن با. میکرد فکر و بود نشتتستتته تاب روی باغ در نیوشتتتا
 .رفت سمتش به و خاست بر جا از فورا برادرش
ضورش حتی نوتریکا سیری گیج. نکرد حس را ح  سالنه و بود گرفته پیش را م

 .کجاست مقصدش دانست نمی حتی.  میداشت بر قدم سالنه
 .کرد سالم پدرش به رو نیوشا

 کجاست؟ مادرت: وگفت کشید موهایش به دستی محبت با جاوید
 ...خوابیده... خونه: نیوشا

 .دش واردخانه پسرش و دختر همراه به و داد تکان تایید عالمت به سری جاوید



 میدوارا... برود باال را ها پله تا کرد کمک را او و گرفت را نوتریکا بازوی جاوید
 .بیاورد حال سر کمی را او گرم اب دوش بود
 ...کن درست ساده غذای یه: گفت نیوشا به رو

شا شپزخانه به نیو س.  میخواند فرا را کبری بی بی بود بهتر. رفت ا  خودش لمام
 .امد نمی بر تنهایی به اش عهده از
 .بود ظهر از بعد سه... انداخت نگاهی ساعت به

 ...مادر... نیوشا: زد صدا اشپزخانه از بی بی
 .رفت بی بی سمت به و شد بلند جا از نیوشا

 بکشم؟... کرد ی  غذا: گفت اهسته کبری بی بی
 ...باال میبرم من بدین: گفت تامل کمی با نیوشا

شید عمیقی اه کبری بی بی ستش به را سینی و ک  را ها پله ارامی به نیوشا. داد د
 میان ار سرش و بود نشسته تخت روی جاوید. بود باز اتاقش در. رفت می باال

 .بود گرفته دستش
 بابا؟:  نیوشا

 .کرد نگاه دخترش به و کرد بلند را سرش جاوید
 کجاست؟ نوتریکا پس: پرسید متعجب نیوشا

 !بود؟ حمام در وقت ان از یعنی. شد خیره حمام در به اب ریزش صدای با و
 خودش. خواند نگاهش از را نگرانی جاوید. کرد نگاه پدرش به م*س*تاصتتل

 ...نواخت حمام در به تقه چند هول با. بود نشده زمان گذشت متوجه هم

http://www.roman4u.ir/


 نفس دو هر شتتد باعث... میام االن: گفت که امد نوتریکا ضتتعیف صتتدای
 .بکشند راحتی
 .شستن ای گوشه باالیی بلند ی خمیازه با و گذاشت میز روی را سینی نیوشا

 داربی مادرش ستتر باالی را دیشتتب تمام. شتتد خیره دخترش به لبخند با جاوید
 .بود مانده

 ...بخواب کم یه برو: گفت محبت با
 .برخاست جا از رخوت با و کشید اهی نیوشا

 نوید. برود هب میتواند و نیستتت کاری بگوید بی بی به تا رفت پایین ی طبقه به
 .بود نهار صرف مشغول اشپزخانه در
 ...سالم: وگفت پاشید رویش به لبخندی نیوشا حضور احساس با

 برای اب وانلی یک و کرد ادا را حرفش بی بی به رو. کرد اکتفا سر تکان به نیوشا
 .ریخت خودش

 خوبه؟ مامان:نوید
 ...بهتره خیلی... مادر اره: داد پاس  نیوشا جای بی بی

 . داد تکان سری نوید
 خورد؟ غذاشو کوچیک اقا: پرسید نیوشا از بی بی

 است؟ خونه مگه: پرسید متعجب نوید
 ...حمومه هنوز نه: گفت بی بی به رو و انداخت نوید به نگاهی نیوشا

 الهی و... بده شفا و خانم طوطی خدا: کرد زمزمه لب زیر و کشید اهی بی بی
 .رفت اشپزخانه از و گفت امینی
 اومد؟ کی: گفت و شد بلند جایش از نوید



 ...برگشته بابا با: نیوشا
 نیما فردا: گفت برود باال را ها پله میخواستتت که حینی و داد تکان ستتری نوید

 ...برمیگردن اینا
 .شد خیره نوید به نیوشا

 زود؟ چه:گفت اهسته
 ...شده چی گفتم نیما به: گفت و داد تکان سری نوید

 .نگریست می را او شده گرد چشمهای با نیوشا
ید  نمیشتتن باز چشتتمات... بخواب کم یه برو: گفت و خورد فرو را اهش نو
 ...دیگه

فت و نشتتستتتت مبلی روی نیوشتتتا عه هر: گ  تصتتتادف خواب میخوابم دف
 .شد اش جمله اتمام از مانع ای خفه بغض و... رو ا... طوطیتتتتت

 انهشتت روی را دستتتش و امد پایین را بود رفته باال که ای پله چند ان ناچارا نوید
 ...میشه خوب حالش: وگفت گذاشت خواهرش ی

 کی؟ پس: گفت و کرد نگاه او به خیس صورت با نیوشا
 ...کن دعا: گفت و گزید را لبش نوید

 ...بخواب من اتاق تو برو: داد ادامه تلخی لبخند با و
شا صرانه نوید و... نزد حرفی نیو شه مگه: گفت م ست همی شتی دو  ارمب یه ندا

 بخوابی؟ اونجا شده
 .شد بلند جا از سستی با و زد خندی تل  نیوشا
 .رفت باال ی طبقه به نوید
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شت جاوید  یراض چطوری: گفت اهسته سالم از بعد. بود ایستاده حمام در پ
 شد؟

 ...نیست خودش حال تو: کرد زمزمه رمق بی جاوید
 خاطر به شتترتش تی. شتتد خارج حمام از نوتریکا. کرد فوت را نفستتش نوید

 .بود دار نم موهایش خیسی
 ...کن خشک موهاتو: گفت و داد دستش به کوچکی ی حوله جاوید

 حال.. هکوچیک برادر به به: گفت باشد انرژی پر داشت سعی که لحنی با نوید
 شما؟

 .شد خیره نوید به نوتریکا
: وگفت فشتترد دستتت کف با را ستترش بگیرد پدرش از را حوله اینکه جای به

 ...سالم
 ...پیدایی کم چطوری؟: وگفت نشاند تخت روی را او مالیمت با نوید

 ...بیمارستان برم باید: کرد زمزمه سوالش به اهمیت بی نوتریکا
ید  که بزند دیگری حرف خواستتتت و... نوتریکا هستتتن مراقبش اونجا: جاو
 .خورد زن  موبایلش گوشی

 نیما؟ جانم: داد پاس  و شد خارج اتاق از
 .شد خیره نوید به گیج نوتریکا

شت زانویش روی را سینی نوید  ندچ میدونی... بخور چیزی یه بیا:وگفت گذا
 نخوردی؟ غذا حسابی و درست وقته

 .فشرد محکم را سرش باز نوتریکا
 شده؟ چی: پرسید نوید



 ...میترکه داره سرم: گفت داری خش صدای با نوتریکا
 .داد خوردش به بخش ارام یک و اورد در را داروهایش کیف کمدش از نوید

 خانوادگی جمع عکس به و بود اتاقش در هنوز... بکشتتتد دراز کرد مجبورش
 .میکرد نگاه شان

 .میکرد ناله را طوطیا نام اهسته نوتریکا
 میخوای؟ چیزی چیه؟:  وپرسید نشست تخت ی لبه. کرد نگاهش نوید

ید. بود مانده باز نیمه چشتتمهایش. نداد پاستتخی نوتریکا  م*س*تاصتتل نو
 .لرزد می سرما از اما است عرق از خیس اش پیشانی چرا نمیدانست

 میاری؟ داری خودت روز به چه: گفت و انداخت رویش پتویی
 ....سردمه: کرد ناله نوتریکا

ست. کند صدا را پدرش تا رفت بیرون اتاق از نوید ست نمی تنها د  اریک توان
 .ببرد پیش از

 خیس دستمال و بود نشسته سرش باالی سیمین. بود گذشته شب ده از ساعت
 .شد نمی قطع تبش. میگذاشت سوزانش پیشانی روی

 هوگرن بود روشتتن فقط. بودند نشتتستتته تلویزیون مقابل دو هر جالل و جاوید
سی شای حال ک شت را ان تما شان های پرونده سرگرم نوید. ندا  با .بود شرکت

 بود شتتده نفعش به هرچند. بود وماهان خودش دوش به کارها حجم نیما نبود
 .میکرد وخیال فکر کمتر
 اش القهع مورد سریال تماشای به هم تمایلی. میکرد بازی انگشتانش با نیوشا

 .بود مانده بیمارستان در سیما. نداشت
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 است؟ دادگاه فردا پس: پرسید ای خسته لحن با جالل
 .کرد اکتفا سری تکان به جاوید

 .شد خیره عمویش و پدر به نوید
 ...برن می زندان براش احتماال: داد ادامه جاوید
 مهادا نتوانستتت و... چطوری ببین... کثافت ی پستتره: گفت وار زمزمه جالل

 .دهد اش
ید یا جای به اگر کرد فکر نو کا طوط خت روی نوتری یده ت  را شلب... بود خواب
 .نمیکرد مقاومت همه این اش بیماری به توجه با بدنش مسلما گزید

 ...بود می ممنون طوطیا از باید
صد جرم به... بود راننده شهرام صادف و نوتریکا به سوءق شت عمدی ت  بازدا

 .بود
 حد نای تا انها نمیکرد فکر اما. بود شتتنیده انها ی باره در چیزهایی نیما از قبال

 .کنند برخورد جدی
 نهخا دیوار و در به مرگ رن  انگار. بیاید بهوش زودتر طوطیا میکرد خدا خدا

 .بودند پاشیده برادر دو ی
 .میشد اغاز سر از ها سرایی ناله وطال نیما بازگشت با میکردند؟ چه را فردا
 یدرستتت روز و حال هم گونه همین نوتریکا... بیاید طوطیا ستتر به بالیی اگر

 .باشد شکننده و احساساتی اینقدر که بود تعجب در ش برادر از. نداشت
 اشتتدب مهم برایش حد این تا نمیکرد هم گمان دیروز تا که کستتی نگران اینقدر

... 



 یک بت در باال ی طبقه در چنین این که کسی با شناخت می او که یی نوتریکا
 .داشت فرق خیلی میسوخت عالقه
سلم برایش دیگر ... هم انوتریک... نیابد بهبود حالش طوطیا اگر که بود شده م
 .ندهد مجال پریشانش افکار به اینقدر بود بهتر. گزید را لبش
 .برد فرو ها پرونده در را سرش وباز کشید اهی

 .کرد نگاه ها پله سوی به ناچارا مادرش های قدم صدای با اما
 .امد می پایین اهسته بود دستش در که ابی ظرف با خسته سیمین
 چطوره؟ حالش: پرسید فورا جاوید
 .اومد پایین تبش... بهتره: داد جواب رمق بی سیمین
 .کرد پر را فضا...شکر را خدا ی زمزمه
 نهنمیتو که روزش و حال این با چی؟؟؟ فردا دادگاه: گفت برادرش به رو جالل

 ...بیاد
 ...بکنه فکری یه میگم جهرمی به فردا: گفت اهسته جاوید
ید  نوتریکا اتاق به جالل از خداحافظی از پس... شتتتد خیره ستتتاعت به جاو

 .رفت
شمهایی و پریده رنگی با سته کبود ی حلقه دو میان در که چ  اش هچهر بودند ب
 مثل .گرفت دست به را دستش و نشست تختش ی لبه. داد می نشان دردمند را

 .بود دهنده ازار تبش نوسان کرد فوت را نفسش. سوخت می کوره
 .داردن عفونت احتماال و جسم به ربطی و است عصبی بود گفته هم پزشکش
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 دستتتمال و خنک اب ظرف یک توجه جلب بدون تا شتتد بلند جا از رخوت با
 .نشود متوجه سیمین بود امیدوار. کند فراهم

 .بود گذشته صبح هفت از ساعت
 .میکرد دار نم را اش نشسته عرق پیشانی و بود بیدار سرش باالی هنوز
 ایینپ را بدنش دمای میکرد تالش مداوم و بود بیدار بالینش بر را شتتتب تمام

 .گشود را اتاق در ارامی به نوید. بیاورد
 .شد خیره او به جاوید

ید با... منتظرتونه پایین جالل عمو: وگفت کرد ای ستترفه تک نو  بدیشتتت با
 نخوابیدید؟

 ...داره تب هنوز: گفت اهسته جاوید
ص وطال نیما: گفت پدرش صتحبت به توجه بی و داد باال را موهایش نوید  رع

 ...میرسن
 دش بدتر حالش اگه: گفت جدیت با. شد بلند جا از و داد تکان سری جاوید

 ...بیاد دکترش بزن زن 
 .داد تکان سری نوید

 که انچه از زودتر خیلی. رفت پایین ی طبقه به لباستتش تعویض برای جاوید و
 .دبو منتظرشان ها پله پایین جهرمی. رسیدند مقصد به بکنند را فکرش

 و هشت ساعت... بود صدا و سر پر و شلوغ دادگاه راهروی. شدند وارد هم با
 .داشتند وقت نیم



ستند راهرو ته و سر به برادر دو هر  سردرگم را ذهن شلوغی و همهمه. مینگری
 ربراد دو تا کرد صبر جهرمی. کرد راهنمایی اتاقی به را انها مردی. ساخت می

 .شوند اتاق وارد
شت و شد وارد سالی میان مرد دقایقی از پس ست میزی پ ش  عدب لحظاتی. ن

 رد که بود وقت خیلی هم شهنام.نشاند مخصوص جایگاه به را شهرام سربازی
 .داشت حضور اتاق

 .شود اغاز رسمی جلسه تا گذشت زمانی مدت
ستهایی با شهرام ستبند د سته صندلی روی زده د ش ضی و بود ن ستی قا  به د

 انج قصد علتی چه به سرمدی شهرام اقای: پرسید او به رو و کشید محاصنش
 داشتید؟ و نیکنام نوتریکا اقای

 .شد ه خیر شهنام برادرش به و کرد ای قروچه دندان شهرام
ید... بود کوچکی اتاق  هم کنار جهرمی اقای وکیلشتتان همراه به جالل و جاو

 ...بودند نشسته
 خواهرم: داد توضیح هزارم بار برای بارید می حرص ان از که صدایی با شهرام

 ...کرد خودکشی نسناس ی پسره اون خاطر به
 .کشید عمیق نفس ومدام داد تکان باتاسف را سرش جاوید

 چطور بود؟ ستتالش چند خواهرتون: پرستتید او به رو و گفت هوومی قاضتتی
 زد؟ کاری چنین به دست

... بود نشتتده ستتالش هجده: گفت داری بغض صتتدای با زیر به ستتر شتتهرام
 ...نداشت...ن.. ن...ه...  ک ارزوهایی چه...  بده کنکور میخواست
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ضی شمش روی را عینکش قا شت چ .. .نیکنام اقای: گفت جاوید به رو و گذا
سرشما ضار دادگاه به هم پ شون ولی... بودن شده اح  منتظر سکوت در و... ای

 .شد جاوید پاس 
 ...نداشت مساعدی حال: وگفت کرد ای سرفه تک جاوید
 دیدن؟ صدمه تصادف در هم چرا؟ایشون:وگفت کرد اخمی قاضی
 توجه اب وگرنه.... کرد پسرم سپر خودشو برادرم دختر تصادف در.. خیر:جاوید

 ...بیماریش به
 ای؟ بیماری چه: وگفت امد کالمش میان قاضی
 ...داره هموفیلی پسرم: وگفت داد فرو را دهانش اب جاوید
ضی شم جاوید به منتظر ز با و داد تکان سری قا شان نگاهش.. دوخت چ  از ن

 .است نگرفته را جوابش هنوز که داشت ان
 کستتالت اینکه ضتتمن و داشتتتن ستتامانی به نا روحی وضتتع: داد ادامه جاوید

 ...بیان نتونن که شد علت بر مزید هم جسمی
ما: وگفت کرد جلو و عقب بینی روی را عینکش قاضتتی  م*س*تحضتتر حت
ستید  سرمدی شیده مرحومه به تعدی عنوان با شما از هم سرمدی اقای که ه

 ...کردن شکایت
 زادا ستتند قید با نیکنام نوتریکا جناب و... بله: گفت قاضتتی به رو جهرمی

 ...شده قید پرونده در... هستن
 ندیپس محکمه دالیل شما شکایت: گفت شهرام به رو و داد تکان سری قاضی

 داره؟ هم



 ستتر بالیی یه ومادر پدر بی ی پستتره اون مطمئنم من: گفت غیظ با شتتهرام
 ...که اورده خواهرم

 .کرد سکوت و
 د؟ش انجام هم شکافی کالبد دفن از قبل: وپرسید داد باال را ابرویش قاضی
 .داد تکان منفی عالمت به را سرش شهرام

 .کرد صادر را اجازه سر تکان با قاضی و خواست اجازه جهرمی
ضی به رو جهرمی شته تمایل اگر: گفت قا شید دا  و قبر نبش ی اجازه البته و با

 مرحومه هب هرگز نیکنام نوتریکا اقای که میرسید قطعیت به قطعا فرمایید صادر
 چنین به دستتتت ادواری جنون یک اثر بر متوفی و... نکردن تعرض ستترمدی

 ...زدن عملی
 نمیذارم... چیز همه بی کثافتهای: زد وفریاد شتتتد خیز نیم حرص با شتتهرام

 ... دربیارین گور تو از منو ی شده رحمت خواهر
 .بنشیند جایش سر کرد ومجبورش کشید را بازویش سربازی
نار به رو قاضتتی فت اش دستتتی ک گه روز دوازده برای: گ قت دی یدم و ... م

 ...کنن شرکت خواندگان لطفاتمامی
شید عمیقی نفس سپس شش با و ک سته میز روی چک  و نواخت ای ضربه اه

 ...جلسه ختم: گفت
 .شدند خارج اتاق از جهرمی همراه به جالل و جاوید
 .بود گرفته محکم و شهرام بازوی سربازی. بودند راهرو در شهنام و شهرام
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 مونده عمرم به روز یک باش مطمئن: غرید افتاد جاوید به چشتتمش تا شتتهرام
 ...میکنم نفله زادتون حروم ی شده لعنت پسر اون باشی

 اروم: وگفت کشتتید را بازویش جهرمی که بدهد را جوابش خواستتت جاوید
 ...نیکنام اقای باشید

ست از کفری. سایید می هم روی را هایش دندان جاوید  اون: گفت جهرمی د
 ...نوتریکا و بشه قبر نبش اگه زدی؟ که بود حرفی چه

 ....داد خاطر اطمینان من به نوتریکا:وگفت امد کالمش میان جهرمی
 .رفت و کرد خداحافظی کوتاهی صحبت از وپس
 نداری؟ اعتماد بهش هنوزم:گفت برادرش به ی تند با جالل

 و ودب بستر در مدتها دخترش... بود شرمسار او از. شد خیره برادرش به جاوید
 .میکشید نفس فقط

 .فشرد و گذاشت او ی شانه روی را دستش جالل
 بیمارستان؟ میری: جاوید
 .داد تکان را سرش جالل

 ...میام منم: کرد زمزمه جاوید
 .کردند حرکت درخروجی سوی به هم با و زد خندی تل  جالل

******* 
 ...نیست خوب حالت تو: گفت حرص با نوید

 .میگفت چه او که نمیداد اهمیتی نوتریکا
 میری؟ داری کجا... نوتریکا:وگفت کشید را بازویش نوید

 ...امتحانمه اخرین امروز... دانشگاه میرم دارم: نوتریکا



 گاهدانش به روحی احوال این با مدت این تمام در که نمیدانست برد ماتش نوید
 .شد سلب مخالفتش ابراز قدرت. میرود هم
 با مه باز برساند را او تا کند مجابش داشت سعی مالیمی لحن با که حالی در

 .شد رو به رو او مخالفت
 .شد خارج اتاق از چسباند اش خداحافظی به که ای جمله گفتن با

 .خداحافظ... ام ننه بچه مگه--
 به دانشتتگاه ی محوطه در ژولیده های لباس و پریشتتان ظاهر ان با من  و گیج

 .میرفت پیش نامعلومی مسیر سوی
 یکبار امتحانات طول در. رفتند ستتمتش به حامد همراه به و دید را او احستتان

 بود امتحان اخرین حاال و.بود نیامده پیش برایشان صحبت و دیدار فرصت هم
 ...بود مردادی و گرم ماه تیر هوای....

 .کشید را بازویش احسان
 کی. شتتد خیره او به فروغی بی نگاه و خستتته چشتتمهای با و ایستتتاد نوتریکا

 ...نه یا شناسد می اورا ایا که اورد فشار ذهنش به لحظه
 .میکرد نگاهش باز دهان با. ایستاد مقابلش احسان

 شدی؟ شکلی این چرا... پسر: گفت اهسته حامد
 ...سالم: وگفت کشید اهی خسته نوتریکا

 در نوتریکا نزار ی چهره اما...  بودند طوطیا تصادف جریان در احسان و حامد
 .گنجید نمی باورشان
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مد ندی بشتتتاش کرد ستتعی حا ند لبخ مان در. بز  اونجا بریم: گفت حال ه
 ...بشینیم

 .نداشت مخالفت ی حوصله نوتریکا
 .میکرد فکر و بود ساکت احسان
 بود؟ خوب امتحان: پرسید و فرستاد عقب را اش ژولیده موهای نوتریکا

: وگفت زد لبخندی. استتت بحث ی کننده شتتروع او اینکه از خوشتتحال حامد
 چطور؟ تو... نبود بدک

 .بود خیره ساعتش به نوتریکا
 .پرسید را حامد سوال احسان
 چی؟:گفت و شد خیره او به گیج نوتریکا

 تعویض وقت االن:  کرد زمزمه لب زیر نوتریکا. خورد جا حالتش از احستتان
 ...هاشه مالفه
 هان؟:گفت حامد

 .برم باید من: وگفت شد بلند جا از نوتریکا
 ....میرسونمت: گفت او روحی خراب و درهم اوضاع و حال از نگران احسان
 .کرد خداحافظی حامد از و داد تکان سری نوتریکا

 .امد می ن دنبالشا همچنان حامد اما
 احسان ماشین با دو هر و هستند خانه هم حامد و ن احسا بود رفته یادش واقعا
 .میکنند وامد رفت

 .میکرد زمزمه لب زیر چیزهایی... نبود هم حامد حضور متوجه حتی نوتریکا



سان و حامد ص به وقتی. نگفتند چیزی اما شدند خیره هم به متعجب اح  دمق
سیدند صمیم. ر سیعر در بود که هرچه. بزنند او به سری هم انها تا گرفتند ت  و

ما یده را او نی ند د یا از دو هر و بود  و برخورد خوش دختر یک عنوان به طوط
 .بودند کرده یاد مهربان
 .برمیداشت قدم تند را مسیر نوتریکا

ستارها سی... شناختند می را او دیگر پر شب روز و صبح که ک  عنیم برایش و
 .بود انجا در نداشت چه داشت مالقات ی اجازه چه لحظه هر. نداشت

 ...شیشه پشت... راهرو در... حیاط در
 تاثر حال هر به. بودند شده خیره طوطیا پیکر به شیشه پشت از احسان و حامد

 .بیفتد روز و حال این به تصادف یک در جوان دختر یک که بود انگیز بر
ستند نمی را ماجرا جزییات  روزهای در نوتریکا های غیبت از هم را همین. دان

 .بودند شده جویا نیوشا خواهرش های وصحبت منزل به تماس از کالس اخر
 .کردند دعا طوطیا زودتر شفای برای دل در دو هر

 جایشتتتان ستتر نفر یک های فریاد و جیغ صتتتدای با اما بود رفتن وقت دیگر
 .شدند میخکوب

ما و طال  و میزد زار چنان طال و بودند راهرو در جالل و ستتیما همراه به و نی
 .است شده رو به رو خواهرش جسد با انگار که میگریست

 خیره طوطیا هب و بود چسبانده شیشه به را اش پیشانی. نشنید نمی انگار نوتریکا
 .نگریست می

 ...رفت هوش از نیما دستهای میان در مویه و گریه کلی از بعد طال
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ستاری ضور نیما اما. کنند خلوت را فوراراهرو داد تذکر انها به پر شت ح .. .دا
 .دندمان بودند شتافته کمکش به پرستار دو که دخترشان همراه جالل و سیما

 شتتهشتتی به که میکرد نگاه ای اشتتفته و پریشتتان و الغر پستتر به داشتتت نیما اما
 .یدکش را خودش موهای کالفگی از. میخورد تکان ارام لبهایش و بود چسبیده
 ...کردند سالم او به وحامد احسان

صنعی لبخند با نیما شان ت ستند می راحت دو ان و داد را جواب  به را کانوتری توان
 .بسپارند برادرش دست

 ریکا؟نوت: وگفت ایستاد کنارش نیما. رفتند و کردند خداحافظی نوتریکا از
 ...نشنید اول بار

 .زد صدا ز با نیما
 .چرخید سمتش به سختی به نوتریکا

 داداش؟ خوبی: وگفت گذاشت اش شانه روی را دستش نیما
 ...نداد جوابی. شد خیره طوطیا به نوتریکا

 ردخت این برای دلش چقدر... نگریستتتت طوطیا به. کرد فوت را نفستتش نیما
 مهربانی ...صحبتهایش... لحنش برای. بود شده تن  شیرین و داشتنی دوست

 ....هایش شیطنت و
 ...میشه خوب طوطیا: گفت دهنده دلداری لحنی با اهسته

 هب نوتریکا عمیق های نفس با بعد کمی... دوخت طوطیا به خیره را نگاهش و
 .امد فرود چشمش از اشک قطره یک ارامی به. چرخید او سمت

 از نگاه و چشم انکه بی بود چسبانده شیشه به مدت این رسم به را اش پیشانی
 .میریخت اشک ارام برگیرد او



 ...میشه خوب حالش... نوتریکا: وگفت فشرد را اش شانه باز نیما
کث از پس نب از طوالنی ستتکوتی و م کا جا مت به نوتری هایش زح  به را لب

 خوب دیگه... نه: گفت چاهی ته از و خستتته صتتتدای با و اورد در حرکت
 ...نمیشه

 خوب حالش طوطیا... میشتته خوب اون... خدا به کن توکل: گفت مات نیما
 ...میشه

: گفت لب زیر و کشید صاف خط یک شیشه روی اشاره انگشت سر با نوتریکا
 ...مرد طوطیا

صافی سبز خط بهت از نیما انکه از قبل و شگر روی در که و  لبق ضربان نمای
 .شد نوتریکا شدن زمین نقش متوجه بیاید در

**** 
 ...کند باز را پلکهایش تا کند سعی شد باعث برهمی و درهم صداهای

 ...برم قربونت کن باز چشماتو... مادر... طوطیا: نالید گریه با سیما
. ودب سیاه جا همه... گشود هم از را اش چسبیده بهم پلکهای سختی به طوطیا
 .شنید می اب زیر از انگار را صداها

 کرد حس. داشتتتت درد. شتتتد بلند گلویش از ای خفه ی ناله... بود خستتته
 ...بود سیاه جا همه اما. است اشک خیس چشمهایش
 و... اومده بهوش الله الحمد... کنه استتتراحت بدید اجازه: گفت پرستتتاری

 ویژه های مراقبت بخش از را او ها ازمایش انجام برای. امد در حرکت به تخت
 .کردند خارج
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 سرش هنوز جالل و میگفت ذکر وار زمزمه جاوید.  میکردند گریه طال و سیما
 .بود نکرده بلند زمین به سجده روی از را

 اش زاده خواهر و خواهر ی گریه به هم کاری. فرستتتاد می صتتلوات ستتیمین
. داشتتتند روانی ی تخلیه این به نیاز ماه یک از بعد... بود الزم واقعا.نداشتتت

. امد بهوش طوطیا امدنش از روز ستتته از بعد که بود خوب طال قدم پا چقدر
ستند او ز ا زودتر قطعا دانستند می اگر  و دبکش دست عسلش ماه از که میخوا

 .برگردد
 چارد طوطیا اخر قلبی ایستتتت به توجه با هم او... بود نوتریکا نگران دل فقط

 .بود نیامده بهوش هنوز و بود شده شوک
 .نیفتد اتفاقی بود امیدوار

 ...بزند پسرش به سری میخواست.شد جابلند از رخوت با
شمهایش سته چ صار در ریش انبوه میان در اش پریده رن  صورت و بود ب  ح

 .بود
شید مادرش روی به لبخندی نیما  شما پای پیش االن همین دکترش: وگفت پا

 ...رفت
 جایک و یکی این...  شد خوب حالش اون: وگفت نشست تخت ی لبه سیمین

 ...بذارم دلم
 ....پیشه در عروسی یه کنم فکر: گفت و خندید نیما

 ...تره مجنون مجنونم از... کنم گمون: وگفت خندید سیمین



شید راحتی نفس و خندید نیما ست و بود داماد تازه حال هر به. ک  ردمم نمیخوا
 سبتن عروسیشان نحسی یا یمن را ناخوشایند و تل  اتفاق این اشنا و فامیل و

 .دهند
 هگرفت اش خنده. شتتد خیره برادرش به میکرد بازدم و دم ارامش با که حالی در

 .بود
 چیه؟: پرسید سیمین که لرزید می ویبره
 .افتاد قهقهه به نیما

 شده؟ چی: گفت اهسته سیمین
 ...باحاله کوچیکه داداش گرفتن زن: گفت بریده بریده حال همان در نیما

 اون اولم ی نوه مطمئنم...تره زرن  شتتماها از: وگفت زد لبخندی هم ستتیمین
 ...میاره برام
 .شد مادرش ی خنده باعث که خنده زیر زد پقی چنان نیما

 . کرد باز را چشمهایش الی نوتریکا که بودند دار و گیر همین در
 ...دیاوم بهوش باالخره: گفت گوشش وزیر کشید موهایش به دستی سیمین
 خودش برای اتفاقی چه امد نمی یادش.شتتتد خیره مادرش به مبهوت نوتریکا

 .بود ازاشک پر چشمهایش... را طوطیا مرگ تنها. افتاد
 ...شکر مرتبه هزار رو خدا: وگفت ب*و*سید را اش پیشانی سیمین
 .کرد بسته و باز را خشکش لبهای نوتریکا

 ...بده مژدگونی اقا حاج: وگفت شد خم رویش نیما
 .شد خیره او به رمق بی نوتریکا
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 ...نمیگم بهت ندی منو مژدگونی تا: گفت و خندید نیما
 ...مادر نکن اذیتش: گفت خنده با سیمین
 ...خدا رو..  تو: گفت ملتمس و وار زمزمه نوتریکا
 ...اومده بهوش عروست: گفت محبتی با لحن با سیمین
 .میکرد نگاه مادرش شاد حد از بیش ی چهره به گیج نوتریکا
 ....اومد بهوش طوطی: وگفت پاشید رویش به لبخندی سیمین

 "سقوط:  دوم قسمت" 
تاده رویش به رو جم دکتر ند با... بود ایستت نه لبخ فت ای پدرا .. .دخترم: گ

 چیه؟ اسمت میدونی
 ...نمیدونم خدا به... نه... نه: گفت کالفه و کفری طوطیا

 و خانم این: وگفت کرد اشاره سیما به رو و... باشه... باشه: گفت فورا جم دکتر
 میشناسی؟

 ودب کسی تنها مدت این تمام در. نگریست خیره زن گریان چشمهای به طوطیا
 .داشت حضور بالینش بر مداوم که

 اعماق در جانکاه دردی که بخورد تکانی خواستتت...  بود کشتتیده دراز طوطیا
 .نمیشناسم... نه: گفت اهسته... پیچید کمرش

 مطمئنی؟: جم دکتر
... هاررر:گفت میزد حرف لکنت با و ضعیف کمی که حالی در حرص با طوطیا

 .شدم خسته... پرسن می ازم چندم بار روز...ام
 ...کنی استراحت بهتره... دخترم باشه: وگفت داد تکان سری جم دکتر

 ...میکنه درد کمرم: کرد ناله ارام طوطیا



ستاری به رو و داد تکان سری جم دکتر ست پر  زریقت او به مرفین کمی تا خوا
 ...کنن

 .شدند خارج اتاق از جم دکتر دنبال به سیما و جالل
 زا ناشتتی میتونه: گفت میکرد یادداشتتت چیزی اش پرونده در که حالی در جم

 فراموشی...  داشته سختی ی جمجمه اسیب حال هر به... باشه تصادف شوک
 ...طبیعیه حافظه دادن دست از و

 بخوره؟ تکون نمیتونه چر: گفت هق هق با سیما
 دیمب اجازه بهتره: داد توضیح شمرده و ارام سیما سپس و کرد نگاه جالل به جم

شه طی ارامی به درمان و ها ازمایش روند سلما... ب ... قویه خیلی شما دختر م
 خیلی پس از میتونه مطمئنا و... برده در به سالم جان شدیدی ی صدمه از اون

 .بیاد بر هم دیگه شرایط
 نیکنام؟ اقای: گفت جالل به رو هم جم.کردند تشکری جالل و سیما

 .شد خیره او به جالل
ست. میکرد نگاه دو ان صحبت به نگران هم سیما  به جم همراه به اخرجالل د
 .رفتند او اتاق

 .رفت طوطیا اتاق سمت به بود شده چیره وجودش بر که نگرانی با
 هک بود بستتته را چشتتمهایش مظلومانه و معصتتوم انقدر. بود رفته خواب به ارام
 اوری یاد حتی... که روزهایی مثل درستتت. شتتد نخواهد باز هرگز میکرد فکر
 .انداخت می دلهره چن  جانش به هم اش
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قدر...  کرد نوازش و گرفت دستتتت در را دستتتش  دور... بود شتتتده الغر چ
 موهایش. بود مانده جا اش پیشتتتانی روی زخم یک و بود کبود چشتتمهایش

 در را برهم و هم در ی چهره این هنوز که شتتکر را خدا. بود تیغی تیغ و کوتاه
 .بود ندیده اینه
 شا تغاری ته برای دلش چقدر. نواخت دخترش ی گونه به ای سه بو و شد خم

 .بود شده تن 
 .گشود ارام را در نیوشا
سش سیما سته یک با هم نوتریکا. نبود حوا شت گل د  اقات وارد ارام سرش پ

 .شد
 صتبح هنگام ان را دو ان نداشتت توقع. خورد جا ستیما. گفت ستالمی نیوشتا

 .ببیند
 ...اومدید خوش.. خاله سالم: گفت محبت با و پاشید رویشان به لبخندی
سته نوتریکا ست به را گل د سکو این: وگفت سپرد اش خاله د  نیومده بهوش کا

 مگه؟
 .داشت درد... خوابید دادن مسکن بهش االن: وگفت زد لبخندی سیما

 ایبر خوب: وگفت ظاهرکرد حفظ حال این با. ریخت فرو کرد حس نوتریکا
 ...ها میخوابه خودش

شک ارام سیما. بودند خیره طوطیا به سه هر. بود کرده بغض سیما . تمیریخ ا
 خاله؟ شده چی:وگفت کرد حلقه اش خاله های شانه دور را دستش نیوشا
 ...نیست یادش هیچی: گفت هق هق با سیما

 چی؟ یعنی: گفت متعجب نوتریکا



شا شیند بود تخت کنار که مبلی روی تا کرد وادار را سیما نیو  که الیح در... بن
ستمالی ستش به هم د شکهایش تا داد د شاره نوتریکا به کند پاک را ا  یک دز ا

 .بدهد او به اب لیوان
 .سپرد سیما دست به و کرد پر را لیوانی نوتریکا

 .کرد تکرار را بازسوالش نیوشا
شید عمیقی اه سیما . ...اومده بهوش که روزی هفت شیش این تو: گفت و ک

 ...حاال اما... بود گیج که اوایلش
 چی؟ حاال: پرسید طاقت بی نوتریکا
ما ید وارام... پدرش نه... من نه.... نیستتتت یادش هیچی: ستتی  می و میلرز

 .گریست
 خیره اطوطی معصوم ی چهره به... فرستاد عقب را موهایش اشفتگی با نوتریکا

 .شد
 نزما و میرفت پیش تندی به ستتاعت. بودند نشتتستتته اتاق در ستتاکت ستته هر

 .بیایند طوطیا مالقات به است قرار فریدون و مهناز میدانست. بود مالقات
 ؟...خریب شیرینی و میوه کم یه بری میشه: گفت نوتریکا به رو و شد بلند جا از

 .رفت بیرون اتاق از فورا و شد بلند درجا نوتریکا
شه در لحظه یک.... بود خرید گرم سرش ساعتی نیم  خودش به مغازه ی شی

 تافتو ژل با را موهایش... بود پوشیده مرتب لباس. بود کرده اصالح. شد خیره
 .بود داده سامان سرو
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 فروش ی مغازه یک مستتیر در... کرد جا به جا دستتتش در را خرید های نایلون
 .گرفت را چشمش بدلی اجناس
 .بود ها پنزل خنزل این ی دیوانه کاسکو

 طوطیا. افتاد ممنوع ورود پالک با گردنبند یک به چشتتمش... شتتد مغازه وارد
 پالکو داشت و گذاشت مغازه زمین روی را خریدهایش. میشد عاشقش حتما

 .میکرد وارسی را زنجیرش
سوئیچی یک با... خرید را همان  خودش از قهقهه ی صدا که سبز طوطی جا

ست می کارها این با. اورد می در ست از ی حافظه توان . بازگرداند را اش رفته د
 .یابد می بهبود حالش بیندیشد دیرینش عالیق به اگر طوطیا حتما

 .افتاد راه بیمارستان سمت به و شد خارج مغازه از
 ...کرد صدایش نیما. بودند محوطه در طال و نیما

 ...سالم: نوتریکا
 بودی؟ کجا: نیما

 ...میان عیادت عصر... بخرم شیرینی میوه رفتم: نوتریکا
 کوش؟ پس: گفت و داد باال را ابرویش تای یک نیما

 کجاستتت؟؟؟ هایش خرید پس... استتت ستتبک اینقدر چرا میگفت نوتریکا
 .بود مانده جا درمغازه..... وایی

 .رفت نیما چشم جلوی از هول با
 ...ها عاشقی: زد داد نیما
 .داد تکان سری نیما و خندید طال

 ...خریداتون اقا: گفت دید را او تا فروشنده. رساند مغازه به را خودش هول با



 امیدوار. ادافت راه بیمارستان سمت به دوان دوان و کرد تشکری لبخند با نوتریکا
 .باشد نیامده کسی هنوز بود

 خودش ی خانواده از... بودند همه... شد وهمهمه صدا متوجه کرد باز را در تا
 .طوطیا دانشگاه دوستان مهتاب و راحیل تا...  عمویش و پدرش دوستان و
 .بود بسته را چشمانش شلوغی همه این میان در طوطیا و

. تگرف نوتریکا دستتت از را ها خرید ستتیما...  بود ایستتتاده نوید کنار در مریم
 .کرد احوالپرسی و سالم همه با نوتریکا

صله شت را ماهان ی حو  دیوار به دادن تکیه برای حتی خالی جای تنها اما.ندا
 .بود او کنار هم

 ...جوید می را لبش نوتریکا. بود خیره طوطیا به ماهان
 بیدار طوطیا: وگفت کرد خطاب را خواهرش ای زده هیجان صتتدای با ستتیمین

 ...شد
 .بردند هجوم سمتش به همه
شیده دراز تخت روی سان های نگاه با که سرهایی و ها کله به و بود ک  وا به هرا
 ...بود هویت دنبال به کدام هر برای ذهنش در. میکرد نگاه بودند شده خیره

 ...اما
 در که بود داده توضیح او به جم دکتر.است بیمارستان دانست می. کشید اهی
 .بود رفته کما به تصادف یک

 .دانست می مادرش را سیما جم دکتر ی گفته به و
 .میگشت سیما دنبال به نگاه با
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 جان؟ طوطیا خوبی: گفت بغض وبا ب*و*سید را اش گونه سیما
 .نبود هم اشنا برایش حتی... طوطیا

 القیت بود ایستاده رویش به رو که پسری ای قهوه چشمهای نگاه با چشمهایش
های هایش ویژگی دیگر. کرد ندقی مو  هیکلی و استتتخوانی صتتورتی و ف

نه هارشتتتا ند. بود چ هایش روی گرمی لبخ ید. بود لب ما چطور نفهم  هم او ا
 .کرد نثارش لبخندی
 و گریه جز مدت این تمام در. کشتتید عقب را خودش کمی حرص با نوتریکا

 .میزد لبخند... ماهان برای اما....نمیداد انجام عملی کسی برای زاری
 .رفت بیرون اتاق از حرص با

 .بود خسته اش چهره.  بود نشسته در پشت جاللش عمو
 .نشست کنارش
 .زد لبخندی نوتریکا. شد خیره او به جالل
 .شد خیره رو به رو به او لبخند به اهمیت بی جالل

ست نوتریکا ستاری که بزند حرفی خوا  تظرتونمن جم دکتر: وگفت امد جلو پر
 ...هستن
 ...بود نشسته هنوز نوتریکا. شد بلند جالل
 ...بیا هم تو: گفت او به تندی با جالل

 .کرد واطاعت زد لبخندی باز نوتریکا
 به تدعو را جالل لبخند با. بود گذاشتتته مقابلش را طوطیا ی پرونده جم دکتر

 پرستتنل دیگر مانند هم او. ماند ثابت نوتریکا روی نگاهش اما کرد نشتتستتتن
 .رود ومی اید می طوطیا بالین بر شب و صبح او دانستند می بیمارستان



 .شد خیره جالل به پرسشگر
 .نداد نشان واکنشی سکوت جز جالل

 ...باشی بیرون بهتره: گفت پدرانه نوتریکا به رو و داد فرو را دهانش اب جم
 رد هم اون بدید اجازه دکتر... نه: گفت جالل که شتتود بلند خواستتت نوتریکا
 ...باشه جریان

 ...باشه: گفت مکث با و... اخه: گفت متعجب جم
 میمونه؟ اینطوری تاکی: پرسید و شمرد مغتنم را فرصت نوتریکا

 چطوری؟: جم
 ...اش حافظه: نوتریکا

سته. کرد نگاه جالل به و کرد تر را لبهایش جم  زیچی فعال: گفت شمرده و اه
نه نگران منو که ظه میک یدواریم ما حال هر به... نیستتتت اش حاف  زودتر ام

 ...اما...نیست ذهن از دور خیلی این و... بیاره یاد به و خاطراتش
 .کرد سکوت و

 .مینگریست جم خونسرد ی چهره به نگرانی با نوتریکا
 ... هم ها ازمایش نتایج اخرین متاسفانه: گفت ارامی لحن با جم

 ...اولیه جواب همون: گفت مضطرب جالل
 .داد تکان سری جم

 دائمی؟: وگفت کشید هایش پنجه با را موهایش کالفه جالل
 ...بدم صد در صد احتمال نمیتونم: گفت اهسته جم

 میکردند؟ صحبت چیزی چه مورد در انها. بود شده گرفته نادیده نوتریکا
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 ...امریکا... لندن چطور؟ خارج ببریمش: گفت وار زمزمه جالل
 .داد تکان نه معنی به طرفین به را سرش جم

 شده؟ چی: پرسید طاقت بی ونوتریکا. شکست مردانه جالل
 .بود شده سفید رنگش. کرد نگاه او به جم

 دچار T-11 ی ناحیه از و پاراپلژیه دچار....طوطیا متاسفانه: گفت ارام لحنی با
 .....شده ای سینه های مهره اسیب
 .بفهمد نوتریکا که میزد حرف طوری کاش

 ...تحتانی... اندام... فلج: گفت مقطع کالمتی با اهسته جم
قت ثل حقی خت فرو ستترش بر داغ اب م کا.....ری  جستتم کرد حس نوتری
. مدا فرود مغزش به انها از تر ناک وحشتت یا... گرز.... پتک مثل... ستنگینی

 .شد پرت پایین به بلندی از انگار.داشت سقوط حس
شرده لحظه هر قلبش شد تر ف شک لبهایش. بود برده ماتش..... می  به... بود خ

 .رفت بیرون اتاق از و برخاست جا از سختی
 مزدای. گرفت باال را ستترش اتومبیل یک ممتد بوق با... کشتتید را موهایش
 ....خیابونیا وسط: گفت سفیدی
 می رو پیاده ستتمت به...بود شتتده خارج بیمارستتتان ی محوطه از کی اصتتال

 ردد زانوهایش. بود خستتته.میکرد نگاه پاهایش به و بود پایین ستترش... رفت
 .میکرد

سید شان کوچه به کی نفهمید سش.ر شور گرما از. کرد فوت را نف  عرق شور
 .میریخت

 ...میشد تاریک کم کم هوا. بود رفته کجا اصال. بود رفته راه چقدر



 .گشود برایش را در خان نبی زدو زن . نداشت کلید
 ...کوچیک اقا سالم علیک: گفت لبخند با

 اب که خودشتتان ی خانه به. میکرد نگاه باغ به... نداد هم جواب حتی نوتریکا
 زا اختالف پله ده با که عمویش ی خانه به و داشتتت فاصتتله زمین با پله هفت
 .بود شده بنا زمین سطح

 .گزید را لبش... ساختند می شیبدار سطح یک باید
 نیومده؟ کسی: پرسید ای خفه صدای با نوتریکا

 الفهوک داد تکان ستتری نوتریکا... نیومده هیچکس... کوچیک اقا نه: خان نبی
 .گرفت پیش را خانه مسیر

ست اینکه از شد سرعت هایش قدم به و برود راه و بردارد گام میتوان  از یا ...بخ
 اهپن اتاقش به. بود منزجر خودش از... یا یا یا... بدود یا.... بکاهد ستترعتش

شن را کامیپوتر.کرد راقفل در.برد  دایشص و و کرد باز را موزیک فایل. کرد رو
 .برد باال انتها تا را

 ...بشه سر بغض یه با امشبم نذار
 ...بشه تر چشات گریه زیر بزن
 ...هم رو اروم خیلی چشماتو بذار
 ...کم یه شی سبک گریه زیر بزن

 ...کنار بذارش و غرور امشب یه
 ...ببار لذت با هستی ابری اگه

 ...که هستی عاشقش اگه هنوز
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 ...دیگه قلبت تو هاتو غصه نریز
 ...کنه ات خسته دیگه نذار غرورت

 ...کنه ات شکسته دل باید نیست اگه
 ...داغونی کنی پنهون نمیتونی
 ...اسونی این به نباشی یادش نمیتونی

... 
سی شاید ست هم خودش حتی اما نبود خانه ک  وزاری هق هق صدای نمیخوا

 .بشنود را اش
 .نشست کنجی

شمهایش و افتاد لرزش به کم کم شک پر چ  ردیگ. شد تر هایش گونه... شد ا
 یچه خودش جز یعنی. بود او تقصیر... میزد زار ها بچه مثل. شکست بغضش

 .نبود مقصر دیگری کس
 یفضتتا ستتیگار دود... امد می فرود ستترش در پتک مثل استتپیکر بلند صتتدای
تاق کوچک ته زمین روی کنجی... بود کرده پر را ا ته دو. بود نشتتستت  ی بستت

 یرز... بود کرده باز تازه را ستتومی... بود افتاده رویش به رو خالی وینستتتون
 .بود پر سیگار های مانده ته ز ا سیگاری

 و محیط هنوز. شتتد نمی م*س*ت... بود دستتتش در هم ابستتولت بطری یک
 شد؟ نمی م*س*ت چرا لعنتی. میکرد درک را اطرافش

 وانهدی مثل.میریخت اشک هم هنوز... نوشید می قلپ یک و میکشید پک یک
ید یا ها ... میداد تکان طرفین به را ستترش... جنون مثل چیزی از فراتر شتتتا



ند رژه چشتتمش جلوی تصتتتاویری ته خاطرات از. میرفت ظه تا گرف  ی لح
 ...شیده تا گرفته طوطیا ی چهره از.... تصادف

 چرا؟ .بود مسخره... بدود. برود راه نمیتوانست دیگر طوطیا. کشید را موهایش
 ...بفهمد اگر. فهمید می اگر. فشرد می دستهایش میان را سرش... چرا

 ...بگذارد هم روی را پلکهایش کرد مجبورش م*س*تی
******* 

 طاقت مادرها. بود مادر... فهمید وقتی... شتتنید وقتی. بود رفته حال از ستتیما
 و باشد مادر نمیتواند هرکس... میخواست دل. بود سخت بودن مادر... ندارند
... بودند زده نامشتتان به را بهشتتت بودن مادر همین برای اصتتال... کند مادری
 رنگی و خسته ای چهره با اما نداشت را وهیجان شوک همه این طاقت سیمین

 .بود بیدار خواهرش بالین بر پریده
 .میکرد گریه ارام طوطیا کنار در هم نیوشا

... بود کالستتش هم و همبازی... بود فامیل. بود دوستتت. بود ش خواهر مثل
 !بیاید؟ سرش به بالیی چنین باید چرا. بود چیز همه اصال
 باز... دهد رخ نوتریکا برای حادثه این بود ممکن که اندیشتتید می این به وقتی

 .شد خیره طوطیا به
صافی بی ست سالم برادرش که شکر خدارا بگوید که بود ان سی ا  مثل هک وک

 روی را ستترش. بود نقیض و ضتتد افکارش. داد تکان را ستترش... خواهرش
 ودخ برای مجالی نداشت تمامی انگار که اشکهایی به و گذاشت طوطیا دست
 .داد نمایی
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 ینپای از را اش زندگی روزهای ی بقیه باید که نمیدانستتت هنوز طوطیا طفلک
 !کند نگاه باال به

 نمی دلداری برای حرفی هم جاوید میکرد دود سیگار محوطه در خسته جالل
 .مینگریست خیره سیگارشان دود به هم او همپایش. یافت

سمه مثل طال شکش مج ستاده خانه به را نوید نیما. بود زده خ  یکانوتر. بود فر
 .بود وزاری ناله حال در کجا نبود معلوم
.. .بزرگ شاید... کوچک ظاهر به ی حادثه یک. شد فیکون کن خانواده انگار
 .میشد وصل نوتریکا به چیز همه و بود زنجیره مثل... حماقت یک از ناشی

 معنای به دامک هیچ که گزینه دو. نبود نوتریکا تقصتتیر.... بود نوتریکا تقصتتیر
 !نداشتند صحت واقعی
 ...دهد پرورش را افکارش حتی نه کند ای عقیده اظهار میتوانست نه کسی

ید  طوطیا. بود شتتتده پیر جالل... بود شتتتده پیر. میکرد نگاه برادرش به جاو
 .میداد جان داشت جانش... بود جانش
 .میگفت چیزی باید که باالخره
... هستتت امیدی مستتلما... میکنیم اقدام ستتفرش برای: گفت اهستتته جاوید
سه شورهایی اینا.... امریکا... لندن... فران .... ندار و تجهیزات بهترین که ان ک

 ...طرف اون حتما
 .شود ساکت شد باعث جالل نگاه

 .امد می اذان صدای... شد صبح



. دمیکر پایین و باال را راهرو کل طی با مردی... بود نشتتستتته راهرو در ستتیمین
 را مانی قامت. میرفتند هم دنبال به ارام ها عقربه.بود خیره ستتاعت به ستتیمین
 ...بود بین نزدیک هرچند. داد تشخی 

 نخوابیدید؟: وگفت زد تلخی لبخند نیما
 سیمین .نکرد اعتراضی هم نیما... کشید نیما ی اشفته موهای به دستی سیمین

 خوبه؟ طال: وپرسید خورد فرو را اهش
 ...خوابیده ماشین تو: گفت و کرد فوت را نفسش نیما

 ...خونه میبردیش: گفت خسته لحنی با سیمین
 .نشد راضی: نیما
 خوبه؟ خاله: پرسید نیما گذشت سکوت به که کوتاهی مدت از پس

 ..خوابه:گفت داری خش صدای با سیمین
 .یابیدند می گفتن برای حرفی کمتر شرایط این در. شد ساکت باز نیما

 و وشانی و سیمین نیما مکرر های اصرار با که بود گذشته صبح هفت از ساعت
 .امد نمی بر انها دست از کاری. دادند رضایت خانه به امدن به طال

 او. برود راه نمیتواند فعال بودند گفته او به... شود مرخ  طوطیا بود قرار عصر
 سر ندداشت فامیلی ادعای که هایی غریبه قبال در تنها مطیع ی برده یک مثل هم

 .اورد می فرود تایید به
 به تیدس تا فرستاد خواهرش ی خانه به را کبری بی بی... شد خانه وارد سیمین

شد انجا شا. بک ستگی ی همه با نیو  باتر مانند طال. رفت بی بی کمک به خ
 .فت میر دنبالش به میرفت سیمین که هرجا
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 ....بخواب کم یه نیوشا اتاق برو: نالید او بازی دنبال از کالفه سیمین دراخر
 ها پله. پذیرفت حال این با... میخوابید فقط روزها این در... امد نمی خوابش

 .امد بیرون اتاقش از نوتریکا. شد باز اتاق در که میرفت باال سالنه سالنه را
 .بود شنیده را صدا سرو
 ...او به هم نوتریکا. بود شده خیره او طوسی نگاه به طال
 .نزدند حرفی کدام هیچ
 ...سالم: گفت ارام نوتریکا بعد کمی
 .کوبید رامحکم در و رفت نیوشا اتاق به.... نداد را جوابش طال

 در مادرش... شتتتد ستترازیر پایین ستتمت به.... کشتتید را موهایش نوتریکا
شپزخانه  ابینتک در چنین این چیزی چه دنبال به نبود معلوم. میکرد توق و تق ا

 .کوبید می بهم را ها
 خانه از و شد موتورش سوار کالفه...  گذراند نظر از را باغ. شد خارج خانه از

 .شد خارج
 .میرود کجا دانست نمی حتی

************ 
 کرد؟ نمیشه کاری هیچ یعنی: پرسید اهسته ماهان

 رویش به رو طوطیا. کشتتید را موهایش ماهان... انداخت باال ای شتتانه نوید
سته دار چرخ صندلی روی ش شا با و بود ن سها البوم مریم و نیو ش را عک  اتما

 .میکرد
 .گرفت ماهان و نوید مقابل را چای سینی طال

 ...ندارم میل: گفت و کرد تشکری ماهان



 کجاست؟ نیما: پرسید طال به رو و برداشت یکی نوید
 ...خوابه: طال

. شد جلب خان فریدون و وعمویش پدر بحث به نظرش.  داد تکان سری نوید
 .پیوست انها جمع به ماهان همراه به و برخاست چایش فنجان با

 ....دباش امیدی شاید پیشرفته کشور یک در اینکه... بود طوطیا سر بحث
 .بود نظر ابراز حال در ماهان

 .افتاد راه نوتریکا سمت به و کرد ترک را جمع نوید... شد باز خانه در
 بودی؟ قبرستونی کدوم االن تا: گفت حرص با

قا ستترخاک: وگفت داد فرو را دهانش اب. شتتتد خیره او به نوتریکا .. جون ا
 ...گذشت چقدر نفهمیدم

شید پوفی نوید ست مات. برود اتاقش سمت به تا زد کنار را او نوتریکا و ک  را
 ها حاال حاال که میدید را کسی داشت چشمهایش. بود شده زمین می . ایستاد

شت را او دیدن انتظار نه ست نه دا شمان در میتوان صال. شود خیره او چ  هچ با ا
 .رفت عقب قدم چند.... رویی

 .کرد بلند را سرش طوطیا
 .میگفت اش سالگی ده تولد از داشت نیوشا.بود زده زل او به جوانی پسر

 کیه؟ اون: گفت نیوشا به طوطیا
 .ردک تعقیب را طوطیا نگاه مسیر و ؟ کی: وگفت کرد قطع را حرفش نیوشا

 که نمیدانست اما... بود دیده را او باری چند بود بیمارستان که مدتی در طوطیا
 .دارد او با نسبتی چه
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شا شحال نیو سی به باالخره طوطیا اینکه از خو شان توجه ک  وتریکان:گفت داد ن
 ....اینجا بیا

س  ی ها ادم مثل نوتریکا  هب. نبود خودش ی اراده تحت.رفت انها سمت به م
 دو... اش شتتتده کوتاه موهای... طوطیا پاهای به... میکرد نگاه طوطیا ویلچر

 ...اش پیشانی روی زخمی جا... بود گرفته فرا را چشمهایش که سیاه ی حلقه
 ...هستند هم شبیه چقدر کرد حس طوطیا
 برادرمی؟ تو: پرسید اهسته

 حرف ها غریبه مثل. میپرستتید ستتوال ها بچه مثل.... بود کرده بغض نیوشتتا
 ...اند ندیده.. شناختند نمی را یکدیگر هرگز انگار.... میزد

 .بود پاس  منتظر کنجکاوانه
 .کرد ای سرفه تک مریم

 ....کرد سوال طوطیا: گفت ارامش با مریم. کرد نگاه مریم به نوتریکا
 .نشست مقابلش و برداشت ای صندلی نوتریکا
 برادرمی؟ تو: گفت باز طوطیا

 ؟...باشم برادرت داری دوست: گفت ای مسخره لحن با نوتریکا
 .بودند هم شبیه خیلی. نداد جوابی طوطیا

 یکردید؟م چیکار داشتید: پرسید مریم به رو و نشست سینه به دست نوتریکا
 ...میکردیم نگاه البوم داشتیم: مریم

 خوبی؟: گفت طوطیا به رو و داد تکان سری نوتریکا



 صتندلی ازاین.نتوانستت اما شتود جا به جا خواستت و داد تکان ستری طوطیا
 جستتمانی ضتتعف خاطر به که بود گفته پزشتتکش اما. امد می بدش دار چرخ
 .برود راه نمیتواند حاالها حاال

 ....بیا :وگفت گرفت سمتش به را بود خریده برایش که گردنبندی نوتریکا
 ...!بفرمایید میگفت اگر میرفت در جانش

 ....بود ممنوع ورود پالک یک... کرد بازش و گرفت را طوطیاجعبه
 !چیست؟ تابلو این نام... میخورد چرخ ذهنش در سوال یک

 ....چیست تابلو این نام: گفت وار طوطیازمزمه
 هیجان اب طوطیا که بود رانندگی ی نامه ایین امتحان... بود خیره او به نوتریکا
 : که میکرد تعریف

 تابلو این نام:  بود این ستتوالش یه وای.... بوددد مستتخره ستتواالش اونقدر-
ست ست تابلو این از گفتم من حاال... چی  نوعمم ورود تابلوی... میدن سختا

 ...میزدم رو تستا میخندیدم من... بود
 .کرد نگاهش امیدوارانه نوتریکا

 ...دیگه ممنوعه ورود: گفت فوری... کرد خراب نیوشا
 .شد خیره طوطیا به نوتریکا
 ...امد نمی یادش چیزی طوطیا

 .قشنگه... گردنت بندازش: مریم
 ...نه ای است برادرش نگفت باالخره. شد خیره نوتریکا به و کشید اهی طوطیا

 میگذره؟ خوش خبرا؟ چه...  خانم کاسکو خوب: گفت لودگی با نوتریکا
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 ...کاسکو
 ...طوطیاست اسمم گفتن بهم: گفت اهسته

 :گفت باشتتد شتتاد داشتتت ستتعی که لحنی وبا داد فرو را دهانش اب نوتریکا
 ...میزدم صدات کاسکو همیشه من.... اره

سوئیچی ستش به هم را جا ست هم یکی اینم بیا: وگفت داد د ص و... جن  نعیت
 .خندید
 ...قشنگه چه: وگفت زد لبخندی طوطیا

 ...میخنده بدی فشارش: نوتریکا
 سالن کوچک طوطی ان شیطانی های قهقهه صدای. کرد عمل خندیدو طوطیا

 .بود کرده پر را
 .شد هویدا اش گونه چال تا دو.... خندید باز طوطیا

 ...میخوری شکالت: وگفت داد ادامه نوتریکا
. داد تشدس به هیس نیمه نصفه ی بسته یک نوتریکا. داد تکان را سرش طوطیا
 انوتریک حرفهای و خاطرات به و گذاشتتت دهانش در تکه یک اشتتتها با طوطیا
 .میکرد گوش

 .میزد برق اش خاکستری چشمهای
 ...لباست رو ریخته چیه این: گفت و شد ساکت نوتریکا
 .زد اش بینی به ارامی مشت نوتریکا و کرد خم را سرش طوطیا
شگی حالت همان با طوطیا شگی لحن همان با و کرد بلند را سرش همی  همی
 ...ا ا ا نوتریکتتتتتتتا نکن: گفت
 .شدند ساکت همه سالن جمع



 .مالید می را اش بینی طوطیا
 اومد؟ یادت: پرسید پته تته با نوتریکا
 چیو؟: طوطیا

 ومدا یادت اسممو: گفت کالفه نوتریکا... برخاست ها سینه از آه مثل ها نفس
 نه؟

 ...اشناست برام: افزود و... کا...نوتری... نوتریکا:  کرد زمزمه طوطیا
 یزچ.... کن فکر بیشتتتر جون بابا خوب: وگفت امد دخترش ستتمت به جالل
 ...نیست یادت ای دیگه

 ...شد خیره نوتریکا به طوطیا
 .کشید بلندی هین

 تشدس نوتریکا. بود شده دماغ خون نوتریکا. شد خیره نگاهش مسیر به جالل
ست...  گرفت اش بینی جلوی را شیندب کرد مجبورش نوید که شود بلند خوا  ن
 .داد باال را استینش و

 ...بود شده خیره او به هم نوتریکا. میکرد نگاه فقط طوطیا
 عمو؟ خوبی: پرسید جالل

 انینگر با که شتتتد خیره طوطیا به باز جالل. داد تکان را ستترش تنها نوتریکا
 .میکرد نگاه نوتریکا به داشت

 توقع. کردند فوت را نفستتشتتتان همگی... گذشتتتت التهاب پر ی لحظه چند
 ...اما. بیاورد خاطر به را چیز همه طوطیا داشتند
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 خوب هم اول قدم همین. بیندازد چیزی یاد به را او توانستتتت نوتریکا حداقل
 .بود

 .پروراندند می سر در را مشترک ی اندیشه یک همه. شد صرف سکوت در شام
 پس از تنها دستت انها قطعا. بمانند جالل و ستیما منزل در بود قرار طال و نیما

ست چطور سیما. امدند نمی بر طوطیا  ها پله از را طوطیا اندام و ویلچر میتوان
 .کند باال و پایین

 اتاق یرتغی هنوز. دارد تعلق او به که باشتتد جایی در باید او بود گفته پزشتتکش
 یاد به را شخاطرات ابتدا باید. نبود صحیحی کار پایین به باال ی طبقه از طوطیا

 ...سپس و اورد می
 کابینت اش اشپزخانه... بود نشده رن  هنوز حال هر به هم طال و نیما ی خانه

 .دیگر امور خیلی و نداشت
 ازهت که کوچکش خواهر برای. میسوخت دلش اما طال...  نداشت مشکلی نیما
 .میسوزاند دل بود شده اش زندگی از جدید ی مرحله یک وارد

 ...کنارش نوتریکا و بود طوطیا روی به رو ماهان
 ....یدار دوستش خیلی: گفت و گذاشت مقابلش را فسنجان خورش نوتریکا
 من؟: طوطیا

 ...اره:  نوتریکا
 نمیخوری؟ چرا تو: طوطیا

کا خت برنجش روی کمی میلی بی با نوتری گاه او به و ری هایش. کرد ن  اشتتت
 .بود همین بود نکرده تغییر که چیزی تنها... قبل مثل. بود خوب
 داره؟ نسبتی چه ما با ماهان: پرسید طوطیا



 .اوست مادر ی خاله دختر مادرش که داد توضیح خودش ماهان
 ...داد تکان سری و زد لبخندی طوطیا

 وقتی. برد می ستتر را اش حوصتتله. نداشتتت را ماهان های نگاه تحمل نوتریکا
 می که اش خواستتتگاری یاد... بود او خواستتتار هم ماهان که افتاد می یادش

 .زدند می اتش جانش به انگار افتاد
 که ودب شتتده باعث نوتریکا ی اشتتفته حرکات... بود نشتتستتته نوید کنار مریم

 .باشد داشته دقت ماهان.. طوطیا.. نوتریکا ی نفره سه جمع به گهگاهی
 ... هم را طوطیا و نوتریکا... شناخت می را برادرش

ست  الح هر به. اورد یاد به طوطیا بود امیدوار بود که هرچه. بگوید چه نمیدان
 .میکرد انتخاب باید او
سی تا سته هم دور همگی شب از پا ش شبختانه. بودند ن ص نوتریکا خو  تفر

 .کند تعریف را خاطرات و باشد طوطیا کنار لحظه هر داشت
 .کند وجود ابراز توانست نمی ماهان که بود بخش لذت چقدر
 :گفت جالل به رو نوتریکا... کشتتید می خمیازه مدام... بود خستتته طوطیا
 ...است خسته طوطیا
یان با خواستتتت می دلش که نبود عجیب... کرد مخالفت طوطیا  شتتیرین ب

 !داشت شک صحتشان در که دهد گوش چیزهایی به همواره نوتریکا
سری او هم باز شناخت نمی را نوتریکا هرگز اگر حتی  را یا غریبه هر که بود پ

 .برد فرو فکر وبه اورد وجد به
 " فراموش را تو یادم: سوم قسمت" 
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******* 
شت از هفته دو شته خانه به طوطیا بازگ  اورده یاد به را چیزی نه هنوز... بود گذ

نا برایش چیزی...گاهی از هر.... ای خاطره نه... بود ما.بود اشتت مان به ا  ه
 .میگشت محو میشد پدیدار و میزد جرقه ذهنش در که سرعتی

 ...خوبیه هوای: گفت میکرد میزان را ویلچرش چرخ که حالی در ماهان
 .کشید عمیقی نفس و... بله: وگفت زد لبخندی طوطیا

 ستترحالی امروز: گفت او به رو و نواخت طوطیا ی گونه به ای ب*و*ستته طال
 ...شیطون
 .کرد اکتفا ای خنده به طوطیا

ند پوستتتت برایش را ستتیبی طال فت ک  قدراین نداری فیزیوتراپی امروز: وگ
 سرحالی؟

 . خندید طوطیا
 .رفت نیما سمت به و زد لبخندی رویش به هم ماهان

 نم بدی اجازه اگه خوب: گفت نیما به رو میکرد نگاه او به گهگاه که حالی در
 ...شرکت برگردم

 ....جان ماهان کشیدی زحمت: وگفت فرستاد عقب را موهایش نیما
 .بدی باید تو هارو پرونده ترتیب باالخره... زحمتی چه.... بابا نه: ماهان

ید و دهد انجام خانه در را شتترکت کارهای تواند می کی تا فکرکرد نیما  ای نو
 ...بروند و بیایند پیک مثل روز هر ماهان
 ال؟با ببریش نمیخوای رو طوطیا: پرسید که میکرد خداحافظی داشت ماهان



 یشکار یه خودمون... نکش زحمت دیگه تو... فعال نه: وگفت زد لبخندی نیما
 ...میکنیم
 من؟ با داری تعارف: گفت اهسته ماهان

 ....حرفیه چه این... بابا نه: نیما
 ...بردنشه باال از تر سخت که اوردنش پایین... نزن حرفشو پس: ماهان

 .بود پشتش ای سایه و. میخورد تکان که بود نوتریکا اتاق ی پرده به نگاهش
 .گرفت را ماهان نگاه مسیر نیما

 الح هر به... باشه کمک روز هر نمیتونه هم نوتریکا: وگفت زد لبخندی ماهان
 ...داره که ای بیماری با

 .نگفت چیزی نیما
 تو؟ برگردیم نیست بهتر... گرمه هوا: وگفت رفت طوطیا سمت به ماهان

 .اورد ادی به را خاطراتش بتواند...  چه که.... لعنتی اتاق به بازگشت یعنی این
 .بود مراقب پشت از نیما و گرفت را چرخ پایین ماهان
.... کنند پایین و باال را ها پله روز هر اینکه از... میشتتتد معذب گاهی طوطیا

 .باشد پایین ی طبقه است بهتر بود گفته هم خودش
 .رفت می تراپی فیزیو ساعت دو ها صبح. بود شده خسته وضعیت این از

 برادرش نوتریکا... چرا نمیدانستتت. اورد می و برد می را او نیما هم مدت تمام
 .برد می ور وان ور این به را او دامادشان اما... بود

 .میگرفت لجش او دست از گاهی
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 حس نه... داشتتت درد نه. دهد تکان نمیتوانستتت را پاهایش اینکه همه بدتراز
 .داشت

 .رفت هم ماهان و کرد تشکر ماهان از
 و دلستتوز که خواهری.... نیستتتند اشتتنا برایش ها ادم و فضتتا این میکرد فکر

سید می را او روز هر که مهربانی پدر.شناخت نمی را او اما بود مهربان  ب*و*
 .میکرد نگاهش تل  و

 طبقه کل نیما و طال جنجال جارو صتدای... میکرد گریه میدید را او تا مادرش
 .کردمی نگاه سقف به و بود کشیده دراز تختش روی.... بود کرده پر را باال ی

به در را مقصتتر مفهوم حث الی ال ها های ب ید نمی ان  برادرتو چرای و. فهم
 .دانست نمی را میکرد استفاده کررات به طال که برادرتویی

سک به شتی عرو شت سعی میکردو نگاه بود شده وز موهایش که ز  یاد به دا
 .نشد اما بزند غلت خواست سردرگم...کیست که بیاورد

 .یافت نمی باز را جسمش قوای چی برای... میرفت فیزیوتراپی همه این
 ثباع در شتتدن بستتته محکم صتتدای... میکرد نگاه اتاقش دیوار و در به کالفه

 ...بریزد دلش لحظه یک شد
 ای :وگفت کرد باز را در نیوشتتا که میکرد نگاه دیوار و در به چقدر نمیدانستتت

 ای؟ خفته..خفته زیبای
 .زد لبخندی نیوشا به طوطیا

 ...بود افتاده دلش به دختر این مهر
 خوبی؟: وگفت نشست تختش ی لبه نیوشا

 ...نیستم بد: طوطیا



 خبرا؟ چه: نیوشا
 ....بنشیند میکرد تقال طوطیا
 .دهد یهتک بالشش به و کند بلند را طوطیا نمیرسید زورش اما کرد کمک نیوشا

 .شد منصرف طوطیا
 ...تهران بیاد هفته اخر قراره ناصر: گفت هیجان با نیوشا

 بود؟ کی اصال ناصر. کرد نگاه او به گیج طوطیا
 .داشت خود جای دیگر که ناصر...  شناخت نمی را مادرش که او مسلما

 همیشتتگی غار یار ان طوطیا که کرد فراموش واقعا... ماند لحظه یک نیوشتتا
 .باشد عقیده هم و نظر هم نیوشا با بحثی هر در که نیست

 میاد؟ خوشت اتاقت از: گفت طوطیا به رو و کرد تر را لبهایش
 رامب هیچیش: گفت شتتد عوض بحث چرا اینکه به نستتبت اهمیت بی طوطیا

 ...نیست اشنا
 ...رفته سر ام حوصله خیلی: نالید طوطیا و کشید اهی نیوشا
 باغ؟ تو بریم داری دوست: نیوشا

 ...نمیتونم من: وگفت کشید اهی طوطیا
 ...او که بود کرده فراموش باز نیوشا

یا نان غر طوط فت ز یدونم من: گ هامو نمیتونم چرا نم گار... بدم تکون پا  ان
 ...سنگن
 ...اغب تو ببریمت بیاد بگم نوتریکا به برم: وگفت زد لبخندی نیوشا

 .بود خوبی پیشنهاد. زد لبخندی طوطیا

http://www.roman4u.ir/


.. .رفت خودشان ی خانه به.شد خارج اتاق از و کشید عمیق نفس چند نیوشا
 .اشدب نکرده قفل را در نوتریکا بود امیدوار. میرفت باال یکی تا دو را ها پله
 .کشید پایین را دستگیره ارامی به

 وبا گرفت دهانش جلوی را دستتتش. بود پر ستتیگار د دو از اتاق کل... اووف
 خبره؟ چه: گفت سرفه تک

 .یکردم گوش موزیک و میکشید سیگار و بود کشیده دراز تخت روی نوتریکا
 .میشد خفه داشت رسما. کرد باز را پنجره نیوشا
ست هم حرفی دیگر  پدرش یجلو ریلکس خیلی نوتریکا وقتی... بزند نمیتوان

 !داشت خود جای دیگر که او... کرد می روشن سیگار
شش از را هنزفری سیم حرص با شید بیرون گو صبانیت وبا ک  اینجا :گفت ع

 است؟ خونه قهوه
 داره؟ ربطی تو به: گفت بسته چشمان با نوتریکا
 ادم مثل باهات نمیشتته هم دقه یه چته؟ معلومه توهیچ: گفت حرصتتی نیوشتتا
 ...زد حرف

 ارجخ بینی از را دودش ارامی به و گرفت ستتیگارش از کامی بیخیال نوتریکا
 .بود نکرده حرکتی و بود بسته چشمانش هنوز کرد

 تونیستم؟ با مگه: گفت و زد پهلویش به مشتی نیوشا
 ...بنال: گفت اهمیت بی نوتریکا

 وابشج بار هزار وگرنه بود طوطیا خاطر به که حیف. کرد فوت را نفسش نیوشا
 .بود داده را

 ...تهرف سر اش حوصله.. باغ تو ببریم رو طوطیا کن کمک بیا: گفت اهسته



 ...جهنم به: گفت حرص با و بازکرد هم از را پلکهایش نوتریکا
 .میکرد نگاه نوتریکا به مات و داد باال را ابروهایش. برد ماتش نیوشا

.. . زد اتش دیگری ستتیگار خواهرش حضتتور به نستتبت خیال بی هم نوتریکا
 .بود خیره دیوار کنج به و بود سرش زیر دستش

 نوتریکا؟: وگفت کرد تر را لبهایش نیوشا
 .نگذاشت محلش نوتریکا

 ...نیستن خونه نوید و نیما... دیگه پاشو: گفت باز نیوشا
 ....کمکش بیاد جونش ماهان بگو: گفت تلخی لحن با نوتریکا

 !بود امده دنیا مسکوت که هم نوتریکا. نگفت چیزی نیوشا
 از حالش. کوبید هم به محکم هم را در. شد خارج اتاق از و کشید اهی نیوشا
 !شد بدهکار هم چیزی یک تازه. میخورد بهم نوتریکا های بازی لوس

 .بود کشیده دراز هنوز طوطیا. رفت اش وخاله عمو ی خانه سمت به
: فتگ بالبخند. بود اورده طوطیا اتاق به را هایش رمان بهترین از تا چند نیوشتتا

 ...فکرخوب یه
 ...بیرون برم میخواست دلم: طوطیا
 ...نیست خونه نوتریکا: گفت کند نگاه طوطیا به انکه بدون نیوشا

 واقعا؟: گفت و کشید عمیقی نفس طوطیا
 ...قشنگه خیلی اش قصه این: وگفت نزد حرفی نیوشا

 جریانش؟ چیه: طوطیا
 بگم؟ همشو: نیوشا
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 ...اوهوم: طوطیا
 .دش ای صفحه پانصد رمان یک تعریف مشغول و کرد تر را لبهایش نیوشا
ستان پایان هنوز سر قهرمان انجام سر و دا ستانی پ  نگفته را میکرد تعریف که دا

 .شد باز ارامی به اتاق در که بود
 ...سالم: گفت لبخند با طوطیا

 خوبی؟:وگفت خندید محو نوتریکا
 و رستت وقت هیچ من اتاقی؟ کدوم توی تو: گفت ستتوالش به توجه بی طوطیا
 ...نمیشنوم صداتو

کا فت چیزی نوتری مد می در حرصتتش... نگ یا که ا  میکرد فکر هنوز طوط
 !!!است برادرش
 ای؟ اماده خوب: گفت نوتریکا
 ....نمیتونی که تنها: گفت طوطیا
 ...هستم منم خوب:نیوشا

 هم و چرخ هم نمیرسید که زورش.  کشید اهی. بود نکرده را اینجا فکر نوتریکا
 .کند بلند را طوطیا
 و نداختا یش بازو زیر ودستتت رفت جلو نوتریکا. بنشتتیند میکرد تقال طوطیا

 یکانوتر کمک با طوطیا و برد تخت نزدیک را صتتندلی نیوشتتا... کرد کمکش
 .نشست ان روی

 ...کشیدم دراز که بس میمردم داشتم... اخیش: طوطیا
 .بود ساکت همچنان نوتریکا

 ....باغ تو نمیریم: نیوشا



 .بود او جواب منتظر... شد خیره نوتریکا به طوطیا
 ...پایین ببرمت نمیتونم تنها دست: گفت کالفه نوتریکا
 .بود کرده بق. بود مزاحم چقدر... کرد نگاه چرخش به طوطیا

 ...پایین ببر چرخ بدون منو خوب: گفت اهسته و کشید اهی
 .میکرد نگاه طوطیا به نوتریکا
 .بابا مثل... کن ب*غ*لم خوب: گفت راحت طوطیا

 .بگوید چه بود مانده هم نیوشا.میگزید را لبش نوتریکا
 ...پایین ببر و چرخ: گفت نیوشا خواهرش به ورو شد بلند نوتریکا

 .رفت طوطیا سمت به و
 چینی یک برداشتتتن مثل ارامی به و برد زانوهایش و کمر زیر دستتتت پهلو از

 .کرد بلند دست روی را او ظریف
 او ی نهسی نزدیک سرش. بود کرده حلقه نوتریکا گردن دور را دستهایش طوطیا

 یباال از کمی و گردن زیر و بود شتتده کشتتیده کمی گردش یقه شتترت تی. بود
 .بود برهنه اش سینه

 .دارد خوشبویی عطر چه برادرش کرد فکر طوطیا
 ...میدی خوبی بوی چه: گفت لبخند با

 ستتعی... بود باال قلبش ضتتربان هم طوری همین نوتریکا. گفت نمی کاش
ند اخم میکرد ما ک یا نرم موهای نوازشتتگر برخورد با ا نه و گردن به طوط  چا

