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 ... همدمم تنها

 ... یاورم تنها

 ... ربود من از را او تمام نامردی با روزگار که پدرم از بعد

 ... گرفت من از را پناهم

 ... گرفت را بازش همیشه گرم آغوش

  گرفت را تارم و تیره های شب اسرار محرم

  انداخت ام کودکی های قهرمان دلتنگی و تنهایی منجالب در مرا و

 .. .شده تنگ  هایم کسی بی امن ،مامن پناهم و پشت برای دلم اندازه و حد بی من سرنوشت اهای

  میپنداشتم دنیا ارتفاع بلندترین را انها کودکی در که ستبر های شانه آن برای

 .... ربود من از را پدرم نوازش دست سرنوشت دست رحمانه بی چه

 ... بود من دارایی تنها پدرم دستان

 گرفتید من از را او ازایی چه به

 ؟ خوشبختی

  ندارد معنا خوشبختی پدرم بی نه

  بتپد پدرت قلب یعنی خوشبختی

  تر محکم البرز های کوه از باشی داشته ای پشتوانه یعنی خوشبختی

  باشی پدرت دختر دردانه یعنی خوشبختی

 بپردازد گران هرچقدرهم را قیمتش خریدارانه او و کنی ناز اینکه یعنی خوشبختی

  ؟ باشم خوشبخت میتوانم مگر

 نباشد؟؟؟ کنارم پدرم وقتی تا چکار میخواهم را خوشبختی من

 ؟؟ بود خوشبخت میتوان هم پدر بی مگر
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 آیه را من نام  نیست تو توصیف به قادر مترادفی هیچ که دنیا ی واژه ترین قشنگ ای پدرم

  داشت نیاز کمک که هرکس برای باشم نشانه تا گذاشتی

 در و دارد را نامش فقط پاکدامنی و پاکی از که مردی برای شدن نشانه ارزش تو مرگ لیکن

  نداشت را رفته فرو گناه منجالب

 نداشت که خدایم بزرگی به

  است سخت بسیار  گذاشتی دوشم بر که ای وظیفه پدرم

  عشق خیال و وهم پر و تاریک ی جاده در هم آن بودن نشانه

   است دارم،سخت شک بودنش همراه به که مردی با

  اکشناپ های پاکدامنی تمام با دارم دوستش که مردی برای میگشایم  راه و میشوم نشانه لیکن

  دارد دوستم و دارم دوستش

  اما خوشبختم من

 میخواهم پدرم و زندگی مرد کنار در را خوشبختی

  دارد جایت کردن پر در سعی زندگیم مرد

  اما

 است خالی ما خوشبختی کنار در جایت ابد تا خوبم پدر

 

 .خدا نام به

 ...منه عاشق که هست همیشه یکی

 ...نمیزنه پلک میکنه که نگام

 ...نمیذاره تنهام ولی خودش تنهاست

 ...داره دلی عجب نیست چیزی دریاکه
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 ...توآسمونا رفتم دوباره گرفتم ارامش دوباره

 همیشه بودکه خدایی داشتم ازدنیاسهم که چیزی بودتمام تنهاکسم که کسی وخدا بودم من

 توزندگیم که راهیم ترین توسخت هم واالن کشیدم سختی همه مثل منم درسته... هواموداشت

 تنیس امیدی هیچ که اخرزمانی درلحظه که امامطمئنم فقرفرومیرم تومرداب ذره ذره ودارم داشتم

 هایکو حتی که زمانی کردن پشت دنیابهم ادمای همه که زمانی بده تانجاتم نیست دستی هیچ

 میکنم شحس امابابندبندوجودم نیست دیدنی که میده نجاتم دستی کردن پشتموخالی سرم پشت

 ...ازمرداب پیدامیکنم ونجات رومیگیرم کردنی حس دست اون

 ماومد بخاطرخدابودبیرون شیرینیش تمام که شیرینی درخوردازخلسه به که ای تقه باصدای

  بفرمایین:نشستم صاف. کشیدم چادرموروسرم

 لطفا بفرمایین: گفت که بلندشدم احترامش به داخل واومد گفت ی دربازشدوفرهودیااهلل

 ازش مینبخاطره نیست دین وتوقیدوبند راحتیه ادم میدونستم.روتخت نشستیم ازهم ای بافاصله 

 اونم... ازاینجابرین قراره شنیدم:بازکرد لب میکنه رعایت بخاطرمن که بودم دنیاممنون یه

 ...بخاطرمن

 رمنشمادربراب هم چون اینجابمونم نمیتونم دیگه شماهم بااومدن قراربودبرم باالخره:زدم لبخندی

 بشه زده تون سرخانواده پشت حرفی نمیخوام خدانکرده اینکه هم معذبین

 دارین که وضعیتی بااین اونم میگیرم وجدان عذاب من برین اینطوری امااگه-

 دیگه میکنه زحمت رفع روزی یه هرمهمونیم وخب بودم اینجامهمون من شمامقصرنیستین- 

  رنوشف مثل خواهرباشین مثل برام که میدم اینجابمونیدقول اگرمیتونین هرحال به اختیاردارین-

 کمتح بودنه قسمت بودامانه ارزوم همیشه برادرداشتن بودلذت شیرین شدخیلی عریض لبخندم

 خدا رضای به بودم راضی هم بودومن خدابراین

 سح هم االن تا نمیتونستم اما بمونم کردوخواست گریه کرد صحبت باهام فرنوش بعدازفرهود 

 وشبرادرفرن که روزی شبانه وتواین بودم معذب ماه یه تواین کردم تحمل سختی سرباربودنموبه

 که شگاهمدان کالسی بودهم صمیمیم دوست فرنوش... بودم معذب بودبیشترازقبل ازتبریزبرگشته

 پیششون داشتم دوست خیلی... دادن پناهم اش باخانواده واونم بردم پناه بابابهش بعدازمرگ

 اپیشم خواسته وطبق ماباشه میل باب نمیشه که هست چیزهایی توزندگی اوقات امابعضی بمونم



                 
 

 

 زایری فاطمه و آقایی نازنین | پدرم مرگ ازای در  رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

5 

 

 ممن هاته خواسته گرفتن نادیده به کارت صالح چون پابذاری دلت های بایدروخواسته گاهی بره

 کونیبایدت باشم فرنوش سربارخانواده میخواستم تاکی میکردم زحمت بایدرفع چون مجبوربودم

 قدم کوی میکردم مبارزه باید میکردم ومهارش میگرفتم دست سرکشموبه وافسارزندگی میخوردم

 که خودش دست وبرکتشوبسپرم کنم بایدحرکت من برداره قدم برام تاخداهم جلوبرمیداشتم به

 کنه تامیزوجمع کردم کمک راضیه خاله مادرفرنوش به صبحونه بعدازصرف...دردامه تمام مأمن

 عمولم کرداماطبق اعتراض اماکمی نمیگیرم اروم تاظرفارونشورم کنه هرکاری میدونست بااینکه

 کفیم ازدست بشقاب یه وپابودم دست بی کمی که اماازاونجایی ظرفاروشستم سریع شد تسلیم

 

 ستمببخشیدازد:گفتم شرمگین کردن نگاه سمتم به افتادهمه اشپزخونه سرامیک روی و سرخورد

 ...سرخورد

 فرنوش خانواده توخونه موندنم ماه یک تواین بودکه ظرفی چندمین بشقاب اون نمیدونستم

 خصلت ازتمام کردم رولمس زندگی واژه و شناختم اطرافیانمو که ازوقتی...بودم شکسته

 ههمیش که خصلتی... وپابودنم دست بی جز نداشتم ای گله وهیچ بودم راضی هاوخصوصیاتم

 شست واتمام خرابکاریم بابت خواهی بعدازمعذرت... مینطورسرزنشوه کردن ام مسخره بابتش

 ازهرچیزی قبل باید بیرون زدم وازخونه روپوشیدم وچادرمشکیم مقنعه هاسریع ظرف وشوی

 زندگی وضع سرو به دستی یه دیگه باید بود کرده تنبلم وخوابیدن خوردن ماه یک کارپیدامیکردم

 کالفه که بودم زده زنگ توروزنامه های اگهی مختلف یها شماره اونقدربه... میکشیدم آشفتم

 درامان بودوآبروم خلوت بودپارک باقی شکرش جای بازهم بودم ولوشده پارک رونیمکت

 عهیدف ابرازوجودکنه بودتا کوچیک بهانه یه دنبال همیشه که درمیومداشکی اشکم داشت...بود

 همین(وتوفکرمیکنیم من که رگترازاونیهخدابز خداباشه به توکلت)باباروبخاطراوردم همیشه حرف

 خودمو هاینک بدون کاربگردم دنبال انرژی با اینکه برای شدنم قوی بودبرای باباکافی جمله یادآوری

 ببازم

 یه دنبال هب ناامیدوکه من که انگیزبودخدایی چقدرشگفت واقعا امیدبود میتابید نبودکه آفتاب دیگه 

 و بایستن مقابلش دنیا یه اگه حتی که کرد منی به تبدیل ازثانیه درکسری میگشتم امید کورسوی

 هب خدایا:کشیدم عمیقی نفس.میکنه ومبارزه ایسته می ومحکم قوی بازهم باشن ضدش بر

 منوخطاب ای مردانه صدای بدوزم ریزاگهی های خط نگاهموبه دوباره خواستم تا اما...امیدتو

  خداداد؟ خانوم:قرارداد
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 بقط کردم نگاه وکامالمرتب زده وکروات وشلوارپوشیده بابا،کت همسن مردی وبه سرموبلندکردم

  بفرمایین خودمم سالم: بزرگترازجابرخاستم بادیدن داشتم که عادتی

  پدرت قدیمی دوست نادرپاکزاد پاکزادم من دخترم سالم:زد لبخندی

 بابارومیشناختم دوستای همه امامن ازدیدنتون خوشحالم سالم:زدم لبخند متقابال هم من

 ...اماشمارو

 قدیمی دوست که گفتم-

 اینطور که- 

 کارمیگردی؟درسته؟ دنبال دخترم-

 ...ازکجا اماشما بعله-

 هب بزرگی دین سپردمنم من توروبه مرگ قبل پدرت میگردم دنبالت که هست مدتی من خب-

 اداکنم دینمو که اومدم دارم پدرت

 مه ای کرده تحصیل هم بهترازتوکه وکی نیازدارم منشی به من:گفت که کردم نگاهش متعجب

 خدابیامرز دختراون

 باشه اومده بدست باپارتی که باشم روداشته نمیخوادجایگاهی امادلم ممنون-

 ارتیپ این امادخترم وعاقل وهمینطورمنطقی هستی خوبی تودخترخیلی: انداخت بهم عمیقی نگاه 

 باشی زداشتهنیا کمک این به توهم وفکرکنم کمکه این نیست

 ربارس میخواستم کی تا داشتم نیاز کمک این به واقعا من میگفت درست مرد این کردم فکر کمی 

 خب ولی باشن که هم خوبی و نواز مهمون آدمهای هم هرچقدر باشم فرنوش ی خانواده و زندگی

 امباه اونا اینکه از خیالم بودم اقوامشون از اگر شاید غریبه یه بدتر همه از و بودم مهمون من باز

 بخورم اونا ی خونه تو کی تا! بس و بودم فرنوش دوست فقط من اما بود راحت ندارن رودروایسی

 مخطل رو کاراشون از خیلی ممکنه غریبه یه وجود و ان خانواده یه اونا باشه چی ؟هر بخوابم و

 من ودب نداده یاد خوابیدن و خوردن و تنبلی من به بابا چون داشتم نیاز کمک این به من باشه کرده

 سر آخر و بود کردن کار حال در روز شبانه و نداشت آرامش هم لحظه یه که ام پلیسی همون دختر

 و خوابیده و ،خورده مونده دوستش ی خونه که ماهه یه دخترش اونوقت و داد کارش راه در جونشو
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 کردن مشغول و کردن کار بر عالوه چون داشتم مرد این کمک به نیاز من نکرده مفیدی کار هیچ

 ای خونه باهاش که داشتم پولی به نیاز پدرم خوب خاطرات از سرکشم ذهن کردن دور و خودم

 .... کنم زندگی توش و بخرم

 تو) کرد زمزمه مغزم در تردیدی که میکردم فکر کمک این به نیازم و مشکالت به داشتم همچنان

 و نیک قبول باید تو پدرته قدیمی دوست گفت و اومد که هرکس یعنی نمیشناسی رو مرد این که

 (؟ باشی پذیرا باز آغوش با داد که پیشنهادی هر

 اون به منو مرگ از قبل بابا گفت ضمن در میشناخت منو و میدونست منو اسم اون خب اما....

 .... سپرده

 کجا از اصال ضمن در میشناسن همه رو شجاعتش و دالوری همه اون با  بزرگ خداداد سرهنگ)

 نداشته سویی قصد که معلوم کجا از باشه سالمی محیط میکنه معرفی بهت که کاریی محیط معلوم

 (؟ باشه

 ؟چرا کجان االن ها خیلی همون ولی میشناختن ها خیلی رو خداداد سرهنگ میگفت راست اره

 و خونه گری حیله با بابا مرگ از بعد که اونوقت چرا نمیگیرن سرهنگ یادگار تنها از سراغی

 و داشتمن مرد این رو شناختی ؟من کنه کمکم و بگیره دستمو که نبود کسی رفت باد به زندگیمون

 ؟ داره نداره، ضرری کردن فکر و تحقیق یکم خب اما چجوریه کاریش محیط نمیدونستم

  بکنم فکر پیشنهادتون راجب باید من: گفتم و کردم نگاه پاکزاد آقای به سوءظن با

  میکنی درستی کار دخترم باشه: داد جواب مهربونی لبخند با هم پاکزاد آقای

  هشد نوشته کارت پایین هم شرکت آدرس و منه تماس شماره این:داد ادامه و گرفت جلوم کارتی

 که داری وقت هفته یه: گفت و کشید عقب رو دستش بگیرم دستش از رو کارت خواستم همینکه

  رهمیگی ازت شغلتو دیگه یکی بجنبی دیر داره زیاد متقاضی من شرکت کنی اعالم رو نتیجه

  کنم اعالم بهش زود خیلی رو نتیجه که دادم قول و گرفتم دستش از رو کارت تشکری با

 فتمگ شادی با شدم خونه وارد همینکه و افتادم راه اینا فرنوش ی خونه سمت به مضاعف انرژی با

  همگی به سالم:

 ! خوشحالی ؟خیلی عمو شده چی خانوم آیه سالم: گفت لبخند با عمو
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 میره نپیشمو از داره دیگه بله: گفت اخم با بود دلگیر رفتن برای من تصمیم سر هنوز که فرنوش

 ! خوشحاله

 ؟ نه یا کنی ناراحت رو همه حرفات این با میتونی ببینم: زد تشر فرنوش به خاله

 هچ نگفتین خانوم آیه خوب: گفت و داد خاتمه فرنوش و مادرش بین بحث یافتن ادامه به فرهود

 ؟ افتاده اتفاقی

  کردم پیدا کار:گفتم و خندیدم شادی با

 ؟ ؟چطوری کجا از: گفت و کرد اخمی عمو

 من مگه ولی کنه جدا رو خودش کرد سعی که کردم بغلش و نشستم فرنوش کنار مبل روی

 ؟ بشه دلگیر ازم بوده پناهم مدت این تمام توی که دوستی میذاشتم

 از یکی: دادم لبخند با رو عمو جواب داشتم آغوشم تو فرنوش داشتن نگه در سعی که همچنان

 پدرم هب دینی یه اونم و سپرده اون به منو مرگش از قبل بابا گفت و دید منو پدرم قدیمی دوستای