 ...اش
 .خورد فرو را اهش
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 .بود منتظرشان ها پله پایین ویلچر با نیوشا
 ها لهپ کاش میکرد ارزو و بود گرفته محکم را او... امد می پایین ارام نوتریکا

 .نشوند تمام
******* 

 نای در کی از. میکشید خمیازه و امد می راه عمویش و پدر با سرکنده مرغ مثل
 هایی مهتابی نور تابش انعکاس از که جهرمی کچل ی کله دنبال به ها راهرو

 .رفتند می راه میزد برق ، بود سقف به که
 .بود کرده بیدارش جالل صبح شش ساعت

 .بود نرفته که را اولی. میشد برگزار که بود دادگاهی دومین این
 یک از بعد جهرمی باالخره... میشتتد بدل و عوض تاریخش مدام هم یکی این
 .بگیرد وقت یک توانست دوندگی ماه

ضی سیدگی و ادامه از حج به سفر خاطر به قبلی قا صراف پرونده به ر  ادهد ان
 .نمیداد وقت حاال حاال هم جدید قاضی....بود
 .بود حرفها این از تر یکدنده جهرمی اما

 .کشید باال بلند ی خمیازه چند نوتریکا
 ...دیگه کن بس:  زد تشر جاوید

 مشتتغول هم با جهرمی و ل جال. نداد جوابی نوتریکا. بود خودش دستتت مگر
 .بودند ایستاده نظر مورد اتاق در پشت نفر چهار هر. بودند صحبت
 الغری ازسرب همراه به زده دستبند دستهایی با شهرام تا انجامید طول به دقایقی

 .نشستند انها روی به رو
 .بود شده خیره او به نشسته خون به چشمهایی با نوتریکا



 .میکرد اش مواخذه نگاه با هم شهرام
 .شدند وارد خوانده و شاکی و شد باز اتاق در

 ی هلک یک اش پیشانی روی که حالی در. بود سفید ریش و مسن جدید قاضی
 .کرد باز را پرونده و گفت خدایی نام به بود تیره

 .داد ارائه دادگاه برای را نامه شکایت کلیات نیز جهرمی مطالعه حین
 .بود افتاده خمیازه از هم نوتریکا که بود جدی فضا انقدر

 نشده؟ صادر که حکمی: پرسید مطالعه حین در رفعت قاضی
 ...خیر: جهرمی

عت قاضتتی به بینی روی را عینکش رف فت کرد جا جا قای: وگ ... نوتر... ا
 ...نیکنام اقای: وگف کرد ریز را چشمهایش

 .برخاست نوتریکا
ضی  مشهرا اقای شکایت قبال در: گفت و انداخت نگاهی اش قواره و قد به قا

 دارید؟ توضیحی چه سرمدی شیده مرحومه به تعرض ی درباره سرمدی
 ...هیچی: وگفت کرد صاف را صدایش نوتریکا
 شدید؟ اشنا باهاش چطوری: پرسید و گفت هوومی رفعت قاضی

 ...مترو تو: نوتریکا
 مترو؟ تو: کرد وتکرار کرد اخمی رفعت قاضی

 رومت تو: داد ادامه شتتهرام مغضتتوب ی چهره به نستتبت ریلکس خیلی نوتریکا
 من اب: پرستتیدم منم. میکرد نگاه خیره بهم خیلی... بودیم مشتتترک واگن توی

 بهش منم... ستتتت اشتتنا برام چهرتون فقط.... نه: گفت...  دارید مشتتکلی
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.. .بگیرید تماس باهام هستتتم کی اومد یادتون وقت هر: گفتم و دادم شتتمارمو
 .همین
 گرفتن؟ تماس ایشون بعد و: پرسید متعجب رفعت قاضی

کا له: نوتری ن  بهم روز همون فردای... ب  قرار هم با که خواستتتت و زد ز
 ...بذاریم
 رفتید؟ قرار سر: رفعت

 و کردم هماهن  باهاش دیگه روز یه ی برا ولی.... نشد قرار اون... نه: نوتریکا
 ...شاپ کافی رفتیم

 بود؟ حدی چه در هم با شما ارتباط: وگفت داد تکان سری رفعت
 ...معمولی دوست تا دو: نوتریکا
 بود؟ دوستانه ارتباط یه فقط: رفعت

 ...بله: نوتریکا
 ...بود موافق جنس دو مثل شما ی دوستانه شرایط البد و: رفعت

 ...البته: گفت صراحتا نوتریکا
 به اقدام ستترمدی شتتیده چرا پس: گفت بود شتتتده تر جدی کمی که رفعت

 ....کرد خودکشی
 ...نمیدونم من:نوتریکا
 نبودید؟ باخبر هم خلقیات و روحیات از نبودید؟ دوست شما مگه:رفعت

شناختمش ماه چند فقط من:  نوتریکا  ودیمب شده صمیمی خیلی اینکه با... می
 ...نمیدونستم ازش خیلی من اما



 ومهمرح و شتتما دوستتتی که دارید قبول پس: گفت گیرانه مچ حالتی با رفعت
 .نبوده ساده ی رابطه یک سرمدی شیده

پایش دستتتت کمی نوتریکا  اما... چرا خوب: گفت اهستتته. بود کرده گم را و
 ساده دوستی یه چشم به بهش فقط من یعنی. بود ساده من برای که اینه موضوع

 ...کمتر نه بیشتر نه... ساده و صمیمی... میکردم نگاه
 داشتن؟ رو عقیده همین هم سرمدی خانم: رفعت

 ...نمیدونم من:نوتریکا
 تفکراتی ستترمدی مرحومه که داره امکان پس: پرستتید و کشتتید هوممی رفعت
 ...باشه داشته ذهنش در ساده دوستی یک از بیشتر

 ...نمیدونم من: گفت ز نوتریکابا
 داشتید؟ هم جنسی ی رابطه ایشون با: پرسید رک رفعت

شکش نوتریکا  دهشی برادر و عمویش و پدر جلوی را صراحت این توقع. زد خ
 .نداشت اصال را جهرمی اقای و

 .انداخت پایین را سرش
 ...گزید می را لبش

 هیچ: فتگ خشکی صدای با اهسته نوتریکا که بپرسد دوباره میخواست رفعت
 ....وقت

 .شد شنیده شهرام حتی و جالل و جاوید عمیق نفس صدای
 ...بنشینید بفرمایید: وگفت داد تکان سری رفعت

 .کرد رها صندلی روی را خودش نوتریکا
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 .میکرد نگاهش حرص با شهرام
 ...سرمدی شهرام اقای: گفت بود بلند تعمدی که صدایی با رفعت
 .ایستاد خود جای سر زده دستبند دستهای همان با شهرام
عت نه زیر را دستتتش رف فت و برد چا قای مدرکی چه روی از: گ نام ا  و نیک

 کردید؟ قلمداد خطاکار
 اگه... داشت ارزو کلی... بود ساده.. بود جوون من خواهر: گفت اهسته شهرام

 میکرد؟ کشی خود باید چرا بود نیاورده سرش بالیی یه کثافت این
 افیکالبدشتتک ی برگه اینجا: وگفت برد فرو درپرونده را ستترش ستتاکت رفعت
 ....نداره وجود

 کردید؟ قبر نبش تقاضای شما: گفت جهرمی به رو مکثی از پس و
 بی اگر و... داره ایمان خودش به کامال من موکل.... قاضی جناب بله: جهرمی

قای گ*ن*ا*هی نده بشتتته مشتتخ  محترم دادگاه برای نیکنام ا  جا همین ب
 خطاب من موکل به که اتهامی این خاطر به دارم حیثیت ی اعاده تقاضتتتای

 .داشتم هم دیگری درخواست یک من اینکه ضمن... شده
 .بفرمایید: رفعت

صلی شکایت علت: جهرمی  به مجرم سرمدی شهرام اقای... شده فراموش ا
 ودشونخ اعتراف حتی و شواهد طبق و هستن نیکنام نوتریکا اقای به قصد سو

 سپر رو خودش نیکنام اقای عموی دختر اما... اند شده اقدامی چنین مرتکب
 عضتتو نق ... شتتده استتیب دچار پایین به کمر ی ناحیه از حاال و کرده بال

 به یعسر خیلی دارم تقاضا من... شده تایید هم قانونی پزشکی طرف از ایشون
 .بشه رسیدگی موضوع این



 ضتتمن. ..بریم پیش گام به گام بهتره اما.... بله: گفت و داد تکان ستتری رفعت
سد تا اینکه شه شکافی کالبد سرمدی شیده مرحومه ج  ماش شکایت فعال ن

 ...میمونه باقی مسکوت
 ستته اینده ی هفته: گفت وار زمزمه میکرد یادداشتتت را ای برگه که حالی در و

 .باشن داشته حضور هم نیکنام طوطیا خانم حتما... بعدیه ی جلسه شنبه
 دمهص و ضربه به توجه با هستید م*س*تحضر حتما...  قاضی جناب: جهرمی

شون که شدیدی ی سفانه...  شدن دچارش سانحه در ای شون متا  هم رو حافظ
 ...دادن دست از

 با و داد ار برگه اش دستی کنار به رو و... متاسفم: وگفت داد تکان سری رفعت
 ... و سرمدی شیده مرحومه قبر نبش جواز: گفت رسایی صدای
ضی نداد اجازه حتی شهرام ساند پایان به را اش جمله رفعت قا  هب ناگهانی. بر

 ود با و بود کرده پرت زمین روی را او که حالی در و کرد حمله نوتریکا ستتمت
ست شارد می محکم را گلویش د ضی توی: زد فریاد ف  خواهر جون از چی عو

 جسدشو میخوان که شد خنک دلت.... شد راحت خیالت.... میخواستی من
 دهخانوا و نوتریکا و قاضتتی به بیراه و بد حین در و... بیرون خاک از بکشتتن

 جدا نوتریکا از را او ستترعت به و شتتدند اتاق وارد هیکلی ستترباز دو... اش
 .کردند

شمهایش نوتریکا سته چ ش زانو روی و کرد بلند را سرش جاوید. بود ب  و تگذا
 ...بکش نفس بابا... جان نوتریکا.... نوتریکا: گفت

 ...بکشد نفس میکرد التماسش اش سینه ماساژ حین و
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 هوایش یرمس باالخره وحشتناکی های سرفه با نوتریکا... کشید طول ثانیه چند
 وندهپر در حتما شما اقدام این: زد فریاد بلند صدای با رفعت قاضی... شد ازاد
 که نیای از تر سنگین رو تون جرایم کارها این با لطفا سرمدی اقای.. میشه قید

 .نکنید هست
 امنیکن نوتریکا جانی امنیت برای مندم خواهش: گفت بلند بلند هم جهرمی

 ....کنید فصل و حل رو پرونده این زودتر
 .کردند بلندش و گرفتند را نوتریکا بازوی زیر جالل و جاوید

 جان؟ عمو خوبی:گفت اهسته جالل. میزد نفس ونفس بود نشسته راهرو در
 .سوخت می گلویش. نزد حرفی نوتریکا
. بود کخن اب. نوشتتید کمی نوتریکا... کرد نزدیک لبش به را ابی لیوان جاوید

 .نمیکاست قلبش و گلو سوزش از چیزی اش سردی اما
نه توستتط کتاب این. . : :  یا مجازی ی کتابخا ( www.98ia.com) نودهشتتت
 : : . است شده منتشر و ساخته

******** 
 .بود داده تکیه اتومبیل صندلی پشتی روی را سرش خستگی با
 . بود مانده هوا رو شرکت. میکرد نگاه بیمارستان ساختمان به
 .داد جواب و امد خود به موبایلش صدای با
 طال؟ جانم-

 .ببریم رو طوطیا کن کمک داخل بیا: طال
 شد؟ تموم کارش: نیما
 .کرد قطع حرفی هیچ بی و... اره: طال



 .کردمی گریه ارام و بود نشسته صندلی روی طوطیا... شد پیاده ماشین از نیما
 ...جان زن خواهر چطوری: گفت لبخند با نیما

 .نداد جواب طوطیا
 ...میکنه درد کمرش: گفت گوشش زیر طال
 .بنشیند چرخدارش صندلی روی تا کرد کمک را طوطیا. نگفت چیزی نیما

 .میکرد گریه هنوز طوطیا
 داری؟ درد خیلی:پرسید نیما

 ...اینجا بیام دیگه نمیخواد دلم: گفت هق هق با طوطیا
 .کردند حرکت خروجی در سمت به طال همراه به و داد تکان سری نیما

یل در یه یکریز هم اتومب  نمی خاطر به را هیچی اینکه و خودش از. میکرد گر
 به نمیدانستتتت دیگر. امد می بدش هرازگاهی های درد این از. بود متنفر اورد
 .کند اش قبلی خاطرات درگیر را خودش ترفندی چه

 ...دیگران اشنایی همه این و خودش غریبی از بود شده کالفه
 با...شوند وارد انها بود داده اجازه نیما. گرفت ارام کمی پدرش اتومبیل دیدن با

 .کرد پاک را اشکهایش فورا نوتریکا قامت دیدن
 ...سالم:وگفت امد نیما سمت به نوتریکا.بود بیحال کمی نظرش به

 .بماسد دهانش در حرفش شد باعث ای منظره که بدهد جواب خواست نیما
 شده؟ چی: پرسید اهسته. بود کبود کمی و قرمز گردنش دور

 شچشمهای و گذاشت گردنش روی را دستش... هیچی: وگفت خندید نوتریکا
 .رفت طوطیا سمت به و... میکردن خفم داشتن: وگفت کرد چپ را
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 طال که بود گرفته عهده به را اش صندلی هدایت. بنشیند تا کرد کمک را طوطیا
 ...میبرمش خودم همینه؟ لطفت م تما: گفت غیظ با
 .شدند خانه وارد هم با طوطیا با و زد نوتریکا به ای تنه و

 و فتر برای که بودند کرده درست سیمان با پله چند ان کنار داری شیب سطح
 .بود چرخش و طوطیا اسان امد
 .میکرد نگاه طال رفتن مسیر به متعجب نوتریکا و نگفت چیزی نیما

 .برسند تهران به ناصر ی خانواده بود قرار عصر
 رد هم نوتریکا. بودند پذیرایی و شتتام برای تداریک حال در ستتیمین و جاوید
شت تمایلی هم ایفون زن  صدای با. برد می سر به اتاقش  ویکنجکا که ندا

 .کند
شی با سورش انقدر... میکرد بازی اش گو ست و چپ را سن ست که کرد را  د

 .کرد هن  اخر
 .بود شده خیره سقف به همچنان و میکرد صدا و سر لبش با

 .شد باز کمی در والی خورد در به تقه چند
 هست؟ اجازه: گفت اهسته مریم

 ...سالم: گفت متعجب و نشست تختش روی نوتریکا
 شما؟ حال... سالم: وگفت زد لبخندی مریم

 خوبین؟: نوتریکا
 او قدم ی چهره به و نشست کامپیوترش صندلی روی و گفت ای اجازه با مریم
 .شد خیره

 ...یردبگ ندید را مریم حضور داشت سعی و بود خیره انگشتهایش به نوتریکا



 راهی؟ به رو: پرسید اهسته مریم
 نمیاد؟ نظر به اینطور: گفت و کشید عمیقی نفس نوتریکا

 ...داشتی بدی روز امروز: وگفت نشست سینه به دست مریم
 ...نمیدونم: گفت و انداخت باال ای شانه نوتریکا

 نمیدونی؟؟؟: گفت و خندید مریم
 دماا نیست خوب هم همیشه: پرسید مریم و شد جا به جا کمی کالفه نوتریکا

 ....بریزن خودشون تو و چیز همه
 .شد خیره مریم به مسکوت نوتریکا

 ....هست امید طوطیا برای: داد ادامه مریم و
 ....برادرشم من میکنه فکر: گفت هوا بی نوتریکا

 ...میکنه توجه ماهان به همین خاطر به: گفت تند مریم و
 .شد خیره مریم به م*س*تقیم نوتریکا

 میگری؟ خودت از رو فرصتا داری چرا نمیگی؟ بهش چرا: افزود مریم
 اپید اهمیت براش خیلی ها بعد: گفت مریم و داد فرو را دهانش اب نوتریکا

 ...بوده کنارش بیشتر کی روزها این که میکنه
 .میکرد نگاه مریم به بود کرده ریز که باچشمهایی نوتریکا

 ..نیستی برادرت طرف تو: پرسید مکث کمی با
 ...نه: مریم

 چرا؟: نوتریکا
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ست جا از حرفی هیچ بی مریم  در ای لحظه...  رفت اتاق در سمت به و برخا
 حرف داشتتتن دوستتت: گفت و شتتد خیره نوتریکا به و ایستتتاد چوب چهار

 ...باشی نگفته بهش اگه حتی... کن ثابت بهش... عمله...نیست
 تمیدانس کجا از مریم کرد فکر نوتریکا. بست را اتاق در و شد خارج اتاق واز
 دارد؟ دوستش که است نگفته طوطیا به هنوز او که
 ستتعی و میزد پا و دستتت ستتردرگم حس یک بین داشتتت؟ دوستتتش واقعا ایا و

 .میشد ساز دردسر برایش مطمئنا بعدها که بگیرد ندید را کسی داشت
ست هم را طوطیا از گریزش علت اما  رخاط به که میفهمید طوطیا اگر... میدان

 ... است شده عضو نق  و برود راه نیست قادر دیگر که اوست
 ... میفهمید او اگر واقعا... ریخت دلش لحظه یک طوطیا شدن مطلع ترس از

 ....بود خواسته خودش طوطیا بود؟ او تقصیر مگر اما
 .میکرد تر اشفته را ذهنش هم مریم وحرفهای

سی بود مهم اینقدر بودن اگر  اهانقطعام بود می طوطیا کنار در باید حاال که ک
 .!نبود

 .رفت پایین ی طبقه به و کرد تعویض را هایش لباس
 صندلی روی طال خواهرش کنار در طوطیا. بودند رسیده تازه ناصر ی خانواده

 .میشد خیره نقطه یک به مدام روزها این معمول طبق و بود نشسته دارش چرخ
 .بود نشسته نوید و نیما کنار در هم ماهان
 ...نیوشا عروسی.  میگذشت عروسی ومدار قرار وحوش حول ها بحث
که فرصتتتت فعال هد این ند فکر بخوا قدر قلویش دو خواهر تا ک  دور او از چ

 .نداشت را میشود



 کندب کاری باید اینکه حس بود شده قفل طوطیا روی که ماهان ی خیره نگاه از
 .برود طوطیا سمت به و شود بلند جا از شد باعث
 !شد برادرش پذیرای تفکر یک گمان و لبخند با طوطیا

 بزنیم؟ چرخی یه باغ تو بریم: پرسید نوتریکا
 ....سرده: گفت غیظ با طال

 ...تابستونه ی چله: وگفت داد باال را ابرویش نوتریکا
شت مخالفتی طوطیا صله اتفاقا. ندا  دایته نوتریکا. بود رفته سر هم اش حو
 یرسم و جدی بحث انقدر سالن در. برد باغ به را او و گرفت عهده به را ویلچر

 .نکرد اعتراضی انها نبود به کسی که بود
 .بود خنک قسمتی تا کمی ماه تیر هوای

 خوبی؟: گفت و نشست جدول ی لبه طوطیا ویلچر روی به رو نوتریکا
 راستی؟... اره: طوطیا

 .کرد نگاهش منتظر نوتریکا
 کبوده؟ چرا گردنت: طوطیا

 ....شد اینطوری دادگاه تو: نوتریکا
 دادگاه؟: گفت متعجب طوطیا

 ...دکر کارو این و شد عصبی.. زده تو به که ای راننده: گفت شمرده نوتریکا
 .بود شنیده زیاد را خبرش... است علتی چه به دادگاه که میدانست طوطیا

 ...بکنه کارو این باید چرا:گفت مات اما
 .کرد اکتفا ای شانه انداختن باال به نوتریکا
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 .بود رفته فکر به طوطیا
 .میکرد نگاه او به نوتریکا
ید اول از را چیز همه میخواستتتت نوتریکا  فردای... میکرد کمکی شتتتاید بگو

 ستتیک هنوز.میگفت باید نوتریکا و... امد طوطیا ستتر به بال این طال عروستتی
ید طوطیا به را واقعیت بود نکرده جرات  گفتهن... تصتتتادف بودند گفته. بگو
 به هم را اصلی ی صدمه هنوز حتی.بودند نگفته را تصادف چرای... چرا بودند

 بعد بیاورد یاد به باید طوطیا میکردند فکر ذهنشان در فقط. بودند نگفته طوطیا
 .حقیقت شنیدن برای کنند اش اماده
 ....یا بگوید که میرفت کلنجار هنوز
 الب این او خاطر به بفهمد اگر طوطیا اینکه از ناشتتی اضتتطراب و ترس دیگر

ست امده سرش سته طوطیا از او مگر. بود بس ا  ینا خاطر به نباید... بود خوا
 ی همه اصال... میدانست مقصر را خودش موضوع همین اقل حد... موضوع
صیر شی هیچ واقعا اخری این اما... او گردن ها تق شت نق سته که او. ندا  نخوا

 گریبان خودش بود حاضتتر.کند او بالی ستتپر را خودش چنین این طوطیا بود
ندلی این گیر ما... میشتتتد مذخرف صتت یا ا ید اهی. طوط یا اگر. کشتت  طوط

: کرد شتتروع نوتریکا. بار یک شتتیون بار یک مرگ.... حال هر به.....میفهمید
ستش شگاه جلوی بودم اومده من... را  رونبی بریم باهم بود قرار.... دنبالت دان

 که هم بعدش... شتتتدی زمین پخش خودت و کنار کشتتیدی منو تو یهو... 
 ...کما و بیمارستان

 هک نمیدونستتتم فقط... میدونستتتم خودمم که اینو:وگفت زد لبخندی طوطیا
 ...دادم نجات برادرمو



 .میخورد بهم لفظ ین ازا حالش
 ...بدونی رو دیگه چیز یه باید: گفت تند نوتریکا
 چی؟: طوطیا

 اون... اون... راننده اون: وگفت ترکرد را لبهایش و کرد فوت را نفستتش نوتریکا
 .کرد سکوت و... تو ولی... بگیره زیر منو میخواست

 برای اخه: گفت حال همان در. میشتتد متحیر و متعجب که بود دوم بار طوطیا
 چی؟

 ...بعد...  بعد... بود دوستم زمانی یه خواهرش: گفت وار زمزمه نوتریکا
 چی؟ بعد: وگفت کرد کمکش طوطیا

ستاد عقب کالفگی با را موهایش نوتریکا  از دیگر. فتمیگ پیاز تا سیر باید. فر
 .مرد می داشت نگفتن

 خیلی نه... بودیم دوستتت شتتهرام خواهر... شتتیده و من: گفت شتتمرده و ارام
ست غلط فکر یه خاطر به اون اما... ساده خیلی نه...  صمیمی  زد کاری به د

 ...که
 ...و خورد قرص.... کرد خودکشی: داد ادامه مکث با. اورد کم نفس

 مرد؟: طوطیا
 .داد تکان را سرش فقط نوتریکا
 .بود منتظر طوطیا

 کارو نای اون که اوردم ستترش بالیی من که میکنن فکر برادراش: افزود نوتریکا
 ...که هم بعدش... کرده
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 ...بکشن رو تو میخواستن: گفت طوطیا
 ...گرفتن من از هم انتقامی چه: گفت مسخره نوتریکا
 وطیاط سر بال این که نمیکشید زجر اینقدر میدید صدمه خودش. گفت راست

 .بود امده
 .میداد توضیح نوتریکا
 حرفهای و میگذشتتت ستتکوت به که دقیقه چند از بعد.میکرد گوش هم طوطیا

 .بود انتهارسیده به نوتریکا
 ....بود همین همش: گفت ارام نوتریکا
 دادم؟ هولت من واقعا یعنی: پرسید کنجکاو طوطیا

 ....اره: نوتریکا
 ...مدیونی بهم جونتو پس: وگفت خندید طوطیا

صرم من... اره: وگفت زد لبخندی نوتریکا س یادت هیچی االن تو که مق  و تنی
 ..پاهات
 نجاتت که خواستتتم خودم اگه: گفت ارام شتتود تمام حرفش نگذاشتتت طوطیا

 ....تراپی فیزیو میرم که پاهامم... میاد یادم باالخره... نیست منتی... بدم
 اقعاو....دادم نجات برادرمو که خوشحالم: گفت بخشی ارامش لبخند با سپس
 ...خوشحالم خیلی

 ....نیستم برادرت من اما: وگفت شد خیره چشمانش در م*س*تقیم نوتریکا
 .میکرد نگاه او به مبهوت طوطیا

 و استتت قرار چه از ماجرا که گفت او به حداقل. کرد فوت را نفستتش نوتریکا
 .چیست صندلی روی او نشستن اصلی دلیل



 ؟...دادم نجات کیو من: گفت خود با وار زمزمه طوطیا
 ...را شا چهره...را هویتش... بیاورد یاد به داشت سعی. میکرد نگاه نوتریکا به

 ...نیستی برادرم.. اگه هستی؟ کی تو پس:پرسید اهسته طوطیا
 .میزد برق هم مهتاب نور زیر. بود شده خیره او طوسی چشمان به نوتریکا

 که زمانی... میشد تداعی طوطیا حرفهای ذهنش در.  شد جا به جا جایش سر
 ...نیستی هیچکس تو بود گفته او به بار یک
 باید دانستتت نمی هنوز که ستتپهری خاطر به... کشتتید هم در را هایش اخم

 ...نه یا بیامرز خدا بگوید
 هستی؟ کی تو: پرسید باز طوطیا

 ؟ من: گفت ارام و شد خیره او مبهوت نگاه در
 .بود جواب منتظر طوطیا

 مهمه؟: نوتریکا
 .کرد فوت کالفگی با را نفسش طوطیا

 ...هیچکس کن فکر تو: گفت خشکی لحن با و خورد فرو را اهش نوتریکا
شید هم در را هایش اخم طوطیا  که بود خاطر همین به شاید بود؟ غریبه او. ک

 رفتار... را امدش و رفت...  را اتاقش حتی. دید نمی خانه در را او وقت هیچ
 داشت حقیقت اگر میگفت؟ دروغ داشت مدت تمام یعنی... او با اش خانواده

 .بودند نگفته او به را مطلب اصل زودتر اش خانواده چرا
 است برادرش او میکرد گمان االن به تا چرا... امد نمی خوشش پسرک نگاه از
 .نیست هیچکس میکرد اعتراف خودش حاال که حالی در

http://www.roman4u.ir/


 ...داخل برمیگردم من: گفت و گذاشت اش صندلی چرخهای روی را دستش
 ...گرفت عهده به را هدایت و شد بلند نوتریکا
 .کشید راحتی نفس طوطیا

 .کرد کج استخر سمت به را مسیرش نوتریکا
 میریم؟ کجا: پرسید فورا طوطیا

 یرو به رو طوطیا ی خانواده مستتکونی ستتاختمان پشتتت. نداد جوابی نوتریکا
 .شد متوقف باالخره نوتریکا... خالی استخر

کا گاه خالی استتتخر به نوتری یا.... میکرد ن ید طوط مدیم چرا: پرستت  این او
 ....طرف

 نمیاد؟ یادت چیزی: وگفت کرد نگاه او به نوتریکا
 ... داخل برگردم دارم دوست: طوطیا

 .اورد در حرکت به را صندلی های چرخ و
ست فورا نوتریکا سته جلو از و برخا  زانو اطوطی ومقابل گرفت را ویلچر های د

 .زد
 از ودب رفته فرو صندلی در داشت جا که انجایی تا. خزید عقب به کمی طوطیا

 .امد نمی خوشش او ی خیره ای نقره نگاه
 .بازگردد داخل به و دراورد حرکت به را چرخها میخواست طوطیا

 .چربید می او به زورش. بود گرفته را صندلی ی دسته محکم نوتریکا
 .میکرد نگاهش هراسان طوطیا

 .ترسد می او از طوطیا که احمقانه چقدر کرد فکر نوتریکا



 همان مثل... میشتتد زیباتر شتتب در طوطیا که میرستتید قطعیت به باید کم کم
 .باشد سازی سرنوشت روز بود قرار فردایش که شبی

 چیه؟ من با شما نسبت: گفت اهسته طوطیا
 شتتما نداشتتت نستتبتی هیچ که ماهان به... بود درامده لجش گفتنش شتتما از

 !ستنی هیچکس او که باشد نگفته هم بار یک ماهان به حتی شاید. نمیگفت
 میزد؟ سینه به را گذشته سن  اینقدر چرا

 ...داخل برگردم میخوام... سردمه من: نالید طوطیا
 نمیشناسی؟ منو چطور: وگفت کرد تر را لبهایش نوتریکا
سمش. بود شده خیره او ی ه چهر به طوطیا شنا ا  در نیمی که قیافه این اما بود ا

یه ته فرو ستتتا گاهش در که ای خاکستتتری برق و بود رف هان ن  نمی را بود پن
 .شناخت

 ...نیست یادم رو شما من: گفت ارام طوطیا
 ...بود شده داغ نوتریکا

 ...شما نگو من به: گفت ای خفه صدای با
 امده ساختمان پشت به چرا. داشت فرار پای کاش... فرارکند میخواست طوطیا
 رد که خالی استخر.بود کور و سوت باغ و امد می ها جیرجیرک صدای. بودند

 صدای حتی.بود چقدرتاریک باغ. بود سیاه سیاه نظر به عمقش و بود مقابلش
 .امد می دست دور خیلی از انگار هم خانوادگی جمع

 ...سردمه من نوتریکا اقا: گفت زور به طوطیا
 .نمیگفت را واژه این کاش ؟....اقا
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 میکنی؟ کارو این چرا لعنتی: گفت حرص با نوتریکا
 همه دوجو در که ناشناخته ترسی از... سرما از نه. میفتاد لرزه به کم کم طوطیا

 !است پنهان دختران ی
 .گرفت را طوطیا دستهای نوتریکا
 سردی؟ چقدر: گفت ارام نوتریکا. بود کرده ی  طوطیا
 خواستمی باز کشید بیرون او انگشتان حصار از را دستانش خشونت با طوطیا

 رسی؟میت من از: وگفت شد مانع باز نوتریکا که دراورد حرکت به را اش صندلی
 اینجا؟ اوردی منو چرا: گفت ای خفه صدای با طوطیا

 ...خونته اینجا: نوتریکا
 ...بردار ازسرم دست: گفت م*س*تاصل طوطیا

 ماهانی؟ نگران: نوتریکا
 ...میکشم جیغ برم نذاری االن اگه: طوطیا

 بده؟ نجاتت بیاد ماهان که: نوتریکا
 .بود هداشت نگه هنوز را صندلی ونوتریکا کوبید اش سینه به مشت با طوطیا
 .میلرزید وجودش تمام. مینگریست او به مضطرب طوطیا

 اقا میکنم خواهش: گفت و فرستتتاد پایین خشتتکش گلوی از را دهانش اب
 ...نوتریکا
 .میخورد بهم امد می اسمش از قبل که فرضی پیش از حالش نوتریکا
شمهایش. میلرزید هم اش چانه دیگر طوطیا شک از پر چ  تاهکو نوتریکا. بود ا

 .کرد رها را صندلی.امد



 یک هک ر انگا.بزند تلخی پوزخند شد باعث طوطیا کشیدن عمیق نفس صدای
 خرهمس طوطیا شدن دور.زد اتش سیگاری. بود احمقانه... باشد سیرت بد دیو
 ینیستتنگ گلویش در هم بدی بغض. بود گرفته دلش... بود مستتخره خیلی.بود

خت خطر به را جانش او خاطر به که کستتی. میکرد ندا  او از چنین این ا
 ...!بود احمقانه واقعا... میگریخت

 ستتعی. میکرد وارد صتتندلی چرخهای روی را دستتتهایش قدرت تمام طوطیا
 .شود دور او از میتواند که سرعتی نهایت با داشت

 ریت راحت نفس است عمویش ی خانه میگفت مادرش که ساختمانی دیدن با
 .کشید

 شد اعثب سنگی. میکرد حرکت بود ها پله کنار که سیمانی سراشیبی سمت به
 فاصله هک سراشیبی داشت سعی سختی به حال این با. شود کم کمی سرعتش

 اما .انداخت عقب به نگاهی ترس از. برود باال را میکرد پر را زمین تا پله ده ی
شیبی از رفتن باال حین را ویلچر تعادل  از را بود ها پله کنار در که سیمانی سرا

 واژگون دو هر طوطیا همراه وبه نگرفت قرار خود مستتیر در چرخ و داد دستتت
 .شدند

شت فرد و سالن داخل جمع طوطیا ی اراده بی فریاد صدای  هب را ساختمان پ
 .کشاند انجا

ست شده بیهوش طوطیا اینکه فهمیدن اما بود زیاد شان خانه جلوی همهمه  ا
 .نبود مشکل چندان
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 رشستت بالیی چه: گفت گریه با که شتتد تزریق او به طال ستتوی از که شتتماتتی
 ...دیده صدمه سرش: گفت که جالل مرتعش صدای و اوردی؟
 ستترش .برد نزدیکتر نبود خودش ی اراده تحت که تندی های قدم با را نوتریکا

 .بود کرده برخورد ها پله ی لبه به
شین سوار نیما  امده طوطیا سمت به عقب دنده بود ممکن که انجا تا و شد ما
 .شدند اتومبیل سوار سیما همراه به و گرفت اغوش در را دخترش جالل. بود

 پله زا که خونی مسیر تاریکی در و بود ایستاده هنوز نوتریکا و بود هنوز همهمه
 .مینگریست بود سرازیر بیش و کم ها

 !شد؟ چه یکباره
 .یدنال می لب زیر و میکرد گریه سیما... میکرد حرکت سرعت نهایت با نیما

... نبود کانوتری تقصیر. بود افتاده اتفاقی چه واقعا یعنی... بود ساکت هم جالل
 ...نبود طوطیا نزدیک اصال افتادن اتفاق حین که چرا

 ...بود هم شاید
 ...کن ردش: گفت فوری جالل که مینگریست قرمز چراغ به کالفه

 ارام کمی بیمارستتتان ستتاختمان دیدن با. گرفت ستترعت و زد جا را دنده نیما
 .گرفتند

ید اورژانس ستتمت به و شتتتد پیاده فورا نیما  دو و برانکارد با زود خیلی... دو
 .رسیدند ماشین به پرستار
 .رفتند اورژانس به و گذاشتند سیار تخت روی را طوطیا

سکن تی سی به را طوطیا.... میداد انجام نیما را کارها تمام  یماس. بودند برده ا
 .بود خون تمام اش ای قهوه مانتوی. بود نشسته راهرو در



 ...خونه برگرد تو جان عمو: گفت نیما به رو جالل
 ...میمونم نه: نیما

 ...بیارم لباس خاله برای میرم..باشه: گفت نیما که میکرد اصرار جالل
ید میخواستتتت جالل  خارج اورژانس از و...  برمیگردم: گفت نیما که نه بگو

 .شد
شت فرمان روی را سرش و شد اتومبیلش سوار  رایب اتفاقی بود امیدوار. گذا

 .نیفتد طوطیا
 .رسید خانه به کی نفهمید اصال که بود اشفته فکرش انقدر

 .کرد باز را در کلید با
 .بودند رفته مهمانان
سته سالن در نگران سیمین ش ست نیما دیدن با.  بود ن ستاد را  چی: وگفت ای

 شد؟
 ....اسکن تی سی بردنش تازه اومدم من: نیما

 ... خدایا: گفت و کوبید دستش پشت به سیمین
 کجاست؟ طال: پرسید مادرش به رو نیما

 ....نیوشاست اتاق تو... خوابیده بخش ارام زور به: داد جواب جاوید
 .بزند رویش و سر به ابی تا رفت اشپزخانه به نیما

 نوید هک میکرد خشتتک را صتتورتش بود داده او به کبری بی بی که دستتتمالی با
 بیمارستان؟ موند نوتریکا: پرسید

 بیمارستان؟ اومد مگه: گفت متعجب نیما
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ید له تو اینکه از بعد... اره: نو نا وخا ید ای  زد و شتتتد موتورش ستتوار اونم رفت
 ...بیرون

 ...ندیدمش بیمارستان تو: نیما
سشل خاله... بیمارستان برگردم باید: گفت مادر به رو و داد تکان را سرش و  با

 میکنی؟ جور چیزی مانتویی یه براش... بود خونی
 .رفت اتاقش به و پذیرفت سیمین
 .بود خاموش. گرفت را نوتریکا موبایل جاوید

 رفت؟ ناصر: پرسید نوید از نیما
 نمیخوری؟ شام....هتل رفتن.. اره: نوید
 شد؟ چی... ندارم میل: نیما

ید ندی نو فت زد لبخ یه: وگ تاری  مهر قد و  که خودتم.. شتتتد مشتتخ  ع
 ....بودی

 ...و افتاد که اتفاقی: وگفت داد تکان سری نیما
 ...خوبین ی خانواده... میاد پیش: گفتن... نه: وگفت امد کالمش میان نوید
 ...کنه خدا: گفت اهسته نیما

 ... خیلی طال: گفت مکث با و
 ...میداد فحش نوتریکا به داشت مدت تمام:  نوید
 .کرد نگاه نوید به نیما

 .داد نیما دست به را کوچکی وساک امد بیرون اتاق از سیمین و
صرار شت ا س از نوتریکا: بود گفته دروغ به جاوید و... بخورد شام دا  تانبیمار
 ...بود گرفته تماس



 یکانوتر به... نداری کاری که اونجا... خونه برگرد..نمون بیمارستتتان: ستتیمین
 ...نخورده شام بچم.... برگرده بگو هم

شات تمام برای ستان سمت به و داد تکان سری تنها نیما سفار  کتحر بیمار
 .کرد
 !بود؟ کجا نوتریکا... بود مشترک چیز یک پسرها و پدر ذهن در اما

 او شودنگ چشم منتظر دخترش بالین بر سیما و بود گذشته صبح ده از ساعت
 .بود

سید گاهی هم هنوز شمهای از. میتر سته چ سید می طوطیا ی ب  اینکه از... تر
 ...ترسید می نشود باز دوباره شاید

شکش هرچند ست ای جدی چندان جراحت و ضربه که بود گفته پز  کی... نی
 .بود شده رفع بخیه با که است کوچک شکستگی

 .پراند جا از را سیما و خورد تکانی طوطیا
 بار یک.دید می سرش باالی بر را ای سایه. کرد باز را پلکهایش ارامی به طوطیا

 .کرد باز دوباره و بست را چشمهایش دگیر
شمانی با سیما ست دخترش ی پریده رن  به گریان چ  او ودب منتظر و مینگری

 .کند باز را چشمانش
 ...سرم:  ونالید اورد باال را دستش ارامی به طوطیا

 داری؟ درد دخترم؟ جانم: گفت اهسته سیما
 ...مامان: طوطیا

 جانم؟:سیما
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 چه تخت روی... امد خودش به لحظه یک... شتتتد باز چشتتمهایش طوطیا
 .میکرد

 روشتتن را چیز همه ذهنش در صتتاعقه یک... نگریستتت مادرش ی چهره به
 .نوتریکا... کرد

 ...نوتریکا مامان... مامان: گفت هراسانی لحن با
 .ودب نشده خطاب مادر صمیمی لحن این با بود وقت خیلی... برد ماتش سیما

 ...نوتریکا مامان: گفت مضطرب طوطیا
 میشناسی؟ منو طوطیا: گفت و نشست تخت ی لبه سیما

شین یه... وای شده؟ چی.... مامان: گفت مادرش سوال به توجه بی طوطیا  ما
 ...مامان.... بگیره زیر رو نوتریکا میخواست

.. ..بود امده یادش... خاطراتش... بود امده یادش... طوطیا.... برد ماتش سیما
 باال هیجان شتدت از قلبش ضتربان.  میکرد نگاه دخترش هراستان ی چهره به

 .بود رفته
شک خیس صورتش شت لب پهنای به عمیقی لبخند اما... بود ا  دلش در. دا

 ادرم لذت.شود تمام نمیخواست دلش که شیرین انقدر... بود شیرینی هیاهوی
 ....داشت را ارزویش بود مدتها که همیشگی لحن با..  او زبان از شنیدن
یه ند درگر ندید می بل یا. خ گاه مادرش به حیران طوط  جواب منتظر. میکرد ن

یه چند به چیز همه شتتتاید. گرفت اغوش در را دخترش ستتیما...بود  هم ثان
 .نکشید

 .میگفت شکر را خدا صدقه قربان و نوازش و ناز حال در



 به را دبو افتاده رویش که را سیما گریان چشمانی با م*س*تاصل باز طوطیا اما
 ستترش بالیی چه نوتریکا مامان: گفت وملتمستتانه کرد دور خود از ستتختی

 اومده؟
 طوطیا؟ میگی داری چی: وگفت کرد کنترل را هیجانش سیما

 .بود تصادف یک جو در هنوز طوطیا
شین یه: گفت گریه با ست ما  وبه؟خ حالش اون... بگیره زیر رو نوتریکا میخوا

 شده؟ چی مامان
 وقت خیلی اتفاق ان از که بگوید و کند ارام را ش دختر داشتتت ستتعی ستتیما
ست  تسرع هنوز. میکرد صدا را نوتریکا و میکرد گریه طوطیا...میگذرد که ا

 اما. داشتتتت خودش با اتومبیل که برخوردی و. بود نکرده فراموش را ماشتتین
... اشدب افتاده اتفاقی چنین اگر... باشد سهیم برخورد این در هم نوتریکا شاید

 ..اش بیماری به توجه با
 قند اب لیوان یک نیازمند خودش... کند کار چه باید که دانستتت نمی ستتیما

 هن داشتتت عمر تا که بود کرده تجربه را انگیزی ن هیجا ی لحظه انقدر... بود
 ....ببرد یاد از که میتوانست نه میکرد فراموش

 .امد خود به طوطیا گریستن صدای با
 .میزد زار بلند صدای با دخترش

سان سیما شرد را زن  زده شگفت و هرا ستار چند و ف شکش پر  اقات وارد وپز
 .شدند
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 یگفتم تند تند که سیما حرفهای با... شد تزریق طوطیا سرم به بخش ارام یک
 .شد ارام نسبتا ندارد مشکلی و است خوب نوتریکا

 که چرا نداشت احساسات ابراز فرصت... شد اتاق وارد زده هیجان هم جالل
 .میکرد معاینه اورا داشت جم

 انداخت طوطیا چشتتمان در را قوه چراغ و نشتتستتتت تخت ی لبه جم دکتر
 روزیه؟ چه امروز میدونی: وپرسید

 خوبه؟ حالش نوتریکا بگین خدا رو تو: گفت هق هق با طوطیا
 چیه؟ یادته که چیزی اخرین: گفت اهسته جم

. .. میومد داشتتت ستترعت با ستتفید ماشتتین یه.... تصتتادف: گفت تند طوطیا
 تادهاف براش اتفاقی اگه نوتریکا... دادم هول رو نوتریکا من... طرفمون میومد

 ...که نیست قوی اونقدر باشه
 ...خوبه حالش نوتریکا: گفت مالیم جم

 .بود اشنا اش چهره چقدر. شد خیره او به طوطیا
 ...گذشته ماه دو تقریبا حادثه اون از: داد ادامه جم

 .برد ماتش طوطیا
 .بودی کما توی تو و: افزود جم

 ...میکرد نگاه جم به گیج طوطیا
 باشه؟ چندم امروز میکنی فکر: پرسید جم

 نیست؟ اردیبهشت ونهم بیست یعنی: طوطیا
 ...هستیم تیر هفتم و بیست االن ما... نه: وگفت زد لبخندی جم

 .میکرد نگاه جم به باز بادهان طوطیا



 ؟...تولدمه فردا یعنی: پرسید تعجب با
 اهتم روی قربون اره... دلم عزیز: وگفت نشست دخترش کنار لبخند با سیما
 ....بشم

 ؟...موقع اون از بیمارستانم؟ تو ماهه دو من یعنی: گفت اهسته طوطیا
 ...بودی کما توی روز یک و بیست تو... نه: جم

 جدی؟: گفت ارده بی طوطیا
ید جم ند فت خ مدی بهوش که هم وقتی و: وگ ظه او  دستتتت از رو ات حاف

 ...دادی
 .میشد تر گشاد چشمانش لحظه هر طوطیا

 به خاطراتشتتو باالخره دخترتون.. میگم تبریک: گفت ستتیما و جالل به رو جم
 ..اورد یاد

 ؟ میکنم چیکار بیمارستان تو من پس: پرسید و کرد فکر کمی طوطیا
ست جالل شب: وگفت گرفت را دخترش د  خاطر به.. خورد ضربه سرت دی
 ...همین
 به....نداشت خاطر به هیچی قبلش شبهای و دیشب از میکرد کاری هر طوطیا

 ...!نوتریکا... نبود مهم این حال هر
 خوبه؟ نوتریکا: پرسید تشویش با

 ....خوبه خوبه اون... بله: جالل
یا خت روی کرد ستتعی بود که چه هر. نمیکرد باور دید نمی ا اور تا طوط  ت
 .بود وزنه دو مثل. نمیکرد یاری پاهایش اما. بنشیند
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 فعال... شتتدی صتتدمه دچار کمر ی ناحیه از: گفت دید را تالشتتش که جم
 ..کنی حرکت نمیتونی

 واقعا؟: وگفت داد باال را ابرویش طوطیا
 ...میشی خوب زودی به... عزیزم اره: وگفت کرد پاک را اشکهایش سیما

 .انداخت سیما به تیزی و تند نگاه جم
یا فت مادرش به رو و نداد اهمیتی طوط کا به: گ  میخوام میزنی؟ زن  نوتری
 ...بزنم حرف باهاش

 .شدند خارج اتاق از دنبالش به هم جالل و برخاست جا از جم
 ...برگشت اش حافظه چطور: پرسید جالل

 به رو اش حافظه شتد باعث شتده وارد سترش به که ای ضتربه احتماال:...جم
 ...بیاره دست
 ...نیست یادش که مدتی این: گفت نگرانی با جالل

 ...طبیعیه حالت این بیماران درصد هفتاد در... نباشید نگران: جم
 ...بگید بهش پاهاشو وضعیت سریعتر چه هر بهتره: داد ادامه و

 نیست؟ امیدی هیچ: پرسید رنجیده لحنی با جالل
 با اراناچ پیجر صدای با.کرد کفایت جالل چشمان در ای خیره نگاه به تنها جم

 مه جم و کرد تشکری جالل.کنید مرخصش میتونید: گفت و داد دست جالل
 .میکرد شکر را خدا وار زمزمه دل در جالل. کرد خداحافظی

 داخ نظر و لطف هم این بودند گذرانده که التهابی پر لحظات و ساعات این در
 .میدید ایستاده باز را دخترش و داشت ادامه رحمتش همچنان شاید...  بود



 ستتعی مادرش گوشتتی با بار هزار و بود نشتتستتته ویلچرش روی کالفه طوطیا
 ...نمیشد موفق اما. بگیرد را نوتریکا داشت

 اوای و میگرفت شتتماره همچنان اما داشتتت ستتوزش گاهش گیج ستتمت در
 .شنید می را باشد می خاموش نظر مورد مشترک دستگاه همیشگی

 .بود گرفته عهده به را صندلی هدایت مادرش
 .گرفت می شماره همچنان نیما اتومبیل تا

... دلمممم عزیز: گفت و گرفت اغوش در را طوطیا و پرید پایین ماشین از طال
 خوبی؟... من کوچولوی خواهر... برم قربونت الهی

 ...طال کردی لهم: گفت حرص با طوطیا
 .بود اشنا لحنش چقدر.. برد ماتش طال
ست بود شده باز شادی از صورتش که مادرش به رو طال  یاطوط مقابل و نگری
 طوطی؟: وگفت زد زانو

 هوووم؟:گفت گرفتن شماره حین طوطیا
 میشناسی؟ منو: گفت متعجب طال

 ب*غ*لم بیای دادم اجازه همینطوری پ نه پ: وگفت خندید شتتیرین طوطیا
 ...گفتن زنی گفتن مردی حال هر به.. کنی ب*و*سم و کنی
 طوطی؟: گفت مات طال

 شده؟ چی هان؟:  طوطیا
 ...اومد یادش... منو یادشه؟ مامان: گفت پته تته با طال
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 جا به جا این مغز من مغز جای به کنم فکر: گفت پدرش به رو خنده با طوطیا
 مغزی؟ شستشوی یا عسل ماه بردی اینو نیما... شده
 .بود مانده طال از تر مبهوت خودش نیما

 ....کنید تعجب خونه رسیدین... گرما از پختیم: گفت خنده با سیما
 بریکت جالل به. کند کنترلش نمیتوانستتتت هم نیما و بود افتاده گریه به طال

 طوریچ ببین فستتقلی ای: گفت و فشتترد انگشتتت دو با را طوطیا دماغ و گفت
 ...میکردیا بازی نقش

 ....نیست یادم هیچی ولی... دیگه دیگه: وگفت خندید طوطیا
 ...که یادته منو تو االن نیست؟ یادت چی؟: گفت جیغی جیغ طال

 ...نبوده یادم قبال که نیست یادم یعنی... نه: طوطیا
: تگف خنده با نیما.... شدیم هالک: زد غر سیما. بود ایستاده من  و گیج طال
 .شد سوار و...  میدم توضیح بعدا من

 .گذاشت عقب صندلی را ویلچر و نشاند را دخترش جالل
 .نشستند طوطیا طرف دو عقب طال و سیما و نشست جلو سپس

 جواب گوشیشو چرا کجاست؟ نوتریکا: پرسید طوطیا و گرفت عقب دنده نیما
 نمیده؟

 ...نیومده خونه دیشب از: گفت و کشید اهی نیما
 چرا؟:پرسید متعجب جالل. برد ماتش طوطیا

 ....نمیدونم:  نیما
 ندارید؟ ازش خبری یعنی: پرسید جالل



 اگه..... .بیمارستتتان مونده نوتریکا که گفتیم اینا مامان به بابا و من... نه: نیما
 ..زدن حرفی
 دنبالش؟ نرفته جاوید: گفت جالل

شت نیما ستاده قرمز چراغ پ  ششی پنج ساعت از: گفت حال همان در...بود ای
 ...رفته

 .کشید صورتش به دستی ناراحتی با جالل
 با.بود هبرداشت دست گرفتن شماره از طوطیا. میکرد نگاه ها عقبی به اینه از نیما

 .بود خیره انگشتانش به کرده بق ای چهره
 خبر؟ چه اینا ناصر خوب: پرسید سیما
 ...خاله بودید هم شما که شد همونی هم عقد قرار دیشب.... هتل رفتن: نیما

 ...مبارکه: گفت و زد لبخندی سیما
شا.. وای: گفت هیجان با طوطای سی میخواد نیو شب... کنه عرو صر دی  ناای نا

 .بود ذهنش در گنگی چیزهای... بودن اومده
 اومد؟ یادت: گفت لبخند با سیما

 ...کنم فکر:طوطیا
 افتادی؟ چطوری اومد یادت: گفت غیظ با طال

 ...میزدم حرف نوتریکا با داشتم: وگفت کرد تمرکز کمی طوطیا
 ...اونه کار میدونستم: گفت حرصی طال

شد فرصتی و کرد نگاه طال به طوطیا  یدهرس خانه در به که چرا.  بدهد جواب ن
 .بودند
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 التح است ممکن که بود گفته جم.بود شده برطرف سیما های نگرانی نصف
 .نیاورد خاطر به اصال یا بیاورد یاد به بیش و کم را اش فراموش

ندلی جالل نار را صتت یل در ک یا و داد قرار اتومب مک را طوط  ان روی تا کرد ک
 .بنشیند
 خوبه؟ حالش نوتریکا حاال: پرسید طال از ارام ن نگرا حالتی با طوطیا

 ...میکنی نوتریکا نوتریکا هی خبره چه: وگفت کرد اخمی طال
 نه؟ یا خوبه: وگفت کرد اخم طوطیا

... بیستتت... عالی... ستتالمت و ستتالم.. من خواهر اره: گفت افستتوس با طال
 امهاد دیگر شتتد باعث بود کرده رخنه گلویش در که بغضتتی... همیشتته از بهتر

 .ندهد
 به دوان دوان نیوشتتا که بپرستتد را تشتتویش همه این علت میخواستتت طوطیا
 .امد او سمت

 طوطی؟ خوبی: وگفت کرد ب*غ*ل را او و شد خم
 ...خانم عروس نیستم تو خوبی به: گفت خنده با طوطیا
 گرفته اش خنده... متحیر و متعجب. بود وخواهرش مادر مثل هم نیوشا حالت

یب های برخورد این از.بود یب و عج که محض به ستتیمین... غر ید این  فهم
 فندیگوس دنبال به الوصفی زاید خوشحالی با جاوید و انداخت راه به را اسفند

 .رفت قربانی برای
 خبر؟ چه نوتریکا:وگفت ایستاد نوید کنار نیما

 ...باالست: وگفت کشید اهی نوید
 برگشته؟: گفت خوشحال نیما



 ... دنبالش رفت باباهم رفتی که تو: نوید
 بود؟ کجا:نیما

 ...جون اقا خاک سر: نوید
 خوب؟:وگفت فرستاد عقب را موهایش نیما

 ...همین:نوید
 خوبه؟ حالش:نیما

 ...افتضاحه... نه: وگفت کشید اهی نوید
 بوده؟ خاک سر صبح تا: پرسید اشفتگی با نیما

 ...اره:نوید
 ...شد پیدا که شکر رو خدا خوب: نیما

 ...شد پیدا زنده که روشکر خدا: وگفت زد پوزخندی نوید
 .شد خیره برادرش مغموم صورت به متحیر نیما

 کرده؟ پیداش طوری چه بابا میدونی جون اقا سرخاک: گفت اهسته نوید
 .داد رافرو دهانش اب نیما

 ...نهبز رگشو میخواسته: گفت متاثری لحن با و کرد فوت را نفسش نوید
 چی؟:پرسید خفه نیما

ید  جراتشتتو خودش قول به که شتتکر رو خدا: داد ادامه حالش به توجه بی نو
 دو ولی... ودهنب عمیق و حاد خیلی اینکه با... بیمارستان میبرتش بابا... نداشته

 ....دستش مچ خورده بخیه تا هفت... زدن خون بهش واحد
 ...چرا اخه: وگفت کشید هایش پنجه با را موهایش نیما
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... استتت افستترده... اورده کم.... شتتده دیوونه... نمیدونم: گفت اهستتته نوید
 ...نمیدونم

 گفتی؟ چی مامان به:نیما
 رو بال این خودش که نمیدونه.. شتتده مجروح دستتتش میکنه فکر مامان:نوید

 ...وقت یه نگی بهش... اورده خودش سر
 .داد تکان سری نیما

 ...کرد خارج سینه از سختی به را نفسش و
 ....شد قبر نبش هم سرمدی شیده: وگفت کرد عوض را بحث نوید
 خوب؟:نیما

 ...دادگاهه فردا پس: نوید
 نیما؟ :گفت طوطیا که برود نوتریکا اتاق به میخواست. داد تکان سری نیما
 ...جان زن خواهر جانم:گفت و اورد لب به تصنعی لبخندی زور به نیما

....  باال مبیا نمیتونم که من بگو ناخلفت برادر اون به: گفت دلخوری با طوطیا
 .پایین بیاد ادم ی بچه مثل خودش

 .....دیگه امر...چشم:نیما
 ...فراموش را تو یادم بگو: طوطیا

 .رفت باال ی طبقه به و خندید نیما
. ودب معصوم اما تخس های بچه مثل صورتش. بود خواب. کرد باز را اتاقش در

 .بود شده پیچی باند ساعد تا دستش....  پریده رگ
 .کشید بانداژ روی را انگشتش نوک ارامی به

 .خورد تکانی نوتریکا...  کرد فوت را نفسش



 خوبی؟:وگفت نشست تخت ی لبه نیما
 برگشتن؟: گفت اهسته... دوخت او به را نگاهش نوتریکا

 اره؟:نیما
 خوبه؟ حالش:نوتریکا

 شد؟ چی دیشب: نیما
 خوبه؟:پرسید باز نوتریکا

 .داد تکان را سرش نیما
 ...سرت به زده: گفت حرص با نیما و بست را چشمهایش نوتریکا
 .نداد پاسخی نوتریکا

 ....بشی خوشحال میکردم فکر:گفت ارام نیما
 .بود کرده سکوت همچنان نوتریکا

صی نیما شه یادمون: گفت تر حر شک یه به رو تو با شون روانپز  برای.. .بدیم ن
 ...هست هم تری اسون های راه مردن

 ...نداشتم جراتشو حیف: گفت بسته چشم نوتریکا
 به... همنتظرت پایین طوطیا: افزود و... بزدلی خیلی چون: گفت عصتتبانی نیما

 به که ومیفهمیدی میموندی... کنی قایم خودتو و بترسی و کنی فرار اینکه جای
 ...اورده دست به اشو حافظه ضربه همون خاطر

 .شد خیره نیما به م*س*تقیم نوتریکا
 اقات از و... ای بچه خیلی: گفت قیظ با و داد تکان تاستتف روی از ستتری نیما

 .کوبید هم را در و شد خارج
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سش نوتریکا  شیواکن چه بود امده یادش که حاال. بود شده حبس سینه در نف
 !!!میداد؟ نشان
 ستتتشد جراحت تا پوشتتید بلند استتتین یک ترجیحا.کرد مرتب را هایش لباس
 .نباشد مشخ  خیلی
 .امد می طوطیا زدن حرف ی صدا

 ...میرفتم که فیزیوتراپی...  خونه اومدم که یادمه ولی:میگفت هیجان با
 ...یادته همرو که تو بابا: گفت خنده با نیوشا

 یادته؟ دیشبم:پرسید طال
شتیم نوتریکا با.. اره:طوطیا ستخر جلوی دا ستن یادم ولی.... میزدیم حرف ا  ی

 نمیشناختمتون؟ جدی من حاال.... میگفتم چیا
 ...بودی مبهوت و مات همش: گفت خنده با نیوشا

 ...باحال چه:گفت خنده با طوطیا
 .چرخاند صدا صاحب سمت به را سرش سالم یک اشنای صدای با

 ....کاسکو شده باز نطقت که باز: وگفت زد لبخندی نوتریکا
 ...ودب نگفته دروغ بود شده ذره یک او گفتن کاسکو برای دلش بگوید اگر

 ...سالم علیک: گفت خنده با
 .نشست دیگری ی گوشه نوتریکا و کرد باز نوتریکا برای جایی نیوشا

 .برنمیداشت او از چشم طوطیا
کا باس در هم نوتری نایی بی ل لد خوب که اعت ند تن به را ان بود ب قاب ک  لشم
 .نشست
 خبرا؟ چه: گفت هیجان با طوطیا



 ...امانه و امن فعال... نیست خبری:نوتریکا
 ....خیلی:گفت مسخره طال

 .نگفت چیزی نوتریکا
 ....بدهکاری بهم نهار یه عالی جناب: وگفت کرد ریز را چشمهایش طوطیا

 چرا؟ نهار؟: نوتریکا
شتیم روز اون: طوطیا  تا کنم رفک: گفت طعنه با طال... بخوریم نهار میرفتیم دا

 ای اجازه با و شتتد بلند جایش از و....!بخره نهار برات باید باشتته داشتتته عمر
 .بازگشت خودشان ی خانه سمت به و گفت

 بهشتتتدر ی  دونه یه ببرمت میخواستتتم: وگفت خندید مکث کمی با نوتریکا
 ...بدم بهت

 .نیست قبول..ه ه ه چه یعنی: زد غر طوطیا
 ...وت اختیار در من جیب... میریم فردا..باشه: وگفت امد کوتاه زود نوتریکا
 رو و. .بعد بشم راحت صندلی این شر از بذار.... نه فردا: گفت خنده با طوطیا

 ...برم راه میتونم کی: پرسید پدرش به
 .بود افتاده پته تته به او ناگهانی سوال از جالل
 ..بپرسی دکترت از باید... دخترم نمیدونم: گفت اهسته
 و شام.. . تولدمه که فردا: گفت نوتریکا به رو موضوع این به اهمیت بی طوطیا

 بگیرم؟ تولد: گفت مادرش به رو و... بدم باید من
شمانش دخترش قبلی ی گفته ا که سیما شک چ  نه هک چرا:گفت ارام بود الود ا
 ....عزیزم
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شا به رو و خندید طوطیا  گهم پرید امتحانا ی همه....  شدم بدبخت: گفت نیو
 نه؟

... شدین مشروط...شدی چی که گفتیم دانشگاه برای:وگفت زد لبخندی نیوشا
 ...خورد بهت ترم مرخصی

 بهم لدوسا اخر تا حاال گفتم...جون اخ: وگفت کوبید بهم را دستهایش طوطیا
 .....مشروطی میگن

 .خندید بلند صدای با و
 همه یالخ و نمیگفتند کلمه یک چرا.بود خیره طوطیا وپاهای ها زانو به نوتریکا

 نخواهد را رفتن راه توان ها حاال حاال که میدانستتت باید. نمیکردند راحت را
 .داشت
 .میدید را سابق ی طوطیا همان... را او خوشحالی که بود خوشحال چقدر

 " اعتراض: چهارم قسمت" 
سته طوطیا روی به رو نوتریکا ش  و لوغش دیگر هربار مثل دادگاه راهروی. بود ن

 .میرسید مضطرب کمی نظر به طوطیا.بود امد و رفت پر
 .گرفت سمتش به و دراورد شکالتی جیبش از نوتریکا
 بگم؟ باید چی تو اون: پرسید اهسته و زد لبخندی طوطیا

 ...میدونی که هرچیزی: گفت ارامش با نوتریکا
 ....نشه تو ضرر به: گفت تشویش با طوطیا

 .میکرد نگاه اش پیشانی رگ به طوطیا و خندید نوتریکا
 خوب؟.... بگو صادقانه و راست و میدونی چی هر: گفت خنده با

 .زد انوتریک به لبخندی و گذاشت دهانش در را کاکائو و داد تکان سری طوطیا



 .شیدمیک عمیق نفسهای. گرفت فاصله او از تند عجیبی احساس با نوتریکا
 .شد ترس دچار لحظه یک

 ار ماجرا اصل کسی وهنوز... میشود خوب زودی به پاهایش میکرد فکر طوطیا
 .بگوید او به بود نشده حاضر

قای اعالم با مه جهرمی ا تاق وارد ه ند ا یا.شتتتد  را چرخ خودش طوط
 .بود نشسته پدرش کنار ترجیحا.میراند
 .بود انگیز خوف هم تلویزیون تماشای در حتی دادگاه فضای
 چهره .بود شهرام به نگاهش. بود کرده ی  هم دستهایش. بود شده سفید طوطیا

 .بود زننده زندان لباس و ریش ته با خالفکارها مثل اش
 .بود شده زده دستبند پشت از که دستهایی
ید گوش زیر جهرمی فت جاو ثه خاطر به: گ عه ی حاد  گفتم پیش ی دف

 ...ببندند پشت از دستهاشو
 .داد تکان جهرمی برای سری تشکر عالمت به جاوید
 درامده روز ان به شتتهرام ی حمله خاطر به نوتریکا گردن که امد یادش طوطیا

 .بود مشخ  گردنش روی کبودی اثار هم هنوز. بود
 .بودند نکشیده را هایش بخیه هنوز و بود دستش مچ روی که زخمی و

 .نمیدانست را علتش طوطیا
 .نمود باز را پرونده و کرد ای سرفه تک رفعت قاضی

 .بود شده اضافه پرونده مندرجات به هم قانونی پزشکی گزارش
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عه را برگه دقیق که درحالی طال گاهی عینکش باالی از میکرد م  کانوتری به ن
 .انداخت نیکنام
سته  کی سرمدی مرحومه و شما ی رابطه بودید گفته اظهاراتتون در: پرسید اه

 ..بوده ساده دوستی
 .شد خالی لحظه یک نوتریکا

 ...ساده کامال ی رابطه یک... بله: گفت ارام. بدهد جواب قاطع کرد سعی اما
 هنوز و: گفت حال همان در. بود شتتده اوخیره ی چهره به دقیق رفعت قاضتتی

 دارید؟ تاکید موضوع این روی هم
 ...بله: گفت صریح و تند نوتریکا
 ....تنفس دقیقه ده: کرد اعالم و گفت هوومی رفعت قاضی
 ستنتوان... که کنه اعالم قانونی پزشک گزارش اگه: گفت جهرمی به رو جاوید
 .بیاورد زبان به صریحا را مربوطه حرف

س  در جهرمی  یا... شالقه ضربه 100 و نقدی ی جریمه یا احتماال: گفت پا
 ...حبس هم

ید  وت نوتریکا: گفت اش برادرزاده به رو جالل و کشتتید عقب را موهایش جاو
 ...که

 .میخورد بهم انها تردید و شک همه این از حالش نوتریکا
 ...بابا: گفت اخم با طوطیا کند اعتراض خودش اینکه جای به

 مغمومی لحن با و نشتتستتت صتتندلی روی جاوید و داد تکان ستتری جالل
... .جونشتته با زندگی هم اش ضتتربه یه.. کنه تحمل نمیتونه وکه شتتالق:گفت

 بکشنش؟ میخوان



 ....نخونده و حکم قاضی که هنوز: گفت ارامش با جهرمی
 یا..میگذرن حکمش از بیماریش ی سابقه با احتماال: گفت ارامش با هم جالل

 ...میکنن قبول نقدیشو
ستهایش میان را سرش کالفه نوتریکا صبانی شهرام.بود گرفته د  حالیکه در ع

: گفت ادرشبر گوش زیر بود شده بسته دستبند با کمرش پشت که را دستهایش
 بود؟ چی قانونی پزشکی حکم

 .تاس رسیده پایان به دقیقه ده شد اعالم باز که بدهد پاسخی خواست شهنام
 حکم شمرده و ارام میشد جا به جا اش صندلی روی که حالی در رفعت قاضی

شیزه سرمدی شیده مرحومه قانونی پزشکی گزارش طبق:خواند را  با و بوده دو
 جناب گزارش این به استتتناد با... اند شتتده فوت دیازپام قرص تعدد مصتترف

 ئهتبر و مبرا ستترمدی ه شتتید مرحومه به تعرض اتهام از نیکنام نوتریکا اقای
 .میشوند

جازات قانون طبق قای استتالمی م نام ا کایتی میتونن نیک عا بر مبنی شتت  یاد
 ...و بشن داشته حیثیت

 حتی.بود ای ثانیه یک طوفان یک مثل حضتتار کشتتیدن عمیق نفس صتتدای
. میزدند پا و دستتت حکم خواندن نوستتان در لحظه یک هم شتتهنام و شتتهرام

 .بود پاک خواهرشان
 ..باشید داشته شکایت اگه شما: پرسید نوتریکا از رفعت قاضی

 ...قاضی اقای نه: گفت تند نوتریکا
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 به داشتتتند تمایل وجالل جاوید.  انداخت نگاهی جاوید به متعجب جهرمی
ضوع این سیدگی هم مو  کرده تنظیم هم را نامه شکایت جهرمی حتی. شود ر
 .بودند مانده زده شگفت نوتریکا صریح جواب با اما.بود
ضی لحظه چند از بعد  با چطور شما نیکنام خانم: گفت طوطیا به رو رفعت قا

 ...هست خاطرتون چیزی کردید؟ تصادف سرمدی شهرام اقای
 زا داشتتتم من: گفت پته تته با ارام و داد فرو را دهانش اب ستتختی به طوطیا

 .ودب منتظرم دانشگاه در... در جلوی....  نوتریکا بعد... بیرون میومدم دانشگاه
سونه منو بود قرار شتیم ما... بعدش.... خونه بر  عنیی..... میکردیم صحبت دا
 ...بود خیابون به پشتش اما من به رو نوتریکا و بودم خیابون به رو من
 هولش.... همین خاطر به میاد سمتش به سرعت با داره ماشین یه دیدم من بعد
 ....شد چی نفهمیدم هم دیگه و دادم

ضی  سرمدی شهرام به رو پرونده مرور کمی از پس و داد تکان سری رفعت قا
 میپذیرید؟ و نیکنام خانم اظهارات ایا: پرسید
 ...ببینن ای صدمه ایشون نمیخواستم من اما... بله: گفت ارام شهرام

ضی سی: گفت تحکم با و کرد جا به راجا عینکش رفعت قا  قتل هب اقدام میدون
 سنگینه؟ جرایم جز

 عدب کمی و داد توضتتیحاتی رفعت قاضتتی.بود انداخته پایین را ستترش شتتهرام
 ریکانوت به سوقصد به متهم سرمدی شهرام اینکه اعالم ضمن و بست را پرونده
 یکنامن طوطیا که عضوی نق  بت با میلیونی ده ی دیه پرداخت و است نیکنام

 اعالم مختومه را پرونده دوماه از بعد... حبس ستتال هفت و بود شتتده دچارش
 .کرد



 بیاریم؟؟؟ کجا از میلیون ده ما... قاضی اقای دارم اعتراض من: دادزد شهنام
 را شتتهرام ندامت پر ی چهره یا را شتتهنام جز و عز تا نماندند ها نیکنام دیگر و

 .باشند گر نظاره
 !رد؟میک شک او به پدرش هم باز اوصاف این با. کرد رافوت نفسش نوتریکا

 .امد نمی در کسی از صدا خانه به رسیدن تا
 انگیز وله فضا چقدر میکرد فکر بود نکرده تجربه را دادگاه حال تابه که طوطیا

 .داشت شک او به هم هنوز پدرش که مسخره چقدر اندیشید می نوتریکا و بود
 اش وزندگی خودش با کاررا این چرا... شیده طفلک بود؟؟؟ برده یاد از را طیبه

شود چه که کرد؟ شرد می را هایش شقیقه کالفه نوتریکا... ب شتد سعی و ف  ا
 .درنیامیزد هم با را مسائل خیلی
 جاوید میرفت دخترش کمک به که حالی در و فرستتتاد داخل را ماشتتین جالل

 حستاب بحث خودت وقت یه... دادم بهش و نوشتتم و جهرمی چک: پرستید
 ...نکشی پیش وکتاب
یا جالل ندلی راروی طوط فت گاشتتتت صتت خت خودم داداش؟ چرا:وگ  پردا

 ...میکردم
 ...بهتره اینطوری: وگفت زد تلخی لبخند جاوید
ستی چقدر: گفت نوتریکا به رو طوطیا و نگفت چیزی جالل  اینو نینمیتو ؟ ما
 ...بدی هولش تندتر

 است؟ کالسکه مگه.... کوچولو نی نی وای:گفت نوتریکا
 ...برو تر تند ذره یه خوب: طوطیا
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 ....بشین محکم... خوب خیلی: گفت وار شیطنت حالتی با نوتریکا
 ...میزد جیغ هیجان از. بود درامده طوطیا جیغ که کرد دویدن به شروع چنان و

 ردهک فکر بانگرانی هم سه هر. بودند امده حیاط به فورا سیمین و سیما و طال
 .است داده رخ طوطیا برای ناخوشایند اتفاق یک بودند

 .میزد جیغ و میخندید طوطیا اما
 .کرد صدا را نوتریکا و رفت جلو عصبی طال

 ....دیگه دور یه: گفت خنده با طوطیا
 .میخندید طوطیا با همراه.نداشت مخالفتی نوتریکا

 راحت بکشتتیش میخوای ؟ اوردی ستترش بال کم: گفت عصتتبانیت با طال
 ...بشی

 ....بگوید چه ماند نوتریکا
 تدس از را بازویش طال اما کند ارامش کرد سعی و ایستاد دخترش کنار سیما

 .نواخت نوتریکا صورت به محکمی سیلی و کشید بیرون مادرش
 که چشتتمهایی. بود شتتده خیره طال چشتتمان در فقط. نگفت چیزی نوتریکا

 .بارید می ان از خشم و عصبانیت
 ...دیگه کن بس: گفت کالفه سیما

 نشد؟ طوری که حاال: گفت ارام نوتریکا
سخره بغض و حرص با طال ستی چی دیگه: وگفت زد پوزخند م ش میخوا  ه؟ب

 ...دراوردی شورشو دیگه بخندی؟ بهش که... دلقک کردیش حاال
 ....خواستم خودم من... طال کن بس: گفت عصبی طوطیا



.. بودی تو نشست می صندلی روی باید که اونی: گفت طوطیا به توجه بی طال
 ....بردار سرش از دست دیگه.. کردی تباه شو زندگی.... من خواهر نه

 بلندی صتتدای و قیظ وبا گرفت را طال دستتت کشتتیدو جلو را خودش طوطیا
 میزنی؟ حرف چی از تو.. کن تمومش: گفت

 بهش. ..بگیر تحویل بیا: گفت نوتریکا وبه کرد ک پا را چشتتمش اشتتک طال
 زبونت شتدی؟ الل چرا... چیه هان؟.... خبره چه بگو شتده؟ چی بگو....بگو

 نمایی معصتتوم شتتتدی؟ مظلوم چیه حاال... که درازه متر شتتیش همه برای
 میکنی؟

 ....کن تمومش طال: گفت تحکم با جالل
 هب میشد دور انجا از تند هایی قدم با که حالی در و شسکت کامل بغضش طال

 .میکرد حرکت شان خانه سمت
 شتتده؟ بگی؟چی بهم باید چیو: وگفت شتتد خیره نوتریکا به پرستتشتتگر طوطیا

 بود؟ اینطوری چرا طال
 به شتتد بحثشتتون نیما با صتتبحی کم یه.... باباجون هیچی: گفت فورا جالل
 ...ناراحته اون خاطر
صبانی هرچی: گفت نوتریکا از دفاع به طوطیا شه ع  خالی قیهب سر که نباید..با

 ....کنه
 خوبی؟ تو: گفت نوتریکا به رو و

 ...بگیرم دوش میرم... اره: وگفت زد لبخندی نوتریکا
 .شد خانه وارد و
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 ...ان از تر سهمگین شاید... بود نیشتر مثل طال حرفهای
******** 

 .میکرد صحبت ناصر با تلفنی نیوشا
 .نداشت کارش به کاری هم کسی

 تماشتتا تلویزیون که نیما به رو و گذاشتتت میز روی را خورش ظرف ستتیمین
 زندگیتون؟ خونه سر برین میخوای کی پس: گفت میکرد

 ....بیاد نیست حاضر طال: وگفت فرستاد عقب را موهایش نیما
 چرا؟:وگفت کرد اخمی سیمین

 ....بدیم کرایه میخوایم رو خونه: نیما
 بشه؟ چی که: سیمین

ضر طال اینکه برای: وگفت کرد نگاه مادرش به م*س*تقیم نیما ست حا  بیاد نی
 ...کنیم زندگی جا همین داده پیشنهاد اینکه برای... اونجا

 اینجا؟:  گفت مات سیمین
 ...سیما خاله ی خونه یا..اینجا یا: نیما

 .ماسید دهانش در حرف سیمین
 ..خالیه که خونه باالی ی طبقه: داد ادامه ناچارا نیما

 نمیکنی؟ حساب رو نیوشا و نوتریکا: سیمین
ست خاله ی خونه منظورم: وگفت زد لبخندی نیما ش که طوطیا....سیما  واتاق

تاق تا دو هم باال.... پایین ی طبقه اورده  نشتتیمن و هال یه و خالی خواب ا
 ...هست کوچیک

 چی؟: وگفت شد منصرف شام میز چیدن از سیمین



 ...گفته طال: وگفت شد خیره مادرش چشمهای در نیما
 ....تو با کرد زیادی غلط طال: گفت عصبانی سیمین
 ...سیمین: گفت بار شماتت و کرد دخالت جاوید

صبانی اما سیمین سرش به رو ع ضع چه این: گفت پ  شدن که این زندگیه؟ و
 خودت مگه تو برادرشتوهرم؟ و خواهرم ی سترخونه دوماد بشتی بری زندگی؟

 رسمیه؟ چه این نداری؟ زندگی نداری؟ خونه
 نمیتونه که طال.... طوطیاستتت شتترایط.... من مادر: گفت ارامی لحن با نیما

 ....دارن نیاز کمکش به هم جالل عمو و سیما خاله.... کنه ول خواهرشو
 ازهت... کردی ازدواج تازه تو مادر... تو... نه طال کمک: گفت غیظ با ستتیمین

 وقت وضتتعیه؟االن چه این... زندگیتون خونه ستتر برین بلندشتتین... دامادی
 و برین االن الاقل... شتتد کوفتتون اونطور که عستتل ماه.... وگذارتونه گشتتت

 *غ*لب غم زانوی شما نیست این وقت که االن اخه.... بکنید جوونیتونو کیف
 شدست سورچی پاگشا جای به.... کرد راحت و خودش که هم سیما... بگیرید

. بعدشتتم.... شتتد خوب طوطیا کرد رحم خدا... دارم مریض من میگه گرفته
 نیست؟ که تو سر منتش..... افتاده اتفاقه

 هست؟ که برادرم سر: گفت ارام نیما
 کردن؟ پر هم رو تو گوش تو: وگفت کرد فوت را نفسش سیمین

 بازی تنهف این بگو... دختره این شده ای پاره اتیش چه: گفت بلندی صدای با و
 ....باشه نکرده وخشکش تر که بیاره در کسی برای رو ها
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ید فردا همین ندگی ستتر میر نه.... خودتون ز  ی للتتتتتته بشتتی میخوای نک
 ...خواهرزنت

 های زاده خواهر به راجع داری شتتما...مامان: وگفت شتتد بلند عصتتبانی نیما
 میزنی؟ حرف خودت

.... نمیخوام خاطرشتتونو بیشتتتر که هام بچه از... زاده خواهر.... اره: ستتیمین
کاره که ظهرش بامبول از اون....گفتن زنی...  گفتن مردی  از اینم... طلب

 ...االن
 خوب.... تو از اینم میده دق خودشتتو داره الکی الکی که خودم خواهر از اون

 تونینمی تکونم دیگه که چیده وپرتو کرک همچین.... اون دست سپردی خودتو
... ونش راننده شدی تو که شب تا صبح... باش داشته مردونگی پسر... بخوری
 ....بکن کارو اون.... بکن کارو این بزنه زن  طال...بیاری...ببری رو طوطیا

.... گفت اونو طال گفت اینو طال هی.... هان کردی؟ ول و شتترکت وقته چند
 ...بده نشون عرضه خودت از کم یه اخه
... هباش...باشه: گفت مادرش حرفهای از کالفه و فرستاد عقب را موهایش نیما

 ...میکنم صحبت باهاش....چشم
 فردا پس... میکنم و مردم حدیث و حرف فکر دارم من: نالید کالفه ستتیمین

 ...سرخونه داماد شدی نمیگن
 ....دیگه بسه من مادر: گفت شمرده شمرده. بود گرفته سرسام نیما

 تمادر: گفت پسرش به رو ارام جاوید و داد تکان تاسف روی از سری سیمین
 ...باشی اینجا دامادی تازه که تو نیست صالح... داره حق



 حق نوعی به همه.بخورد هوا کمی تا شد خارج خانه از و داد تکان سری نیما
شتند شتر و کمتر میزانی با شاید همه و بود افتاده اتفاق یک. دا  سهیم ان رد بی

 .بودند
سرش و مادر بین. بود شده کالفه نیما ست هم ست با تقدم نمیدان  با قح... کی

 !کیست؟
 .بود اش زندگی لحظات اورترین سرسام

******* 
 به و بود خیره وطوطیا نیوشتتا و ماهان ی نفره ستته صتتحبت به پنجره از نوتریکا

 .میکرد حامدگوش حرفهای
شت... نمیکرد که گوش واقع در  باید صبح اول از اینکه از. میخورد حرص دا

 نمی خوشتتش طوطیا های خنده از و...  میکرد تحمل را ماهان نحس ریخت
شتر هرچه. امد شتر. میکرد نگاه بی صمیم بنابراین.میخورد حرص بی  به رفتگ ت

 روی. میکرد رونمایی ماهان برای معمول طبق که ضعف نقطه دادن نشان جای
شید دراز تختش شقی بحران یک خودش قول به دچار که حامد با و ک  شده ع

 .میزد حرف بود
 ی شتتیفته حاال. میکرد تدریس گیتار موستتیقی کالس در حامد که انجایی از

 ایه زدن حرف تند تند به مدت تمام نوتریکا... بود شتتده شتتاگردانش از یکی
 .میداد گوش حامد

 !بدهد شماره نمیشد رویش بیچاره طفلکی
 .میداد اموزش حامد به را دادن شماره ی طریقه داشت هم نوتریکا
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 .کرد اتاق داخل را اش کله نیوشا.شد باز ارامی به اتاق در
 .بود ایستاده همچنان فضولی با نیوشا اما برود کرد اشاره نوتریکا
 یظغ با و رستتاند اتمام به زود را حرفش نیوشتتا حضتتور خاطر به اجبارا نوتریکا

 ؟...تو میاد میندازه سرشو هرکی است طویله جا این: گفت
 ...پایین بریم بیا پاشو: گفت حرصی و کرد نازک چشمی پشت نیوشا

 حمقا نیوشتتای... پرید جا از فنر مثل ستتپس و کرد نیوشتتا به نگاهی نوتریکا
 .بود گذاشته تنها باغ در را وماهان طوطیا

 .یافت تنها را طوطیا میکرد تماشا را باغ پنجره از وقتی اما
ست شا....میجوید را لبش پو صلش طوطیا.... دیگه بیا: گفت باز نیو  سر حو

 ...رفته
 ی حوصتتله کردن جمع مستتئول من مگه: گفت عصتتابنیت نهایت با نوتریکا

 ....چه من به کنم؟ اجرا سیرک براش دلقکشم طوطیام؟
شا  شمرگ چه برادرش این کرد فکر متعجب ای چهره و داده باال ابروهای با نیو
 .است

 ....نمیکشیم که منتتو... درک به: گفت حرص با
کا قابال هم نوتری هان بگو: داد جواب مت یاد جونتون ما مایش براتون ب  رااج ن

 ...ندارم رو تا دو شما زنکی خاله ورای و شر ی حوصله من... کنه
 جز جز داری اینطوری ستتوختی... بگو هان: وگفت خندید مرموزانه نیوشتتتا
 ...میکنی

صبانی نوتریکا شی رو پایی دم ع شانی و کرد پرتاب او سمت به را اش فر  فورا و
 .خورد بسته در به پایی دم و شد خارج اتاق از



 :میزد حرف خودش با ها دیوانه مثل
 یاد فیلش میره که همچین.... نمیکنه حستتتاب ادم مارو که هستتتت ماهان تا

 ...نره سر حوصلت بخندی بهم که مضحکه شدم اره.... میکنه هندستون
 ...افتاده چیز همه از... انصاف بی: گفت باخودش بعد کمی و

ید... رفتن راه گاه و درس... کردن خر مه....تفریحی های کالس...دانشتت  ه
 ...وهمه

 .میرفت رژه اتاق دور تا دور احمقانه ها احمق مثل
 یک که میکرد خدا التماس که موقع ان به نه. بود درامده هم خودش کفر دیگر

 وطیاط میکرد ارزو که موقع ان به نه.... ببیند باز چشتتمان با را طوطیا دیگر بار
 ...بیاورد خاطر به

. ردک را کار این چرا. بود مدفون بانداژ زیر هنوز. انداخت دستش مچ به نگاهی
 . میزد زار پدربزرگش سرخاک که نمیکند فراموش را شب ان هم هنوز

 چه. میکرد چه میدید ای جدی استیب کوچک ظاهر به اتفاق ان در طوطیا اگر
 روی. اورد خاطر به را چیز همه طوطیا و شتتد تلقی مثبت واقعه این که خوب

 .میکرد نگاه سقف به کشیدو دراز تختش
 .میزد فریاد ببرش خالی جای

 همهر انگشتتت نوک با.... بود میز روی اش اهدایی تستتبیح...زد غلت پهلو به
یا وقتی تا. میکرد نوازش را هایش تان در طوط مارستت مازش بود بی  قضتتتا ن
 .نداشت دیگر خدا با کاری انگار حاال اما.نمیشد
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 نخوانده را نمازش خستتتگی خاطر به هم دیشتتب. بود نخوانده را صتتبح نماز
 یک. انداخت نمی جا هم را یکی و میگرفت را او شتتورحستتینی بار یک... بود
 ...هم بار
 سترسا از. داشت دادن انجام برای کار چقدر گذشته سال تابستان. بود کار بی

 ....عملی و رانندگی ی نامه ایین در قبولی تا بود نتایج اعالم
 !دهد؟ انجام باید کاری چه امسال
 مه رفتن زبان کالس پس... گرفت بود راهنمایی ستتوم وقتی را زبانش مدرک
 .کند تدریس موسیقی اموزشگاه در اگر میشد خوب چه. بود مذخرف برایش

 لیو. انداخت تعویق به را اموزشتگاه به رفتن و نداشتت حوصتله پیش ی دفعه
 .پذیرفتند می را او اگر....بود بیکاری از بهتر حاال

 هم روی به رو ونیوشتتا طوطیا. شتتد خیره باغ به و برخاستتت جا از دیگر بار
 .میخندیدند و بودند نشسته

 وار زمزمه. میداد عذابش نشتتود بلند جا از هرگز عمر اخر تا شتتاید اینکه فکر
 ...نبود من تقصیر: گفت

 .است مقصر او میکرد حس هم گاهی اما
 .داد تکان برایش را دستش. افتاد نوتریکا اتاق ی پنجره به نگاهش طوطیا

 نانچ...  شد خارج اتاق از و کرد مرتب را موهایش و زد لبخند اراده بی نوتریکا
 .باشد پرواز حال د انگار که امد می پایین را ها پله

 .است عزیز برایش چقدر که بگوید او به مناسب وقتی در شاید
ستش که بگوید یانه ستش خیلی که بگوید.دارد دو شترب خیلی.... دارد دو  از ی

 جالب و بود زیبا.نفس اخرین تا ماندن یعنی داشتتتن دوستتت این و... خیلی



 ؟ازدواج.... ایستتتاد لحظه یک. میشتتد مقدس پیوند یک نام اش نتیجه...توجه
ند... بود زود کمی نده لبخ یا با ازدواج. بود لبش روی ای شتترم  با... طوط

 ...میشد باجناق برادرش
شود تکراری نیما برای طال میکرد فکر روز یک. بود دار خنده... هه  وزامر...می

 ...دارد عالمی هم طوطیا با تکراری روزهای میکرد فکر
ته برش هول گاری برود. بود داشتت ند خواستتت باس... وای... ک مادی ل  دا

 چقدر... بچه... زندگی و خانه تشتتکیل... شتتود عروس طوطیا...مراستتم...
ست شت دو سر یک دا شته کوچک پ شد دا  و انواع و ورزش به را او روز هر.با
 گاه هیچ خودش که چیزهایی همه.... میفرستتتاد ورزشتتی های کالس اقستتام

 !میگذاشت؟ چه را نامش...نداشت را انجامش ی اجازه
 ....میشد مهربانی مادر طوطیا

 ...!رفت پیش کجا تا
ید را لبش نوتریکا  تا نبود خودش دستتتت وجه هیچ به که لبخندی با و میگز
 .میرفت نیوشا و طوطیا سمت به کند محوش

 .میکرد نگاه انها ی نفره سه جمع به پنجره پشت از طال
 .رفت طوطیا اتاق به و کرد جمع سرش باالی کش با را موهایش

 .بود خالی خالی اتاقش
 ستتتنمیتوان هرگز دیگر واقعا.بودند برده پایین ی طبقه به را وستتایلش ی همه
 !کند؟ پایین و باال را ها پله این
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تاق در دوری تاق.... زد ا جا...داشتتتت بهتری نورگیر خودش ا تاق برای را ان  ا
 .بچیند طبقه همین در را جهازش بود قرار. میکرد استفاده مشترک
باره گاهی پنجره از دو کا به ن خت نوتری ندا حت چه که ا ندید را  حرف و میخ

 .میزد
 .داد فرو را دهانش اب حرص با
 اما یکردم پاک برنج ظاهر به. بود نشسته اشپزخانه در سیما. امد پایین ها پله از

 .بود معطوف ثابت نقطه یک به نگاهش
 .کشید دست هایش شانه روی و رفت مادرش نزد طال

 بودی؟ کجا: گفت حضورش احساس با سیما
 ....میاره و وسایل نیما عصر...میکردم مرتب رو باال ی طبقه: طال

 برو :گفت میزد هم را تابه داخل محتویات که حالی در و شد بلند کالفه سیما
 ....میکنی چیه را کا این... زندگیت سر

شت خودش مقابل را برنج سینی طال ست صندلی روی بر و گذا ش : وگفت ن
 ....میمونید تنها دست شما برم

 ...میگیره پرستار پدرت: گفت خفه سیما
 هک بود وقت خیلی را موهایش. بود تکیده چقدر. کرد مادرش به نگاهی طال

 شا ای قهوه و کشیده وچشمهای بود شده لوزی مثل صورتش. بود نکرده رن 
 .بودند پژمرده

 .میرفت راه کرده قوز های پیرزن مثل. بود افتاده هایش شانه
 کنه؟ جمع زیرشو میاد پرستاری کدوم: گفت اهسته طال



 فتهاش را سرش و...  کردنش بلند برای: گفت و فشرد هم روی را لبهایش سیما
 ...میکنیم فکری یه ما... خودت زندگی سر برو: وگفت داد تکان
 کنه؟ عود بابا دیسک باز میخوای: گفت غیظ با طال

 .چرخاند می تابه کف تفلون در را قاشق هدف بی سیما
یداد تذکر مادرش قبال چقدر کرد فکر طال  لونتف ته به را فلزی قاشتتق که م

 .حاال ما ا...نزنند
 ....نداره شکایتی نیما: وگفت شد بلند طال

 .داد بیرون سختی به را نفسش سیما
 ...داری احتیاج من کمک به: افزود طال

 .چکید گونه روی ارام قطره دو... بست را چشمهایش سیما
 ...بود مصیبتی چه این: گفت گرفته و وار زمزمه

 خودش به توانستتتت بعد کمی ستتیما....یابید نمی دلداری برای حرفی طال
 .شود مسلط

ها که فکری طال خدوش را ذهنش بود مدت بان به بود کرده م  به کی: اورد ز
 میگیم؟ طوطیا

 .کرد نگاه دخترش به ترس با سیما
خت پایین را ستترش طال ندا فت و ا یدوار میخواد کی تا: گ  با که باشتتته ام

 ...که صورتی در...بره راه میتونه فیزیوتراپی
 جور رو فرانستتته تو اقامت و ویزا کاراهای داره پدرت: گفت تندی به ستتیما

 ...میگفت... هست خوب خیلی دکتر یه میگفت مهناز... میکنه
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 ...هست امیدی که بود یادش فقط. بود گفته چه مهناز کرد فراموش و
 و جابرخاستتت از حرص با. نگریستتت می پریشتتانش مادر به افستتوس با طال

 ....بگیم بهش بهتره: گفت
 در. کرد رها را اشتتکهایش عنان باز و کرد رها صتتندلی روی را خودش ستتیما
 ....بگو بهش تو: گفت حال همان

 .زد خشکش طال
 ....نمیتونیم وپدرت من: افزود سیما
 ردک تر خشتتکش بازبان را لبهایش ستتختی به.... اورده کم نفس کرد حس طال

 ...مامان: وگفت
 ...بشه تر دیر هرچی نمیگی مگه: گفت ارام سیما
 چهی بی و... خودم نه اما... میگم.... باشه: وگفت پرید مادرش کالم میان طال

 .رفت بیرون اشپزخانه از دیگری حرف
شش. شد ولو تخت روی خودش اتاق در صویر. گرفت اغوش در را بال  خندا ت
 .میکرد نگاهش خیره خیره میز روی عکس قاب در طوطیا و خودش ن

 را اش گوشتتی موبایلش ی ویبره صتتدای با. گذاشتتت اش ستتینه روی را قاب
 .بود نیما. داد جواب

 ...بله: گفت حوصله بی
 ...خانما خانم سالم: نیما
 داشتی؟ کاری: طال
 ...بپرسم حالتو خواستم:گفت اهسته نیما
 اینجا؟ بیاری و وسایل نبود قرار مگه: گفت سوالش به توجه بی طال



 کنی؟ فکر بیشتر نمیخوای: گفت مالیمت با نیما
 ...بکن گفتم بهت که و کاری... نه: طال
 ...داریم خونه خودمون ما: گفت اشفته نیما
 رفته؟ یادت.. اینجا بیایم...بدیم اش اجاره بود قرار: گفت عصبی هم طال
 فکر شرو بیشتر: گفت ای شده کنترل لحن با....  باشد ارام داشت سعی نیما
 ...کن

 شتگو تو چی حال به تا دیشب.... زدیم حرفامونو ما: وگفت زد پوزخندی طال
 برگشته؟ نظرت اینطوری که خوندن

ضع اینقدر چرا... طال کن بس: گفت تند نیما شترب میگم من.... میگیری مو  ی
 .کن فکر
ست بابا و مامان فکری؟ چه: طال  طیاطو شرایط این با نمیتونم من.... تنهان د

 ....بذارم تنها رو اونا و
 ...بگیره پرستار قراره عمو: نیما
صله طال ضیح ی حو شت را نیما به دادن تو صبانیت نهایت با. ندا  یا: گفت ع

 ...بکن گفتم که و کاری
 ؟....یا: وگفت امد کالمش میان نیما و

 امادگی نه... نمیتونم من.... هیچی: گفت اهستتته اما... نزد را دلش حرف طال
 ...نه.... دارم و کنم ول شرایط این با رو طوطیا بخوام اینکه
 ...و من با کردن زندگی امادگی نه: افزود نیما
 .نداد اهمیتی اما بود مهم. شد او ناراحت لحن متوجه طال
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 ...زدم حرفامو من: گفت تند
 .نگفت چیزی نیما

ست... گرفت دلش نیما سکوت از شی منت نمیخوا  نهمی در چیزی یا کند ک
 اما....حدود

 ....اینجا میای نهار ظهر: وگفت کرد تر را لبهایش حال این با
 ...دارم کار شرکت تو نه: وگفت کرد ت فو را نفسش نیما
 ...همیم با و شام شب پس: گفت تر مالیم.... است ناراحت هنوز فهمید طال
 .خداحافظ.... اینا مامان ی خونه میرم: وگفت زد پوزخندی نیما

 .کرد قطع...بشنود را طال جواب نماند منتظر حتی
 اشتتک زور از چشتتهایش... میشتتد تر ستتنگین لحظه به لحظه بغضتتش طال

 .میشد خفه داشت که انگار. میکشید نفس سختی به. میسوخت
قه به گاه اش حل نه روی هنوز که خواهرش عکس به و کرد ن ... بود اش ستتی

 رازیرس اشکهایش و شکست بغضش باالخره و کشید طوطیا لبخند روی دستی
 .شد
 ....بود خیره رومیزی به مبهوت سیما هم پایین ی طبقه در
صویر ان در .. ..بود طوطیا هم انجا.... شد خیره سقف به... میدید را طوطیا ت
 جا همه... چیز همه به.... بود که هرجا به... زمانش و عقربه و ستتتاعت به

 !بود نشده مچاله صندلی یک روی قامتش که دختری اما.بود دخترش
 .بارید و بارید... بارید ای وقته چند عادت مثل و گذاشتتت میز روی را ستترش

 ...میشود تمام کی میکرد فکر
******* 



سمان به طوطیا  را رشس نوتریکا نگاه سنگینی با. میکرد نگاه غروب نارنجی ا
 .چرخاند او سمت به

 ندیدی؟ ادم هان؟: نوتریکا
 .... راستی: گفت حرفش به توجه بی طوطیا

 هوووم؟:گفت و گذاشت دهانش در ای هندوانه نوتریکا
 ذهنش در افکار این کی از. کند تنظیم را اش بندی جمله داشتتت طوطیاستتعی

 ...بود ده ندا درستی جواب هم او و بود پرسیده پدرش از. میرفت رژه
 .بگوید نوتریکا بود امیدوار
 ...دادگاه تو روز اون: گفت تامل کمی با طوطیا

 را دیگری ی شتتبهه و شتتتک ی حوصتتله...رفت هم در هایش اخم نوتریکا
 .نداشت
 من: گفت میخوند و حکم داشتتت قاضتتیه که موقع اون چرا: داد ادامه طوطیا
 شدم؟ عضو نق 

 .بود شده خیره طوطیا درچشمان صاف نوتریکا
 به هم وحشتتتناکی طرز به.داد فرو هم با را دهانش اب و ها هستتته و هندوانه

 ...افتاد سرفه
 ...است خوب: کرد اشاره نوتریکا و زد کمرش به مشت تا دو طوطیا
 ...بخور تر یواش خوب: طوطیا

 ...داشت هسته چقدر:گفت نفس نفس با نوتریکا
 میخوری؟ هاشم هسته اییی: وگفت کرد اخم طوطیا
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 ....است خوشمزه خیلی: وگفت خندید نوتریکا
 هندونه؟ های هسته: وگفت کرد جمع را لبهایش طوطیا

 ....کن امتحان...میده حال خیل... میجومشون:نوتریکا
 ...سال صد: گفت و کرد نازک چشمی پشت طوطیا

 ...عسله شیرین میکنی؟ حال رو هندونه: وگفت زد لبخندی نوتریکا
 خریدی؟ خودت: وگفت داد باال را ابرویش طوطیا

 دونههن میخوره من ی قیافه به: گفت باتشتتر و کرد ریز را چشتتمهایش نوتریکا
 بخرم؟
 .میکرد نگاهش هنوز غیظ با هم نوتریکا و خندید طوطیا
 ....نگفتی خوب:وگفت کرد تر را لبهایش طوطیا

کا ید پوفی دل در نوتری ظه یک.کشتت یا کرد فکر لح  هچ که رفت یادش طوط
 .است پرسیده

 بگم؟ چیو: وگفت نیاورد کم
 من به چرا قاضتتیه اون خوب.... ه ه ه ه ا: گفت او حواستتی بی از کالفه طوطیا
 دارم؟ عضو نق  من گفت

 .شد خیره طوطیا پاهای به نوتریکا
یا گاهش مستتیر هم طوط یب را ن کا و کرد تعق ... خوب... وب خ:گفت نوتری

صادف... ی تو تو... میدونی... چیزه  دپری ات حافظه این هم و کما رفتی هم ت
 ...دیگه

 عضوه؟ نق  کدومش اینا: گفت گیج طوطیا
 .کرد شکر را خدا طوطیا خنگی از لحظه یک نوتریکا



 ...نشده خوب پاهات هنوز که تو اخه... میدونی: کرد تفسیر نوتریکا
 هام؟پا خاطر به:گفت تند را اش جمله کند تکمیل نوتریکا نداد اجازه طوطیا

نا دادگاه نظر از... بشتتن خوب تاوقتی پاهات... دیگه اره: نوتریکا .. .چیزه ای
 ....بگو...یارو همین...چیه اسمش
 عضوم؟ نق  اونا نظر از من یعنی: وگفت داد باال را ابرویش طوطیا

 بخو وقتی تا... دیگه اره:گفت وناچارا کرد نگاه درهمش ی چهره به نوتریکا
 ...بشی

 ...بود برچیده را لبهایش طوطیا
 ...دیگه میشی خوب باالخره خوب: وگفت امد جبران صدد در نوتریکا

 !میگفت؟ چه...گزید را لبش و
 اه افتاده عقب مثل خودش یارو: وگفت خندید. کرد نگاهش امیدوارانه طوطیا

 ....عضوی نق  میگفت من به بود
 را قتحقی زودی به طوطیا حال هر به. بود پشیمان حرفش از س  مثل نوتریکا

 !اما.... فهمید می
 ...بچرخون باغ دور منو دور یه بیا: گفت نوتریکا به رو طوطیا

 .نشد متوجه نوتریکا
 راچ که گوشتتت تو زد طال که روزی اون مثل: گفت ای بچگانه شتتوق با طوطیا

 ....میچرخونی منو
 تبد که هم تو: گفت حرص با. میکرد نگاه نشتتتاطش با ی چهره به نوتریکا

 ...نیومد
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ست که طال...دیگه بیا: افزود و خندید غش غش طوطیا  نمنمیز جیغ منم....نی
 ....نزنتت بار این میدم قول من اومدش اگه اصال....بیاد که

 ای؟ اماده: گفت شد بلند... نه بگوید نیامد دلش نوتریکا
 ..اوهوم: طوطیا

 ...بشین سفت: نوتریکا
 حیف...  بزند جیغ طوطیا که بود این اش مزه تمام... کرد دویدن به شتتروع و

 کیف کلی هم همینطوری. بدهد گیر باز دو شتتو خبردار طال نمیخواستتت که
 .میکرد

شت از ساعت شته شب ه سردگان مثل نیما. بود گذ س مبل روی ازلی اف ش  تهن
 .بود

 ...طرف اون برو پاشو: گفت کالفه و گذاشت کنار را اش روزنامه جاوید
 هان؟:نیما

ید  یه هم فردا.... برو خوب اونجاستتتت دلت که تو:وگفت زد پوزخندی جاو
 ...اینجا بیارید وسایلتونو بگیر کامیون

 .کرد اشاره اشپزخانه به نیما
 ...من با مادرت: گفت اهسته جاوید

 ...کن صدا رو طال برو االنم:گفت باز جاوید و زد لبخندی نیما
 .یدکش پایین را دستگیره طال و امد در صدای که شود خیز نیم خواست نیما
 .شد وارد و گفت سالمی طال و زد لبخندی نیما

 کانت سری.بود شکفته گلش از گل که انداخت نیما ی چهره به نگاهی جاوید
 .برداشت را اش روزنامه باز و داد



 .....سالم علیک: وگفت رفت طال سمت به نیما
 نیومدی؟ چرا:گفت دلخور طال
 باالست؟ نوتریکا: پرسید طال که بزند حرفی خواست نیما
 داری؟ چیکارش: گفت و داد تکان را سرش نیما
 .رفت ها پله سمت به و گفت ای اجازه با... هیچی هان؟: طال

 نیوشا؟ پیش رفت طال:پرسید اشپزخانه از کنجکاو سیمین
 ...نوتریکا پیش نه: داد جواب نیما جای به نوید

 کجا؟:گفت جاوید که کند دخالت خواست سیمین
 ....همید بچم دست کاری یه اخرش این... بگیرم عروستو جلوی برم:  سیمین

 ....کوچولویی ی بچه چه:گفت مسخره نوید
 .امد بیرون نوتریکا اتاق از طال که میرفت باال را ها پله داشت سیمین

 ...جون خاله خوبین: وگفت زد تصنعی لبخندی سیمین به رو
 ...خاله مرسی: گفت متقابال هم سیمین

 .بیا خواستی.... خونه میرم من: گفت نیما به رو و شد سرازیر ها پله از طال
 ارجخ خانه از بزند حرفی کسی یا بدهد نشان العملی عکس نیما انکه از قبل و

 .شد
 بود رو خوش و مهربان انقدر که طالیی. بود زده خشتتکش مجستتمه مثل نیما

 .بود امده در رو این به کوتاهی مدت چنین در چطور
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 که بداند میخواستتت کنجکاوانه ستتیمین.کرد پرتاب مبل روی را خودش کالفه
سرش با طال ستن این شد باعث تلفن صدای اما... دارد چکار پ  عدب به را دان

 .کند موکول
 اما میداد جواب ظاهرا سیمین.... بپرسد احوال و حال میخواست که بود مهناز
 . بود نیما ی رفته هم در های اخم به حواسش تمام
ید  که نمیفهمید اصتتال که غرق انقدر... بود کار ستترگرم معمول طبق هم نو

سه حالت این. میگذرد چه اطرافش سبتا هم را خل ست ن شت دو  هب اینکه... دا
 .بود خوب قسمتی تا کمی باشد نداشته کاری کسی

 بود امیدوار.بود هم پستترش حال متوجه اما بود روزنامه به نگاهش هم جاوید
 !کند برقرار اش خاله و عمو ی خانواده و خودش زندگی بین مرزی بتواند

سید پایان به مهناز تماس اینکه محض به شت را تلفن سیمین و ر  زن  ازب گذا
 .بود ناصر ی شماره و بود اصفهان از بار این.خورد

 .بود مهربانی و خوب پسر. داشت دوست را دامادش سیمین
 .شود دامادش شرعا و رسما شهریور اخر بود قرار اینکه خصوص به
مه و ها ی ه هده بر هم کار فا. بود او ی ع مام خوب خلی که هم انصتتتا  ت

 .شود برگزار تهران در بود قرار مراسم. بود داده انجام را ها هماهنگی
 ار واقعیت این باید اما... کند ازدواج زود اینقدر کوچکش دختر نداشتتت توقع
 هم ان ار زندگی یک مسئولیت که است شده بزرگ انقدر نیوشا که پذیرفت می
شد دوش به غریب شهر یک در صر اینکه ضمن.بک سر هم نا  ی اعتماد قابل پ

 گذاشتتته شتتهریور اول برای هم محضتتر قرار. بود شتتده انجام کارها تمام.بود
 .بودند



 هرچند. بود شتتده انجام هم اصتتفهان به تهران از نیوشتتا دانشتتگاه انتقالی حتی
 .نباشد غیره و عسل ماه نگران تا بود گرفته مرخصی ترجیحا نیوشا
 کمک به را اش انتقالی سریع خیلی میشد شوهر کار محل قانون مشمول چون

صر شا بابت از خیالش.بود گرفته نا سرها. بود تر راحت نیو  شانهای دغدغه پ
 .بود بیشتر
شان هنوز هم مریم و نوید شخ  تکلیف سما مثال. نبود م  کی اما بودند نامزد ا

شا خود از رفتن بیرون یا صحبت برای تمایلی نوید بود ندیده هم بار . دهد نن
 مه نوتریکا..بود شده سر درد دچار اخیرا که هم نیما. بود شرکت کارهای غرق

 .داشت خود جای که
 .نمیدانست بکشد راحت نفس روز یک میخواست کی

 .کرد سکوت و شد تمام اش احوالپرسی ناصر
 .میدانست را سکوت این منظور سیمین

 ...بردار و تلفن.... نیوشا: کرد صدا بلند
 ...برداشتم من بذارید شما: گفت فوری هم نیوشا

 به شا زندگی زودتر دارد سر درد میگفتند اینقدر که دختر.زد لبخندی سیمین
 پایین اه پله از نوتریکا دید که میرفت اشپزخانه سمت به.بود رسیده انجام سر

 .میرود
 .بود شده خارج خانه از او چراکه بود شده دیر اما کند صدایش خواست

 .زد سر میجوشیدند گاز روی که هایی قابلمه به و داد تکان سری
********** 
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یا- گه تو طوط قت هیچ دی گه تو.... بری راه نمیتونی و قت هیچ دی  ونینمیت و
 پله... بریب گور به باید و رفتن بوم پشتتت ارزوی کنم فکر... بدویی...بایستتتی
 عمرت اخر تا مجبوری تو که منه خاطر به همش طوطیا....مالیده هم باالرفتن
 ...تو... تو...  تو... کنی تحمل و ویلچر روی نشستن

 
 .زد چن  موهایش به کالفه
 بقیه و خودش سر فرق بر پتک مثل که را حقیقت این میتوانست چطوری واقعا

 .میگفت او به میشدو کوبیده
 ... میکرد هم سر جمله داشت دوباره

 ایبر پاهاتو تصتتادف توی تو.... اومده ستترت بال این من خاطر به تو طوطیا-
 ....دادی دست از همیشه

 ....دارد پا که طوطیا کرد فکر بعد
 !ندارد رفتن راه توان دارد پا طوطیا کرد تصحیح

 ای یزهر سن  به... بود شده بلند چقدر لعنتی. فرستاد عقب را موهایش دوباره
سته او از طال که بود مذخرف چقدر.زد لگدی بود پایش جلوی که  هک بود خوا

 .بگوید طوطیا به را جدیدش شرایط و واقعیت
 !بودند؟ نکرده پیدا او از تر کوتاه دیوار

صال صیر مگر ا سلحه او مگر.بود او تق شته طوطیا ی شقیقه رو ا  که د بو گذا
 ....دهد نجات را جانش حتما

 رمگ دیوانه ی طوطیا... کرد او بالی ستتپر را خودش که کرد غلط طوطیا اصتتال
 میدادند؟ شجاعت مدال او به کرد؟ را کار این چرا بود؟ شده سیر جانش از



 .بودند پاشیده خانه روی سرو به مرگ رن  بود وقت خیلی که بود این جز
 هر طال...کند نگاه اش خاله و عمو چشتتمهای در نداشتتت رو که بود این جز
نه روز هر و روز  درچق کند فکر که طوری...کند رفتار او با غیظ با و طلبکارا

 .نمیدید را لحظات این تا میمرد باید کند فکر... است ی زیاد و اضافی
 چیزی چه خاطر به....داشتتت یادگاری را ستتانتی پنج خط یک جای دستتتش

 .میداد نشان ضعیف را خودش اینقدر
 االح... نکنی پرت منو میخواستی: ومیگفت میزد زل او چشمهای در و میرفت

 ....عمرت اخر تا... شدی فلج..بکش...  حقته
 چرا؟ چرا چرا... کشید صورتش روی دستی
 میگرفت؟؟؟اصال ارام برادرانش دل میمرد هم خودش اگر.... مرد که مرد شیده

شند؟ را او بیایند که کردند حماقتی چنین انها چرا ضیر شود؟حاال چه که بک  ا
 زندان های میله پشتتت حماقت یک خاطر به نفر یک عمر ستتال هفت بودند؟
 میشد؟ خرسند شیده روح بود؟ بخش رضایت شود سپری
 رایشب او بکشد را اگرخودش کرد فکر دخترک که داشت چکار شیده با او اصال

 .میشود پر پر
 زندگی. میرفت راه صتتتاف صتتتاف هنوز اما بازگشتتتت و رفت تامرگ طوطیا
شید نفس....میکرد ست او...بود افتاده رفتن راه از طوطیا...میک  را ها لهپ میتوان
 .کند پایین و باال بار ده روزی

 یکی.میکشتتد را وجدانش عذاب یکی خورد را چوبش یکی کرد حماقت یکی
 ....هم یکی رفت بین از سابقه یک با اش زندگی
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 .میدید را ها ره ستا..انداخت اسمان به نگاهی
 و خودخوری با روز هر روز هر باید چرا اصتتال... دوخت زمین به را نگاهش

 چه او هب دیگران افکار.نبود که صورتی در است مقصر که کند فکر ازاری خود
 .داشت ربطی

ید او تار منطقی با ... داشتتتت یعنی... نداشتتتت هم دینی... میکرد رف
 باشد؟؟؟ بدهکار باید کی تا بود مدیون اگر.نمیدانست

شت شد روانی کم کم دا ستان به کارش هم سر اخر. می شید تیمار  لخیا میک
 .میشد اسوده و راحت همگان
 داد؟؟؟ هلش چرا عقل بی ی طوطیا

 زا او به توجه بی تند.میکرد نگاه ها ماشتتین گذر به و نشتتستتت جدول ی لبه
 .میگذشتند مقابلش

... شتتود اش بیداری کاب*و*س طوطیا با زدن حرف نمیکرد فکر هم روز یک
با را اش زندگی احمق ی دختره  ویر طال قول به انگیزی نفرت ادم که کرد ه ت
 بماند؟؟؟ زنده زمین

 تاثیری چه طوطیا داشتتتت؟ بقیه روی تاثیری چه دنیا این در او ماندن اصتتال
 اینطور ات میمرد بهترنبود میکرد؟ دیگران حال به فرقی چه نبودش و بود داشت؟

 .کرد رفتن راه به شروع و شد بلند نمیکشید؟دوباره رنج
باره زندگی یک بازگردد که کرد التماس خدا به چقدر  ماا.. کند هدیه او به دو

شد سالم او نگفت وقت هیچ شد سرپا....با شمهایش مثال یا...با ... دببین چ
 یط خدا با بعد به این از باشتتد یادش...بروند راه پاهایش کند کار دستتتهایش

 !!!دهد نجات چطور را دیگران که کند



 و دلیل. میزد حرف خودش با و میرفت راه. بود شتتتده متحرک مترستتتک مثل
 . نیست مقصر که بقبوالند خودش به که اورد می توجیه

. دهد ادامه هیجان و شور با را اش زندگی طوطیا میشود هم صورت همین در و
 .میکنند حرکت چرخدار صندلی با ادم همه این

 هک بود او وقتی تا یعنی... نیستتت دنیا اخر که عضتتو یک دادن دستتت از اصتتال
 .برود راه نتواند دیگر که است این دنیا اخر میکرد فکر نباید طوطیا

ند نامزد او با اول اصتتال عد ک قت ب ید را حقی . هیچی...  اول... نه یا... بگو
 .شد خاموش سرانجام بی فکرش
 .کرد فوت طوفان مثل را نفسش

ست شه که را فلج دختر یک میتوان  می متحرک صندلی یک روی بود قرار همی
 کند؟؟؟ قبول همسر عنوان به را نشست

 را هایش ضعف که داشت دوستش اینقدر واقعا میکند؟ کاری چنین کسی چه
 نبیند؟

 سالمی؟ خیلی تو اینکه نه: گفت خودش در صدایی
 .میگفت راست چقدر صدا

 حاضری؟:پرسید خودش از
 ....اره: داد جواب مکث با

 ... ! نبود سالم خودش که کسی. گفت صریح اما کرد مکث هرچند
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 به مخان دختر: میگفت طوطیا به االن میرفت باید. دوخت اسمان به را نگاهش
 میکنی؟؟؟من ازدواج من با حاال.... دادی دست از و ات تنه نصف من خاطر

 ...میکنم خوشبختت
 .کرد فوت را نفسش دوباره

شه برای تو طوطیا-  خاطر به هم همش.... شدی محروم رفتن راه از دیگه همی
 میکنی؟ ازدواج من با.... منه

 میکنی؟ ازدواج من با... بری راه نمیتونی دیگه... شدی فلج-
 فلج تو راستتتی... کنم خوشتتبختت میدم قول من کن ازدواج من با طوطیا-

 ...شدی
 ...ه ه ه اه.... نه نه نه-
 .کن ازدواج من با....بری راه نمیتونی دیگه... شدی فلج تو طوطیا-
 ...فلج دختر کن ازدواج بامن-
 میکنی؟ ازدواج من با... شدی فلج-
 راضتتی...ه ه ه اه جلو؟؟؟ کردی پرت من جای خودتو چرا ی ی ی لعنتی-

 ...تونینمی...نمیتونی...نمیتونی... بری راه نمیتونی دیگه تو...  فلجی شدی
ست- ست خیلی... دارم دو ست منو هم تو... دارم دو شتی دو  فکر بدون که دا

 ای؟ راضی... شدی فلج هان؟ جلوم؟ کردی پرت خودتو
 من با... خیلی....دارم دوستتت من... شتتدی فلج تو...  من خاطر به طوطیا-

 ...من... من طوطیا... میچرخونمت دورباغ روز هر... من... کن ازدواج
 .چکید پایین چشمهایش از تند اشک قطره دو. کشید را موهایش

 .میرفت راه خالی تو و پوچ و هدف بی خیابان در داشت هنوز



یا به چطور میکرد فکر و ند طوط ید میتوا  ستترش به بالیی چه که بگو
 و بزند زل او چشتتمهای در م*س*تقیم راستتت و رک که بود قادر واقعا....امده

 از نشداشت دوست که بگوید یا... شدی منع رفتن راه از همیشه برای تو:بگوید
 ندک ازدواج او با طوطیا میخواهد دلش که بگوید... نیست دین ادای و دلسوزی

 ...را نامش که شوند پسر یک صاحب انها و
 !میگذاشت؟ چه را پسرش اسم راستی

 "واقعیت از تر تل :  پنجم قسمت"
ست جا از ارامی به ساس با. برخا شت میل سرگیجه اح  تختش روی دوباره دا

 .دید را خونش غرق بالش تارش چشمهای اما...  بکشد دراز
سش شت جریان مایعی لبش باالی... داد بیرون سخت را نف  مطع حلقش و دا

 ...میداد خون شور
 هافتاد دوران به ستترش... انداخت پنجره بودن باز به نگاهی. بود شتتده ستتردش

 فتر سیاهی چشمهایش لحظه یک... شد بلند جا از سختی به حال این با بود
 خون اش بینی از هنوز...  رفت جلو قدم یک گرفت دیوار به را دستتتش اما... 
 .شود نجس و بچکد مباداخون که بود فرش نگران. امد می

 نمی را زمان. بود داده تکیه دیوار به...  بود دیدش راس در داروهایش کشتتوی
 .نشست زمین روی و خورد سر حال همان در. لرزید می هایش زانو... دانست

 .نشد چیزی متوجه دیگر و پیچید سرش در صدایی کرد حس
 چشتتمش مقابل تصتتاویر...میشتتد نزدیک و دور که بود گم و گن  صتتداهایی

 .میکرد نگاهش نگرانی با که بود نیما. میشدند واضح
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 گشر به را همیشگی داروی داشت معمول طبق و بود داده باال را استینش نوید
 .میکرد تزریق

 خوبه؟ حالت: پرسید نگرانی با نیما
سته و باز را لبهایش نوتریکا  بهش هم هدیگ دز یه: گفت نوید به رو نیما و کرد ب

 ...بزن
 ...شده تموم.... بود اخریش: نوید

 .میزنند حرف چیزی چه به راجع انها نمیدانست گیج نوتریکا
 ینا به باید حتما.... کردی ضتتعف نخوردی شتتام دیشتتبم: گفت تشتتر با نوید

 ...روزبیفتی
کا مایلی نوتری حث به ت ید: گفت خفه حال این با نداشتتتت ب  هم وت برای با
 بدم؟ توضیح

 .بود ایستاده کمر به دست نوید
ما قل حد تا کرد کمکش نی ند تختش روی ا ما کال. بنشتتی ید حت ی اورا با  داپ

 .امد نمی در صدایش نوتریکا صورت این غیر در میکردند
 ینم هجوم اتاقش به میز شدن واژگون و خواب چراغ شدن پرتاب صدای با اگر

 !!!ماند می بیهوش دیوار کنج حالت این به کی تا نبود معلوم اوردند
نداخت خونش لک از پر خواب رخت و بالش به نگاهی  خواب تو: وگفت ا

 شدی؟ دماغ خون
ید... دهد تکیه جایی به را ستترش میخواستتتت دلش نوتریکا  تختش روی نو
 .میکرد بررسی را داروهایش و بود نشسته



 الود خون هم بود دور هم بالش... بود زیاد تخت باالی و دیوار تا اش فاصتتله
صل... بود  ی گزینه شرایط ان در نوید شاید.... کند چه که بود مانده م*س*تا

 .بود خوبی
شت تهوع  سرش که داد رضایت باالخره نوتریکا و رفت بیرون اتاق از نیما...دا

 .دهد تکیه نوید ی شانه به بود زیادی گردنش برای که را
 .بود بسته را چشمهایش

 خوبه؟ حالت: پرسید اهسته...  نگفت چیزی نوید
 ...نه: گفت رک نوتریکا

 بودی؟ کجا... اومدی دیر دیشب:  نوید
 ....میکردم خفه و یکی داشتم کن فکر: وگفت زد پوزخندی نوتریکا

 ...کنی خفه خودتو داری دوست میدم احتمال ها تازگی: گفت حرص با نوید
 ...خال تو زدی ول ای: نوتریکا

ید : گفت حال همان در. میداد قلکش قل نوتریکا موهای خاراند را گردنش نو
 ...نیستی راه به رو...  بیمارستان میریم امروز

 ...فردا بذار:  نوتریکا
 میشه؟ برگزار اداریتون ی جلسه امروز: گفت حرص با نوید

 .نمیتونم... دارم قرار فرانسه وزیر با امروز نه: نوتریکا
ست نوید  شیر شامل سینی یک با نیما و شد باز اتاق در که بگوید چیزی خوا

 ممیری امروز: وگفت زد زانو نوتریکا مقابل. شتتد وارد کره و وپنیر نان و عستتل
 ...بیمارستان
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 .ودب مانده ساکت نوید که حالی در.... دهد توضیح نوید بود امیدوار نوتریکا
 مرینت کلی دیشب...بزند حرف طوطیا با است قرار امروز میگفت زبانی چه به

 .بود کرده
 .بود شده تر عمیق تهوعش سفید شیر بوی از

 چندش مایع ان میکرد مجبورش و فشتترد می لبهایش به را لیوان زور به نیما
 .دهد فرو زور به را شیرین
 میگرفت را نیما حال طوری صتتورت این غیر در نبود جا ستتر حالش که حیف

 متنفر مشتتتقاتش و شتتیر از میدانستتت بود خوب. نرود یادش دارد عمر تا که
 !است

 ....!!!ماست و کره و پنیر منهای
مده جا ستتر حالش ید. بود ا  را خونی های لکه از پر بالشتتی رو و مالفه نو

 انها فهمدن مادرش که طوری تا بود سپرده کبری بی بی به را بقیه و کرد تعویض
 .کند تمیز را

فت الهی الهی لب زیر مدام بی بی گار میگ  ها گفتن الهی الهی همین با ان
 .میشود خوب حالش نوتریکا
ست نوتریکا شت دو ست... بخوابد باز دا شده بیدار طوطیا هنوز میدان . ستا ن

 .بود خواب هم نیوشا
 بی اب. میکرد نگاه خاموشتتش مانیتور ی صتتفحه به... بود پریده خوابش حیف

 اهینگ دانشگاهش سایت به اول... کرد روشنش و رفت سمتش به حوصلگی
 برمیداشت؟؟؟ تابستانی ترم...انداخت



 عروستتی وجود با نه! بود ن خواند درس همین نبود که حستتی تنها تابستتتان در
 ...میکرد ترکشان داشت جدی جدی خواهرش... نمیشد نیوشا
 .شد روم چت ی صفحه وارد و کشید اهی

 .باشند الین آن نفر سیصد صبح وقت ان نمیگنجید هم نظرش در
 ضعر در و گفت باالیی بلند ستتالم عمومی در... بود شتتده وارد نوتریکا نام با

 .میشدند ظاهر صفحه روی بر که بود ام پی های پنجره ثانیه چند
 ...پسری یا دختری تو که عنوان این با هم همه

 ....خترد میگفت دخترها به و است دختر میگفت پسرها به میکرد کیف چقدر
ضی سی لحن از اگر هم وقتها بع شش ک شغول نفر یک همان با امد می خو  م
 یکی برای را یکی پیغام و اورد می در بازی ضتتایع هم بار چهار ستته... میشتتد

 برای را صتتفحه تا چهار ستته روم چت در همه بود مستتخره... میفرستتتاد دیگر
 !!!هستم تو با فقط میگفتند دروغ بهم اما میگذارند روشن خودشان

شا نام به دختری با که بود ساعت یک به نزدیک  حبتص سیزده صفر سه نیو
 .میکرد

 .بود صبح نیم و ده... انداخت ساعت به نگاهی
 برادرین؟ خواهر تا چند: پرسید چتی دختر از
 ...تا چهار-

 .بود برده ماتش نوتریکا
 چیه؟ اسماشون: زد ام پی

 ....ست نوتریکا یکیشون اسم:  نوشت خنده آرم چند با
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 .کرد باز را نیوشا اتاق در و پرید جا از حرص با نوتریکا
 .شد پرتاب سویی یک به صندلی ازروی فنر مثل نیوشا

 ....میکنی شوهر داری سرت خیر: گفت قروچه دندان با نوتریکا
 !!!میکرد چت خودش برادر با داشت صبح هشت از.. بگوید چه ماند نیوشا

 بود تهگذاشتت باز هنوز که خودش ی پنجره جز به. میکرد نگاه را مانیتور نوتریکا
 ...بود روشن هم تایی شیش پنج

 مشتتخ  قرار ستتاعت داشتتت وی پارک در لعنتی...میخواند داشتتت را یکی
 !میکرد

 اورد می در را اینترنتش ستتیم که حینی و کرد خاموش را کامپیوترش حرص با
 نای از دستتت... میکنی عروستتی داری فردا پس نمیکشتتی؟ خجالت تو: گفت

 برنداشتی؟ هات بازی خراب
 .بود مانده ساکت او جلوی بار اولین برای نیوشا

 نمیدی؟ جواب چرا: وگفت کرد ای قروچه دندان نوتریکا
 تخود قول به مربوط چه تو به اصتتال: وگفت کرد نازک چشتتمی پشتتت نیوشتتا

 ...تو نه مربوطه شوهرم به... میکنم شوهر دارم
 اون نرفتی که موقع اون تا پس... ای خونه این تو هنوز: گفت حرصتتی نوتریکا
 ...باشی ادم باید بکنی هست که اونی از تر بدبخت و بدبخت

 ....بسه ادمی تو: گفت غیظ با نیوشا
 ...ها دهنت تو میزنم: وگفت برد باال را دستش نوتریکا
..  تتربی بی.. خودت دهن تو بزن: گفت حال این با کشتتید عقب کمی نیوشتتا

 ... میگی پرتایی و چرت چه نگفتم بابا به اگه



 یه اصتترن با عصتتری میکردم فکر داشتتتم اتفاقا: وگفت خندید مستتخره نوتریکا
 گفتی؟ براش گهرتو پر و مفید ی نامه شجره.... باشم داشته تماسی

 ...بکشید را موهایش میخواست نیوشا
 ...نداره ربطی هیچ تو به: گفت جیغ با

 ....مربوطه شوهرت به اما... نه من به: وگفت زد لبخندی نوتریکا
 ...برد خودش با را سیم و

 .وردا می در بازی غیرتی اینطوری وقتی میشود مذخرف چقدر کرد فکر نیوشا
ست عجیب قدر چه میگفت... بود گرفته اش خنده کل در ول  امن نوتریکا که ا

 .باشد خودش برادر که نمیکرد فکر ولی... ها باشد روم چت در برادرش
 ...بود شنیده نوتریکا خود دهان از را سایت این هرچند

شید اهی ست. زد لبخندی و ک صر به میدان  هک چرتهایی چه وای... نمیگوید نا
 ... !استغفرا... بودند نداده هم تحویل وبرادر خواهر

 عاشق هم میمرد... بودند شده هم عاشق برادر و خواهر یک که افتاد رمانی یاد
ثل فیلی پف کا م قه ده بیشتتعور... نمیشتتتد نوتری چک او از دقی  و دبو تر کو

 ...است باقی همیشه دوقرتونیمش
 !؟ داشت ربطی چه او به اصال... چندش ی پسره

یل گلم و عزیزم کستتی به امد نمی نوتریکا به  باز اما....  خندید....دهد تحو
 ...گفت نمی نه! میگفت؟ ناصر به اگر..کرد اخم
 .میزد غر خودش با ریز یک همینطور بلند صدای با...  احمق ی پسره
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له از مد می پایین ها پ نه از ستتیمین. ا  اول صتتبح خبره چه: گفت اشتتپزخا
 ؟...صبحی

 ...بپرس ات کرده عزیز ی جوجه اون از: گفت غر با نیوشا
 اینجا؟ بیاد عصر قراره ناصر: گفت و داد تکان سری سیمین

 ...بگیریم کارت بریم قراره: وگفت زد لب ی پهنا به لبخندی نیوشا
 ....اینجا بیاد شام بگو: سیمین

 ....بیرون بریم میخوایم.... دیگه نه: گفت هیجان با نیوشا
ست... نکرد تعارف دیگر و زد لبخندی سیمین  هب دوران این ی مزه تمام میدان

 !است بودنش دونفره
 رفت؟ کجا: گفت میکرد اسفالت نان روی را خامه که حینی نیوشا

 ...خالت ی خونه: سیمین
 .داد فرو را عسلش خامه چای با و داد تکان سری نیوشا

کا دیگر ستتوی از  به چطور درک به روم چت... میزد حرف خودش با نوتری
 ...میگفت طوطیا
 .باشد بیدار بود امیدوار... میکرد هم سر جمله داشت دوباره
 .کرد باز رویش به را در سرخ و کرده پف چشمهای با سیما

 ....خیر به صبح....  سالم: وگفت زد لبخندی نوتریکا
 ....تو بیا... خاله سالم: وگفت زد سردی لبخند سیما

 ...میکردم فکر روش داشتم اتفاقا:گفت ای نمکی لحن با نوتریکا
 .نداد نشان واکنشی سیما



 ارام را در و زد در به ای تقه. رفت طوطیا اتاق ستتمت به راستتت یک نوتریکا
 .گشود

 ...بدهد نشان واکنشی چه ماند لحظه یک
 گریه صدای. داد فرو سختی به را دهانش اب... خورد صورتش در ادرار بوی

 یسخ نظر به که افتاد ستتفیدش ی مالفه به نگاهش.شتتنید می را طوطیا ارام ی
 .گزید را لبش...امد می

 ... هک بگوید او به تا رفت سیما سمت به. بست را در و کرد فوت را نفسش
 ...خاله: کرد صدا ارام

 هنوز؟ بود خواب طوطیا جانم؟:سیما
 بگوید؟ میخواست چه... شد خیره اش خاله ی شکسته ی چهره به نوتریکا
 .میکرد نگاه اش خاله به ملتمسانه و م*س*تاصل. کرد تر را لبهایش

 بگی؟ میخواستی چیزی:پرسید ارام سیما
 ...طوطیا: گفت اهسته و انداخت پایین را سرش نوتریکا
 .افتاد زمین به هوا بی بود سیما دست در که لیوانی

 .گرفت باال را سرش نوتریکا
 شده؟ چی:پرسید نگرانی با سیما

 ...داره ازنی کمکتون به طوطیا: گفت خفه و گرفته لحنی اما ارامش با نوتریکا
شمان در سیما شمهای رن  هم چقدر... شد خیره نوتریکا چ . بود دخترش چ

 .شد طوطیا اتاق وارد و شد رد کنارش از ارامی به
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 جمع را شتتیشتته خرده های تکه داشتتت و بود نشتتستتته اشتتپزخانه کف نوتریکا
 .میکرد

 .میشنید هم را طوطیا و سیما گوی و گفت صدای
 نکردی؟ صدام چرا: نالید می خسته لحنی با سیما

 ....کنم بیدارتون نمیخواستم: میکرد توجیه طوطیا و
 ...میشه زخم تنت اینطوری دختر: گفت تشر با سیما
 یک ار بعدی های تکه.... میگزید را لبش.... برید را دستتتش شتتیشتته تکه یک

 .میکرد جمع دستی
 ...بشورم کامل خوابتو رخت باید االن: گفت باز سیما

 .بشنود نمیخواست نوتریکا
 ....بشه بیدار طال کن صبر.... کنیم حمومت باید: گفت باز سیما

 .فرستاد بیرون بلند را نفسش نوتریکا
ست طلبکار اینقدر طال چرا فهمید می حاال  ینا که بود این خاطر به شاید... ا

 ...!میشد کننده خسته تکراری روزهای
ضر چرا که فهمید می بهتر شاید و ست حا شان ی خانه به نی  و.. ..برگردد خود

 داشت حق و... میدانند مقصر را او دیگران و است مقصر چقدر که میکرد درک
 ...باشد داشته وجدان عذاب که

 شتتتد خوب... کند حس میتوانستتتت او اما امد نمی طوطیا هق هق صتتتدای
 .میکشید خجالت چقدر طوطیا وگرنه. نداد نشان را خودش

 می خون هنوز دستتتش لعنتی... ریخت زباله ستتطل در را شتتیشتته های تکه
 .میکرد گریه هنوز البد هم طوطیا... میکرد غر غر داشت سیما هم هنوز.امد



 .شد خارج خانه از خفگی احساس با
 سوخت می اما... بود کوچک جراحت یک هرچند. امد می خون هنوز دستش

 ...چشمهایش از بیشتر نه ولی
سهایش سب ارامش کمی تا فرستاد می بیرون تند تند نف  به چنگی کالفه.کند ک

 یک باید. میشتتد شتتروع مشتتترکشتتان زندگی اگر شتترایط این با... زد موهایش
 .میگرفتند پرستار

 .میدادند انجام را خودشان کارهای چطور بقیه اما
 بد درچق کرد فکر باز و کشتتید باالیی بلند پوف... زد ها ریزه ستتن  به لگدی
 !!! طوطیا اما باشد عادی میتواند او که است

 .بود نشسته باغ در نیمکت روی ظهر تا
 ...شد پیاده و کرد پارک را ماشین نوید

باد ی چهره دیدن با ته غم کا ی گرف به مستتیرش نوتری مت را  .کرد کج او ستت
شمش  بودن معلوم میداد خرج به حماقت دیگر بار یک اگر. بود ترسیده او از چ

 .میکند پیدایش و رود می وقتش سر کسی چه که
 ...سالم علیک: گفت میشد نزدیک او به که حالی در

 .شد خیره او به و گرفت باال را سرش نوتریکا
 ه؟خونی پیرهنت چرا:گفت متعجب و داد دستش به را هایش دارو نایلون نوید

 .داد نشانش را چکید می خون قطره قطره هنوز که را انگشتش نوتریکا
 ...نباشیا خودت مراقب کم یه: گفت حرص با و کشید پوفی نوید
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کا یت بی نوتری ند جا از حرفش به اهم کت روی را نایلون و شتتتد بل  جا نیم
 .گذاشت

ید  جا واین: وگفت کرد صتتدایش.... نمیزد گیج اینقدر صتتبحی. برد ماتش نو
 ....گذاشتی
شت محلش نوتریکا شان ی خانه سمت به و نگذا  لهپ مقابل در. میرفت خود

 .رفت باال ان روی از پله جای به... افتاد سراشیبی به نگاهش ها
 .کوبید می زمین به حرص با را پاهایش

 .میشد کالفه ندانستن از داشت کم کم
 ...میزد ذوقش در فسنجان بوی. میگفت او به باید که خره باال

ساط سیمین  را در. شد اتاقش وارد مادرش به توجه بی. میکرد فراهم را نهار ب
ست شت و ب ست کامپیوتر پ ش  و اندامی فلج از اطالعاتی اول بود بهتر شاید. ن

 .یکردم صحبت طوطیا با بعدا میکرد کسب بیماران شرایط و نگهداری های راه
 .بیاید پایین نهار برای کرد صدا سیمین
 یا فشاری های زخم ی باره در مطالبی داشت هنوز. نداد نشان واکنشی نوتریکا

 ....میخواند را بود دردناک و وحشتناک هم خیلی که بستر زخم همان
 .میشد تر هم در اش چهره امد می پایین که را سطر هر

 دفعه دچن... نیست گرسنم مامان: گفت بلند صدای با خورد در به که ای تقه با
 ....بگم

 .شد باز ارامی به در
 گفتم؟؟؟ چی نشنیدی مامان: افزود حرصی



 در چوب چهار در که صدا صاحب سمت به متعجب شد باعث لطیفی صدای
 .بچرخد بود ایستاده

 هست؟ اجازه: وگفت زد لبخندی مریم
 اینجا؟.... شما: گفت مریم به رو و برخاست جا از مات نوتریکا

 باید که بود ها ه پروند سری یه... شرکت دوی پا شدم: وگفت زد لبخندی مریم
 ...میدادم نوید تحویل

 ...بزنم تو به هم سری یه گفتم
 گوشه و کرد جمع را د بو افتاده زمین روی که شرتی تی و شلوار و حوله نوتریکا

 خوبی؟: وگفت نشست تختش روی مریم. انداخت ای
کا گاه داشتتتت نوتری ند میکرد ن ید را دیگری بر ابرو چیز چه ببی  ی لوج از با
 .کند دور مریم چشمان

مان در فت حال ه ما... مرستتی:گ یدون خوبین؟عمو شتت ناز و فر  خانم مه
 .کرد اضافه هم را ماهان غیظ با... خوبن

 چطوره؟ ماهان-
 خوبی؟ تو... خوبن همه: وگفت خندید مریم

 ...مرسی: وگفت شد خیره مریم به نوتریکا
 ؟ افتاده اتفاقی... نیستی فرم رو خیلی میگفت نوید: گفت کنجکاوی با مریم

 ...خوبه چیز همه... نه: گفت مکث کمی با نوتریکا
 مطمئنی؟: وگفت نشست سینه به دست مریم

 خوبین؟ شما... اره: وگفت کرد فوت را نفسش نوتریکا
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 ...نیستم بد: مریم
 ننکرد درک وقتها گاهی. دوخت فرش به را نگاهش و داد تکان ستتری نوتریکا
 .بود دهنده ازار مسائل بعضی

 خوبه؟ طوطیا با ات رابطه: پرسید ارام مریم
 تدریاف برادرش برای را اطالعات این. میکرد نگاه او به مشتتکوکانه نوتریکا

 .میکرد
 چطور؟... نیست بد: وگفت کرد تر زبان با را لبهایش و زد لبخندی

نه مریم نداخت باال ای شتتتا یدم همینطوری: وگفت ا  نگران بیشتتتر... پرستت
 ...خودتم
 باشید؟ من نگران باید چرا: وگفت کرد اخمی نوتریکا

 داره؟ اشکالی: وگفت شد غرق او طوسی چشمان در م*س*تقیم مریم
سید حال همان در... بود برده بین ذره زیر اورا هم نوتریکا  اننگر قدر همین: پر

 ...خانم مریم ؟...میشید هم نوید
 .گذاشت نمایش به مریم صورت در را رنجش خانم ی واژه

کا مه نوتری ته: داد ادا ید پیش ی هف ما نو  ستتراغش ندیدم... بود خورده ستتر
 با ماش که بینم نمی اصال واقع در... داشت سردرد که روز پری مثال یا.... بیاید

 ....بزنید حرف هم
 ....کاریه ی مشغله: وگفت زد تصنعی لبخندی مریم

 نمیشه؟ نامزدتون برادر شامل مشغله این: وگفت زد پوزخندی نوتریکا
 .ماند مبهوت مریم



 بمخو امروز من مثال که میفهمید کجا از شما... جالبه خیلی: داد ادامه نوتریکا
 وننصتتایحت با مثال که میرستتونید زود اینقدر و خودتون چطوری... نیستتتم یا

 ...بدید مشاوره
 حق.میکرد باران تیر را او بار شتتماتت نوتریکا. بود افتاده هچلی بد در مریم

 .شود سوظن دچار که داشت
 بحصتت گفت بهم... نیستتتی خوب تو میگفت نوید: داد توضتتیح ناچارا مریم

 ... و... شده بد حالت
 اینجا به رو خودتون ستتریع هم شتتما: گفت را او ی جمله ی ادامه نوتریکا

 رسوندید؟
 ...ردمک اشتباه انگار:وگفت شد بلند جا واز فرستاد بیرون را نفسش مریم

 انگار؟؟؟: وگفت داد باال را ابرویش تای یک نوتریکا
 ....خداحافظ:گفت ارامی به و گرفت او از را رویش مریم

 شدید؟ دلخور من از:  نوتریکا
 .شد خارج اتاق از و.... برم باید دیگه من... نه: مریم

 از...دشخو از...بود عصبانی.  نشست تختش روی.بست را در لگد با نوتریکا
 وای...نداشت را خودش ی حوصله... زندگی از... همه از... شیده از... طوطیا

 ....بقیه حال به
 یخال یکی سر را اش دلی و دق باید. بست را چشمهایش و شد ولو تخت روی

 !نبود مریم از تر کوتاه دیوار... میکرد
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سش مریم ست کاش... کرد رها سختی به را نف ض و رک را منظورش میتوان  حوا
 .کند بیان نوتریکا به

 .شد سرازیر ها پله از تند
 .بیایند هم ونوتریکا او که بودند منتظر سیمین و نوید

 عزیزم؟ شد چی: پرسید سیمین
سلط خودش کردبه سعی مریم  سیمین نیومد: گفت حال همان در... شود م
 ..کنم زحمت رفع منم بدید اجازه اگه خوب... جون

 ...بری نخورده نهار... میذارم مگه کجا؟...  نه: سیمین
 مریم؟ خوبی: وگفت برخاست هم نوید که بود مشوش انقدر مریم
 هک من... جون سیمین خوب... اره: وگفت اورد لب به مصنوعی لبخندی مریم
 ...اجازتون با.... خوردم نهار گفتم
 .افتاد راه مریم دنبال به و... برسونم و مریم میرم: گفت مادرش به رو نوید

 اه پله ستتمت به را نگاهش بعد ای لحظه... میکرد نگاه بستتته در به ستتیمین
 ...حال اما... نهار صرف برای کند راضی را نوتریکا مریم بود قرار. چرخاند
کان ستتری یده میز روی که ظروفی و داد ت هار. کرد جمع را بود چ  خوردن ن
 .نداشت ای مزه تنهایی
نه توستتط کتاب این. . : :  یا مجازی ی کتابخا ( www.98ia.com) نودهشتتت
 : : . است شده منتشر و ساخته

******* 



 اصال واقع در. بود نخورده هم نهار نوتریکا. بود گذشته شب هشت از ساعت
 رب مشغول نوید با اش پدری ی خانه در دیگر شبهای مانند نیما. نداشت میلی
 .بودند شرکت ی ماهیانه سود رسی

 یدد می تلویزیون داشتتت مثال هم نوتریکا.میکرد تماشتتا تلویزیون هم جاوید
 .بگوید طوطیا به میخواست که بود حرفهایی به حواسش تمام اما

 .شد بلند پیامش زن  صدای
 ...بود طوطیا طرف از

 ...ندیدمت اصال امروز کجایی؟: بود نوشته
 ا؟کج: گفت فورا سیمین.  برخاست جا از. بود اشاره همین منتظر نوتریکا
 .رفت اش خاله ی خانه سمت به و گذاشت جواب بی را مادرش نوتریکا

 .گشود رویش به را در سیما صبح مثل
شت و داد عمویش به سالمی شمش که میرفت طوطیا اتاق سمت به دا  به چ

 .خورد طال
سبتا خاطر به که بود مذخرف چه شده شروع برادرش زندگی او ن  وزر این به ن

 .بود افتاده
 .شد منصرف بزندکه حرفی خواست

 .شد طوطیا اتاق وارد و زد در به ای تقه
 .میکرد گوش موزیک داشت طوطیا

 دایص و هیجان با و کرد باز را چشمهایش فورا طوطیا... نشست تختش ی لبه
 ...عجب چه: گفت بلندی
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: گفتو کشتتید بیرون گوشتتش از را هنزفری ستتیم.....شتتد کر کرد فکر نوتریکا
 بزنی؟ حرف بعد بیاری درش باید گوشته تو این نمیکنی درک

 میکنی؟؟؟ درک تو: گفت مسخره وبا داد اش بینی به چینی طوطیا
کا گاهش چپ چپ نوتری فت کرد ن فه: وگ یا  های بومی عین چرا.... اشتتو ق

 شدی؟ انگوالیی
 مگه؟ چمه: وگفت کشید صورتش به دستی طوطیا

 ؟....زدی جوش: وگفت داد تکان سری نوتریکا
 ...بگو کارتو: وگفت رفت او به ای غره چشم طوطیا

 باغ؟ تو بریم: وگفت کرد تر را لبهایش نوتریکا
 ....نمیذاره طال: وگفت کشید اهی طوطیا

 چرا؟؟؟؟: وگفت داد باال را ابروهایش نوتریکا
یا فت حرصتتی طوط یدونم چه: گ  اشتتتی شتتوهرش اون با اینو چرا... م
 ....من سر رو شده خراب روز هر روز هر...نمیدین
.. ..سفیده چشم خواهرت که بس: گفت حال همان در و کشید هوومی نوتریکا

 ..کشیده منتشو چقدر نیما
 خواهر.... رو نیما اقا دیدیم کجا ما.... کی کو؟: غرید طال از دفاع به طوطیا

 ....خدا امون به کرده ول منو
 ...که همن دل ور همین: گرفت جبهه نوتریکا
 ....میخوابن جدا فایده چه: وگفت خندید ریز طوطیا

 .میزد قهقهه او مقل هم طوطیا و خندید بلند صدای با نوتریکا
 ....بشم خاله دارم دوست اینقدر: گفت نوتریکا به رو طوطیا بعد کمی



شت بگیره درد: گفت بعد کمی طوطیا و خندید باز نوتریکا  این بیاد بگو....دادا
 ...دیگه ببرتش و خراش اسمون
 .کردند نگاه خیره خیره هم چشمهای در کمی...  شد ساکت نوتریکا
 ندیدی؟ ادم چیه: گفت نوتریکا جای به طوطیا

 باغ؟ بریم:وگفت داد بیرون را نفسش سختی به نوتریکا
 .نداشت مخالفتی طوطیا

.... دش منصرف اما کند کمکش خواست.برد تختش نزدیک را صندلی نوتریکا
 ...میگرفت یاد باید باالخره
 شدی؟ باغ بیخیال: گفت متجب طوطیا

 ...صندلیت رو بشینی باید خودت: وگفت کرد نگاه او به نوتریکا
 شدم؟ محرم نا: گفت مسخره طوطیا

 ...نداشتی خبر بودی: وگفت خندید نوتریکا
 ....دیگه کن کمکم بیا: گفت لوس طوطیا

 ....کردما ب*غ*لت اومده خوشت خیلی:نوتریکا
 ...خواست رو تو ب*غ*ل کی....  چندش:طوطیا

 باغ دور کلی میخوام.... صتتندلیت رو بپر: گفت ستتر ی اشتتتاره با نوتریکا
 ...بچرخونمت

 این با بود عجیب نظرش در. رساند تختش ی لبه به را خودش سختی به طوطیا
سات همه صال پاهایش فیزیوتراپی جل  بی و نسنگی گرز مثل. نمیکردند یاری ا

 .بودند حس بی و تحرک

http://www.roman4u.ir/


 اندبرس صندلی به تخت از را خودش کرد سعی و گرفت را صندلی های دسته
 .نتوانست اما
 تا ودب منتظر مصتترانه نوتریکا اما... کرد کمک درخواستتت نوتریکا از نگاهی با

 .دهد انجام را کار این خودش
 ...نمیتونم: گفت م*س*تاصل طوطیا

کا فت متحکم نوتری ید: گ  یاد یدبا هم رفتن دستتتشتتویی برای.... بتونی با
 ...بگیری
 هگری چقدر مادرش... بود کننده ناراحت چقدر صتتبح اتفاق کرد فکر طوطیا

 ....استحمام از بعد شد خسته چقدر طال...کرد
 راه شخود بتواند که زمانی تا. میگفت درستتت نوتریکا.  کرد فوت را نفستتش

 .میگذشت سخت خواهرش و مادر به اینقدر نباید برود
ستهایش در را اش وانرژی قدرت و زور تمام سوم بار برای  خودش و ریخت د

 .رساند صندلی به تخت از را
 ....شد حاال..  افرین: گفت لبخند با نوتریکا
: گفت میگذاشتتت صتتندلی جلوی پدال روی بر را پاهایش که حالی در طوطیا

 ....ببندم موهامو بده سرمو کش
 .انداخت طوطیا کنسول میز به نگاهی نوتریکا

 ...خوشگلتره این: وگفت برداشت مشکی کیلیپس یک
 ...من بده: طوطیا

 ...میبندم موهاتو خودم: گفت بچگانه نوتریکا



 و نرم موهای مالیمت با هم نوتریکا و نکرد اعتراضتتی.بود خدایش از طوطیا
 ...بگیرد هم با را همه داشت سعی و میکرد شانه انگشت با را سیاهش

 .بست را ان کیلیپس با و داد پیچ طوطیا موهای دوربه یک
ما...  بود ول و شتتتل خیلی چند هر  ان ترکیب به دستتتت هم میمرد طوطیا ا

 !!!بود بسته را موهایش نوتریکا که چرا...نمیزد
 .ندهند گیر سیما و جاوید و طال تا.. رفتند باغ به طوطیا اتاق تراس در از

 حس چقدر میکرد فکر هم طوطیا. بود اورده در هدایت به را چرخ ارام نوتریکا
 .بست نوازشگر را موهایش نوتریکا که بود خوبی

... یمداشتتت همستتایه یه.... بودیم که دبستتتانی یادته: گفت مقدمه بی نوتریکا
 مدرسه؟ میومد من با.... بود ما سن هم پسرش
 میگی؟ و مجید: طوطیا

 ....اره: نوتریکا
 افتادی؟ اون یاد چطور:طوطیا

 یادته؟... همینطوری هیچی: وگفت کشید اهی نوتریکا
 ...خوب... اره: طوطیا

 شتتده فلج تصتتادف تو که داشتتت برادر یه یادته: گفت مکث کمی با نوتریکا
 ...بود

 ....اره: گفت فکر کمی با طوطیا
شه نوتریکا شت نگه ماه نور زیر باغ از ای گو  نزمی روی طوطیا روی به رو و دا
 ؟...مجید دنبال میومد وقتا بعضی یادته: گفت و نشست
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 با اونم و پاهاش رو مینشتتستتتت همیشتتته مجید... اره: وگفت خندید طوطیا
 ...خونه میبردش صندلی
 فلج داشتتتیم و یکی هم ما کاش میگفتی همیشتته: گفت و زد لبخندی نوتریکا

 ....بریم ور اون و ور این چرخدار صندلی با باشه
 استتکول چقدر...یادمه اره..... خدا وای: وگفت خندید بلند صتتدای با طوطیا
 ...بشم خالص صندلی این شر از زودتر هرچی دارم دوست االن.... بودما

 .رفت هم در اش چهره نوتریکا
 .کرد فوت را نفسش طوطیا

 دادی؟ هلم چرا: گفت ارامی به نوتریکا
 ...بود معلوم که چرایش. شد خیره او طوسی چشمان در م*س*تقیم طوطیا

 ...بدم هولت باید کردم فکر خوب... خوب: گفت ارامی به
 بمیری؟ شاید نکردی فکر: گفت رک نوتریکا
 موقع اون تو خوب: وگفت کرد قالب هم در را دستتتهایش زدو لبخندی طوطیا

 ...بمیرم شاید که نمیکردم فکر این به
 میکردی؟ فکر چی به:  نوتریکا
 ایدب تو میکردم فکر: گفت شتتمرده...  بود خیره او نگاه در قیمم*س*ت طوطیا

 ...بمونی زنده
کا مت به نوتری گاهش زح فت او از را ن خت زمین به و گر هایش. دو  را زانو
 .گذاشت انها روی را اش چانه و گرفت دراغوش
 ؟ میمردی اگه: نوتریکا
 ....هیچی: طوطیا



 هیچی؟ واقعا:نوتریکا
.. .بود ای دفعه یه حرکت یه... دیگه میمردم... اره خوب: وگفت خندید طوطیا

 به تا کنم پرتت باید که میدونستم فقط... میشه چی که نکردم فکرم اصال یعنی
 ...همین... نخوره تو
 چی؟ میشدی کور اگه: گفت بود خیره معلوم نا ی نقطه یک به که حالی در

 ....بودم خواسته خودم خوب:  طوطیا
 نبینی؟ وقت هیچ شاید دیگه که نبود مهم برات: نوتریکا
 ....نه: طوطیا

 چی؟ میفتادن کار از دستات اگه: وگفت کرد نگاهش نوتریکا
 تو حاال.... بودم خواستتته خودم بازم: وگفت انداخت باال ای شتتتانه طوطیا
 دادی؟ گیر چرا امشب

شمان در م*س*تقیم نوتریکا  خاله مبودی بچه یادته: وگفت شد خیره طوطیا چ
 و در بین کنیم پخش تا میداد اش ی کاستته بهمون.... بود پخته نذری ستتیما

 همسایه؟
 .داد تکان را سرش طوطیا

 ...بودی شده خسته اخراش یادته: داد ادامه نوتریکا
 ....رفتم باال پایین رو کوچه بار صد.... اره..وای: گفت خنده با طوطیا

 فتیگ یادته: گفت کند نگاه طوطیا به انکه بی داری خش صتتتدای با نوتریکا
 ؟...میومدم و میرفتم دار چرخ صندلی با کوچه سر تا میشدم فلج کاش

 .شد خیره نوتریکا به م*س*تقیم طوطیا
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کا گاهش هنوز نوتری فت ارامی به... نمیکرد ن گه: گ هات ا تادن ر کا از پا  میف
 چی؟

 ....خواستی خودت میگی بازم: افزود مکث با
 .میکرد نگاهش خیره مسکوت طوطیا

 وچهک ستتر تا میتونی بخوای که وقت هر تا حاال: گفت شتتمرده و ارام نوتریکا
 ....بشی خسته اینکه بدون...  بری...بخوای که جا هر تا... نه یا بیای و بری

 .میکرد نگاهش شده گرد چشمانی و باز نیمه دهانی با مبهوت طوطیا
 ...بودم نخواسته ازت من: گفت خفه نوتریکا
 نیست؟ امیدی هیچ: گفت بغضی پر صدای با طوطیا

 .انداخت پایین را سرش نوتریکا
 ...کرد فوت را نفسش طوطیا

 .گرفت باال را سرش نوتریکا
 .....خواستم خودم: گفت وار زمزمه طوطیا

 .چکید پایین چشمش از ارامی به اشک قطره یک و
سش نوتریکا شک ارام طوطیا. کرد فوت را نف سته نوتریکا.میریخت ا : گفت اه
 ...طوطی
 .شد تر شدید اش گریه اما نکرد نگاهش طوطیا

 ....خواستی خودت که نگفتی خودت مگه: گفت م*س*تاصل نوتریکا
 ....نکن اینطوری: وگفت کرد تر را لبهایش نوتریکا... میکرد گریه طوطیا
 .داد نمی را جوابش طوطیا

 نیستم؟ تو با مگه....کاسکو: گفت باز نوتریکا



 ...باشم تنها میخوام: گفت بریده بریده و دار خش صدای با طوطیا
 .کرد فوت را نفسش نوتریکا
 نشنیدی؟: گفت تند طوطیا

 ....طوطیا: گفت ارامی به نوتریکا
 ....برو....بشنوم چیزی نمیخوام: گفت فوری طوطیا

 .کرد نگاهش نوتریکا
 برم؟ چرا: پرسید زور به

 ....باشم تنها میخوام.... ببینمت نمیخوام: گفت حرص با طوطیا
 داشتتته میتوانستتت مفهومی چه این. استتت افتادن حال در کرد حس نوتریکا

 .باشد
 .....باشم تنها میخوام.... شدی کر مگه: گفت خشنی و مشوش لحن با طوطیا

 .بود مانده باز نیمه دهانش نوتریکا
 .میریخت اشک ارام و میکرد نگاه پاهایش به و بود پایین سرش طوطیا

 ...فقط: وگفت شد بلند جا از بود انداخته پایین را سرش نوتریکا
شهایش طوطیا ش تنها میخوام.... برو.. برو: گفت هق هق با گرفت را گو ... مبا

 ....فهمی نمی چرا
 .نیست این نیاد ته...بگم خواستم فقط: وگفت کرد تر زبان با را لبهایش نوتریکا

 .رفت و
 .میشد تر بلند و بلند طوطیا ی گریه صدای
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 ورط چه او که بشتتنود نمیخواستتت.میشتتد تندتر و تند یش ها گام هم نوتریکا
 دبو محروم داشتنش از خودش خاطر به امروز و داشت دیروز تا که چیزی برای

 .میگریست
 دبو خوران تلو تلو که را هایش قدم...  اش شتتقیقه کشتتیدن تیر احستتتاس با

 .بود شده تل  دهانش و... سوخت می اش معده. داد سرعت
 ...شد خانه وارد

 نهار که ظهرم... کرد ی  غذا کجایی؟ ستتتاعته یک: گفت حرص با ستتیمین
 ...نخوردی
 ...نگفت چیزی نوتریکا
 خوبه؟ حالت: پرسید جاوید

 .کرد رتکرا را پدرش سوال هم نیما که برود اتاقش سمت به میخواست نوتریکا
... داد قلقلک ار لبش پشت غلیظ مایع یک باز که بود نرفته باال بیشتر پله هفت