  کنم کار براش میتونم و نداره منشی شرکتش گفت کنه جبرانش میخواد که داره

 ؟ شده پیداش االن چرا پدرتون دوست این: فرهود

 این نمیدونم ولی میشناختم رو بابا دوستای ی همه من شناسمش نمی خودمم راستش نمیدونم-

 . داره بابا به دینی چی و کیه دقیقا کرده معرفی بابا قدیمی دوست رو خودش که آقا

 ؟ دختر کردی قبول همینطوری ام تو بده مرگم خدا وااا: گفت ترس با خاله

  کنم فکر باید گفتم و ندادم جوابی هنوز جون خاله نه-

 به شما دیمب اجازه نمیتونیم خانوم آیه مسئولیم شما به نسبت ما نیست کردن فکر به نیازی: فرهود

 ییبال نکرده خدایی و کنید اعتماد خیابون تو آدمای به بشین خالص ما شر از زودتر اینکه خاطر

 ! بیاد سرتون

  ستنی که هم ای عجله میگردیم بهتر کار یه دنبال برات هم کمک با کن صبر دخترم درسته: عمو

  بگیریم تصمیم کارش محل راجب تحقیق یه با میتونیم عمو آخه-

 هوووم؟؟؟؟؟؟؟ بشه پیدا بودن منشی به نسبت هم بهتری کار شاید خوب: فرهود



                 
 

 

 زایری فاطمه و آقایی نازنین | پدرم مرگ ازای در  رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

9 

 

  میگه درست فرهود عزیزم آره: خاله

 ؟ ساکتی اینقدر چرا تو حاال: گفتم فرنوش به رو

 ؟؟؟؟؟؟؟؟ مهمه برات من حرف اصال مگه ندارم حرفی هیچ تو با من: فرنوش

 باشم شما مزاحم ابد تا میتونم که من روز دو روز یه مهمون نیست عقالنی حرفت آخه فرنوش-

 سربار و مزاحم که داده دست بهت حس این حاال ؟تا میخوای چی من از داری میفهمی خودت

 ؟ باشی

 هم اگه نیستی کمتر برام فرنوش از تو که شاهده خدا جان آیه: گفت و حرفم وسط پرید خاله

 ینا نمیخوایم و هستی عاقلی و بزرگ دختر که اینه خاطر به خودت ی عهده به گذاشتیم رو انتخاب

  یباش اینجا همیشه تو که خدامونه از ما وگرنه میدیم دستور بهت داریم که بده دست بهت حس

  مایی ی خونه ی نقطه بدون مزاحم تو دخترم آره: عمو

  وایسم خودم پای رو باید منم باالخره ولی عمو ممنون: گفتم و خندیدم

 ؟ کنی کار آگاهی همون بری اصال یا بگیری کمک پدرت همکارای از نمیتونی: فرهود

 کلی ییعن بودن پلیس میگفت بود مخالف همیشه بابا اما کردم فکر روش بودم بچه وقتی خودمم-

 و دست که منم خطره در جونت هم همیشه و سرش بذاری باید رو زندگیت کل دردسر و مشکل

  میدم باد به سرمو روزه دو میگفت همیشه بابام! پاچلفتی

 اشتهد ای بچه اگه میکردم فکر همیشه آیه: میگفت شوخی به که بابا شیرین خاطرات آوری یاد با

 لیسپ فقط بشو میشی که ای هرکاره شدم پشیمون االن ولی میشه پلیس خودم مثل اونم باشم

  نشو

 ؟ چی برای بابا عهه: گفتم و کوبیدم زمین به پامو

  دختر هستی پاچلفتی و دست بس از: گفت و خندید بلند

 بـــــــــــــــــــابــــــــــــــا: زدم جیغ

  زمین افتادم کله با که شد چی نمیدونم که میرفتم خونه سمت به عجله با داشتم و
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 یخوادم خانوم بعد اینا... اینا: گفت و برگشت بابا که گرفت ام خنده خودمم شد بلند بابا ی قهقهه

  دخترم چشت تو نره پات شصت بپا من، برا بشه هم پلیس

  بابا بدی خیلی: گفتم حرص با

  خوبی تو جاش به: گفت و نشوند موهام رو ای وسه*ب

  بیاد در اش خستگی بیار چایی یه بابا برای برو خوبی اینقدر که حاال: گفت دوباره که کردم بغلش

 . اومدم بیرون خاطراتم از عمو باصدای

  کنی اعتماد بهش نباید نمیشناسی رو کسی وقتی جان آیه هستم حرفم سر هنوز من: عمو

 ذره یه آقا اون خود حتی و کارش محیط و شرکت راجب میخوام فقط جون عمو نکردم اعتماد منم-

  کنم تحقیق

 ؟ کنی تحقیق بری شما اینجام من وقتی ؟تا چی دیگه: فرهود

  تحقیق دنبال بره فرهود بده آقا اون از ای شماره آدرسی دخترم آره: خاله

  بشه زحمت نمیخوام آخه-

 یه تونین دیگه که میزنمت جوری بزنی حرف دیگه کلمه یه: گفت و پهلوم تو کوبید محکم فرنوش

 بزنی حرف هم کلمه

 !؟ شکاره دستت از اینقدر من دختر که خانوم آیه کردی چه: گفت و خندید بلند عمو

 رفاشظ میترسید کنم فکر نکرد قبول کنم کمک پختن ناهار توی خاله به روز اون خواستم هرچقدر

 تر ناقص

 . بشه بود شده که اینی از

 امکانات از اینقدر کرد اعالم رو نتیجه باالخره فرهود که میگذشت ماجرا اون از روزی سه دو

 نهات بگیرم کار اونجا زودتر بودن شده مشتاق همه که گفت پاکزاد آقای آقایی و خوبی و شرکت

 رپس که داره پسری یه پاکزاد آقای گفت فرهود که بود این بود کرده دودل رو عمو ذره یه که چیزی

  نبود مشکلی نمیکرد کار شرکت اون تو که اونجایی از اما نرفته پدرش به اصال و ناخلفیه

 . افتادم راه شرکت سمت به و شدم آماده وسواس با روز اون فردای
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  دوازدهم ی طبقه: گفت فقط جواب در هم اون و کجاست پاکان شرکت پرسیدم نگهبانی از

 یزم و شکالتی های پارکت کنم غش بود نزدیک اش العاده فوق دیزاین از شدم شرکت وارد وقتی

 شرکت کار که هایی برج و ها ساختمون از باشکوه العاده فوق های عکس و کرمی های صندلی و

 نیاز شیمن به چرا بگو پس! بود حامله اوخی برگشت سمتم به که رفتم منشی سمت به بود پاکزاد

  داشتن

 ؟ میخوای چیزی عزیزم سالم: گفت مهربونی با منشی

 ی مصاحبه برای بیام که بودن گفته پاکزاد آقای آها اوم... راستی اوم.. اوم: گفتم و کردم هول

  کاری

  اتاق داخل فرستاد منو پاکزاد آقای با کردن هماهنگ از بعد و زد دلنشینی لبخند

 ی گوشه چهار گیاه و گل چهارتا سه و ای نسکافه دیزاین با بود تر قشنگ خیلی پاکزاد اتاق

 ضایف یه هم اتاق چپ ،سمت اتاق وسط رنگ سیاه بزرگ شکل بیضی کنفرانس میز یه و اتاقش

 هم اون که کردم سالم بود شده گذاشته وسطشون میز یه و رنگ کرمی های مبل با کوچیک

  بشین بفرما دخترم سالم: داد جوابمو مهربانی با و مشتاقانه

 خانوم اون و کنم شروع کارمو فردا شد قرار داد قرار امضای و کار مورد در هایی صحبت از بعد

  بده توضیح بهم وظایفمو هم مهربون

 یمگرفت مهربونشون ی خانواده با کوچیک جشن یه و خریدن کیک یه استخدامم برای خاله و عمو

 کردناش اذیت و شوخیاش با اون و بگیرم جشن اون با رو روزی همچین که خالی بابام جای واقعا

 !! بیاره در حرصمو

 منشی مریم شرکت، پرسنل تمام با آشنایی از بعد بودم شرکت توی 8 ساعت رأس صبح فردا

 و هاداد قرار فایل که میداد توضیح بهم کامپیوتر با داشت کرد، کارام توضیح به شروع شرکت

 ترین مهم پوشه این: گفت و داد نشون بهم رو مانند ستاره ی پوشه یه که کجاست ها نقشه

  ان پوشه همین تو همشون شرکت پول پر های داد قرار و مهم کارهای و ها نقشه است پوشه

 یهو که زمی رو گذاشتم دستمو میکردم نگاه مانیتور به داشتم و بود حرفاش به حواسم که همینطور

  کردی پاکش شد سرم به خاک: گفت و شد بلند مریم جیغ
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 که یومدم در اشکم داشت دیگه برگردونیم رو فایل نتونستیم کردیم هرکاری کردم نگاهش ترس با

 ؟ شده چی: پرسید هول با مریم و من نابود ی قیافه دیدن با و بیرون اومد دفترش از پاکزاد آقای

  شد پاک پاکان فایل پاکزاد آقای: مریم

 ؟ ؟چطور چی برای: گفت و کرد اخمی پاکزاد آقای

  شد من تقصیر: گفتم شرمندگی با

  خورد دستم نکردم قصد از خدا به: گفتم بغض با که میکرد نگاهم همینطور پاکزاد

 من یکرد ؟فکر میکنی شرک ی گربه شکل خودتو چرا حاال دختر نداره اشکال: گفت و خندید بلند

 خودمم تاپ لب تو من دخترم عقله شرط ؟احتیاط دارم نسخه یه فقط مهمی اون به پوشه اون از

  نباش ناراحت دارم پوشه اون از کپی یه

 خداروشکربازم:وگفتم کشیدم راحتی نفس دادن بهم رو انگاردنیا زد پاکزاد اقای که باحرفی

  متاسفم

 رهدا عادت من مثل شایدم شده محودرافکارش که انگار کرد نگاهم عمیق لبخندی با پاکزاد اقای

 ازخصوصیاتت پدرت:کرد نگاهم و شد جدا افکارش ازدنیای بعد لحظه چند فرومیره توخاطراتش

 ...بود گفته

 براش غیرارادیم ازخصلت بابا... بودم شده پاکزاد منظوراقای متوجه کامل شدم سرخ ازخجالت

 اما همرد میگن همه اینکه با که بابا به تودلم... مشکم دم واشک بودنم وپا دست ازبی بود گفته

 ...سرموبلندکنم چجوری من ؟دیگه گفتی باباچرابهش:گفتم ست زنده من قلب هنوزتو

 ...کشیب خجالت هستی که ازچیزی نباید دخترم:همیشگیش وجمله باباروشنیدم صدای کردم حس

 اهمیشهباب: زدم لبخندی... رفتم تحلیل نفس به اعتماد برگردوندن برای بود بس کلمه چند وهمین

  داشته لطف من به

 . برسین کارتون شمابه اتاقم میرم من خانوما خب:خندیدوگفت پاکزاد اقای
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 هرچیزی ازبس خدا بنده که هرچند گذشت من های ویادگیری مریم های آموزش به کاری روزاول

 روم به بودنمو خنگ که بودم ممنون ازش اما بود شده کالفه بود داده توضیح باربهم چند رو

 یمتشخص همکارای کمک امابا داشتم مشکالتی هنوزم اما شد شروع دوم ازروز کاراصلیم...نیاورد

 بودم راضی چی ازهمه...کردم عادت وبهش یادگرفتم وکارمو شد حل مشکالتم کم کم داشتم که

 بود روبرده پدرم.  بودم ازخداممنون واقعا. دیگه مزایای وخیلی حقوق کاری، ،محیط کاری ساعت

 که وقتی...فرستاد برام شو وخانواده امافرنوش تنهاشدم فکرمیکردم ومن خودش پیش

 وروزبه...میکنه دگرگون حالمو معجزاتش...فرستاد و پاکزاد اقای بودم ناامید کار ازپیداکردن

 حال انزم تو میخوام فقط بدونم نمیخوامم و میاد پیش چی قصه ته نمیدونم...روزایمانموبیشتر

 بکشم وخودم کنمو استفاده شده نصیبم بندش واسطه وبه خدا کمک به که خوبی ازشغل کنم سیر

 خونه دنبال درکنارکارکردن...وجودیم ارزش اثبات برای باشه امتحانی شاید که  ازمردابی باال

 خیالم حداقلش کنم زندگی جاهاهم بدترین تو حاضربودم اما نداشتم زیادی پول اینکه با میگشتم

 بارهم یک حتی که بودن اونقدرخوب فرنوش خانواده هرچندکه سربارنیستم بودکه راحت

 وردممیخ وافسوس میکردم نگاه دنیا به همیشه... نگفتن هم کلمه یک حتی بخاطرسربارشدنم

 موندگاره هنوزه که هنوزم خوبی شدم متوجه رودیدم خانواده این وقتی اما خوب آدم نبود برای

 اهر خونشون روبه بودم غریبه  روکه منی نجات، های فرشته مثل فرنوش خانواده... نرفته وازقلبا

 بودوفرهود خواهرم فرنوش...مادری ومادرش کرد پدری پدرش...امنم شدپناهگاه وخونشون دادن

 بودن راحت بخاطر که فرهودی...اعتماد قابل وهمینطورهم احترام قابل برام فرهود وچقدر...برادرم

 خوبی وچقدرحس نکنه منومعذب که میکنه وامد رفت وطوری بود گذشته خودش راحتی از من

 تهسربس محبت یه میکنه محبت بهت...صادقانه...ریا بی کسی که زمانی میکنه لمس روانسان

 دین تااحساس سربسته محبت یه...تشکرکنی ازش نمیده اجازه بهت حتی که طوری...

 دونمنمی...!سربسته اونم...میکردن محبت بهم که نجاتم های ازفرشته بودم وچقدرممنون...نکنی

 کش میدونستم که هم چیزی اون به... ماه کمترازیک میدونستم بودفقط گذشته چندروزازکارم

 قراربود که جدیدی پروژه به که ای جلسه بشه برگزار شرکت تو مهمی قراربودجلسه... داشتم

 آقای که بود نمونده باقی زیادی زمان.بود10 ساعت رأس جلسه...میشد مربوط باشه پرسود خیلی

  اوردم باهیرواشت پرونده من دخترم آیه:شد نزدیک وبهم اومد بیرون ازاتاقش سراسیمه پاکزاد

 وسرشناسی مهم افراد باحضور جلسه این میدونستم که جایی تااون کردم نگاهش زده بهت

 یجهودرنت است همیشه برای جلسه پاشیدن ازهم معنی به پرونده وجاگذاشتن برگزارشه قراربود
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 یدد که مضطربمو نگاه نمیشه عملی هم کرده تالش براش کلی پاکزاد اقای که پرسودی پروژه

 کنی بایدکمکم فقط نیست هیچی:گفت

 کمکی؟ چه چشم-

 مشکی کمری یه توپارکینگه:گرفت سمتم به ماشینی سوییچ 

 چیککو وکاغذ نوشت چیزی یادداشت رنگی های برگه روی و شد خم که گرفتم باگیجی سوییچو 

 وشهپ کارم،یه ،برواتاق باال بروطبقه اونجا برو سریع خونمه ادرس:وگفت گرفت سمتم روبه رنگی

 دیگه؟ بلدی رانندگی راستی میزمه، توکشوی قرمزرنگ

 بله بله-

  آیه:زد صدام که آسانسوردوییدم سمت به سریع 

  برگشتم سمتش به 

 کمی که شدتو،امامن پرت درآسانسوریهویی بازشدن با کردکه پرت سمتم به کلیدی دست

 شد متوقف8 طبقه کردم نگاه شدسریع درآسانسوربسته بهش تابرسم داشتم باآسانسورفاصله

 سرخوردم که بود آخری تاپله سه پله توراه رفتم وسریع دادم تکون پاکزاد اقای برای دستی

 هم ونا شاید هشتم طبقه ورسیدم بلندشدم بیخیال چیزعادی ویه بود توخونم افتادن که ازاونجا

 نفر یه عالی شرایط تواون هم بوداون هشتم طبقه آسانسورهنوزتو بودکه زندگیم ازمعجزات یکی

  نهک روجمع شده ریخته زمین روی روکه هایی برگه دوستش ومنتظربود بود روگرفته درآسانسور

 هک  مردهایی مقابل داخل خودموانداختم کنه آسانسورحرکت ازاینکه قبل رسیدم سر اخر درلحظه

 لگ کلید دست دیدن وبا کردم نگاه آسانسوردقیق کف وبه نشستم روزانوهام توآسانسوربودن

 وبعد کردم بودعذرخواهی کلید دست برداشتن مانع دقیقا که ها ازمرد ازیکی شکفت ازگلم

 سریع.  ردمپیداک  خداروشکرسریع که پاکزادگشتم اقای ماشین دنبال رفتم پارکینگ به ازبرداشتن

 رنگ مشکی دربزرگ مقابل همینکه رفتم ادرس سمت به ممکن سرعت آخرین وبا شدم سوار

 اقای وردخ زنگ موبایلم...فاجعه یعنی این...بود ونیم نه کردم، نگاه ساعت به کردم متوقف ماشینو

 بله؟:داد جواب میشدم پیاده همینطورکه پاکزادبود

 رسیدی؟ آیه الو-

 بله-
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 باش سریع فقط خوبه-

 چشم-

  انقدرهولی نیاری سرخودت بالیی باش خودتم مراقب راستی-

  هستم چشم-

 خداحافظ فعال-

 خداحافظ-

 سر حیاط یه! برد ماتم ای لحظه برای حیاط، داخل ورفتم کردم بازش وسریع درایستادم مقابل

 نواعازا رنگارنگ های گل...میکردن بهارخودنمایی زیبای توفصل زیباوسبزکه درختای از پر سبز

 !آبی زر. میومد چشم به ازبقیه بیشتر من موردعالقه رز که بود وجالب...رز وزیباترینشون مختلف

 بود ندوبل بزرگ دوستون درش مقابل که زیباقرارداشت حیاط سفیدوسط بانمای بزرگی ساختمان

 ها لهپ سمت به سریع... میکردی روطی پله تا چند ازحیاط باید بلندچوبی در اون به رسیدن وبرای

 ازاون تر مهم پرونده موقع به رسوندن اما بود سخت ابی رزهای ازاون کندن دل اینکه با  دوییدم

 توش سال همه این من که جایی پس بود خونه اگراینجا شدم مات دوباره شدم خونه وارد بود ها

 بود؟ چی اسمش کردم  زندگی

 هی با شدم وارد میشدازدرکه منتهی دیگه در یه به که بود کوچیک سالن یه میشدی وارد ازدرکه

 پچ ازسمت لوکس واجناس شیک مبلمان دست باچند روشدم روبه پذیرایی ومجلل بزرگ سالن

 ومثل ودب ومستقل جداگانه سوییت یه مثل باال طبقه باالرفتم ها ازپله میخورد پله سالن راست و

 باز رو  دیدم که دری اولین نداشت ازقصر کمی دست خونه این واقعا ومجلل زیبا اصلی سالن

 نگاهموازاتاق سختی ،به ومرتب شیک خواب اتاق یه سومی حمام، دومی بود، دستشویی کردم

 قدم هی بودم گرفته رو در دستگیره همینطورکه و بازکردم چهارومو در و گرفتم رویایی و زیبا خواب

 بودم کجا من...بازکردم دوباره و بستم چشمامو...شدم خشک  که  داخل رفتم

 تیاهمی چه مسائل این اصال! خورد قفل به کلید نه ؟؟؟اما اومدم اشتباه ؟؟؟اینجاکجاست؟نکنه...

 بودمن اماخواب کردم بازوبسته چشمامو دوباره بودم قرارگرفته  فجیح وضعیت تواین وقتی داشت

 بودن تخت روی ای برهنه نیمه ومرد زن...بود واقعیت نبودوعین توهم هم روم روبه وصحنه...

 ونهباگ افتاد من به نگاهشون کارشون میون یدفعه بودم زده هازل اون به هم ومن لولیدن می وبهم
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 دهش گیج اونقدر هم وخودم بستم ودرو رفتم بیرون ازاتاق شدن سرخ سرخ داشتم یقین که هایی

 نمک دیدموهضم که ای صحنه کردم سعی و روگرفتم دستگیره محکم و در به چسبیدم که بودم

 دوری بود باره دراین که هایی وعکس ها وفیلم ازموضوعات همیشه من...بود اماواقعاغیرممکن

 رو ای صحنه که چشمهایی برای بودم وچقدرناراحت کردم تماشا  زنده طور امروزبه اما کردم

 منو درروبازکنه داره سعی طرف ازاون کسی ونمیفهمیدم بودم گیج گیج... میدیدن نباید که دیدن

 کش نهبمو تابسته میکشیدم ومن کنه بازش تا میکشید درو اتاق تو از شخص اون... شدم مانعش

 ونه کنن مقاومت نتونستن هام شدودست کشیده زیادی فشار با در که داشت ادامه  ها مکش

 هب چسبیدم بودم گرفته محکم دستام دوتا روبا دستگیره که درحالی من بلکه تنهادربازشد

 و... رفتم وا... باز وکمربند زیپ یه به رسید تا اومد باال ای مردانه وبلند بزرگ ازپاهای نگاهم...در

 نترلک  حتی که  گیج اونقدر و بودم هول... باز کمربند به شدم خیره نگاهم گرفتن جای به زده بهت

 یا مردونه صدای که بودم خیره ممنوعه منظره همینطوربه مدت چه نمیدونم...نداشتم روهم نگاهم

 هستی؟ توکی: اورد خودم به منو

 لباس های دکمه که هرچند داشت لباس باالتنش خداروشکر آوردم باال و گرفتم نگاهمو باالخره

  نگر عسلی چشمای به نگاهمو...بود باز هم باال  دودکمه و بودن شده بسته نامرتب رنگش سفید

 هستین؟ شماکی:پرسیدم خرابی وباحال دوختم مقابلم غریبه مرد

  میکنی منوبازخواست توداری واونوقت منی توخونه من؟تو-

 شما؟ پاکزادم اقای منشی من:گفتم فقط

  پسرش پاکانم من-

 خونه نوهمسرتو شما نمیدونستم من ببخشید سالم: کردم ول رو ودستگیره ایستادم صاف یدفعه

  بخدا شرمنده میدادم خبر وگرنه هستید

 و ودب درازکشیده روتخت بیخیال که جوون زن به و بودگرفتم شده انگارشوکه که ازپاکان نگاهمو

 خانوم ببخشید:وگفتم انداختم میکرد نگاه ما به

 ؟اومدم کجاست پدرتون کار اتاق دارم عجله برم من تون اجازه با:انداختم نگاه پاکان به دوباره و 

 پرونده یه دنبال
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 وهمینکه تواتاق خودموانداختم وسریع رفتم اتاق سمت به که کرد اشاره روییش روبه اتاق به 

 ..کشیدم راحتی نفس دروبستم

 و هنباش اشتباه نکرده خدایی که کردم چک اول و برداشتم رو پرونده و رفتم میز سمت به سریع

 انگاهشدب متوجهم وقتی. میکشید سیگار داشت و بود سالن توی پاکان بیرون زدم اتاق از سریع

 سرشو فقط خان مغرور آقای که کردم باهاش خداحافظی سری سر منم گرفت زیرنظرم دقیقی

 ماا کنم تصادف بود نزدیک هم بار چند افتادم راه و شدم ماشین سوار عجله با داد تکون من برای

 روش خش یه و بود امانت دستم ماشین! درک به خودم. بردم در به سالم جون شده جور هر

 برام تا هبانینگ دست بسپارم ماشینو تونستم فقط رسیدم شرکت به وقتی. بود مسئول من میفتاد

 و ردک گیر چادرم به پام بشم سوار خواستم آسانسورهمینکه تو رفتم دو با خودم و کنه پارکش

 جمع چشمام تو اشک که گرفت درد اینقدر خورد آسانسور دیواره به محکم سرم و زمین خوردم

 تو مپرید و گرفتم دستم تو محکم رو پرونده ساعت به توجه بی رسیدم شرکت به  همینکه شد

 آوردمش پاکزاد آقای: زدم داد و کنفرانس اتاق

 با و کردم نگاه ساعتم به سریع میکردن نگاه بهم متعجب که چشم جفت 15-14 دیدن با اما

 ؟ کردم دیر سرم تو خاک: گفتم و سرم تو کوبیدم میداد نشون رو دقیقه 10:10 که ساعت دیدن

 شروع رو جلسه تازه دخترم نه: گفت و گرفت دستم از رو پرونده اومد جلو خنده با پاکزاد آقای

  اومدی موقع به کردیم

 ؟ خودت با کردی چیکار: گفت بانگرانی یدفعه

 ؟ مگه کردم چیکار: گفتم تعجب با

  میاد خون داره سرت: گفت اخم با

 ی دیواره به خورد سرم زمین افتادم نیست مهمی چیز: دادم جواب خنده با و گفتم بلندی آهان

  برسید جلستون به هم شما برم من.... آسانسور

 راحتم نمیکشی منو چرا خدا ای افتادم و هم به پیچید پام دوباره که شم خارج در از خواستم

 ؟؟ ببینن همه رو بودنم عرضه بی ؟باید االن چرا مهم آدم اینهمه جلو نمیکنی

 ؟ دخترم خوبی: گفت پاکزاد آقای که میشنیدم رو ریزشون های خنده صدای

  شدم خارج اتاق از سریع و گفتم ای بله خجالت با



                 
 

 

 زایری فاطمه و آقایی نازنین | پدرم مرگ ازای در  رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

18 

 

 تارهس که میخوردم حرص فقط میزم پشت من و میومد که بود خنده صدای فقط اول ی دقیقه ده تا

 سمت به داشت و بود ریخته چایی آبدارخونه از خودش برای که اجرایی های مهندس از یکی

 تمسم به و زد نمایی دندون لبخند میجویدم رو هام ناخون حرص با که من دیدن با میرفت اتاقش

 ؟ هستی عصبانی چرا جونی آیه شده چی: گفت و اومد

  ستاره: گفتم و کردم نگاه مظلومیت با بهش رو

 ؟ جانم-

 ؟ خنگم خیلی من-

 نهمچی کی خیر نه: گفت و کرد جمع رو اش خنده سریع دید منو دلخور نگاه وقتی و خندید بلند

 ؟ زده حرفی

 بزرگ های شرکت عامل مدیر تا 12-10 جلوی بالغی و عاقل آدم کدوم آخه میدونم خودم-

  زمین میخوره

  چی؟؟؟؟؟؟: گفت بلند ستاره

 تو بار یه پله رو از بار یه افتادم بار سه امروز یعنی کنن سرم تو خاک: گفتم بغض با خنده زیر وزد

  آدم همه اون جلو بارهم یه آسانسور

  دیگه میاد پیش نداره اشکال الهی: گفت و کرد بغلم ستاره

 دیگه؟ میاد پیش من جز به کی ؟؟؟؟واسه دیگه میاد پیش: گفتم اخم با

  من واسه: گفت و خندید ریز ریز ستاره

 ؟ چی: پرسیدم تعجب با

 ؟ شدیم آشنا باهم چطوری امیر و من میدونی: گفت خنده با ستاره

 ؟ ؟شوهرت امیر-

 ؟ تو زدی بود حرف آیه اکبر و اهلل. کبیر امیر منو په نه-

  پرسیدم سوال حاال خب-
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  نپرس سوال دیگه-

 ؟ نه یا میگی حاال خب-

  نه یا بگم ببینم کنم فکر بذار-

  میکنه نازم من واسه که است تحفه انگار ببینم برو اصال: گفتم و دادم هلش میز رو از

 ؟ نه یا بگم میخوای حاال تربیت بی اه-

  بگو نمیاری در بازی لوس اگه-

  میگذره خرابکاری و افتادن با اموراتم توئم عین منم که بگه برات جونم خب-

 گفتم و شدم خیز نیم میز رو که کردم پیدا خودم مثل هم دیگه یکی که بودم شده خوشحال اینقدر

 ؟ من جون:

  بود من خوردن زمین همین هم امیر و من آشنایی باب اصال تو جون به-

  ببینم کن تعریف باش زود بدو-

  کبود گنبد زیر نبود یکی بود یکی بعله-

  اه دیگه نکن اذیت ستاره: گفتم بدخلقی با حرفشو وسط پریدم

 بزرگ پدر ی خونه توی عموش ی خانواده با اینا امیر بابا هیچی تو شدی اخالق بد چه بابا ای-

 ما ی کوچه توی هم امیر بزرگ پدر بزرگ مادر ی خونه قضا از و میکردن زندگی شون مادربزرگ

 کوچه توی ساعته 24 نگو که بود ای پرورده تن تنبل پسر یک کار به چسبیده نبین و امیر االن بود

 نیارم درد سرتو خالصه زندگی و کار به چسبیده گرفته زن االن میکرد بازی فوتبال ها مچه بچه با

 ابخو من که بیرون بریم دوستام با بودیم گذاشته قرار روز یه سرکار نمیومدم هنوز من روزا اون

 تمدوس بودم خونه هنوز من و بود گذشته بودیم گذاشته قرار باهم که موقعی از ساعت نیم موندم

 ودب اینجا بدبختی حاال بیرون خونه از دویدم و شدم حاضر سریع بیراه و بد کلی از بعد و زد زنگ

 داشتم وکوچهت وقتی شدم بلندراهی پاشنه کفش با بپوشم کتونی یا اسپرت کفش نرسید عقلمم که

 به روز ونا از زمین میخورم دوستاش و امیر جلوی تلپی منم و میشکنه کفشم ی پاشنه میدوئیدم

 داد و جیغ با و میخوردم حرص من و میکرد ام مسخره اون خونی دشمن بودیم شده امیر و من بعد

  خاستگاریم اومد رویی چه با نمیدونم سر آخر که میدادم جوابشو
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 ؟ دادی منفی جواب: پرسیدم عجله با

 بودم؟ زنش االن میدادم منفی جواب اگه: گفت و کرد نگاهم سفیهانه اندر عاقل

 ؟ کردی رد رو خواستگاریش اول ی دفعه که اینه منظورم نه-

  دادم مثبت جواب بابا نه-

  خاستگاریت اومد رویی چه با نمیدونی میگی چرا پس-

  میومد بدم ازش چون-

 ؟ دادی بهش مثبت جواب بهش چطوری میومد بدت ازش اگه کردی گیجم ستاره واای-

  داشتم دوستش تنفر عین در بگم چطوری نمیدونم-

  بده شفات خدا بابا برو بیا: گفتم و دادم تکون بابا برو عالمت به دستمو

 با پاکزاد آقای بیرون اومدن آدما اون ی همه و پاکزاد آقای و شد باز پاکزاد اتاق در لحظه همون

 جبتع با میخورد چایی ریلکس و هم رو بود انداخته پاهاشو و بود نشسته میز رو که ستاره دیدن

 .... زمین افتاد ستاره که دادم هول رو ستاره بودم کرده هول که منم که کرد نگاه

 

 شدهن پاکزاد آقای شرکای شریک تمام اومدن بیرون و کنفرانس شدن تموم متوجه هنوز که ستاره

 ودتخ چون حاال آخه هستی ای عقده تو چقدر دختر نبینی آخرتت و دنیا از خیر الهی: گفت بلند بود

  داری وجدان ؟تو انسانی ؟تو بیفتم که بندازی منم باید میفتی هی

 اتونه ناله و نفرین اگه سماواتی خانوم: گفت بود نشسته لبش روی که لبخندی با پاکزاد آقای