 .نشود متوجه مادرش تا کرد بیشتر را سرعتش
. بست را چشمهایش. نشست در پشت جا همان. بست را در و رفت اتاقش به

 .فرستاد بیرون سخت را نفسش
************* 

 یک با که طوطیا فریاد صتتدای.... بود ه شتتد خشتتک قاضتتی میز به نگاهش
 .بود فضا متن موسیقی کرد برخورد اتومبیل
 قاضتتی. چرخاند می بودند چیده قبرستتتان در که هایی صتتندلی به را نگاهش

 .بودند ایستاده قبری باالی نفر دو... بود مه از پر فضا. بود نیامده هنوز
 .بیاورند بیرون را پوش کفن ی جنازه یک داشتند سعی و



 .شود خارج خاک از خواهرشان نمیخواستند و میزدند فریاد شهنام و شهرام
 .گذاشتند او پاهای مقابل را جنازه

 .داد فرو را دهانش اب سختی به
 کرد؟ خودکشی ت خاطر به که دختریه همون این: گفت پدرش

 ها هگرفت برق مثل... زد کنار را الود گل کفن از نیمی..... کند نگاه تا شتتد خم
 .بود شده گم سفید های مالفه الی طوطیا صورت. جهید عقب به
 قفشس رن . بود ای غریبه اتاق در... کرد باز را پلکهایش الی البه سختی به
 .شناخت می را
 .داد تکان را سرش سختی به

 .بود خواب و بود گذاشته تخت لبه را سرش نوید
 .میکرد درد کمرش.داد فرو را دهانش اب

 واه. بود متصل دستش به سرمی خون واحد یک....انداخت دستش به نگاهی
 .بود روشن
 فاقیات چه که بفهمد داشت سعی. نشود بیدار نوید تا نداد نشان العملی عکس

 .بود همین بود ذهنش در که تصویری اخرین. بود اتاقش در.... افتاد
 .شد باز ارامی به در

 .میکرد نگاهش لبخند با به روز
 خوبی؟: پرسید ارام میگرفت خودش را فشارش که حالی در

 ...تشنمه: داد جواب هم نوتریکا
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به ندی روز فت زد لبخ  ینا کن صتتبر... بخوری چیزی نمیتونی که فعال: وگ
 ...بعد بشه تموم واحد

 اینجام؟ کی از من: پرسید نوتریکا
 ....رفتی حال از اتاقت در پشت.... دیشب: روزبه

 نمیکنه؟ درد کمرت: پرسید شیطنت با به روز و داد تکان سری نوتریکا
 فهمید؟ کجا از. کرد نگاه او به نوتریکا

 اقات در پشتتت بری حال از خواستتتی بعد به این از: وگفت زد لبخندی روزبه
 ....نیست خوبی جای

... نممیز ستتر بهت باز:گفت و کرد اشتتفته را نوتریکا موهای پیجر صتتدای با و
 باشه؟ مراقبت گذاشتن مثال...کن بیدار خوابتم خوش داداش این

 .شد خارج اتاق از و داد تکان سری و
شک نوتریکا ست... بود شده خ ستش یک. بخورد تکان میخوا  رمس زیر که د

 ...نوید برای بالش بود شده هم یکی ان بود خونی
 .بودند رفتن خواب و شدن سر حال در انگشتانش

. بود یازده ستتتاعت.... میشتتتد بیدار باید که باالخره... میخارید هم گردنش
 نبیرو نوید ستتر زیر از را دستتتش وحشتتیانه و گذاشتتت کناز را برادرانه محبت
 .کشید
 .نشست سی  فنر مثل نوید

 .میداد تکان را دستش نوتریکا
 خبره؟ چه شده؟ چی: گفت گن  نوید

 خبر؟ چه شما... سالمتی هیچی: گفت مسخره نوتریکا



صف اش خمیازه نوید  کانوتری... هان ؟...بودند بیمارستان در چرا.. بود نیمه ن
 ....بود شده بد حالش

سید نگرانی با... شد خیره او به م*س*تقیم سر خوبه؟ حالت: پر  مارو هک تو پ
 ....کردی جون نصف

 .نگفت چیزی نوتریکا
 میخوری؟ چیزی: وگفت داد تکان سری نوید

 بشه؟ میکنی فکر وضعیت این با: گفت حرصی نوتریکا
 ....برمیگردم االن من: گفت و کشید اهی نوید

کا ید و داد تکان ستتری نوتری تاق از نو یدبه. شتتتد خارج ا  مادرش ستتراغ با
 .طرف یک مادرش... طرف یک نوتریکا. بود شبی چه دیشب..میرفت
 ...میکرد گریه دیشب مادرش چقدر
 یک به را نوتریکا و شتتکستتتند را در چطور که امد می یادش وقتی هم هنوز

 کانوتری که گذشت خیر به چقدر. میریخت هری دلش بودند کرده پرت سمت
 .بود ندیده دیگری ی صدمه ساده کوفتگی یک جز

 کی. میخورد بهم بود پزشتتک و اورژانس و بیمارستتتان چی هر از دیگر حالش
 .دانست می خدا کنند سر دغدغه بی را مدت یک میخواستند

 لچروی که دید دور از...  میکرد بیان را نوتریکا حال شرح تلفن در که حالی در
 .ایند می سمتش به طال همراه به طوطیا

 .رساند اتمام به زودتر را تماسش
 .کرد علیک سالم او با طوطیا
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 نیست؟ مالقات وقت که االن: گفت متعجب نوید
 ....نداره کارمون کسی مریضیم خودمون که ما: وگفت زد لبخندی طوطیا

 شده؟ بیدار: گفت طوطیا و زد لبخندی نوید
شین: گفت طوطیا و داد تکان سری نوید شو شوهرت داداش پیش ب  خورب مخ
شب نیما ببین سب و اطالعات...خوابیده کی پیش کرده چیکار دی  من تا نک ک
 ...بیام
 اتاق سوی به داد ویراژ را اش صندلی هم طوطیا و رفت او به ای غره چشم طال

 ...نوتریکا
کا ته را چشتتمهایش نوتری تاق وارد صتتتدا و ستتر با طوطیا. بود بستت  شتتتد ا

ضیا:وگفت شی خجالت تو... دماغون و لوس چقدر بع شت نمیک  زا اتاق در پ
 شده؟ گرون چقدر در االن میدونی نشسته؟ گنج سر من عموی میری؟ حال

 .میکرد نگاه او به داشت باز دهان با نوتریکا
سخره طوطیا شو قیافه: گفت م سی منو خورده؟ ضربه سرت چیه؟... ا شنا  ؟می

 ....ا ا ا طوطیا منم
 .نداشت گفتن برای حرفی هیچ نوتریکا
 ایدب عمرش اخر تا میفهمه دیگه یکی: گفت خودش خاص شتتیطنت با طوطیا

شت دیگه یکی بره راه سورتمه با شت حاال.... میره حال از اتاق در پ  تاقا در پ
 ....میفته حضرت عال اتاق در پشت یاد ادم.... هان میکردی؟ کار چی

 ستترم به خاک شتتده؟؟؟ چپ چشتتات چرا: گفت وطوطیا زد لبخندی نوتریکا
 رد پشت بگو راست حاال... شده جا به جا مغزت.... ها شیکونده و در بد نیما
 ....میکردی چیکار اتاق



 شدی؟ الل: پرسید طوطیا و کرد فوت را نفسش نوتریکا
 .میکرد نگاه او به و برد سرش زیر را دستش نوتریکا
 نوتریکا؟خوبی؟:وگفت کرد خم را گردنش طوطیا

 ....خوبم میبینم رو تو: گفت خفه و اهسته نوتریکا
 .گرفت گر لحظه یک طوطیا

 ....که بودی موت حال در افسردگی از دیشب تو: زد پاتک اخم با نوتریکا
 کنم؟ گریه باز میخواد دلت چیه:  وگفت کرد کج را لبهایش طوطیا

 گفتی؟ اونطوری دیشب چرا: افزود و کرد اخم...  ولی... نه خوب: نوتریکا
 هچراک... داشتتت حق قستتمتی تا کمی دیشتتب خوب. کرد تر را لبهایش طوطیا

 شتتوخی یک میکرد فکر و بود شتتوکه هم هنوز هرچند. بود شتتده شتتوکه واقعا
سخره ست م شود تمام زودی به که ا  به روزی چه به نوتریکا فهمید وقتی اما می

 حتما یدبا که میدانست را این تنها بود که هرچه...  است شده منتقل بیمارستان
 .میگرفت کار را طال م  داشت هم کی از. ببیند را او
 به شیطنت پر و متفاوت لحنی با میرفتی؟ باید تو بری گفتم من: گفت لبخند با

 منو نگفتی نداری؟ شتتعور ذره یه تو اصتتاال: داد ادامه حرص چاشتتنی همراه
 و ستتوستتک و مارمولک و وگل کلوخ و ستتن  همه اون بین باغ وستتط میبری

 میدادم؟ وتکونش کوفتی چرخ این طوری چه میومدم؟ چطوری من جیرجیرک
 وت جونورا و جک ی همه شبه نگفتی.... باشی داشته اگه عقل جو هان؟؟؟؟یه

 ....باغن
 ....حقته: گفت و خندید نوتریکا
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نداخت اش بینی به وچینی داد تکان ستتری طوطیا  رپ....عمته حق: وگفت ا
 دارم؟ فرار پای میکردم؟ چی من میومد سوسک اگه نگفتی... رو

 .باشی تنها خاستی خودت: گفت گرفته نوتریکا
 .چرخاند پنجره سمت به را وسرش
یا فت و کرد رجوع رفع طوط یادی غلط خودم: گ  ول منو که تو با کردم ز

 بود؟ خبر چه اتاقت در پشت حاال.... کردی
 فکر دارم دیشتتب از: گفت خنده با طوطیا و میکرد نگاه او به و خندید نوتریکا
 رود اومده فضتتاحت اون با نیما که میکردی چیکار اتاقت در پشتتت تو میکنم

 ....شکونده
 ...شده تیکه دو در: گفت طوطیا و خندید بلند صدای با نوتریکا
 چقدره؟ وزنم من مگه بابا برو واقعا؟: گفت تعجب با نوتریکا
 ...پس شایعاته: گفت و خندید طوطیا

 رد. میر*ق*صتتید نزده هم طوطیا و خندید بلند حرفش مستتخرگی از نوتریکا
 .میخندید واقع

 تا بود ردهافستت بیشتتتر نوتریکا نظرش به. میگفت پرت و چرت بند یک طوطیا
شید نفس و بود زنده هنوز... خودش  واطرافیانش میکرد درک را مفاهیم... میک

 در خواهرش. داشتتت را مادرش و پدر. بود ستتالم نوتریکا...شتتناخت می را
 راه پاهایش حاال. بود خوب نستتبتا چیز همه... بود جدید زندگی ی استتتانه
 ستترکپ این خاکستتتری چشتتمهای موی تار یک فدای... نمیرفتند که نمیرفتند

چه و لوس هان تازه....!ب ید کلی ما ته پدرش. بود داده ام  فرانستتته در بود گف
 ...داشت امید هنوز پس. دارد وجود ای پیشرفته تجهیزات و ن بیمارستا



 بشتت رفتار از چقدر....بود نکرده مجبورش که نوتریکا. بود خواستتته خودش
 می را او نوتریکا که بود خوب چقدر. میدانستتت خدا بود شتترمنده گذشتتته

 .بخشید
 اماده یدبا دیگر شاید. بود شده راحت خیالش.  کشید عمیقی نفس هم نوتریکا

 ...!و دامادی مراسم برای میشد
************ 

شت و بود داده تکیه موتورش به شه ازپ سیک پلیس عینک شی  اش ای هآین کال
 .دکن بررسی بود کرده را سفارشش حامد که دختری مشخصات داشت سعی

.... ادیداس ی کوله و مشتتکی استتتار ال...  یخی ابی جین ای ستتورمه مانتوی
 !!!بود دهش کشیده س  پای رد گیر غلط با بندش روی که... گیتار مشکی کیف

شت ای سورمه شمایل که دختری هر با ست دختری همان که میکرد فکر دا  ا
 .... بدهد شماره او به حامد طرف از است قرار که

 عرضه بی چقدر حامد اینکه هم همه از بدتر. بود شده خرد انتظار از اعصابش
 گونه این نظرش از... بزند را دختری م  نمیتوانستتتت که مذخرف چقدر. بود

ستند پپه ها ایگرگ ایکس ست حیف. ه شته نسبتا کارهایش از د  وگرنه ودب بردا
ستار ال یک شمش جور بد سورمه و سفید ریز گل مانتوی با صورتی ا  ار چ

 .بود گرفته
 .کرد فوت را نفسش
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 ی شتتانه ی رو گیتارش کیف. شتتد رد کنارش از مشتتخصتتات همان با دختری
 گذاشتتتند می نمایش به را خودشتتان پیستتت روی که ادمهایی مثل و بود چپش
 ...میداشت بر قدم دری ضرب

 ردک فرو جیبش در را دستهایش. داد قرار سرش باالی موهایش روی را عینکش
 کت میکرد تنظیم را اش بندی جمله که حالی در. افتاد راه دختر ستتر پشتتت و

 ....خانم ببخشید: وگفت کرد ای سرفه
 بهت اب را سیاهش شیشه و سفید دور چیونچی عینک. چرخید سمتش به دختر

 .برداشت صورتش روی از
 .یدماس دهانش در کلمه که میکرد انتخاب فعل اش جمله برای داشت نوتریکا

 ....ا...  کا نوتریتتتتت: گفت وار زمزمه اشک پر چشمهای با دختر
کا  هک رنگینی ستتنگین دختر ان کرد وفکر کرد جور و جمع را خودش نوتری

ست ازاده همان میزد حرف ازش مدام حامد شنهاد بار هزار که ا  به بود کرده پی
 ...! میکرد مخالفت نوتریکا هم بار هر و... برود لواسانات در ویالیشان

 ....سوءتفاهمی چه.... تویی: وگفت زد لبخندی نوتریکا
: وگفت انداخت تاپایش ستتر به نگاهی چطوره؟و حالت: گفت زده ذوق ازاده
 توخط گرفتم؟ اتو شماره بار هزار چند میدونی کجایی؟ وقته چند معلومه هیچ

 ؟ کردی عوض
 کورتکن: وگفت زد ای تصتتنعی لبخند او ستتواالت رگبار زیر کالفه نوتریکا
 بود؟ چطور

 نیست؟ یادت... نبودم کنکوری من: گفت مسخره ازاده
 ...شدم خوشحال خوب: وگفت داد تکان سری نوتریکا



شید اهی ازاده صورش... ک  دلش. بود شیرین خواب یک مثل ماه چند از بعد ت
 .بدهد دست از را فرصت این نمیخواست

 ....بخوریم هم با قهوه یه چیه نظرت: گفت تند
 ...نمیدونم... آمممم: وگفت داد باال را ابرویش نوتریکا

 ...نمیاد بدم: وگفت کرد فکر کمی و
 لحن با و..... هستتت خوب شتتاپ کافی یه طرفا این: وگفت زد لبخندی ازاده

 ....همیشگیمون پاتوق به رفتن برای بشه دیر کنم فکر: افزود تلخی
 دراینق که بودی کجا مدت این تو: پرستتید ازاده و زد لبخندی ناچارا نوتریکا

 بود؟ شلوغ سرت
 .شد وارد لبخند با ازاده و کرد باز برایش را در نوتریکا
شید عقب برایش راهم صندلی نوتریکا  ی یرهخ نگاه هایش بازی جنتلمن... ک

 .میکشید خودش سمت به را ها خیلی
 .بود شده غرق او خاکستری نگاه در قهوه فنجان یک سفارش از بعد ازاده

 بودی؟ کسی با مدت این تو: پرسید ارامی به نوتریکا
 ....نه: وگفت فرستاد عقب را موهایش ازاده

 ...خوبه: گفت اهسته و داد تکان سری نوتریکا
 میدی؟ بهم جدیدتو ی ه ر شما: پرسید شوق پر ازاده

 .شد گذاشته میز روی سفارشها
 زم کمی را خودش کاپوچینوی و داد هول ازاده ستتمت به را قهوه فنجان نوتریکا

 کیه؟ گیتارتون استاد: گفت و کرد مزه
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 !داشت؟ ربطی چه کرد فکر ازاده
 چطور؟ ؟...کیایی: گفت حوصله بی

 ادمیه؟ چطور: وگفت شد خیره چشمانش در نوتریکا
 شدی؟؟؟ غیرتی: وگفت زد پوزخندی ازاده

کا قدر. بود جدی نوتری ندش ازاده که ان  به که داد ترجیح و کرد جمع را لبخ
 .دهد پاس  سوالش

 .همین..... نجیبه و متشخ  خیلی....خوب: گفت و کرد اهمی
شی ازاده و داد تکان سری نوتریکا  هتب بگو شمارتو: گفت و دراورد را اش گو

 ...تا بندازم میس
 منم... .نمیاد بدش تو از... دوستامه از حامد: وگفت پرید حرفش میان نوتریکا
 ...بزنم حرف باهات که فرستاده

 .بود زده خشکش ازاده
 حنل همان با ارامی به و کشید سر را فنجانش درون محتویات از کمی نوتریکا

 ...اومده خوشش تو از اون نمیدونستم راستش: گفت دخترکشش
 ...حاال
 قبال تو با که میگم بهش حال هر به: افزود ونوتریکا کرد ریز را چشتتهایش ازاده

 ...داشتم اشنایی
یت کرد فکر ازاده ند... استتتت خوبی موقع فت ت ما: گ  هیچی تو و من بین ا
 ...نبوده

 !بودند؟ هم مثل دخترها ی همه.خندید مسخره نوتریکا
 ...حامد حیف



 ....میدونه خودش دیگه.میگم بهش هرحال به: نوتریکا
 بلند جا از ارامی به و گذاشتتت میز روی استتکناس چند اورد در را پولش کیف

 .شد
ته هنوز ازاده گاهش مبهوت و بود نشتتستت کا. میکرد ن ند نوتری فت ت : گ

 ....خداحافظ
 و مذخرف لحن با و گرفت را جلویش دختری که بود نشده خارج کافه از هنوز

 کجاست؟ ادرس این میدونید شما...  اقا ببخشید: گفت اوری چندش
 من... .عزیزم برو تنها خودت: وگفت انداخت پایش تا ستتر به نگاهی نوتریکا

 .دارم قرار ای دیگه جای
 .شد خارج کافه از تند و

 روف جیبش در را هایش دست انجا تا.بود زبان اموزشگاه جلوی هنوز موتورش
 !دیروز از تر گرم روز هر هوا. میزد قدم ارام و بود برده

 ....وعلیکم: گفت تعجب با نوتریکا و زد سوتی حامد که شد سوار
 .بود ه کرد خشک جا لبهایش روی بزرگی لبخند حامد

 شد؟ چی:پرسید شوق با و زد چشمکی
ستی بی نوتریکا ست: گفت صریحا رودربای  برات گها.... بود سابقم دختر دو

 .بگم جزییات با مهمه
 .بود زده خشکش مجسمه مثل حامد هم همینطوری

عد ند از ب قه چ کا دقی  بدی دختر کل در: گفت و شتتتد موتورش ستتوار نوتری
 ...پاک ی فرشته خیلی نه مذخرفه خیلی نه یعنی.... نیست
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 .کرد فوت را نفسش حامد
 ...برسونمت: نوتریکا

 .فشرد دوستانه و گذاشت او ی شانه روی را دستش و زد لبخندی حامد
 .افتاد راه خانه سمت به کوتاهی خداحافظی با و داد تکان سری نوتریکا

 فروش به مربوط ی مغازه به نگاهش شتتان خانه نزدیک راه چهار از عبور حین
 .افتاد بهداشتی سرویس

شت هماهنگی بود سرش در که ی فکر با شی در را تلفنش شماره. دا  اش گو
 .کرد حرکت خانه سمت به و کرد ذخیره
ستاده هم کنار طال و نیما. بود شلوغ خانه در جلوی  و ماهان و مریم...بودند ای
 .امد پایین موتورش از متعجب. داشتند حضور هم فریدون و مهناز

 .کرد سالم بلندی صدای با
ست شده پیاده شیطان خر از طال که شد متوجه گرفت جواب اینکه از بعد  و ا
 .بازگردند خودشان زندگی سر به نیما با است قرار
 نیما اما. بود کرده بق هم طال و... امد می دلخور نظر به سیما ی چهره چند هر

 ...بود خوشحال
 .کرد فوت را نفسش نوتریکا
 .ببیند را ها چهره تا میگرفت باال را سرش مدام طوطیا

 .بود افتاده اتفاق کررات به نوتریکا ی خیره نگاه مقابل در قضیه این
 .شدند خانه وارد نیما و طال از خداحافظی برای معطلی ساعت نیم از بعد

شغول سیمین و مهناز همراه به هم سیما.... میکرد صحبت جالل با ماهان  م
 .بودند



 .بود نوتریکا به نگاهش اما امد می راه نوید کنار مریم
 ؟...شد راضی چطور: گفت طوطیا به رو نوتریکا
... .میکنم صحبت باهاش دارم کی از... زدم فک که بس: وگفت خندید طوطیا

 .کرد راحت رو همه خیال... داد رضایت امروز باالخره
 .بودند شده اش خاله ی خانه وارد هم با همه.زد لبخندی نوتریکا
 قراره... هاشبا کرد صحبت خیلی هم بابا البته: وگفت کرد تر را لبهایش طوطیا

 ...همین خاطر به بگیرن پرستار من برای
 چی؟ برای پرستار: وگفت کرد اهمی نوتریکا
 .بود عاجز توضیحش از. داد فرو را دهانش اب طوطیا

 .میکرد نگاهش منتظر نوتریکا
 .میداد ادامه سکوتش به همچنان بودو انداخته پایین را سرش طوطیا

کا ماد با نوتری فت خدایی نفس به اعت . ...نداری مشتتکلی هیچ عمال تو: گ
سات صال تو... .پایینه ی طبقه که اتاقتم.... میای و میری که و فیزیوتراپی جل  ا

 ....نداری احتیاج پرستار به
 ؟....همیناست فقط مگه: گفت غیظ با طوطیا

 روب چرخ با... میتونی خودت که هم کردن حموم: گفت جانب به حق نوتریکا
 جفتک که حموم تو... بشتتین صتتاف وایستتتادن صتتاف جای به.. دوش زیر

 .نیست مشکلی پس..... نمیندازن
 .بود گرفته اش خنده طوطیا
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کا فت هم نوتری یه اصتتتال.... گفتم جدی من: گ کار ها فلج ی بق  چی
 هان؟... باشی م*س*تقل بگیری یاد باید که باالخره...میکنن

 ...!فلج برد کار به راحت چقدر. ریخت فرو کرد حس لحظه طوطیایک
شون: گفت طوطیا حالت به توجه بی نوتریکا ستار که هم  االخرهب.... ندارن پر

 ...دیگه کنی عادت باید
 این به عادت از راحت اینقدر اما. نبود القلب قصتتی اینقدر نوتریکا هرچند

 .میشد شدیدتر لحظه هر بغضش طوطیا که میزد حرف وضعیت
 کنم؟ عادت باید عمرم اخر تا: گفت مرتعشی صدای با طوطیا

 .است داده اب به را بندی چه فهمید تازه نوتریکا
 ادتع میگفتی راحت اینقدر میومد خودتم سر بال این: گفت حرص با طوطیا

 هان؟....نیست مشکلی... نداره کاری کن
 ....باشن خدمتت در همه داری توقع: گفت جدی نیفتاد تا و تک از نوتریکا
 ...نه: گفت کند پنهانش توانست نمی دیگر که بغضی با طوطیا

 میکنی؟ گریه چرا: نوتریکا
 .نداشت اشکهایش روی کنترلی دیگر طوطیا

 خودش جواب خودش و بسوزونن؟ دل برات همه میاد خوشت: افزود نوتریکا
فت داد را گه... اره: وگ یه زیر بزن هی الکی... دی یه دل گر . ...کن ریش رو بق

 میشه؟ نصیبت چی
 .بود امده در هق هق به طوطیا

 ....کن بس: گفت تحکم نهایت با نوتریکا
 .بود شده بدتر طوطیا



 ....طوطیا: گفت و گرفت را ویلچر های دسته و زد زانو مقابلش نوتریکا
 .بود خیره هایش زانو به طوطیا

 نه؟ مگه خواستی خودت: گفت حرص با نوتریکا
 .شد خیره نوتریکا به حرص با طوطیا

 ...دمبو نخواسته ازت من... نکن نگاه اینطوری منو: گفت عصبی هم نوتریکا
 ...بشم فلج که خواستم خودم... اره: گفت داری خش صدای با طوطیا

 .کرد فوت را نفسش نوتریکا
 .بود خیره چشمانش در هنوز طوطیا

صبانیت و حرص با نوتریکا صال: گفت ع ... .دادی هل منو که خوردی گه تو ا
 دادن؟ طال کاپ بهت چی؟ که دادی نجاتم
 .میریخت اشک بهار ابر مثل. بود افتاده لرزه به هایش شانه طوطیا

 را یسنگ لگد با اخر دست و رفت رژه جلویش قدمی چند... شد بلند نوتریکا
 .کرد شوت

 او هب نگاهی نوتریکا میکرد پاک را اشتتکهایش دستتتش کف با که طوطیا به
 ...ببخشید: گفت وم*س*تاصل انداخت
 ....وایسا: گفت طوطیا که برود خواست
 .بود ایستاده جایش سر نوتریکا
 ...کن نگاه منو: گفت ای خفه صدای با طوطیا

 .بود ایستاده او به پشت نوتریکا
 ...نیستم تو با مگه: وگفت کشید جلو را چرخ طوطیا
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 .چرخید سمتش به ناچارا نوتریکا
 ....بحثا نای بیخیال: وگفت زد تلخی لبخند و فرستاد بیرون را نفسش طوطیا

 .نگفت چیزی نوتریکا
 باشه؟:  طوطیا

 .داد تکان سری نوتریکا
 ...کردم فکری یه من: گفت اهسته زدود اشک از را صورتش دیگر بار طوطیا

 .بود شنیدن مشتاق نوتریکا
 ....اسایشگاه بفرستن منو کن راضی رو اینا مامان: گفت شمرده طوطیا

 .بود زده خشکش. کردند متصل او به برق جریان کرد فکر نوتریکا
 ....کنن کمکم میشه اونجا: داد ادامه طوطیا

 .گرفت دستهایش میان را سرش و نشست زمین روی نوتریکا
 خوبی؟: وگفت برد تر نزدیک را اش صندلی باز طوطیا

 های پره. دمیکشی نفس تند و بود شده سرخ لبو مثل. کرد بلند را سرش نوتریکا
 ....میشدند بسته و باز تندی به اش بینی

 .داد فرو را دهانش اب طوطیا
 ....میگی مذخرف چرا: گفت خفه نوتریکا
 دیگه که من بعدشتتم... شتتده خستتته مامان.... راهه تنها این: گفت ارام طوطیا
 ...نمیشم خوب

شکش گلوی از را دهانش اب نوتریکا ستاد پایین خ  به یاطوط: گفت مات و فر
 یه که نگفت فریدون عمو مگه... میگی وپرت چرت چرا... کشتتمت می خدا



 براش رو تو های ازمایش و ها عکس مگه معروفه خیلی فرانستتته تو پزشتتتک
 ....هست امیدی که نگفته مگه.... نفرستادن

 ....میکنی باور تو: وگفت زد پوزخندی طوطیا
 !بودند رسیده اینجا به کجا از اصال. داد تکان را سرش نوتریکا
 رسیدی؟ نتیجه این به من حرفهای خاطر به: وگفت کرد تر را لبهایش
 ...اینم فکر تو که وقته خیلی...نه: گفت و انداخت پایین را سرش طوطیا

 .کرد فوت را نفسش نوتریکا
 ....نداری احتیاجی کس هیچ کمک به تو: گفت مکث کمی با

 نمی نوتریکا چرا. بود شتتده خیره او طوستتی چشتتمان در م*س*تقیم طوطیا
 صتتدا را مادرش اینکه روی شتتبها که استتت نوزاد ی بچه یک مثل او که فهمید

 ....بیاید کمکش به اش خواسته اجابت برای تا کند
 تو.. ..بدی انجام خودت کاراتو میگم من طوطیا: گفت مکث کمی با نوتریکا

 یگمم من... باشن خدمتت در نفر چند باید باز هم اونجا اسایشگاه؟ برم میگی
شون که ادم همه این.... نداری احتیاج هم پرستار به حتی تو شکل پاها  ندار م
 یکی هم تو خوب... میان بر خودشتتون پس از طوری چه میکنن زندگی تنها و

 ...اونا از
 مین و مستتائل بعضتتی تو... نمیشتته... نوتریکا نمیشتته: گفت مستتخره طوطیا
 ...تو....فهمی

 ن؟رفت دستشویی مسائلی؟ چه: وگفت گذاشت تمام نا را حرفش نوتریکا
 .کند عنوان را این رویش در رک اینقدر نداشت توقع طوطیا
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 ...بذاره لگن زیرت مادرت میاد خوشت: گفت تند نوتریکا
 ...نوتریکا: وگفت داد دست از را طاقتش طوطیا

 هان؟: گفت حرص با هم نوتریکا
 ....نده ادامه: وگفت انداخت پایین را سرش خجالت با طوطیا

ست تو: گفت جدی نوتریکا صف... سالته بی سردگی ن صه رخاط به خاله اف  غ
ست.... همین خاطر به هم بقیش.... توه ی  االح که نکرده بزرگ دختر سال بی

 ....کنه جور و جمع زیرشو باشه مجبور
 .افتاد می گریه به داشت ز با طوطیا

سته مادرته اون: داد ادامه رحمانه بی نوتریکا ستا یه حال به وای... شده خ  رپر
باید....استتتایشتتگاه بری که حالی به وای... غریبه  خودت فکر به خودت تو
 ...باشی

 شتتدن له حال در شتتخصتتیتش میکرد حس. بود درامده اشتتکش دوباره طوطیا
 .است

 ...کنیب دیگه فکر یه بهتره: داد توضیح او حال وخامت به توجه بی نوتریکا
 ....ترم سنگین بمیرم: گفت بغض با طوطیا

 خفت خودم میخوای.....خوبیه ی ایده... اوووم مرگ؟: گفت ریلکس نوتریکا
ت این از تا کنم  کنی؟ پیدا نجات ِخف 

 .نگفت چیزی طوطیا
 داری؟ اشتتتک چقدر مگه تو دختر... کنم لهت میخواد دلم خدا به:  نوتریکا
 .دیدخن مسخره و... نمیکنی جیش که تو فقط...  طبیعیه امر یه اینم بعدشم
 .....نوتریکتتتتتا: گفت حرص با طوطیا



 ...گرفتم یوب*و*ست تو دست از خدا به.... مرض: وگفت خندید نوتریکا
 .نبود ادب بی اینقدر قبال کرد فکر طوطیا

 ....اشو قیافه: وگفت خندید نوتریکا
 ...اه... دیگه نده ادامه: گفت اخم با طوطیا

کا یا دری این....میگم چی ببین بده گوش ولی... خوب خیلی:  نوتری  مه ور
 ....کردم فکری یه من...کنار بذار رو حرفا این و اسایشگاه برم که

 ...خودت برای بذار فکراتو: گفت حرص با طوطیا
کا له به توجه بی نوتری یا ی جم فت طوط گه: گ  کسفی فرنگی ستترویس یه ا
 ....میشه حل مشکل اتاقت حموم تو بذاریم
 .شد خیره نوتریکا به و کرد پاک را اشکهایش طوطیا

کا هایش نوتری فت کرد تر را لب گه که تو: وگ  روی زا طوری چه گرفتی یاد دی
نه اونم خوب.... ویلچرت روی بشتتینی تخت و صتتندلی  برای... دیگه همی

 مازن که تو درک به شد نجسم... بگیر دوش برو صاحاب بی همین با هم حموم
 .بخشد اتمام را هایش جمله تا کشید عمیق نفس یک و....نمیخونی

 عذاب اینقدر اینطوری. بود نرستتیده خودشتتان ذهن به چطور: کرد فکر طوطیا
 به.میکرد عادت یا... میگرفت یاد باید که باالخره. نمیکرد تحمل را وجدان

 ....فلج ادم همه این نوتریکا قول
سش  به اما ودب شده سفید و سرخ نوتریکا جلوی کلی اینکه با. کرد فوت را نف

 !بود تاملی قابل ی ایده حال هر
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ند هر یت یک این چ ما تل  حقیقتی... بود واقع ید ا  االح که پذیرفت می با
 !میزد را رفتن راه قید باید حاالها

 "جنون مرز تا:  ششم قسمت"
 ودخ چشتتمانش جلوی در صتتامت رضتتا بیوگرافی...بود خیره مانیتور به جالل
شک...میکردند نمایی صل ایرانی که شهرتی پر پز سه در اما بود اال  زرگب فران
 که انقدر. بود اعصاب و مغز ی تجربه پر متخصصین از یکی حاال و بود شده

 به دنیا جای جای از. بود شتتده جهانی شتتهرتش و میخوردند قستتم ستترش به
 .شوند درمان تا امدند می فرانسه

 هک بود فهمیده وقتی اما بزند حرف فارستتی توانستتت نمی خوب خیلی هرچند
 در بیمارانش ی همه به نسبت را او دارد سفر قصد ایران از و است ایرانی طوطیا

 .بود داده او به را ممکن وقت زودترین و بود داده قرار اولویت
 ....حاال اما بود نمانده باقی زیادی مدت زمان ان تا و

 ....! بود وابسته او به دخترش ی واینده زندگی
 برود اهر و بایستتتد پاهایش روی دوباره میتواند زودی به که میفهمید اگر طوطیا
 .میگرفت فرا را خانه کل هایش خنده صدای هم باز مسلما
 در را شتتب تا صتتبح که دختری نه... بود اش زنده ستتر طوطی ان دلتن  چقدر
 نوادهخا سربار کمتر تا میزد سرش به ی جدید فکر روز هر و میکرد سر اتاقش

 اب بود حاضتتر مادرش و پدر راحتی برای دخترش اینکه از هم هنوز. باشتتد اش
 دختر که بد چقدر. میرفت فرو هم در دهد انجام خودش را هایش کار ستتختی

 برای مبادا که بود این وغمش هم تمام و بود شتتتده پژمرده اینطور گلش مانند
 .باشد ساز مشکل اش خانواده



ندمی جو موهای کالفگی با ن  به را اش گ ید من حاال: وگفت گرفت چ  با
 کنم؟ چیکار
 هفتاد احتمال صتتتامت دکتر: وگفت نوشتتید را چایش فنجان از کمی ماهان
 ...بایسته پاهاش روی دوباره میتونه طوطیا یعنی این... داده درصد
 ....بریم نتونیم وقتی: وگفت فشرد را هایش شقیقه جالل
 .بود رنجیدگی و ازخستگی پر نگاهش. بود شده خیره جالل چشمان در ماهان
 ندن اقامت و ویزا من به اگه: گفت جالل که بود ای جمله ادای حال در ماهان

 ....طرف اون بفرستم رو تنها زن تا دو نمیتونم که
هان باره ما یات دو جانش محتو فت کرد مزه مزه را فن خه: وگ  نمی هنوزم من ا

 دارید؟ خاصی ی سابقه مگه شما ؟ چی برای فهمم
 استتتعفا... بودم ارتش افستتر: گفت توضتتیح در.... شتتد خیره ماهان به جالل

.... خوردم مشتتکل به پاریس به اقامت و ویزا تقاضتتای با که هم حاال... دادم
 ...بشم الخروج ممنوع کامل بدم ادامه بیشتر ترسیدم

 ؟...برخوردید مشکل به فرانسه برای فقط:  ماهان
 اواقع.... کنم ستتفر میتونم زیارتی کشتتورهای به فقط: گفت مستتخره جالل

 میمتصتت میتونیم بعد بدیم انجام رو الزمه تحقیقات باید گفتن... مضتتحکه
 ...کنیم گیری
شید پوفی ماهان شه طول ماه شیش خودش این: وگفت ک  ثمک کمی با... میک
شون رو طوطیا ی پرونده: گفت صد هک دخترتونه درمان برای گفتید دادید؟ ن  ق
 ..تا دارید
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 نه انگار اما... گفتم بهشتتون و چیز همه... اره: وگفت امد کالمش میان جالل
 ...میمونه کارشون تو ادم... انگار

 ویزیت و مالقات قرار صتتامت دکتر با اینده ماه دو برای: گفت اهستتته ماهان
شتیم رو طوطیا ستن معلوم...بریم پاریس به وقت اون تا نتونیم اگه... گذا  که ی

 ...بگیریم وقت دوباره بتونیم کی
هان یده ی چهره به ما  کرد فوت را نفستتش... بود خیره جالل دلخور و خم
 میدید؟ مرخصی ی اجازه خوب: وگفت
ندی جالل فت زد لبخ مت به برو... پستترم اره: وگ  وقتتو که ببخش... ستتال
 ..گرفتم
 ....نباشید نگران...هست حلی راه حتما: وگفت داد تکان سری ماهان
 ...خدا به امید: جالل
 در فکری. بود حرکت در خانه ستتمت به و کرد خداحافظی جالل از ماهان
 .شود جاری زبان به تا داشت تمایل حد از بیش و میرفت رژه سرش

 یک را ذهنش تمام. میرفت سو آن به سو این از سرکنده مرغ مثل مدت تمام در
 .داد می ازارش داشت حد از بیش که بود کرده پر فکر
 شتهگ باز شرکت به که زمانی از.... میکرد نگاه ماهان حرکات به متعجب نیما
 .نبود جایش سر حواسش اصال بود

ید  و جر حال در کستتی چه با نبود معلوم تمام ستتاعت یک از بدتر که هم نو
 .است بحث

 منظور نبود مطمئن هنوز اما شتتنید می زبانش از را مریم نام گداری گه هرچند
 ... ! یا است ماهان خواهر مریم



 .باشد ها رفتار قبیل این اهل که بود بعید نوید از
سبتا نوید گنجید نمی هم ذهنش در اما  نامزدش برادر ماهان ی جلو خجالتی ن

 ....دیگر کالم تکه و طعنه چند و... نمیفهمی تو: بگوید راحت اینقدر
 .بود پرت کال که هم ماهان

 .بود رفته فرو ها پرونده در و داد تکان را سرش نیما
 از بیشتتتر ماه ستته هنوز که افتاد می یادش وقتی. نداشتتت دردستتر کم خودش

شان شته ازدواج  سال چند حال به وای میزند مخالف ساز طال اینگونه و نگذ
 ...دیگر
 .شد یکی دستگاه روی تلفن کوبیدن با که کشید اهی
 .رفت بیرون اتاق از و برخاست جا از حرص با نوید

 نوید زمی... بودند اتاق ی گوشه سه در تایی سه که بود این کارشان اتاق خوبی
 ...دو این وسط هم خودش میزن و بود هم روی به رو درست ماهان و

 .داشت مترجم و حسابدار کارمند دو به اختصاص هم دیگر اتاق
شی و سط که کوچکی سالن در هم من سیدگی کارها به بود ها اتاق و  .میکرد ر

 گذشت می عمرش از که کوتاهی مدت در و بود جوری و جمع شرکت کل در
 .باشد داشته صنفانش هم کنار در را شهرتی و نام بود توانسته

 بود رامیدوا.شد مشغول کارش به نوید و ماهان به نسبت خیال بی ترجیحا نیما
 مرتب ای خانه و ستتاده غذای یک خوب عطر میگردد باز خانه به وقتی عصتتر

 .بکشد را انتظارش است منتظرش عشق نهایت با که اراسته همسری
************ 
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 نیوشا؟ چته تو حاال: گفت خنده با ناصر
 ...بیاد خرید باهام ندارم و کسی من: گفت کرده بق نیوشا
 ....کردی خریداتو ی همه که تو: وگفت خندید ناصر
 ...است جهزیه منظورم... نخیرم: گفت اخم با نیوشا
 ...کوفت: گفت ارام نیوشا و خندید بلند صدای با ناصر
 ...تکمیله خونه وسایل...  عزیزم: گفت و خندید تر بلند ناصر

شا صر به متعجب نیو سمی خاطر به. میکرد نگاه نا شتن پیش در که مرا  از ددا
 .میبرد سر به دوستانش از یکی ی خانه در تهران در کی

 .میکرد زندگی اصفهان در باید جدی جدی. بود کرده بغض نیوشا
 شده؟ چی باز: گفت ارامش با ناصر
 ...برم اینجا از ندارم دوست: وگفت خورد فرو را بغضش و کشید اهی نیوشا

ند ناصتتر بانی لبخ فت زد مهر جا باش مطمئن: وگ  و خوب شتتهر اون
 ....نداره فرقی هیچ تهران با اصفهان...قشنگیه

 ...دوره خیلی: وگفت کشید اهی نیوشا
 تستتاع پنج همش اینجا تا اونجا از کله یه ماشتتین با: گفت مالیمت با ناصتتر

 ...راحته امدش و رفت و اتوبانه بعدشم... اختالفه
 .نگفت چیزی نیوشا
 .بود کرده سکوت هم ناصر
 تی؟گرف وسیله براش چطوری... ندیدم که و خونمون من راستی: پرسید نیوشا

 عمو ی خونه ستتوم ی طبقه که مون خونه: وگفت زد مهربانی لبخند ناصتتر
ست ست خوابه دو... قشنگه اونجا... اینا سایلش... شیکه هم خیلی... ا  هم و



... نمیخواستتت مدل که گاز و یخچال و تلویزیون... خریدیم رو کاریا اصتتل
 عوضتتش نیومد خوشتتت هرچی از...نیستتت تهران از کمتر اصتتفهان بعدشتتم

 ....میکنیم
 ...دارم اعتماد تو ی سلیقه به: وگفت داد تکان سری نیوشا
 جدی؟: وگفت داد باال را ابرویش تای یک ناصر
 ...ردیک انتخاب منو تو حال هر به... دیگه اره: وگفت خندید شیطنت با نیوشا
صر شا و خندید بلند نا سید کنجکاوی با نیو ... اولن ی طبقه که اینا عموت: پر

 م*س*تاجر؟ میشینه؟ کی دوم پس
 نمیکنی؟ حساب و نفس: وگفت زد لبخندی ناصر
 بمونه؟ خونه تو تنها:گفت متعجب نیوشا
 ....هستن اینا عمو..هستیم ما.....نیست که تنها:ناصر
 چی؟ کنه ازدواج بعدشم.... باالخره... باشه خوب: نیوشا
صر شید عمیقی نفس نا شه ی خونه اونجا خوب: وگفت ک  هک اینا عمو... خود

 پدرم برای اش طبقه دو خونه اون بعدشتتم... خودش زندگی ستتر رفته دخترش
 باشه قهطب پنج بود قرار... بودند وخریده زمین اون فوتشون از قبل یعنی.... بود
 چهار جواز بعدشتتم... نشتتد قستتمت دیگه که کنیم زندگی جا همون همه که

ست رو طبقه سید طبقه سه به و بگیره نتون  و خوب شوهر هم عموم دختر.... ر
 برای یکی هم طبقه دو اون... داره خودشتتو زندگی که شتتد نصتتیبش پولداری

 .....نفس برای یکی ماست
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: کرد زمزمه لب زیر حال این با... شتتد لذت غرق ناصتتر گفتن ما از نیوشتتا
 ....کنه خدارحمتشون

صر ستش نا ست روی را د شت نیوشا د  کننمی افتخار بهم مطمئنم: وگفت گذا
 ...انتخابم خاطر به

 ....دهاوم گیرش ای تحفه چه کرده فکر... حاال خوبه: وگفت زد لبخندی نیوشا
 .شد همراهش هم نیوشا و خندید بلند ناصر

************ 
شی آالرم صدای با سی و کش... شد بلند جا از اش گو  ودم داد اندامش به قو

 ستتمت به کشتتیدن خمیازه حین الود خواب... کرد پا به را اش فرشتتی رو پایی
شویی ست ست از پس.... رفت د ستها شوی ش سواک و د  اب را صورتش...  م

 ...شست می مخصوص صابون
شمهای در ستری چ . بود شده اغاز معکوس شمارش. بود شده خیره اش خاک

. ایدبی در ناصتتر عقد به شتترعا و رستتما تا بود باقیمانده دیگر روز ستتیزده فقط
که ضتتمن ید از نیمی هنوز ان یدوار... بود نکرده را هایش خر  و طال بود ام
 .باشند داشته وقت عصر برای سیما خاله و مادرش
شت عجیبی ی دلهره... شومی عدد چه...روز سیزده  در هم ان! نبود؟ زود. دا

 که خصتتوص به. بود ها بچه دختر شتتبیه صتتورتش....غریب و دور شتتهر یک
 .بود نکرده کاری دست هم خیلی

 شارنج تا اش بلندی. بودند گرفته قاب را صتتورتش پریشتتان ستتیاهش موهای
 را چشتتمهایش و بود گود کمی پدرش مثل درستتت چشتتمش زیر. رستتید می

 که ییولبها چانه با داشت گندمگونی پوست اینکه ضمن میداد نشان تر درشت



 ودنب چپ هرچند... بود برجسته و کوچک لبهایش فرم بود مادرش شبیه کامال
شمهایش شخ  ها خیلی ی عقیده به البته. میزد ذوقش در کمی چ  ماا نبود م

 .است تابلو اینقدر خودش چشم به چرا نمیدانست
 ...نبود ها عروس شبیه اصال اش قیافه.... زود چه میشد؟ عروس داشت واقعا

 داشتتته هایی ویژگی چه استتتت ممکن ها عروس میکرد فکر خودش قبال یا
 استرس یهشب بیشتر...ترس با امیخته. بود بدی ی دلهره. دانست نمی... باشند

 ویر را سردش دستهای.بیشتر هم ان از کمی نه. بود امتحان از قبل اضطراب و
سش صورت شت خی شش را طوطیا... گذا ست می ساغدو ... بچگی از... دان

 جمع اشتتک چشتتمهایش در شتتد عث با بود افتاده طوطیا برای که اتفاقی اما
 بخت ی خانه به شتتب یک در ستته هر طوطیا و نوتریکا و او میکرد فکر. شتتود

 را خودش زندگی کدام هر حاال نشتتدنی جدا قلوهای ستته. میشتتوند رهستتپار
 .داشت

... استتت شتتدن مزدوج حال در خواهرش نمیکرد فکر اصتتال که هم نوتریکا
 !مزدوج اتحاد
 اتحاد این ستتر چقدر...  میداد درس را ها اتحاد وقتی معلمش خیر به یادش

 .....میخندیدند مزدوج
ستان در چقدر شان با دبیر ستان سخره طوطیا و دو  واجازد روزی اگر میکردند م

یایی مردهای.کنند نمی که ها چه... میکنند فالن... کنند  تیپی خوش از... رو
 یک داشتتتن... لوکس زندگی داشتتتن از. کرد نگاه چشتتمهایشتتان در نمیشتتد

 ! هکتاری باغ یک در لوکس عروسی.... کاخ
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 ای ساده ظاهر ساده شغل که ای ساله هفت و بیست جوان پسر با داشت حاال
 .میکرد اغاز را اش زندگی دیگر شهر یک در بود شهرستانی و داشت

 چه ناصتتر اصتتال... بود چه داشتتت رو پیش در که واقعیتی و بود چه رویایش
قدر دلش در که داشتتتت ندی! بود کرده باز جا این بانی... زد لبخ  مهر

 سادگی همین... داشت سادگی....داشت لطافت....داشت احساس...داشت
 .میکرد گرم را تنش تمام که حسی. بود خوبی حس.ارزید می دنیا یک اش

 زیبای خودش مگر...نمکین و ستتتاد ی چهره... نداشتتتت ای فخورانه زیبایی
 ومادرش پدر که بود خوب انقدر. بود خوب ناصتتر... بود ستتیندرال یا خفته

 .بودند کرده فراهم را چیز همه سریع اینقدر
 .داشت اعتماد اش خانواده به

ستند را صالحش انها صر پس... میخوا ست. بود خوب نا شبختش میتوان  خو
ضع... کند شان از شاید... نبود بد که هم شان مالی و  ماا تر پایین کمی خود
 .بودند خوب هم انها

 فرش زیر عقرب شتتوهر خواهر مثل او به نگاهش... داشتتت دوستتت را نفس
 .بود دوست یک مثل او به نگاهش.... نبود
 ...کنند زندگی هم ر کنا در و هم با بود قرار... مهربان و خوب دوست یک
ستند می رخت دلش در انگار... بازی خاله نه.... واقعی زندگی یک  بدون. ش

ما....مادرش ید...نی کای....نو ندش نوتری یا... چ ثل که طوط  خواهرش م
 که خواهری. بود خواهرش واقعا.... نه مثل. بود خواهرش... کرد اصالح...بود

 .باشد داشته چاقو ر*ق*ص اش عروسی در توانست نمی



 روزهای چقدر... بود غنیمت بود مانده زنده که همین بستتت را چشتتمهایش
 .بودند گذرانده را بدی

 ...!نبود ها عروس شبیه اصال. پاشید صورتش به اب مشتی
 .داشت را گریستن سیر دل یک هوای دلش

 بالشتتش روی را ستترش. رفت اتاقش به و شتتد خارج دستتتشتتویی از ارامی به
 روی ارام اشتتکهایش. کرد ایستتت عروستتکهایش کمد به نگاهش... گذاشتتت

شدند جاری هایش گونه شد تن  اتاقش برای دلش. می سایلش.می سب... و  ابا
 .بود نینداخته دور هم را انها از یکی حتی که هایی بازی
 هنوز را و دبو کرده درستش دبستان پنجم که کاردستی... شد تر شدید اش گریه

 .داشت
 گردن شال... همینطور هم را بود کشیده مادر روز برای راهنمایی که ای نقاشی

 از یکی دنگر به هم را بودش بافته فن و حرفه کالس سر که بافتی کش صورتی
 .بود پیچیده شقایق نام به هایش عروسک

 دوباره. امدند می فرود صتتورتش به تر تند اشتتکها...بستتت را چشتتمهایش
سکهایش کمد به نگاهش...کرد باز هم از را پلکهایش شمش. بود عرو  روی چ

 بود شتتده بدرن  و کدر زمان گذر در که زردی فرفری موهای با عروستتکش
 یاب چشمهای... صورتی و ابی ریز های گل با صورتی دار چین پیراهن...ماند

 عروستتک پستتتونک تا بود کرده ستتوراخش پرگار با که لبی....گرد و درشتتت
 بود دهکر پاره را لبش اینکه از بعد... کند فرو شقایق دهان در زور به را دیگرش
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 یادش... بود زده الک هم را کوچکش های دست انگشتان...  بود شده ناراحت
 .بود کرده بازی او با چقدر خیر به
 می را شتتقایقش قلب روی وقتی که قرمز گل ی گوشتتواره هنوز حال این با

 خاموش و روشن... میخواند را من قشن  عروسک ای کودکانه صوت... فشرد
 های گوشتتواره شتتدن وخاموش روشتتن از چقدر که امد می یادش.شتتدند می

 ! میکرد ذوق قرمز
... ودش خفه صدایش تا گرفت دهانش جلوی را پتو.افتاد می هق هق به کم کم

 ...کند ازدواج نمیخواستتت اصتتال... بدی صتتبح چه... بود گرفته دلش چقدر
ست  اب خداحافظی یعنی زندگی یک شروع... کند اغاز را نویی زندگی نمیخوا

... 
 هیجان اب بود ناصر حتما.شد بلند موبایلش زن  صدای. ماند پایان بی فکرش

ست شک از را صورتش تند. برخا صر تا سرفه تک چند. کرد پاک ا  وجهمت نا
 .نباشد ریزانش اشک از ناشی دار خش صدای

 ....بله: داد پاس  ارامی به
 ....خیر به صبحت... عزیزم سالم-

 ودب خواهد شتتیرین چقدر ناصتتر با زندگی کند فکر باز اینکه برای عزیزم همان
 !!!بود کافی

 ضافم برسانند اتمام به را تماس دادند رضایت که بود گذشته یازده از ساعت
 .میکردند زیارت را یکدیگر هم عصر اینکه بر
 در ششقایق به راجع فکری دیگر که بود حالی در. امد بیرون ازاتاقش هیجان با

 !بود کرده پر ناصر را همه جای... نبود ذهنش



 .رفت اش خاله ی خانه سمت به صبحانه صرف از بعد
 .بود انجا هم طال

 نیوشا؟ خوبی: گفت حوصله بی طال. رفت طال سمت به هیجان با
 خوبه؟ داداشم خوبین؟ شما... داداش زن بله: گفت شوق با نیوشا

 ...مار زهر: گفت مسخره طال
 کنم؟ صدات داداش زن داره اشکالی....مگه چیه: گفت خنده با نیوشا

 ....نگو میاد بدم: وگفت زد لبخندی طال
 د؟خری بریم میاید من با عصر راستی.... چشممم: وگفت زد لبخندی نیوشا
سته سیما  لیک... بپزم شام باید.... نمیکنم وقت من...جون خاله نه: گفت اه

 ...دارم کار
 .شد خیره طال به امیدوارانه نیوشا

 ....ندارم و کردن خرید ی حوصله منم راستش: گفت اهسته هم طال
 .خورد بر نیوشا به... چرا دروغ

 را اتاقش در طوطیا بگذراد نمایش به را اش ناراحتی اش چهره در اینکه فرصت
 ..خانم عروس احواالت... اینجاست کی ببین...  به به: وگفت کرد باز

 حال... خواهر علیکم ستتالم: وگفت امد طوطیا ستتمت به هیجان با نیوشتتا
 ....اشنا امسال دوست پارسال بابا... شما

 ...بودیم هم دل ور دیروز که تو منو... مرض:طوطیا
 ...میخوابم تو پیش میام باز شب من: گفت خنده با نیوشا

 میدن؟ اجازه اقاتون: وگفت خندید طوطیا
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 ...منه دست خودشم ی اجازه... کرده زیادی غلط اقامون: گفت مسخره نیوشا
 ...ناخلف دیکتاتور ای: وگفت کرد ریز را چشمهایش طوطیا
شا ست که همین: وگفت کرد کلفت را صدایش هم نیو  ربهگ گفتن قدیم از.. ه

 ....میبره حساب ازم موش عین اقامون که فعلناش... بکشی هجله دم باید رو
 ...ندزدن پا به اقاتون: وگفت خندید طوطیا
 خرید؟ بریم من با میای عصر: وگفت پرید دیگری موضوع به نیوشا

 ....داره اومدن راه پای خیلی: گفت طال که دهد جواب میخواست طوطیا
 ...داره که چرخ: گفت طوطیا جای به نیوشا

 لشو... میشتته ستتربار بدتر میگیره پاتونو و دستتت جلوی: گفت حرصتتی طال
 ...برو نفس با... کن

 ویجل اینچنین که بود مهربانش و دلستتوز خواهر این... بود برده ماتش طوطیا
ست جلوی بار؟ سر! میزد؟ را حرف این رویش سی چه پای و د  ودب گرفته را ک

 .نداشت خبر هم خودش که
ته....نیستتتت تهران که نفس: گفت ای علنی دلخوری با نیوشتتتا  هدیگ ی هف

 ....میاد
 .نداد نیوشا به جوابی و رفت اشپزخانه سمت به طال

 .است رفته فرو هم در هایش اخم هم طوطیا نفهمد که بود رنجیده انقدر نیوشا
 زودی به بود درستتت. بود کرده بق اش چهره... بود ایستتتاده راستتت نیوشتتا

سئولیت شد این بر دلیل این اما میگرفت برگردن را خانواده یک م  سنش هک نمی
 .بود شده ناراحت...  باشد سال بیست از بیشتر



 مه نمیتوانستتت خیلی قلبی ناراحتی با که هم مادرش... نداشتتت خواهر که او
 .نداشت دماغ و دل که هم سیما خاله. بیاید پایش

 ...نیوشا: وگفت امد سمتش به ارامی به طوطیا
 !بود؟ شده فلج چرا. کرد نگاه او به نیوشا

... دمکر دانلود برات جدید رمان یه بیا: وگفت نداد ز برو را اش ناراحتی طوطیا
 ...کردن تعریفشو خیلی سنجی نظر تو

 ...خرید بریم که میاد ناصر... خونه برم باید: وگفت زد لبخندی نیوشا
 ..ناصرت اقا این با مارو کشتی: گفت مسخره طوطیا

مه...نزد حرفی نیوشتتتا یا جواب منتظر و... فعال: وارگفت زمز ماد طوط  از و ن
 .شد خارج اش خاله ی خانه

 اریک تنها تازگی. رفت اتاقش وبه کرد خارج ستتینه از اه مثل را نفستتش طوطیا
 ایدنی در یا دهد گوش موزیک یا اتاقش در که بود این دهد انجام میتوانست که

 !نداشت را واقعیت در رفتن راه پای چراکه... بچرخد مجازی
********* 

ند دادن انجام برای کار انقدر... فرستتتاد بیرون زور به را نفستتش  که داشتتت
 .نرود در که بگیرد را کجا نمیدانست

 به که قوستتی کش با و شتتد منصتترف بود شتترکت برای که ای پروژه تکمیل از
 .برخاست جا از بود داده کمرش

 :بود داده پیام نوید. شتتد خم کارش میز روی دوباره موبایلش زن  صتتدای با
 .کنیم پخششون باید فردا...نوشتی رو کارتها
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ست کف با شانی به محکم د سی کارتهای بود قرار. کوبید اش پی  به یوشان عرو
 .داشت زیبایی خط که چرا باشد او خط دست

 تماشتتای حال در طال. امد بیرون اتاق از و شتتد نوید به دادن جواب خیال بی
 .بود تلویزیون

 گذاشتی؟ کجا رو نیوشا کارتهای: گفت او به رو
 ....کنم فکر کمده باالی:  طال
 با اردبرد انجا از تا کرد دراز را دستتتش که حینی... رفت خوابشتتان اتاق به نیما
 .بیفتد پایین به است کمد باالی که ای مجسمه تا شد عث

 می ار سرش طال وگرنه نشکست خوشبختانه و بود کائوچو از جنسش هرچند
 ...برید

 .ندک پیدا توانست نمی ا ر بود زشت مترسک یک اتفاقا که مجسمه کاله اما
شت میز روی را کارتها سمه ان کاله تا شد خم و گذا شته بخت ی مج  به ار برگ
 یرز شاید اینکه فکر.شد خم زمین روی. میکشت اورا حتما طال.بگذارد سرش
 .شود پهن زمین روی کامال تا شد مصر باشد افتاده تخت

ستش ست تاریکی از... برد تخت زیر را د  بلند وبارهد... ببیند را چیزی نمیتوان
 .برداشت را کوچک ی قوه چراغ اینه میز کشوی از و شد
شن تخت زیر را ان سمه سیاه کاله... کرد رو شه چند همراه به یابید را مج  و پو

 ...سیاه نایلون یک
 .کشید بیرون تخت زیر رااز انها کنجکاوی با

 با... ردک نگاه سیاه نایلون به سپس برگرداند جایش سر به کامل را مترسک اول
 .بود ازمایش چند به نگاهش... کرد باز را پوشه کنجکاوی



 را رگهب وقتی.... کند نگاه تر دقیق شد باعث برگه روی... positive قرمز عالمت
 .افتاد زمین روی هم سونوگرافی عکس یک زد باال

 .میکرد نگاه بود مقابلش در که تصویری به داشت مبهوت
 اشتتکارامیلرزید که دستتتهایی با....میشتتد کنده جا از داشتتت هیجان از قلبش
 .میکرد نگاه هارا پوشه

 پهنیو پت لبخند با... جنین یک از سونوگرافی و بود طال به مربوط ها ازمایش
 ...است نگفته او به طال چرا کرد فکر بود لبش روی که

 ...کرد باز را نایلون
 .بود ه شد ظاهر مقابلش قرص قوطی و دارو و کپسول چند
 .است شده خیس کمرش عرق از کند حس شد باعث انها دوتای یکی

 هک وادرسی... درد بدون ماه سه باالی جنین سقط... بود کارت یک به نگاهش
 .بود شده نوشته زیرش

 یکوچک قوطی به نگاهی. فرستتتاد پایین گولیش از ستتختی به را دهانش اب
 یباردار ضد...  دی ال بود شده نوشته رویش بزرگی خط دست با که انداخت

 !جانبی عوارض بدون
 کار چه طال... میدید تار چشتتمهایش. فرستتتاد عقب کالفگی با را موهایش

 بود؟ کرده
 لمس با. رفت اتاق در ستتمت به حرص با میرفت رژه ذهنش در که فکری با

 .شد منصرف دستگیره
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 ی هبرگ. نشست تخت ی لبه درد سر احساس با... رفت راه باری چند اتاق در
ستش در سونوگرافی  بود ونتلویزی برفک مثل که سیاهی ی صفحه به و بود د

 .میکرد نگاه
سطش ای توده شخ  و شت با... بود م صت انگ شت ش  نوازش را صفحه دا

 از را اش گوشتتی...  برداشتتت را کارت ای لحظه یک حرکت یک در... میکرد
 .فتگر تماس بود شده بسته نقش کارت روی که ای باشماره و اورد در جیبش

 .داد جواب زنی دقایقی از بعد
 ...سالم: پرسید پته تته با نیما
 ....بفرمایید: گفت متعجب لحنی با زن

 کجاست؟ جا اون بپرسم میخواستم: پرسید اهسته و گفت اهمی نیما
 ؟ شما: گفت متعجب زن

شت سر با را امد می پایین اش شقیقه روی از که عرقی نیما : گفتو گرفت انگ
 کیلینیکه؟ اونجا

 ....اقا نشید مزاحم:گفت حرص با زن
 ...بپرسم سوال یه میخواستم من: گفت تند نیما
 ...کنم کمکتون بتونم نمیکنم فکر: گفت مشکوک زن

 ید؟داشت نیکنام طال خانم نام به بیماری حال به تا بپرسم میخواستم: نیما
نه: گفت غیظ با زن فا تاستت عات نمیتونم م نه اطال ما ماران ی محر  بهتون و بی

 ...بدم
 .شد قطع تماس بگوید چیزی نیما اینکه از قبل و



شی نیما ستاد عقب را موهایش. کرد پرت تخت روی به را اش گو  هب دوباره.فر
سلما که کارتی به...  قرص قوطی به و کرد نگاه آزمایش ی برگه شانگ م  یک رن

 !نبود معتبر جای
 .شد خارج اتاق از... ایستاد پاهایش روی سختی به

 .دادن اهمیتی طال.ایستاد کنارش نیما. بود تلویزیون تماشای حال در هنوز طال
 شده؟ طوری: گفت متعجب هایش نفس صدای از طال
شمان در همچنان حرفی هیچ بی نیما  و ازمایش های برگه.... بود خیره طال چ

 .کرد پرت مقابلش میز روی را بارداری ضد قرصهای قوطی
 .میکرد نگاه انها به مبهوت و مات طال
 تونستی؟ چطور: گفت حرص با و شد کالفه او سکوت از نیما
سش سختی به طال ستاد بیرون را نف  مقابلو شد بلند جایش از ارامی به... فر
 .ایستاد نیما
 .میکرد نگاه او مضطرب ی چهره به هنوز نیما
 کردی؟ پیداش کجا از...  از: گفت من من با طال
 تونستی؟ چطور: پرسید باز نیما
 زود خیلی نیما..  من..خوب.. خوب: وگفت داد فرو سختی به را دهانش ا طال
 ....بود

 یحت. بود شتتده ستترخ لبو مثل صتتورتشتتش عصتتبانیت از. شتتد خیره نیما به و
 .بود قرمز هم گوشهایش
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 طفر از چشتتمهایش... بود شتتده متورم گردنش رگ... میزد کبودی به لبهایش
 .میشد بسته و باز اش بینی های پره و بود زده بیرون حدقه از حرص

 ....ببیند میتوانست هم را اش کرده مشت دستهای
 ...من...  نیما: وگفت رفت عقب قدم یک اراده بی

 میشدیم؟ دار بچه داشتیم: وگفت کرد خم را سرش نیما
 ....بود زود خیلی خدا به... نیما بود زود: وگفت افتاد گریه به طال
 نه؟ طال نگفتی من به: نیما
 ...میکرد گریه بلند صدای با طال
 فتی؟نگ من به بازم و بردیش بین از: پرسید ای اهسته صدای با ارامی به نیما
 .میکرد گریه و بود انداخته پایین را سرش طال
 میشدم؟ پدر داشتم طال: وگفت کرد فوت را نفسش نیما
 .میفتاد هق هق به طال
ستاد عقب را موهایش نیما صبانیت از مترعش صدای با و فر ش: گفت ع  تیدا
 میشدی؟ مادر
. ..خدا...  ب... خدا به: وگفت کرد پاک را اشتتکهایش و کرد نگاه نیما به طال
 ...بگم...ت...به...تم....میخواس... می
 ...سایید می هم روی را هایش دندان نیما

 وری؟چط... طال بچمونو... بکشی بچتو تونستی چطور: گفت حالت همان با
 هان؟

 ...نیما: گفت زاری با طال
 ....نیما مار زهر: زد فریاد نیما



 .کرد جمع را خودش طال
ست از را کنترلش نیما  به چرا :گفت فریاد با و رفت سمتش به قدم یک و داد د
 خواستتت دلت که گهی هر که شتتدی خود ستتر و عوضتتی اینقدر نگفتی؟ من

 بخوری؟
 .کرد سکوت ناچارا هق هق با طال
 ...گرفتی تصمیم تنهایی خودت حقی چه به: زد داد باز عصبانیت با نیما

 .برد باال را دستش
شفتگی که صدایی و گریه با و رفت عقب قدم یک طال : فتگ بارید می ان از ا

 عوضتتی...  میخوری تو گه...نداری حق نیما... نیما نزدی زدی من به دستتت
له چی برای... کردم خوب اصتتال.... تویی  من کردم خوب... کردی ام حام

 باهات که نشده ماهم یک هنوز ماه چهار بعد... باشم داشته بچه ازت نمیخوام
جا اوردی منو چی برای... میکنم زندگی بام ی خونه میخواستتتم من... این  با
 ازت؟ باشتتم داشتتته چی ی بچه اینجا؟ اوردی منو زور به چی برای... بمونم

... میخوام طالق اصال من... متنفرم ازت... میخوره بهم ازت حالم... نمیخوام
 میفهمی؟ میاد بدم ازت بشه؟ چی که باشم داشته بچه
 ستتیلی و داد دستتت از را کنترلش بفهمد انکه از قبل طال اخر ی جمله با نیما

 .کرد پرت زمین به را او کی نفهمید و زد طال صورت به محکمی
ید زمین روی طال له با و خز فت زاری و نا فت: گ ثا ما..... ک  خیلی... نی

 ...اشغالی
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 وبر خونه این از گمشتتو... بیرون برو گمشتتو: وگفت کرد باز را خانه در نیما
 ..بیرون

 ...نمیرم: گفت گریه با...بود نشسته زمین روی طال
 نمیخوای؟ طالق مگه... برو پس نمیخوره؟ بهم ازم حالت مگه: گفت باز نیما
 ...پیچید می راهرو در صدایش.... گمشو برو.... میدم طالقت س  عین
 .میکرد گریه بلند صدای با و نمیکرد را همسایگی فکر هم طال
سی چوب از نیما سری و مانتو لبا شو :وگفت کرد پرتاب سمتش به را اش رو  پا
... بگیر طالق برو... گمشتتو برو.. نمیخوای همینو مگه.... بابات ی خونه برو
 همین...بیرون...گمشتتو برو.... درک به... بکن میخواد دلت که غلطی هر برو

 ...االن
 به و نزد حرفی دیگر هم نیما. میکرد نگاه اش روستتری و مانتو به گریه با طال
 .بست محکم را در و رفت اتاق
 درد به توجه بی.... میکرد حس دهانش در بود وقت خیلی را خون طعم طال
 .شد بلند جا از و کرد تن به را اش روسری و مانتو لبش و گونه

 .شد اسانسور سوار و بست محکم را خانه ورودی در تالفی به
 .بگیرد تماس آژانس یک با که خواست نگهبان از

 یوانل یک برایش هم تماس از بعد. نمیداشت بر طال از چشم تعجب از پیرمرد
 ...بنوشد اب از انکه از قبل. میکرد گریه بهار ابر مثل طال. اورد خنک اب

 .شود سوار تا کرد صدا را او نگهبان و رسید ماشین
******** 



 کرد می پارک را ماشین و بود رسیده تازه و بود حیاط در که نوید زن  صدای با
 .کند راباز در تا رفت شد پیاده اتومبیلش از سرعت با

 .بزند خشکش لحظه یک شد باعث طال پریشان ظاهر
 ...بود آلود خون که لبی و کبود صورت

 شده؟ چی: پرسید نگرانی با نوید
 میکنی؟ حساب و آژانس پول: گفت ای خفه صدای با طال

 سمت به سرعت به طال.رفت کنار در جلوی از و داد تکان را سرش تنها نوید
 .دوید می شان خانه
شفته نوید ست... میکرد نگاه کوچه طرف هر به ا  وقتی .کند پیدا را نیما میخوا

 چی ما ی کرایه این عمو: گفت راننده کلفت صتتدای شتتدکه ناامید گشتتتن از
 شد؟
 استخو راننده و د سپر دستش به تومانی هزار ده اسکناس یک کیفش از نوید
ساب بقیه شفته نوید که کند راح ست را در ا  خانه تسم به تند هایی قدم با و ب
 .رفت می شان

سرش سالم که حالی در سیمین س  را پ شر نوتریکا به رو میگفت پا  بس: زد ت
 ....دیگه کن

 .بود گرفته سرسام سیمین و میرفت ور ویولونش با داشت نوتریکا
 پچ متوجه میکرد کوک را ستتازش که حینی و نگذاشتتت مادرش محل نوتریکا

 .شد پدرش و نوید پچ
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 مات جاوید اما. کرد صتتدا را جاوید و نوید و نیوشتتا میز چیدن حین ستتیمین
 ...بود نوید حرفهای

ید  تازه همستتر چطور...بپرستتد نیما از را ماجرا تا رفت تلفن ستتمت به جاو
سش شفتگی با داغان و درب صورتی با شب موقع این وتنها تک عرو  خانه هب ا

 !بود امده
 ...بخوریم شام میخوایم آقا: گفت غر با سیمین که برداشت را تلفن جاوید

 ...امد می پایین ها پله از هم نیوشا
 نکوبید صدای که بود گیری شماره حال در همسرش حرف به توجه بی جاوید

 ...آمد در
 .کرد باز را در نوید

شمهای با سیما  ودکب صورتی با طال همراه به سرخ نگاهی با جالل و خیس چ
 .بودند ایستاده در جلوی

 الط به بهت با که خواهرش به رو گریه با ستتیما و کشتتید کنار را خودش نوید
 ... سیمین: غرید بود خیره

سرات چرا سیمین: زد جیغ ناگهان و ست پ .. ..نمیدارن بر من دخترای سر از د
 بکشین؟ میخواین هم یکی این کردین ناق  که یکی اون

فت هق هق با و یه این: گ یل من که دختر  همون این دادم؟؟؟ تو پستتر تحو
 بودم؟ داده تحویلش اینطوری... نکشیده ماهم شیش به که عروسه

 از خوش اب یه نمیذارید چرا... میخوان من های بچه جون از چی هات بچه
 ...میزنن زندگیم به اتیش دارن پسرات چرا... بره پایین گلومون

 ...ندارم خواهر دیگه من... سیمین بخشمت نمی خدا خداوندی به



 .شد خارج خانه از بگیرد سیمین از جوابی انکه از قبل و
 همراه به و... داداش نبود رستتمش این: گفت ای خفه صتتتدای با هم جالل

ید مثل که دخترش ید می ب یه و لرز  یها وچهره باز در به توجه بی میکرد گر
 .شدند خارج خانه از زده بهت

 .فشارد می را اش سینه سیمین
 صورت... بود پتک مثل اش خاله حرفهای....بود شده خشک دهانش نوتریکا

 .بود بعید ارام و منطقی همیشه ی نیما از. بود چشمانش مقابل در هم طال
 .نداشت بزن دست که او

 .چرخاند مادرش سمت به را سرش
 ...مامان: گفت بلند نوتریکا.... بود رفته هم در اش چهره سیمین

 و اورد را هایش قرص فورا نیوشتتا.... شتتد جلب ستتیمین ستتمت به جمع توجه
شا کمک به بعد لحظاتی... مالید می را مادرش های شانه هم نوید  اتاق به نیو

 .رفت خواب
 با رو در رو داد ترجیح شد مطمئن همسرش وضعیت از انکه از بعد هم جاوید

 !دبینداز روز این به را طال بود توانسته چطور پسرش... کند صحبت نیما
 .بود گرفته عهده به را مادرش پرستاری نیوشا

 .شد خارج خانه از نوتریکا و نوید اعتراض از قبل هم جاوید
ی. بود خیره معلومی نا ی نقطه به و بود نشتتستتته صتتندلی روی نوتریکا  دنو

 .شد اش گوشی لرزش متوجه که بدهد دلداری میخواست
 ...بود مریم
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 ریکانوت کنار و کرد خاموش را اش گوشی.... کرد موکول بعد به را او با صحبت
 .نشست

 بخش ارامش حرفهایش با و میکرد درک را همه که بود کستتی همیشتتته نیما
 .کشید می را بزرگ برادر جور خودش باید حاال اما.... بود

 ستتر به بالیی چنین که بود شتتده عصتتبی انقدر نیما که بود شتتده چطور یعنی
 ...بیاورد همسرش

 ...گذاشت نوتریکا ی شانه روی را دستش
ست  کنارش... میکند مرور را طوطیا شدن فلج وجدان عذاب هم باز که میدان

 ...کرد ی  غذا: گفت واهسته نشست
 .نزد حرفی هیچ نوتریکا

 ...ها نمیدم من و مامان جواب نخوری: وگفت کشید برایش نوید
 ...منه تقصیر همش: گفت اهسته و گذاشت میز روی را سرش نوتریکا

 ...مربوطه چه تو به نیما و طال شوهری و زن دعوای: نوید
ست طال: گفت خفه نوتریکا ست...اونجا بره نمیخوا  ندگیز اینا خاله با میخوا

 ...باشه طوطیا مراقب میخواست... کنه
 ....نیستی مقصر تو نوتریکا: وگفت فشرد را اش شانه نوید

 .کند نگاه او به و کند بلند سر نوتریکا که بود مطمئن لحنش انقدر
 ...ها است خوشمزه: وگفت زد لبخندی نوید

... ننک دعوا شوهر و زن گفتن قدیم از: گفت ادامه در ونوید کشید اهی نوتریکا
 ...زندگیه نمک دعوا بعدشم... باور ابلهان

 .کشید برنج برایش هم نوید و زد لبخندی ناچارا نوتریکا



 .میکند شور را زندگی هم زیادی نمک که دانستند می دو هر اما
شک از خیس ی چهره به طوطیا  را او میکرد سعی هم سیما... بود خیره طال ا

 .کند ارام
 یاطوط.رفت اتاقش وبه شتتد بلند جا از طال که بزند حرفی میخواستتت طوطیا

 .کرد هدایت اتاقش سمت به را ویلچرش حرفی هیچ بی هم
سیری و ها پله به را نگاهش سیما  اهش... دوخت بود کرده طی را ان طال که م

 .خورد فرو را
 .بود اشک ز پرا چشمهایش.... کرد نگاه طوطیا اتاق به در شدن بسته صدای با

 ...کند خالی را وخود بگرید ارام تا داشت مأمنی به احتیاج
 ستتنگینی گلویش در بدی بغض. کرد خارج ستتینه از ستتختی به را نفستتش

 ...میکرد
 ستترک ایوان به و کند باز را ستتالن در کنجکاوانه شتتد باعث ستتیگار دود بوی

 .دبو خیره سیگارش های دود به و بود نشسته ای صندلی روی جالل.بکشد
 خوبه؟ حالش طال: پرسید سیما حضور احساس با

 فطرت پستتتت... خوبی چه: وگفت کرد رها صتتندلی روی را خودش ستتیما
 ....کرده کبود و سیاه و بچم صورت

 .کرد نگاه همسرش به متعجب جالل
 .بود خیره معلومی نا ی نقطه به سیما

 ...زدم زن  نیما به: گفت اهسته جالل
 .چرخید همسرش سمت به تندی با سیما
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 متاستتفی لحن با و کرد خاموش ستتیگاری زیر در را ستتیگارش ارامش با جالل
 ...میدم حق نیما به: گفت
 .بود برده ماتش سیما

 پر و تعجب پر چشتتمان به و... که کرده کاری خود ستتر طال: داد ادامه جالل
 ....هبزن حرفی ما حتی یا نیما به اینکه بدون: وگفت شد خیره همسرش غیظ
 شده؟ چی: وگفت پرید جالل کالم میان سیما

 ...بگه یکس به اینکه بدون.. کرده سقط پنهانی بچشو: وگفت کشید اهی جالل
 ورتص به و بود نشسته سی . ریختند رویش ی  اب پارچ یک کرد حس سیما

 .بود خیره جالل
 شلب ی گوشتته را یکی و دراورد جیبش از را ستتیگارش پاکت طاقت بی جالل

 .گذاشت
 گفت؟ بهت اینو نیما: گفت مرتعشی صدای با سیما کند روشنش نکه ازا قبل

شن تقه چند با را فندکش جالل ستاد بیرون را سیگارش دود و کرد و رو  به. فر
 .شد خیره اسمان به و کرد اکتفا سری تکان
 .کرد باز دیگر ای لحظه و بست را چشمهایش سیما

 چرا؟:پرسید ارامی به
شانی جالل  قساب طالی اون دیگه... شده عوض خیلی:وگفت مالید را اش پی
 ...گذاشته تاثیر روش هم طوطیا وضعیت... نیست

 کاری چنین نداشتتت حق نیما اما: گفت فورا و مد برا دفاع صتتدد در ستتیما
 ...بکنه باهاش
 ....بودم اون جای منم شاید: گفت ارام جالل