  سرکارتون برید بفرمایید شد تموم

 ینرفت چرا تو: گفت که انداختم پایین سرمو سریع که اومد من سمت به مهمونا ی بدرقه از بعد

 ؟ دکتر

 اورب بودنمه چلفتی پا و دست منظورتون ؟اگه چی برای ؟دکتر دکتر: گفتم شده گرد چشمهای با

  نیست خودم دست پاکزاد آقای کنید
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 بودن این منظورم من! خبرته؟ چه دختر هیس هیس هیس: گفت و جلوم گرفت دستشو پاکزاد آقای

  ها کنه عفونت شاید ببنده برات دکتر نرفتی چرا اومد خون سرت گفتم

  میرم چشم چشم آها: گفتم و کشیدم سرم دردناک قسمت به دستی

 هسرم باالی کسی کردم احساس دقیقه چند از بعد رفت اتاقش سمت به اونم سرجام نشستم

 مپرسید تعجب با وایستاده روم به رو سینه به دست پاکزاد اقای دیدم که آوردم باال آروم سرمو

 ؟ پاکزاد آقای افتاده اتفاقی:

 ؟ نشستی چرا پس-

  کنم چیکار پس-

  دیگه برو پاشو-

 ؟ آخه برم کجا-

 نیست؟ خوب حالت میزنی گیج چرا دکتر برو پاشو ؟میگم خوبه حالت آیه-

  خوبم نه... نه-

  برسونمت نیست خوب حالت اگه برو پاشو پس-

  میرم خودم نکنه درد دستتون-

  خداحافظ فعال پس باشه-

  خداحافظ-

 ونیمپیش ی گوشه که کوچیکی خراش خاله کمک به و رفتم خونه سمت به دکتر برم اینکه بدون

 شده چی انگار حاال روش زدیم هم کوچولو زخم چسب یه و کردیم ضدعفونی رو بود شده ایجاد

 کیامال و بیرون رفتم جون خاله لذیذ الزانیای خوردن از بعد. دکتر برم داشت اصرار اینقدر که بود

 نه و بخرم ای خونه میتونستم نه ها اینجا ابدا داشتم من که پولی اون با گشتم رو مختلف های

 پول اب مطابق خوب مورد یه که کردم پیدا رو امالکی یه باالخره گشتن عالمه یه از بعد بکنم اجاره

  نمیکرد قبول بودم تنها دختر اینکه خاطر به اما داشت من
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 دختر یه چون مادری نه و مونده  برام پدری نه دیگه وقتی شما دختر  جای منم آقا حاج آخه-

 ؟ آخه میاد خوش رو ؟؟خدا  بشم خیابونا کوچه ی آواره باید  تنهام

  مسئولیته من برای همش اینا نداره ربطی من به موضوعات این که شاهده خدا دخترم-

  کنم چیکار من االن آخه خوب-

  فامیالتون از یکی پیش برو دخترم نمیدونم-

  باشم اون اینو سربار باید چقدر بمونم فامیالمون ی خونه کی تا-

 از مبفروش یا بدم اجاره براش خونشو که میسپاره من به وقتی مشتری نیست من دست دخترم-

  باشه نداشته موردی که داره رو فردی یه انتظار من

 ؟ دارم مورد من یعنی: کردم زمزمه ناراحتی با

 .... دخترم-

 بابامو من خدایا افتادم را خونه سمت به و بیرون زدم امالکی در از حرفاش ی ادامه به توجه بی

 گریه اونقدر آغوشش تو من و میکرد بغلم ناراحتیام موقع که مهربونم بابای همون.... میخوام

 تک با که پدری همون مادرم هم بود پدرم هم بچگی همون از که بابایی همون شم آروم تا میکردم

 چیزم همه که پدری همون نذاشت باقی من برای خویشی و قوم هیچ زنش و خودش بودن فرزند

 گرفتیش؟؟؟ ازم که داشتم رو کی واون تو جز به من مگه خدایا بود

 ایعابر ی دلسوزانه گاه و تحقیر ،پر متعجب های نگاه به توجه بی میرفتم راه و میریختم اشک

 تو خاک: گفت بلند من دیدن با فرنوش رسیدم اینا فرنوش ی خونه به بدی حال با خیابون توی

 ؟؟؟ تو شدی چی سرم

 . شدن جمع من دور خانواده اعضای کل که نکشید ثانیه به

 ؟؟ بودی خوب که ؟؟تو آخه شدی چی خاله جان آیه: خاله

 زور به دبو گرفته زدنمو حرف جلوی و بود شده سنگ گلوم توی سیب یه مثل که بغضی که حالی در

  کنم استراحت ذره یه باید فقط خوبم: نالیدم میدادم پایین

  کن استراحت ذره یه برو میشه بهتر حالت اینطوری میکنی فکر اگه دخترم برو: عمو
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 سرم زیر بالش جز به کس هیچ و بود اشک و بغض از پر بابا مرگ اول شبای مثل هم شب اون

  نبود من دلتنگی سر از های هق هق شاهد

 معج وسایلمو داشتم کم کم و بود ناهار وقت بودم خونه دنبال همچنان من و میگذشت ای هفته یه

 ؟ بله: خورد زنگ موبایلم که شرکت ی اشپزخونه تو برم تا میکردم

  میگیرم تماس کریمی امالکی از خداداد خانوم سالم-

  بفرمایید بله بله-

  ببینیمش بریم تا اینجا بیاید مایلید اگه شده پیدا براتون خوب مورد یه راستش-

 ؟ کردید صحبت خونه صاحب با پول راجب-

  کردن موافقت هم ایشون شده صحبت بله-

  اونجا دیگه ساعت یک تا من باشه-

  خدانگهدار فعال منتظرتونم-

 ؟ بگیرم ساعتی مرخصی یه میتونم ببخشید سالم: گفتم و رفتم پاکزاد آقای اتاق سمت به سریع

 ؟ دخترم میخوای چی واسه-

  کنم اش اجاره بشه اگه ببینم خونه برم قراره راستش-

 ؟ نداری خونه خودت مگه-

  متاسفانه نه-

 ؟ نذاشت تو برای خونه یه پدرت یعنی چی یعنی-

 منم فروخته بهش رو خونه بابا گفت بابا مدارک و امضا جعل با جو سود آدم یه اما گذاشت چرا-

  مکرد قبول رو حکم رسید دادگاه به پام همینکه بودم نکرده هضم رو بابا مرگ هنوز که موقع اون

 ؟ میکردی چیکار االن تا پس-

 پیدا اتنج بودن سربار این از میشه باالخره ببینم برم بدین اجازه اگه االنم بودم دوستم ی خونه-

  نه یا کنم
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 ؟ برسونمت میخوای اگه دخترم برو-

  برمیگردم هم زود میرم خودم ممنون نه-

  باشه پسند مورد که انشاءاهلل جان آیه برو باشه-

  ممنون خیلی-

 12 اتاق یه به و خرابه یه تو بودن آورده منو نداشت حد که شدم ناراحت اینقدر خونه دیدن از بعد

 کمشتر باید چیزمو همه و خونه میگفتن آشپزخونه نه و داشت دستشویی و حموم نه که متری

 خوب اما نه باشم داشته مشکل بشه ام همسایه پیر خانوم یه اینکه با اینکه نه پیرزن یه با میشدم

 از پر نبود هم خوبی ی محله دیگه جهت یه از میخواستم خودم برای خصوصی حریم یه من

  پراکنی تیکه برای ای سوژه منتظر و بودن کوچه تو ظهری لنگ اون تو که بیکار و الت پسرای

 ؟ بستی داد قرار دخترم شد چی: گفت و دید منو نادر آقا برگشتم شرکت به داغون اعصابی با

  خوبی ی محله نه و بود بخوری درد به ی خونه نه یعنی نه-

 ؟ میکنی قبول بگم چیزی یه اگه: گفت درنگی از بعد

  باشه چی تا البته حتما بله: گفتم و نشستم صاف

 اجاره ونبد مدت یه میتونی میخوای اگه خالیه خونمون پایین ی طبقه ما بگم میخواستم راستش-

  بخری حتی یا کنی اجاره حسابی درست ی خونه یه حداقل تا کنی جمع پوالتو و بمونی اونجا

 زیبایی از کامل نکردم فرصت که آبی رزهای اون نادر آقا مانند قصر ی خونه به پرکشید ذهنم

 و نمک بیشتر رو اندازم پس ماه چند از بعد میتونستم نبود هم بدی پیشنهاد ببرم لذت هاشون

 باشن خونه اون تو بدی آدمای اینکه به نسبت هم ای نگرانی کنم اجاره خوب ی خونه یه باهاش

 تاهلم اونکه خوب که پسرش میموند بود کرده ثابت خودشو مدت این تو که پاکزاد اقای چون نبود

 چشم هیچ بدون میکنین رو اینکار چرا: پرسیدم درنگی از بعد نداشت من کار به کاری و بود

 ؟ کنم قبول باید چرا توقعی هیچ ؟بدون داشتی

 نمیشه جبران کنم تالش هم هرچقدر که دارم پدرت به بزرگ خیلی دین یه من دخترم گفتم-

 ستد اینکه میخوره خاک داره پایین اون خونه اون ضمن در بودی تو نگرانیش تنها همیشه پدرتم

 ؟ بخوره خاک اینکه یا بهتره کنه زندگی توش بذارم و بگیرم رو یکی



                 
 

 

 زایری فاطمه و آقایی نازنین | پدرم مرگ ازای در  رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

25 

 

 قلمست خونه ازیه داره فکرکردم که میکرد صحبت طوری نادر اقا نمیفهمیدم خونه منظورشوازاون

 کجاست؟ میزنین حرف راجبش که ای خونه این:پرسیدم بخاطرهمین میزنه حرف

 که النس ازگوشه پله تا اماباچند دوطبقست همون فکرکردی وحتما دیدی منو  ی اونروزخونه ببین-

 حتی جدائه سوییت یه خودش برای که قسمتی یه به میشه وصل ببینیش نکردی وقت مطمئنا

 . هستم گاهی هم من تازه نباشی پسرم نگران تا کنی قفل درو ومیتونی داره درهم

 تو وفقط داشتم جدا خونه یه میکردم اگرقبول نداشت وجود نگرانی واسه جایی چون نبودم نگران

 صبح یکی روزبود در دوبار اونم که میشدم رو روبه پسرش وهمسر پسرش با شاید وامدم رفت

 نادرمرد اقا واقعاهم که میکردم وحس بودم کرده نادراعتماد اقا به کامال مدت این تو...عصر یکی

 نمیتونستم بودم تنها دخترجوون یه من بودم نبودامامردد نگرانی واسه جایی...اعتمادیه قابل

 رتمشو باید میکردم روبررسی جوانب همه باید کنم قبول سریع داد هرپیشنهادی بهم هرکسی

 نخاطرهمی به کردن پاره بیشترازمن پیرهن چندتا معروف قول به که بزرگتر تا چند با میکردم

 فکرکنم یکمی من بدین اجازه امااگه بخاطرپیشنهادتون واقعاممنونم:گفتم

 مثل توهم تورونمیخوام بد من باشه یادت اینو فقط بگو وجوابتوصادقانه فکرکن دخترم البته-

 ... میمونی دخترنداشتم

 یه...اهگ تکیه یه...پدر یه...بود شیرین واقعا داشتن پدر حس...بست نقش رولبام عمیق لبخندی

 مولبخندرولب برد ازبین بودم چشیده روکه حسی شیرینی پدرم مرگ یاداوری  تلخی...امن پناه

 ...ماسید

 که لیاص ایستگاه تا ایستگاه یه اما اومدم اتوبوس با خونه های نزدیکی تا کاری زمان ازاتمام بعد

 پیاده اردو... باشم داشته فکرکردن برای وقت کمی اینکه برای شدم پیاده زودتر میشدم پیاده باید

 رومنتقل خوبی احساس وبهم میوزید خنکی نسیم برداشتم قدم خونه سمت وبه روشدم

 گرفته که پیشنهادی...بدم سروسامونشون که کردم سعی هم ومن اوردن هجوم افکارم...میکرد

 حلهوم بود وخوشگل بزرگ که بود؟؟خونه چی بودنم مردد دلیل پس بود طالیی پیشنهاد یه بودم

 مداشت نادراطمینان اقا به... بودم آبیش رزهای عاشق نظیرکه بی حیاط یه داشت هم ودنجی اروم

 متاهل شپسر ازطرفی داده پیشنهادی چنین که خواسته خوبیمو داشتم یقین ،پس وهمینطوراعتماد

 مه اگرهمسری هرچند بود همسرشم چون بودیم سقف زیریک باهم اگر که نداشت ومشکلی بود

 اما نبود، مشکلی  هیچ...بود ازهم جدا خونه دوتا چون نداشت زیادی مشکل بازهم نداشت وجود
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 اما یکردم رو اینکار بابا همیشه...رومیزد تایید مهر من تصمیم پای باید یکی انگاری بودم مردد من

 ایه:پرسید بانگرانی خاله زدم رو ایفون زنگ همینکه...کس هیچ نبود کسی هیچ االن

 دخترچرادیرکردی؟

 نمیدین؟ رام خونه:وگفتم خندیدم 

  کشتی ماروازنگرانی توکه بیاتو،-

 ... واردشدم و بازشد تیکی درباصدای

 هم وبا اوردن هجوم سمتم به وفرهود فرنوش همراه خاله و عمو رسید داخل به پام همینکه

 کجابود: پرسیدن

 ی؟

 دعوا با وفرنوش احترام فرهودبا نگرانی وعموبا خاله کردن بیان جوری یه هرکدوم که هرچند

 نبودم تنها دیگه انگاری...داد دست بهم خوبی احساس بشن نگرانم تا داشتم رو کسانی ازاینکه...

 یادهپ راهو از یکمی ببخشید:زدم شرمگینی لبخند...بودن شده منم خانواده فرنوش خانواده انگار

  فکرکنم میخواستم اومدم

 نمیدادی؟ جواب میزدیم چرازنگ پس:گفت عصبی فرنوش

 روزه چند عادت یه طبق شرکت تو روکه گوشیم شدم ومتوجه توکیفم کردم دست سریع 

 جودو به که نگرانی بابت ازهمشون کردم خواهی معذرت درنیاوردم ازسایلنت میذاشتم روسایلنت

  بشینیم بریم دیگه خوب خیلی:فرهودگفت که بودم اورده

 چی براج:پرسید کنجکاوی با فرنوش که ونشستیم رفتیم سالن به فرهود حرف دنبال به همگی

  فکرکنی؟ میخواستی

  داد بهم پیشنهاد یه امروز پاکزاد اقای راستش-

 ور کلماتی ذهنم تو و چرخوندم بینشون نگاهمو تعجب با پرید رنگشون همه کردم حس یدفعه...

 اینطورحالشون که بود نهفته کلمات تواون چیزی چه مگه مرورکردم بودم اورده زبون به که

 پیشنهادی؟ چه:مرددپرسید بودفرنوش شده دگرگون
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 راجب کنم سوال ازاینکه قبل و کشیدن راحتی نفس همه که کردم روتعریف موضوع باگیجی

  کرده یادهندستون فیلش پاکزاد اقای بابافکرکردیم:جوابموداد فرنوش رفتارشون

 ریانگا و بشم فرنوش منظور متوجه که بودم حرفا ترازاین گیج  شدم خیره فرنوش  به متعجب

 یشنهادپ بهتون پدرتونن جای که پاکزاد اقای که مافکرکردیم:گفت چون برد پی  گیجیم به فرهود

 ... دادن ازدواج

 اما بزنم قهقهه میخواست ودلم داربود خنده واقعا بکشم خجالت یا بخندم باید نمیدونستم

 ندیدنخ جای به سیربخندم دل یه بعدا تا کناربزارم امو خنده گرفتم تصمیم پس نبود موقعیتش

 ادمای اب میخوای که بدیم انقدرما یعنی دخترم:عموگفت که پایین وسرموانداختم کشیدم خجالت

 کنی؟ زندگی سقف یه زیر غریبه

  اشمب مزاحمتون بیشترازاین نمیخواد دلم من فقط ندیدم ازشما جزخوبی مدت تواین من بخدا نه-

 بودی خونواده ازاین عضوی نبودی مزاحم مدت تواین تو نزن حرفو این:گفت سریع خاله

 کمک ازشما واالن رفتنه به تصمیمم من راستش اما ممنونم ازتون واقعا:شد عریض لبخندم 

 یه اب اماباید اونجا برم موافقم خودم من بگیرم تصمیم درست بتونم تا میخوام راهنمایی میخوام

  یانه هست صالحم به ببینم تا کنم بزرگترمشورت

  نیست نگرانی وجای نداره موردی گفتی اینطورکه دخترم:عمو

 ...پسرش فقط:فرهودگفت یدفعه

 نشز و پسرش با واگر میشه قفل درشم داره در بمونم من قراره که اونجایی تازه متاهله پسرش-

  وامدمه رفت موقع فقط باشم داشته برخورد

  نیست درستی چندان ادم پسرش که شنیدم من اما-

 وبدیمونمیخواد نکرده بدی من درحق االن تا پاکزاد اقای اما کنم قضاوت ونمیخوام نمیدونم من-

  دونسته کار  این تو صالحی که مطمئنم

  بری میخوای جدی  جدی  یعنی:فرنوش

 میشید خالص  ازشرم که نیست معنی این به این اما فرنوش برم باید-
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 هنوزنشکوندمشون که هست ظرف کلیم تازه: دادم وادامه کردم نگاه خاله به 

 خدارواوردم نام زیرلب و درازکشیدم تخت روی...بود کرده بغض که فرنوشی حتی خندیدن همه 

 ...امیدتو به:وگفتم

 توی هک گلی شاخه لطیف های گلبرگ به دستی بود گرفته رزمحیطوفرا عطرخوش...چشماموبستم

 هم خودم ازصدای که صدایی شنیدم  قدمیم دو از رو اشنا صدای یه که کشیدم بود دستم

 ...بابایی:گفتم بغض وبا شدم خیره بابا به الود اشک باچشمای...اشناتربود

 ...گل ساقه به دستتوبکش دخترم:داد نوازش گوشمو پرمهرش صدای

 گفتم اخی فرورفت توانگشتم خاری که دادم انجام گفت که رو کاری اما کردم نگاهش متعجب

 شساق رو اما لطیفه عطره خوش خوشگله گل:گفت بخشی اطمینان لبخند با  کردم نگاه وبهش

 گلو  اگه  نداری  ای چاره  چون بیای کنار  باخارهاش میکنی وسعی داری دوست گلو تو خارداره

 ممکنه بازهم کنی کن ریشه ته از رو اونا بخوای اگه حتی...بپذیری روهم خارهاش باید بخوای

 متحمل باید  داریم که زندگی ازای در  همینطوره هم زندگی بابا آیه... بزنن اسیب بهت خارهاش

 باش داشته اعتماد هات وتصمیم خودت به و کن زندگی و باش قوی پس... بشیم مشکالت

 رو دستشو عمدا که بخاطرادمی...میکشه خارها روی دستشو عمدا که ادمی بخاطر بزارکنار تردیدتو

 ...میکشه خارها

 یعطر نه و بود گلی نه کردم نگاه اطراف به و بازکردم چشمامو شد محو اذان صدای تو بابا صدای

... 

 ...میومد واقعی نظر به  که خوابی از میداد نشون بودنش سالم  اوردم باال دستمو

  نشستم سجاده وسر خوندم نمازمو کردم پهن سجاده و گرفتم وضو شدم بلند  تخت  روی از

 دبای میخوام رو  زندگی  اگه گفت...گذشت ذهنم از گفت بهم توخواب بابا  که  ای کلمه به کلمه

 به فتگ ببینم هم اسیب ممکنه اما کنم کن ریشه مشکالتو میتونم کنم قبول روهم مشکالتش

 ظورمن...تایید مهر همون میخواستم من که بود چیزی همون این و هام تصمیم به کنم اعتماد خودم

 *میکشه خارها رو دستشو عمدا که بخاطرادمی...*اخر جزجمله فهمیدم حرفاشو تمام

 به رو هصبحان میز سر صبح فردا اینا عمو رضایت میموند فقط و بودم گرفته بابام از رو تایید مهر

 بدم؟ پاکزاد اقای به جوابی چه من باالخره جون عمو: پرسیدم عمو
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  داری عجله ؟خیلی چیه: گفت سریع فرنوش

  گینب نظرتونو بعد کنین صبر روز سه دو یه حاال خانوم آیه: گفت فرهود بزنه حرفی خواست عمو تا

  میگه درست فرهود دخترم آره: خاله

  بگیری تصمیم باید خودت خودته زندگی دخترم:عمو

  مهمه من برای هم شما نظر اما-

  بمون همینجا پس: فرنوش

  نزن حرف خودت طرف از و باش ساکت تو لحظه یه-

  نیست فرنوش حرف این باشی اینجا تو که میشیم خوشحال هممون ما جان آیه: خاله

 ؟ باشم شما مزاحم میتونم کی تا من آخه جان خاله-

  ما ی نقطه بی مزاحم ابد تا: عمو

  شمام ی اجازه منتظر فقط من ولی جون عمو دارید لطف شما-

 ؟ چیه برا پرسیدنت نظر دیگه گرفتی تصمیمتو پس: فرنوش

 نادیده و باشم رو و چشم بی نمیتونم داشتید لطف بهم و کردید کمکم شما مدت اینهمه هرحال به-

  مهمه من برای هم شما نظر هرحال به بگیرم

 ؟ کنین فکر بیشتر نمیخواین: فرهود

  داد رو تایید مهر جورایی یه خوابم به اومد بابا دیشب نمیبینم نیازی دیگه آخه نه-

  نیست مهم که من نظر دیگه گرفتی پدرت از جوابتو وقتی دیگه خوب: گفت لبخندی با عمو

  مهمه هم خیلی اتفاقا-

  بزنی سر ما به بیای زود زود که شرطی به ولی دخترم موافقم منم: عمو

  حتما چشم-

  اتاقم تو بیا آیه: گفت من به رو شرکت به رسید نادر آقا همینکه روز اون
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 با هک زدم در رفتم اتاقش سمت به ناراحتی با کردم خوش و دلم الکی و شده پشیمون کردم فکر

  شدم وارد گفت که تویی بیا صدای

  دخترم بشین: گفت سریع

 ؟ گرفتی تصمیمتو: پرسید مهربانی با که نشستم بود کرده اشاره که ای صندلی روی

  آره راستش-

 ؟ شد چی نتیجه خوب-

  کنم قبول.. باید.. که... کنم فکر راستش من.. من-

  همینه درست کار: گفت و کرد وارد میز به ای ضربه خوشحالی با

 ؟ چیه پدرم به شما دین بدونم میشه: پرسیدم و کردم نگاهش سوالی

 ؟ نپرسی سوالی وقت هیچ مورد این در میشه: پرسید و کرد نگاهم غم با

 دادم تکون حرفاش کردن قبول نشانه به سری باالجبار و کردم نگاهش کنجکاوی و بهت با

  نگفتم رو چیز یه راستی: گفت نادر آقا که سرکارم برگردم خواستم

 ؟ رو چی-

  نده تغییر رو چیزی این امیدوارم-

  نداره آشپزخونه پایینی سوییت: داد ادامه که کردم نگاهش کنجکاو

 با فرقی چه باشه جدا هم از اش دستشویی حموم و آشپزخونه اگه خوب: گفتم خودم پیش بهت با

  داره دیدم که ای خونه اون

 ؟ چی اش دستشویی حموم: پرسیدم استرس با

  دیگه داره اونو نه: گفت و خندید ریز ریز

 یجادا تفاوت سری یه شاید مسئله این نگرفتم نظر در رو شرایط این من خب: گفتم و کردم اخمی

  کنه
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 درتپ که رو کاری میخواد دلم منم و خوبیه موقعیت این چون نکنه ایجاد تفاوتی بهتره: گفت جدی

  کنه ایجاد مشکلی چندان نباید مشترک ی آشپزخونه یه کنم جبران کرد درحقم

  کنم فکر روش باید-

  ساعت یه-

 ؟ چی ساعت یه: پرسیدم تعجب با

 اب هم بعدش کردن فکر برای داری وقت ساعت یه: گفت و کاوید چشمامو عمق تا نافذش نگاه با

  ببینی جدیدتو ی خونه میریم هم

 من نگارا که ببینیم جدیدمو ی خونه میریم گفت جوری یه چرا واااا سرکارم برگشم و گفتم چشمی

 فقط روز در زنش و پسرش دیدن خونه اون به رفتن با میکردم فکر من کردم قبول درصد صد

  میکنه فرق یکم اوضاع قضیه این با اما دوباره

 اون از و تمیز و خوب ی خونه یه اینکه افتاد نمی اتفاق برام این از بهتر موقعیت باشه که هرچی اما

 یومدنم پیش هرکسی واسه همینجوری و بود معجزه یه بیاد آدم گیر زیبا باغ اون با مجانی تر مهم

 دپیشنها که بود داده اینو ی اجازه بهم بابا که بود این بود ای دیگه چیز هر از تر مهم که چیزی و

  کنم قبول رو پاکزاد آقای

 بدم هخون ی اجاره نبود نیاز دیگه خونه اون تو شدن ساکن با که بود این شرایط بهترین از یکی و

 ایدش و بخرم خونه یه میتونم شد زیاد اندازم پس اینکه از بعد و کنم جمع پوالمو میتونستم و

  کشید باال رو بابا اموال تمام که برداری کاله اون دنبال برم هم بعدش

 گرفتی؟ تصمیمتو: گفت من به رو و اومد بیرون اتاقش از پاکزاد اقای بعد ساعت یک

  میکنم قبول بله-

  جان آیه هستی عاقلی دختر تو آفرین: گفت رضایت با و داد تکون سری

  بدم نشونت رو خونه بریم دخترم شو آماده: گفت میکرد تنش رو کتش که حالی در و

 ؟ االن: پرسیدم بهت با

 ؟ کی پس-
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 ؟ میشه چی کار ،پس آخه-

  مرخصی رفتی کن فکر دختر پاشو: گفت و خندید

 هک داشتم رو این فرصت دفعه این افتادیم راه نادر اقا ی خونه سمت به هم با و شدم حاضر سریع

 برمب لذت لطیفشون و زیبا وجود از قشنگ و ام داشتنی دوست آبی رزهای پیش برم راحت خیال با

 شروع و عزیزم های گل پیش رفتم و پریدم بیرون ماشین از داشت نگه رو ماشین همینکه نادر آقا

 ؟ داری دوست گل: گفت و شد نزدیک بهم لبخند با نادر آقا بویدنشون و نوازش به کردم

  میاورد رز گل برام خونه میومد که هرموقع بابا عاشقشونم: گفتم اشتیاق با

  بود ای العاده فوق مرد پدرت-

 بود دنیا پدر بهترین اون: دادم جواب بغض با

 ترحم با که نادر آقا به رو و کردم پاک رو بود گرفته راه ام گونه رو اجازه بدون که اشکی سریع

 ؟ بدید نشونم رو خونه نمیخواین: گفتم میکرد نگاهم

 75 سویت یه داد نشونم رو جا همه لبخند با

 نادر آقا. کنم اجاره متری 12 اتاق یه میتونستم فقط اطراف این ام اجاره پول با که من واسه متری

 مواد تمام نادر آقا اینکه از بعد. کردنش تمیز به کنم شروع االن همین از بود داده اجازه بهم

 اصرار هرچقدر نادر آقا کردم کار به شروع سریع آورد برام و خرید رو داشتم الزم که ای شوینده

 داخل نادر آقا ساعت نیم حدود از بعد شدم مشغول خودم و ندادم اجازه کنه کمکم ذره یه که کرد

 هک حرفی به توجه بی دید رو بودم خونه سابیدن مشغول وار کوزت ی قیافه با که منو و شد خونه

 و گرفت ام خنده منم نادر آقا سرخوش و بلند ی ها خنده از کرد خندیدن به شروع بزنه میخواست

  پاکزاد آقای میخواستین چیزی: گفتم خنده با خندیدن ریز ریز کردم  شروع

 ؟ پاکزاد آقای نگی بهم میشه: گفت جدی

 ؟ بگم چی پس: پرسیدم تعجب با

 ؟؟ ها کنم پر پدرتو جای بتونم شاید داشتم دختر یه آرزوی همیشه من-

  بگیره بابامو جای نمیتونه چیز هیچ و هیچکس: نالیدم غم با
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  نادر بگو پس: گفت نادر آقا

  نمیتونم من وای: گفتم و گزیدم لب

 ؟ چطور جوون نادر: گفت شیطونی لحن با

  پاکزاد آقای: نالیدم فقط و پایین انداختم سرمو و گرفتم گر خجالت از

  نادر همون پس: گفت ای جدی بالحن

  کنم صدا اسم به رو شما نمیتونم من منید پدر جای شما-

  بابا بگو بهم پس-

  بابا بگو بهم پس پدرتم جای نمیگی مگه: گفت که کردم نگاهش ناراحتی با

 یشپ کاری یه شرکت برم من بابا دختر خوب: گفت ذوق با که دادم تکون موافقت عالمت به سری

  اومده

 ؟ بیام منم میخواین: گفتم و شدم بلند جا از عجله با

  برس خونه کارای به تو نیست الزم نه-

  چشم باشه-

  خداحافظ فعال-

  خداحافظ-

 وت بود ام گشنمه خیلی چون بخورم چیزی یه که آشپزخونه تو رفتم که بود ناهار تایم نزدیک

 نهخو داخل به پاکان ورود مطابقش و کلید صدای که بودم پنیر و نون خوردن مشغول آشپزخونه

 ؟ کنیمی چیکار اینجا... تو...تو: گفت و کرد نگاه دستم تو لقمه و بود پر دهن که من به بهت با شد

 ... پدرتون راستش من... من-

 ؟ نه میدی سرویس ای هرزمینه تو که هستی هایی منشی دسته اون از-

 ؟ چیه منظورتون: گفتم و کردم نگاهش بهت با

 ؟ کو بابا حاال نداشتم منظوری: گفت تمسخر با و انداخت باال ای شانه
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  شرکت-

 ؟ اینجایی چرا تو پس: پرسید تعجب با

  کنم تمیز رو پایینی سویت که گفتن پاکزاد آقای خب-

 ؟ چی برای: پرسید مشکوکانه

  بشم مستقر اونجا من قراره خب-

  من پدر به میندازی خودتو داری که نداری خانواده تو مگه: گفت عصبانیت با

 ؟ چی: پرسیدم تعجب با

 بیرون شبک ما زندگی از پاتو جون دختر ببین: گفت و میز رو کوبید دستشو و اومد سمتم به کالفه

 تو ایبی داده اجازه که کردی خام منو لوح ساده بابای کلکی و دوز چه با نمیدونم میبینی بد وگرنه

  خونه این

 ... پاکزاد آقای... اما.. من...من-

  بیرون هری هم حاال شو ساکت بسه-

 وجهت بی رسیدم وقتی شرکت رفتم و زدم بیرون خونه اون از سریع آلود اشک چشمای و بغض با

 اب داشتن جلسه که پاکزاد آقای و احدی آقای دیدن با که کردم باز رو در گرفتن اجازه و زدن در به

 بود شده نگران من گریون صورت دیدن با که پاکزاد آقای که کردم ای خواهی عذر شرمندگی

 ؟ دخترم شده چی: گفت و شد بلند جا از سریع

  میگم بهتون بعدا برسید تون جلسه به: گفتم بغض با

 رمس باال پاکزاد آقای بعد ربع یه رفتم میزم سمت به منم که داد تکون موافقت عالمت به سری