 شتتد بلند صتتندلی روی از کند کامل را اش جمله جالل انکه از قبل ستتیما و
 ...وقته دیر: وگفت

 سیما؟: گفت جالل که شود خانه وارد خواست
 .میکرد نگاه همسرش ی خسته ی چهره به منتظر سیما

شتی به را سرش جالل  ی ارهب در نظرت: گفت مقدمه بی و داد تکیه صندلی پ
 چیه؟ ماهان
 !دارد؟ اش خاله دختر پسر به ربطی چه طال زندگی کرد فکر سیما

 .نتوانست که ببرد موضوع به پی جالل صورت زوایای از نگاه با خواست
 .کرد تکرار را سوالش جالل
 ...خوبیه پسر: گفت گیجی با سیما

 رد؟ک اعتماد بهش میشه: پرسید و زد سیگارش به پکی و گفت هوممی جالل
 میپرسی؟ چی برای: گفت واج و هاج و نشست صندلی روی دوباره سیما

 .دکر خارج بینی از را دودش مکث با و گرفت سیگارش از دیگری کام جالل
 .بود منتظر هنوز سیما

 بعد.. .باشه دامادم نوتریکا میکردم فکر همیشه: گفت ای خسته لحن با جالل
 یه منتظر همش....  اومد بهوش وقتی... نداشتتتم شتتتک طوطیا تصتتتادف از

 ...بودم جاوید یا اون جانب از حرکت
ست دور به سیما ضی پر لحن وبا شد خیره د  کرف طوطیا شرایط با: گفت بغ

 .کرد اش جمله چاشنی پوزخندی و..کنن موافقت جاوید و سیمین میکنی
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 تظاران سیگاری زیر و بود رسیده پایان به هم دومش سیگار...کشید اهی جالل
 .کشید می را اش مانده ته

 برای منتونستتت: وگفت پرید دیگری ی شتتاخه به قبلی بحث به توجه بی جالل
 ...بکنم کاری خودم ویزای
 .چکید هایش گونه روی ارام اشک دوقطره. انداخت پایین را سرش سیما

 برای چیز همه...شتتده تموم طوطیا و تو کارای اما: گفت مکث کمی با جالل
 ...نیوشا عروسی از بعد... مهیاست سفرتون

 بریم؟ تنها ما توچی؟ پس: وگفت امد کالمش میان سیما
 .کرد نگاه همسرش به جالل

 تو اتنه طوطیا و من: گفت بلند بلند اما بزند حرف خودش با که انگار ستتیما
 !کنیم؟ کار چه غریب کشور

ضعیت این با کنم؟ چه رو طال: وگفت شد خیره جالل صورت به و  ام سفر و
 درسته؟

 ... میرید ماهان با: وگفت زد بخشی ارامش لبخند جالل
 .بود نشسته سی  شدن شوکه از سیما

 خیلی ممکنه طوطیا ماندگاری مدت که داره اعتقاد صتتامت دکتر: افزود جالل
شه طول سلما درمانش ی دوره و بک سه پایان به زود خیلی م  زمال شاید... نمیر

شه صل در عمل چند با صب و نخاع روی طوالنی فوا  با... بده انجام هاش ع
 ...شرایط این

 .داد فرو را دهانش اب سیما



 به رو ای دقیقه چند از بعد... زد قدم کمی ستتکوت در و شتتد بلند جا از جالل
 ...کردم موافقت من... باشه الزم ماهان اقامت شاید: وگفت ایستاد سیما روی
 کردی؟ موافقت چی با: گفت م*س*تاصل سیما

 ...کرده خواستگاری من از رو طوطیا ماهان: گفت شمرده و ارام جالل
 .بود خیره جالل به مات. است شده خشک کرد حس سیما

 و طالهستی نگران هم تو اگه.... میکنن عقد جا همین اونا: گفت اهسته جالل
 ...و میره شوهرش با اون نیست مشکلی خوب بری باهاشون نخواستی

 .بود شده خشک دهانش سیما
 ممطمئن... داره عالقه طوطیا به ماهان: وگفت بخشید سرعت کالمش به جالل
 دارم امید من... میشه درست چیز همه حتما.... اونه مراقب چشماش از بیشتر

 عمر اخر تا اینکه اما بکشه طول مدتی یه شاید... میشه خوب حالش طوطیا که
 رماند که جایی بفرستتتم نتونستتتم دخترمو چرا که باشتتم داشتتته وجدان عذاب

 به.. .بدم انجام طوطیا برای برمیاد دستم از هرکاری میخوام... میده عذابم بشه
 و فرصت این اگه.... بشم خارج ایران از ها حاال حاال نمیتونم من... قیمتی هر
 تردید تو هاگ سیما.... ببینیم نشسته عمر اخر تا باید رو طوطیا....بدیم دست از

 ....داری
سرش به نگاهی انکه بدون... شد بلند جا از رخوت با سیما : تگف بیندازد هم

 ...ندارم مخالفتی منم
 .کشید راحتی نفس جاوید

 ...هم طوطیا رضایت: گفت مشوشی لحن با اما

http://www.roman4u.ir/


 ...میشه راضی: گفت قاطع و پرید جالل حرف میان سیما
 .بود شده تر سنگین بغضش. شد خانه وارد حرفی هیچ بی و

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

شی کوتاه پیام صدای با شت مانیتور ی صفحه از را نگاهش اش گو  به و بردا
 .دوخت موبایلش

 .بود نوتریکا طرف از
 .بود شده کمرن  هم نوتریکا میکرد سر انجا طال که دوروزی این در
 ه امد اش خاله ی خانه به نوتریکا نه بود امده پیش نیما و طال برای که اتفاقی با

 .بودند رفته سیمین ی خانه به انها نه بود
 !اشنا امسال دوست پارسال:بود نوشته طعنه پر نوتریکا
 متعجب خورد تراس در به که تقه چند با که بدهد جوابی خواستتتت طوطیا

شه به را صورتش نوتریکا.دوخت سمت ان به را نگاهش سبانده شی  به و دبو چ
 .بود زده زل او

 ...سالم:وگفت کرد باز را در و زد لبخندی طوطیا
 ...شما احواالت... خواهر وعلیکم: گفت مسخره نوتریکا
 نیومدی؟ در اون از چرا: وگفت خندید طوطیا

 ...بشم واقع غضب مورد ترسیدم: وگفت زد پوزخندی نوتریکا
 ...میترسی اون و این غضب از چقدر که هم تو: طوطیا

 ...حاال: وگفت داد باال را ابرویش نوتریکا
 داشتی؟ کاری خوب؟: طوطیا



ستم فقط:وگفت داد تکان را سرش نوتریکا  اینکه ثلم... یانه ای زنده ببینم خوا
 ...میکشی نفس وتوهنوز بسته رومون به رحمتشو در خدا

 ...بود لوس خیلی:گفت حوصله بی طوطیا
 ...خودت عین:گفت دلخوری با نوتریکا
 شده؟ پنیری:پرسید نوتریکا و داد تکان سری طوطیا
 هاااان؟: طوطیا

کا ید نوتری ند فت خ  رایب و... چیز یعنی پنیر واقع در...پنیر یعنی چیز:وگ
 ...هنجار به نا ی کلمه این از نکردن استفاده
 ...نه:وگفت امد کالمش میان طوطیا

 مطمئنی؟: گفت متعجب نوتریکا
 باشه؟ شده طوری باید مگه:گفت کسل طوطیا

کا  و نیما خاطر به اگه... نداره ربطی ما به دیگران دعوای: گفت جدی نوتری
 .نده دخالت من مثل خودتو تو طالست

 یصتتندل منهای را او ناراحتی تمام نوتریکا که احمقانه چقدر کرد فکر طوطیا
 .بیند می دارش چرخ
ست واقعا شد نمیتوان ستن از که کند فکر یا بیندی ش ساکن ن  شده ستهخ بودن و
 ...است

 ....خودمو بدم دخالت چرا تو قول به: وگفت داد باال را ابروهایش حال این با
 ...خوبم دختر افرین:  گفت و خندید نوتریکا
 !!!بابایی میکنم خواهش: گفت مسخره طوطیا
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 ریمب جنگی خروس شتتدی؟ جنگی خروس: گفت لحنش به توجه بی نوتریکا
 بزنیم؟ دوری یه

 ....ندارم حوصله... نه: وگفت کشید اهی طوطیا
 خوبه؟ خونه بمونی:نوتریکا
 ...اره:طوطیا

 ...بترکی که اینجا بشین اینقدر: نوتریکا
 ...نمیکنه فرقی پس... نشستم بیرونم بیام: گفت حرص با طوطیا

 استتکاری...نوبلی یه خودم به چیه دردت بفهمم من:گفت حرصتتی نوتریکا
 ....میدم چیزی سیمرغی

 حرکات تک تک هم هنوز...داشت دوستش هم هنوز. کرد نگاهش تنها طوطیا
 ...!هم هنوز... دارد دوستش چقدر که شود مطمئن تا میشد اوباعث

 راه دل به دل نمیگویند مگر...داشتتت او به نستتبت حستتی چنین هم او کاش
 !کو؟ پس.... دارد

 .کرد فوت طوطیا صورت در را نفسش نوتریکا
 .....میاد بدم نکن: گفت اهسته طوطیا

 ...من ی کاسکو شده مرگت چه باز: گفت مالیم نوتریکا
 .خورد تکان لحظه یک طوطیا... من کاسکوی

 چته؟...بلدرچین هی: وگفت زد وسوتی کرد نگاهش نوتریکا
 ...هیچی: گفت ارام طوطیا

 مطمئنی؟:پرسید مشکوکانه نوتریکا
 . کرد فوت را نفسش طوطیا



 کلتمشتت بگی میشتته... زدی دپ تو که باز: گفت تند و کرد نچی نچ نوتریکا
 چیه؟

 ...هیچی: گت مضحک طوطیا
 یه ایه؟ قیافه چه این نداری مشتتکلی اگه پس:  داد جواب رویی پر با نوتریکا
 بیارم؟ برات خمیرریشمو و ژیلت کردی؟ اینه تو نگاهی
 ....نوتریکا: گفت تحکم با طوطیا

 ....شده بزی پاچه ابروهات: وگفت داد تکان سری نوتریکا
 .بود شده سرخ طوطیا

 ه؟ن جنگلیه همش تنه باال و تنه پایین کنم فکر: داد ادامه و خندید نوتریکا
 برو.. .تربیت بی... ادب بی... شتتو خفه: وگفت زد بازویش به مشتتتی طوطیا
 ...بیرون

 ...میگیریا پاچه: وگفت کرد گشاد را چشمهایش نوتریکا
نه:  طوطیا  شتتتد خیره نوتریکا چشتتمان در م*س*تقیم و... هستتتت که همی

 اخرت بار: گفت ای کننده محکوم لحن با و اورد باال را اش اشتتاره وانگشتتت
 ...باشه

 .نگفت چیزی نوتریکا
 .بود غرق خاکستری موجهای در

 نه؟ یا شنیدی: وگفت زد نوتریکا پهلوی به مشتی ناچارا طوطیا
 چیست موضوعش نمیدانست حتی که بحثی به توجه وبی زد لبخندی نوتریکا

 ...بگم بهت و چیزی یه میخواستم....میدونی:گفت
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 ...بردی سر حوصلمو.... وبرو بنال: وگفت کشید پوفی طوطیا
نداخت اش بینی به چینی امد بیرون اش خلستتته حالت از نوتریکا  :وگفت ا

 ....نمیگم اصال
 ....کنم چیکارت... نگو: وگفت انداخت باال قیدی بی با ای شانه طوطیا

 ...بکنی من با میتونی کارا خیلی: وگفت زد ای مرموزانه لبخند نوتریکا
 .بود مرگش چه نوتریکا...گزید را لبش طوطیا

 یلمتحو پرت و چرت اومدی روز وقت این...ببینم بیرون برو: گفت حرص با
 بدی؟

 کار هب مختو که بود همین شتتومم قصتتد.... توپولو اره: گفت خنده با نوتریکا
 ....بگیرم
 .بود دیدنی طوطیا ی قیافه

مان با های ه یده لب فت برچ  برو.... داری مهمی حرف چه کردم فکر:  گ
 ....صورتت تو میام پا جفت وگرنه... نکن نگاه هم اونطوری منو....دیگه

 .شد ادا شوخی به لحنش طوطیا
 ورتصتت تو بیای پا جفت تو تو؟: گفت داشتتت مزاح که لحنی با هم نوتریکا

 ...میتونی اصال.... من
 .شد خیره او به مات طوطیا
 نقصتتی و استتت فلج که اورد می رویش به نحوی هر به هربار که بود بد چقدر

 .دارد
 .است داده اب را بند هم باز که فهمید طوطیا ی چهره رفتن درهم از نوتریکا

 .کند رجوع رفع خواست و کرد اهمی



 ...نداشتم منظوری من: گفت تند
 .بود اشک از پر هم چشمهایش... بود کرده بغض طوطیا

 ...که نمیخواستم اصال کن باور... من: گفت ارامی به نوتریکا
 یکی خوبه... میره یادم گاهی: گفت اهستتته و انداخت پایین را ستترش طوطیا
 ....بهم میکنه یاداوری همش که هست

 ...طوطی: وگفت فرستاد عقب را موهایش نوتریکاکالفه
یا فت باال را ستترش طوط ها خاطر به هایش مژه.گر یده بهم اشتتک  چستتب

 .میزد برق اش طوسی چشمهای.بودند
 ...نداشتم منظوری کن باور: گفت ارام نوتریکا
 نداری؟ کاری: طوطیا

 ....طوطیا: بگوید توانست فقط نوتریکا
 دمب میارن روشتتون به رو بقیه ضتتعفای همیشتته که ادمایی از: گفت ارام طوطیا

 ....میاد
 میاد؟ بدت من از: گفت اهسته نوتریکا
 .نداد جوابی طوطیا

صیحت لحن با نوتریکا .... بینمنمی ضعفی طوطیا توی من: گفت ای گرایانه ن
 ...میدی نشون ضعیف خودتو خودت
سخره طوطیا سوزونن دل برام که اره:گفت م  ود سوزهای دل از یکی اتفاقا... ب
 ...ایستاده روم به رو هم اتیشه

 ..طوطیا: گفت مات نوتریکا
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 ...ورهمیخ بهم انگیزت ترحم رفتارای این از حالم: گفت تلخی لحن با طوطیا
 . بزند تلخی نیشخند توانست تنها نوتریکا
 .کشید عقب را اش صندلی طوطیا

 ...خداحافظ: گفت وطوطیا بود ایستاده هنوز نوتریکا
 .کشید هم را پرده بست را در بگیرد جوابی نوتریکا از اینکه از قبل و

 .میکرد لعنت را خودش نوتریکا
هایش قب را مو تاد ع یامی... فرستتت تاد پ  عذرخواهی بر مبنی... فرستتت

 .نداد جوابی طوطیا اما. بود شده خشک گوشی به چشمهایش...بود
 .نرسید اصال بار این.... فرستاد دوباره

 .بود خاموش. زد زن  اش گوشی به
 .بود احمق چقدر... کرد خارج اه مثل را نفسش نوتریکا
 صتتبح تا حاال....گذاشتتتت میز روی را ستترش ای استتوده خیال با طوطیا

شت ای فایده چه... کند عذرخواهی  صدد در بعد و میزد را حرفش که وقتی دا
 رویاهای چه... بود نپرورانده درسرش وارزوهایی فکرها چه... امد برمی جبران

کا و خودش برای شتتیرینی ته نوتری ت پیش جنون مرز تا... بود نستتتاخ  هرف
 نصتتیبش دیگری چیز مضتتحک دلستتوزی یک و صتتندلی یک جز حاال...بود

 !بود نشده
*************** 

 .بخوابد نمیتوانست امد می رویی به رو اتاق از که صدایی سرو با
 گرز مثل وستتتایل کردن جا جابه صتتتدای اما... زد غلت پهلو به باری چند

 هک این ضمن...بود نخوابیده هنوز او و بود گذشته شب یک از ساعت...بودند



 وابیبیخ از چشمهایش که بود فجیع چقدر و میشد بیدار باید هم صبح هشت
 .برسد نظر به همیشه از تر گود زیرش یا شد با کرده پف یا باشد سرخ
 .میکردند صدا تنبل و الود خواب عروس اورا همه

 !بود؟ شده مرگش چه شب وقت این نوتریکا. شد بلند جا از کالفه
 .رفت او اتاق به و کرد باز را اتاق در حرص با
 قعمو این: کردوگفت مراعات اما بزند حرف بلند بلند درخواستتت زشتتدن با با

 میکنی؟ غلطی چه داری معلومه شب
ضع به نگاهی و شفته و  با ترش و بار و فیل!بود؟ خبر چه... انداخت اتاقش ی ا

 ...شدند می گم هم
 ...بخواب بگیر برو تو... چیزیم یه دنبال: گفت م ارا نوتریکا

 میتونم؟؟؟ میکنی فکر: گفت حرص با نیوشا
 .مگرمیشد حاال... کند بحث او با اش عروسی شب نمیخواست نوتریکا

 ...کنم پیداش باید من...بخواب بگیر برو: گفت قروچه دندان با
 بتونم؟ شرایط این با میکنی فکر: وگفت کرد اخم نیوشا

سش نوتریکا شو برو... ه ه ه ا: گفت کالفگی با و کرد فوت را نف  بذار یرونب گم
 ...هستیا سرتقی چه.... برسم کارم به

 صبحه یک ساعت...تو یا منم سرتق: وگفت انداخت اش بینی به چینی نیوشا
 ....ها

 .بیاورد پایین را فکش میخواست نوتریکا
 ...رونبی برو میگم بهت خوش زبون با نیوشا: وگفت کرد مشت را دستهایش
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 میکنی؟ غلطی چه نرم مثال هان؟: گفت قلدری با نیوشا
 یدارب همرو میخوای شتتب موقع این... پایین بیار صتتداتو: گفت خفه نوتریکا

 کنی؟
 ...هدیگ بکپ بگیر خودتم خوب... میگه کی به کی: گفت حرص با نیوشا

شمهایش نوتریکا ست را چ  با کمی را صدایش حرص با....  کرد باز دوباره و ب
 ..نیومده باال سگم روی اون تا برو: وگفت برد ال

 یخدای ستت  که تو کنی؟ چیکار میخوای مثال... هه: گفت لجاجت با نیوشتتا
 ...هستی

شا بازوی نوتریکا شان گرفت را نیو شان وک شت ک  اخش شانیو که میبرد را او دا
 ....درامد

 .ایستاد ناچارا نوتریکا
شا  اورد البا را زانویش ارامی به... سوخت می پایش کف. داد تکیه دیوار به نیو

 .است رفته فرو پایش کف در چه ببیند تا
 ی ارهستتت پر پنج از یکی... افتاد طالیی وزنجیر ستتتاره پالک یک به نگاهش

 .بود امده بوجود پایش کف در خراش کمی و بود شکسته طالیی
سش نوتریکا س همینو تو به لعنت: گفت حرص وبا کرد فوت را نف ... تیمیخوا

 ...شد راحت خیالت شکستیش.
 .بردارد را زنجیر و پالک ان تا شد خم و

 ....بدله خوبه حاال... اینجا بود افتاده خوبه: گفت متعجب نیوشا



کا هایش نوتری یدونی... بود طال احمق بدل؟: وگفت داد باال را ابرو قدر م  چ
 پاشی گفت بهت کی اصال... میگشتم دنبالش داشتم ساعت یک دادم؟ پولشو

 ...کنم سرویس دهنتو بزنم... اینجا بیای
ست نیوشا ستاد سینه به د صال... درک به.. جهنم به: گفت و ای .... دش خوب ا

 ....شکست که بهتر بود که خری هر مال
 با و داد تکیه تختش ی بدنه به و نشتتستتت زمین روی و کشتتید اهی نوتریکا

 ورتوگ گمشو.. اه... بهت بدمش عقد ی سفره سر میخواستم: گفت عصبانیت
 ...کن گم

 بود؟ من مال یعنی: گفت مات نیوشا
 .بود شده ناق  که میکرد نگاه پالک به داشت... نداد را جوابش نوتریکا

شا ست تختش ی لبه و امد سمتش به و کرد تر را لبهایش نیو ش  یعنی: وگفت ن
 بودی؟ خریده من برای اینو

 .نگذاشت محلش نوتریکا
 بود؟ من مال جدی جدی: گفت هیجان با نیوشا

 ...شکست که حاال... بابا برو: گفت مسخره نوتریکا
 ...مرسی: گفت اهسته نیوشا

 .بود شده ارام چه... کرد نگاهش نوتریکا
 ...بودش قشن  خیلی: گفت بغض با نیوشا

 .خوابب بگیر برو...  دوئه ساعت: گفت وار زمزمه. کرد نگاه ساعت به نوتریکا
 .نگفت چیزی نیوشا
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 .کرد فوت را نفسش ای لحظه از بعد
 هک اینم... بودی نداده بهم هیچی حال به تا: گفت ای خفه صتتدای با ستتپس

 ...شد اینجوری
 ؟...نمیکنی قبولش همینجوری خوب: گفت من من با نوتریکا

 .نگفت چیزی نیوشا
 تهران ابی ها جمعه شتتنبه پنج: گفت مکث کمی با شتتد خیره ستتقف به نوتریکا
 خوب؟

 .داشت ربطی چه کرد فکر نیوشا
 ...بزن زن  روزم هر: گفت باز نوتریکا

 ...نمیرم که قندهار سفر:گفت مسخره نیوشا
شتانش بین را زنجیر نوتریکا  ناصر: گفت حال همان در... میداد وتاب پیچ انگ
 ...ها بگی کرد اذیتت
 .بود گرفته اش خنده نیوشا

 چته؟: وگفت انداخت او به نگاهی نوتریکا
 ...میذاره سرم به سر کمتر تو از: وگفت زد لبخندی نیوشا

شا... نگفت چیزی نوتریکا شید دراز او تخت روی نیو  رو الح به تا: گفت و ک
 .بودم نخوابیده تختت

 .گفت نمی چیزی همچنان نوتریکا
 ...نبود جایش سر که بود خوب چه سیاه ببر ان. بود خیره سقف به نیوشا

 یعنی ...میشتته خالی خیلی جات بری... میدونی: گفت دقایقی از بعد نوتریکا
 ...بشی عروس زود اینقدر نمیکردم فکر



 ...بزن سر بهمون زود به زود: گفت پته تته با
هایی از بان به میخواستتتت که حرف یاورد ز  چیزی نمیخواستتتت یعنی....  ب

 دافر نیوشتتا اما...  میکشتتید خجالت هم کمی... میگفت باید ولی.... بگوید
 .میشد عروس داشت

 ...میشه تن  برات دلمون....  نیوشا میدونی خوب: گفت ارامی به
 نمیتوانستتت... استتت جمع هایش فعل ی همه چرا نمیدانستتت هم خودش
 .میشود تن  خیلی برایت برادر یک عنوان به دلم که بگوید

 .بود سخت دلش حرف اوردن زبان به
 رمنظ به... ها نشده دیر هنوزم نمیاد خوشت ناصر از اگه... نیوشا:گفت دوباره
 ..نیست خوبی ادم اصال

 .بزند چیز همه زیر نیوشا اگرفردا میشد عالی چقدر
صال... میکردی صبر کم یه باید نظرم به میدونی: گفت باز  تو.... هزود خیلی ا

 ...بیاد ناصر از بهتر ممکنه... سالته بیست هنوز
 به هخودت زندگی.... نمیدونم یعنی... خوبیه پسر ناصر هرچند: گفت اهسته و

 گنده لیخی ناصر... بشی قشن  خیلی فردا تو کنم فکر... نیست مربوط که ما
 ....خیلی تو میدونی.... برداشته دهنش از تر

 ...میشه تن  برات دلم خیلی من: گفت تند و م*س*تاصل بعد
 .ودب شده برداشته دوشش روی از سنگینی بار انگار. کرد فوت را نفسش و

 طول تمام در یعنی...بود خواب خواب... چرخید نیوشتتتا ستتمت به ارامی به
 ...!بود خواب نوتریکا های سخنرانی مدت
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 سرش رد که فکری با... انداخت شکسته پالک به ونگاهی کشید اهی نوتریکا
 .ببیند صبح بود امیدوار... داد پیامی احسان به بود

ستانش از یکی شی طال دو شت فرو ست و دا ... یردبگ دیگر پالک یک میتوان
 ...باشد خوبی ی هدیه میخواست دلش
 تولدش سال هر نیوشا که حالی در نمیداد هدیه او به وقت هیچ چرا کشید اهی

 .کشید اهی....که تل  چقدر...میخرید برایش کادویی
 شبیه درچق. کرد نوازش را اش پیشانی انگشت سر با و کرد مرتب رویش را پتو
 و کند خداحافظی و ازا باید فردا که بد چقدر کرد فکر لحظه یک... بودند هم
پارد مرد یک دستتتت به را او  ادمی چطور نیستتتت معلوم که مردی... بستت

 ینا به نداشت حق نیوشا.بود زود خیلی او اعتقاد به... شوهر...همسر...!باشد
 شتتده راضتتی چطور مادرش و پدر اصتتال... بود بچه هنوز کند ازدواج زودی
 !کند تحمل نمیتوانست... نمیکرد شوهر خواهرش کاش... بودند
 .شود مشترک زندگی یک وارد زود اینقدر او که داشت معنی چه اصال

 را شانگشت شده خیس پلکهایش کمی و رفته چشمش در چیزی اینکه حس با
 اسمش وجه هیچ به که ای توده همراه به را دهانش اب.... برد فرو چشمش در
 ...!!!داد فرو گذاشت نمی بغض را

 شمشچ از چیز وان میشوند خیس تند تند پلکهایش چرا فهمید نمی انکه تر بد
 ...!میشود بزرگتر لحظه هر توده ان و امد نمی در
 تمایل نمیتوانستتت میشتتد شتتنیده پایین ی طبقه از که صتتداهایی ستترو با

 ...نداشت شدن بیدار جز هم ای ام*ا*چاره... بگیرد ندید را خوابیدنش
 .بود خوابیده تخت کنار نشسته را شب تمام



. ودب مرتب بار اولین برای.کرد نگاه را تخت روی... داد کمرش به قوسی و کش
 .بود نیوشا کار احتماال

 .بود داده پیام سه احسان برداشت را اش گوشی
 ار پولش حتما که نوشتتت نوتریکا. بود شتتده حل پالک مشتتکل خوشتتبختانه

 ...افتاد ساعت به نگاهش تعارف از بعد.میکند حساب
 نیم و دوازده از.بودند شتتده پن  پین  توپ مثل ثانیه صتتدم در چشتتمهایش

 .میشد شروع پنج ساعت عقد مراسم و. بود گذشته
 گذاردب دلش روی پا کرد سعی خیلی. رفت حمام به و شد بلند جا از فرفره مثل

 .بود بزرگترش دقیقه ده خواهر عروسی... نمیشد اما کند شور گربه و
 .کند دل حمام از نیم و ساعت یک از بعد سرعت نهایت با
 .بودند پایین ی طبقه نوید و نیما و پدرش فقط..امد بیرون اتاقش از

 کردی؟ کاراتو:گفت و انداخت سرتاپایش به نگاهی جاوید
 .داد جواب سر وبا کشید طویلی ی خمیازه نوتریکا
 هک حینی بی بی... نداشتتتت کردن دوزک بزک به نیازی که بود این اش خوبی
 باشد زنده هم او اش دامادی میکرد ارزو و میرفت باالیش و قد ی صدقه قربان

 صتتبح. بدهد بخوردش غذا کمی تا کشتتاند اشتتپزخانه به را و ا کند خدمت و
 ارنه اصتتال.کنند صتترف نهار کی نبود مشتتخ  که چرا... بودند گرفته حلیم

 .کنند اش کاسه یک م شا با یا کنند صرف
شت سعی حالی در  صدای...بفرستد پایین حلقش از را دار کش ی ماده ان دا

 .شناخت را هایده عمه و روزبه صدای بعد لحظاتی و. شد بلند در زن 
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سرش سوال به که امد عزیز صدای ست فائزه که براین مبنی پ  سپ جواب کجا
 .میداد

 عقد ستتتالن به تنها خودش اش فائزه عمه که فهمید حرفهایشتتتان الی البه از
 به عروس ی خانه از باهم تا بودند امده همه که شتتد مشتتخ  همین. میرود
 .نبود مهم برایش خیلی مسائل این.. بروند تاالر سمت

 امد می بدش نه داشت دوستش نه که دار کش شیرین ی ماده ان صرف از بعد
 .شد خارج اشپزخانه از

 رو اورد چندش کار ناچارا حال این با نداشتتتت علیک ستتالم حال و حس
 ستترما که اورد بهانه برایش هم عزیز.اورد جا به را هایده عمه با ب*و*ستتی

 .است خورده
 ...شد اشک خیس چشمهایش عزیز

قدر عزیز اگر ئل زود این کا میکرد فصتتتل و حل خودش برای را مستتتا  نوتری
 ...نمیتوانست

 .دش بلند ایفون زن  صدای د بو نشسته کنارشان که ای لحظه چند از بعد
 پشیمان ودب ممکن یعنی. بود ناصر. برداشت را گوشی...  بود نزدیکتر نوتریکا

 !باشد شده
صر بعد دقایقی و زد را در سرک. شدند وارد نفس همراه به نا ست چاپلوس پ  د

 ...ب*و*سید را وجاوید عزیز
 او ایبر نیوشا بود داده رضایت چطور...بجود را اش خرخره میخواست نوتریکا

 !ببرند اصفهان به ورا ا که داشت معنی چه بود انها برای ؟نیوشا...شود
 .کند اعتراض میتوانست کاش



 اما بود مانده نوتریکا دل بر همیشتته داغش و ارزو که ای پدرانه لحن با جاوید
 میکنی؟ چیکار اینجا پسرم: گفت میشد ناصر نصیب حاال

 گرفتی؟ و ماشین
 بردم رو نیوشتتا... اقاجون نه:گفت و نشتتستتت ای کاناپه روی خستتته ناصتتر

 ببرم رو عمو زن و نفس قراربود...نشتتده تموم کارش هنوز ماشتتینم..ارایشتتگاه
 ...نشد متاسفانه که ارایشگاه

 ...بود کرده بق هم نفس ی چهره
... منداری جا دیگه که ما چون تاالر بیاد شما با ممکنه اگه:وگفت داد ادامه ناصر
 ...برسه کاراش به نمیتونست...بود شلوغ هم هتل

 ...میاد ما با... جون بابا کردی خوبی کار:وگفت زد لبخندی جاوید
صر. نمیگفت چیزی نفس  التح به هم نفس و گفت چیزی گوشش زیر هم نا

 .برگرداند را رویش قهر
 همه از برود ارایشتتگاه به داشتتت نیاز هم خودش اینکه برای هم اخر دستتت

 .گذاشت جاوید ی خانه در را ونفس کرد خداحافظی
 .بود نشسته کنارش قصدی هیچ بی نوتریکا
 ... داد نمی را پیامش جواب طوطیا

 .نمیگفت هم طوطیا.بداند را لباسش رن  داشت اصرار نوتریکا
 ناچارا .بود داده قرار تاثیر تحت را نوتریکا امواجش که بود دلخور انقدر نفس

 خوبه؟ حالتون شما:پرسید
 ...نخیر:گفت غیظ با نفس
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 ...بله: گفت ارام نوتریکا
 ...میدونید: گفت شرمنده نفس

 .شد ساکت و
 ...نمیدونم متاسفانه نه:  گفت شیطنت با نوتریکا

 ...بگیرم دوش میتونم من: زدوگفت لبخندی نفس
 ...کن ولش نه: گفت نفس و داد تکان را سرش نوتریکا
 چرا؟:نوتریکا

 ...بردارم ناصر ماشین از لباسمو رفت یادم: گفت حرص با نفس
 ...وردا لباستونو که ناصر:وگفت انداخت نگاهی نفس لباس کاور به نوتریکا

 ....کال لباسامو ساک... نه:نفس
 ....هست نیوشا لباسای خوب... اهان:نوتریکا

 ....نمیخواد نه: نفس
 ....نداره عیبی: نوتریکا

 فوت پدرش زپرتی ارایشتتگر ان اگر...کند چه بود مانده م*س*تاصتتتل نفس
 را کارهایش ی همه کند حمام میتوانست هتل در. نداشتند را بساط این نمیشد
 شده او همراه ناچارا شود معطل نمیتوانست ناصر که انجایی از اما.دهد انجام

 .میکرد غریبگی احساس عروسشان خانه در حاال و...  بود
کا فت باز نوتری قه حموم: گ جا... گرمتره ابش باال ی طب  اب هی بی بی این
 ....میشه کم اب فشار میکنه مصرف

 ...ممنون:وگفت زد لبخندی نفس



شا اتاق به هم ونفس نگفت چیزی نوتریکا شبختانه. رفت نیو س خو  بلد را یرم
 ومیتوانستتت بود نوتریکا اتاق در هم حمام. نداشتتت راهنما به احتیاجی و بود

 ... کند استفاده
 .بروند تاالر به زودتر و شوند اماده تا شدند بلند نیما و نوید

 به... میشتتدند دمغش ی چهره متوجه وضتتوح به همه اما نیما تظاهر خالف بر
صو سیده باری چند هم عزیز که ص خ  سعی نیما و...خبر چه طال از:  بود پر
 .اورد هم سر را عزیز کنجکاوی کوتاه های جواب با میکرد

شان اینکه از بعد  سر فریدون و مهناز همراه به مریم و ماهان شدند اماده جفت
 ...رسیدند

ید  غرق اکلیلی صتتورتی ی ستتتایه در میکرد نگاه مریم چشتتمهای فرم به نو
 پیراهنش. بود گرفته قاب را صتتورتش دور حلقه حلقه که موهایی و.... بودند
 نمایش خوبی به را عریانش های ساق اما بود پوشیده مانتو اینکه با و بود کوتاه

 .بود گذاشته
 .برد ودخ با را او و کشید را بازویش فورا نیما چراکه نداشت نظری ابراز فرصت

 .نشست نوتریکا کنار مریم
 ....شیدن خوشگلتر عروس از میذاشتید قرار یه کاش: گفت لبخند با نوتریکا

 صیرتق نیاد چشتم به امشتب من خواهر: گفت باز نوتریکا و خندید بلند مریم
 ...شماست

 ...تعریفت از ممنون:گفت بالبخند مریم
 ..گفتم جدی:نوتریکا
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 داصتت را نوتریکا نفس که بگوید چیزی خواستتت و داد بیرون را نفستتش مریم
 .کرد

 .رفت باال ها پله از نوتریکا
 .بودند شده فر و خیس موهایش و بود پوشیده را نیوشا لباس نفس

 ...عافیت: گفت ارام نوتریکا
 دارید؟ سشوار شما: گفت تند نفس

 ...داخل بیاید: گفت و رفت اتاقش به نوتریکا
 .شد وارد رودربایستی بی نفس

 .کرد روشن را ان و زد برق به را سشوار سی نوتریکا
 کند خشتتک را موهایش پشتتت داشتتت ستتعی که حالی در و کرد تشتتکر نفس

 .کند خشک را موهایش هم بگیرد را سشوار هم نمیتوانست
 نمیخواید؟ کمک: پرسید دید را او تالش که نوتریکا

 ...بزنم ته از موهامو برم.... ه ه اه.... بگیر اینو شما: گفت اهسته نفس
 ...و کار این نکنی: وگفت گرفت را سشوار نوتریکا

 ...سوزوندی گردنمو باالتر بگیر دستتو... بلنده خیلی چرا؟:  نفس
 ...چشم: گفت اهسته نوتریکا

 .میداد حق نفس به.... رو پر چقدر: نگفت ذهنش در حال این با
 و ودب افتاده موهایش جان به دوستتتی نفس بودند ایستتتاده اینه جلوی دوتایی
 .بود گرفته را سشوار مترسک مثل نوتریکا

 .شد گم سشوار بلند صدای در خورد در به که ای تقه
 .بود کرده اخم اراده بی مریم



 کنم؟ کمکت من میخوای جون نفس:وگفت امد جلو
 ...جون مریم میکنی لطف: وگفت زد لبخندی نفس
 ی عبهج و لباس کاور نوتریکا و گرفت نوتریکا از تخم و اخم با را سشوار مریم

باره... برداشتتتت کمدش از را کفشتتش  و تافت و ژل و مو اتو و برگشتتتت دو
 .برداشت هم را جورابش

 میدید؟ قرض منم به موتونو اتوی شد تموم ن کارتو:گفت هیجان با نفس
 .رفت نفس به ای غره چشم مریم

 ....البته: گفت و زد لبخندی نوتریکا
 !برسد خودش واراستگی پیرایش به کمی تا برد پناه نیوشا اتاق به و

نه توستتط کتاب این. . : :  یا مجازی ی کتابخا ( www.98ia.com) نودهشتتت
 : : . است شده منتشر و ساخته

*********** 
 ...وکیلم ایا مکرمه محترمه ی دوشیزه-

 .میکرد نگاه نیوشا به ها مرده مادر مثل نوتریکا
 یدشا. نبودند اما... ببیند را جالل و سیما تا چرخاند می چشم مدام هم سیمین

 و دبو بزرگ خواهر ستتیمین که چرا...احترامی بی یا بود تالفی یک نظرش از
 رفتار طرخا به را او سیمین وقتی... باشد داشته رفتاری چنین نداشت حق سیما

 .رسید می نظر به دهنده ازار نیامدن دلیل این... بود بخشیده شبش ان
 گاهن در میتوانستتت پستترش کنار را طال ونبود... میشتتد نیما به که هایی نگاه

 .بخواند فامیل

http://www.roman4u.ir/


 .کرد نگاه بود شده ها فرشته مثل که دخترش به و زد تصنعی لبخندی
 وابج باشد او اینکه بدون میشد. بود طوطیا منتظر. میچرخاند چشم هم نیوشا

 !بدهد؟ را بله
شت سوم بار برای عاقد شم فیلمبرداربا میخواند را خطبه دا  داد رتذک ابرو و چ

 .باشد قران باز ی صفحه به حواسش
 بله یدبا... بود سوم بار...بود ساکت جو. نبود طوطیا...گرفت دلش لحظه یک

 باعث هم بود ناصتتر دستتتان در که خدا کالم مقدس کتاب لرزش. میگفت را
 ازیهمب. نبود خواهرش..نبود طوطیا اما گفتن جواب در کند تعجیل تا میشتتد

 می مریم و نفس هم ستترش باالی قند حتی...نبود کنارش اش کودکی دوران
 ....بود حمیده چهارم نفر احتماال و ناصر دخترعموی و ساییدند

 .نبود هم برادرش همسر...بود گرفته دلش
 .میخواند را خطبه چهارم بار برای عاقد

شا سش نیو صر مرتعش صدای. بود شده حبس نف شش در که نا  نتلوک با گو
 نمیگی؟ چرا: بود گفته
! ند؟ک ازدواج میخواست واقعا. باشد داشته اضطراب بیشتر بود شده باعث هم

 .شد ساکت جو باز...بگیرد دوش به را زندگی یک مسئولیت میخواست
 یدشد مقابل استتپورت لباس ان با نوتریکا قامت.داد بیرون ستتخت را نفستتش

 .بود
 می ان از خجالت که لحنی و صتتدا با ارامی به و کرد خالی یکجا را نفستتش

 ....بزرگترها ی بقیه و پدرومادرم ی اجازه با: کرد زمزمه بارید
 .شدند وارد هم با طال و طوطیا صندلی و شد باز در. بود رو به رو به نگاهش



 .....طوطیا: گفت هیجان با
 .است زده ربطی بی حرف چه که فهمید ها نگاه سنگینی از انگارکه و

 بله؟:گفت متعجب عاقد
 ....بتتلتتتته: گفت مطمئنی و سرحال و دار کش صدای با و تند نیوشا

 شد رناص نوبت بعد لحظاتی. کرد پر را فضا کل هلهله و کشیدن کل صدای و
 بله...اقا حاج بله: گفت هول با ناصتتر شتتود خوانده کامل خطبه انکه از قبل

 ...نشده پشیمون تا کنید تمومش
 .فشرد را نیوشا دست طوطیا
 اومدی؟ دیر چرا روحت تو: گفت دلخوری با نیوشا

 ...میگما ناصر به....ادب بی عروس مرض:وگفت خندید طوطیا
...  ریخ خیلی: وگفت زد طوطیا به گردنی پس و داد اش بینی به چینی نیوشتتا

 ...بودم تو منتظر همش من
 ..موندیم ترافیک تو خدا به: وگفت خندید طوطیا

 شده؟ دلبری چه ناصر: گفت گوشش زیر و
 ...در به در کن درویش چشماتو: گفت جیغ با نیوشا
 ...سوتی تا دو شد کرد فکر وباز

 ...نیوشا بود عروسی چه... خنده از بود مرده طوطیا
 .بود تهگرف را سینی باز فوق ی دکلته پیراهن با نفس. اوردند جلو را عسل ظرف

 رایشب کال. نمیگرفت ایرادی هم نیوشتتا لباس مورد در. نمیگفت چیزی ناصتتر
 !بود خوشبخت چقدر نیوشا نظر این از. نبود مهم
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 ....هبست پشت از هم رو طیبه دست یکی این: گفت نیوشا گوش زیر طوطیا
 انگشتت حال این با کند ناصتتر دهان در را انگشتتتش میشتتد چندشتتش نیوشتتا

سل ضرف در را کوچکش صنوعی ناخن زیر لعنتی. برد فرو ع سل هم اش م  ع
 .بود رفته

 .میکرد نگاهش عشق با ناصر
صومانه اگر خدا به شقانه و اینقدرمع  بهم را عقد االن همین نمیکرد نگاهش عا

 .میزد
 .برد ناصر دهان در را انگشتش

 هم خیلی بود نشده چندشش تنها نه... بگیرد گر شد باعث ناصر دهان گرمای
!... 

صر نوبت وقتی  را عقد های صحنه... گرفت گاز را انگشتش شیطنت با شد نا
 .شود شیرینی خاطرات که انقدر. زدند رقم جالب

 .میکرد ذوق ها بچه مثل نیوشا. بود شده ها کادو اهدای موقع
 انیوش. نداشتند حضور ناصر ومادر پدر که حیف چه و.. نیوشا ی خانواده اول

 .بود شده احساساتی کمی
... امد می در داشتتت همه اشتتک. بود گرفته اغوش در محکم را برادرش نفس

 .سپرد نیوشا دست به را اش هدیه طال بدون نیما. شد برادرهایش نوبت
 ...مریم همراه به نوید بعد

 به را شتتکستتته پالک ان میخواستتت یعنی...فکستتتنی نوتریکای ان اخر در و
 .بدهد دستش



 مغضتتوبانه وحشتتتناک و جدی خیلی لحنی با ناصتتر به رو.امد جلو نوتریکا
 ...باش خواهرم مراقب: گفت
 ...حتما: گفت قاطع لحنی با ناصر

شید پوفی نوتریکا ش سمت به را قلبی قرمز مخمل ی جعبه یک و ک  گرفت انیو
 .کرد باز را ودرش

 یباز انقدر... بود رفته فرو هم در قلب دو که پالکی و ستتفید طالی زنجیر یک
 .بزند برق نیوشا چشمهای که بود

 .ب*و*سید را اش گونه و انداخت نوتریکا دورگردن دست
کا قدر چرا کرد فکر نوتری  حال این با.... !!!  میرود میز چیز چشتتمش در این
 .کرد کنترل را خودش

. بود ادهایستتت مهناز کنار تفاوتی بی با ستتیمین...رفت ستتیمین ستتمت به ستتیما
 .گذاشت سیمین ی شانه روی را دستش سیما

 .نگفت چیزی سیمین
 ....بود ترافیک کن باور: گفت دلجویانه لحنی با سیما

  مشخ که ای چهره با و.... ها بهانه این از باشه تا: وگفت کشید اهی سیمین
 .رفت وارد تازه مهمانان سمت به دلخور و است نکرده باور بود

سم شا دقایقی مهمانان و شد تمام باالخره عقد مرا صر و نیو  عقد اتاق در را نا
 .گذاشتند تنها

 هم اسیم. بودند نشسته هم کنار طال و طوطیا... بود شده بلند ارکست صدای
 .امد جمعشان به
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ید و ماهان کنار در که میکرد نگاه نیما به طال  اب انکه جز به. بود ایستتتاده نو
 .بود نگذاشته محلش دیگر کرد علیک سالم جاوید

  مشخ نا تاحدی غیره و گونه رژ و پودر کرم با را صورتش کبودی ی مانده ته
 .بود کرده

ید ما امد نمی او به خیلی برنز شتتتا  صتتورت که بود این از بهتر حال هر به ا
 .باشد مشخ  کبودش

 تهنتوانستت هنوز. بودند داده رخ هم ستتر پشتتت اتفاقات... کشتتید باالیی بلند اه
شویی زندگی طعم شد را زنا شدند دار بچه کاش. فهمید نمی کاش... بچ  نمی

 /!بفهمد که
 ردندک استتتناد مدرک یک به فقط چرا. بود ه نکرد فکر چنین ازدواج از قبل چرا
 ...!که حالی در

 .بگذراند خوش فقط امشب بود بهتر. داد بیرون را نفسش
شت حق از شا نمیگذ ست اندازه از بیش نیو شتنی دو صر به.بود شده دا  یم نا

 .بود هم تر سر او از بسا چه.امد
صندگان جمع در نفر یک شت باز...  که بود خواهرش هم ان بود کم ر*ق*  دا

 .میکرد بغض
 ...بود کرده گریه بار صد حال به تا وگرنه نبود اب ضد ریملش

ست کنارش نفس. کند می پوست خیار خودش برای طوطیا ش  وبخ: وگفت ن
 ....ما داداش از اینم

 ....افتاده کسی خوب دست: وگفت خندید طوطیا



 ازم اگه....خودمه ستتن هم نیوشتتا اینه خوبیش:گفت ستتادگی نهایت با نفس
 ..کنه عروسی ناصر با نمیذاشتم اصال بود بزرگتر
 ....نمونده جایی تنها حال به تا اون... باش داشته هواشو:وگفت خندید طوطیا

 گهدی که خوشحالم خیلی که من.... هست حواسم بابا نه: وگفت خندید نفس
 ....نیستم تنها

شید اهی طوطیا شد تنها او که بد چقدر... ک سوزی اگر. می س بی برای دل  یک
صیبش ای تکه و طعنه حتما نبود نفس شان... بود خوبی دختر اما میکرد ن  را یو

 .داشت دوست هم
 ...گرفت نفس سمت به را خیار دستی پیش طوطیا

 کیه؟ دختره اون: وگفت برداشت ای تکه نفس
 مجلس در هم طیبه ناباوری کمال در. کرد تعقیب را نفس نگاه طوطیامستتیر

 نشسته وعزیز ومادرش خواهر کنار روی به رو ردیف در درست. داشت حضور
 .بود کرده رها شانه روی ازاد را موهایش و بود پوشیده ای ساده لباس.. بود
 وا از نمیتوانستتت کشتتید اهی...  میکرد حفظ را اش ستتادگی باید که موقع ان

 .بود نیاموخته را دیگران از نفرت ذاتش در....باشد متنفر
 ...حمیده خواهر.... امه عمه دختر: گفت ارامی به

شید هومی نفس شگال اهن  شنیدن با و ک صن باید خو  جا زا فنر مثل بر*ق*
 ....هم تو....  جون طوطیا وسط برم من: وگفت شد بلند

یا مه طوط ید را کالمش ی ادا ندی حال این با.فهم فت زد لبخ  از منم برو: وگ
 ....میکنم حمایتت اینجا
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 ....میمونی تنها: وگفت برچید لب نفس
 هتب بیا بعد برو....میر*ق*صتتی چطوری ببینم برو: وگفت داد هولش طوطیا
 ....میدم امتیاز
ضای سمت به و خندید نفس صوص ف  هم در انجا که جمعیتی در و رفت مخ

 .شد گم لولیدند می
 رزی پشتتت از کستتی.... بگذارد دهان به انکه از قبل کند پوستتت موزی طوطیا

 ....ترکیدی: گفت گوشش
 ....نخوردم چیزی هنوز که من چی؟: گفت نوتریکا به حرص با طوطیا

ست کنارش نوتریکا ش ستش از را وموز ن  خیارم هی خبرته؟ چه: وگفت گرفت د
 ...خوردی

 ...بوده او به حواسش که خوب چه کرد فکر طوطیا
 تندو نیفتاد وتا تک از اما بود کرده خشتتک جا لبهایش روی ای اراده بی لبخند
 ...خورد نفس نصفشو که اونو: گفت

کا فت میخورد موز که حینی نوتری که یه فقط اون چی؟: گ ی  اشتتتو ت
شو....خورد شم...خوردی خودت هم شو بعد ست از...کن نگاه هیکل  که اونا

 ...نکن مقایسه واون این با هم خودتو...نمیخوره تکون اب از اب بخوره هرچی
 گرفته؟ چشمتو چیه: گفت حرص با طوطیا

 ...بگیرن یاد بعضیا.... هیکله خوش خیلی... اره:  نوتریکا
 ..خواستگاریش برات برم: توپید طوطیا

 تجوونی از خیر...برو: وگفت کرد نازک طوطیا برای چشتتمی پشتتت نوتریکا
 ....ببینی



 بدبخت مردمو دختر...عمرا: گفت حالت همان در میگزید را لبهایش طوطیا
 ...نمیکنم
 روی شا خیره نگاه.افتاد طیبه به چشمش که بدهد را جوابش خواست نوتریکا
 .بود خودش و طوطیا

 ...نداد اهمیتی
 .بدهد را طوطیا جواب که بود ان درگیر هنوز

 .کرد رها صندلی روی را وخودش امد جلو نفس اما
 .زد لبخندی نوتریکا
 ....میر*ق*صیا خوشگل خیلی: گفت مهربانی با طوطیا

شید اهی نفس شته یار میاد بدم من....تنهام حیف: وگفت ک شم ندا  تماح.. با
 ....نمیتونه است حامله دخترعمومم.... باشه جلوم یکی باید

 به ار اش یلخی های تعارف ان از بود امیدوار. بود خیره نوتریکا دهان به طوطیا
 !نیاورد زبان

 .نداشت زدن تعارف خیال نوتریکا خوشبختانه
 وسط؟ نمیای تو: گفت نوتریکا به رو و نوشید اب لیوانی نفس

 ...بعدا حاال: نوتریکا
 .کشید اسوده و عمیق نفس یک طوطیا

 ....هدیگ پاشو... نرفته یادم طال عروسی....میر*ق*صی قشن  که تو:  نفس
 بانو؟ فرمایید می اجازه: گفت طوطیا به رو زد لبخندی نوتریکا
 جان؟: گفت اهسته طوطیا
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 .نگفت چیزی نوتریکا
 ...بده قرض دقه دو اقاتونو: گفت طوطیا به رو نفس

 رخب خودمون که شتتدیم اقا صتتاحب کی ما: گفت نوتریکا به رو و اقا؟: طوطیا
 نشدیم؟ دار

 ...نومزدتون حاال: گفت خنده با نفس
 ...خندید مسخره طوطیا

 .نداد نشان واکنشی نوتریکا
 هر به اما...درستتت نبودند نامزد رستتما صتترفا...کرد نگاه طوطیا به مات فقط
 مدها بود شتتنیده که حرفهایی خاطر به حتی....دانستتتند می که فامیل کل حال

 رحاض طوطیا هم شوخی یک حد در حتی اما.... بود نشسته طوطیا کنار و بود
 ودب قرار انها. بود کجا شوخی اصال.... کند بازی را نقشش هم لحظه یک نشد
شند هم برای ست طوطیا اگر حتی.با سی از قبل! نمیخوا  دچن مادرش طال عرو

 ...یا... اش خاله یا... بود؟ گفته بار
 .رفت جمع میان به و پذیرفت را نفس درخواست حرص با

 عیس نوتریکا یعنی... بود شده سرخ صورتش هرچند. نگفت چیزی طوطیا
 !بانو...بود شوخی یا کند؟ مسخره حرف این با را او داشت

 ...او نه...برد کار به دخترانش دوست برای باید را الفاظ این... زد خندی نیش
ست سته سینه به د ش شت سعی و بود ن  و ها ریدلب و نوتریکا های لبخند به دا
 .باشد توجه بی نفس های عشوه
 دورشتتان های فامیل از نفر چند کناری میز... کرد جا به جا را ویلچرش کمی

 .زد لبخند و داد تکان سری برایشان ناچارا. بودند نشسته



 .بود طوطیا سابق خواستگار پسرش انها از یکی
 جمیع ی هلهله و جیغ و ارکستتت صتتدای بلند هیاهوی ان در دانستتت نمی

 هک خواست خدا: گفت اش دستی کنار به زن ان که شنید چطور ر*ق*صندگان
 عروس یه با میریختم ستترم به خاکی چه من وگرنه کرد رد رو دختره پستترم
 .....ناق 

 .میکرد تایید را حرفهایش هم دیگری
 .بود شده گوش پا تا سر طوطیا

 لمث خالشتتم پستتر: گفت انها از یکی که شتتنید و داد بیرون ستتخت را نفستتش
 مه استتم به تولد از طوطیا و نوتریکا میگفت که ستتیما... کرده ردش اینکه

 ...نمیکنه محلش اصال پسره اما خوردن
 خاطر واستتته اینکه مثل... اخه میکنه قبول و فلج دختر کی: شتتنید جواب در

 ...دراومده روز این به پسره همین
 مدام... گرفته و داماد خواهر چشمش هست بهش حواسم مجلس اول از من-
 ...میر*ق*صن هم با دارن دیگه که االنم...  میچسبه اون پای پرو به
 ؟... هست شون عمه دختر این... میان بهمم اتفاقا-
 طیبه؟-
 ...بزرگه.... یکی اون نه-
 حمیده؟-
 ....نخواسته بودن کرده نشون اون برای رو پسره اینکه مثل.... همین اهان-
 ....داره قشنگی باالی و قد داماد خواهر این داشته حقم-
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 ...میان بهم: گفت کسی باز و
 .کند تحمل نمیتوانست دیگر...بود انفجار حال در طوطیا

 ...بخورم هوایی یه میرم: گفت طال به ارامی به
 .است سرخ صورتش اینقدر چرا نکرد کنجکاوی طال

ستاده تاالر در جلوی شا. بود ای صر و نیو  حال در احتماال عقد اتاق در هنوز نا
 .بودند عکاسی

. ردمیک رفتار جور یک همه با نوتریکا.... کشتتید پی در پی عمیق نفس چند
شت نفس غیر و نفس شنهاد بود هم دیگری کس هر...ندا صش پی  یم را ر*ق*

 .پذیرفت
شید می دلیل و اورد می توجیه خودش برای سید می دلش ته اما. ترا  گرا.... تر
 !باشند داشته صحت ته و سر بی های گفته ان واقعا

 عقب به را ستترش.... شتتدی زیبا خیلی امشتتب: گفت که ای مردانه صتتدای با
 .چرخاند

 .میکرد نگاهش و بود ایستاده لبخند با ماهان
 .نگفت چیزی طوطیا
 شده؟ طوری: پرسید اهسته ماهان
 ...نه:گفت لرزانی صدای با طوطیا
 .لرزید می بغض از نبود سرد هوا. نداشت را لرزانش ی چانه کنترل
 بیرون؟ اومدید چرا: گفت و دراورد را کتش ماهان

یا های. کرد ب*غ*ل را خودش طوط خت تپلش بازو  برچستتتب یک و بود ل
نه نمای خالکوبی  حریر تاپ یک لباستتش. بود بستتته نقش رویش هم پروا



 لخت را موهایش.... صورتی صندل و سفید شلوار و بود دار چین صورتی
 زده سرش هب را بود شده تزیین صورتی کاموایی گل با سفید تل یک و بود کرده

 .بود شده خواستنی ای نقره مالیم ارایش با. بود
 .انداخت هایش شانه روی را کتش ماهان. نگفت چیزی طوطیا
 ....میشه چروک کتتون. نیست سردم... ممنون:وگفت زد لبخندی طوطیا
 راچ نگفتی.... بخوری ستترما تو تا بهتره بشتته چروک: وگفت کرد اخمی ماهان

 بیرون؟ اومدی
 ....بخورم هوایی یه اومدم... بود زیاد صدا سرو: طوطیا
 ...ایه کننده ناراحت شب امشب: گفت و ایستاد اش صندلی کنار ماهان
 چرا؟:گفت اخم با طوطیا
 صتتمیمی خیلی نیوشتتا با مگه خوب:وگفت زد ولبخندی کرد نگاه او به ماهان
 ....میشی تنها تو بره اون.... نیستی
 ...خوشحالم براش ولی..کم یه اره خوب... لحاظ ون ازا... اهان:طوطیا
 در دستتت ناصتتر و نیوشتتا که بیاورد زبان به دیگری ی جمله خواستتت ماهان
 .میکردند حرکت سالن داخل سمت به هم دست
 ...داخل میرن دارن: وگفت دراورد حرکت به را اش صندلی طوطیا
 کنم؟ کمکت میدی اجازه:گفت تند ماهان
 ...میتونم خودم....ممنون: وگفت زد لبخندی طوطیا
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 میدونم: گفت و گرفت را صتتندلی ی دستتته نظرش اظهار به توجه بی ماهان
 ...بهتره اینطوری...  بزن ستتوت و دستتت من جای به تو اما...  میتونی خودت
 من...بکنم باید اعترافی یه من راستش
 چی؟:طوطیا
 ندهب دستام بگم اینطوری بذار... بزنم دست میکشم خجالت: گفت ارام ماهان

 ....باشه نداشته انتظار ازم کسی... 
 ...دیگه شه با من برای یا ابرویی بی ی همه یعنی: وگفت خندید طوطیا
 یفیلمبردار و بگیر منو دوربین هم تو خوب: وگفت خندید متقابال هم ماهان

 ...بزنی دست نباشی مجبور که کن
 یه اب و دستتون همیشه میگم من.... هایی حل راه چه: وگفت خندید باز طوطیا
 به و ییابرو بی این میدم ترجیح من اما..... اینه قضیه نگو.... میکنید پر چیزی

 ... بخرم جون
 که زد باالیی بلند و دار کش سوت و کرد دهانش در را اشاره و شصت وانگشت

 .شد گم ها هلهله میان در
 اظهار ماهان با و بود نیوشتتا تماشتتای گرم انقدر طوطیا.... میخندید هم ماهان

ستری سرخ نگاه دو به وجه هیچ به توجهش که میکرد نظر  به حرص با که خاک
 .نشد جلب بود خیره او

 هم ار ناصر دست و خندید می بلند صدای با... رفت می راه شیطنت با نیوشا
 .نمیکرد ول



 آمد خوش و ستتالم میز به میز و امد می راه کنارش محجوب و ارام ناصتترهم
س انجا مادرش و طال که میزی تا را طوطیا صندلی ماهان.میگفتند گویی ش  تهن
 . کرد هدایت بودند

 ر دص در هم کنار دو هر... گرفت ارام جا یک باالخره نیوشا. کرد تشکر طوطیا
 .بودند نشسته مجلس
 .میکرد نگاهشان لبخند با طوطیا

 جذب اش عمه و مادرش گوی گفت به اش توجه شد باعث فائزه عمه صدای
 .ودب طوطیا نزدیک را اش صندلی طیبه بودند؟ امده سمت این به کی انها. شود

 بعد لحظاتی... بر*ق*صتتند نفره دو داماد و عروس تا زد موزیکی ارکستتتت
 .شدند اضافه هم طرف دو های خانواده

 .بود طوطیا تشویش پر نگاه راس در ونفس نوتریکا زوج باز و
 ....خوشحالم تو مال نه شد من مال نه اینکه از: گفت گوشش زیر ارامی به طیبه

 .شد خیره او به مات طوطیا
 ...میشناخت که بود همانی هنوز اش ساده ظاهرنمادین خالف بر طیبه

 ... نمیشم منظورت متوجه: گفت و زد خونسردی لبخند
به کان ستتری و داد باال را ابرویش طی یدی یعنی که داد ت  به را خودت و فهم

 .زدی نفهمیدن
 ....نداد اهمیتی طوطیا
 .شد سبز جلویش نیوشا قامت

 میکنی؟ چیکار اینجا تو: وگفت خندید طوطیا

http://www.roman4u.ir/


 لتم لباسای میتونم نه: گفت حرص وبا کرد رها صندلی روی را خودش نیوشا
 یطوط وای... شده یبس امشب خیلی... میزنه حرف من با ناصر نه کنم نگاه و

یده مشتتکی هستتتت دختره اون  بوقلمون عین ناصتتره فامیالی از پوشتت
 ....میر*ق*صه

 .نبود کن ول هم اش عروسی شب نیوشا. خندید بلند صدای با طوطیا
 یاطوط بشتته؟ چی که دلت ور اومده عتیقه این: گفت طوطیا گوش زیر نیوشتتا

 .انداخت باال ای شانه
 باشد اطوطی سوی از جوابی منتظر انکه بی و میگه؟ چی حاال: گفت تند نیوشا
 کرده؟ تیغ شیش چه میبینی روزبه شرف بی:گفت

 ...خندید باز طوطیا
 ....میکنی شوهر داری تو دیوونه: گفت اهسته
 این یبشم؟راست دنیا تاریک که نمیخوام کنم شوهر میخوام: گفت اخم با نیوشا

 قد اون.... شده احسان عاشق میگفت نفس.... خوشگلنا هم نوتریکا دوستای
 ...خوبه نظرم به حامدم بلنده

 .... هست ناصر ی خاله پسر: گفت م ارا طوطیا
 فریبرز؟ اقا: نیوشا

 ...پسرش:طوطیا
 ...برات میخرررم: وگفت زد چشمکی نیوشا

 ....درشته خیلی چشماش:طوطیا
 ....شده ناز خیلی امشب ماهانم:  نیوشا



 ویک کیمش اسپورت شلوار و مشکی پیراهن آن با. بود خیره نوتریکا به طوطیا
 .بود جذاب و فرد به منحصر همیشه معمول طبق شاپوی کاله

 ....امشب شده سلیقه خوش چه داداشت: گفت حرص با طوطیا
شا شه بلند ازش بخاری....بابا نه نفس؟: نیو شه مثل که هم نوتریکا... نمی  همی
یارمش و نفس میگم: گفت طوطیا گوش زیر و... میخاره تنش  یه یبهط پیش ب
 ...داره اشو زمینه... ببینه دوره

 خانم؟ عروس:گفت ناصر که بزند دیگری حرف خواست
 ....داماد اقا بله: وگفت خندید ریز نیوشا
 گذاشتی؟ تنها منو: گفت ناراحت ناصر
 ....مددرنمیو صداتم که بودم پیشت: وگفت انداخت ابرویش به چینی نیوشا
 ....نمیتونم دیگه من....وسط بریم بیا: گفت و خندید ناصر
 مرشک قرتو بچم...شده اب یخش: گفت طوطیا به رو و شد بلند خنده با نیوشا
 ....شی خالی بگیرمت پا سر بریم.... مونده

 .گذاشتند تنها را طوطیا کنان خنده و
 .میزد لبخند نیوشا حرفهای از هنوز طوطیا

 .بب*و*سد را داماد باید عروس میکرد اعالم که ارکست صدای با
 .ب*و*سید را ناصر لبهای شیطنت با نیوشا

 ...میخواندند را دوباره دوباره اهن  همین برای... نداشتند توقع مهمانان
 ...ب*و*سید را ناصر دیگر بار ریلکسی کمال در هم نیوشا
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سد را عروس داماد اینکه اعالم در حتی صر بب*و*  را خجالت هم خجالتی نا
 ....گذاشت کنار

 بود کرده رحم خدا. بودند شتتده ستترخ لبو مثل برادر ستته که بود اینجا جالب
 !!!بود شوهرخواهرشان ناصر

 .داشت ادامه مراسم شب از پاسی تا
 و نیوشتتا تا ایستتتادند هتل جلوی... چرخیدند هم ها خیابان در اینکه بعداز
 .کنند بدرقه شان انتخابی اتاق به را ناصر

 بود داده سر ای گریه چنان خندان همیشه نیوشای خداحافظی اخر لحظات در
 ...کند کنترلش نمیتوانست کس هیچ که

صد به فردا صبح هفت بود قرار صفهان مق شته پرواز ا شند دا سته. با  ی خوا
 ...دیگر شهرهای بعد بود همسرش شهر از دیدن ابتدا عسل ماه برای نیوشا

شت سعی سیما و میکرد گریه هم سیمین ضع با. کند ارامش دا  نای قلبش و
 .نبود جالب برایش چندان احساسی های تشنج
 !بود همین دختربودن یکدانه یکی

 ستتعی خنده و گریه با هم طوطیا...کرد گریه ای دقیقه چند هم طوطیا دراغوش
 .کند ارامش کسی تا داشت نیاز خودش که درحالی...کند ارامش داشت

شه یک هم نوتریکا ستاده جمع از جدا گو شید سیگار و بود ای  نیماو نوید. میک
 شتتب ات بود عزا مجلس شتتبیه بیشتتتر. افتادند می گریه به داشتتتند کم کم هم

 ...عروسی



ست هم نفس شت کمی د شت هم او... ندا ست از را حامی و برادر یک دا  د
شت...  بود بهتری ی گزینه شاید شدن دور اما.... نه که دادن  هک برادرش از دا
 .میشد دور بود کسش همه

 ....داشت دوست را نیوشا که حیف
 .کرد خالی را خودش کمی ترتیب به نوید و نیما اغوش در نیوشا

 یک تا که دمیکر نگاه نیوشتتا لباس ی لبه به نوتریکا. بود شتتده خیره نوتریکا به
 .بود شده سیاه وجب
 ...نوتریکا: گفت بغض با نیوشا

 ....باشید خوشبخت:گفت اهسته و گرفت را دستش نوتریکا
شا صدای کردو پرت نوتریکا دراغوش را خودش نیو ... افتاد گریه به تری بلند با

 ارفشتت محکم را یکدیگر انقدر.کشتتید طول انها خداحافظی بیشتتتر دقیقه ده
 ...ببینند را همدیگر است ممکن که است اخر بار انگار که میدادند

 یدگنج نمی هم باورش در. امد بیرون نوتریکا اغوش از نیوشتتا لحظاتی از بعد
 .بود زیادی نیوشا برای هم همین... باشد اشک از پر چشمهایش که

 .میکرد گریه صدا بی چه نیوشا کرد فکر نوتریکا
 خواهر پیشتتانی و شتتد خم هم و کرد پاک اورا ی ها اشتتک دستتتهایش کف با

 .ب*و*سید را بزرگش
 .نداشت را عزیزش ی خانواده از کندن دل ه*و*س نیوشا

 النما همین....بشتتی بیدار باید زود صتتبح فردا جون بابا: گفت اهستتته جاوید
 ...وقته دیر خیلی

http://www.roman4u.ir/


 یترسیدم که انگار. میکرد نگاه دقیق اش خانواده افراد تک تک صورت به نیوشا
 .باشد نداشته انها از تصویری دیگر

 .گرفت را ناصر دست باالخره
 که ودب وجودش از تکه یه کرد فکر نوتریکا.... شتتدند هتل وارد نفری دو وقتی
 .میشد جدا

 " تنهایی: هفتم قسمت"
 .بود تعجب در هم خودش بود ماهان منتظر اینکه از

صله شت را اش حو صال... ندا سته او از ماهان منظوری چه برای ا  که بود خوا
 !کند؟ زیارتش
 واحد ابانتخ بیاید اینجا به اینکه از قبل... کرد خارج سینه از آه مثل را نفسش

 .میشد شروع دانشگاهش های کالس مهر از.بود داده انجام جدید ترم برای هم
صی که نیوشا .... ودب شده زیبا شب ان. اورد لب به لبخندی... بود گرفته مرخ

 با اما. بود شتتده تن  خواهرش برای دلش چقدر که کند اعتراف نمیخواستتت
 .میکرد عادت موجود وضعیت به باید حال این

 چه بود دیگری شتتهر برای ناصتتر...بود نزدیک اصتتفهان بود این اش خوبی
 ....!کشور خارج مثال....میکرد
 با دختری... گذاشتتتت لبش ی گوشتتته را یکی و اورد در را ستتیگارش پاکت

 .گذشت شاپ کافی ای شیشه در مقابل از دار چرخ صندلی
 .نداشت خبر که بود وقت خیلی طوطیا از

 رد انجا به مدام هم نیما و بود نشسته بست مادرش ی خانه در طال هنوز وقتی
ست نه بود امد و رفت صب برای را تفکرش میتوان  نه راوردد اجرا به نیما اتاق غ



 که یعروس شب از بعد. کند رن  پر طوطیا کنار را حضورش میتوانست خیلی
 هک را ملیحش لبخندهای و حرکات نمیتوانست بود گذشته آن از هم روز چهار
 .کند فراموش میکرد ماهان نثار مدام

 ...هیز پسرک میخورد بهم ماهان از حالش
صتی شت اش جمله اتمام برای فر سم اگر. شد وارد در از ماهان ندا  فامیلی ر

 ...نمیشد بلند احترامش به هم مرد می نبود
 .باشد داشته را رفتارش رعایت کمی تا میشد موجب هم سالش و سن هرچند
 .نشست مقابلش و داد دست او با محترمانه ماهان

 دادی؟ سفارش چیزی:پرسید میکرد باز را منو که حالی در
شکوکانه نوتریکا  متعال به را سرش حال همان در... بود گرفته نظر زیر را او م

 .داد تکان منفی
سی به ماهان شاره ک صنوعی لبخندی با فرد وقتی و کرد ا ش کالمی و م  ای هکلی
 من خوب:  گفت ،ماهان کرد اجرا را وظایفش دارید میل چی که این بر مبنی

 چی؟ تو.... میخورم شکالتی کیک یه قهوه یه
کا فت جدیت با نوتری ما: گ مدی مستتل یک و قهوه فقط که نیو  شتتکالتی ک

 !بخوری؟
 شتتتاپ؟ کافی میان چی برای ملت پس: گفت و زد لبخندی مستتخره ماهان
 ....و قهوه فنجان یک صرف خاطر برای عموما

 چیزی نم...کنی تفسیر نیست الزم...میدونم: وگفت امد کالمش میان نوتریکا
 ... نمیخورم
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 نم! میشتتته؟ بد خیلی که اینطوری: وگفت داد باال را ابرویش تای یک ماهان
 ....نخوری تو و بخورم

 از!!!برود و بکند را زرزرش زودتر کاش.  میشتتد کالفه داشتتت کم کم نوتریکا
 .داد سفارش تل  همیشه مثل قهوه فنجان یک ناچاری روی

 ...است معرکه هاش میوه کیک:  ماهان
 .بخورد و کند تکه تکه را ماهان میداد ترجیح نوتریکا

 ...داره ای خوشمزه کیکهای میگم جدی: گفت اصرار با ماهان
 .بود ایستاده هنوز خدمت پیش

کا کان ستتری نوتری هان و... داد ت گاه اطراف به که حالی در ما  میکرد ن
 ...بیایم طوطیا با بار یه چطوره... قشنگیه جای:گفت

 .نبود مشکل اصال طوطیاست با رابطه در بحث اینکه فهمیدن
 از برد کار به که فعلی. بود شتتده خیره ماهان چشتتمان در م*س*تقیم نوتریکا

 .داشت مشکل بن و بی 
 بیایم؟؟؟ طوطیا با

 ...باشد داشته حضور هم او یعنی
 با ور طوطیا حتما اره: گفت و اورد لب به را فردش به منحصتتر لبخند نوتریکا

 ...میارمش خودم
 .نداد بود پنهان حرفش در که ای کنایه به اهمیتی ماهان

شان سفارش خدمت پیش شیدن صرف که دقایقی. اورد را های  هب شد قهوه نو
 .میگذشت سکوت



 باهات میخوام: وگفت برگرداند سفید شکل مربعی نعلبکی به را فنجان ماهان
. یشتتد بزرگ خیلی که بگم نمیتونم هنوز هرچند... کنم صتتحبت مرد یه مثل
 ...حال هر به اما

 و دق ماهان صتتحبتهای اتمام از بعد داد ترجیح. نداد نشتتان واکنشتتی نوتریکا
 .کند خالی را اش دلی

ستمال با را دهانش و خورد کیک کمی ماهان صل به م*س*تقیم و کرد پاک د  ا
 :پرداخت مطلب

 کنه؟ مالقات و صامت دکتر تا میره فرانسه به طوطیا زودی به که میدونی
 .بود دیگری چیز موضوع اما... میدانست. نداد جوابی نوتریکا

 اومده پیش مشتتکلی جالل عمو برای: داد ادامه.نماند جواب منتظر هم ماهان
 و اللج عمو ستتفر ستتفارت که وقتی تا و کنه ستتفر ایران از خارج به نمیتونه که

ست واز داریم صامت دکتر لطف سر از که وقتی ما کنه تایید  علومم و میدیم د
 !بیاد؟ پیش فرصتی چنین دوباره کی که نیست
 .کرد سکوت میکرد مزه مز را فنجانش ی مانده ته که حالی در ماهان

 خوب؟:گفت منتظر نوتریکا
 ...بگیره قهوه فال میخواست بود اینجا مریم االن: وگفت زد لبخندی ماهان

 .بشنود را ماهان حرفهای ی ادامه داشت میل. نگفت چیزی نوتریکا
 تنها نمیشتته رو طوطیا و ستتیما خاله: داد ادامه خشتتک لحن همان با ماهان
 ...برم باهاشون قراره منم... فرستاد
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. دش خیره ماهان چشمان در م*س*تقیم. نشست سی  و خورد تکانی نوتریکا
ضح شمهایش و بود رفته هم در صورتش وا شش انقدر. بود شده سرخ چ  واکن
 .بیاورد لب به ای مسخره خند تل  ماهان که بود اشکار

 دایشصتت کنترل برای که تالشتتی نهایت با میکشتتید نفس تند تند که حالی در
 هستی؟ کی کردی فکر:زد فریاد حال این با داشت
 .نیست صحیح حرکتش که فهماند او به اطرافش به نگاهی با ماهان

صال: داد ادامه نگاهش به توجه بی نوتریکا  اطیق خودت که مربوطه چه تو به ا
 رایب که میدی اجازه خودت به که هستتتی کی تو میکنی؟ ما خانوادگی مستتائل

 ...بگیری تصمیم بقیه
 ....نوتریکا:کرد صدایش تحکم با ماهان

 یه تا دص حرفهای به که نداشت تمایلی اصال شد بلند جا از حرص با نوتریکا
 .بدهد گوش ماهان غاز

 .بنشیند تا کرد مجبورش و گرفت را بازویش ماهان
 زدن لهوک سر ی حوصله که میدونی: گفت غیظ از پر و شده منقبض صورتی با
 رفتار مرد یه مثل شده که بارم یه برای کن سعی پس.... ندارم رو ها بچه پسر با

 ...بزنم حرف مردونه مردو باهات اومدم امروز من چون... کنی
شت نوتریکا شید نفس تند. پرید می حرص از پلکش پ سر... میک  این! چه؟ب پ

 .میشد تمام گران ماهان برای مسلما حرف
شمانش در م*س*تقیم که حالی در ماهان  :گفت صراحت با بود شده خیره چ

 و قطف قضیه این بانی و باعث... اشو اینده...بدهکاری طوطیا به تو که میدونی
 حاال.. .طوطیاست شده تباه زندگیش وسط این که کسی تنها و تویی خود فقط



 اگه.. .تویی خود میگیره تاثیر که کستتی تنها از چون... کنی کمکش باید هم
سر یه با دارم و...  اینجام امروز  فقط میزنم وکله سر خودخواه و لوس ی بچه پ

... احستتتاستتتاتت نه مهمی برام تو نه چون... طوطیاستتتت ی اینده خاطر به
 ... کرده م مجبور که طوطیاست خوشبختی

کا مد کالمش میان نوتری ید های دندان الی به ال از و ا : گفت اش شتتتده کل
 ...بزن حرف واضح
شیه بی...  داد تکیه اش صندلی به ماهان ضیش باید: گفت حا  چون ...کنی را

 ...نمیده رضایت راحتی همین به میدونم
 به ستتفر بده؟ رضتتایت باید چی به: وپرستتید کرد ریز را چشتتمهایش نوتریکا
 فرانسه؟

. ..باشته همراهشتون مرد یه باید ستفر برای: گفت کوتاهی مکث از بعد ماهان
 ...مواجهه مشکل با جالل عمو ویزای

کا ند و زد مضتتحکی پوزخند نوتری به... تویی مردم اون البد: گفت ت  هک خو
 دختر سرداری؟پ باهاش سنخیتی چه تو...  سفر بیاد تو با نمیده رضایت طوطیا

 نیست؟ خیرانه زیادی عملت کمی یه...  مادرش ی خاله
 !شد؟ جمع لبخندش نوتریکا و کرد سکوت ماهان
 اقامت... بکشتته طول خیلی ممکنه طوطیا درمان ی دوره:گفت ارامی به ماهان

 از... کردم زندگی اونجا عمر یه من میرستته دادش به خیلی مستتلما پاریس در
شکالت ی همه تا گرفته زبان ضی کامال سیما خاله و جالل عمو... دیگه م  را

 ...هستند
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 .چرخاند می دهانش دور را لقمه چرا ماهان. بود شده استرس دچار نوتریکا
 که کردم پیشتتنهاد عمو به من: گفت شتتمرده شتتمرده ارامش همان با ماهان

ضرم شکلی اقامت برای تا کنم عقد طوطیا با حا شته م شه ندا  یه این البته... با
 ... اما.... میشه دائمی مسلما داشت تمایل طوطیا اگه و...  سوریه عقد

 که میدونم: گفت و دوخت میز به نوتریکا ی زده بهت ی چهره از را نگاهش
 اونقدر اما استتت طرفه یک ام عالقه که میدونم اینم....  نمیشتته راضتتی طوطیا