 ؟ دخترم شده چی: پرسید سریع میکرد نگاهم نگرانی با بود وایستاده

 نمیرم جایی من نیستن راضی هم پسرتون و نگفتین پسرتون به شما نمیدونستم من پاکزاد آقای-

  بهتره که بمونم دوستم ی خونه همون که باشه اینطوری نباشه راضی اش خونه صاحب که

 ؟ گفته بهت چی احمق پاکان اون-

  آورد زبون به خواست دلش ؟هرچی نگفت چی: زدم داد عصبانیت وبا دادم دست از کنترلمو
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  میکنم آدمش: گفت عصبانیت با

 وسایلتو دوستت ی خونه میری هم تو: گفت و برگشت سمتم به که رفت خروجی در سمت به و

  میشی مستقر ات خونه تو فردا و میکنی جمع

 .... اما-

 تو نمیذارم بیرون بندازم رو یاقی ی پسره اون شده منم خونه اون صاحب. آیه نداره اما دیگه-

  بشی خیابون و کوچه ی آواره

 که ای صحنه همش میچیدم جدیدم ی خونه تو رو وسایل فرنوش کمک با که روز اون فردای

 مامچش جلوی از عصبانیتش از پر و پرتمسخر نگاه اون بود چشم جلو بود دیده منو دوباره پاکان

 خالی زا بعد و رفتیم رستورانی به فرنوش با ناهار موقع شد تموم کارم اینکه از بعد نمیرفت کنار

 ... رفت شون خونه به فرنوش و شرکت به من جیبامون کردن

 ههمرا شرکت از برگشت ی موقعه همین خاطر به بود نشده پاکان زن از خبری اصال روز دو این تو

  بپرسم سوال ازش گرفتم تصمیم نادر آقا با

  نادر آقا-

- 

  نادر آقا-

- 

 ؟ نمیدین جواب چرا-

  دلیل دو به-

 ؟ ان چی ها دلیل این خب-

 

 تفادهاس باید مفرد شخص اول پس نفرم یه من اینکه دو بابا بگی من به بود قرار تو اینکه یک-

  بگی میخواستی چی بگو هم حاال جمع شخص سوم نه کنی

  دارم سوال یه-
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  بپرس-

 ؟ کجان بپرسم میخواستم نبود پاکان آقا همسر از خبری روز دو این-

 ؟؟؟؟ همسرش: پرسید برزخی ی قیافه با و کرد وحشتناکی ترمز

  ودب پاکان آقا پیش بگیرم رو پرونده رفتم که روز اون که خانومی همون دیگه آره: گفتم ترس با

 ؟ دیدیشون وضعیتی چه تو: پرسید و کشید موهایش به دستی عصبانیت با نادر آقا

 وضعیت بدترین در که بود جواب  این ی دهنده نشون خودش بود من خجالت روی از که سکوتی

 ممکن

 رروپ اینقدر دیگه پاکان میارم در رو پدرت: زد فریاد و کرد روشن رو ماشین عصبانیت با نادر آقا

 ؟ میکنی باز من ی خونه تو رو دخترات دوست پای که شدی

 ؟ بود مجرد پاکان یعنی کردم نگاه نادر آقا به بهت با

 ... بودم نگرفته نظر در رو شرایط این من نداشت امکان این نه

 (نیست درستی چندان ادم پسرش شنیدم من)

 ...بافرهودبود حق پس

 ...نبود پاک پاکان

 خودم وموقعیت پاکان به راه طول تمام هم ومن رفت خونه سمت به سرعت اخرین نادربا اقا

 ...ناپاک بودو مجرد پاکان...فکرمیکردم

 ...نبود من برای امنی جای مطمئنا خونه اون و

 ... میکردم چیکار باید

 ...اما اینا فرنوش خونه برمیگشتم دوباره باید مطمئنا

 رامب میخواست انگاری نادرکه اقا... شدن معذب... سربارشدن...میبستن پامو و دست چیزایی یه

 من هک هست حکمتی یه کار تواین یعنی کرد تایید تصمیمو اون...تربابا مهم وازهمه...کنه پدری

 .. فکرمیکردم شد متوقف خونه مانند دروازه در نادرمقابل اقا ماشین که تاوقتی...عاجزم ازدرکش
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 یابمونم؟؟؟ برم.

 با شههمی که بابا یاحرف کشونده راهه بی به منو جاها خیلی توزندگیم که بدم گوش عقلم حرف به

 ادهپی سریع هم من دررفت سمت وبه شد پیاده اعصبانیت نادربا اقا... شدم موفق هاش راهنمایی

 یه که ازاین همیشه...بود گرفته فرا پامو سرتا عجیبی استرس... افتادم راه سرش وپشت شدم

 ای هخاطر ندارم یاد به... میترسیدم بایستن هم ومقابل بشه دعواشون وفرزند مادر یا فرزند پدرو

 خوب میکردم سعی ومن بود خوب اون همیشه چون... باشم کرده دعوا بابا با روکه

 ومن... هاباالرفت پاکانوصدامیزدازپله که درحالی واقانادربااعصبانیت شدیم واردساختمون...باشم

 باال قهطب رسیدم وافتادن پام خوردن بارپیچ میپیچیدبعدازدوسه وپام دست به مدام که باچادرم هم

 کردم بودسعی پوشیده وشلوارک تیشرت اومدیه بیرون ازاتاقش خونسردی باحالت پاکان

 رشدخت نبودودوست همسرش زن اون بودم نفهمیده چراتااالن...امانمیتونستم نکنم زیادنگاهش

 بود؟؟؟

 خبرته؟ باباچه شده چی:کردوپرسید واقانادرنگاه من به باتعجب

 شتانگ پاکان... بینیش خوردبه صاف کردکه حوالش محکمی بردومشت یورش سمتش اقانادربه

 کردکه اقانادرنگاه زدوبه من به کشیدوپوزخندی ازبینیش شده جاری خون شصتشوبه

 ؟من نمیکشی توخجالت:دیواروفریادزد به وچشبوندتش یقشوگرفت اقانادربااعصبانیت

 کی؟ یاددادم؟ گناه بهت کی کردم؟ بزرگ تورواینطوری

  هیچوقت:داد کردوجواب خونسردنگاهش پاکان

 دوست رسیده جاییم به کارت تازه بایکی هرشب هرشب افتادی وضع این به چرااالن پس-

  من؟ توخونه دختراتومیاری

 هست منم اینجاخونه-

  نیست نه-

 بیاد راه باهات که کنی بایدساپورتش البته اونه حتماخونه:کرد اشاره من به پاکان

 میامازیرچش پایین سرموانداختم...فکرمیکردم من بودکه حیاترازچیزی پسربی این شدم سرخ 

 ینا شوپاکان خفه:گفت کوبوندوفریادکنان صورتش به روهم دوم اونابوداقانادرمشت به نگاهم

 .میبینی خودت رومثل همه که شدی غرق توانقدرتوگناه تره پاک گل دخترازبرگ
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 ...خودپندارد کیش رابه کافرهمه:گفتم شنیدم خودم فقط که اقانادرطوری حرف درادامه هم من

 شنگاه واینباربااعصبانیت دستشوگرفت شدومچ مانع پاکان که سوموبزنه اقانادراومدمشت

  کن تمومش بسه:کرد

 مترپریدم یه باصداش که بست درومحکم سرش وپشت رفت اتاقش سمت به وسریع

 سیرپلهم یانگاهی حرف کشیدوبدون صورتش به دستی اقانادرکالفه... روقلبم هواودستموگذاشتم

 رفتگ دلم... یکردمومسیررفتنشوتماشام بودم همونطوراونجاایستاده هم من...گرفت هارودرپیش

 پسرش الودشدن بخاطرگناه که پدری برای...بودن وایساده هم توروی که پدروپسری برای

 سردرگم بدی تودوراهی که خودم وهمینطوربرای بود متضاداسمش که پسری بودوبرای ناراحت

 تخابان یه فقط وجودنداشت امابهتری... بهترباشه برام میتونست کدوم... یاموندن رفتن.... بودم

 کانبودپا پاک ودل چشم برادرش...بودواینجاپاکان فرنوشینابرادرش توخونه...بدوبدتر بودبین

 اشپزخونه یک وفقط خصوصی خونه واینجایه داشتم خصوصی اتاق یه اونجافقط...ناپاک

 دارم ینیق...اقانادرصالحمومیخواد... کنه پدری اقانادرمیخوادبرام...باباتصمیموتاییدکرد...مشترک

 انهپشتو تومسیربادچون میرم...معنانداره تردیددیگه پس... دارم صالحمومیخوادیقین بابام...

 پشتمه خداهم میکنم حس...وخدا پدرمه که مردی... کنه میخوادپدری که مردی... دارم محکمی

 نپاکا دراتاق...امیدتو خدایابه...جلو خداوبرم دست بایدخودموبسپرم...بایدتردیدودورکنم پس

 اومدم خودم به تازه بازشدومن

 چوبی ردهن به بودکه زیادی زمان امامیدونستم بودموفکرمیکردم اونجاایستاده مدت چه نمیدونستم

 حظهکردامال تعجب بادیدنم پاکان بودم شده افکارم سروته بی دردنیای وغرق بودم داده تکیه پله

 کرده درست خودش برای که یازسوءتفاهم...گرفت متعجبشوپوزخندمعناداری نگاه بعدجای ای

 کرده ظشحف همیشه که نجابتی میگرفت پاکیمونشونه که بودتهمتی تهمت چون میشدم بوداذیت

 خیلی...شد نزدیک...اومد سمتم به کردم نگاهش ومستقیم ایستادم صاف دیدنش محض به...بودم

 امپ...که...عقب رفتم دیگه قدم یه جلواومدومن دوباره برداشتم عقب به قدمی...ترسیدم نزدیک،

 .کردم نگاه پاکان وبه گفتم آخی زمین شدوخوردم کشیده گیرکردوسرم چادرم سربه ازپشت

 صورتم روبه هاش تهمت مشت که ازپوزخندی گرفت حرصم...ترشد غلیظ پوزخندش

 دمش خیره بهش وباترس کشیدم صورتموعقب هم کردمن صورتشونزدیک شدروم، خم...میکوبید

 کوچولوترسیدی؟ خرگوش:گفت ارومی باصدای

 تمسخرامیزبدم؟ لحن این به میتونستم جوابی چه کردم سکوت
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  نمیزنم دست پدرم مونده پس به نترس:داد ادامه خندیدوباحرص

 روازم کشیدن نفس قدرت حتی بودکه اونقدرسنگین حرفش شد حبس توسینه نفسم

 ابهت که مونده؟من؟منی پس...حرفشومرورمیکرد فقط ذهنم...بود هضم غیرقابل تهمتش...گرفت

 مونده پس خداداد حسین سرهنگ ء یدونه ؟یکی من...بودم نگرفته نامحرمم یه دست حتی حال

 کردم بغض...میده اختصاص دخترت روبه القابی چه پسرباوقاحت این ببینی که بودم؟باباکجایی

 چیزدرست هیچ باگریه باش محکم:پیچید باباتوگوشم حرف که بودم گریه اماده معمول طبق...

 ...کن اشکاتوپاک پس نمیشه

 کمیمح بودباسیلی کرده منتقل بهم پسرباتهمتاش این روکه منفی وانرژی دادم روقورت بغضم

 ناولی این.... حتمافکرنمیکردبزنمش...زد خشکش که کوبوندم صورتش به کم فاصله ازهمون

 ...بود وسط پاکیم پای نجابتم پای چون بلندمیکردم روکسی دست باربودکه

 یعنی داشت پدرم که چیزی ترین مهم پای وقتی که میدادم نشون بایدبهش

 امانگاهش... میگرفتم زهرچشم بایدازش...میکنم هرکاری باشه وسط وهمینطورآبروم...!!!خودم

 باش محکم جانزن آیه:تشرزدم خودم به...کنم بودخودموخیس مونده کم بودکه اونقدرترسناک

 چراهنوزروزمین امامن... بودم چقدرموفق امانمیدونم کنم ظاهرخونسردموحفظ کردم سعی

 کنزدی نزدیک وبهم ایستاد صاف هم اون که ایستادم وصاف بلندشدم ؟؟؟سریع... بودم درازکش

 ازصورتم کمی بافاصله صورتش که زمانی وفقط نرفتم مجددعقب افتادن شدامااینبارازترس

 کردی؟ غلطی چه:غرید صبیع...کشیدم صورتموعقب قرارگرفت

 هم ذره هی حتی سیلی بدترنبوداون زدین بهم که ازتهمتی نظرم به:گفتم میلرزیدم ازترس بااینکه

 نکرد درونموخالی ازاتیش

 ببره نازبی و خردکنه بشکونه چیزوبزنه همه که طوفان یه بودم ترشدمنتظرطوفان عصبی نگاهش

 ودچیب درراه که باطوفانی عاقبتم نبود معلوم چون حرفامومیگفتم ادامه طوفان شروع امابایدقبل...

 پس:دادم ادامه بابغض...قراربگیرم طوفان وبعددرمسیراین حرفاموبزنم حداقل.... میشه

 کی پدرم کیم؟تومیدونی من میدونی؟ها؟تومیدونی چی ؟توازمن میدونی مونده؟؟؟توچی

 چرامنشی کنم؟تومیدونی اینجازندگی چرااومدم مرده؟چرامرده؟تومیدونی بوده؟چطوری

 میدونی؟ چقدرخوبه؟توچی پدرت پدرتم؟تومیدونی
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 ... مونده؟ پس میگی بهم که میدونی چی توازمن:فریادزدم

 سرخوردن هام روگونه گرمم های اشک... محیطوفرارفت شکستنش وصدای شکست وبغضم

 نمیدونم...بود بهت...بود حاالتعجب...پاکان احساس بی نبودتوچشمای خبری ازطوفان دیگه...

 شده طوفانی شدن آروم باعث چیز چه بودم نفهمیده... کرده تعجب فکرمیکردم من شایدم...

 مردغریبه باریه اولین برای که بودم نفهمیده حتی من...میکرد نابودم مطمئنا بودکه

 یک قراردادن خطاب برای"تو"کلمه کاربردن باربودبه اولین واین...بودم کرده خطابش"تو"...رو

 یدفعه کردکه نگاهم باتعجب مدت وچه ریختم اشک مدت چه نفهمیدم وهمینطورهم...نامحرم

 که دارین سالح شمادخترایه:رولبش دیگه زهرآگین حرف پوزخنداومدویه ودوباره رفت تعجب

 الحتس ازاین ای خونه تواین که تاوقتی باشه امااینویادت میکنین استفاده مامرداازش فریب برای

 بکنم سالحت خلع چطوری بلدم خوب من چون نکن استفاده

 فریب داشتم؟دخترابرای سالح من... همونجاایستادم مات هم ومن رفت اتاقش دورشدوبه ازم

 شدهن هم بابانزدیک اسلحه به حتی حال تابه بود؟من چی منظورش شدم داشتن؟؟؟گیج مرداسالح

 لمس محض وبه کشیدم باالانداختمودستموروگونم ای بودم؟؟؟شانه چطورمسلح پس بودم

 بدم فریبش بااشکام نمیخواستم امامن...سالحموپیداکردم... اشک قطرات باخیسی سرانگشتام

 برداشت اشتباه دوباره امااون... بودم ناراضی اشکهام موقع بی ازسقوط حتی من...

 ریهگ تانتونم! دربیاره چشماموازکاسه بکنه؟چطوری؟حتمامیخواست سالحم خلع میخواست...کرد

 ودنبالر واشپزخونه پایین سالن کل رفتم هاپایین وازپله زدم اتاقش دربسته به پوزخندی کنم

 نشسته صندلی بودروی درست وحدسمم باشه حیاط زدم نبودحدس اماپیداش اقانادرگشتم

 چه... داشت حقم عصبیه بودهنوزهم بودمعلوم گرفته ضرب حیاط فرش سنگ روی بودباپاش

 بشینم؟ ونممیت:ایستادم ومقابلش جلورفتم... باشه ناخلف پدتربدترازاوالد یه برای میتونست چیزی

 پاکان بین که اتفاقی به توجه بی میکردم سعی که درحالی هم دادومن سرتکون

 یدونستمنم نشستم مقابلش صندلی روی بودلبخندبزنم افتاده وپاکان من واقانادروهمینطوربین

 هنمیچرخیدک روزبونم ای واژه هیچ بااینحال... کنم نبایدسکوت میدونستم ولی بگم بایدچی

 بزنم بایدحرف که منم این.بگی چیزی نیست الزم:کرد اقانادرراحتم

 بدهکارم بهت عذرخواهی یه آیه:داد زیرادامه سربه نگفتم چیزی هم من کرد سکوت
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 که پسری پسرم، که بهت نگفتم من:ردک ناراحت روهم من که غمگین نگاه کردیه نگاهم 

 پسرم که نگفتم من...چقدرگناهکاره باشه پاکدامن تاهمیشه گذاشتم اسمشوپاکان

 راتونحتماب...بگین نتونستین که میدونم نیست عذرخواهی به نیازی: کردم حرفشوقطع سریع

 کنه هدایت راست راه به روهم پاکان اقا انشاءاهلل خدا...میدم حق بهتون...بوده سخت خیلی

  کرده تربیت دختری همچین که مرحباگفت پدرت بایدبه:زد لبخندی

 جان آیه:اقانادرگفت...بود باالرفته پدرم عزت که رفتارکردم طوری بودم خوشحال لبخندزدم

 تصمیمت اگه تیح واینوبدون میکنم قبول بگیری که یامیری؟هرتصمیمی تصمیمتوبگیراینجامیمونی

  پیداکنی خونه یه هرطورشده میکنم وکمکت نمیذارم بازتنهات باشه هم رفتن به

 جای...نبود فکرکردن جای پس...بودم تصمیمموگرفته من... بودم قبالفکراموکرده من

 دلم...اینجابمونم میخوام من:گفتم لبخندی با...میکردم بایدتصمیممواعالم االن...تردیدنبود

 کنم میخوادباباصداتون

 هک باباداشت به دینی چه بدونم داشتم دوست خیلی... پراشک شدوچشماش عریض لبخندش

 .بود خوب میدادوبامن اهمیت من انقدربه

  میدم قول کنه اذیتت پاکان نمیذارم باش مطمئن عزیزم میکنی کارخوبی:اقانادر

 ورکرده شعله تودرونم پاکان که آتیشی کردن خاموش بودبرای کافی مردونه قول وهمین

 دلم همیشه راستش:گفت اقانادرباحسرت...بود

 برامدخترنداشتمو تاجای توهستی که خوشحالم نشدخیلی اماخب باشم دخترداشته یه میخواست

 پرکنی

 ...اباب...کنین پدری...پدرباشین تابرام...فرستاد شماروبرام بابابعدازخودش که خوشحالم منم-

 یدین...دین ادای... باشه چی خوشحالیش دلیل میزدم حدس... دیدم روتوچشماش خوشحالی برق

 حرف راجبش نداشت اقانادردوست که دینی...جزییاتشونمیدونستم ومن داشت پدرم به که

 سح چون نمیشه ناراحت باباازم بودم مطمئن کنم باباصداش میخواستم دیگه...اقانادر...بزنه

 گبزر خالی جای یتونستاقانادرنم بااینکه... تاجاشوپرکنه فرستاده اونوبرام خودش میکردم

 تواین...ودب قلبم خواسته یکیش... دلیل هزاران به... کنم باباصداش امامیخواستم پرکنه پدرموبرام
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 تهخواس...چطورمیتونستم کنم بودباباصداش خواسته بودوازم خوب خیلی اقانادرباهام کم مدت

 ؟؟؟...پدرانشوردکنم

 

 گذاشتم روسرجاش سجاده... بشه مچاله شدقیافم باعث ام معده سوزش کردم اموجمع سجاده

 بسح تاخودموتوخونم بودم کرده وسیربودنوبهانه...بودم نخورده شام کشیدم شکمم به ودستی

 روشدن ازروبه میترسیدم چون برم بیرون خودم ازسوییت نمیخواست دلم... کنم

 درامان وپوزخنداش هاش ازنگاه بابابودامابازهم یعنی...اقانادر که هرچقدرهم...باپاکان

 نمازصبح برای هامیشد زن واردحریم. راحتی به که مردی بودومسلما صبح اماحاال...نمیموندم

 چیزو خداهمه چیزومیبینی تویه!نکن قضاوت آیه:تشرزدم خودم به...بیدارنمیشد

 وازچندتاپله قفلشوبازکردم دررفتم سمت وبه کردم وچادرمومرتب گفتم ی استغفراهلل

 ستمبودومیتون روپوشونده ازنورخونه ای هواهاله ومیش توگرگ. کشیدم اطراف به سرکی...باالرفتم

 خلدا وبه آشپزخونه دورفتم باحالت سریع... نبود کسی حدسم طبق باشم دیدداشته اطراف به

 ه؟؟نگاهموب بودن خورده پاکانوباباچی پیدامیشدجزغذاپس هرچیزی توش کشیدم سرک یخچال

 سهم کاش...بلندشد ازنهادم آه. شدم مواجه زباله پیتزاتوسطل های طیباقو که چرخوندم اطراف

 !!میداشتن رونگه من

 برق چشمام خیاروگوجه بادیدن روببندم دریخچال وتاخواستم بردم وپنیرپناه نون به دوباره

 هولقم وسرمیزنشستم کردم روآماده چی همه سریع...ازعزادربیارم دلی حسابی میتونستم...زد

 بی بخاطرطعم که درحالی جویدن به کردم شروع وبالذت زورجادادم به دهنم وداخل گرفتم بزرگی

 تودرگاه مردقدبلندی بادیدن یدفعه بود رولبام وپنیرلبخندی خیاروگوجه شده نظیرمخلوط

 نمایان پاکان ی چهره تابید جلواومدونورروصورتش به قدم مردقدبلندیه ماسیدوقتی درلبخندرولبم

 ردمک روپرآب کریستال ولیوان آب سمت بردم دست وسریع افتادم سرفه به پریدگلوم لقمه شد

 که ردمک نگاه پاکان به متعجب بدم بزرگوقورت لقمه داشتم سعی که باالودرحالی رفتم نفس ویه

 شدست وتاخواست نشست روم اومدروبه میکردوسریع میزنگاه به توچشماش خوشحالی بابرق

 چیکارمیکنین؟:هنوزپربودگفتم که بادهنی بره نون سمت

 هی به متعلق کرده ایناروآماده که دستی نیست مهم برام واالن گشنمه:کردوگفت نگاهم بااخم

 مهمه ام معده فقط االن دختره
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 اجازه بهتون که من:گفتم باحرص بودبخاطرهمین انداخته تیکه گرفتن اجازه جای کردم اخم 

 ندادم

 نگاهش آروم آروم!!!اماخونسردبود بشه عصبی فکرمیکردم...نبود عصبی.کرد نگاهم مستقیم 

 میکردم روحس نگاهش سنگینی اماهمچنان...نگاهمودزدیدم شدم معذب شد طوالنی

 

 کردم بودنگاهش ساخته که ازجوی شدن خارج برای میکردکه همونطورنگاهم گذشت مدتی

 بخورید شماهم خب خیلی:وگفتم

 !دش هم وموفق!ودرآخرتسلیمم کنه معذبم...همینومیخواست که انگاری زد ای لبخندپیروزمندانه

 !کورشده بادیدنش اشتهام کردم حس شدامامن خوردن مشغول وباولع گرفت لقمه خودش برای

 گرفته روازم اون بازیرکی بوداماپاکان من مال که میکردم نگاه ای خیاروگوجه به باحسرت

 چرانمیخوری؟:کرد نگاهم باتعجب.بود

  کورشد اشتهام:دادم جواب صادقانه بفهمم اینکه بدون

 کورشد؟ اشتهات دیدی منوکه یعنی:وگفت گردشدن چشماش

  نه نه: گفتم وسریع اومدم خودم به

 باتعجب کردم حس روروخودم نگاهش که شدم لقمه گرفتن ومشغول نون سمت ودستموبردم

 شده؟ چیزی:کردم نگاهش

 داری؟ بابابارابطه چندوقته:پرسید یدفعه

 تونستمی خوب کردم زندگی که چندسالی تواین بود تنهاآدمی مردمقابلم دادم وباصدابیروننفسم

 چپ علی کوچه روبه خودم!!داشت من کردن واذیت توعصبی زیادی مردمهارت این.کنه عصبیم

 هگوش بازباپوزخندی امااون شدم استخدام منشیشون عنوان به که ماهه یه نزدیک: وگفتم زدم

 کردی؟ بدرش ازراه بودچطوری بابامرددرستی:روزد خودش حرف لبش

 یچ حرفامیخوایدبه بااین اقاپاکان:گفتم وحرصی کردم نگاهش رومیزوعصبی کردم روپرت لقمه

 کنید شدیدعصبیم موفق میگم من؟تبریک کردن عصبی برسید؟به
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 واممیخ فقط:گفت کنم نزدیک لبم به وتاخواستم لیوانوپرکردم آب بطری سمت روبردم دستم

 ؟ میده چقدربهت ماهی دیگه؟ سوال یه سردربیارم، ازرابطتون میخوام.بدونم

 هزار700-

 میای؟ راه باماهم خانومی خب کرده روپیدا آدمی باباخوب پایینه قیمتت خوبه-

 امشبم همین ببری لذت خودتم میدم قول:گفت آوری بالبخندچندش که کردم نگاهش متعجب

 ازبابابهترباشم که میدم قول خوبیه زمان

 دنیاتودلم غم تمام.دردگرفت ازحرفاش قلبم.بود گذرونده واقعاازحدش مردوقیح این.زد خشکم

 باهاش که نبودم دخترایی ازجنس من.بودم عصبی وناراحتی وغصه امابیشترازغم نشست

 هدیگ.میداد روبهم ای پیشنهادوقیحانه بودوچنین هامانندکرده اون روبه من امااون سروکارداشت

 نروباصدابیرو ونفسم پاشیدم صورتش روبه لیوان داخل آب کنم روکنترل خودم نمیتونستم

 تهمت داشت هنوزهم تربوداون عصبی من امانگاه انداخت بهم وشوکه عصبی نگاهی.دادم

 می خودش واسه...وحقیقتوببینه بده گوش من حرفای بخوادبه اینکه میزدبدون

 ناپاک مآد ازاین گستاخی، همه بودازاین گرفته حرصم...میپوشید بودکه بریدومیدوزیدوجالبتراین

 فریادشبود؟؟با گذاشته آدمیوتوسرنوشتم چنین بودکه خداچی حکمت یعنی...بود پاکان اسمش که

 ؟؟...دختره خوردی گوهی چه:هوا مترپریدم یه

 ولی هنشایدنسوزو تهمت...افتادم ای یادجمله!دنیابود تهمت بدترین فحشش یابهتربگم حرفش

 من روح نمیکرد تهمتاروحموسیاه امااین...بردم پی جمله این حقیقت به تازه...میکنه قطعاسیاه

 قوی نهک سرکشی امانذاشتم توگلوم نشست بغض دوباره...خاکسترمیشد داشت...میسوخت داشت

 کنید خواستیدبارم هرچی نمیدم اجازه بهتون:گفتم فریادکنان خودش مثل ومحکم

 بودروگفتم الیقت که هرچیزی نخواستم ازاجازه من:گفت تمام باوقاحت 

  شماندیدم انگیزی رقت به تاحاالآدمی: دادم تکون تاسف حالت به سری

 دبختب انگیزی درمیاری؟تورقت زندگیتوبابدنت خرج یاتوکه انگیزم رقت من:شد غلیظ پوزخندش

 !میکنی پنهون گناهاتوزیرچادرت که

 ونجابتم بودپاکی من حیای چادرم،...نبود گناهام سرپوش وقت هیچ چادرم...شکست قلبم

 پراشک ؟؟چشمام کنه اینطورصحبت بودنم چادری ی درباره چطورمیتونست...!بود حجابم....بود
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 کستنمش تاصدای بشکنم توخلوت میدادم ترجیح بشکنم مردظالم این مقابل شدامانمیخواستم

 ...پاکان امثال واسه خنده سوژه نشه

! نداره گفتن به نیازی که اونقدرواضحه دلیلشم...انگیزید شمارقت نظرمن به:گفتم

 افتادم وباپشت لیزشدوسرخوردم زیرپام زمین که درمیرفتم سمت وبه ازسرمیزبلندشدم

 بره؟آخب پی قشنگم های خصلت به تااونم! میفتادم؟ پاکان حتمابایدجلوی!! لعنتی...روسرامیکا

 پاکان هب نگاهی ونیم بودبلندشدم روکمرم دستم که درحالی...خیلی...دردمیکرد کمرم.گفتم بلندی

 هاماشک آشپزخونه از اومدن بیرون محض به و نگاهموگرفتم میکردسریع خونسردنگاهم انداختم

 از ناشی درد نه بود زده روحم به پاکان که بود هایی زخم از ناشی که اشکهایی... کردم رها رو

 ...خوردن زمین

 *پاکان*

 رینشی با که دختراییه دسته اون از بود معلوم نشست لبام روی لبخندی شد خارج در از همینکه

 صبحی سر که نبود گشنش ؟مگه رفت گذاشت کرد قهر چرا حاال باشی شاد میتونی بازیاشون عقل

 بخوره؟؟ چیزی یه که بود اومده

 .... چه من به اصال: گفتم و انداختم باال تفاوتی بی با ای شونه 

  آوردم در عزا از دلی یه که اینه مهم: گفتم و کشیدم شکمم به دستی

 !بیرون غذای ،همش فود فست همش بودم نخورده سالم چیز یه که بود وقت خیلی

 تو رفتم و گذاشتم میز رو همونجا رو ظروف و ظرف بود میز روی که هرچیزی کردن تموم از بعد

 به کردم فکر هرچی ؟اما شدم بیدار ساعت اون چی برای من اصال که کردم فکر این به اتاقم

 که یدنکش ثانیه به و افتادم تختم روی و انداختم باال ای شونه بیخیال پس نرسیدم ای نتیجه

 .... کشید خیال اقیانوس عمق به منو خواب دستای

  لعنت رکهمع مگس خر بر: گفتم عصبانیت با شدم بیدار موبایلم صدای با که بود صبح 7:30 ساعت

 ؟ بله: گفتم اخالقی بد با و برداشتم تختم کنار دراور روی از رو گوشی

 منشی بود سمیرا
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 بیای نمیخوای جان پاکان: داد جواب نازش از پر و لوند صدای با!جذاب و خوشگل شرکتم جدید

  شرکت

 و کردمی صدا اسم به رو رییسش نشده هیچی هنوز که بود پررو اینقدر که دختری به زدم پوزخندی

 .... اضافه اسمش ته به جانم

  عزیزم میام االن: گفتم گرانه اغوا لحنی با

 گفت بلندش ی خنده ی ادامه در و زدم خفیفی عق تلفن پشت که کرد ای عشوه از پر ی خنده

 منتظرتم:

 ونهصبح تند تند داشت که دیدم رو بابا  رفتم آشپزخونه سمت به و کردم قطع خداحافظی بدون

  دهکر آماده صبحونه آیه بیا بابا پاکان: گفت که رفتم یخچال سمت به بهش توجه بی میخورد

 یا کرده فرض دراز گوش حیوون منو نمیدونم من زده کتک منو دیروز که انگار نه انگار اه اه اه