 عاقالنه میخوام ازت هم حاال... بکنم کاری هر خاطرش به که هست مهم برام
 الهستت نوزده دختر یه ی واینده زندگی مهمه که ای مستتئله تنها االن... کنی فکر

ست سی... افتاده روز این به تو خاطر به که ا شو که ک شت جون سط گذا  تو ات و
... رهمیپذی حرفاتو و میگیره تاثیر ازت هم اندازه همون به مطمئنم بده نجات رو

 وقتو بگذره بیشتر زمان وهرچی... خودشه خاطر به کارا این کنی قانعش باید
 ضررش... میمونه دارش چرخ صندلی روی بیشتر که خودشه این بره دست از
 به ندرما طول شاید صامت دکتر ی گفته به... خودش جز نمیرسه کس هیچ به

 ....همینه ممکن راه ترین منطقی و ترین عاقالنه... بکشه هم سال یک
کا هانش اب نبود حاضتتر حتی نوتری هد قورت را د های... بد هان حرف  را ما

 ردمیک سعی و میکرد نگاه او دهان به خشک چوب مثل. کند هضم نمیتوانست
 .نمیشد اما بگنجاند ذهنش در را کالمش منطقی صوت
شمش مقابل طوطیا ی چهره صادف ی صحنه. بود چ شکهای... ت ...  طوطیا ا

 را ان بود وقت خیلی که ای تنه...  بود گذاشتتته ستتر پشتتت که تلخی روزهای
 ... تندنداش رفتن راه توان که پاهایی... بود شده تا که قامتی... بود ندیده راست



شی عاقل اگه: افزود ماهان صری که میفهمی با شتباهت تاوان اما مق سی و ا  ک
 حال به تا جدان و عذاب از توبودم جای اگه من... نداره تقصیری هیچ که میده

 بچه :گفت عمدی تعلل کمی با. کرد فوت را نفسش...  تو اما... بودم کرده دق
 قیبر با نیومدم امروزم... باش طوطیا وزندگی اینده فکر به کنار بذار و بازی

 دوئل ما عالقه مورد دختر با رابطه در باشتتی تو میدونم بعید البته که احتمالیم
... کن کمکش پس مهمه برات طوطیا اگه... بخوام کمک ازش اومدم... کنم

 مادر هک میبینی... خانواده یه زندگی با کردن بازی یعنی اشتتتباه تصتتمیم یه
پدرش تاده کار از چطوری خودش که میبینی... شتتتدن خم چطوری و  اف

 امید نا امیدشتتو امیدوارم... هستتت امیدی ستتالمتیش برای هم هنوز...شتتده
 ... باشی عاقل بهتره پس... نکنی

 .گذاشت تنها را نوتریکا خداحافظی بی و کرد حساب را میز پول و
 میکرد فکرو بود بسته را چشمهایش. بود گرفته دستهایش میان را سرش نوتریکا
یا ند را طوط نار در میتوا هان ک ند ما ند؟ دم و ببی مان از هم آخرش!نز  که ه

 اول دیدار ن هما از. امد نمی خوشش که هایی ازنگاه... امد سرش به میترسید
هان ی چهره گاهش.. بود منفور ما ید می حاال. بود اور عذاب ن  از چرا فهم

 !!!نیامد خوشش او از اصال دیداراول
ست تر منطقی حاال ساتش میتوان سا شد قانع حاال... کند درک را اح  چرا که می

 راهی ستته شتتایدم یا... دوراهی یه میان میکرد؟ کار چه... بود متنفر ماهان از
ته قرار ید که دانستتتت نمی و بود گرف جال اش فکری خط کدام به با  عبور م

نه نیت این...  غربت در ماهان کنار در طوطیا... بدهد  ماهان ی خیرخواها
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سته به رسیدن برای وفقط فقط شدب خودش برای طوطیا اینکه. بود اش خوا ... ا
شد مگر ست بهبودی از بعد کند خود آن ز ا اورا می شد؟ آن از د . ..خندید!!! بک

 ...الود زهر و تل  ی خنده
 .شد تبدیل قهقهه به اش عصبی ی خنده

************* 
ست خاموش اوای بار هر و گرفت می را طال ی شماره کالفگی با نیما  می را ا

 .شنید
 کی تا...  طال اتاق به رسیدن تا بود؟ قدم چند اش خاله ی خانه تا شان خانه از

 داشته الط های رفتار برای نمیتوانست ای منطقی توضیح... اساسی کنان اشتی
 .باشد
 .است خاموش شنید باز و گرفت شماره باز کالفه

 و ابت لب با نوید. شتتد خیز نیم خورد در به که ای تقه با. کرد فوت را نفستتش
ستش که هایی پرونده صله لحظه یک آن. شد نمایان رویش به رو بود د  ی حو

 .بود شرکت امور نداشت که چیزی تنها
ید  نیما مقابل را تاب لب نمایشتتگر میکرد نگاه را ها پرونده که حالی در نو

 ؟...چطوره طرحها این ببین: وگفت گذاشت
 ...خوبه:گفت تند کند نگاه اینکه بدون نیما

 چی؟ خودت: وگفت شد خیره او به نوید
... نوید یمیپرس بار چند: گفت است شده تکرار قبلی سوال اینکه گمان با نیما

 ...تکمیله داد قرار برای که گفتم
 گفتم؟ چی من شنیدی اصال تو ؟ نیما: گفت اهسته نوید



 !بود؟ اورده گیر وقت نوید. شد خیره او به نیما
... ستتراغش نمیری چرا خوب: گفت بستتت می ا هار پرونده که حالی در نوید

 ...کنی تحمل اینطوری نمیتونی که تو
 ...نبودم مقصر من... نوید نمیدونم:وگفت داد تکیه دیوار به را سرش نیما

 .نیست سابق طالی... طال این... بزن حرف باهاش برو: گفت اهسته نوید
 فهمیدی؟ توهم:وگفت شد خیره نوید به نیما

ید نه نو خت باال ای شتتتا ندا فت ا نه می ناراحتش چیزی یه: وگ  که تو... ک
 !سرت خیر... کنی کمکش باید شوهرشی

 ...میشم پدر دارم بدونم که نبودم قابل اونقدر: وگفت زد پوزخندی نیما
ست. بود شده خیره نیما ی گرفته ی چهره به نوید .. .بدهد اش دلداری میخوا
 .نبود خوشایند کدام هیچ برای موقعیت این. کنند اشتی بود بهتر

ست جا از که حالی در  رس برید راهه؟ قدم چند طال تا اینجا از: گفت برمیخا
 ...نداره خیال و فکر کم مامان... زندگیتون

 فتهگر دستهایش میان را سرش... بود نشسته هنوز نیما اما. شد خارج اتاق از و
سعی بود شت و شان خودش برای نوعی به و کند حالجی را اتفاقات دا ضم  ه
 .کند

شت پیش قدم او باید شاید. داد باال را موهایش... خاراند را سرش  هر.میگذا
 ...اما...نبود هم مقصر که چند

ضعی سر با میداد ترجیح  باید رنف یک که باالخره. برود طال سراغ به مرتب وو
 ...نیما هم بار این و امد کوتاه طال شان خانه به رفتن برای. امد می کوتاه
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 ...داشتند عالقه بهم انها که بود این مهم
 هاینک با.  نداشت نظری دومی روی نه... که شناختی و بود داشتن دوست مهم

شناخت اما بودند شده بزرگ باهم کودکی از  رفتارهایی گاهی طال واقعا... نمی
 .ماند می عاجز انها تفسیر از او که داشت

 جذابیت هنوز که نیوشتتا عروستتی شتتب ز ا...کند تحمل نمیتوانستتت دیگر
 را طال با نفره دو ر*ق*ص ه*و*س.... بود نبرده یاد از را طال فرد به منحصتتر

 .داشت
باره باز اما... رفت بیرون اتاقش از  حمام به بود بهتر ابتدا... شتتد اتاق وارد دو

 ...!بود اول شرط اراستگی کشی منت برای. میرفت
 ه اراد بی اما مات رز گل شتتاخه یک و نیما قامت دیدن با. کرد باز را در ستتیما

یان تصتتویر هنوز هرچند. زد لبخندی ما بود نبرده یاد از را طال وکبود گر  زا ا
 ...نیما تا دانست می مقصر بیشتر را دخترش دیگر سوی

 گیاهستت به.  بود انداخته پایین را سترش نیما. رفت کنار در جلوی از ارامی به
 .کرد سالم و. شد خانه وارد

 ...خاله خوبی.... نیما اقا سالم:گفت لبخند با سیما
 هست؟ طال: گفت مشوشی لحن با و گرفت باال را سرش نیما

 ...بگیره دوش رفته کنم فکر.... باالست: وگفت زد لبخندی سیما
 ...هست اجازه:  نیما

 ...خاله برو... روزیه چنین منتظر که وقته خیلی: وگفت کشید اهی سیما
 را ویلچرش هیجان با و کرد باز را اتاق در طوطیا. رفت باال ها پله از تند نیما
 بود؟ نیما: وگفت کرد هدایت مادرش سمت به تند



 خدارو: وگفت گرفت را صتتندلی های دستتته و... اره: گفت لبخند با ستتیما
 ...شکر

 ...دراورد و پدرمون که وای: گفت تند طوطیا
 .رفتند اشپزخانه به طوطیا همراه به سیما
 تا که موهایش. کرد تن به را اش صتتورتی روبدوشتتامی ی حوله حمام در طال

 هایش مژه و بود شده سرخ صورتش. بودند دار وتاب خیس امدند می ارنجش
 .بودند چسبیده بهم خیسی از
 .کرد باز را در ارامی به

یا باز. ایستتتاد در چوب چهار در ستتی   روی که بود نیما واقعا یا و میدید رو
 .میکرد بازی سرخی گل شاخه با و بود نشسته تختش

 .گرفت ال با را سرش طال نگاه سنگینی حس با نیما
 از رپ چشمهایش.... بود کرده بغض طال... شد بلند جا از.زد لبخندی اراده بی

شک شد نزدیک او به نیما.بود شده تن  نیما برای دلش چقدر. بود ا  طال ...می
 گل های گلبرگ با نیما...  میزد له له اغوشتتش برای. بود شتتتده تند نفستتش
 .شد جذب لبهایش سمت به ارامی به و کرد نوازش را صورتش

 ...!شد شل اش حوله کمربند کرد حس بعد لحظاتی.... گرفت گر طال
**** 

 تلویزیون جلوی که بود ستتاعتها نیما... بود گذشتتته شتتب یازده از ستتاعت
شکش خاموش سیدگی شرکت کارهای به خواب اتاق در جاوید. بود زده خ  ر

ید و میکرد  . میکردند صتتحبت هم با بی وبی ستتیمین. بود اتاقش در هم نو
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 ی رهچه به نگاهش یک... نمیشنید را بی بی حرفهای نصف سیمین که هرچند
 و بود غذا پی حواستتش و بود ستتاعت به نگاهش یک... بود نیما ی زده ماتم

 !بود نیامده هنوز که نوتریکایی
 ...بکشم و شام هست وقتم دیر... افتاده دهن از غذا: گفت اهسته بی بی

 دیر ینا مقابل در اول بار اگر! بود؟ نیامده چرا نوتریکا. پذیرفت ناچارا ستتیمین
 را جرات و اجازه این خودش به دیگر میشتتد او با صتتحیح برخورد هایک امدن
 ...!بماند خانه بیرون شب هنگام این تا که داد نمی

 نگاهی یمان به دیگر بار برود جاوید اتاق به اینکه از قبل. امد بیرون اشپزخانه از
 .بود شده خیره تلویزیون سیاه و خاموش ی صفحه به م*س*تقیم. انداخت

 بود سالها جاوید. بود سیگار دود از پر اتاق. شد اتاق وارد و کشید اهی سیمین
 .بود کرده ترک که
 ...جاوید: وگفت گرفت دهانش جلوی را دستش خفگی حس با

 راتب بیرون برو: وگفت کرد باز را وپنجره کرد خاموش را سیگارش فورا جاوید
 ...نیست خوب

 ی؟میگ پسرا به بعد: وگفت ایستاد پنجره کنار و داد تکان سری سیمین
سته کرد نگاه ساعتش به.. نزد حرفی جاوید ضایت باالخره: گفت واه  ادید ر

 بدی؟ ماشام به
شمهای به سیمین سرش سرخ چ  مانی به شباهت بی حالتش. میکرد نگاه هم

 .بگذارد نمایش به را تفاوتی بی داشت سعی که صورتی این خیرگی این. نبود
ید نکه ازا قبل  تخت ی لبه اورا و گرفت را بازویش شتتود خارج اتاق از جاو

 .شد خیره جاوید به منتظر و نشست کنارش هم وخودش نشاند



 می ایدب که باالخره.کند فرار نمیتوانستتت که ستتیمین تیز و تند نگاه از جاوید
 .فهمید

 شده؟ چی: گفت واهسته امد کمکش به سیمین
 .کرد فوت را نفسش جاوید
 ؟...جاوید: وگفت زد کنار را موهایش سیمین
 ...داد تکیه هایش زانو به قائم را ارنجش جاوید
 جاوید؟ شده چی: پرسید باز سیمین

 .بود مواجه شوهرش سکوت با هنوز
 ....مرد شدم مرگ دق که من: نالید و شد طاق طاقتش دیگر

 ...طال پیش رفت نیما امروز: گفت ارام جاوید
 کردن؟ اشتی: گفت شوق وبا زد برقی چشمهایش سیمین
 ...اما اره: گفت سوالش به توجه بی جاوید
 چی؟: گفت اخم با سیمین
ضیح وارام شد خیره سیمین صورت به جاوید سئله یه: داد تو ست ای م  هک ه

 ...نیما ی عهده به گذاشته و تصمیم حق
 .بود برده ماتش سیمین
 اب همگی که را نیما حرفهای کنده پوستتت و رک باید چطور نمیدانستتت جاوید
شد ادا بغض سر. کند بازگو سیمین برای را می  وهرج هم هنوز که دامادش تازه پ

 .پروراند می درسرش را تنهایی فکر باید بود نشده خشک عقدشان امضای
 جاوید؟ شده چی: پرسید ارامی به و کشید عمیقی نفس سیمین
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: گفت اهستتته و داد بیرون بلند اه یک مثل را نفستتش و داد تکان ستتری جاوید
 ...بده فیصله قهرشون ی قضیه به تا بود رفته نیما که امروز

 اب میخواد؟ طالق نکنه نمیاد؟ کرده؟ لج طال: وگفت امد کالمش میان سیمین
ست کف شت به د ست پ ... بده مرگم خدا: وگفت نواخت ای ضربه دیگرش د
 چی و مردم جواب... برسرم خاک... نساختن باهم.... نشده ماهم شیش هنوز
 بدم؟

 ...باش م ارو سیمین: گفت تند جاوید
: تگف میرفت رو قدم جاوید جلوی عصبی که حینی و برخاست جا از سیمین

شم؟ اروم و چی چی ستی بذارم با ستی د سرمو زادم خواهر د .. .کنه بدبخت پ
 ...شده اینطوری چرا طال خدا یا... مردم دهن تو بندازه اسمشو
 ...تنیس اون موضوع اصال... نیست طال تقصیر: گفت عصبانیت با جاوید
 .شد وساکت ایستاد جاوید مقابل سیمین

 به فقط شتتتده؟ عوض اخالقش همه این طال چرا چیه؟ جریان پس: ستتیمین
 طوطیا؟ خاطر

ید  ستتقط خاطر به هم طوطیا خاطر به هم: وگفت کرد فوت را نفستتش جاو
 خلق کم یه بارداریش دوران تو... پشتتیمونه خودشتتم کرده که کاری از... بچه

 اینقدر تو... رفت شتتد تموم کردن اشتتتی... هم حاال بود شتتده عوض وخوش
 اینه... هبر فرانسه به که خواسته نیما از طال که اینه موضوع... نده کش رو قضیه

 ...میکنه ناراحت رو نیما که



شید راحتی نفس سیمین ست حاال.  ک  رخوردب برای ی تر منطقی دالیل میتوان
شته طال های شد دا شان فکر به چطور. با ضیه این که بود نرسیده خود  اعثب ق
 .بگیرد خود تاثیر تحت را رفتارش بود شده

 چیکار؟ فرانسه بره خوب: گفت کالفه سیمین
ید نه جاو خت باال ای شتتتا ندا فت ا  هم طال که باشتتته بهتر میکنم فکر: وگ

 ...نمیدونم یعنی... باشه همسفرشون
شمهای به م*س*تقیم سیمین سید مکث با کردو نگاه جاوید چ ضیه: پر  ی ق

 چیه؟ اصلی
 .شد خیره همسرش چشمای به هم جاوید
 ...کرده خواستگاری طوطیا از ماهان: جاوید
 ...نیست اولش بار که این خوب: گفت امیزی تردید نگاه با سیمین
 به مه طال و برن فرانسه به سیما با قراره... کرده موافقت جالل بار این:  جاوید
 نظر به طال رفتن البته... کنه همراهیشون سفر این تو میده ترجیح طوطیا خاطر

 ...میگرده بر نیما
 ...نوتریکا: گفت لب زیر سیمین
 ...همینم نگران منم: گفت وارام فرستاد بیرون را نفسش جاوید
 .میکرد نگاه جاوید صورت به ارام نا خیالی با سیمین
 میشه؟ چی یعنی: گفت مشوشی لحن با و رفت اتاق در سمت به سیمین
: گفت ای خفه لحن با م ارا و کشتتید چن  به را اش گندمی جو موهای جاوید

 ...نمیدونم
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سته سیمین  زدواجا باهاش طوطیا شرایط این با نوتریکا نمیذارم من: گفت اه
 ...کنه

 .شد خیره سیمین به مسکوت جاوید
 ....است ه اماد شام: گفت تندی به حال همان در و شد خارج اتاق از سیمین
 .بود گذشته هم دوازده از ساعت

 مرغ مثل وجاوید نیما ولی... بود خواب میخورد که قرصتتهایی زور به ستتیمین
ید. بودند نشتتستتته کنده ستتر  اما. بود زده هایی حدس موجود جو از هم نو

 در را خودش و بکشد کنار همیشه میداد ترجیح. نداشت کنجکاوی ی حوصله
 .ندهد دخالت ندارد ربطی او به که مواردی
 ...شد یک ساعت: گفت لب زیر جاوید

 کالمش به که ر انگا. شتتد خیره ستتاعت به باز و انداخت پدرش به نگاهی نیما
 .باشد داشته شک
 ...بخوابید برین بابا: گفت ارام نیما

سرش از تعارف یک همین منتظر انگار جاوید ست حال این با. بود پ  هک میدان
 ار نوتریکا حضتتور و امدن صتتدای تا بکشتتد دراز و برود هم اتاق به اگر حتی

 .برد نمی خوابش حال هر به نشنود
 .نداشت هم نشستن توان دیگر اما

 .گفتند کوتاهی خیر به شب نوید و نیما
 واحسانه؟ حامد ی خونه شاید: گفت نیما به رو نوید
 سیعرو بعد از گفتن زدم زن : وگفت کرد قالب سرش روی را دستهایش نیما

 ...امشب حال به وای... ندارن ازش خبری



 ...سرش به زده دیوونه اون باز: گفت حرص با نوید
 .کند سکوت داد ترجیح نیما
 بدی صدای با در... بود زدن چرت درحال نوید. گذشت هم دیگر ساعت یک
 .پرید جا از نوید و شد باز

 .ماسید دهانش در کلمه.... ب.... عجتتتتت چه: گفت حرص با نیما
 .برود راه م*س*تقیم خط در داشت سعی خوران تلو تلو نوتریکا

 ....نوتریکا: گفت عصبانیت وبا امد جلو نیما
.... ته برخ.... ه... چ: گفت سکسکه با و گرفت باال را سرش سختی به نوتریکا

 ..ید...  نو.. نزن...  داد
 .میکرد شماتتش که بود نیما نفهمد که بود م*س*ت انقدر

له از داشتتتت فت باال ها پ فت نرده که میر فت راگر له...  عین: وگ  ی می
 ...هه... اتوب*و*س

 ...شد خم و
 .نشود زمین نقش تا گرفت را کمرش پشت از نیما

 شانکمک به هم نوید. ببرد باال را نوتریکا داشت سعی معوج و کج که همانطور
 ...بودی رفته قبرستونی کدوم باز: گفت حرص با امدو

 .خندید بلند نوتریکا
 خبرته؟ چه زهرمار: گفت اهسته و گرفت را دهانش جلوی نیما

 ...ن ن ن کن م م م ولم: گفت بریده بریده و زد پس را دستش نوتریکا
 .امد می فرود را ها پله مغز با میکرد رها را او اگر نیما
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 وتریکان بودند مانده هم جفتشان... بودند رسانده اتاقش به اورا بدبختی هزار با
نه مه این چگو له.بود کرده م*س*ت و بود خورده م*ش*ر*و*ب ه مدال  بح

شیدنی نوعی شان که شکر خدارا!!! بود ممنوعه نو  شاهدو بخوابد بود رفته پدر
 می راه دیگر وجنجال جار یک باز صتتورت این غیر در...  نبود ها صتتحنه این

 .افتاد
ید  گند به رو خونه کل...  اه... نیما کفشتتتاش: وگفت کشتتید را موهایش نو

 ...کشید
 ...نبود حرفهایش متوجه هم اصال میزد حرف خودش با نوتریکا

ید نیما  ای هخف صتتدای با نوتریکا. دراورد پا از را هایش کتونی و زد کنار را نو
 ...نمیدم ماهان به رو طوطیا من: گفت

 این؟ گفت چی: گفت اهسته نوید. برد ماتش نیما
ید به مخمور چشتتمهای با نوتریکا  اون به رو طوطیا من: زد داد کردو نگاه نو

 را اش هجمل بلند ی سکسکه یک فعلش ی شناسه گفتن از قبل... نمید دیوس
 قهقهه علت بی های خنده از بلند صتتتدای با هم بعد کمی.... بخشتتید ختم
 .میزد
 !بافت؟ می چرت و بود م*س*ت. بود برده ماتش نوید

 م...... دار دوستتش...  خیلی: گفت هایش خنده میان در فریاد با باز نوتریکا
.... 
 خبرته؟ چه... باش اروم هی: گفت و گرفت را دهانش جلوی نیما

 .افتاد گریه به نوتریکا



 وبا کرد مچاله را خودش و خوابید تخت روی پهلو به و زد پس را نیما دستتت
 ...منه... نه... م مال...  فقط... فق....  اون: گفت سکسکه و گریه
 هب هم بعد کمی... بود افتاده هق هق به نوتریکا نشتتستتتت تخت ی لبه نیما

 .شد پرت زمین به غلت یک با و استفراغ
 ...اخ: گفت بلندی صدای با

 .بود گرفته اش خنده نوید
 رویش هم را پتو و گذاشتتت زمین روی همان را بالشتتش. نگفت چیزی نیما

 .کشید
 .بود خواب خواب نوتریکا

 ه ه اه: گفت حرص با و کرد فوت را نفستتش. انداخت مالفه به را نگاهش نوید
 وت بخوری؟ خرخره تا مجبوری بگه نیستتت یکی اخه.... زد گندی چه ببین... 
 ....که میکنی زیادی غلط نداری جنبه که

 :گفت حوصتتلگی بی با نداشتتت دیگر را نوید کردن غر غر ی حوصتتله نیما
 ....بیرون گمشو

 .نرفت حال این با نوید
 و ترشتتیدگی وبوی بود شتتده کثیف هم نوتریکا لباس... کردند جمع را مالفه

سکی مطبوع نا بوی ست دیگر نیما.میداد وی  دهانش دور. کند بلند اورا نمیتوان
 .شدند خارج اتاق از دو وهر کرد تمیز داری نم دستمال با را

 از تدس که این بود؟ چش امشب میدونی تو: پرسید در بستن محض به نوید
 بود؟ برداشته کاراش این
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 ماهان ی قضتتیه از هم نوتریکا بود ممکن یعنی. انداخت باال ای شتتتانه نیما
... ستیرا و م*س*تی میگن: گفت اهسته نوید! باشد؟ داشته خبر وپیشنهادش

 .رفت اتاقش به و گفت خیر به شب خندی نیش با و
 .بود قبلی از تر شیک جدید در. بود نشسته اتاق در پشت هنوز نیما

 یرشپذ وچه پیشنهادات چه و است داده رخ اتفاقاتی چه که شنید طال از وقتی
 .میسوخت نوتریکا برای دلش است گرفته صورت هایی
 .میزد هم نعره... میکرد گریه او خاطر به.  داشت دوستش چقدر... کشید اهی

 طرخا به را بهتری ارام شتتتب توانستتتت می. رفت اتاقش به و زد تلخی لبخند
 به رفتن برای طال تصمیم با رابطه در نمیدانست... اما. کند سپری طال با اشتی

 .شود دور او از نمیخواست دلش. بزند حرفی چه فرانسه
 نچنی بود امیدوار. میشتتود چالش دچار شتتان رابطه باز کند اگرمخالفت یعنی

 .بود نرفته پایین گلویش از هم خوش اب یک هنوز. نیفتد اتفاقی
 .میشد بیدار زود باید فردا. بست را چشمهایش

************ 
 میکرد سح که داشت سرگیجه انقدر. شد بلند جا از کوفته وبدن تن با نوتریکا

 خوابیده زمین روی چرا نمیدانستتتت.میزند بیرون گوشتتهایش از مغزش االن
 ...است

 !بود؟ امده باال ی طبقه به کی اصال. داد تکیه تخت ی لبه به را سرش
 یکذای شتتاپ کافی همان در را کیمیا خواهر اتفاقی خیلی که عصتتر دیروز اگر

صرار با هم او و دید نمی شت نمی نگه را او ا  چه ودنب معلوم ببیند را کیمیا تا دا



 ماهان و خودش بردن بین از برای زیادی تمایل. اورد می خودش ستتر به بالیی
 .بود افتاده سرش در ماهان رفتن از بعد که بود ی فکر وطوطیا

 جلو را ماهان ی هجله احتماال. بود نمی کیمیا خدمت در تماما را دیروز اگر
 !!!بودند گذاشته درخانه ی

 و ماهان و طوطیا به خیلی خاطرات شتتدن زنده و کیمیا دیدن با بود که چه هر
 دو باز حاال...  بود نزده حرف او با که بود ماه چند. کرد نمی فکر مستتائل باقی
 الح و جو و بود رفته تولدش مهمانی به او والتماس اصتترار به که دیشتتب باره

شینی هم دور و ومهمانی پارتی وهوای صد ها ن شتند انگار*ق*  نو از دوباره دا
 .شوند اغاز

 .نشست تخت ی لبه سرگیجه حس با... برخاست ازجا سختی به
 اتاق و. نمیزد دو دو چشمهایش اگر البته.بایستد سرد اب دوش زیر داشت میل

 !چرخید نمی سرش دور و ایستاد می ساکن باالخره
ستاد پا روی زحمت به صله. شد باز لحظه همان هم اتاق در.  ای  سین ی حو

 .میکرد نگاهش گرایانه مواخذه سینه به دست نوید. نداشت را شدن جین
 به تنرف برای تا رفت لباسش کمد سمت به ضعف از شدن خالی تو احساس با

 .شود اماده حمام
 .میکرد نگاه او حرکات به بود داده تکیه دیوار به نوید

 ...کشید می بیرون کمد از حرص با را هایش لباس او به توجه بی نوتریکا
 ...سالم علیک: گفت کالفه نوید

 .نگذاشت محلش نوتریکا
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 ؟نداری دیشب برای توضیحی هیچ: وگفت داد تکان متاسف را سرش نوید
 ...نتتتته: گفت صراحت با نوتریکا

 واقعا؟: گفت سینه به دست نوید
 یستادنا حین بردارد را بود افتاده زمین روی که را شلوارکش تا شد خم نوتریکا
 .رفت گیج سرش دوباره

ستاد رویش به رو نوید  میاره؟ تسر بالیی چه بفهمه بابا اگه میدونی: وگفت ای
سرش که بود مونده همین شب... خونه بیاد پاتیل و م*س*ت پ  ریگو کدوم دی

ضعی و سر چه اون بودی؟  در تو مارو ابروی میخوای خونه؟ اومدی که بود و
 نبود؟ بس قبلیت القمرای شق ببری؟ وهمسایه

 و ماهان مزخرف حرفهای خاطر به اگر... ایستتتاد ستتی  ستتختی به نوتریکا
شب نبود چرندیاتش  دومش رادرب برای نبود مجبور و افتاد نمی اتفاقی چنین دی

 .دهد توضیح
 گیری؟ب عهده به پستشو تو چطوره رفته که نیوشا: گفت غیظ با حال این با

 .بیاورد پایین را فکش بزند میخواست نویددلش
 .امد نوتریکا موبایل زن  صدای

ستش یک... بیابد را ان تا چرخید خودش دور دور یک شانی به را د  و فتگر پی
 .داد جواب را ان کند نگاه اش گوشی ی صفحه به انکه بدون

 بله؟-
 .بود مریم

 ...خیر به صبح سالم-



ید به نوتریکا به کرد فوت را نفستتش و انداخت نگاهی نو  اتفاقا:گفت تندی و
 .کرد پرتاب نوید اغوش به را اش وگوشی... اتاقمه تو نامزدت

شی بود برده ماتش که نوید... کرد ادا را نامزد تعمدا شش به را گو سب گو  اندچ
 مریم؟: گفت واهسته
 نکهای به علم با. بست محکم هم را در. شد حمام وارد و زد او به ای تنه نوتریکا

...  مربوطه خودم به من زندگی: گفت استتت اتاقش در هنوز نوید دانستتت می
 ...!اومدی خوش خودتم بذار و گوشی

ستاد دوش زیر هوا وبی کرد باز را سرد اب شیر و ست تمام. ای  وزنس تنش پو
 .بود خوبی نسبی ارامش اما میشد سوزن
 !!!بود نمانده خیلی دادنش دست از تا میزد حرف طوطیا با باید امروز

 بهم هایش دندان سرما از. بود ایستاده ی  اب زیر و حمام در تمام ساعت یک
 ...میخورد

شید را اش حوله  بود اورده در کمد از را هایش لباس... شد خارج ازحمام و پو
 ...بردارد دیگری شرت تی داشت سعی و بود شده خم کمد در گیج باز اما

 را ادکلنش... بود ریخته پیشتتانی روی خیس موهایش. پوشتتید را هایش لباس
 .گرفت هم را دومش دوش و برداشت

 ستتر را ان نوید که بود امیدوار. افتاد اش دگوشتتی یا اما... شتتد خارج اتاق از
 .باشد گذاشته اش اصلی جای

 .بود کامپیوترش میز روی اش گوشی
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 هب را برادرش ستتن  هم او که بود ممکن یعنی بود کرده تعجب مریم تماس از
 خواهر مریم.... نه که چرا کند؟ متعاقد را او باز بخواهد مثال یا! بزند؟ ستتینه
هان مد یادش مستتخره. بود ما تاق همین در ا ته او به ا فدار: بود گف  حق طر

 ....است
 .شد خارج اتاق از و زد تلخی پوزخند
 میگی؟ چی میفهمی: شد بلند نوید فریاد صدای

 خاموش ستتالن های چراغ. بود باز نیمه نوید اتاق در. کرد ایستتت ها پله روی
 .بود یازده هم ساعت... ر کو و سوت هم اشپزخانه. بود

 .بود مشهود کامال بی بی و سیمین نبودن
 ...ایضا هم وپدرش بود شرکت در احتماال که هم نیما
 .نداشت ربطی او به. شد رد نوید اتاق از... امد پایین را ها پله باقی
ید که بود نکرده باز را خانه در هنوز  محض مریم: گفت بلندی صتتتدای با نو

 ...بیار کننده قانع دلیل یه خدا رضای
ستاد ست ممکن افتاده؟ اتفاقی چه. ای  ملع وارد برادرانش سمت از بخواهند ا
 چطور هک میکرد گوش نصایحش و نوید وگوی گفت به باید حاال یعنی شوند؟
شت هم شاید یا بود؟؟؟ خواهد ماهان مدافع  هرگز که میکرد بحث مریم با دا
هایی چنین هد برادرش به را حرف به یا.... زد نخوا ... ها حدس همین مشتتتا

 !میکند؟ فکر مافیایی اینقدر چرا دانست نمی هم خودش
 .بود ایستاده هنوز
 ...مریتتتم: گفت تند نوید



 مدام هاشتتفت که نوید به باز نیمه در الی از. بازگشتتت عقب به گام یک نوتریکا
 .میکرد نگاه را میرفت باال و پایین را اتاقش عرض و طول
 ...نرو تند اینقدر کن صبر: گفت باز نوید

ست نمی نوید گن  و ی طرفه یک ی مکالمه باز و  شنرو برایش را چیزی توان
 .کند

 میونه؟ رد ای دیگه کس پای: گفت حرص با و کرد فوت را نفسش. ایستاد نوید
 شتانگ سر با را بود چکیده اش گونه روی به موهایش از که ابی قطره نوتریکا

 .کرد ک پا
 فتی؟نگ بهم حال به تا چطور: گفت عصبانیت با و زد ای مسخره پوزخند نوید

 ...نیست مهم منم برای-
 ...کردی خیال چی پس-
 .تاس اورده کم دادن جواب برای حرف فهمید نوتریکا و... بفهمم که میپرسم-

 .میکشید نفس تند نوید
 .میکرد حس حرکاتش تمام از را حرصش نوتریکا

صبی و تند فرای لحن با نوید شب ارزوی تو برای منم.. بله: گفت ای ع  ختیخو
 !!!باشی موفق... میکنم

 .شد قطع مسلما مشخ  نا سوی یک به گوشی پرتاب با تماس و
 حال به ات را دختر یک برای دومش برادر شدن عصبانی. بود برده ماتش نوتریکا

 .بود ندیده
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 سنف تند و بود گرفته دستتتهایش میان را ستترش. نشتتستتت تختش روی نوید
 .میکشید
 .شد اتاق وارد ارامی به و زد در به ای تقه نوتریکا

 .تاس شده اتاقش وارد کسی چه ببیند تا نگرفت باال را سرش حتی نوید
 این در هک بود عمری ستتال هفده. میکرد فکر اتاق دکوراستتیون تغییر به نوتریکا

 .بود بزرگ چقدر میز یک و تخت یک وجود با حاال. بود گذرانده اتاق
 . گرفت باال را سرش باالخره نوید

 .بود شده خیره او به م*س*تقیم و کرد حس را نگاهش سنگینی نوتریکا
 ...ارشک رد برود و بگوید را میخواهد که چیزی او بلکه تا بود منتظر هنوز نوید

 ونهخ مامان:وگفت کرد اهمی و نشتتستتت نوید کامپیوتر صتتندلی روی نوتریکا
 نیست؟

 ...بود زده زل او به ای خیره نگاه با نوید
 خرید؟ رفته: وگفت داد تکان سری نوتریکا

 .بود او مات هنوز نوید
 منهای چرخاند نمی دورستترش را لقمه گز هر که دیرینه عادت طبق نوتریکا

 شده؟ طوری: گفت ارامی به مورد یک
ید  خالی نوتریکا ستتر را اش ودلی دق تا بود ستتوال یک همین منتظر انگار نو
 .کند

 بار هک کردم دخالت توزندگیت کی من داره؟ ربطی تو به: گفت وفریاد داد با
 وایستادی؟ گوش چی برای اصال... باشه دومم

 .میگفت داشت همچنان و



 .میداد حق نوید به قسمتی تا کمی. نداد اهمیتی نوتریکا
 .بود کشیده ته هایش وبیراه وبد فحش دیگر یعنی... شد ارام نوید

 بزنید؟ بهم خواست: گفت باز نوتریکا
 .بود کرده سکوت نوید

 دیگه سک پای: گفت بیاورد زبان به داشت میل و بود زده که حدسی با نوتریکا
 درمیونه؟ ای

 .شد خیره نوتریکا به م*س*تقیم نوید
 یا کرد تمومش جدی: گفت او شتتماتت پر و تند نگاه به اهمیت بی نوتریکا

 هست؟ امیدی هنوز
 !داشت دیدن هم نوتریکا فضولی... بود گرفته اش خنده نوید

 خوب؟: گفت ارام نوتریکا
 :گفت کستتلی و خستتته لحن با. کرد باز دوباره و بستتت را نویدچشتتمهایش

 ...کرده ام کالفه... میزنه ساز یه روز هر... شده مرگش چه نمیدونم
 .میشد حس کامال نوید در دل دو در به میل

 خواستنمی بود شده باز حرفهایش سر که حاال کند سکوت داد ترجیح نوتریکا
 .باشد شنونده منقطع

ید .. .نبودیم هم با ادم مثل روزم یه االن تا کردیم نامزد که وقتی از: داد ادامه نو
 الحمدالله هم ای زمینه هیچ تو... کل کل یا دعوا یا... میکنیم بحث هم با یا
 تشومراعا وقتا خیلی اما... من همیشه نمیگم مدت این تو... نمیرسیم تفاهم به

 لیخی ولی... شتتناستته نمی فهمه نمی نبوده ایران ستتال پونزده میگفتم... کردم
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.... نمیدونه خودشتم یعنی.. میخواد چی دونم نمی اصتال... اوردم کم که وقته
 ...میکنه کوک داره و جدید ساز یه که هم حاال

 .شد وساکت
 داره؟ دوس و ای دیگه کس گفت یعنی: پرسید نوتریکا

 .داد پاس  بود مثبت عالمت که سر اشاره با تنها نوید
 ...مدنمیو مریم به: وگفت داد باال را ابرویش و د کر فوت را نفسش نوتریکا

 ...کردم هن : وگفت زد لبخندی مسخره نوید
کا ید کرد فوت را نفستتش نوتری ید هم اول از کنم فکر: گفت ونو با  عشتترو ن

 ...میکردیم
 تهالب و. بود مستتائل همین برای نامزدی دوران هرچند. بگوید چه ماند نوتریکا

 .باشد مریم ی دلباخته و شیفته و عاشق امد نمی هم نوید به
 نیست؟ مهم برات یعنی: پرسید حال این با

ید یل... خیلی نه: گفت خیال بی نو نه میکردم فکر اوا یه ی گزی  االح... خوب
 ...حرفهامون و عقایدمون... نمیخوریم هم درد به اصال ما که بینم می

 کردی؟ قبول چرا خوب: گفت اخم با نوتریکا
 ..هامون خونواده اصرار شاید: نوید

 نداشتی؟ دوستش یعنی: پرسید تند نوتریکا
ید  بعدشتتم... اون برای نه.... من برای نه... نیومد که... میاد بوجود گفتم: نو
 عمر اخر تا بشتتته که هستتتت اونقدرخوب مریم اجتماعی موقعیت کردم فکر

 ....کرد تحملش
 باشد؟ تحمل مبنای بر باید عمر اخر تا زندگی یعنی تحمل؟؟؟



 داشت که دیگری صفت هزار و مغرورانه و خودخواهانه و بچگانه افکار تمام با
 !تحمل نه باشد عشق با اش زندگی میداد ترجیح

 !نبود ناراحت اصال نوید چون.. نبود نیازی دادن دلداری
*********** 

 .بود نشسته صندلی روی طوطیا
قا دادن آب به که حالی در یک و میکرد نگاه ها گل به نبی ا  میداد گوش موز

 .شنید را زن  صدای میکرد همراهی خواننده با لب وزیر
 حرکت به را اش صتتندلی طوطیا که برود در ستتمت به خواستتت می نبی اقا

 ....نبی اقا میرم: گفت و...  دراورد
 ...جون بابا شی پیر: گفت مهربان نبی اقا

 .کرد باز را در طوطیا
 .بود ایستاده در جلوی کاسکت با جوانی پسر

 ..بله:  گفت طوطیا
 نگاه نپایی به و کرد خم را سرش ناچارا... نبود کسی. شد خیره رو به رو به پسر
 .بود نشسته ویلچر روی ی دختر. کرد

 نیکنام؟ نوید اقای منزل: گفت ای عادی و معمولی لحن با
 ...بله: طوطیا

 هستن؟-
 شده؟ طوری... نکنم فکر-
 ....داشتن بسته یه-
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 ...عموشونم دختر من-
ید باید فکر و له دختر که بگو یدهم برادر زن خواهر و هستتتت هم اش خا  نو

 ...و هست
 ...کنید امضا رو اینجا پس:گفت مرد

شت زانویش روی را دفتر طوطیا ضا و گذا سمش. کرد ام  مه سر التین به را ا
 امضتتا باید ناچارا دوستتتانش خاطرات دفتر در خیر به یادش.... نوشتتت می

ضایش واین میکرد شگاه از قبل البته بود ام  هم ار ک ارد یک سر و گل یک دان
 ...!پیوسته التین با اسمش فقط.... نه دیگر حاال و کشید می
 .بود بزرگ نسبتا کارتون یک
سته طوطیا. رفت و گفت خداحافظی مرد شت زانوهایش روی را ب  چرخ و گذا

 .اورد در حرکت به را
 .شد باز در که بود نزده در هنوز. کرد هدایت را چرخش عمویش ی خانه تا

 چیه؟ این: گفت مات نوتریکا
 منم... شما حال... مرسی... وعلیکم: گفت غیظ وبا کرد خم را سرش طوطیا

 ....رسوندن سالم هم خانواده... خوبم الحمدالله
 الم اوردی؟ کجا از: گفت میکرد وارستتی را جعبه داشتتت که حالتی با نوتریکا

 منه؟
 ...ببینم کنار برو: وگفت شد خانه وارد طوطیا

: گفتو بازگشتتت خانه به ز با و افتاد راه دنبالش کنجکاو و مشتتتاق هم نوتریکا
 ...کیه مال خوب
 .شود غرق بگذارد ندانستن در را او برد می لذت طوطیا



 ...نگفتی هان؟: گفت باز نوتریکا
 .بست هم را در. شد وارد و زد نوید اتاق در به ای تقه طوطیا

 ت؟؟؟داش کار چه نوید با طوطیا. جوید می را لبش پوست. برد ماتش نوتریکا
 نوید برای طوطیا باشتتد؟ داشتتته وجود استتت ممکن چیزی چه جعبه ان در

 بود؟ خریده
 نتوانستتت هم اخر دستتت... میرفت جلو و عقب در پشتتت یو یو مثل نوتریکا

 وصدایش کرد روشن را ماهواره. نشد اتاق وارد ترجیحا. بگیرد ندید را غرورش
 .کرد بلند اخر تا هم را
 !شود می خرد کسی اعصاب که درک به

 .بود گرفته اش خنده طوطیا کار از نوید
 ...اوردن برات االن اینو: گفت طوطیا

 فرستتتاده پس را کادوهایش تمام مریم که میدانستتت. داد تکان را ستترش نوید
 .است

 . کرد تشکر و زد لبخندی
 ....بود شده خیره جعبه به کنجکاوی با طوطیا

 هان؟: گفت نوید
 فرستاده؟ برات کی اینو... چیزه... هیچی ها؟: گفت من من با طوطیا

 ...نوتریکاست مثل رفتارش چقدر کرد فکر نوید
 .میکرد رانگاه جعبه داشت هنوز طوطیا

 ...فرستاد پس کادوهاشو... مریم: وگفت کرد باز او جلوی را جعبه در نوید
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 در بریده ستتر یک اگر... بود کرده گرد را چشتتمهایش تعجب فرط از طوطیا
 .بود برده ماتش ها هدیه دیدن با که نمیکرد تعجب اینقدر دید می جعبه
 ...بردار میخوای و کدوم هر: گفت بخشندگی با نوید

 خورد؟ بهم یعنی: گفت تعارفش به توجه طوطیابی
 مه میلی هیچ که بود این نمود رفتارش. داد تکان راحت خیلی را ستترش نوید

 .ندارد وغیره اشتی به
 سرش در پتک مثل هم خواننده یک صدای.میکرد نگاهش باز دهان با طوطیا

 .بود
 ...بدم توضیح بقیه به چطوری موندم فقط: وگفت زد لبخندی نوید

 .داد تکان را سرش طوطیا
 ایستاد رد جلوی نوتریکا. شد باز تندی به اتاق در که بزند حرفی خواست نوید

 ...رفته کجا مامان نمیدونی: وگفت
 ...خنده زیر زد پقی نوید

 بود؟ نکرده پیدا بهتری ی بهانه نوتریکا
 دانستتت می که پارچه یک دیدن با و چیه؟ ینا ا:وگفت امد جلو کنجکاوی با

 فرستاده؟ پس مریم... هی...  که اینا: گفت است مریم به متعلق
 .بود زده زل نوید به باز دهان و گشاد چشمهای با طوطیا مثل و

ضیح نوید شتباه مریم با اول از اش نامزدی که داد تو ست بوده ا  به هم مریم و ا
 تادهفرستت پس را هدایایش تمام بگوید که بود گرفته تماس صتتبح عنوان همین
 ...ندارد ارتباط ی ادامه به میلی دیگر و است



عد کمی ید هم ب فت نو گه خوب: گ ید کاری ا ید ندار ید میتون  میخوام من بر
 ...شرکت برم کنم عوض لباسمو

 .انداخت بیرون اتاق از را جفتشان و
 . بود هایستاد نوید اتاق در پشت بود رفته فرو فکر در عجیب که طوطیا کنار

 فکری؟ تو: وگفت کرد تر را لبهایش
 ...پیشت میگرده بر داره ستارتت: وگفت گرفت باال را سرش طوطیا

کا نای به اش چهره نوتری یدن مع یا. رفت هم در نفهم ندی طوط  با و زد پوزخ
 برم مبتون نکنم فکر دیگه وقت هیچ که همونجایی نیستت یادت: گفت خودش

ست گفتی شتی دو سمون تو ستاره یه دا شته ا شی دا  و... ودب ستارت مریم... با
 .کشید اهی

 .چیست طوطیا منظور که بود درگیر هنوز نوتریکا
 بیرون؟ بریم: گفت نوتریکا که برود طوطیاخواست

 چیکار؟ بیرون بریم: گفت حوصله بی طوطیا
 موافقی؟... بزنیم دوری یه بریم: وگفت زد لبخندی نوتریکا
: فتگ باز نوتریکا. دراورد حرکت به را صتتندلی و کرد فوت را نفستتش طوطیا
 ...چیه نظرت
 .نگوید چیزی نوتریکا به امد می خوشش کال طوطیا

 نه؟ یا بریم میای: گفت باز نوتریکا
 با گهم: گفت و گرفت را صتتندلی ی دستتته نوتریکا و کرد باز را خانه در طوطیا

 ...نیستم تو
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 ...دیگه بشم اماده برم: گفت و خورد را لبخندش طوطیا
 .ببیند ار جستگی بر ن ا تا بود خیره اش پیشانی به طوطیا. خندید نوتریکا

ست را خانه در ش فرمان روی را سرش. افتاد راه اتومبیلش سمت به و ب . تگذا
 اگر ندداشت خوبی روابط بچگی از بزند؟ پس را او طوطیا اگر... داشت استرس

 ودب گفته او به بار یک طوطیا....نه نه.... کند نگاه برادر یک چشتتم به او به
 تنستتب این از نبود کس هیچ که بود خوب... پدر نه برادر نه نیستتت هیچکس

شمهایش... امد نمی هم بدش ست را چ سش ب ستاد بیرون را ونف  امیدوار. فر
 لبش... شتتوند جاری زبانش به منظم بودند پراکنده ذهنش در که ها جمله بود

... یردبپذ را طوطیا به کمک به مبنی ماهان پیشتتنهاد میتوانستتت چطور گزید را
 !عمرا

... ندک کمکش تا داد نشان سفید پرچم سرسختش رقیب به که کرد غلط ماهان
 !!!هرگز
 بود؟ شتتده کم عقلش اصتتال مگر یا بود؟ خورده احیانا را حیوان یک مغز مگر
ستی و د را طوطیا که بود دیوانه مگر سرک ان تقدیم د  بگوید و دکن رفته فرن  پ

 هک میگفت باید احتماال و کن کمکش و ببر خود با را او باشتتید خوشتتبخت
شید هم خوشبخت سی به را طوطیایش هم مرد می... فجیعی کمک چه!!! با  ک

... باشتتد ان و این مال بخواهد که کاالستتت یک مگر اصتتال.... نمیکرد هدیه
 هر به اما بود خودش دستتت در طوطیا االختیار تام مالکیت ذهنش در هرچند

 گذاشته کار سر را برادرش اینطور که خواهرش از ان بود؟ که خر ماهان... حال
 پشتتت به که ادامستتی مثل اول روز از که چندش پستترک این از هم این.... بود

 هب یادش.نمیکرد هم ول... بود چستتبیده طوطیا به چستتبد می دخترها مانتوی



 رارق که وقتی خصوص به... بود چسبانده سو ان سو این در ادامس چقدر خیر
 قبلش.. .بیایند شتتاپ کافی یا پارک به تا باشتتد دخترهایش دوستتت منتظر بود

 .گذاشت می انها صندلی روی و میجوید ادامس کلی
 !کرد؟ رفتار اینطور چرا مریم

ید مریم از تاد می یادش وقتی. بود بع لب روزی یک که اف  این به نه که طا
 احساساتش نام که بود شده بزرگ انقدر حاال شاید... نه هم خواستار... غلظت

 است عمر یک که حسی که نداشت تجربه انقدر هنوز اما... بگذارد ه*و*س را
 !باشد عشق نامش دارد طوطیا به
 .کرد نگاه طوطیا به در شدن بسته با

 ...عقب صندوق بذار صندلیمو برو:  طوطیا
 اوامر مطیع بدهد که دستتتوری هر... شتتد پیاده ماشتتین از جت مثل نوتریکا
 .اوست

 ...شدند خارج خانه از لحظاتی از بعد
 .بود موزیک یک انتخاب حال در طوطیا

 .درسی دلخواهش اهن  به باالخره.  میکرد عقب جلو و بود گذاشته را دی سی
 ...باشه که تو حرف... میشه عوض حالم

 باش من با اینکه دنیا ی همه به کن اعتمادم بی
 ...تنها من کنار.... تنها من کنار... تنها من کنار

 ...بود تفاهم سو تو از قبل های عشق... زود بودم فهمیده...  ات جمله اولین از
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 رد ما کنار از روز هر حستترت با... شتتن بد باهات همه...  میخوامت اونقدر
 ...شن

 ...باشه که تو حرف... میشه عوض حالم
 هیچکس مال که قلبم از گوشتتته اون... همراشتتته تو عطر... بارونه تو استتم
 ...نیست مشخ  اصال شد اروم تو با کی.... نیست

 شقع میگفت که انجا مخصوصا. شنود می را حالش وصف کرد فکر نوتریکا
 ...تو از قبل های

... اکیمی... نبود هیچکس و بودند همه که بود سوتفاهم چقدر گفت می راست
 ودب وقت خیلی را دومش کارت سیم ان اصال... دیگر نفر ده و... ازاده... شیده

 .است گذاشته کجا دانست نمی که
 جای یک را طوطیا میخواست دلش. بود کرده خوش جا لبهایش روی لبخندی

 ...او و باشد خودش فقط که ببرد دنج
 
 "اعتراف:  هشتم قسمت"

 رهد به. بود چالوس انتهایش احتماال که ای جاده به. میکرد نگاه او به طوطیا
 بودند شده وپیاده بودند کرده پارک ان در که خاکریزی به...  بود مقابلش که ای

 اتومبیل صدای و کاست می ویلچرش حرکت سرعت از که هایی ریزه سن  و
 .شدند می رد کنارشان از مقصدی پی سرعت به که ها
کا به گاه نوتری تاب. میکرد ن ند ظهر اف کانوتر منظور میکرد فکر... بود ت  از ی

 بیابان؟ و بر نه باشد شاپ کافی یا رستوران بیرون



ستهایش نوتریکا کنند؟ چه که جاده کنار بودند امده  به و دبو جینش جیب در د
ستایلی چه.میکرد نگاه خیره بود مقابلش که ای دره ش از هایش شانه...! ا  تپ
 ...داد تکیه ان به سر نشود که قلمی انقدر نه بودند وپهن پت انقدر نه که
 ...شی گم ن درا میداد جان هایش شانه امید قول به

 .میکرد نگاهش لذت با طوطیا. بود شتتیک هم پشتتت از... ایستتتادنش ژستتت
 چطور چندش پستترک. کشتتید اهی دلش در... باشتتد او برای که میشتتد کاش
 داشت؟ دوستش بچگی از واقعا بود؟ گرفته بازی به را او سال نوزده

سی چنین هم او کاش... بود مثبت که جوابش شت ح سش... کاش. دا  هب را نف
 به. ودب کرده عادت. کرد نگاه حرکتش بی زانوهای به. فرستتتاد بیرون ستتختی

 اما بود سخت... نشسته... دیدن نشسته.... دادن نجام کارا نشسته به... نشستن
 !عادت... بود ها ادم خوبی. بود عادت

 باب دمیشو چطور که رساند می تقلب کسی کاش. چرخید سمتش به نوتریکا
 و یمهربان و ومحبت عشق و داشتن دوست که گفت یعنی. کرد باز را صحبت

 دقیقه چند عرض در که میشتتتد را اینها ی همه... و ازدواج و زندگی و عادت
شت اینه جلوی گفت؟تمرین س.. . بود وگیج م*س*ت انقدر صبح... ندا  تیرا

 .است گرسنه میگفت!بود نخورده هم صبحانه
 خبره؟ چه اینجا بگی میشه: گفت کسل طوطیا

 ...پاتوقمه: گفت عادی نوتریکا
 چیکار؟ اینجا میای: وگفت کرد گرد را چشمهایش طوطیا

 ...میزنم داد: وگفت نشست زمین روی نوتریکا
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 ....بابا نه: گفت و کشاند او سمت به را اش صندلی فراوان باتالش طوطیا
 ...مامان اره: وگفت کرد ریز را چشمهایش افتاب تابش از نوتریکا
تاب ر نو زیر چشتتمهایش کرد فکر طوطیا  ناز چه ها پدر بی!  هیهات...  اف

 .میشوند
 .بود رفته سر اش حوصله طوطیا

 بشه؟ چی که بزنی داد: پرسید مکث کمی با
 ...بشم خالی که: نوتریکا
 چی؟ از: طوطیا

 دوخت بود خالی جلویش که عمقی همان به را نگاهش و کشتتید اهی نوتریکا
 ...چی همه از: وگفت
 میشی؟ پر چی از مگه: وگفت کرد تعقیب را نگاهش مسیر طوطیا

ستهایش با و کرد جمع شکمش در را زانوهایش نوتریکا  کرد ب*غ*ل را انها د
 ...چیزا خیلی: وگفت
 .بافت می چیزهایی چه وجبی نیم. کرد نگاهش سفیه اندر عاقل طوطیا
 مثال؟: گفت مسخره طوطیا

 ....میکن صدا رو خدا میام:  نوتریکا
 .میزد حرف جدی بود حس در چه... اوه
 داری؟ چیکار خدا با: پرسید شیطنت با

 ازش ور تو: گفت برگیرد عمق از را نگاهش اینکه بدون مکث کمی با نوتریکا
 ...خواستم



شته دهان اب  زیر که او رخ نیم وبه کرد ای سرفه تک. پرید دهانش در اش ندا
تاب نور گاهی بود خدادادی اثر یک اف خت ن ندا یا برای. ا  هرکستتی از طوط

 قااتفا که پستترعمویش که میگفت امد می یکی کاش فقط....بود تر جذاب
 چه بود اش دیوانه عاشتتقانه که بود عمری قضتتتا از و بود هم اش پستترخاله

 ...میکرد ترجمه برایش کسی تا داشت مبرمی نیاز واقعا! میگفت؟
سید ارام بود پیچیده تنش تمام در که رخوتی حس با حال این با  خدا از منو: پر

 میخواستی؟
 ردک قالب هم در تر محکم را ودستتتهایش فرستتتاد بیرون را نفستتش نوتریکا
 ...بودی کرده تصادف که موقع اون: وگفت
 .میکرد نگاه او به مسکوت طوطیا

 ...نگفتن داز بو ترکیدن حال در دیگر... بگوید باید کرد فکر نوتریکا
 بعد... ترش قبل یعنی... ها موقع همون از من میدونی... من: گفت ارامی به
 ... از بعد...  از

 ریشتته به شتتروع موقع ان از حستتش بگوید که نداشتتت زمانی... شتتد ستتاکت
 .بود کرده دواندن

 ...که میدونم فقط... کی از نمیدونم: گفت مکث کمی با
شتند انگارد شت و شد بلند جا از. گرفتند می را جانش ا س طوطیا به پ  به. تادای
 .نداشت هم چندانی عمق اتفاقا. میکرد نگاه پایین

 وت... نبودم مودش تو اصتتال اخه.... بچگی از نمیگم...  من: گفت ستتختی به
ستانم شمبع...  عتیقه دختر تا سه دو و بود درس همش یادته خودت که دبیر  د
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... ودمب ها خیلی با مدتی یه... کنکور واستته خوندم و شتتدم بیخیال پیش تو که
 .میشد ختم تو به اخرش همش اما...  اما
 .بفهمد طوطیا بود امیدوار نمیدانست هم خودش میگفت چه

 بامبول از بعد ولی... نمیدونم....  من: داد ادامه باز نفس به اعتماد نهایت با
سی نمیکردم فکر میدونی... تو اعتماد و طیبه  میدونی نببی... کنه اعتماد بهم ک
 میگفتم ها موقع اون... نمیومد خوشتتم ماهان توجه از کال یعنی....  من وقتی

 ..بیامرز خدا سپهر اون یا... باشه تو به حواسش همش اون مثال باید چرا
 ستتپهر شتتاید. کرد استتتفاده خدابیامرز ی واژه از چرا نمیداستتنت هم خودش

 .داشت گ*ن*ا*ه
 :داد ادامه باز

 راتب که بعدشم.... شدم جوری یه خیلی.... سپهری با کردم فکر که موقع اون
.. .بدی مثبت جواب بهشتتون تو که بودم نگران همش... بود اومده خواستتتگار

 ردمک فکر تصتتتادفت بعد...  میدونی.... که بگم بهت میخوام که وقته خیلی
گه مت دستتتت از دی ته...  یعنی... داد هت الب جات جونمو تو.... مدیونم ب  ن
 هرفت یادت منم... دبو پریده ات حافظه که موقع اون یادته.... فقط من... دادی
 ...نم... باشم برادرت نمیخواستم اصال.... برادرتم میکردی فکر همش بود؟

 .نگفت چیزی دقیقه ده ی اندازه به شاید. شد ساکت
 ....دارم دوست خیلی من: گفت ای خفه صدای با

 کرده مخ میتوانست که انجا تا را سرش. نداشت هم برگشتن شنید؟روی طوطیا
 گفته ها لیخی به قبال! دارد؟ دوستش که بود گفته فامیل ازنوع دختر یک به. بود
 ودب گفته قاطع بار این اما.... مضتتحک و بچگانه لحنی با... دالم دوستتت بود



 حس چه زد؟ را حرفهایش ی همه واقعا؟! بود؟ کرده اعتراف... دارم دوستتتت
شت سبکی ست دلش. دا سی چه او که بخواند اش چهره زوایای از میخوا  ح

 !همینطور؟ منم بگوید هم واو بچرخد سمتش به است ممکن یعنی. دارد
 عقب به ناچارا میکرد حرکت ها ه ریز ستتن  روی که خشتتی خش صتتدای با

 .میکرد هدایت ماشین سمت به را ویلچرش داشت طوطیا. چرخید
 .نبود خودش دست سرعتش وجه هیچ به که تندی های گام با اراده بی

 بود؟ زده حرف برانگیز تاثر اینقدر. شنید می را طوطیا ی گریه ی خفه صدای
 .شد ویلچرش حرکت مانع

 .بود اشک خیس صورتش. ایستاد رویش به رو
 ...طوطی: گفت مات

 حرص و غیظ ز پرا اش خاکستتتری چشتتمهای در. بود ه شتتد خیره او به طوطیا
 ...رنجیدگی... دلخوری... ناراحتی... خشم... عصبانیت از پر... بود

 میکنی؟ گریه چرا: گفت ارام نوتریکا
 هب نیستتتت الزم... هیچی... نداری من به دینی هیچ تو: گفت بغض با طوطیا
 ...کنی ترحم من به دینت ادای خاطر

 یچ: وگفت گرفت را او نوتریکا که دراورد حرکت به را اش صتتندلی خواستتت
 ...نمیکنم ترحم بهت من میگی؟
 عشتتتتتتتتتق؟ میذاری؟؟؟؟ چی و اراجیف همه این اسم پس:  زد داد طوطیا

 اشک اربه ابر مثل. بود افتاده هق هق به طوطیا. میکرد نگاهش مبهوت نوتریکا
شت با. نمیکرد نگاه هم او به حتی. ریخت می ست پ شمهای د سش چ  را خی
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ستی؟ کی کردی فکر: وگفت کرد پاک سوزی سر از ه  به پرت و چرت میای دل
...  خواستم خودم من کنی؟ صاف من به دینتو مثال که بشه؟ چی که میگی من

 هب روزی یه شتتاید که نباش این نگران هم تو... ندارم تو دلستتوزی به هم نیازی
... تنیس گفتن دروغ به احتیاجی... ندارم طلبی تو از یکی من... بدهکاری من
 ...تویی بکنه برام کاری ندارم توقع که کسی تنها از من

 هیمتف برایش کستتی را طوطیا حرفهای کاش.بود شتتده خشتتک دهانش نوتریکا
 .میکرد

کا گاه او به... باشتتتد ارام کرد ستتعی نوتری فت کرد ن ... گفتم جدی من: وگ
 نکردی؟ باور حرفهامو

 .میکرد نگاهش رنجیدگی با طوطیا
 رهزا هر از که تو غاز یه تا صتتتد حرفهای کنم؟ باور چی برای: گفت تندی به

 داره؟ کردنم باور نیست راست هم یکیش اش کلمه
 ....طوطتتیا: گفت تند نوتریکا
 میمیری... عاشتتقمی داری؟ دوستتتم چی؟ طوطیا: گفت تلخی لحن با طوطیا
 پایین از رو ادما ی همه که فلجم دختر یه چون دادم؟ نجاتت چون ؟ چرا برام؟

سوزی؟ سر از میکنه؟ نگاه باال به  کرف شاید یا خاطرهمینه؟ به فقط اره؟؟؟ دل
مه کردی هان گیر که هولت از که ام بزرگی ی لق  به داری اینطوری نیفتم ما
 هم تو و میزنه هول داره ماهان که خبریه کردی فکر یا... میشتتی متوستتل دروغ
 واون این با کم که تو... بره در دستتتت از من مثل یکی مبادا که بجنبی باید

 این نبی.... بگذره خوش تا باشتتم افلیج این با روزم دو بذار گفتی.... نبودی



 کار از اش تنه نیم که من رو گذاشتتتی انگشتتتت وارن  و رن  دخترای همه
 ؟ کنم قبول داری انتظار البد... افتاده

کا ته نوتری هایش اشتتف  فرق من دخترای دوستتتت با تو: وگفت داد ال با را مو
 میگی؟ چرت چرا.... داری

 چرت اره میگم؟ چرت من.... شو ساکت: وگفت کشید باال را دماغش طوطیا
 ثلم منم کردی فکر هستی؟ کی کردی فکر... میخوره بهم ازت حالم.... میگم

 دستتتمال یه مثل وبعد باشتتی باهام روز دو که خرابتم دخترای دوستتتت اون
 اره؟ دور؟ بندازیم

 انستتتان حس نوتریکا اقای.... نه شتتتایدم: داد ادامه امیزی تمستتخر لحن با
شون ستان ستن و کرده گل دو سانیت ادمیت کمی یه که خوا شون وان  که بدن ن

سی فردا پس شونو ک  میکردن فکر فامیل کل زمان یه که دختری اون که نگیره یق
 ذارب... گوشتته یه ننداخته استتتفاده بی گوشتتت تیکه یه مثل حاال رو نامزدشتته

شم باهاش دوروز سوزی مردم خجالت از با  من کردی فکر... دربیام خودم ودل
سم کردی فکر شایدم بچم؟ یا خرم؟ ست برم و دور به حوا  هک ام پخمه یه و نی
 یاد رفته رس ات حوصله نیست پیشت کسی تنهایی وقتی نباشه؟ حالیم چیزی

.... کوکاس... طوطیا....  دلقکتم من کردی فکر که بخندی بهم که... میفتی من
 همیشه که این جز کردی؟ نگاه من به کی ورتن و دور رقمه همه وقتی... طوطی

نداختی؟ تیکه بهم... کردی مستتخرم  هبقی مثل جمله یه با داری توقع حاال ا
 که پسری منی؟ عاشق تو که خوشبختم چه من وای بگم و بشم ومبهوتت مات
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 مرسی... داره من به خیرخواهانه نگاه یه حاال...  دنبالشه چشمشون فامیل کل
 نه؟... جبران و ترحم سر از عشق یه... عشقت همه این از ممنون

 ...وقت هیچ... نبود اینطور وقت هیچ. بدهد جوابی چه بود مانده نوتریکا
 فکر و میکرد گریه ابلهانه هنوز رفت نمی فرو بغضش. شد ساکت کمی طوطیا
 وستنشد بگوید او به وقیحانه اینطور که اندیشیده او به راجع چه نوتریکا میکرد
... مضحکی اعتراف چه... شکست هم در احمقانه چه بلورینش رویای دارد؟
 و چقدرحقیر حاال... بود بزرگ نظرش در چقدر بود؟ فکرکرده چه او به راجع

چک بانی دخترهای ان با را او بود داده جرات خودش به چطور. بود کو یا  خ
سه صال مقای ستش که بود گفته چرا کند؟ا  بقیه هب را این ر با هزار چند دارد؟ دو

 نلج به را ناب حس این و مقدس ی جمله این بود توانستتته چطور بود؟ گفته
 را؟چ بود؟ کرده او با را کار این چرا بیاورد؟ زبان به را ان ترحم روی واز بکشد
 ... میخواست دلش. بزند گوشش به محکمی سیلی میخواست دلش

 و ماهان تو اگه... زدم حرف صتتادقانه باهات من: گفت شتتمرده و ارام نوتریکا
 ....جداست بحثش اون داری دوستش

شمهایش طوطیا شت با کرد ریز را چ ست پ شمهایش د : وگفت کرد پاک را چ
ست ارزش اون... اره شتن دو  مرد یه... مرده یه چون چرا؟ میدونی.... داره و دا

شو که واقعی ست رو حرف ستی؟ چی تو... میاره زبون به صادقانه و را  دما یه ه
 از االنم.... بینه نمی و کس هیچ خودش جز که مغرور و خودخواه و ضتتعیف

ته ستتر ید میکنی فکر چون...  خودخواهی  عذاب البد چون... کنی جبران با
 ...گرفتی وجدان



 شووجدان عذاب حاال که نخواستم کمک ازت من: گفت عصبانیت با نوتریکا
ستی خودت تو... بگیرم  رسپ شدی خودت... نمیدونم... دلیلی هر به.... خوا

 ...نذار من سر منتشو حاال...  بال
یا ید. کرد بغض باز طوط کا که میکرد را فکرش روزی با ید نوتری  نتم بگو

 !!!نگذار؟
 رو دلستتوزانه عشتتق یه منت من ستتر داری که تویی ؟؟؟ منت: گفت گریه با

 گذاشت صورتش جلوی را دستهایش و..... من نه: افزود فریاد با و.... میذاری
 .گریست تر بلند و

صله او از نوتریکا شن سیگاری. گرفت فا ستهایش. کرد رو صبانیت از د  می ع
ست... لرزید شن درست را فندکش نمیتوان  ختیس به را سیگارش.دارد نگه رو

 می ستترفه به داشتتت که انقدر. میگرفت عمیق را دوم و اول پک... کرد روشتتن
 شد؟ اینطوری چرا. بکوبد زمین به را سرش میخواست دلش... افتاد

ست را ماهان طوطیا شت؟ دو  کام... بود کرده عطا را بودن مرد صفت او به دا
 .داشت نگه حلقش در را دودش و گرفت عمیقی

شق مغرور و خودخواه او سوزی؟ سر از بود؟ع  تعبیر چه را او های شوخی دل
یه؟ طعنه بود؟ کرده  اش نتیجه... زد را دلش حرف او به که حماقتی چه وکنا
شم از میکرد حس. شود این  صدای... نبود هم این از غیر...  افتاده طوطیا چ

 عقب. بود شتتده ستتوار طوطیا. اورد خودش به را او ماشتتین در شتتدن بستتته
 .بود مزدایش ی بسته در کنار اش صندلی.بود نشسته... ماشین
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 ردک تمام را سیگارش. میکرد زیاددرد اخم از اش پیشانی. جوید می را لبهایش
 شاتومبیل ستمت به.کرد خالی ستیگار ته روی را حرصتش تمام پنجه نوک وبا

 .گذاشت صندوق در را صندلی و رفت
شین گاز سرعت وبا شد سوار. بود شده ته و سر انگار چیز همه  .گرفت را ما

 مه را طوطیا ترس که نداشتتت ماشتتین روی کنترلی و راند می وحشتتیانه انقدر
 .میکرد حس
 باال را دماغش... کرد حس لبش پشت را خون گرمای. نمیزد حرفی هیچ کاش

 پیراهنش به اش چانه و لبش روی از ستترهم پشتتت خون های قطره... کشتتید
ست سی . امدند می فرود ش شتی به را سرش و ن  یابانخ... داد تکیه صندلی پ

 .بود خانه نزدیک.... بودند خلوت ها
یداد خون طعم حلقش یدن با. م نه در د یل و خا  راحتی نفس عمویش اتومب

 .کشید
 ستتمتی به هدف بی را فرمان بود کم ستترعتشتتان. دید می تار داشتتت کم کم

 .امد صدایی کرد حس...  چرخاند
 .گذاشت فرمان روی گیجی با را سرش
 .کرد صدا را پدرش و کشید پایین را شیشه طوطیا
 هب را اش شتتانه. کرد باز را نوتریکا ستتمت در. امد ستتمتشتتان به تندی به جالل
 ؟ نوتریکا: وگفت کشید عقب
 را شبازوی زیر... میشد تشدید اش خونریزی.میکرد نگاهش تشویش با جالل
 .کرد پیاده ماشین از بود داده تکیه خودش به را او که حالی در و گرفت
 .میکرد نگاه نگرانی با طوطیا



شان را او جالل شان ک  ردک رها را اب شلن  انها بادیدن نبی اقا. برد داخل به ک
 شده؟ چش کوچیک اقا... هشتم امام یا: گفت تندی به و

 ...خونه ببریمش کمک بیا نبی اقا: گفت فورا جالل
 با جالل .بیفتد پس بود نزدیک. کرد باز را در ستتیمین. بردند را او خانه در دم تا

 ....نیست خوب قلبت واسه... داداش زن نکن هول: گفت ارامش
 ...نکند هول میشد مگر

 کجاست؟ داروهاش:  جالل
ست فقط سیمین شاره اتاقش به توان  همان هب و رفت باال ها پله از جالل. کند ا
 یقتزر رگش به هشت فاکتور دز یک همیشه معمول طبق.بازگشت هم سرعت

 ار اولیه های کمک که میکرد ایجاب مریض ی برادرزاده یک داشتن شاید. کرد
 .گرفت را فشارش هم بعد کمی. باشد بلد
شک خیس صورتش که سیمین به رو شت رخ به رن  و د بو ا  گرانن: گفت ندا

 ...که نشده چیزی... داداش زن نباش
 .داد تکان سری تنها سیمین
ست با که خان نبی به رو جالل شت به د ستش پ  سفتا سراز و میزد ضربه د
 ...بیار قند اب یه بکش زحمت:گفت میداد تکان

شپزخانه به خان نبی سیمین رفت ا ست مبلی روی و ش  را شا سینه ارامی به. ن
 .مالید می

کا به حواستتش جالل  دانستتتت نمی. بود خیس خون از پیراهنش. بود نوتری
 . رفت باال ی طبقه به باز و کشید اهی...  یا بخورد تاسف
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شت حین  دایص. میکند نوتریکا حلق در قند اب زور به خان نبی که دید بازگ
 .میکرد اعالم بود برده یاد از که را طوطیا وجود هم امد می که بوقی

 ...رداخل بیا رو ها ماشین برو: گفت خان نبی به رو
 اقا؟ شرکت برید نمیخواستید مگه: خان نبی

یا به.... نه فعال: جالل مک هم طوط ماال.. کن ک ندوق تو چرخش احت  صتت
 ...نوتریکاست ماشین

 یمهن چشمهایش. نشست نوتریکا روی به رو جالل...  داد تکان سری خان نبی
 می مه کمی حتی نظرش به.  بود پریده رنگش. بود زده زل ستتقف به و بود باز

 .لرزید
ست دم که شرتی تی و اورد در را پیراهنش و کرد راباز هایش دگمه ارامی به  شد

 .کرد تنش به را بود برداشته کمدش از و بود امده
 ...بکش دراز کم یه: گفت نوتریکا به رو و گذاشت کاناپه روی را بالش

ضی. شد خیره عمویش به نوتریکا شید دراز پهلو به. نکرد اعترا شم. ک  هایشچ
 .شد کشیده رویش هم پتویی. داشت هم ای خفه بغض. بست را
 ضعفش از... میداد دلداری را مادرش عمویش. شنید می که گنگی صدای و

 وقت که بود هم در ذهنش انقدر... میگفت راستتتت طوطیا شتتتاید. بود متنفر
 در ستترش. بود خستتته. کند مرور نو از طوطیارا حرفهای هم باز باشتتد نداشتتته

 ...افتادند هم روی پلکهایش ضعف از. بود انفجار حال
********** 

 ردنک باز برای تمایلی هنوز اما. بود شده بیدار شنید می که صداهایی و سر با
 .کند تظاهر خواب حالت به همچنان میداد ترجیح. نداشت چشمهایش



... ورومغر خودخواه میگفت او به عصتتبانی انطور که بود طوطیا که میکرد فکر
ضور از شید می پیش حرف ماهان ح ست پس. ک ست... میدان  ماهان که میدان

 واهی ی بهانه یک به ماهان که میدانستتت... استتت گذاشتتته پیش قدم دوباره
 .سایید می هم روی را فکش...دارد اش خواسته اجرای و بردن پیش در سعی

سی صدای سیده خانه به پدرش و نوید با انگار که نیما و طال احوالپر  دندبو ر
 .امد می
 کجاست؟ لوست تغاری ته اون: گفت سرحالی صدای با نیما

 اش خاله حال متوجه طال. شتتد خیره نیما به باز نشتتنیدن از بود پرت ستتیمین
 خاله؟ شده طوری:گفت ارامی به. شد

شمهایش سیمین شک ورد بود پریده رنگش. بود سرخ چ  صورتش روی هم ا
 ینبیا بشتته؟ میخواستتتی چی... خاله نه: گفت حال این با کرد می نمایی خود

 هنوز؟ ایستادین در جلوی چرا داخل
 خوبی؟: گفت داد می سیمین دست به را ها خرید که حینی جاوید
 .داد تکان سری سیمین
 ینا: گفت که امد در نوید صدای دکه شو مطمئن و بپرسد باز خواست جاوید

 کپیده؟ اینجا چرا
 .نشنید اصال شاید. نزد تشر نوید لحن به بار اولین برای سیمین

صد به نیما س روی که ای خونی پیراهن دیدن با که رفت جلو کردن اذیت ق  تهد
 .ایستاد جایش سر بود مبل ی

 .کردند نگاه هم به همزمان دو وهر کرد تعقیب را نگاهش مسیر هم نوید
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 مه وطال رفت اشپزخانه به سیمین. بود کرده درک را ضعیت انگارو هم جاوید
 ریکنا مبل روی و کرد نوازش را موهایش دلسوزی با نیما. شد روان دنبالش به

 زدن زل اش پریده رن  ی چهره به اینطوری و ندیدن هفته یک. نشتتستتت اش
 دیزیا گاهی.میفشرد هم روی را لبهایش نوید. میکرد چندان دو را اش دلتنگی
 تازه دشتتای... بود پریده رنگش که وقتی یا... میخوابید وقتی.... میشتتد مظلوم

 گیستسال یک و بیست ی ستانه درا که برادرش که فهمید می که بود مواقع این
 .رودب اتاقش به لباسش تعویض ی بهانه به داد ترجیح... است معصوم زیادی
 با بار هر که انگار...  بود همین روند همیشتته... میکرد نگاه مضتتطرب جاوید
 او اینکه اوری یاد... ها نگرانی ی همه. شتتود تکرار چیز همه اتفاق این تجدید

 ...ها همین مشابه یا نیست سالم
 ایلیتم کدام هیچ. رفتند نشیمن به پدرش همراه و برخاست جا از ارامی به نیما

 .نداشتند صحبت شروع به
 نوتریکا هب حواسش بیشتر.  بود پرت کمی جاوید. پرسید شرکت از اهسته نیما
 .بود

. امد می وصداها سر. شد جا به جا کاناپه روی ساعت های عقربه تماشای با
 به هب: گفت بلند دیدنش با نیما.  زد کنار پتورا... شتتتد خیز نیم جایش ستتر

 ...مهندس احواالت
 کل غذا بوی .افتاد راه بودند نشسته انها که نشیمن سمت به میلی بی با نوتریکا

 .بود گرفته را خانه



 های جواب هم نوید و نیما احوالپرستتی به. کرد وعلیک ستتالم همه با ناچارا
شپزخانه در سیمین.میداد کوتاهی شت طال. پایید می را او ا ست ساالد دا  در

 .میکرد
 ...خاله خوبه حالش: گفت ارام بود نگرانی از پر که اش خاله ی چهره دیدن با

 .نشست صندلی روی و کشید اهی سیمین
 خاله؟: وگفت کشید کارش از دست طال

 پاره لمد بند انگار درمیاد حال این به وقت هر: وگفت کرد بلند را سرش سیمین
 ...میشه
 ...بهتره وشما من از: وگفت گذاشت سیمین دست روی را دستش طال

 خبرا؟ چه: وگفت گذاشت طال دست روی را دستش و زد لبخندی سیمین
 ...سالمتی: وگفت انداخت باال ای شانه طال

 ...بودم ندیده همیشگیتو روی این بود وقت خیلی: گفت ارام سیمین
نداخت پایین را ستترش طال ید... ا نده قانع دالیل هم هنوز شتتتا  برای ای کن

 کم چیز همه هم حاال و بود افتاده اتفاق هم با چیز همه. نداشتتت هم خودش
 .میگرفت خود به را فراموشی رن  کم

 ...بگم چی نمیدونم: گفت اهسته طال
... داره اهاشتب... داره پایین... داره باال... زندگیه... بگی نمیخواد هیچی: سیمین

 ...زدنه سینه به و دیگران سن  بخششم یه... داره پشیمونی
 عشرو اینطوری نباید شاید: وگفت کرد نگاه اش خاله مهربان ی چهره به طال

 ...میشد
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شته: سیمین شه که رو گذ  یندها فکر بعدم به این از.... ساخت نو از دوباره نمی
ساتی... باش ات سا صمیم اح شه همین گرفتن ت شو هم دیگه... می  یشپ حرف

 .....نکش
 ...سفر بریم نیما با قراره: وگفت زد لبخندی طال

 ...سالمتی به: سیمین
سه به رفتن از: داد ادامه طال شیمون هم فران  یکار.... چیکار برم من.... شدم پ

 ...برنمیاد دستم از که
 .زد تاییدی لبخند سیمین

شغول دوباره طال ست ساالد م ستی: گفت که شد کردن در شام را  هی برم بعد
 ...بزنم اینا مامان به هم سری

 .میکرد اونگاه به سیمین
 مامان چقدر که اخ: گفت لب زیر. بود زده زل ستتیمین به چشتتمی زیر طال

 ....داره دوست مرغ با پلو زرشک
 .بود گرفته اش خنده سیمین

 کنین؟ اشتی نمیخواین: داد ادامه طال
 قهریم؟ مگه: سیمین

.... دنیستی هم اشتی اشتی ولی.... نه که قهر: وگفت انداخت باال ای شانه طال
 ....بزرگونه از بخشش: وگفت انداخت پایین را سرش

شید خودش سمت به را د ساال ظرف سیمین شون برو: وگفت ک  یانب کن صدا
 ....وبچینم میز میخوام برو... 



 گلی شتتوهر مادر چه: وگفت نواخت ستتیمین ی گونه به ای ب*و*ستته طال
 ...دارم

 ...نکن لوس خودتو اینقدر برو: گفت لبخندی با سیمین
 .شد ج خار اشپزخانه از انرژی پر و شاد هم طال

****** 
 

 تو؟ اصرار خاطر به: گفت تند سیما
 ارانگ خاله..  بابا نه واه: گفت تند میکرد ارایش هول هول که ش مادر به رو طال

 ...بره و بگیره دربست فردوسی و فرمانیه و فرحزاد تا که ف بگم بود منتظر
شت سیما شمی پ شحالی از چند هر کرد نازک چ . میکرد پرواز ابرها روی خو

 .داشت سر درد کلی هم ها جدل و بحث این شدن تمام
 بود؟ چطور نوتریکا: گفت طال به رو جالل

 ...بیحال کمی یه بود خوب: طال
 شتتیبک زبونش زیر از میتونی ببین برو: وگفت زد ای اشتتتاره طال به رو جالل
 چشه؟ ببینی
 طوطی؟: گفت مات طال

 ....بودن هم با صبح: جالل
 ...نخورده نهارم اتاقش تو رفته برگشته که م ظهر از: داد دامه سیماا

 ....شده بد حالش نوتریکا چون شاید: گفت اسودگی با طال
 ...بچم نوتریکا برا بگردم: گفت بغض و محبت با سیما
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 .شد طوطیا اتاق وارد حال همان با. کرد جمع را لبهایش طال
 .بود خواب بیانگر هایش نفس صدای. بود کشیده دراز تخت روی طوطیا

صرف. بود خواب خواب. کرد صدایش باری چند طال  خارج اتاق واز شد من
 . شد

 یه حاال..  خوابیده: گفت که شنید را طال صدای. کرد باز را چشمهایش طوطیا
 خانه سمت به که هایی وقدم شنید را در صدای و... میمره نمی نخوره غذا روز

 .بودند حرکت در اش خاله ی
 مطمئن. بود زده را حرفها این ترحم روی از. میکرد نگاه ستتقف به تاریکی در

سوزی روی از که بود شت حتم. بود زده را حرفها این دل شت یقین.... دا  از. دا
 ... و دین روی

 همان در چیز همه کاش... مرد می کاش. ستتوخت می اشتتک از چشتتمهایش
صادف شد تمام لعنتی ت سوزی خاطر به. شده تحقیر میکرد حس.می  او یها دل

ساتی یا... حرفهایش یا...  سا . بود امده وجود به وجدان عذاب روی از که اح
مه این جه ه لت حاال... اخیر روزهای این در تو . میکرد درک را دلیلش و ع

 تریکانو که بوده برانگیز ترحم رفتارش اینقدر که دانستت می مقصتر را خودش
 ... و بیاید
شید اهی  الزم هک وقتی نیامد؟ پیش چرا بود سالم وقتی. بود کرده بغض باز. ک

ید او به او تا داشتتت  و حاال؟ چرا نگفت؟ و نیامد چرا دارد دوستتتش که بگو
 ...شاید... وجدان عذاب شاید بدهی؟ شاید یا دین؟ احساس خاطر به حاال

 کاش ... کاش.. افتاد نمی اتفاق این وقت هیچ کاش. میشدند خیس پلکهایش
 بغضتتی همه این ز ا. بود گرفته دلش... نبود خوشتتحال. ماند می رویا در هنوز



که از... بود گلویش در که یدن پهلو به توان این که از... نداشتتتت را چرخ  این
ست ضش بگذارد خودش زانوهای روی سر نمیتوان شند وبغ  هک ای سایه از بک

س از. بود متنفر چرخدارش صندلی از...  ویلچرش و بود افتاده دیوار روی  یک
 مجبور وا برای که کستی از...  بود متنفر بود نرفتن راه همه این بانی و باعث که

 بودن برانگیز ترحم و بود مدیون که کستتی...  بشتتکند صتتدا بی را بغضتتش بود
 ...!از... بود متنفر بود اورده رویش به امروز را خودش

******** 
 اش دانشتتکده های کالس دیگر ی هفته... بود گذشتتته صتتبح یازده از ستتاعت

 .امد می در بیکاری همه این از دیگر.  میشد اغاز
 می خوابش همچنان اما بود خوابیده ساعت دوازده اینکه با... نداشت حوصله

 .بود خوابیده همچنان نبود نوید و جاوید و مادرش فریاد صدای و سر اگر. امد
 از. بود اورده جوش به را وجاوید سیمین خون مریم با اش نامزدی خوردن بهم
 .میکردند وفریاد داد کی

 .داشتتت یاد به خوبی به را طوطیا حرفهای هنوز.بود مزخرفی ی جمعه صتتبح
صور شت موقعیتی هر ت سئله این جز دا ساتش که میفهمید او کاش...  م سا  اح
 .نیست ودلسوزی ترحم او به نسبت
 .اورد می جا را حالش کمی گرم اب دوش یک شاید

 ردهک بخار هم اینه. بود ایستاده گرم اب دوش زیر. شد بلند جایش از رخوت با
 احستتاس چند هر. بود زده را حرفهایش او. نکند اینقدرفکر میداد ترجیح. بود
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 هر هب اما میکرد مال بر را دلش راز نباید که میکرد فکر یا. میکرد ستترخوردگی
 .گفت می باید که باالخره... حال

 را و ا اینگونه طوطیا شتتاید امد می جلو رستتما و میگفت پدرش به باید شتتاید
 .کرد نمی سرخورده

 اب. بود مطمئن را یکی همین فقط... نداشتتت شتتکی میخواستتت اورا اینکه در
 برای نامزدی: میگفت که امد می نوید صدای. میکرد خشک را موهایش حوله

 توافقی ما...  من مادر... نمیخوریم هم درد به مریم و من بابا.... دیگه همینه
 ...زدیم بهم
 در خودش انقدر. نداشتتت را بحث شتتنیدن ی حوصتتله...  بستتت را اتاقش در

 .نبودند مهم خیلی دیگران که بود غرق مشکالتش
 .بود نکرده چک را ایمیلش بود وقت خیلی. کرد روشن را کامپیوترش

شت پیغام کلی  باز را روم چت ی صفحه. کرد پاک دم از نخوانده را همه... دا
 .ردک راخاموش وکامپیوترش شد خارج... شود لود کامل نکرد صبر حتی. کرد

 .میکرد بوق بوق شارژی بی از موبایلش
ستهایش شت را د ص که مانیتور سیاه ی صفحه به و کرد قالب سرش پ  ویرشت

 .میکرد نگاه بود افتاده ان در
 ...بود کالفه بود خسته

 کنار موضتتوع این با همه لحظه یک در انگار. امد نمی صتتدا پایین ی طبقه از
 !!!مریم؟ و نوید. بودند امده



 جدا از هم زود چه و شتتدند نامزد زود چه انها کند درک نمیتوانستتت هم هنوز
 رد داشتنی دوست اگر.  نمیکرد درک را مسائل این مفهوم و معنی اصال. شدند

 بود؟ رسیده انتها به اول از که شد شروع چیزی چرا...  چرا پس نبود کار
 کامل و شتتد روشتتن اش صتتفحه بار یک بیچاره... بود اش گوشتتی به نگاهش
 .شد خاموش

 هر... کشیدن عقب برای بود زود خیلی هنوز. زد شارژ به را ان و سوخت دلش
ست چیزی وقت ست به را ان میخوا ستش هم طوطیا. اورد می د شت دو ... دا

 انداخت؟ خطر به او خاطر به را جانش چطور نداشت دوستش اگر
 وارستت بود وقت خیلی. میکرد نگاه وماشتتینش موتور ستتوئیچ به کستتل و کالفه
 !یاید؟ب جا حالش کمی تا میخورد اش کله به بادی باید شاید. بود نشده موتور
 .شد خارج ازاتاقش و پوشید مرتبی لباس
شت سعی نوید  می را مادرش های شانه هم سیما. بدهد مادرش به قند اب دا
 .مالید

ستاده ها پله روی تعجب با ش چن  به را اش سینه که مادرش به و بود ای  یدهک
 .میکرد نگاه بود

 شده؟ چی: گفت نگرانی با... امد پایین چطور را ها پله باقی نفهمید
 ...هیچی عالمت به داد تکان سری سیمین

 .میخورد خودش باید را قند اب ان ترجیحا بود پریده رنگش هم نوید
 ه؟خوب حالت: گفت درهمی ی قیافه با و نشست مبل ی دسته روی نوتریکا

 ...من خواهر میکنی رو کارا این چرا: گفت سیمین گوش زیر سیما
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ید به رو خواهرش به توجه بی ستتیمین  برویا چطوری ببین: گفت بغض با نو
 بردی؟ منو

...  داخ به نه: وگفت کرد نزدیک مادرش لبهای به را قند اب محتوی لیوان نوید
 ...نیستیم هم مناسب ومریم من... ای بری ابرو چه اخه

 بدم؟ وچی مردم جواب من: گفت داد با سیمین
ید  بهم... جوابی چه... بابا ای: وگفت اورد را ستتیمین های قرص قوطی جاو
 و بزرگ اونقدر خودشتتون بدی؟ میخوای چی جواب... خورده بهم که خورده

 نیست؟ صالح چی صالحه چی بفهمن که هستن عاقل
 و ریمم. بود مهناز وحدیث حرف نگران. میکرد نگاه نوید به شماتت با سیمین

 بخواهند و نیاید خوشتتشتتان هم از که بود ممکن چطور بودند هم ال ایده نوید
 بزنند؟ بهم هم با که

 چه استتت قرار بفهمد داشتتت ستتعی و بود کرده ب*غ*ل را زانویش نوتریکا
 .بیفتد حال این به مادرش نباید خورد بهم که خورد بهم. بدهد رخ اتفاقی
 بیرون؟ میری داری: گفت نوتریکا به رو جاوید

 .داد تکان سری نوتریکا
 رداو در ای نسخه جیبش واز رفت بود در کنار که رختی چوب سمت به جاوید

 ...بیار بگیر... مادرته داروهای: گفت او به رو و
 چه یندبب تا بماند بخواهد که نبود فجیع انقدر مادش حال.  پذیرفت نوتریکا
 .نمیشد نیازی او کمک به مسلما. میشود

 نهصتتبحو تو: گفت ستتیمین که پوشتتید می را کفشتتش داشتتت شتتد بلند جا از
 نخوردی؟



 ...میخورم بیرون میرم: نوتریکا
 ...نبند پات دور کفشتو بند: گفت باز سیمین
 اما. زدمی باز ستتر قطعا داشتتت بهتری موقعیت اگر کرد نگاه مادرش به نوتریکا

 .بست دیگری طور را کفشش بن و شد خم ناچارا
 خانه زوا گفت خداحافظی نوتریکا. میزد حرف بار سرزنش نوید به رو سیمین

 .شد ج خار
 میشتتدند کج جا همان ستتمت به کم کم هایش قدم. میکرد نگاه طوطیا اتاق به

 ...نرو: گفت درونش در ندایی اما
 .کرد کج موتورش سمت به را راهش ایستاد ناچارا
 .دید در پشت را دختر دو قامت که میشد خارج پارکین  در از... شد سوار

 تهدست و شتیرینی ی جعبه با. بودند طوطیا و نیوشتا دوستتان از مهستا و راحیل
 ...گل

 .ایستادند سی  متین نوتریکا دیدن با
 .کرد سالم محترمانه و شد پیاده موتورش از ناچارا نوتریکا

 .دادند جواب هم انها
 ....باشن خوشبخت و جون نیوشا عروسی میگیم تبریک: گفت راحیل

 حال هر به نداشتتتید تشتتریف... ممنون: وگفت زد لبخندی مصتتنوعی نوتریکا
 ...میشدیم خوشحال

: گفت تند مهستتا... میشتتد خوشتتحال انها دیدن از میکرد غش داشتتت راحیل
 هستن؟ جون طوطیا حاال.... دیگه نبود قسمت
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. کرد ازب کلید با را ورودی در و.... بفرمایید بله: وگفت داد تکان ستری نوتریکا
 .شدند وارد و کردند وخداحافظی عذرخواهی انها

 کی. داشتتت را نیوشتتا هوای دلش.بستتت دررا و کرد فوت را نفستتش نوتریکا
 !بروند؟ اصفهان به میخواستند

شن را موتورش صلی خیابان وارد و کرد رو ست دلش. شد ا  با همچنان میخوا
 صتتورتش به باد...  بود نگذاشتتته ستترش به هم کاستتکت کاله. براند ستترعت
 .بود خوبی حس. میخورد

 .کاست سرعتش از موبایلش صدای با
 .داد پاس  شده گشاد چشمهای با. بود مریم

******* 
 حتنارا اونقدر نیوشتتا... نیومدید که مذخرفید خیلی: گفت مستتخره با طوطیا

 ...بود
سی شب. میکرد تعارف نوعی به یا میگفت دروغ البته شا عرو  سئلهم تنها نیو

 .ودب دوستانشان نیامدن از نیوشا ناراحتی. امد نمی چشم به و نشد بیان که ای
 ینیمبب کن تعریف خوب... بودیم مستتافرت کن باور: وگفت زد لبخندی مهستتا

 خبرا؟ چه
ید اینکه جز! دارد؟ کردن تعریف برای چه فکرکرد طوطیا  ختبدب چقدر بگو

 .برساند اتمام به را اش جمله که نداشت میلی اصال... ترحم روی از که است
 دراینق چی برای. کند دل و درد. بزند حرف برایش. داشت را نیوشا هوای دلش

 !بود؟ کرده شوهر زود
 ...بود زده فشنی تیپ چه پسرعموت پسرخالت این: گفت راحیل



 .میکرد راحیل نگاه تهاجمی. شد خیز نیم طوطیا
 ...ج*ی*گ*ره خیلی.... کنه قسمت خدا: داد ادامه راحیل
 .بجود را راحیل ی خرخره میخواست طوطیا

 توی که اونی حال به خوش: وگفت انداخت دیگرش پای روی را پایش مهستتا
 ....بیفته نوتریکا تور

 در ور پر رو پر. برود جفتشتتان صتتورت به پا جفت داشتتت فجیعی میل طوطیا
 .میکردند تعریف نوتریکا از و بودند زده زل او چشمهای

 نمیای؟ دانشگاه: وگفت کرد عوض را بحث و خورد چایش از کمی راحیل
 وضعیت؟ این با: وگفت کشید اهی طوطیا
 بهتره؟ که نشستن خونه از داره؟ ایرادی چه مگه: راحیل

 حالهر به اما. بود بهتر که کردن وخیال فکر و نشتتینی خانه از میگفت راستتت
 .کند شرکت بود نتوانسته خرداد درامتحانات که چرا... بود عقب ترم یک

 نه عنیی... تونم نمی فعال... گرفتم مرخصتتی شتتایدم: وگفت کرد تر را لبهایش
 ...بشم سوژه دانشگاه بیام که میتونم اینطوری نه دارم اشو روحیه
 میدن؟ مرخصی بهت مگه چقدر اخه: مهسا

... مپزشکی ی پرونده...  شرایطم خاطر به: وگفت انداخت باال ای شانه طوطیا
 ...نمیومد خوشم رشتم از من... ندن فوقش حاال

 ار رشتتته این که بود این مالک هم نیوشتتا حضتتور زمان یک فکرکرد خودش با
 !نبود؟ او که حاال اما کند قبول
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 عروسی فیلم.... راستی: گفت هیجان با باشد ه افتاد چیزی یاد که انگار راحیل
 نداریش؟.... ببینیم بذار رو نیوشا

 خط اب که سفیدی دی سی دو. کرد باز را هایش دی سی کیف. بود خوبی فکر
 ... عروسی بود شده نوشته ماهان

 . گذاشت کامپیوترش ودر برداشت را یکی
 یانهمبتد که وگیتاری بود صتتندلی روی نوتریکا نشتتستتتن از شتتروع ی صتتحنه

 .درامد طوطیا اسپیکر های بلندگو از صداییش بعد کمی و مینواخت
شتباه شته ا  اواز گهم نوتریکا: گفت راحیل که کند عوض تا شد خم...  بود گذا

 میخونه؟
 سی... اون برادر و خواهرمه عروسی این: گفت و انداخت باال ای شانه طوطیا

 ...یکیه اون نیوشا فیلم دی
 عروسی از بعد وقت چند شاید.... بود داده او به ماهان منحصرا را دی سی این

 .ودب گرفته خودش ماهان دستی دوربین با که د بو هایی فیلم همان... نیوشا
 ...داره صدایی چه... ببینیم همینو بذار: گفت تند راحیل
ساخته خودش برای که رویاهایی چه. زد پوزخندی طوطیا  مثل چیز همه. بود ن

 .بود شده فروپاشیده هم در حباب یک
 به یرهخ خیره که نفس های لبخند به. میکرد نگاه مانیتور ی صتتفحه به طوطیا

 به...  نمیداشتتت بر او از چشتتم شتتب ان که خودش به. بود زده زل نوتریکا
 ریخته بهم چیز همه حاال... میداد پرورش ذهنش در شتتب تمام که رویاهایی

سوزی میکرد فکر هم هنوز. بود نیامده در حرفهایش شوک از هم هنوز. بود  دل
 ...دلسوزی و است



 او هب بشتتود که نبود ادمی نوتریکا. فهمید را ان منشتتا نمیشتتد که احستتاستتاتی
 دهز او به صبح که وحرفهایی ماهان صورت. بست را چشمهایش...  اعتمادکرد

 .بود ذهنش در مدام بود
 نقدرای که بود دوم بار این. بود شنیده مادرش زبان از را ماهان خواستگاری قبال

 بین وحدیث حرف همه ان دیروز اگر شاید. میکرد مطرح را اش خواسته واضح
 می ماهان حرفهای از تری مثبت برداشتتتت امد نمی پیش نوتریکا و خودش
. ماند می کنارش بود اش صندلی درگیر که روزهایی ی همه که ماهانی. داشت

شت سعی که ماهانی سط را خودش زندگی حتی.... کند کمکش دا شته و  گذا
های یا میکرد باور را داشتتتن دوستتتت این... بود کا حرف  هک وقتی... را نوتری

سش نمیداند میگفت سا ست اما شده اغاز کی از اح ست به د  یاهرکس نفس د
 حرف هزار و نگذار منت میگفت او چشم در چشم که وقتی یا... داد می دیگر
 ....میداد نسبت او به و میشد جاری زبانش به وتیز تند که دیگر

س را او... میخندیدند و میگفتند راحیل و مهستا. شتد خیره مانیتور به باز  تدو
 بحص... وقت هیچ. باشد داشته دوست را طوطیا که نمیتوانست او اما... داشت
 کند وصیهت باز... کند فکر بیشتر بخواهد او از باپافشاری تا بود زده زن  ماهان

 .شوند سفر ی اماده زودتر باید انها. است نمانده باقی زیادی وقت که
 این... طالب هنوزه که هنوزم و بود خواستتتارش اتفاق این از قبل که ماهانی

 همراهی را او تا امد می ای لحظه هر در که ماهانی. بود خوشتتایند طوطیا برای
 ...کند
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. دنکن مقایستته را دو این که نمیشتتد.... بود خودش فکر فقط او چه؟ نوتریکا
 داردنپن که نمیشتتد....  استتت خودش فکر به فقط نوتریکا نگوید که نمیشتتد
 این ندنک فکر که نمیشد. است امده جلو جبران یا حسودی سر از فقط نوتریکا

سوزی روی از حس ست دل سوزی حتی شاید... ا  دراولویت باز ماهان هم دل
 .داشت قرار

 .دبایست خودش پای روی او میخواست وماهان کند جبران میخواست نوتریکا
هایش به گاه زانو هان. میکرد ن ته بار ده ما طه بود گف قد... ستتوری ی راب  ع

 .بود اورده دلیل هزار هم پیوند همین برای... موقت
 رایب... بشتتی خوب باید اول اما... میکنیم فستتخش نخوای تو اگه بود گفته

هان کا برای. بود مهم اش ستتالمتی ما کا برای! هیچی...  نوتری  و کیف نوتری
 .بس و بود مهم خودش کوک

شمهای نوتریکا صورت... شد خیره مانیتور به باز ستری وچ  رقب که ای خاک
 .میکرد حس چشمش در را اشک حجم. بست را پلکهایش. میزدند
 و دبرستت راه از هرکس انقدرکه. استتت حقیر که میکرد فکر یا. بود حقیر چقدر
... کانوتری مثل. شود رد کنارش از هم راحتی به و کند لهش یا بزند او به لگدی
 .رفت و گفت
 گذرانی خوش حال در باز شتتاید... نزد زن ...  نیامد پیش اصتتال امروز حتی
 .باشد

 شخود برای داشت باز... نکند باور تا اورد می دلیل خودش برای داشت باز و
 چیز همه اما ستتاخته او رویای با را اش زندگی ی همه که اوستتت که میگفت



شمش از ای ه ساد حرفهای چنین با که بود بزرگ برایش انقدر. شد خراب  چ
 ...راحتی همین به. افتاد

نه توستتط کتاب این. . : :  یا مجازی ی کتابخا ( www.98ia.com) نودهشتتت
 : : . است شده منتشر و ساخته

************ 
 ....کرد خارج سینه از فوت مثل را نفسش

 ... شد خیره ساعتش به باز.بود مریم منتظر که بود ساعتی یک
 را شستتر. افتاد ای دخترانه کتانی های کفش به چشتتمش که بود پایین ستترش

 شدی؟ معطل خیلی: گفت زدو لبخندی مریم. گرفت باال
 .کرد سالم نوتریکا

 خوبی؟: وگفت نشست کنارش مریم
 ...شما احوالپرسی از: نوتریکا

 تلخی؟ چه: گفت و زد لبخندی
 نباشم؟: وگفت اد باالد را ابرویش نوتریکا

یده خاطر به اگه: وگفت شتتتد خیره رو به رو به مریم  خودش جورایی یه... نو
 ...خواست
 ....شنیدم تماستونو اخرین حرفهای واقعا؟: وگفت زد لبخندی نوتریکا

 ....نوید خاطر به فقط اما کردم تمومش من... اره: وگفت کرد نگاه او به مریم
 ...کنم درکتون نمیتونم: وگفت انداخت باال ای شانه نوتریکا

http://www.roman4u.ir/


 حل راحت...  استتت معادله یه... نیستتت ستتخت خیلی: وگفت خندید مریم
 ...میشه

 ...مجهولیه چند نظرم به: نوتریکا
هایش مریم فت کرد جمع ب*غ*لش زیر را دستتت ند...  نه: وگ  مجهولی چ

 ...همین بود حیف نوید... نیست
 .شد خیره مریم به نوتریکا

 .کرد نگاه او به هم مریم
 ید؟شتتد پشتتیمون دارید؟ چیکار من با: وگفت کرد ریز را چشتتمهایش نوتریکا

 بدم؟ تون اشتی میخواین نکنه
 یعنی.... شتتد تموم چیز همه برادرت و من بین... نه: وگفت زد لبخندی مریم
 ...بشه تموم اینطوری که نمیشد شروع چیزی که بود بهتر

 ...نمیفهمم منظورتونو من: نوتریکا
 چهی بگیری قرار شتتده انجام عمل یه مقابل در وقتی: وگفت کشتتید اهی مریم
 ردمک سعی... دوختن و بردین سیمین خاله و من مادر... بکنی نمیتونی کاری

 ...بود گشاد و بزرگ برام زیادی اما کنم تنم
 ....بود گشاد نوید برای میکردم فکر: وگفت زد لبخندی نوتریکا

ست برادرتو اما... لطفته نظر: وگفت زد لبخندی متقابال هم مریم ... گیرن کم د
 ...کنه درکم نتونست فقط.. خوبیه پسر

 ...نتونست که میکرد؟ درکتون باید موردی چه تو: نوتریکا
 ...بزنم حرف باهات موضوع این به راجع نیومدم من: مریم

 ....شده جالب برام اما: نوتریکا



شمهای در مریم سی چ  یول... ندارم ابایی گفتنش از: وگفت شد خیره اش طو
 ...نکنم خراب خودم به راجع ذهنیتتو میدم ترجیح
 ...ندارم شما به راجع خاصی ذهنیت من: وگفت اد باالد را ابروهایش نوتریکا

 ...دارم من اما واقعا؟: وگفت زد تلخی لبخند مریم
 چی؟: نوتریکا

شید اهی مریم شن  خیلی خواب یه یا رویا جور یه: گفت ارام و ک  دشای که ق
 ...میکنم مرورش بار هزار روزی

 .نگفت چیزی نوتریکا
 .کرد نگاه او به مریم

 ...بودید مناسب هم برای خیلی شما زدید؟ بهم نوید با چرا:  نوتریکا
 میدونی؟ ازکجا: مریم

 ...روداره شما خصوصیات الش ایده دختر هرکسی خوب: نوتریکا
سمان به مریم سری هیچ... ال ایده دختر: وگفت شد خیره ا  دهای زن یه دنبال پ

 ...نیست ال
 .نفهمید نوتریکا

 چی؟ یعنی غرب تربیت میدونی: وگفت زد لبخندی مریم
 .انداخت باال ای شانه نوتریکا

 چی؟ و شرق تعصب: گفت لبخند همان با مریم
کا نده با نوتری فت خ فه چه: گ قدر بگین نمیخواین... شتتتده ای فلستت  این

 ...نپیچونین
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 ...نمیذاره جهانی شرم اما... بگم میخوام: مریم
 اش لمهک یه اگه کنید باور: وگفت فرستتتاد عقب را موهایش گیجی با نوتریکا

 ...نگفتم دروغ باشم فهمیده هم
ستهایش به مریم : فتگ صریح مکث کمی با. میکرد نگاه بود شده قالب که د
سیش از سالگی چهارده تو که و زنی نوید ست و شد حامله همکال ... نمیخوا
 ...بخواد که نمیتونست یعنی

شک نوتریکا شمهای با. بود شده خ  بودند درامده حدقه از تعجب از که گرد چ
 .میکرد نگاه او به

فه به لبخندی مریم یا  خیلی.... گفتم بهش اول روز همون از: وگفت زد اش ق
ستم... بیاد کنار کرد سعی صت بهش حال این با... نمیتونه که بفهمم میتون  فر

 وقتی لحا به وای نمیتونست حاال وقتی.... نتونست...نشد... کنه درکم تا دادم
... نبود یا مسئله کاری پنهان و گفتن دروغ من برای... سقف یه زیر میرفتیم که
 ...داده یاد بهم و بودن صادق و صراحت و بودن رک... دیگه غربه تربیت اما

 .بود مات هنوز نوتریکا
 شد؟ کشیده جا این به بحث چرا: وگفت زد لبخندی مریم

 میکنی؟ شوخی داری: وگفت داد فرو سختی به را دهانش اب نوتریکا
 .نگفت چیزی مریم

 ....میخونی نماز تو ولی: گفت پته تته با نوتریکا
 وت بعدشتتم... نمیخوندم موقع اون نه: وگفت کرد خارج اه مثل را نفستتش مریم
 شنیدی؟ و صنعان شی  ی قصه

 .داد تکان را سرش نوتریکا



 خیلی ها موقع اون: افزود ارامش ولحن فرد به منحصتتر لبخند همان با مریم
سم رو خدا که نبودم اهلش شنا  و انعرف خط تو افتادم ای دوره یه تو بعدش... ب

شم...  خدا صال من نوتریکا وای: وگفت خندید...  که بعد ستم ا  عراج نمیخوا
 ....که بگم بهت اینجا بودم اومده من... بزنم حرف باهات موضوع این به

 هک تو... االن کردم هن  من... کن صتتبر: وگفت پرید کالمش وستتط نوتریکا
 ...خودت میکردی نصیحت منو

یان هم مریم مد حرفش م فت ا هل نا خودمم ؟ چی: وگ ثل هم تو بودم؟ ا  م
 .خندید وباز... شرقی تعصب این از ن اما... میکنی فکر برادرت
 امروزنامش اگر حتی. داشتتت حستتی مریم به زمان یک. بود کرده اخم نوتریکا

 ...داشت حسی مریم به اما میگذاشت راه*و*س
فت شتتمرده و ارام مریم  که باری اولین همون از... عزیزی خیلی برام تو: گ

 ...میدی ارامش جورایی یه ادم به.... داشتتتم خوبی حس بهت نستتبت دیدمت
 ...ها بچه مثل درست....  گ*ن*ا*ه بی جورایی یه... پاک خیلی...  پاکی تو

 نهانپ مهمی حرفهای تعریفات این پشتتت. بود شتتده خیره او به دقیق نوتریکا
 .بود

 ....اومد صبر: وگفت کرد ای عطسه مریم
 داشتی؟ چیکارم نمیگی: گفت تلخی لحن با نوتریکا

 ...بدم هشدار بهت اومدم... میگم: گفت لبخند با مریم
 مورد؟ چه در: گفت تند نوتریکا

 ...برادرم: مریم
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 .شد اوخیره به مسکوت نوتریکا
 .همین... باش مراقب.... ببره پیش کارشو میتونه خوب ماهان: داد ادامه مریم

 .برخاست جا از و
 نیستی؟ برادرت طرف تو:  نوتریکا

 ....حقم طرف:وگفت زد لبخندی مریم
 منم؟ حق میدونی کجا از: نوتریکا

 ...حقم طرف گفتم.... توام طرف نگفتم: مریم
 چی؟ یعنی: گفت کالفه نوتریکا

 ...داره قشنگی عالم هم نفهمیدن وقتا خیلی: وگفت خندید مریم
 خواستمنمی تلفنی رو حرفها این: وگفت شد خیره نوتریکا چشمهای به مکث با

 ....بگم
 ...انگار بود خوانده را فکرش. انداخت پایین را سرش شرمنده نوتریکا

ستم: گفت لبخند با مریم  فکر... سهفران برمیگردم هفته اخر.... ببینمت میخوا
... شتتدم خوشتتحال خانوادت تو با اشتتنایی از.. . باشتته دیدارمون اخرین کنم

 ممیکن خوشتتبختی ارزوی م نوید برای... موند جا به برام قشتتنگی های خاطره
 ...هست خوشبختی الیق

 میکنی؟ شوخی: وگفت ایستاد ومقابلش شد بلند نوتریکا
 ییجا برگردم میدم ترجیح... نداره پیشتترفت جای من برای ایران.... نه:  مریم

 ...میکنن درکم که جایی... شدم بزرگ که
 .نگفت چیزی نوتریکا



 طوطیا و تو برای دارم دوستتت: وگفت کرد دراز او ستتمت به را دستتتش مریم
 ...هستید خوبی زوج... کنم خوشبختی ارزوی

 .فشرد را مریم دست نوتریکا
 ...ممنونم... موند خاکستری قشن  ی خاطره یه برام تو از: گفت اهسته مریم

 ...فهمید نمی نوتریکا
 ؟...ای خاطره چه: پرسید گنگی با نوتریکا

نده مریم فت کرد تلخی ی خ فاق یه:  وگ  و بزرگ ی خاطره یه نفر یه برای ات
 ...دیگه یکی برای... ارزشمنده

 .نداد را اش جمله تکمیل ی اجازه بغض
 اش گونه از ارامی به یکی.  شتتد اشتتک از پر چشتتمهایش که نکشتتید لحظه به

 .امد پایین
 ....مریم: گفت اهسته نوتریکا

 .میزد حرف نوتریکا برای غریبی لغات و لهجه با لب زیر مریم
 مریم؟ میگی چی: وگفت داد مریم دست به کوچکی فشار نوتریکا

 .اورد در نوتریکا دست از را دستش و زد لبخندی مریم
 از ودب نیمکتشتتان کنار که بریدگی ترین نزدیک از و داد ستترعت هایش قدم به

 که یکار اولین میکرد فکر شتتاید. بود ایستتتاده هنوز نوتریکا. شتتد خارج پارک
 !بود فرانسه فراگیری بدهد انجام باید
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. زدمی ستتفیدی به الودگی از. میکرد نگاه استتمان به. دراورد را ستتیگارش پاکت
 هم را ان بعد کمی و کرد نگاه استتمان به باز...  بود ستتیگارش دود به نگاهش
 .کرد خاموش

 یک دل و درد دکه بو رن  پر انقدر طوطیا.... کند فکر مریم به نمیخواستتتت
 .ندهد مانور ذهنش در خیلی غرب ی شده بزرگ دختر

. میداد فشتتار محکم را چشتتمهایش.میکرد قیاس مریم با ذهنش در را طوطیا
 ر کند عالقه ابراز او به میخواهد ترحم از میکرد فکر طوطیا. داشتتت امید هنوز

 .داشت وامید جبران جای پس. نیست و نبوده اینچنین که صورتی
************* 

 ناراحت خیلی البد. امد نمی جلو دیگر نوتریکا. بود گذشته بحثشان از روز سه
 ویلچرش روی درختی زیر. بود نینداخته هم کال میس و پیامک حتی که بود

 . میکرد نگاه زشتش عروسک به..... بود نشسته
. استتت رفته تند که میفهمید کرد می را ش فکر بیشتتتر که حاال. بود کرده بق

 کرده سلب خودش از هم را روزه هر و ساعته یک های دیدار همان دیگر حاال
 بود؟ زده حرف او با چنین این نمیکرد شرم واقعا. بود

.. .میکند عالقه ابراز او به اید می ترحم ستتر از او وقتی داد توضتتیح خودش به
 .داشت بغض. نمیگرفت بهتری جواب پس

شمهایش شک از پر چ سکش. بود ا شرد خودش به محکم را عرو  روز سه. ف
 باغ در را او بود نشده هم گذری حتی... نداشت خبری او از اصال که بود تمام
 .ببیند



 گانشمژ خیسی به کرد سعی و بست را چشمهایش. بود شده تن  او برای دلش
 .میشوند خیس هایش گونه نبود مهم اصال... باشد اهمیت بی

 ی فحهص به شوق با باشد نوتریکا شاید اینکه حس با. مد درا موبایلش صدای
 بال شتماس از داشت بهتری موقعیت اگر شاید. بود نیوشا.شد خیره اش گوشی

 .اورد می در
 .داد جواب د شو صاف صدایش تا کرد ای سرفه تک حال این با

شا سکو مادام سالم: گفت خنده با نیو سال چطوره؟ حالتون... کا ست پار  دو
 اشنا؟ امسال
 شتتما... خوبیم ما... عروس مادام ستتالم: گفت داری خش صتتدای با طوطیا

 کردید؟ ما از یادی عجب چه چطورین؟
 ی؟معرفت بی خیلی دیگه؟ اینطوریه... در به در ای: گفت دلخوری با نیوشا

 شدی؟ من بیخیال کردی شوهر تو؟ یا من: گفت حرص با طوطیا
شا ست اینطوری هیچم: گفت ناراحتی با نیو  جونت اباب ترس از که تویی... نی

یداری و تیلیفون یه بتغ تو من نمیگی.... بزنی مفلوک من به زن  یه برنم  ر
 بزنه؟ کتکم شوهرم باشم؟ شده کوزت شاید نمیگی میکنم؟ زندگی
شو برو: گفت خنده با طوطیا شم بود؟ کجا غربت.... گم  تکک شوهرتو تو تاز

 جون عمو کرده رحم خدا میترستتم؟ بابام از من... نداره تو به کاری اون نزنی
 ...توه

 ...شده ذره یه برات دلم...  االغ گوسفند نمیری ای: وگفت خندید نیوشا
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 که وهرتش دل ور نشستی رفتی... دیگه بیا پاشو خوب.... بیارن خبرتو:طوطیا
 چی؟
 ....میومدم وگرنه..... داره کار فعال اقامون: وگفت کشید اهی نیوشا

 بفرسته؟ تنها رو تو اقاتون:طوطیا
 جیک جیک براش بخوابه پیشتتش کی شتتب بیام تنها من: گفت جیغ با نیوشتتا

 کنه؟
 .... نمیری: گفت و خندید طوطیا
 نیست؟ کسی ما ی خونه خبرا؟ چه: وگفت کشید اهی نیوشا

 .است خانه نوتریکا و رفتند خرید به مادرش و اش خاله که امد یادش طوطیا
 ...باشه ات کرده عزیز داداش کنم فکر: گفت داری خش لحن با

 نیست؟ شرکت مگه نوید؟: نیوشا
 ....میگم قلتو: گفت ارام طوطیا
 بود؟ چی اسمش کی؟: گفت شیطنت با نیوشا

 ....نوتریکا: گفت مسخره طوطیا
 چرا؟ هم پای و پر به پیچیدین شده؟ چتون باز... خشانتی چه اون:  نیوشا

 ...بابا هیچی: طوطیا
 ...نمیکنم قطع نگی:  نیوشا

 درد او با اول روز همان بود اگر... استتت خالی جایش چقدر کرد فکر طوطیا
 .میکرد ودل

 زده؟ کتکت طوطی؟: پرسید نیوشا
 کرده؟ غلط: طوطیا



 ....مدلیه یه صدات مرگته؟ چه پس: نیوشا
 تهرون؟ بیام پاشم یا چته میگی: گفت باز نیوشا و کشید اهی طوطیا
 ....دهش تن  برات خیلی دلم... تهرون بیا پاشو: گفت وخنده بغض با طوطیا

بای برای دلم... خره همینطور منم: گفت بغض با هم نیوشتتتا یت ل نار  تن  ا
سره این با کردم غلطی عجب... شده سی پ  میخوا رو تو دلم من... کردما عرو

 ....دطوطیا
 ....شو خفه:گفت حرص با طوطیا
 ...نمیشه تو من برای هیشکی...میگم راست خدا به:نیوشا

 ...همینطور منم برای:گفت گریه با طوطیا
قدیر ببین:نیوشتتتا له بینمون... کرد جدا هم از رو تو و من چطوری ت  فاصتت
 ...انداخته
 ....اره:گفت حال همان در. میریخت اشک کامال طوطیا
 شدی؟ من عاشق اره؟واقعا چی چی: گفت مات نیوشا

 ....میترکه داره دلم.... خالیه جات.... دیوونه نه:طوطیا
 ....راستی.... همینطور منم: گفت ای گرفته صدای با مکثی از بعد نیوشا

 شده؟ چی:طوطیا
 ...درم پشت من... کن باز درو بیا:نیوشا

 .شنید می را نیوشا خندیدن ریز صدای. بود زده خشکش طوطیا
 کسی.دبرو در سمت به سرعت با و کند رها دستش از را موبایلش توانست فقط

 .میزد ضربه در به کلید یا سکه با
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 .داشت نیاز او به چقدر.باشد گفته راست نیوشا کاش میکرد ارزو فقط
 .کرد باز هیجان با را در

 داصتت بی و کشتتید اغوشتتش به محکم کستتی که بود ندیده را فرد ی قیافه هنوز
یه  او به خواهر از تن  دلش چقدر. بود خودش...بود نیوشتتتا عطر.میکرد گر

 .بود تر نزدیک
ضعی سرو با ستنی زیادی. بود زده بهم که و  رد بلوندش موهای. بود شده خوا

ضاد شمان با ت ستری چ . ودندب تر تیره موهایش از پرده چند که ابروهایی و خاک
 به ان با هک پژویی. بود تنش که شلواری مانتو. میداد نشان بیشتر کمی را سنش
 ...خودش برای بود شده نیوشایی. بود امده تهران
 .افتادند راه بود نشسته زیرش طوطیا که درختی همان سمت به باهم

 .است امده نیوشا که نمیگنجید هنوز باورش در
 .کرد پاک را اشکهایش و نشست رویش روبه هم نیوشا و زد لبخند طوطیا
 اب. شود خالی هایش اشک کل تا داد فشار را چشمهایش دست کف با طوطیا
 معرفت؟ بی رسمشه این: گفت بغض
 ...میگه کی به کی:  داد جواب لحن همان با هم نیوشا

 خوبی؟: طوطیا
 .بود شده تن  برات دلم خیلی خداوکیلی: وگفت زد لبخندی نیوشا

 خوبه؟ زندگیت: طوطیا
 ...توووپ: وگفت خندید نیوشا

 ....اومدی نمیشه باورم: وگفت گرفت را دستش طوطیا
 مرگته؟ چه بگو حاال... میگی همچین که نیست راهی بابا: نیوشا



 هم شانیو. کرد تعریف پیاز تا سیر را چیز همه همیشه مثل و کشید اهی طوطیا
 .میکرد گوش مشتاقانه

 .ساندر اتمام به بغضش بردن فرو برای عمیق نفس یک با را حرفهایش طوطیا
 بدیلت قهقهه به که نکشتتید طول خیلی. میکرد نگاهش عمیقی لبخند با نیوشتتا

 .شود
... ول ی ا: گفت هایش خنده میان در نیوشتتا. میکرد نگاهش حرص با طوطیا

 ...جلو بیاد میخواد کی ببینم منتظرم عمره یه... اومد حرکتی یه پس
 ...چی سر از و چرا اما اومده: گفت غیظ با طوطیا
 ...دستش کف گذاشتی حسابشو خوب: وگفت خندید نیوشا

 ...حرفاشم شوک تو هنوزم میشه باورت: طوطیا
 چرا؟ چزوندی رو بیچاره بابا... توه حرفهای ک شو تو اونم: نیوشا

 در ستتعی با و... میکنه ادم بار میخواد دلش چی هر رو پر رو پر اخه: طوطیا
کا ادای اینکه ید را نوتری  ردک کلفت را وصتتتدایش کرد کج را دهانش کند تقل

 ....خورهب سرت تو دینت: گفت خشمگینی لحن با... مدیونم تو به من: وگفت
 ...میشناسیش من از بهتر که تو: نیوشا

 ...بدهکاره من به میکنه فکر اون: وگفت زد لبخندی طوطیا
 نیست؟: پرسید جدی نیوشا

 همب بخواد همین خاطر به اگه اون... نه: وگفت انداخت پایین را ستترش طوطیا
 ...نمیخوام من... کنه لطف و محبت

 ...تداش دوست رو تو اون اومدیم دنیا وقتی از... بدبخت: وگفت خندید نیوشا
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 نیومد؟ زودتر چرا پس... کرد غلط: طوطیا
ستش نیوشا شت او زانوی روی را د شه من بگم؟ چی من: وگفت گذا  رفک همی

ستین موقعیت یه منتظر جفتتون میکردم شق ابراز بهم که ه  اون حاال.. .کنین ع
فاده و فیس و کبکبه و دبدبه همه اون با نطنز ی تحفه  لوج بازیهاش لوس و ا
 کردی؟ بارش اینطوری گفته بهت و اومده

 میدونسی؟ تو: وگفت کشید اهی طوطیا
 چیو؟: نیوشا

نا:  طوطیا بل از اون که میدونی کجا از تو... دیگه رو همی  من از تصتتتادف ق
 میومد؟ خوشش
نه نیوشتتتا خت باال ای شتتتا ندا فت ا مای: وگ  میکردی باز و کورت چشتت

 ...میفهمیدی
یا ثل من با اون... گمشتتو برو: طوط تار تو م  روی از هم حاال... میکرد رف

 ...گفته و مذخرفات این اومده دلسوزیش
 میدونی؟ کجا از تو: نیوشا

 میومد نبودم معلول که موقع اون ماهان مثل... نه اگه... دیگه میدونم: طوطیا
 ...جلو

 نمیخواستیش؟ مگه تو.. دادیا گیری چه حاال: وگفت زد لبخندی نیوشا
 ...اینطوری نه: طوطیا
 چطوریه؟ مگه حاال: نیوشا

: گفت دار خش صدای همان با. بود کرده بغض باز. بود امده در اشکش طوطیا
 ....کنم باورش نمیتونم... نمیدونم



ندید نیوشتتتا  کن فکر... داره دوستتتت اون... خدا به خلی خیلی: گفت و خ
شی.... نوتریکا سونه دادا  گفته تو جلوی اومده...  غروره خدای که من ی خرچ

 دوستتتمنو میکنی غلط تو گفتی بهش برگشتتتی تو بعد... دارم دوستتت من که
 ....روز اون بوده ای صحنه چه... وووول ای... داری

 کنم؟ چیکار من بگو... مرض: وگفت خندید او ی خنده از طوطیا
 بکنی؟ کاری میتونی مگه دیگه: نیوشا

 ...نه: وگفت شد خیره زشتش عروسک به طوطیا
 جمع سرش راباالی ان کلیپس با دوباره که حالی در و کرد باز را موهایش نیوشا

 فکری؟ یه ببین: گفت میکرد
 چی؟: طوطیا
 داداشمو؟ میخوای وکیلی خدا حاال: نیوشا

 ...اورده نوبرشو انگار... داداشت این با گمشو برو:  طوطیا
 ....انداخته خوردن گه به رو تو که فعال: نیوشا

 ...شدیا تر ادب بی کردی شوهر: وگفت خندید طوطیا
 ...کرد جمعش نمیشه حاال که کردی کاری یه چرا: وگفت خندید نیوشا

... ارمد دوست من بگه و بیاد که بودم منتظر همه این: وگفت کشید اهی طوطیا
 رفک چه باشتتی من جای تو... شتتدم ناق  که اومد وقتی... نیومد نیومد نیومد

 میکنی؟ ی
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شا سوزیه روی از میکنم فکر قبول خوب: نیو سی اما...  دل  هتب دیروز تا که ک
شون سبز چراغ ساب به نمیذارم اینو... نه و میداد ن سوزی ح  خوب میگم.. دل

 ..میگه بهم داره حاال نیومده پیش موقعیتش
 میداد؟ ن  من به کی اون: وگفت کرد گرد را چشمهایش طوطیا
 ...طال عروسی شب اش نمونه: نیوشا

 لمشتتوفی بیا... میکنه نگاه نفس به داره مدت تمام: زدوگفت پوزخندی طوطیا
 ...ببین

 ...رویی پر خیلی.... دیگه گمشو برو: نیوشا
سی: وگفت انداخت باال ای شانه طوطیا ست یادت خودت عرو  دکر ول منو نی

 ر*ق*صید؟ نفس با رفت
 ...نبود که اولش بار: نیوشا

 ....دارم دوستش مثال و نوتریکا من کن فکر: طوطیا
 ......مطمئنم نمیکنم فکر: گفت تند نیوشا

صم ماهان با نمیرم وقت هیچ من حاال.... خوب: گفت خنده با طوطیا  بر*ق*
 ...نداره رو ماهان دیدن چشم نوتریکا میدونم چون... ... دیگه چیز هر یا

 ودی؟ب نشسته دستش ور مدت تمام و میدونستی: وگفت زد لبخندی نیوشا
 ...میره نفس با اون وقتی: گفت و کرد اخمی طوطیا
 حرص بلده خوب که اونم... بودی ماهان کنار من عروسی شب تمام تو: نیوشا

 ...دربیاره
 ...تره اسون باورکردنش ماهان حرفهای اقل حد: وگفت داد تکان سری طوطیا
 ....باشید خوشبخت ماهان و تو... پس خوب: نیوشا



 ...نمیخوامش من میگی؟ چی: گفت مات طوطیا
 میخوای؟ کیو: وگفت داد باال را ابرویش تای یک نیوشا

 ...داداشتو همین: طوطیا
 کدومشون؟: نیوشا

 ....کوچیکتره ازت دقیقه ده که اون: طوطیا
 باشه؟ داشته دوست ترحم سر از اگه حتی: وگفت خندید نیوشا

 کنمن فکر: گفت نیوشتتا ستتوال به توجه بی و انداخت پایین را ستترش طوطیا
 ...جلو برم عمرا که منم... بذاره پیش قدم دوباره
 ...کنی اعتراف پیشش نمیری واقعا:نیوشا

 ...نتتتتتته:طوطیا
 ....خودشو میکنه س  چه... بابا خوب: نیوشا

 ...دادم دستش از همیشه برای کنم فکر: گفت مرتعشی صدای با طوطیا
 ...خری که بس: نیوشا

یا هایش با طوط فت نیوشتتتا که میکرد بازی انگشتتت  قلمو من....  ببین: گ
 ...جلو بیاد باز تا بشه تحریک باید ذره یه... میشناسم

 چی؟ یعنی: طوطیا
 تهالب... زد حرکتی یه باز شتتاید... بکش پیش و ماهان ی قضتتیه این: نیوشتتا

 ...حدسمه
 ....نمیاد دیگه:وگفت شد خیره دست دور به طوطیا
 ...بسوز عشقش فراغ در پس:نیوشا
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 ...اوناهاش:طوطیا
 ...درنیادا صدات:وگفت شد پنهان و رفت درخت پشت و پرید جا از نیوشا

 میاد؟ طرف این از کردی خیال: گفت مضحک طوطیا
 .بود ساکت نیوشا

 .امد می سمتش به داشت م*س*تقیم نوتریکا.برد ماتش طوطیا
 لیمی هیچ. بردارد ا ر بود انداخته زمین روی که را اش گوشی تا شد خم طوطیا

 .شود رو به رو او با نداشت
 .برداشت را اش وگوشی کرد دستی پیش نوتریکا
 .بود انداخته پایین را سرش طوطیا

 خوبی؟:گفت م ارا نوتریکا
 ...مرسی:طوطیا

 ....سرده هوا:نوتریکا
 ...خوبه نه: وگفت کرد بلند را سرش طوطیا

کا فت کرد ای ستترفه تک نوتری گه... بزنم دوری یه میرم دارم:وگ  دوستتتت ا
 ...هم تو بیا...داری

 !پیش؟ ی دفعه کردمانند فکر طوطیا
 ...بهتون بگذره خوش:گفت طعنه با

کا بهتون؟؟؟ حافظی وبی کرد غرغری لب زیر نوتری له از خدا فاصتت یا  طوط
 .گرفت

به: وگفت امد بیرون درخت پشتتتت از خنده با نیوشتتتا  چرا...  تاری  ی اعجو
 کردی؟ اینطوری



یابون ببره منو میخواستتتت باز البد: گفت حرص با طوطیا  حویلمت اراجیف ب
 ...بده

 .رفت می ریسه نیوشا
 ..زهرمار: گفت حرص با طوطیا
 یا.... برداشتتته تاب مخش اینکه مثل من داداشتتی این: گفت خنده با نیوشتتا

 ...میاد باز... میشه اکی حتما پس اومده االن که ای قیافه این با... ول
 نشم؟ خوب وقت هیچ شاید کردی فکر هیچ: وگفت شد جدی طوطیا

یدونیم همه: گفت ارام نیوشتتتا ید که م  نخاع قطع کامال که تو... هستتتت ام
 ....نشدی
شم امیدوار خیلی نمیخوام... باالخره: طوطیا شه اینطوری اگه...  با  دشبع و با
 ...میشم داغون که منم فقط وقت اون نره پیش درست هیچی

 اینقدر خدا رو تو ولی... نخور غم داری رو نوتریکا تا: وگفت خندید نیوشتتتا
 ...میرفتی باهاش االغ اصال....بود هم کرده بق چه طفلک... داداشمو نچزون
 ....زد الکی تعارف یه: طوطیا
 .داد تکان سری نیوشا

یا ندی طوط فت نیوشتتتا و زد لبخ یدونی... ما ی خونه بریم: گ مان نم نا ما  ای
 کجان؟
 وارد براک بی وبی سیما و وسیمین شد باز باغ در که میداد توضیح داشت طوطیا
 .شدند
 .دوید مادرش سمت به هیجان با نیوشا
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ست هنوز اما. بود شده سبک چقدر. زد لبخندی طوطیا ... کند چه باید نمیدان
 به را ستترش میخواستتت دلش.نبود جایش ستتر چیز هیچ و بود جور چیز همه

ست. بکوبد دیوار ست از نمیدان سی چه د .. .نوتریکا... خودش. کند گالیه ک
 ...تقدیر

*********** 
 ار هایش کفش. بود شتلوغ شتان خانه. چرخاند در قفل در را کلید خستتگی با

 .دراورد
 ... فامیلی سی ام پی بزن: گفت نوید به که امد نیوشا صدای

 ...سریاالت این با رو ما کشتی: گفت او به نکرده سالم
شید ثانیه صدم به. رفت باال ها پله از و  ایینپ جت مثل را ها پله ی همه که نک

 .امد
 بود؟ امده نیوشا. بود خیره نیوشا به مات

 ...سالم علیک: گفت او به رو و گذاشت پدرش جلوی را میوه ظرف نیوشا
 انیوشتت که انقدر. گرفت اغوشتتش در محکم و رفت ستتمتش به حرفی هیچ بی

ستخوان کردن ترق ترق صدای  ودب عجیب برایش حال این با. شنید را هایش ا
 وعیموض چنین حال به انگارتا. کرد بروز را احساساتش راحت چه نوتریکا که

 .باشد نیامده پیش
 ناریق زرد ی افتابه عین چرا... قیافشتتو اومدی؟ کی: گفت هیجان با نوتریکا
 ...ها ساخته بهت شوهر ی خونه شدی؟

 ...میزنی گیج که هم تو: گفت خجالت با نیوشا
 ...ای خونه هنوز کردم فکر لحظه یه: وگفت نوتریکاخندید



 ... سالم علیک: وگفت داد تکان سری سیمین
 اومده؟ کی این.... سالم: گفت مادرش به رو نوتریکا

 ...نیوشا خانم سرکار... داره اسم این... هووو: نیوشا
 ....تره سنگین اسهال بگم بهت: گفت بدجنسی با نوتریکا

 ...نوتریکا: گفت حرص با نیوشا
کا له او از نوتری فت فاصتت فت گر  صتتتدا همینطوری شتتوهرتم هاااان؟: وگ

 ...میزنی ون  کرده گیر دلستر بطری تو گردنش که جغدی عین میکنی؟؟؟
 ؟کجاست حاال: وگفت خندید نوتریکا. بجود را اش خرخره میخواست نیوشا
 ....اومده تنها نیوشا.... نیومده: داد جواب نیوشا جای به نوید

 جاده؟ تو فرستاده تنها رو تو: گفت شده گرد چشمهای با نوتریکا
 ...اومدم ماشین با: وگفت د ز لبخندی نیوشا

: ردک غر غر لب زیر و نه؟ اتوب*و*ستتم با تازه: گفت خشتتنی لحن با نوتریکا
 ...نرسه ناصر به دستم مگه

 داره ای خجستتته دل چه.... بابا برو: وگفت شتتد رد کنارش از خنده با نیوشتتا
 ...این

 .میخندید حرکاتشان به جاوید
شت را وهیجان شور این بود وقت خیلی خانه  های کل کل با شام صرف.ندا

 و رفتمیگ ایراد نوتریکا خوردن غذا به نیوشتتا.میشتتد ستتپری نوتریکا و نیوشتتا
 .اورد نمی کم جواب از که هم نوتریکا

 .دبو شده تن  ها کل کل همین برای دلشان خانواده اعضای دیگر و جفتشان

http://www.roman4u.ir/


ید خت برنجش روی مرغ اب کمی که حینی جاو  ناصتتر چطور: گفت میری
 نیومد؟ همراهت

 ...برگردیم باهم که میاد هفته اخر... داشت کار: نیوشا
 اومده زبا ماهان شنیدم: وگفت کرد تر را لبهایش نیوشا و داد ن تکا سری جاوید

 ...طوطی خواستگاری
 .افتاد سرفه به نوتریکا

 .کشید سر نفس یک هم نوتریکا و داد او دست به را ابش لیوان نیوشا
 مامان؟ اره: داد ادامه نیوشا

 ...اینکه مثل اره: وگفت کشید اهی سیمین
 هم طوطیا: گفت پر دهان با و گذاشتتت دهانش در برنج قاشتتق یک نیوشتتا
 کرده؟ موافقت
 ...نمیدونم: سیمین

مه نیوشتتتا فت داد قورت را اش لق فت بهم امروز ولی: وگ  قبول میخواد که گ
 ...کنه

 .بود زده زل نیوشا به نشسته سی  و شده خشک. بود دیدنی نوتریکا ی چهره
 گفت؟ خودش:گفت وال و هول با سیمین
 دوخت مادرش به و گرفت نوتریکا حیرت از پر ی قیافه از را نگاهش نیوشتتتا
 ...میگفت اینطوری که خودش: وگفت

شا پهلوی به ارنجش با نوید ست و زد نیو سیله بدین خوا  میک بفهماند او به و
 .باشد داشته را نوتریکا مراعات



 درچق هم قبال... داره دوستتتش خیلی ماهان: گفت او تذکر به بیخیال نیوشتتا
 ...بود اومده پیش بحثش
 .رفت نمی پایین گلویش از غذا دیگر ناراحتی با سیمین
 .نداشت بهتری وضع هم جاوید

 ...من نظر به میان بهم هم خیلی: بازگفت نیوشا
 .فتر باال را ها پله یکی دوتا و سرعت با و برخاست جا از تندی به نوتریکا

 .کرد تمام را غذایش تاانتها و زد لبخندی نیوشا
 بود دهپوشی بیرون لباس که حالی در نوتریکا که بودند ظروف ن کرد جمع حین

 کجا؟: فوراگفت نیوشا. امد پایین ها پله از
 ...بیرون برم میخوام: نوتریکا

 ...میام منم: وگفت پوشید را مانتویش هم نیوشا
 گذاشت نمی و بود شده چیره او بر دلتنگی اما بکند اعتراضی خواست نوتریکا

 .بزند مخالف ساز عروسش تازه خواهر با خیلی
شت را سوئیچش و داد تکان سری  لشدنبا و گفت خداحافظی هم نیوشا. بردا

 .افتاد راه
 .شدند ماشینش سوار
 کوچه و هخان برای دلتنگی حس اینقدر حال به تا. میکرد تماشا را خیابان نیوشا
 .نداشت را شان
 ...ساکتی: گفت مکثی از بعد

 بگم؟ چی: نوتریکا
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شا سید ارام نیو ست....  رو طوطیا تو: پر ستن به را خودش داری؟ دو  هزد ندان
 .بزند را حرفهایش تر راحت تا بود

 .بود کرده سکوت نوتریکا
 رضاست؟ عالمت سکوت: گفت ارام نیوشا

 .کرد فوت را نفسش نوتریکا
ید اهی نیوشتتتا فت کشتت قدر که تو: وگ  بهش چیزی چی برای میخوایش این

 نمیگی؟
 این به اجعر نیوشا هم ان کسی با نمیتوانست. میکرد نگاه قرمز چراغ به نوتریکا
 .بزند حرف موضوع

 نوتریکا؟:گفت باز نیوشا
 ...بیخیال:نوتریکا

 ام؟ غریبه من:گفت دلخور نیوشا
 .... فقط. نبود اینطور... نه

 ...نگفتم میکنی فکر: وگفت کشید اهی
 اب... نبود ستتختی کار چندان اوردنش حرف به.... داد باال را ابروهایش نیوشتتا

 گفت؟ چی خوب: گفت کنجکاوی لحن
کا نده نوتری فت زد جا را د ید: وگ فت.. بهم توپ یه ستتر از گ  چه... دلستتوز
 .زد زر... میدونم

 ...ادب بی: گفت ای شده کنترل لحن با حال این با بود گرفته اش خنده نیوشا
 .نگفت چیزی نوتریکا

 نمیکنی؟ تعریف برام: نیوشا



 نمیدید هم خواب در. بزند حرف ان به راجع کستتی با امد نمی بدش نوتریکا
 .کند دل و درد نیوشا با روز یک

 .کرد تعریف چیزهایی سربسته
بان از را ماجرا نیوشتتتا برای یدن نوتریکا ز عد.بود جذاب شتتن  حرفهایش از ب

 .نگفت چیزی مدتی هم نیوشا.کرد سکوت
 بری؟ میخوای جوری همین: گفت دقیقه چند از بعد

 کنم؟ چیکار: نوتریکا
 ....بخوریم بستنی کنار بزن جا یه: نیوشا

کا خالفتی نوتری مده بیرون خواهرش با بار اولین برای. نکرد م ل. بود ا  بط
 .بود کوچکی ی خواسته بستنی
 با نیوشتتا ی کردتامکالمه صتتبر میگشتتت بر بستتتنی محتوی ستتینی با که حینی
 .شود تمام ناصر

 .برسان سالم که اورد زبان به سختی به اما نداشت میلی که این با
 ....میرسونه سالم خیلی بهت: گفت هم نیوشا

 .کرد خداحافظی بعد کمی و
 هستی؟ راضی: پرسید صریح نوتریکا

 .اردد دوست ای میوه بستنی دانست می کجا از نوتریکا میکرد فکر نیوشا
 چی؟ از: وگفت خورد بستی کمی

 نمیکنه؟ که اذیتت... دیگه زندگیت از: نوتریکا
 ...میکنه ام شکنجه روز هر: گفت مغمومی لحن با نیوشا
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 .میخندید ریز ریز نیوشا. چرخید سمتش به نوتریکا
 ..پرسیدم جدی:گفت باز نوتریکا

 امر.. .راضیم که هم فعال... میذاره احترام بهم... شخصیته با... مهربونه: نیوشا
 دیگه؟

 .بود گرفته انها از را نیوشا.. بیاید خوشش ناصر از نمیتوانست
 .کرد فوت را نفسش نوتریکا

 داری؟ دوستش خیلی: گفت ارام نیوشا
 میگی؟ کیو: وگفت زد راه ان به را خودش نوتریکا

 ...میگم و طوطی: نیوشا
 .کرد سکوت نوتریکا
 دستتتش از وگرنه.... بشتتی قدم پیش باز باید: وگفت کرد تر را لبهایش نیوشتتا
 ...میدی

 ....کنم کوچیک خودمو باز چرا نیستم مهم براش من وقتی: نوتریکا
 وچیکک بگی دلتو حرف داری دوستش که کسی به اینکه: گفت حرصی نیوشا

 شدنه؟
 .... زده پس منو وقتی: گفت ای رنجیده لحن با نوتریکا

 ...کن خوشبختی ارزوی براش خوب:گفت مسخره نیوشا
 جدیه؟ تصمیمش:گفت حال همان در. میکرد نگاه رو به رو به نوتریکا

 .نداد جوابی نیوشا
 ...باشن خوشبخت: گفت ارام نوتریکا

 ...ا ا ا ا نوتریتتتتتکا: گفت جیغ با نیوشا



 کنم؟ چیکار میگی هان؟:وگفت چرخید سمتش به نوتریکا
 ...بزنی حرف باهاش بری باید بازم: نیوشا

 ...عمرا:  نوتریکا
 چرا؟:نیوشا

 پرید؟ بهم اونطوری وقتی داره؟ چرا:نوتریکا
شا شت.  داد تکان سری نیو ست را طوطیا گند تا میکرد جور جمله دا  مالی ما

 .کند
 ونا نری ستتراغش باز تو اگه... دیگه همینه دخترا طبع: گفت وشتتمرده ارامی به

 ...بود گفتن من از... نمیاد وقت هیچ
 بگم؟ بهش برم بازم یعنی:پرسید ها بچه مثل نوتریکا
 و بدبخت خودت هم اون هم برید پیش که اینطوری... اره:گفت تند نیوشتتتا
 ....میشین مفلوک
 رفح باهاش برم باز که بودم فکرش تو خودمم: گفت خاصتتی لحن با نوتریکا

 ...بزنم
 ...خودت جون اره:گفت لب زیر نیوشا

 چی؟:پرسید نوتریکا
 ...خستم خیلی من... خونه بریم...هیچی:نیوشا

 هستی؟ راضی ناصر از واقعا حاال: وگفت کرد نگاهی خواهرش به نوتریکا
 .بکوبد طاق به را نوتریکا سر نیوشامیخواست
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 زا بعد. میکرد چه غیرت همه این با طوطیا بدبخت. بود گرفته هم اش خنده
 .بازگشتند خانه به وشنود گفت و دل و درد و نصیحت کلی

************** 
 .رسیدند خانه به وقت دیر
 .رفتند باال ی طبقه به هم با دو هر

 قرار: فتگ میرفت سابقش اتاق به که نیوشا به ورو کرد باز را اتاقش در نوتریکا
 ...نکردی نگاه سرتم پشت رفتی رفتی... بزنی سر زود به زود بود

 ...نیست اینطوری هیچم: وگفت امد سمتش به و زد لبخندی نیوشا
 ...بود شده تن  دلمون: گفت زیر به سر نوتریکا
شا ست. بود گرفته اش خنده نیو  تریبزرگ دقیقه ده ان اما بودند سن هم بود در

 .داشت عالمی هم
 ... خیر به شب: وگفت کشید برادرش ی گونه به دستی

شا وموهای زد لبخندی نوتریکا شفته را نیو  اینکه از قبل. رفت اتاقش به و کرد ا
 .داشت بر در را پیام یک انگار که شد اش گوشی متوجه بخوابد

 .بود مریم طرف از
 ....من یاد بیاید یادت
 ...من خیس چشمهای بیاید یادت کاش
 ...من برای باشد تنها ای نقره نگاه ان کاش
 ...من یاد از نرود هرگز یادت کاش
... حال هر به اما بفهمد که بود باهوش انقدر هرچند. نداشتتت خاصتتی تفکر

 االیب کمرن  خیلی ی لکه یک چند هر. بود کرده فراموش که بود وقت خیلی



 می چشتتم به خودش زیاد دقت از اما نبود مشتتخ . میکرد نمایی خود لبش
 .امد
 قیهب یا نوید به نمیدانستتت. میکرد ترک را ایران همیشتته برای مریم شتتب فردا

 اول رطش نیوشا قول به حال هر به نه؟ یا میگفت... طوطیا حتی... نه یا بگوید
 .بگوید دارد دوستش که کسی به را چیز همه که بود این

لت تختش روی خستتتگی با مل هنوز. زد غ  مجلس که بود نبرده خوابش کا
 ارب دو صبح تا. شد برگزار چشمش جلوی کمال تمام را وماهان طوطیا عروسی

 .دید را مزخرف کاب*و*س این
شت کار خدا با باز. امد می اذان صدای شتر که هم چرت خواب این با. دا  بی

 .شد بلند جا از گرفتن وضو قصد به و کشید اهی. بود شده خسته
 ونبد کرد فکر لحظه یک.نکشتتید طول خواندنش نماز فرایند هم دقیقه پنج

 دنبال کمدش از. نداشتتت را خواندن دوباره ی حوصتتله... رفته ستتجده رکوع
 ...میگشت رساله

 صفحه. خورد سرفصلی به چشمش. بداند ا ر سجود و رکوع شک میخواست
 .کرد باز را

 ...کرد که کرد شک اصال. کرد فوت را نفسش
 .بود خریده برایش طوطیا که بود همان میچرخاند گردنش در خنکش زنجیر

 اطوطی برای را بود داده او به مریم که پیامی همان. میکرد نگاه اش گوشتتی به
ستاد صال. فر شت بر در هم ناراحتی و وجدان عذاب هم ا ست یک ندا  بود تک
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 هک موضوع این بخاطر که نداشت دلیلی. امد می طوطیا چشمان به عجیب که
 .باشد ناراحت کند ارسال دیگر شخ  برای را پیام یک

 بیداری؟: فرستاد پیام طوطیا که بود صبح پنج ساعت
 ودب گذاشتتته پیش قدم بار دو نوتریکا. میداد لحظه همان را پیغام جواب باید
 بود ینا اش خوبی.  بزند اش سینه به نمیتوانست رد دست حاال... اشتی برای

 .نبود بلد را بودن قهر اهل مرامش که
 بیداری؟ تو: نوشت و نشست تختش روی چهارزانو نوتریکا
 ...اره:نوشت طوطیا

 ...منم: نوشت هم نوتریکا
 بیداری؟ شب از: طوطیا

 ...شدم بیدار که ربعه یه نه: نوتریکا
 میکردی؟ چیکار: نوشت طوطیا

 ...خوندم نماز بعدشم...  دیدم بد خواب: نوتریکا
 ...وزاهد عابد بابا: طوطیا

 چی؟ تو: نوشت و گذاشت را لبخند ارم نوتریکا
 ...نخوابیدم هنوز من: طوطیا

 چرا؟: نوتریکا
 ...نمیومد خوابم: طوطیا

 میکردی؟ چیکار: نوتریکا
 ...بود مزخرف اونقدر....میخوندم رمان: طوطیا

 بود؟ چی جریانش:نوتریکا



 ...بودن هم عاشق که بودن عمو پسر عمو دختر یه: طوطیا
 بده؟ این خوب: نوتریکا
یا که بدون... مرد اخرش دختره فقط... نه: طوط گه بهش پستتره این قدر ب  چ

 ...مرد داره دوستش
 ...اخی:  نوتریکا
 .گذاشت را غم ارم طوطیا

 ....سوخت دختره برای دلم: نوشت نوتریکا
 ...منم:  طوطیا

 بخوابی؟ نمیخوای: نوتریکا
 ...میخوابم اومد بند گریم وقت هر... چرا: طوطیا

 میکنی؟ گریه مگه: نوتریکا
 ...برسن بهم داشتم دوست... مرد بد خیلی دختره اخه: طوطیا

 ....داره عالمی نرسیدنم: نوتریکا
 ...نمیرسن بهم عاشقا که بده اما: طوطیا

 . دخندی مسخره... عاشقیم جفت یه هم تو و من پس: گفت خودش با نوتریکا
 ...دیگه زندگیه: نوتریکا
 ...نبود اینجوری کاش: طوطیا

 .نداد جوابی نوتریکا
 ...میشه چی اخرش نمیدونن ادما بده خیلی: نوشت طوطیا

 .داد نمی جوابی نوتریکا
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 خوابیدی؟: نوشت طوطیا
 .نوتریکا سوی از جوابی بی هم باز

 ..خیر به شبت: نوشت
 .پرید جا از فنر مثل خورد تراسش ی شیشه به که ای ضربه صدای با و

 بحصتت نیم و پنج ستتاعت.شتتد اتاقش وارد و بازکرد را تراس در ارامی به نوتریکا
 .بود

 ....نوتریکا: وگفت شد مچاله مالفه زیر رکابی با طوطیا
 چته؟... سیس:وگفت خندید نوتریکا
 چیکار؟ من اتاق اومدی االن تو: گفت ای اهسته وصدای حرص با طوطیا

 ...نمببی رو تو اومدم: گفت ارامی صدای با و نشست تختش ی لبه نوتریکا
 چته؟: وگفت کرد روشن را خواب چراغ نوتریکا. کرد اخم طوطیا
 ...بخوابم میخوام بیرون برو:طوطیا

 کو؟ رمانه: نوتریکا
 ار نوتریکا احساسات که میگفت چرت داشت. شد خشک دهانش اب طوطیا

 .برانگیزد
 ریهگ که تو: وگفت کشتتید طوطیا ی زده ی  صتتورت به را انگشتتتش نوتریکا

 ....چاخان نمیکردی
 ...میشن بیدار اینا مامان االن بیرون برو:طوطیا

 میکنیم؟ چی داریم مگه... بشن خوب: نوتریکا
 ...میاد یکی االن.....بروو..... نوتریکاااااا: گفت غیظ با طوطیا

 د؟ش راحت خیالت: وگفت کرد قفل را طوطیا ودراتاق شد بلند جا از نوتریکا



 ...بخوابم میخوام من: وگفت کشید اهی طوطیا
 ...غگو درو بخواب خوب: وگفت زد لبخندی نوتریکا
 به صتتبح پنج چرا تو اصتتال: وگفت کرد حمله دیگری جناح از دفاع بی طوطیا

 دادی؟ اس من
 داره؟ اشکالی: وگفت نشست تختش ی لبه باز نوتریکا
 شدی؟ شاعر...  و من خیس چشمهای: وگفت کرد کج را دهانش طوطیا

 ...ودب قشن ... تو واسه فرستادمش منم..بود فرستاده برام مریم:نوتریکا
یا قدر. بگیرد گاز را خودش میخواستتتت طوط یال فکر چ  حق. بود نکرده وخ
 نه؟ یا اید می جلو ترحم سر از بگوید داشت

 ...فرانسه میره داره فردا: داد ادامه نوتریکا
 اماده شتتونو خونه که میره گفت ماهان... میدونم: گفت بدجنستتی با طوطیا

 ...میریم دیگه ماه یک تا ماهم چون... کنه
 .برد ماتش نوتریکا
 .میزد لبخند فاتحانه طوطیا

 ...بری بذارم من کن فکر تو: گفت حرص با نوتریکا
 حسنی؟ توچیکاره:طوطیا

 ؟...گاگولم یا خنگم یا خرم من کردی فکر: وگفت زد لبخندی نوتریکا
 هستت:  وگفت داد تکیه تخت پشتتتی به و کرد جا جابه را خودش کمی طوطیا
 ...باهم جفتش

 .دبزن داد طوطیا سر میخواست دلش حرص از. میکشید نفس نوتریکاتند
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 داری؟ دوست و ماهان واقعا: گفت خشونت وپر جدی کامال حالتی با
 .ودب رفته فرو روشنی و تاریکی از نیمی در صورتش. کرد نگاه او به طوطیا

 .پرسید دوم بار نوتریکا
 ...نه: وگفت شد خیره او چشمهای به طوطیا

 ؟...میکنی زر زر اینقدر چرا پس: وگفت کشید راحتی نفس نوتریکا
 خوب گفته بهم اون: گفت اشک از پر چشمهایی با کالمش به توجه بی طوطیا
 ...میشم

 خداست؟ مگه: نوتریکا
 اون و رفتنمون و ستتفرمون...  ولی... نه: وگفت کشتتید باال را دماغش طوطیا

 ...کرده جور
 همین؟ خاطر به فقط: نوتریکا
صادفم از بعد اینکه خاطر به... نه: گفت غیظ با طوطیا ... شدن عوض نظرش ت

 ... که نیست بعضیا مثل... میخواد منو هنوز
 چی؟ که: نوتریکا
 ....خودت حاال... نباشم برانگیز ترحم گفتی بهم بار یه تو:  طوطیا

 هتب من... هیسسس: وگفت گذاشت لبش روی را اش اشاره انگشت نوتریکا
 دوستتت منو هم تو که میدونم جورایی یه... دارم دوستتت من... نمیکنم ترحم
 میکنی؟ لجبازی چرا پس... داری

 .بود شده غرق او درچشمهای طوطیا
 طوطی؟: گفت ارام نوتریکا
 .میکرد نگاه او به طوطیا



 ...نکن اذیت اینقدر: گفت خفه نوتریکا
 ...نمیذاره سیمین خاله: گفت اهسته طوطیا

 ...میدونی کجا از تو: نوتریکا
 زد؟ بهمش نمیشه دیگه حاال بعدشم... میدونم: طوطیا

 چرا؟: گفت اخم با نوتریکا
 ماهان به همه و بابا و خودم مامان چون: وگفت داد قورت را دهانش اب طوطیا
شه که حاال... دادن مثبت جواب شون از نمی  ممریم نامزدی تازه... برگردن حرف

 بلیط ما بعدم... شتتکرابه ماها با اش رابطه مهناز خاله همینجوری خورده بهم
 ...میشه تموم داره چی همه... گرفتیم

 میشم؟ قانع ها بهونه این با میکنی فکر: نوتریکا
شید اهی طوطیا سی اخرش که میاری رو ها بهونه این: گفت نوتریکا و ک  به بر

 ...باشه ماهان؟
 .زد گند باز کرد فکر طوطیا

 و تمی مثل روز ستته. گرفت را بازویش طوطیا که شتتود بلند خواستتت نوتریکا
 ماهان از من: گفت تند... هم باز حاال بود اشاره یک منتظر ها در به در و جنازه

 ...ندارم دوستش اما نمیاد بدم
 داری؟ دوست کیو: وگفت زد لبخندی...  کشید راحتی نفس نوتریکا
 .انداخت پایین را سرش شرم با طوطیا

 ...بگو راست داری؟ دوست کیو: پرسید نوتریکا
 ...بماند:  طوطیا
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 ....نماند: نوتریکا
 :کرد زمزمه لب زیر طوطیا
 ....من یاد بیاید یادت
 ...من خیس چشمهای بیاید یادت کاش
 ...من برای باشد تنها ای نقره نگاه ان کاش
 ...من یاد از نرود هرگز یادت کاش

 نگفتی؟ اخرشم: نوتریکا
 .خندید طوطیا

 خیس هم برای کدوممون هیچ چشتتمای میدونستتتی: وگفت خندید نوتریکا
 نشده؟
 .نگفت چیزی و خندید طوطیا

 .نفهمید را ش منظور طوطیا.کشید جلو را خودش کمی نوتریکا
 ...ارمنمیذ تنهات وقت هیچ: وگفت گرفت دستهاش میان را صورتش نوتریکا
 ...احساساتی چه. برد ماتش طوطیا

 میذاری؟: گفت ارام نوتریکا
 چیو؟: گفت پته تته با طوطیا

 طیاطو ی کرده ی  صتتورت. کرد باز ثانیه چند و بستتت را چشتتمهایش نوتریکا
 کند؟ کار چه میخواست. شد شل دستهایش. بود دستهایش در هنوز
 کف طوطیا بردارد طوطیا صتتورت روی از را دستتتهایش کامال اینکه از قبل

 .گذاشت نوتریکا دست پشت را دستش
 .گفت عربی به را عباراتی لب زیر نوتریکا



 شدی؟ بلد کجا از:وگفت خندید طوطیا
 ...قبوله بگو: وگفت کرد اخم نوتریکا
 ....قبلت   بگم باید:گفت خنده با طوطیا

 .اورد جلو را صورتش ناشیانه طوطیا زدو لبخندی نوتریکا
ستش نوتریکا عملی هر از قبل ستاد او موهای الی البه را د شت را او و فر  به ربی

 .فشرد خودش
********* 

 ی اجهب کردن پیدا. بخشتتید ستترعت هایش قدم به دیگر بار بلندگو صتتدای با
 .نبود مشکل خیلی نظر مورد

 بور های توریستتت میان رنگی کرم مانتوی در که مریم. رفت ستتمت همان به
 .کرد پیدا را بود شده گم فرانسوی

 نه؟ رسیدم موقع به: گفت بلند
 شا بدرقه به که بود کرده التماس ومادرش پدر به. میکرد نگاه او به مات مریم
 یک ردمیک فکر. انداخت نگاهی نوتریکا واطراف دور به... نوتریکا حاال نیایند

 اومدی؟ چی برای: وگفت کشید راحتی نفس. هستند همراهش ایل
 شدی؟ ناراحت: نوتریکا

... ندبی می را او بار اخرین برای اینکه فکر.بود کرده بغض خوشتتحالی از مریم
. میدید بعد به دوم نفر را خودش... باشد او برای باید شاید نکرد فکر وقت هیچ

 مانور برای باشتتد مجالی نمیتوانستتت خیلی ناخوشتتایند احستتاستتات همین
 .بود امده بوجود ساده شب یک از که مسائلی
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 گذشت؟ خوش بهت بودی ایران که مدت این: وگفت زد لبخندی نوتریکا
 ...خیلی... اره: وگفت کرد کنترل را وبغضش زد لبخندی مریم

 ....گذشت خوش خیلی ما به بودی که اینجا: گفت لبخند همان با نوتریکا
 ...باشید هم مراقب... است العاده فوق طوطیا... همینطور منم: مریم

 ....خانم مریم داری بزرگی روح خیلی: گفت اهسته نوتریکا
 .شد خیره او به اشک از پر چشمهای با مریم

 ...میکنم خوشبختی ارزوی برات: وگفت کرد تر را لبهایش نوتریکا
 .مینگریست او به بغض پر و مسکوت مریم

 ...میفتم یادت به سال تحویل موقع سال هر: افزود نوتریکا
 کردی؟ حساب باالخره پس: وگفت خندید مریم

 ...دیگه فروردین یکم: نوتریکا
 دنیا استتفند ستتی من... بیفت یادم ستتال چهار هر: گفت و زد لبخندی مریم

 ...اومدم
 ...برد ماتش نوتریکا

 ...نمیکنم فراموشتون.. داشتم باهاتون و خوبی روزهای: گفت و خندید مریم
 گرفت دستتتت رادر دستتتش مریم. برد جلو را دستتتش و زد لبخندی نوتریکا
 ....نوتریکا خداحافظ: وگفت

 ...مریم خداحافظ:  نوتریکا
 هداشتتت تعجیل امورشتتان انجام در که کرد اعالم مستتافرین به دیگر بار پیجر

شند شت نوتریکا. داد تحویل را پروازش کارت مریم. با شه پ ست برایش شی  د
 .داد تکان



ضش مریم ست بغ شکهایش و شک  رو او از لحظات اخرین در. شد جاری ا
 .بخشید سرعت هایش قدم به و گرفت

 همیشه هک بود این موضوع.... نبود طوطیایی اگر... کرد فوت را نفسش نوتریکا
 یا ردب خوابش نفهمید اصال. رسید خانه به صبح سه ساعت... هست طوطیایی

 ...زد غلت پهلو به... بود وخیال فکر در همش
 یتفاوت بی کمال در او اما میداد بروز او به را احستتاستتاتش نگاهش در اینکه از
شان از شت کنار ساس نه گذ شت وجدان عذاب اح  چقدر. بود ناراحت نه دا

شبختی ارزوی طوطی و او برای که بود منطقی  قفر او با چقدر ماهان. کرد خو
 ...داشت

 ستتمار. میکرد فکر بود گذرانده طوطیا با که گذشتتته شتتب یاد به را شتتب تمام
 تدوست حد این تا را طوطیا نمیکرد فکر وقت هیچ. بود کرده ستتلب را خوابش

 بخندل با... بود چشمش جلوی طوطیا تصویر بست را چشمهایش.باشد داشته
 .میرفت دانشگاه به باید فردا پس. کرد باز هم از را پلکهایش

 ترجیحا... میزد حرف ومادرش پدر با باید... کند چه باید میدانستتت حداقل
.... میگفت مادرش به او طریق از و پدرش اول نه یا... ستتیمین مادرش با اول
شان هم بعد سم سر یک هم بعد!احتمالی سفر هم بعد... مرا  پهنی لبخند... پ

 ...زد
 .بودند منظم بار اولین برای افکارش

 انهصبح جاوید و سیمین. امد پایین ها پله از واصالح گرم اب دوش یک از بعد
 یرادا چایش رن  به داشت وگرنه نیست خانه نوید که بود مشخ . میخوردند
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شا.. میگرفت صر. بود خواب هم نیو س اینقدر که بود اورده سرش به چه نا  رک
 ...بیاورد سرش به بالیی....  داشت؟ خواب
 .کرد سالم و نشست میز پشت

 .برد ماتش ادبش از جاوید
با ریخت چای برایش ستتیمین  خامه... نداریما پنیر: گفت داری ناله لحن و

 ...اومد خوشت شاید بخور عسل
 ...باشه: گفت بار اولین برای نوتریکا
 ننا و خامه و عسل ظرف وشوق ذوق با...  بودند داده او به را دنیا انگار سیمین

 .گذاشت نوتریکا کنار را
 بودن گیر کارش اگر. ریخت عستل نانش روی کمی چندشتی نهایت با نوتریکا

 .ببرد پایین حلقش از را دار کش مایع ان که نمیداد خفت این به تن
 .میخورد زهر داشت انگار

 .میکرد نگاه شده ریز چشمهای با جاوید
 ذوق دراینق میدادند او به را نوتریکا سالمتی خبر اگر. میچرخید دورش سیمین
 .برود شرکت به تا شد بلند جا از جاوید ساعتی ربع از بعد. نمیکرد
 برسونید؟ جایی یه تا منم میشه: وگفت شد بلند هم نوتریکا
 بود؟ خودش پسر این بود؟ شده مودب چه نوتریکا. زد خشکش رسما جاوید

 شده؟ طوری: وگفت کرد نگاهش نگرانی با
 بیام؟..  بشه؟ میخواستید چطور. نه: گفت عادی نوتریکا



شین تو: وگفت داد تکان سری حیران جاوید سرم منتظرتم ما  به یگرد بار و... پ
کا گاه نوتری تارش این... ارامش ی چهره. کرد ن  رستت به بالیی چه یعنی... رف
 بود؟ امده پسرش

 .ونشست کرد باز را در نوتریکا که بود نشسته ماشین در
 .میکرد جور کلمه داشت بود ساکت هم نوتریکا. شد خارج ازباغ جاوید
 شده؟ چیزی: وگفت کرد کمکش جاوید

 ...اره: وگفت کرد فوت را نفسش نوتریکا
 شده؟ چی: وگفت کرد پارک ای گوشه نگرانی با جاوید

 است؟ هول چه پدرش فکرکرد نوتریکا
 هیچی؟: گفت اهسته

 افتاده؟ اتفاقی:جاوید
 ...هنوز نه: وگفت کرد اهمی نوتریکا
 یرشانگ دامن بود قرار شومی بالی چه باز میکرد سکته نگرانی از داشت جاوید

 .شود
 شده؟ چی نوتریکا: گفت اهسته جاوید

صال که ای شرمنده حالت با و کرد نگاه پدرش به نوتریکا ست ا  بودن خودش د
 .افتاد لوکنت به کم کم... ب....  برام میشه: گفت

 یه امبر...  برام... برام.....میشتته بگم...  بهتون... استتتم..میخو.. من: نوتریکا
 کنید؟ کاری

 .افتاد می گریه به داشت جاوید
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 جون؟ بابا چی: جاوید
 .میشد اب داشت خواستگاری؟ بریم میشه: گفت من من با نوتریکا

 نفسش شود خالی یکباره است پر وقتی که بادکنک یک مانند جاوید که انگار و
ستاد بیرون را شانی. فر  چالهم نگرانی از هم جاوید. بود عرق خیس نوتریکا پی

شت را شومی هرچیز فکر.بود بدی شوک. بود زده بهتش وهم بود شده  زج دا
 وصیت الح در و نیست زنده بیشتر دیگر دوساعت تا پسرش میکرد فکر... این

 خواستگاری؟؟؟... خوب... است
 کی؟ خواستگاری: گفت و شد جدی و نشست ورق شق جاوید

 ...ی...ط..طو..... ط........ط: نوتریکا
ید  که بس بود فرورفته جناقش در دیگر اش چانه. کرد نگاه اش قیافه به جاو
 امد؟ حرف به خره باال. بود گرفته اش خنده. بود کرده خم را سرش

 داره؟ که وضعیتی این با: گفت متحکمی صدای با
 .بود کرده سکوت نوتریکا
 رفته؟ یادت طوطیا شرایط: داد ادامه جاوید

 ... که منه خاطر به رفته یادتون شما: گفت لب زیر نوتریکا
 دلسوزیه؟ سر از پس: وگفت امد کالمش میان جاوید

 میکردند؟ را فکر همین همه چرا. کرد نگاه پدرش به مات نوتریکا
.. .وبگم موضتتوع میخوام که وقته خیلی من: گفت خجالت بی و صتتراحت با

 ...تصادف از قبل حتی
 نگفتی؟ چرا پس: جاوید



 یرمگ دامن حماقتش و طیبه مدت یه چون: وگفت شد خیره رو به رو به نوتریکا
 ...بود شده

 چی؟ اون از بعد: جاوید
 یه مگفت... بودین نیما و نیوشتتا و طال مراستتم درگیر همه که بعدشتتم:  نوتریکا

 ...حاال اما.... کرد تصادف که اخرشم... شد خلوت سرتون که کمی
 بره؟ دستت از میترسی حاال: وگفت خندید جاوید

 .کرد نگاه پدرش به نوتریکا
شید اهی جاوید شا ی اندازه به و برادرزادمه اینکه با: وگفت ک ستش نیو  ارمد دو

 ...نه یا داره عاقبت نمیدونم... پسرمی هم تو اما
 .بود شده خیره پدرش به مسکوت نوتریکا
 ...بشه سرپا نتونه وقت هیچ شاید: جاوید

 ...میدونم:  نوتریکا
 میمونی؟ پاش اخرش تا: جاوید

 ...میمونم: نوتریکا
 ...بذاری تنهاش اگه... طوطیا برای اما... ندارم نگرانی تو از: جاوید

 ...نمیذارم: نوتریکا
 ان؟ راضی هم سیما و جالل: وگفت کشید اهی جاوید

 ....میشن راضی هم اونا راضیه طوطیا: نوتریکا
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 به ایدب که بود شتتده بزرگ زود اینقدر. میکرد نگاه پستترش به لبخند با جاوید
تاد می ازدواجش فکر غاری ته این. اف ید بود اش ت با قدر ن  نز فکر به زود این

 ...افتاد می گرفتنش
 .گذاشت نوتریکا ی شانه روی را دستش
 .بود راضی پس. کرد پیدا جرات جاوید لبخند از نوتریکا

 .گرفت اغوش در را پدرش و کشید جلو را خودش کمی
 ...کن راضی مادرتو.... مونده سختش هنوز: وگفت خندید جاوید

 ..شما با دیگه اون: نوتریکا
ید هایش جاو خت بهم را مو کا مودب لحن این به اصتتال. ری  عادت نوتری
 .نداشت

 یادب چشتتماش به اشتتک اگه بدون اما... باشتته مبارکت پس: وگفت زد لبخندی
 ....وتو میدونم من

 به هم وخودش رستتاند خانه راه چهار نزدیکی تا را او جاوید و خندید نوتریکا
 سرپ گرفتن سامان و سر از همیشه. بود ذهنش در شادی افکار. افتاد راه شرکت

 تفکر ذهنش به کرد ستتعی و کشتتید اهی.... ترستتید می بیمارش و هوا به ستتر
 .ندهد راه تلخی

ید و وطال نیما  بود مخالف بیش و کم هم طال هرچند. میکردند نگاه هم به نو
 توانستتت می نه داشتتت کردن بحث ی حوصتتله نه اما. بود هم در اش چهره و

 .کند مخالفت
 .میگفت طوطیا و نوتریکا از داشت همچنان جاوید



ید. بود موافق نیما ... موافق خیلی نه بود مخالف نه هم طال... ایضتتتا هم نو
 .بزنند حرف سیمین با بود کرده درست بسیج جاوید

نه زیر را دستتتش طال فت گذاشتتتت چا له شتتتب فردا: وگ هان برون ب  ما
 ...وطوطیاستا

 راضتتی زودتر وباید ستتیمین همین برای... میدونم: وگفت کرد اهمی جاوید
 ...کنیم
 ...بذاره خاله نکنم فکر: وگفت کشید اهی طال

 ...هستن هم وسیما جالل: وگفت نوشید چایش از کمی جاوید
شون بابا و مامان: وگفت زد لبخندی طال شونه جفت  شونداماد نوتریکا که ارزو
 ...بشه

 واقعا؟: وگفت داد باال را ابروهایش جاوید
 که من... بره پیش خوب چیز همه امیدوارم فقط: وگفت داد تکان ستتری طال

 .کشید باالیی بلند ی وخمیازه... ندارم و جنجال ی حوصله
 . برخاستند جا از نوید همراه به جاوید

 ...میرم منم پس: گفت طال به رو نیما
 ...بخوابم میخوام من.... ها نیای شام: وگفت خندید طال
 ...دارم کارت شب من بخواب خوب: گفت گوشش زیر نیما
 ...پررو بچه برو: طال
 . داد پاس  هم وطال ب*و*سید را اش گونه نیما
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ست کرده تربیت ذلیلی زن چه کرد فکر جاوید  اغب خانه سمت به مرد سه و. ا
ساطی کم نوتریکا. بگذراند خیر به را شب خدا. کردند حرکت ست ب  کردهن در

 .است
 .زد زن  طوطیا موبایل به طال

 به را بحث پرستتی احوال و علیک ستتالم از بعد. داد پاستت  طوطیا بعد کمی
 .کشید ماهان سمت

 است؟ اماده شب فردا برای چیز همه: طال
 ...بپرسی مامان از باید رو اینا.... کنم فکر: گفت حوصله بی طوطیا

 ....میشی عروس داری پس: وگفت کرد فوت را نفسش طال
 نه.... شهبودن سوری برای فقط برم مراسم این پای تا اگه: گفت تندی به طوطیا
 ...بیشتر

 نمیکنه؟ کاری هیچ چرا پس: گفت اهسته طال
 کی؟: گفت مات طوطیا

 نمیدونم؟ من کردی فکر من کوچولوی خواهر: گفت ارام طال
 .کرد سکوت طوطیا

.. .بزنن حرف سیمین خاله با که خونه میرن جاوید وعمو ونوید نیما االن:  طال
 ...شب فردا ی برنامه احتماال

 .....رپتو: گفت امدو کالمش میان هیجان با طوطیا
 ....رپتو.. اره: گفت خنده با طال

 ....جووون اخ: گفت تند طوطیا
 ...باش سنگین سر ذره یه دختر.... هوله چه: وگفت خندید طال



 ...بتونم اگه کن فکر:  طوطیا
 داری؟ دوستش خیلی: گفت پرده بی طال

 اام. میداد جواب هیجان با و د میز فریاد بود نیوشتتا اگر. کرد ستتکوت طوطیا
 .نداشت را بزند را دلش حرف طال به اینکه روی
 ....ها خرابه اش سابقه: گفت وار زمزمه طال

 ...دارم اعتماد بهش: گفت قاطعانه طوطیا
 ...طوطی نگرانتم: گفت ترس با طال

 ...نباش نگرانم باشه باهام که وقتی تا:  طوطیا
 ...باشید هم مراقب... کنه خدا: طال

 .نگفت چیزی طوطیا
 بریکت رو نوتریکا و تو پیوند که باشم کسی اولین دارم دوست: کرد زمزمه طال

 ....میگم
 ...هستی سومیش تو اما... مرسی: وگفت خندید طوطیا

... نشد درست کرد شوهرم اون... نیوشاست اولیش میدونم: گفت خنده با طال
 کیه؟ دومی اما

 ...مریم: طوطیا
 ....میزدم حدس:گفت ارام طال

 ....خودت جون اره: وگفت خندید طوطیا
 طوطی؟:طال

 بله؟:طوطیا
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 ...خواهری دارم دوست خیلی: طال
 ...دارم دوست خیلی منم: گفت بغض با طوطیا

 شدن قطع و. شد قطع تماس خواهرانه های دل و درد و صحبت کمی از بعد
 ...بود یکی باغ خانه در درامدن صدا به با طال زن 

 شپی خوب چیز همه که بود امیدوار. جوشید می وسرکه سیر مثل دلش طوطیا
 ... برود

******** 
 .پیچید می سرش در جاوید حرفهای و بود زده زل میوه ظروف به گیج
شا ونوید نیما شیمن از و بودند کرده خیز دور ونیو  ی چهره رفتن درهم شاهد ن

 .بودند مادرشان
 .گشود اعتراض به لب نیما که بود جویده را هایش ناخن انقدر نیوشا

شت دور را موهایش نویدهم شاره انگ  اش شقیقه. میکرد رها و میداد پیچ اش ا
 را انگشتتتهایش مدام هم نیما. بود کرده تکرار را کار این که بس بود گرفته درد
 .شکاند می ترق ترق

 .بپرند جا از فنر مثل سه هر شد باعث سیمین صدای نهایت در
 ...کنه بدبخت خودشو نمیذارم:  زد داد گریه با سیمین
 چقدر طوطیا و اون بودی شتتاهد خودت که تو جان ستتیمین: گفت ارام جاوید
....… 

 و امد کالمش میان گریه وبا گذاشتتت صتتورتش جلوی را دستتتهایش ستتیمین
 ....ه ه ه کنه بدبخت خودشو نمیذارم: گفت



ست جاوید ستی پیش نیما که بزند حرفی خوا  شههمی خودتون: وگفت کرد د
 مخالفین؟ حاال... باشه عروستون طوطیا داشتید ارزو

... نوتریکایش طفلک... طوطیایش طفلک... بگوید چه دانستتت نمی ستتیمین
ست نمی اما سرش برای... هرگز... وقت هیچ... دهد اجازه که توان  ارزوهای پ

شتری شت بی ست می هارا بهترین نوتریکا برای. دا ست. خوا  این به نت نمیتوان
.. .فهمید نمی را بد و خوب. بود بچه هنوز نوتریکا. بدهد بچگانه ی خواستتته

 وزهار این تمام.... میشد پشیمان دیگر روز دو... میگرفت تصمیم احساساتی
 اجازه نمیتوانستتت... نه طوطیا اما میخورد را او غم داشتتت را نوتریکا نگرانی

سرش ای لحظه شادی قیمت به اگر حتی دهد شد تمام پ  نمی را اینده او... می
 گهدارن را علیل دختر یک میتوانستتتت کی تا. نمیافت بهبود طوطیا اگر.. دید

شد سی با شت مراقبت به نیاز وبیش کم هم خودش که ک شد نه... دا  نه. ..نمی
 .گذاشت نمی

ست. میکرد گریه فقط سیمین  وتریکان شاید: گفت نیما گوش زیر نوید اخر د
 ...بزنه حرف باهاش باید خودش

 .نبود خوب قلبش برای کند ارام را مادرش داشت سعی نیوشا
شر با سیمین نوتریکا قامت شدن ونمایان کلید چرخش صدای با  اینم: تگف ت
 است؟ تازه بساط یه

 .نداشت هم کند سالم اینکه فرصت حتی نوتریکا
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 یاطوط با نمیذارم خدا به: وگفت ایستتتاد پا روی ستتیمین و کشتتید اهی جاوید
شته صنمی شی دا سه چه... با شه زنت بخوای اینکه به بر سر.... ب  عقل مگه پ

 چاه؟ توی بری خوای می باز چشم با برداشته؟ سن  پاره
 .نزند را حرفش که نمیشد دلیل اما بود مادرش وضع نگران نوتریکا

 ...گرفتم و تصمیمم من ولی: گفت اهسته
 ...کردی غلط تو: گفت داد با سیمین
 ....ن ن ن مامان: وگفت خت اندا پایین را سرش نوتریکا

 به خودتو بخوای که بشتتی رد مادرت نئش روی از مگر: گفت گریه با ستتیمین
 ...بنشونی سیاه خاک

ید طوطیا برای باید و وجز عز این: گفت اهستتته نوتریکا  ارهد که اونه... بکن
 ... نداره خبر بعدشم ساعت دو از که پسری وبایه میکنه ریسک
 ....نیست هیچیت تو: گفت داد با کالمش میان سیمین
 واقعا؟: گفت تلخی لبخند با نوتریکا
 ...بشی فلج دختر یه پاسوز میخوای چرا: گفت گریه با سیمین
 هدیگ ز و دور که نیستتت دختر اون حیف: گفت داری خش صتتدای با نوتریکا
 میشه؟ ژنتیکی ناق  پسر یه پاسوز و میشه خوب حالش
 ....گریست تر بلند سیمین
 ....بود سالم دیروز تا بعدشم رفته؟ یادت... خواهرزدته اون: نوتریکا

 واستتش دلت.... نیستتتی مدیون بهش تو: گفت داری خش صتتدای با ستتیمین
 ...میکنی خرابش داری که بسوزه خودت ی اینده و خودت برای دلت... نسوزه



 دلستتوزی ان منشتتا که احستتاستتی به میکرد متهم را او که ستتومی نفر هم این
 .نبود اما... است

با کشتتید اهی نوتریکا  طوطیا... من مادر: گفت مالیمی و ارام کامال لحن و
 ....بعدشم... هست زیادم من سر از.... بهترینه

 دختره که نیستتت این منت ستترم دیگه... همیم عین جورایی یه واون من حاال
صم ادم یه که ومنم سالمه . ..میکنیم ودرک میفهمیم همو جفتمون حاال.... ناق
 المستت دختره و گیرشتته گریبان مرضتتی یه روز هر پستتره که نمیگن دیگه مردمم

 کردی؟ فکر ایناش به... وسالمته
ند بیجا دیگران.... میکردند بیخود دیگران. برد ماتش ستتیمین  چنین هک میکن

 .میکردند پسرش به راجع فکری
...  ی...ول: گفت مقطع کلماتی وبا گذاشت اش سینه روی را دستش سیمین

 ...من.... ذارم.... نمی.... من
... ندشنشا مبلی وروی گرفت را او نوتریکا شود زمین نقش کامل اینکه از قبل

 ای خستتته ولحن صتتدا با نوتریکا و اورد را مادرش قرصتتهای ستترعت به نوید
 یمنمیتون هم دقیقه دو تو و من یعنی میکنی؟ خودت با رو کارا این چرا: گفت
 بزنیم؟ حرف باهم
 .بود خودش رفتار گروی هم مادرش قلب ناسالمتی حتی کرد وفکر

 ارکن که نوتریکا موهای الی البه را دستتتش. بود امده جا حالش کمی ستتیمین
. .دارم ارزو تا هزار تو برای من: وگفت کرد فرو بود نشتتستتته زمین روی مبل

 ...نکن خرابش
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 چی؟ خودم ارزوی تا هزار پس: کند زمزمه توانست تنها لب زیر
 .میریخت اشک ارام سیمین
ست دیگر اما بود حرفش روی هنوز نوتریکا ضعیت با نمیتوان  رفیح سیمین و

 .بکشد پیش
ست روی سه مادرش د شاند ب*و* شه: گفت وارام ن  و.... بگی تو هرچی... با

 هب اش خانواده اعضتتای دیگر متعجب دیدگان مقابل در گفت خیری به شتتب
 .رفت اتاقش

************* 
 درتکاپوی همه. بود نحستتی روز عجب. کرد جا جابه شتتانه روی را اش کوله

سم ست یک یا وزیر یا شاهزاده یک قراربود انگار شب. بودند شب مرا  همم پ
 که خان نبی از بودند تالش در همه صتتبح هفت از که شتتود خانه وارد جهانی

 ی خانه در و بود زده خوابش از که نیما تا بود حیاط کردن جارو و اب مشتتغول
 .کنند عوض را دکوراسیون میکرد کمک اش خاله

 جواب داشت خبر و دانست می را چیز همه چند هر. بمیرد میخواست نوتریکا
 قابل غیر هم حادثه از قبل استترس همین اما...  بود خواهد چه امشتب طوطیا
 .بود تحمل

 هیجان با احستتان. شتتد کج انها ستتمت به هایش قدم حامد و احستتان دیدن با
 زا ودور راپنهانی اش عالقه مورد دختر چگونه اش عمه پستتر که میکرد تعریف

 .است دراورده خود عقد به خانواده چشم
 .میکرد گوش احسان های وراجی به حوصله بی هم نوتریکا



 نچنی پول دریافت با محضتترها خیلی نبود اوری اعجاب فوق ی حادثه خیلی
 .میکردند

 .داد پاس  مختصر کسل پرسید را احوالش حامد
 .نشد برگزار هم انها دوتای که نداشتند بیشتر کالس سه ظهر تا

نان احستتتان کار از همچ مه پستتر شتتتاه کا. میکرد تعریف اش ع  هم نوتری
 .میکرد اجباراگوش

 حال اومد خوشم ولی: گفت میداد تعریفاتش به تاب و اب که لحنی با احسان
سی امو عمه سا  هم حاال... شده انجام کار مقابل در موند طفلک.... گرفت ا

 ...باشید خوشبخت گفته و شده ساکت... بزنه نمیتونه حرفی هیچ دیگه
 ...بدی قرار شده انجام کار مقابل باید رو ادما کارا بعضی برای:  حامد

 ترهدخ خدایی البته: وگفت داد تکان حامد حرف تایید عنوان به ستتری احستتان
 ما عمه بود نشتتده زندانی پدرش اگه...  خوشتتگله یعنی... نیستتت بدک خیلی
 ....بود راضی

 شده؟ زندانی پدرش چی برای: وگفت امد حرف به نوتریکا
 ....دیگه خوب ولی... نبوده سنگینی خالف.... برگشتی چک برای: احسان
 تهرانن؟ اینا ات عمه: پرسید ارام نوتریکا
 چطور؟ اره: احسان
 کرده؟ عقد تهران اتم عمه پسر یعنی: نوتریکا
سان ضره.... اره: اح شنای مح ستای یکی ا سرعمه شایان دو  تو.... بوده ام پ

 ...کرجه
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 .پیچید می درستترش هم حامد ی جمله. میکرد نگاه احستتان به خیره نوتریکا
 روشتتن ذهنش در صتتاعقه مثل افکارش...!!!  شتتده انجام کار... وقتا بعضتتی
 رب در را فکرش ی همه نورانی داالنی مثل هیچ که نمیشدند خاموش و میشدند

 .بودند گرفته
ستاد شتند ا سان تعریفات. ندا سیده پایان به هم اح  امدح نوبت حاال و بود ر

 .بود
کا ماره روی. نمیکرد گوش نوتری یا ی شتت  درو میکرد فکر. بود کرده زوم طوط

شت هم تلخی عواقب... شده انجام عمل. میزد حرف خود با دلش  کارش ندا
شماره.... نبود که شرع خالف  ا مهه... بود طوطیا فکر باز... بود طوطیا ی باز

 ...بدهتش دست از مبادا که بود طوطیا خاطر به ش
 .گرفت را اش وشماره کرد فوت را نفسش هم باالخره

 .داد جواب طوطیا دوبوق از بعد
 .گفت بلندی همان به را پاسخش وطوطیا داد تحویلش باالیی بلند سالم

 خبرا؟ چه: پرسید نوتریکا احوالپرسی از بعد
 ...هیچی: طوطیا

 وامانه؟ امن: نوتریکا
 ...خیلی نه: گفت اهسته طوطیا

 چطور؟: نوتریکا
 ...نکنم ریزی ابرو که گفته بار ده بابا: وگفت کشید اهی طوطیا

 ...نکن.. خوب: نوتریکا



 راب اخرشتتم میدونم..... کنم وردش ماهان میتونم که وقتیه اخرین این: طوطیا
 هستی؟ یونی توخوبی؟.. کن ولش... میشه وریزی
 ...نکن ابروریزی: گفت ارام نوتریکا
 ...میکنم قفل درم اتاقم تو میرم و میگم نه یه: طوطیا

 ...نگو نه: وگفت کرد ای سرفه تک نوتریکا
 .شد ساکت طوطیا

 ...الو: گفت مکث دقیقه چند از بعد نوتریکا
 بگم؟ چی: پرسید طوطیا

 ...اره بگو ماهان به...  بگو: گفت من من با نوتریکا
 ....چشمممممم: وگفت خندید بلند ثانیه چند از بعد طوطیا

 ....نمیکنما شوخی: گفت صراحتا نوتریکا
 ..شدی بامزه چه وای وای:طوطیا

 ...باش جدی دقه یه طوطیا: گفت تند نوتریکا
... میشتتود پشتتیمان که میدانستتت شتتد؟؟؟ پشتتیمان.... ریخت فرو طوطیا

 درچق. رود نمی پیش بیشتتتر ستتبایی وچند استتت ترحم روی از که میدانستتت
 ...بود احمق چقدر.... بود خیال خوش

******* 
صدا سر با صال.شد خانه وارد و  شده تمیز و شیک چه حیاط نبود مهم هم ا

 هیچ امد می درهم دم تا و بود اش خاله ی خانه در که صتتدایی ستترو یا...بود
 .نداشت خاصی حس
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 لندب سالم از بعد.بودند تلویزیون تماشای و صحبت مشغول جاوید و سیمین
 اهشنگ تعجب با وستتیمین جاوید. رفت اتاقش به داد تحویلشتتان که باالیی

 .میکردند
شتند توقع شاید شان پیش شب در که ای برنامه خاطر به دا  دمغ یخیل بود روی

 .باشد وافسرده
 .زد زن  احسان وبه دراورد را اش گوشی. بست را اتاقش در نوتریکا
 ....ا ا ا نوتریکا: گفت گوشی در داد با احسان
 شد؟ چی بدونم میخوام اخه خوب: گفت ای گونه خواهش لحن با نوتریکا
 حال به تا ظهر از تو... نزدم حرف هاش با هنوز خدا به: گفت حرص با احسان
 ....زدی زن  بار شصت
... بکنی برام کاری نمیتونی تو اگه.... خدا رو تو: گفت التماس با باز نوتریکا

 ...باشم فکر به من بگو خوب
 ...برداره خرج تومنی یه میکنم فکر: گفت ارامی لحن با احسان
شید اهی نوتریکا شم و موتورم: وگفت ک شم... میفرو شتری  فقط.. .کردم جور م
 ...احسان
 هان؟: احسان
 ...کنما جور نمیتونم بیشتر من: نوتریکا
 ....ها خودته گردن گ*ن*ا*هش نوتریکا: احسان
 ....ناسالمتی خیره امر گ*ن*ا*هی؟ چه اخه: نوتریکا
 ...نشه ما گیر گردن شرش... پیشکش خیر: احسان
 میدی؟ ادرسشو بهم کی: نوتریکا



سان  میخوام هم حاال... بزنم حرف هاش با وقت هر: گفت قروچه دندان با اح
 ...خداحافظ.... بخورم نهار

 .میکرد نگاه اش گوشی به نوتریکا
 را موهایش. نباشتتد افتضتتاح خیلی دهد انجام میخواهد که کاری بود امیدوار

 ماا بود که درست خوب بود؟ درست یعنی. خاراند هم را سرش و فرستاد باال
 .میشد مز آچ شیک چه ماهان... حال هر به

شید دراز تخت روی  عمرش اخر تا دیگر واقعا... شد خیره اتاقش سقف وبه ک
 هک لحظاتی اوری یاد با. بستتت را چشتتمهایش... او برای فقط. میشتتد او برای
. ودب کرده خشک جا لبهایش روی عمیقی لبخند داشتند هم با گذشته روز چند

سته  طورخ ذهنش به سریع خیلی... شد افکارش گفتن به شروع لب زیر و اه
 متصتتور ذهنش در که همانطور چیز همه داشتتت میل هم تر ستتریع و بود کرده

 .شود برقرار بود
************* 

 یک و بود کوتاه مدلش و بود تن  کتش کمر که مدادی نوک شلوار و کت ان با
 ره بودند باال به رو که موهایی با ستتفید پیراهن و باریک مدادی نوک کراوات
شید یدک را تیپی خوش و جذابیت ی جمله از صفتی ساچ ادکلن. میک  ی هور
 هب تا. بود معذب وشتتلوار کت پوشتتیدن از. گرفت دوش و برداشتتت را تلخش

.. .بود کرده امتحان ژیله یک با جدا بار یک را شتتلوارش. بود نپوشتتیده حال
 اینطوری وقت هیچ... بود پوشتتیده جدا اقوام از یکی عروستتی در هم را کتش
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 یدا اومی به رسمی و اسپورت شلوار و کت مدل این میدانست اگر. نبود سرهم
 .ایند می او به زیادی هم دیگرش های لباس نیست مهم... 
 .پوشدب شلوار و کت که نداشت میل اینقدر نبود ماهان با کنی کم رو برای اگر

صر صر که نا سیده تهران به ع ضور مجلس این در هم او و بود ر شت ح  تقه دا
 بجنبی؟ نمیخوای: وگفت زد در به ای

 ندبود شتتیک همه. انداخت نگاهی باال ی طبقه از. کرد باز را اتاق در نوتریکا
 بمعذ لباس نوع این پوشتتیدن برای خیلی پس... شتتلواری وکت کراواتی... 

 .نبود
شت اتاق به  پا به هم بار یک. اورد در کمدش از هم را چرمش های وکفش برگ

. ودبر جایی بخواهد رستتمی اینقدر کرد نمی را فکرش اصتتال یعنی. بود نکرده
 .کند استفاده اینها از نداشت دوست وقت هیچ اما داشت

 موندی؟ کجا که امد نوید صدای بار این
 بار ویک کشتتید اهی. اید می کنار رله و راحت چیز همه با نوید که بود خوب
شی. امد می پایین ها پله از و شد خارج اتاق از. کرد نگاه اینه در دیگر  شا گو

ستش در را شت سعی و بود گرفته د شد ان سرگرم دا  ایه نگاه از خیلی تا با
 نوع خاطر به همه که نداشتتتت میلی اصتتال. نکند عرق اش خانواده متعجب
س به و بود انداخته پایین را سرش. بیاورند میان به حرفی اش پوشش  کاری یک
 .نداشت

سفند بوی بعد لحظاتی ش از را سرش ناچارا که پیچید دماغش در انقدر ا  یگو
 .اورد بیرون اش



شا نوید و نیما صر ونیو شان به که هم ونا سته جمع سین با بود پیو  گاهشن تح
 .میکردند
شمهایی با سیمین شک از پر چ سفند ظرف ا  :وگفت چرخاند سرش دور را ا
 ...ببینم دامادیتو

 نستتبت او به نمیخواستتتت دلش وقت هیچ که بود هایی تعارف این از. ایییی
 کسی که انقدر... بود محو هرچند. امد لبش روی لبخندی بار این اما... بدهد

 .نشود متوجه
صه وقت یه... دارم سراغ خوب دختر تا هزار: گفت گریه با سیمین  نخوری غ

 ....ها
 ...میکردی موافقت بودی من خوردن غصه نگران اگه: گفت اهسته

نه از تر زود دیگری حرف هیچ بی و یداد جیح تر. شتتتد ج خار خا  ن  یک م
 .بکشد اش خاله ی خانه به ورودش از قبل سیگار

 .اردد وقت کند تجدید را وارایشش شود ارام کمی سیمین وقتی تا میدانست
 روی ار دستش نوید. فرستاد بیرون بینی از را دودش و دراورد را اش ِاس سیگار

 خوبی؟: وگفت گذاشت او ی شانه
 میام؟ نظر به بد: نوتریکا

 ...پرسیدم حالتو... نه: گفت ارام نوید
 .کرد تکرار را جواب همان نوتریکا

 ...بکشی عقب زود اینقدر نمیکردم فکر: وگفت کرد پوف را نفسش نوید
 کشیدی؟ عقب زود اینقدر چرا تو: وگفت زد لبخندی نوتریکا
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 میگی؟ و مریم: گفت متعجب نوید
 میگم؟ کیو پس: نوتریکا

 ...نبودیم هم مناسب اون و من: وگفت فرستاد جیبش در را دستهایش نوید
سخره نوتریکا  و ودب شده گ بزر غرب تو که بود دختری یه چون چرا؟: گفت م

 بود؟ صادق خیلی
 .نفهمید را منظورش نوید

سته نوتریکا ست از بود حیف: گفت اه سئل یه خاطر به اونم... بدیش د  ی هم
 ...افتاده پا پیش
 عموضو خاطر به: وگفت گذاشت او ی شانه روی را دستش و زد لبخندی نوید
 ...نبود ای افتاده پا پیش

کا فت حرصتتی نوتری  تدستتت دختر یه نمیتونی ایرانم تو االن.... بود چرا: گ
 ...کنی پیدا نخورده

 ...میدونم اره: وگفت فشرد را اش شانه نوید
 االییب شتتعور مریم کنی؟ درکش نتونستتتی چرا کردی؟ ولش چرا پس: نوتریکا
 ...میومدید بهم شما.... بود عالی چیزش همه... بود صادق....  داشت

 ....شد وتموم رفت که حاال... کن بس: گفت ارام نوید
 ...نمیاد گیرت مریم از بهتر: وگفت داد تکان سری نوتریکا

 ...میدونم: وگفت کشید اهی نوید
 و بخت به زدی لگد که میدونی خودتم پس: وگفت شتتتد خیره او به نوتریکا
 ....زندگیت

 ...نبود من مال مریم... کردم درستی کار... نه: وگفت زد لبخندی نوید



 ...داده رضایت تو با نامزدی به وقتی: نوتریکا
 ...اجباری اما اره: وگفت امد کالمش میان نوید

 .... بدی فرصت بهش میتونستی: نوتریکا
ید  عاشتتقانه نگاه یه برادرم به بازم ادم مید فرصتتتت بهش هم عمر اخر تا: نو

 ....میکرد تقدیم
 .برد ماتش نوتریکا

ید  وت به جع را بدی فکر نمیخواستتتم.... بود ستتخت تحملش: گفت ارام نو
 ....بکنم

 .بود مبهوت نوتریکاهنوز
 ومتم که هم حاال...  نداشتتت تقصتتیری اونم: گفت حرفهایش تکمیل در نوید
 چیزا خیلی ب*و*سه یه از وقتا خیلی: وگفت فشرد را نوتریکا ی شانه و... شد

 ...میشه شروع
 .بود شده خشک دهانش اب نوتریکا

 زیادی راستتتی از گاهی که بود صتتادق اونقدر: وگفت خندید حالتش از نوید
 ...کنم تحمل نمیتونستم

 بود ویدن نامزدی از قبل اتفاق ان نبود شرمنده. انداخت پایین را سرش نوتریکا
 ...اما

ید ... بگیرم لیستتانستتمو بخونم درس میخوام: وگفت کشتتید عمیقی نفس نو
 میکنی؟ کمکم

 ....حتما: وگفت زد لبخندی نوتریکا
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... رکتمونش تو است دختره یه... نگو کسی به: وگفت کشید عمیقی نفس نوید
 و حالت نماند منتظر و... میاد خوشتتش منم از میکنم حس... خانمه خیلی

 کرد وضع را بحث و زد اش سینه به شوخی به مشتی.بشنود را نوتریکا واکنش
 ...میکنی ماهان تقدیم و طوطی دستی دو داری که خری خیلی: وگفت

 ....نمیکنم: گفت لب زیر نوتریکا
 ستتمت به و شتتدند خارج ازخانه اعضتتا دگیر و وستتیمین جاوید دم همان و

 .کردند حرکت رویی به رو ساختمان
******** 

 هچهر در که ارامشتتی به. بود خیره نوتریکا به نگاه با ماهان... اورد طال را چای
یاد اش کا. میزد فر ئل. نداشتتتت او به کاری هم نوتری  که کستتی با کردن دو

 .بود جوانمردی از دور است بازنده میدانست
 او اول روز از. اورد می در را ماهان حرص نوتریکا به زیاد ازخیرگی هم طوطیا

 هم رفت می پیش خوب چیز همه که حاال و....  دانستتت می خود به متعلق را
 چیز همه حال به تا نبود مزاحم مگس بچه یک اگر فقط. نداشت را حس همین

 .بود شده تمام
 .نخواهد را او نمیتوانست...  بود خواستنی طوطیا
 .امد خود به طال صدای با. کرد فوت را نفسش

شت چایی لیوان سلی میز روی و بردا شت مقابلش ع  وحوش حول حرفها. گذا
سه به رفتنش و مریم نبود شت می فران  التشح و بود شرمنده کمی سیمین. گذ

 انوادهخ دو بین اختالفی و بودند شده جدا توافقی حال هر به. بود یکی مهناز با
 .بود نیفتاده



 امیدواری و صتتامت دکتر های گفته از. کرد شتتروع را صتتحبت خان فریدون
 یشب طوطیا اینکه از... است طالب پسرش که است دوم بار اینکه ز ا... هایش

 طوطیا باشتتد نداشتتته اشتتکالی اگر که گفت... استتت داشتتتنی دوستتت حد از
 را چیز همه...  سوری عقد جز گفت را چیز همه...  کند اعالم را خود موافقت

 االح بود ترین اصتتلی که وطوطیا باشتتد شتتده انجام قبال کارها که انگار گفت
 ریزی برنامه و رفته پیش چیز همه قبال که چرا... نیستتتت مهم چندان نظرش

 .است شده
سرش روی جلوی.  نمیزد حرفی جاوید. بود موافق جالل  هنوز میگفت؟ چه پ

 .کشید عقب زود اینقدر چرا که بود سوال جای برایش هم
شت بغض هنوز سیمین شده خالی دا ضع هم سیما. بود ن شت بهتری و . ندا

 گاران بود سنگین جو. بودند هم ها عمه. بود نشسته صدر در همیشه مثل عزیز
 که بودند متعجب همه انگار.... استتت داده رخ اشتتتباهی که میدانستتتند همه

 اینجا به چطور که بودند مبهوت همه انگار.... نیستتت صتتحیح چیزی چنین
 .رسید

 گاهشن و. بود نوتریکا به نگاهش ولی. میکرد تایید جالل میزد حرف فریدون
 شلباستت پایین با هم طوطیا... بود کرده ستتکوت جاوید... . طوطیا دخترش به

 شتتتاید ودب نیفتاده اتفاقی اگر میکرد وفکر میکرد نگاه پاهایش به. میکرد بازی
 .بگیرند تصمیم برایش همه تا نشست نمی حقیرانه اینطور وقت هیچ

شید موافق اگر پس: وگفت کرد اهمی فریدون  اهانم خون ازمایش برای فردا با
 ...ازمایشگاه ببرن و جون طوطیا
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 مگر. ..نبود فرمالیته مگر نبود؟ ستتوری عقد مگر. گرفت باال را ستترش طوطیا
 چه ازمایش پس نبود؟ خیرخواهانه ماهان نیت مگر... نبود کشتتتک چیز همه

 بود؟ جدی اینقدر یعنی کند؟ دوا میخواست دردی
 ...ندارم حرفی من: گفت ارام جالل
 دیگه شاال ای: وگفت برداشت را شیرینی ظرف. بود نشسته طوطیا کنار مهناز

 نه؟ موافقن بار این جون طوطیا
 .داد تکان را سرش ارام جالل... بود خیره پدرش به طوطیا

 اش چانه لرزش داشت سعی و میداد فشار هم روی را لبهایش زور به هم سیما
 .دز لبخند مثال و کرد کج را لبهایش مصنوعی حال این با... کند متوقف را

کا ستتوم نفر گاهش با. بود نوتری هایش. بود شتتتده خیره او به ن یای چشتت  در
یار بی. بود حرف خاکستتتری  هراس. ترستتید می اماهنوز گرفت ارامش اخت

 هراس ماهان های نگاه از... داشتتتت هراس داشتتتت که جوابی از... داشتتتت
 ...داشت هراس هم پوشید می چشم ان از باید که حرفی دریای از... داشت

 ...موافقم...  م ا خانواده ی اجازه با منم: گفت لب زیر ارامی به
 خود یحت نداشتند را مثبت جواب این توقع. نداشتند توقع.... شدند شوکه همه

 اب هم وبقیه... زد دست که بود کسی اولین نوتریکا. بودند مات همه.... ماهان
شکهایش عنان دیگر سیمین. شدند همراهش متعجب های نگاه . رهاکرد را ا

 .فتگ تبریک ماهان وبه شد بلند نوتریکا. بکشد سیگار تا شد بلند جاوید
ید چه دانستتت نمی ماهان  چشتتمهای در و فشتترد مردانه را دستتتش... بگو

 کندن بود؟ بازی چیز همه بود؟ بازی یعنی.شتتد خیره شتتیطنتش پر خاکستتتری



شید خود سمت به را او نوتریکا مزاح؟ یا بود؟ شوخی شش وزیر ک : تگف گو
 ...بردی انگار.... میگم تبریک
شک دهانش ماهان ست می چه. بود شده خ سر این مقابل در خوا  روح که پ

 بگوید؟ داشت ای بزرگوانه
 ...گرفتی تصمیم منطقی و قاطع که خوشحالم: داد جواب ارام

 ...گیرمش می ازت شد خوب حالش وقتی:  نوتریکا
 ...بچه خیالی خوش خیلی: وگفت گرفت فاصله او از ماهان

کا ندی نوتری فت زد لبخ یا به و ور... داره عالمی هم بچگی: وگ فت طوط  :گ
 ....خانم طوطیا میگم تبریک

 کیشی ی غره چشم و فشرد را دستش ارامی بود؟به ای صیغه چه دیگر خانمش
 .داد تحویلش

 هم طال .شد مشغول چایش با و برداشت یکی نوتریکا.  گرداند طال را شیرینی
 او دمیشتتو این عاقبتش او های بازی بچه که میدانستتت. میکرد نگاهش غیظ با

 .کرد هوایی را خواهرش چرا نداشت عرضه که
 وزیر میکرد گوش ماهان های وپرت زرت به چای و شتتیرینی با هم طوطیا

 .خورد شیرینی تا سه که میکرد نگاه نوتریکا به چشمی
 که وانیلی چند داشت سیمین... بازگشت خانه به که بود گذشته شب از پاسی

صر. میکرد جور و جمع را بود میز روی ظهر از شا نا شیمن در ونیو سته ن ش  ن
.. ..دیدند می را داشتتت عالقه نیوشتتا که را هایی ستتریال از یکی وتکرار بودند

 .دفهمی نمی فیلم از چیزی هم نیوشا که پرسید می سوال انقدر ناصر البته
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ید. بودند رفته شتتان خانه به وطال نیما  در جلوی هم جاوید. بود اتاقش در نو
 .کشید می وسیگار بود ایستاده خانه

شیده راحتی لباس نوتریکا ست اول ی وهله در. بود پو صر د شان که دید را نا  یو
ن  را ته اغوش در ت عات کمی لعنتی. بود گرف ند نمی مرا  حال این با... کن

 .دارد دوست را نیوشا زیادی ناصر دانست می. نگفت چیزی
 .شد اشپزخانه د وار

 رفت جلو ریکانوت. بود نوتریکا به پشتش. بود ایستاده ظرفشویی مقابل سیمین
 .گرفت اغوش در را او ارامی به و

 .بکند نمیتوانست کاری هیچ تعجب فرط از. نکرد حرکتی سیمین
 دارم؟ دوست میدونی: وگفت ب*و*سید را مادرش گوش زیر نوتریکا
 .داشت گلویش در ای خفه بغض سیمین
 شه؟با..... کنی اعتماد بهم تو میخوام افتاد اتفاقی هر: گفت باز نوتریکا
 بود؟ چه پسرش منظور. بود کرده سکوت سیمین
 داری؟ دوست منو: گفت ارام نوتریکا
 حرفیه؟ چه این... معلومه:گفت تند سیمین
 .....باشم خوشحال بذار پس: گفت اهسته نوتریکا
 .فهمید نمی سیمین
 میذاری؟: پرسید نوتریکا
صورتش چرخید سمتش به سیمین ستهایش میان در را و  این :وگفت گرفت د

 ...باشی خوشحال و خوشبخت تو که ارزومه من حرفیه؟ چه



 ره بده قول پس: وگفت گذاشتتت مادرش دستتتهای روی را دستتتهایش نوتریکا
 خوب؟... باشی سالم همیشه تو افتاد اتفاقی
 ...بده قول: گفت نوتریکا که بگوید چیزی خواست سیمین
 ...میدم قول: وگفت زد لبخندی سیمین
صورت شد خم نوتریکا سید را مادرش و . ودب گرفته اش گریه سیمین. ب*و*

 جازها نوتریکا. کرد گریه وکمی گرفت اغوش در تن  را نوتریکا بود؟ شتتده چه
 .داد

 . کشید عقب خودش سیمین لحظاتی از بعد
 ای؟ راضی من از:  نوتریکا
 ...راضیم تو از باشم ناراضی هرکی از: وگفت زد لبخندی سیمین
 ...خیر به شب: وگفت خندید نوتریکا
 بیبخوا خوب: وگفت ب*و*سید را صورتش وباز خندید رویش به هم سیمین

 ...پسرم
 نره؟ یادت قولت: گفت شد می خارج اشپزخانه از که حینی نوتریکا

 هب که قولی روی چقدر که میداد نشتتان هم نگاهش. کرد تایید ستتر با ستتیمین
 .ایستد می محکم است داده پسرش
 ادهد تکیه خانه جلوی ستتتون به که دید را پدرش قامت. کرد باز را در نوتریکا

 .میشکید سیگار و است
 ...خوبیه شب: وگفت رفت جلو

 خوبه؟ حالت: وگفت شد حضورش متوجه جاوید
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 باشم؟ بد باید: نوتریکا
 ...اومدی کنار انگار: جاوید

 .نداد جوابی نوتریکا
 الیاشک با را حرفهایش... گفتن بد و خوب از... نصیحت به کرد شروع جاوید

 .رساند پایان به نداره
 بپرسم؟ سوال یه: گفت اهسته نوتریکا
 .است منتظر داد نشان نگاه با جاوید

 دارید؟ اعتماد من به: گفت ارام نوتریکا
 ...نه: گفت صراحتا جاوید

ید.  انداخت پایین را ستترش نوتریکا  نوتریکا ی شتتتانه روی را دستتتش جاو
 ....دارم ایمان بهت: وگفت گذاشت
 .شد خیره پدرش چشمهای در نوتریکا
ید ید محکم نوتریکا.  زد لبخندی جاو  حرکتش انقدر. گرفت اغوش در را جاو

 .نداد نشان العملی عکس هیچ جاوید که بود ناگهانی
 که کاری برای... ممنونم: وگفت کشتتید کنار را خودش نوتریکا بعد لحظاتی
 ...داشتم احتیاج بهش بکنم میخوام
شمانش در جاوید ستری موج میان در که بود قطعیت انگار. شد خیره چ  خاک
 ...کاری چه نپرسید. بود ور غوطه

 ...باشین مامان مراقب: گفت نوتریکا و زد لبخندی تنها
 ...هستم: جاوید

 ...خیر به شب: گفت اهسته نوتریکا



 ....نوتریکا: کرد صدا جاوید
 .چرخید سمتش به نوتریکا
 ...وقته دیر ب بخوا برو... باش خودت مراقب... هیچی: گفت ارام جاوید

 .فتر می باال یکی تا دو را اتاقش های پله.شد خانه وارد و زد لبخندی نوتریکا
******** 

شته مهمانی از روز سه  اش خالی جای. بود فروخته دیروز را موتورش. بود گذ
 کارواش به دیروز که بود عروستتکش مزدای مهم. نبود مهم. میزد فریاد باغ در

 .درخشید می حاال و بود برده
 و ذغالی جین یک. بود گرفته دوش. بود کرده اصالح. بود جایش سر چیز همه

 .بود پوشیده هم اسپورت ذغالی کتان کت و سفید پیراهن
 بیهش خواب در. بود شده خیره او ی بسته پلکهای به و بود صبح هفت ساعت

 .بود صورتی خرگوش بچه یک
 کمی طوطیا در صدای و سر با. شد اتاقش وارد و کرد باز را تراس در ارامی به

 ار دهانش جلوی نوتریکا که بود کشتتیدن جیغ ی اماده و کرد باز را پلکهایش
 ...منم: وگفت گرفت
 .برداشت را دستش نوتریکا. میکرد نگاهش هراسان چشمهای با طوطیا
 .بود نشسته سی  طوطیا

 تو اومدی دزدا عین صتتبحی اول صتتبح... مار زهر:وگفت کرد فوت را نفستتش
 چیکار؟ من اتاق

 خانم؟ عروس چطوری: وگفت نشست تختش ی لبه نوتریکا
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 بگی؟ تبریک اومدی فقط: وگفت برچید را لبهایش طوطیا
 ...بگردیم ببرمت میخوام پاشو: نوتریکا
 بشه؟ چی که: وگفت کرد گرد را چشمهایش طوطیا

 ...بزنم حرف باهات باید: نوتریکا
 ...گرفتی جوابتم....  زدی حرفاتو: طوطیا

 ...اشوپ میگم بهت: وگفت اورد تخت نزدک به را ویلچرش و بلندشد نوتریکا
 ...کن ولم: گفت کسل طوطیا

 ...بگیرمت که نکن تحریکم اما نگرفتمت: نوتریکا
 ...بجنب: کرد اشاره سر با نوتریکا. برد ماتش طوطیا
شت ویلچرش روی را خودش طوطیا  و. رفت کمدش سمت به نوتریکا و گذا

 .کرد باز را در
 .بود گذاشته را زیرش های لباس انجا... بکشد جیغ میخواست طوطیا

 زا داشت. است دستش در سفیدش نوع از تا دو دید که رساند او به را خودش
شت سفید شلوار و سفید شرت تی یک نوتریکا.مرد می خجالت  را مهه بردا

 ...بپوش رو اینا: وگفت د کر پرت ب*غ*لش در
 بریم؟ میخوایم کجا: گفت حرص با طوطیا

 کجاست؟ سفیدت مانتو: وگفت کرد نگاهش نوتریکا
 و یریشتت مانتوی یک و بازکرد را دیگرش درکمد نوتریکا. نگفت چیزی طوطیا

 در هم را طوطیا صورتی های صندل و شد خم. اورد بیرون را صورتی شال یک
 . اورد

 ...بریم قراره کجا میگم: پرسید کنجکاوی با. میکرد نگاهش فقط طوطیا



 ...محضر ببرمت میخوام: نوتریکا
 چی؟ برای محضر: گفت تعجب با.  شد تا چهار چشمهایش طوطیا

 ...کنم عقدت میخوام: نوتریکا
 هااااااااان؟: طوطیا

 ....شنیدی که همین: نوتریکا
 ....میکنی شوخی: وگفت زد ای مسخره لبخند طوطیا

 ....نشدن بیدار اینا خاله تا بپوش... اصال: نوتریکا
 خرم؟ من کردی فکر: طوطیا

 ....مطمئنم نمیکنم فکر: نوتریکا
 حصب هفت ساعت محضر کدوم بعدشم... شو ساکت: گفت حرص با طوطیا

 بازه؟
ساعتی یه: وگفت زد لبخندی نوتریکا  عقد ریممی بعد چرخیم می خیابون تو دو
 ...میای یا هم حاال... میکنیم
 چی؟ یا: وگفت پرید حرفش وسط طوطیا

 ...میای یا: نوتریکا
 ....یکیه جفتش که این: طوطیا

 ...کنم ازدواج باهات میخوام من: نوتریکا
 ...نیست مهم تو نظر فقط وسط این... نکن من من اینقدر: طوطیا

 ...میخوای هم تو که میدونم: وگفت شد خم رویش نوتریکا
 ؟ مطمئنی کجا از: وگفت زد پوزخندی طوطیا
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 فردا پس فردا... فرصتتته اخرین این ببین... داری که ذوقی همه این از: نوتریکا
هان زن بشتتی گه ما  من از رو تو حیوون اون... بکنیم نمیتونیم غلطی هیچ دی
ستم...  میگیره ست بند جا هیچ به د  کار ریمب بیا و باش خوبی دختر پس... نی

 ....کنیم تموم و
. ودب جدی کامال نوتریکا.بود شتتده قفل زبانش. بگوید چه نمیدانستتت طوطیا

 بود امده...... ... ستتراغش بود امده باز حاال حرفهایش و پریروز اتفاق از بعد
 اما... دارد ای نقشتتته بود گفته. بود جدی هم کامال.کند عقدش ببرد را او که

 ....است گانگستری اینقدر اش نقشه دانست نمی
یا مان: گفت ترس با طوط بام و ما عدشتتم چی؟ با جازه بدون ب بام ی ا  که با
 ...نمیشه

 ...اشناست محضرش: نوتریکا
 .بود شده خیره نوتریکا به طوطیا

 هم یمفنگ دکتر اون با قرار... میشتته کنستتل ستتفرتم راستتتی: داد ادامه نوتریکا
 .....ماه چهار سه ی اندازه به.... میفته عقب البته... میشه کنسل
 .نمیگفت چیزی طوطیا

 ...پاریس بریم عسل ماه برای میخوایم که بعدشم: داد ادامه نوتریکا
 .گرفت اش خنده خودش و

 کنم؟ چیکار باید: وگفت زد لبخندی طوطیا
کا جان کار یه: نوتری عد... کنیم عروستتی بریم میخوایم... انگیز هی  یممیر ب

 ...میکنیم کامل مونو رابطه اون... که بعدشم... شمال
 .شد سرخ لبو مثل طوطیا



 بگیری؟ منو ی پاچه شی س  میخوای باز یا موافقی؟: نوتریکا
 رستت به دخترا ی همه مثل میکرد فکر همیشتته. بگوید چه دانستتت نمی طوطیا
 ...بازی وگربه موش همه این با نه. میرود اش زندگی

 ....نیستم تو با مگه هوی: گفت باز نوتریکا
 ...باش مودب: وگفت گرفت جبهه باز طوطیا

 ...میکنم صدا دارم ساعته یک اخه: گفت ها بچه مثل نوتریکا
 ...مکن عوض و لباسم میخوام بیرون برو: وگفت کشید باال را دماغش طوطیا

 ...اولمه بار انگار... کن عوض خوب: نوتریکا
 ...بیرون برو: گفت حرص با طوطیا

 رو همه.. ..بزن جیغ میتونی اگه: وگفت رفت ستتمتش به و زد لبخندی نوتریکا
 ...کن بیدار

 بند تا دبر دستتت.  اورد در را بود تنش که شتترتی تی نوتریکا. برد ماتش طوطیا
 ...کن ولم: وگفت شد فعال طوطیا مغز که کند باز هم را لباسش
شم شوهرت قراره من: نوتریکا ستی... ب شم ها توری این از من را  ...نمیاد خو

 ...تره خوشگل بودی پوشیده دفعه اون که خرسیه اون
 باز دهان با و بود گرفته خودش جلوی را شتترتش تی. مرد می داشتتت طوطیا

 .میکرد نگاهش
 تموم کارو جا همین وگرنه... بجنب میخوای کم یه: وگفت زد لبخندی نوتریکا

 میکنما؟
 .نکشد خجالت اینقدر مثال تا کرد او به را پشتش و
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 نوتریکا به که بود اماده. کرد عوض را لباستتش و داد فرو را دهانش اب طوطیا
 ...حاضرم من: گفت

کا ید ستتمتش به نوتری هانی حرکت یک در و چرخ های ناگ یا لب  را طوط
 از را اش صندلی نوتریکا. نکرد هم اعتراضی. شد سرخ باز طوطیا. ب*و*سید

 کرده پارک کوچه داخل را ماشتتین قبال. رفتند کوچه به هم با و اورد بیرون تراس
 .بود
 اطوطی تقدیم را ان نوتریکا. بود داشتتبورد روی هم صتتورتی رز گل شتتاخه یک
 کمی باید 9 ساعت تا هم بعدش.بخورند صبحانه تا رفتند جایی به هم وبا کرد

 ...محضر شدن باز تا میچرخیدند
 از. بود خوشتتحال طوطیا. برود پیش برنامه همان طبق چیز همه بود امیدوار

شت دیگری عالم هم خودش.فهمید را این شد می صورتش  عجیبی حس. دا
 اور شتتتادی. بود بخش ارامش که حستتی.بود نکرده اش تجربه حال به تا که
 .بود چیز همه که حسی... بود هم ناشدنی وصف... بود بخش ت لذ... بود
 رفتین؟ کجا سراغت بود اومده ماهان که دیروز: پرسید ارام

 ...رستوران بردتم...  جا هیچ: وگفت کرد اونگاه به طوطیا
 گفت؟ چیا: نوتریکا
شتم همش خوبه حاال... اینا و مراقبتم من... پرت و چرت... هیچی: طوطیا  دا

 ...میکردم بازی اس تو با
 وقتی کرد نمی هم را فکرش شتتتاید. خندید هم طوطیا و زد ی لبخند نوتریکا
ید و بزند زن  او به نوتریکا  برای همه و همه بده مثبت جواب ماهان به بگو

شد ماهان ونقیض ضد های رفتار کردن تالفی صال هم وحاال... با  ار فکرش ا



یاید در نوتریکا عقد به تا رود می که نمیکرد  وراییج یک. بود نگران دلش. ب
 .جوشید می سرکه و سیر مثل

شت هم حاال... بود گفته او به را چیز همه نوتریکا  هنوز .میکرد وفا قولش به دا
های یاد وقتی یه و خودش حرف تاد می هایش گر  از چه هر هق هق با که اف

 .نمیکرد فراموش را د بو گفته نوتریکا به بود درامده دهانش
 ایتهد نوتریکا. شدند پیاده هم با و داشت نگه ای سنتی ی خانه سفره جلوی
شت عهده به را چرخ ست نمی طوطیا. دا سی چه دان  از نبود رضایت اما بود ح
 روی نوتریکا.... دلستتوزانه یا متعجب نگاههای. امد نمی خوشتتش ها نگاه

 به صتندلی روی از را خودش هم طوطیا. اورد در را کفشتش و نشتستت تخت
 تر؟ خلوت جای یه بریم شد نمی: وگفت کرد هدایت تخت روی

 چشه؟ اینجا مگه: نوتریکا
شان نباید. نگفت چیزی طوطیا  قرار که روزی صبح هم ان میکرد تن  را خلق

 .باشند هم برای ابد تا بود
 .داد سفارش را صبحانه مخلفات و املت نوتریکا
یا ها به طوط فات و حرف کا تعری ندید می نوتری مه... خ  تاب و اب با را چیز ه
 .بود ردهب یاد از را اش نگرانی و استرس که میخندید بلند انقدر. میکرد تعریف

 ندکرد می را فکرش که انچه از زودتر. افتادند راه کرج ستتمت به بعد ستتاعتی
 .رسیدند
ضر صی وامد رفت. بود باز مح شت خا . ردمیک نگاه ساعتش به نوتریکا. ندا
 .شدند پیاده ان از وحامد احسان بعد کمی. کرد پارک کنارشان ماشینی
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 کجایین؟ شماها معلومه هیچ: گفت تند نوتریکا
 ...داماد تازه داری استرسی چه: وگفت خندید احسان
 ....شو خفه: گفت حرصی نوتریکا

 تو؟ ریم نمی چرا:  حامد
 ...شو پیاده: گفت طوطیا به رو و... کنید صبر... منتظرم:  نوتریکا
 یک منتظر: گفت نوتریکا گوش زیر. امد پایین ماشتتین از خجالت با طوطیا

 هستی؟
 :گفت میکرد صتتورتی شتتال داخل را موهایش که حالی در و خندید نوتریکا

 دهکر هم کجش تازه. بود کشتیده جلو پیشتانی تا را شتالش.... فهمی می حاال
 .بود

 یرونب موهایش از کمی باید... برگرداند جایش سر به را شالش حرص با طوطیا
 نه؟ یا ریخت می

: تگف خشتتونت با طوطیا که کند درستتتش دوباره و بزند دستتت امد نوتریکا
 ....نکن

 ....چشم: گفت ارام نوتریکا
 کردی؟ جور پولشو چطوری: پرسید اهسته طوطیا

 ...پر موتورم: وگفت زد لبخندی نوتریکا
 ینجاا نیوشا و ناصر. کرد هن  مخش نیوشا پژوی دیدن با طوطیا بعد لحظاتی

 داری معلومه پستتر: وگفت شتتد پیاده ماشتتین از حرص با ناصتتر. میکردند چه
 میکنی؟ چیکار

 اوردی؟ چی برای اینو: گفت نیوشا به رو تشر با نوتریکا



 ستتاعت میگفتم کنم؟ کار چه خوب: وگفت انداخت پایین را ستترش نیوشتتا
 میرم؟ کجا دارم صبح هشت

 اسیرته؟ مگه خواهرم: گفت ناصر به نوتریکا
صر ست نمی نا شا فهمید وقتی... بگوید چه دان صدی چه به نیو  زا میخواهد ق
 التماس اگر. بگوید را چیز همه برود جاوید نزد به میخواست شود خارج خانه
 .بود شده برمال چیز همه االن نبود نیوشا های

شا  به ور نوتریکا. برد داخل به را طوطیا و خودش و... دیگه بریم: گفت ارام نیو
 ...مجبورشدم: گفت ناصر
 ...فهمن می که اخرش: وگفت داد تکان سری تنها ناصر

 ...بکنن کاری تونن نمی دیگه ولی اره: نوتریکا
 ...کنه خیر به خدا: وگفت خندید ناصر

 ....نکردم که گ*ن*ا*ه: گفت بچگانه نوتریکا
 ....پسر نمیگرن زن که اینطوری... میشدی وارد راهش از: ناصر

 هم دیگه و بود هواپیمانشتتستتته تو االن میجنبیدم دیر نموند برام راهی:  نوتریکا
 ...برسم بهش نمیتونستم وقت هیچ

 ...عاشقیا: وگفت خندید ناصر
 ...فهمیدی تازه: نوتریکا

 ....نگو چرت اینقدر برو: وگفت داد هولش ناصر
 اول: گفت بود منتظر که حالی در ستتتالی میان مرد. شتتتدند محضتتر وارد و

 ...کنید مرحمت هاتونو شناسنامه
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 .داد هارا شناسنامه نوتریکا
 دادی؟ چقدر: گفت گوشش زیر ناصر

 ... تومن هشصد: نوتریکا
 ...میاوردم هم تهشو و سر تومن صد با میگفتی من به: گفت حرص با ناصر

 ...وطیاط موی تار یه فدای: گفت ارام حال این با. بود گرفته اش خنده نوتریکا
 چیه؟: گفت و شنید نوتریکا زبان از را اسمش طوطیا

 ...هیچی: نوتریکا
 رفتین؟ هم خون ازمایش:  دار محضر
 وابج اینم... اقا حاج بله: گفت تند نیوشتتتا... بود نکرده را اینجا فکر طوطیا

 ...ازمایشگاه
 دادیم؟ ازمایش رفتیم کی تو و من: گفت تعجب با طوطیا
 ...بانده جیمز پا یه من داداش این: وگفت خندید نیوشا

 چی؟ یعنی:  طوطیا
 ردیمک مجبور رو ازمایشگاه مسئول... نیار فشار خودت به خیلی هیچی: نیوشا

 نتوخو...اکیه چیزم همه... نوتریکا و تو...  وماهان تو.... وبگیره ازمایش تا سه
 ....نکن کثیف
 .شد خیره نوتریکا وبه داد باال را ابروهایش طوطیا

 مهریه؟ چقدر: گفت حوصله بی دار محضر
 .نداشتند موضوع این به راجع صحبتی. شد خیره طوطیا به نوتریکا
 ...تولدم سال ی اندازه به:  طوطیا



ست مال ای:  نوتریکا ضر به رو و... دو سید: گفت دار مح صد هزار بنوی سی  و
 ...و

 ...کردم شوخی بابا نه: گفت فورا طوطیا
 ...نزن حرف تو: نوتریکا
 ...ننویسید: گفت باز طوطیا

 ...بابا ای... ببینم بشینید.... بازیه بچه مگه: گفت کالفه دار محضر
 .نگفت چیزی نوتریکا
. نداشت زدنش خط به هم اصراری بود نوشته را تولد سال همان هم دار محضر

 ...رز لگ بنویسید: گفت تند.... بود زیاد سکه اما نبود مهم برایش که طوطیا. 
 ...مهریه شد رزم گل... اه اه: وگفت کرد جمع را اش چهره نوتریکا
 ....ذارب دیگه چیز یه تو مهریه کنی عروسی توخواستی: گفت حرصی طوطیا
 نه طوطیا. شتدند ستاکت همه دار محضتر صتدای با بعد کمی و خندید جمع

سترس شت ا شا اینکه از... دیگر چیز هیچ نه بود نگران نه دا ش بود نیو  حالخو
 .بود

شت سی ایه دا سطش فقط. میخواند الکر ست نمی. بود رفته یادش و  قیهب دان
 بود؟ چی  َاکراه ال بعد: گفت نوتریکا گوش زیر.بود چه اش

 هااااااان؟:  زد داد تقریبا نوتریکا
 میگفت؟ چه طوطیا

 شده؟ طوری: گفت متعجب و شد ساکت دار محضر
 ....اقا حاج نه: طوطیا
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 بود؟ چی اکراهَ  ال بعد الکرسی ایه تو: گفت نیوشا به رو و
 ...نبود این نه نه: گفت طوطیا و گفت ی الله اال اله ال دار محضر

 ...شه کنده شرش بخونید اقا حاج: گفت ارام ناصر
شت هم نوتریکا صال میخواند شمال در مریم را الکرسی ایه میکرد فکر دا  ال ا

 ...نداشت  َاکراه
ضر شیزه: گفت تند دار مح  عقد به را شما وکیلم ایا...  نیکنام طوطیا خانم دو

 وکیلم؟ چهارم بار برای بیاورم؟ در نیکنام نوتریکا اقای دائم
 پنج یتن به....  بار پنج کنید رندش: گفت نوتریکا که بگوید خواستتت طوطیا

 ...تن
ند را خطبه دیگر دور یک زوری دار محضتتر  باالیی بلند ی بله طوطیا و خوا
ظه یک... مادری نه بود پدری نه. داد تحویلش فت دلش لح ما گر قد ا  ع
 .داشت عالمی هم یواشکی

**** 
 همه. بود گذاشتتته او ی شتتانه روی را ستترش طوطیا. میکردند حرکت جاده در

یای یک مثل چیز  هب. داشتتتند حرکت حس پاهایش کاش.... بود شتتیرین رو
. بود داده انها به را شتتان خانه کلید ناصتتر... بودند حرکت در اصتتفهان ستتمت

 .بود کرده گریه خداحافظی حین چقدر نیوشا
یا حال طوط ندازه به بود خوشتت مه ی ا  امروز بود کرده بغض که روزهایی ه
 را خدا. داشتتت دیگری حالت... بود م*س*ت او تن عطر از نوتریکا... خندید

 .میکرد شکر
 ...بخونم نمازی یه من: وگفت کرد پارک نوتریکا. بود ظهر



 ....همسر حق قبول پیشاپیش: وگفت زد لبخندی طوطیا
 یابانیب چه اصفهان ی جاده. شد پیاده ماشین واز ب*و*سید را لبهایش نوتریکا
 ...داشت
... بار هزار هم شاید.... بار ده شاید. کرد شکر خدارا... بود سجده روی سرش

شی همه این. بود شده خیس پلکهایش ست اما. بود زیاد سرش از خو  نمیدان
 قرار که ای زندگی نگران.... بود نگران شتتاید. گرفت چیزی چه از یکباره دلش

شده یک زندگی مرد دیگر. کند ز اغا بود  المس دیروز تا که دختری... بود دختر
 نمی را خودش وقت هیچ شتتاید. بود شتتده مکدر او خاطر به امروزش و بود

 .بود موضوع این داد رخ باعث دیگر دختر یک مرگ که بخشید
ست خدا از  خوب طوطیا روزی اگر اینکه از ترسید می... بدهد جنم او به خوا

 می زخودش هنوزا شتتاید. نکند رهایش که باشتتد داشتتته جنم اینقدر... نشتتد
 ...ترسید

 مردها.. میگریستتتت نباید.... میکرد گریه داشتتتت... افتاد هق هق به کم کم
شند محکم باید مردها.نمیگریند ست... بود سخت بودن مرد... با  ردم نمیخوا

شد ست. با شد موجودی میخوا ستن که با شد منع قانونش در گری  به یاطوط! نبا
 هایش انهش.  بود نشسته زمین روی دوزانو نوتریکا... شد پیاده اتومبیل از ارامی

 .لرزند می چگونه میدید را
 شده؟ چی: وگفت کرد هدایت سمتش به را صندلی طوطیا

 ...هیچی: وگفت کرد پاک را اشکهایش نوتریکا
 شدی؟ پشیمون: طوطیا
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 ...طوطی:وگفت خندید نوتریکا
 بله؟: طوطیا

 ....نشی خوب میترسم:  نوتریکا
 نمیخوای؟ منو نشم اگه: طوطیا

 ... اگه میترسم:  نوتریکا
 ...نشم خوب شاید: گفت تند طوطیا

 ...شد اینطوری که ببخش: وگفت زد لبخندی نوتریکا
 ....خواستم خودم من... نداشتی تقصیری که تو: وگفت زد لبخندی طوطیا

 ....بذارم تنهات اگه میترسم: وگفت انداخت پایین را سرش نوتریکا
 ...نذاشتی که حاال: طوطیا

 ....دادی هشدار بهم که مرسی: گفت ارام طوطیا. نگفت چیزی نوتریکا
 هشداری؟ چه: گفت مات نوتریکا
 که مرسی... بذاری تنهام روزی یه شاید گفتی بهم که همین: گفت ارام طوطیا

 ...نمیرم پیشت از وقت هیچ که ندادی الکی قول
 ...اونه دست چی همه:  نوتریکا
 ....میدونم: وگفت خندید طوطیا

 چی؟ تو... دارم امید من: وگفت کشید اهی نوتریکا
 ....منم: وگفت زد لبخندی طوطیا

 ممیزد داد اونجا... دره اون لب بردمت که روز اون: وگفت زد لبخندی نوتریکا
 ....میگرفتم جواب خدا از و

 نمیده؟؟؟ جواب اینجا خدا یعنی: طوطیا



 کنیم؟ امتحان... نمیدونم: نوتریکا
 .داد تکان سری طوطیا

 هست؟ امیدی هنوز.... خدایتتتتتتا: کشید فریاد وجودش تمام با نوتریکا
ضا در صدایش انعکاس و  ندک پخش صدارا پژواک که نبود کوهی... نپیچید ف

تت: داد جواب گوشی در خدا انگار اما ت ت ت تس ت ت تت... ه ت ت ت تس ت ت ...  ه
 هتتتستتتتت

 ....نوتریکا: کرد صدایش ارامی به طوطیا
 ....نداشت خوبی وضوح تصویرش اشک ی پرده پشت از. ایستاد مقابلش

 او صتتورت اجزای تک تک روی را انگشتتتش ارامی به تار نگاه همان با اما
 را او االن که بود این مهم... دیروز نه فردا نه. بود حاال مهم.... ر*ق*صتتاندمی

 .کرد می کار هزار هزاران داشتنش وبرای داشت
 ....دارم دوست خیلی.... نوتریکا... دارم دوست: گفت طوطیا

 بی شتترم بی خجالت بی خودش چشتتمان همرن  چشتتمانی در خیره نوتریکا
 .تگذاش او لبهای روی را سوزانش و داغ لبهای برگیرد او از نگاه انکه بی ترس

شید عقب خنده با طوطیا ستی: گفت و ک  و ود؟ب چی اکراهَ  ال بعد نفهمیدی را
 .خندیدند دو هر

 ...دادیا گیر...  بکنم کارمو بذار: گفت اخم با نوتریکا
 اقل ال ماشتتین تو بریم... دیگه کن بس: گفت طوطیا که بیاید جلو خواستتت

 ...گرما از پختم
 ....نیومد بدت اینکه مثل: نوتریکا
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 ...گمشو برو: طوطیا
 ...کن صحبت درست شوهرت با: وگفت خندید نوتریکا
 .افتاد خنده به اش خنده از هم ونوتریکا خندید بلند شوهر لفظ از طوطیا
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