 نمک رفتار جوری و بزنم فراموشی به خودمو منم میشه دلیل زده فراموشی به خودشو اون. خودشو

 ؟ دارم آلزایمر انگار که

  میگیری درد معده نخور آب خالی معده: گفت که بخورم خواستم و ریختم آب از بهش توجه بی

 چیز یه ابی: گفت و کشید دستمو که بیرون برم خواستم و کشیدم سر رو آب الجرعه بهش توجه بی

  ها میکنی ضعف سرکارت بخور

  بیفتم ضعف و غش به صبحانه نخوردن یه با که ام ساله 10 بچه دختر من مگه: کشیدم داد

 و یا شیشه چیز یه افتادن مطابقش و چیز یه افتادن صدای یهو زدم که بلندی فریاد اتمام از بعد

 نفراومد یه آخ

 ؟ شدی چی آیه: گفت و پرید جا از سریع بابا که کردم نگاه بابا به تعجب با 

  نمیخواستم.. من... من: گفت آلودی بغض صدای با آیه

 و عسلی میز به خورده و کرده گیر فرش الی پاش خانوم بعله دیدم که رفتم پذیرایی سمت به

 اب شکونده رو بودم خریده استانبول از پارسال که رو ام عالقه مورد قیمته گرون ی عتیقه گلدون

 ! احمق پای و دست بی ی ؟دختره مگه کوری: زدم فریاد شکسته گلدون دیدن
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 دهش تیکه هزار قطعات دیدن با و رفتم گلدون سمت به. پایین انداخت سرشو خیسش چشمای با

  پاکان: زد داد بابا که شدم ور حمله سمتش به. گرفت اوج عصبانیتم اش

 با آیه هک گفتم بلندی آخ پام تو رفت گلدون از تیکه یه که شدم متوقف سرجام لحظه یه بابا داد با

  نزدیکا نیا: گفت و کشیدم کنار خودمو که اومد سمتم به و شد بلند جاش از اضطراب

  میاد خون داره پاتون: گفت و کرد نگاه بهت با

  میکنی فلجم میگیری بدتر کنی کمکم تو نکرده الزم-

 از من وگرنه دارین مشکل من با که شمایین این نیست اینطور هم اصال: داد جواب جسارت با

  نداشتم شما با ای دشمنی هیچ هم اول همون

  ببندم پاتو بیام جایی یه بشین آروم پاکان– بابا

 و تدس بی خیلی میدونستی: پرسیدم روم به رو جسور دختر به رو نشستم کاناپه روی اخم با

  پایی؟؟

 جماعت دختر مگه! بود عصبانیت از مطمئنا. عصبانیت یا بود خجالت از نمیدونم. شد سرخ

 ؟ چی یعنی خجالت میدونست

 و نمیترسیدم من نمیزدین داد اگه شما: گفت میکرد بیشتر رو تعجبم که آرومی صدای با

 ... یعنی....خب....

 ؟ من از اونم ترسیدی بگی میخوای یعنی: گفتم و خندیدم بلند

  نمیزنه داد مادرش و پدر سر آدم راستی! ترسناکید واقعا شما: داد جواب صادقانه

  بگی بهم تو بود مونده همینم: گفتم بدی لحن با و زدم پوزخندی

 من: گفتم داشت من از کردنشون پنهون در سعی و بود زده حلقه توشون اشک که چشمایی با

 ... باشم پاهاش و دست بوسیدن مشغول وقتمو ی همه و باشه زنده پدرم حاضرم

 فتگ و کرد بود شده سالن وارد تازه که بابا به  رو گلوش توی بغض از شده خراشیده صدایی با و

  پایین میرم من:

  بریم هم با کن صبر-
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  رفت بیرون خونه از سرعت به و گفت چشمی لب زیر

  بشه خوب پات زخم تا شرکتت نرو امروز میخوای: گفت و کرد پانسمان پامو سریع بابا

  برم میتونم نکرده الزم-

  شده دیرم دیگه برم من میلته هرجور-

 زا و برداشت آشپزخونه اپن روی از رو کتش سریع هم بابا که دادم تکون باشه عالمت به سری

 نکهای با داشت فرق بود اطرافم که دخترایی با دختر این میکردم فکر که هرجور رفت بیرون خونه

 ناز و دیلون هیچ.... من جلوی شاید البته میکرد رفتار باهاش احترام با خیلی اما داشت رابطه بابا با

 تا بود اومده صبح دم که موقعی حتی بود پوشش مراقب... نبود حرکاتش و رفتار توی هم ادایی و

 حتی که  پدرش از عالقه و عشق با جوری..... بود وچادرسفیدگلدارسرش روسری بخوره چیزی یه

 شپزخونهآ به داشته رو دنیا پدر بهترین انگار که میکرد صحبت بود نذاشته باقی براش هم خونه یه

 لقمه ات چند و نیاوردم طاقت بازم اما کشیدم پوفی شده سرد مرغ تخم و سوسیس دیدن با و رفتم

 خم برام کمی و ایستاد باالجبار نگهبان ورودم با که افتادم راه شرکتم سمت به سرعت به خوردم

 ؟ هستین خوب مهندس جناب سالم: گفت و شد

 لهحوص کن پارکش: گفتم و گرفتم سمتش به رو سویچ و شدم پیاده ماشین از بهش توجه بی

  برم پارکینگ تا ندارم

 زما کارکنانم که داشت اهمیت چه دادم ادامه راهم به بیخیال منم و گفت ای کشیده چشم غیض با

 که ادهس نگهبان یه اینکه خاطر به حاال که میکرد ایجاد برام تفاوتی چه اونا تنفر میومد؟ بدشون

 میراس شدم وارد همینکه رفتم شرکت سمت به بگیرم؟ وجدان عذاب  نداره زندگیم تو نقشی هیچ

 اومدید خوش پاکزاد جناب سالم: گفت خودشیرینی با

 خ بگم بهش بار یه میخواست دلم خیلی

 و رت کشیده رو کلمات هرچقدر میکنن فکر چرا دخترا این نمیدونم! درنیاد صداش دیگه و شه فه

 چهب رو صداشون که دیدم رو دخترا از بعضی بود خوب که سمیرا ؟حاال ترن جذاب کنن ادا تر لوس

 زبون ی ساله یک ی بچه یه با که میداد دست بهش حس این آدم میزدن حرف و میکردن گونه

 لیصند روی آرمان. رفتم اتاقم به و دادم تکون سری سمیرا زدن بال بال به توجه بی! طرفه نفهم

  رییس سالم: گفت بیخیال من دیدن با میچرخید خودش دور الکی و بود نشسته ام
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 ؟ ابازی چرخ چرخ اینجا اومدی دیدی دور منو چشم دوباره تو: گفتم اخم با

  میده کیف خیلی ریاست صندلی با چرخیدن اصال پاکان جون: گفت و زد قهقه

 اشیب رییس میخواست دلت خیلی: گفتم میاوردم در رو کتم که حالی در و انداختم میز رو کیفمو

  شراکت پای میذاشتی بیشتر پول

 نقدرای نوپا شرکت یه کار نمیکردم فکر من ضمن در نمیکنن پارو پول شما بابای عین که همه-

  بگیره

  بابام دل ور همون میرفتم نداشتم خبر اینکار سود از اگه من میره کاله سرم من کردی فکر-

  بابات دل ور بری میتونی نشده دیر هنوزم خب-

  باشم مستقل میخوام من نرو اسکی من مخ رو اینقدر بیرون گمشو برو بیا آرمان-

 ؟ نداری اعصاب باز تو چته بابا باشه-

 حاال. مباش گفته! میکنیا بازی فلک و چرخ من صندلی با من اتاق تو اومدی نبینمت بعد ی دفعه-

  سریع تند زود بیرون هم

 خورد زنگ موبایلم که بود شرکت  کتابهای حساب تو سرم هنوز من و بود گذشته ناهار وقت از

 ؟ بله: دادم جواب و برداشتمش کردن نگاه بدون

  عشقم سالم-

 یکی ینا اسم ببینم تا انداختم گوشیم ی صفحه به نگاهی اول بیاد یادم اسمش حتی اینکه بدون

 رمیناآ هییییییی: گفت و کشیدم عمیقی نفس آرمینا اسم دیدن با که چیه الخلقه عجیب موجود

  عزیزم چطوری

 ؟ بیرون بریم باهم داری وقت امروز نفسم خوبم-

  االن مسافرتم من بگم چطور راستش اوممم-

 ؟ ؟کجا واقعا-

  رامسر-
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 ؟ پیشت بیام منم میخوای-

 اینا منمیدون من بهت میندازن خودشونو بازم بکنی سرشون به دست جوری یه میکنی که کاری هر

 گفتم سریع باشن آزاد و ول اینقدر دختراشون میدن اجازه اشون خانواده چطوری ندارن خانواده

  کاریه سفر یه عزیزم نه:

 ؟ هانی میبینمت کی پس اوکی آها-

  میدم خبرت میکشه طول خیلی کارم نمیدونم-

  خداحافظی دارم دوست عزیزم باشه-

  خدافظ-

 دتیم یه برای من: گفتم سمیرا به رو شرکت از خروج ی موقعه شد تموم کاری تایم اینکه از بعد

  میکنه رسیدگی کارا به موقع اون تا آرمان مسافرت میرم

 یه نعی آرمان که آسانسور سمت میرفتم داشتم کردن جمع وسایلشو کرد شروع و گفت ای باشه

 داری آرمان جون: گفت و شد آویزون گردنم از و اومد شیرجه سمتم به شرکت وردی در از ملخ

 ؟ مسافرت میری

  آره-

 ؟ کجا-

  توچه به-

  صمیمیتم دوست مثال بگو آرمان جون-

  صمیمیم دوست این با من سر تو خاک-

  پاکان-

 ؟ چیه ها-

  دستشون از شدم خسته بشم خالص دخترا این شر از بمونم خونه میخوام

  دیگه داره دردسر خوشگلی-
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  بابا ببند-

 ینمبب شرکت بیام آخرمه هشدار آرمان ببین: گفتم و گرفتم جلوش تهدید عالمت به انگشتمو

  ممیکن چیکارت میدونی خودت....  و رفته در پیچش شده خراب اتاقم صندلی ریخته، بهم اوضاع

  چشم چشم: گفت مظلومانه و آورد باال تسلیم عالمت به دستشو

  نمیاریا در بازی بچه-

 ؟ چی دیگه قبول بابا باشه-

  نزن حرف-

 ؟ همین-

 ؟ میای بر همین پس از-

  نمیدونم اوممم-

  باش ساکت آرمان واااااااااااای-

 عجایب هشتمین این. کرد نوازش مشاممو سبزی قورمه خورشت بوی و رسیدم خونه به وقتی

 بیاد مطبوعی بوی چنین خونه ازاین دنیابودکه

 ؟ میکنی چیکار اینجا تو: گفتم تعجب با دختره اون دیدن با رفتم آشپزخونه سمت به

  میپزم غذا-

  میبینم دارم خودمم که اونو گفتی غیب-

 ؟ نپزم غذا خوب-

 ؟ میپزی چرا اینجا میگم-

  نداره آشپزخونه پایین چون: داد جواب کالفه

 هتوج جلب برای کاری هیچ بدون که دختری تنها بود عجیب واقعا دختر این کردم نگاهش بهت با

 انیپاک! رو پاکزاد پاکان جواب میداد منو جواب گستاخانه گفت میشه حتی و ادای و ناز هیچ ،بدون
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 گستاخانه دختر اون حاال رونداشت بهش احترامی بی جرات پدرش جز به کس هیچ حاال تا روکه

  میپاشید صورتم به آب و میزد سیلی من ،به میداد رو جوابم

 ولی ودب افتاده تاب و پیچ به سبزی قورمه خورشت بوی از دلم رفتم اتاقم سمت به بهش توجه بی

  بدم رو پررو دختر این به نمیتونستم ابدا

  دادی؟ سفارش چی غذا بابا: زدم داد و رفتم آشپزخونه سمت به لباس تعویض از بعد

  آیه پخت دست سبزیه قورمه: گفت سرخوشی با بابا

  میخوام شیشلیک من: گفتم و شدم آشپزخونه وارد و کردم اخمی

  نریختم سم توش کنین باور: گفت آیه

 العاده فوق: گفت درخشانش نگاه با و خورد رنگ خوش سبزی قورمه اون از قاشقی لذت با بابا

  دختر است

 بابایی میکنم خواهش: گفت و زد لبخندی هم آیه

  کردم هنگ خدایا وای  بود من خواهر دختره این بابایی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یعنی جااااااااااااااااان

 ؟ بود نمرده بابات مگه تو: پرسیدم سریع

  بله: داد جواب ناراحتی با آیه

  بابا؟ میگی من بابای به چرا پس-

  خواستم ازش من: بابا

 م جلوی و بکشی خجالت نمیخواد بابا ،ببین خندیدم هاهاها-

 

 پدرودختراست رابطه مثل رابطتون انگار کنین رفتار جوری و کنین مراعات ن

  پاکان: گفت و میز رو کوبید محکم بابا

 !؟ چه من به اصال: گفتم و انداختم باال ای شونه تفاوت بی
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 غرولند کارش اتاق تو برد خودش با و گرفت دستمو بابا که شدم می خارج آشپزخونه از داشتم

 ؟ بابا میکنی چیکار هست معلوم هیچ: گفتم کنان

 ور ،تو رو ام زندگی تمام مدیونم دختر این به من کن رعایت رو ادب ذره یه میکنم خواهش پاکان-

 اینقدر سپرده من به اونو ،پدرش بدهکارم دختر این پدر به من رو دارم دنیا این تو که ،هرچیزی

 رشبدت دیگه تو کشیده سختی کافی ی اندازه به دختر این نزن زبون زخم اینقدر نکن اذیتش

  نکن

  کنه تلکمون اومده دختر این لوحی ساده اینقدر چرا تو من پدر-

 و کار پیشنهاد بهش و گشتم دنبالش در به در خودم من که آدمی بگم چی تو به من آخه خدا ای-

  کنیمی خرجشون و میشی دوست باهاشون تو که دخترایی اون ؟یا منه کردن تلکه دنبال دادم خونه

  نکنم هرکسی خرج پولمو که قائلم ارزش جیبم واسه اینقدر من-

  پاکان بفهم اینو هاشونن خانواده چیز همه میزنی حرف درموردشون که هایی هرکسی این-

  مکن تحملش نمیتونم بره بفرستش کن ؟حساب چقدره میزنی حرف راجبش که ای بدهکاری-

 به نهمیک فرق دیدی که دخترایی ی همه با دختر این پاکان نمیشه تصویه هم ابد تا بدهکاری اون-

 پسر یه عین بیا هم حاال نشی اذیت تا باش دور ازش پس کنی تحملش نمیتونی که همینه خاطر

 یه باباش مثل دختر این نداره حرف پختش دست کن باور بخوریم رو پخته برامون که غذایی خوب

  است العاده فوق آدم

 این که خونگی ی خوشمزه العاده فوق غذای از سیر دل یه ماه 2 از بعد رفتیم شام میز سمت به

 میکردم فکر بابا حرفای به خوردن شام هنگام در آوردم در عزا از دلی و خوردم بود پخته دختر

 یدهشن رو بابا حرفای که حاال داشت فرق بودم دیده که دخترایی ی باهمه دختر این میگفت راست

 از کمی شاید و زدم تهمت ناروا که میفهمیدم واقعا بودم گذاشته هم کنار دختره حرفای با و بودم

 من بود ما ی خونه تو دختر این که روزی دو یکی  توی داشتم وجدان عذاب احساس قضیه این

 آیه) اسمش ،حتی منشش رفتارش، بود تک دختر این واقعا بودم آورده در اشکشو بار چندین

 مه مثل دخترا ی همه گرفتم تصمیممو بودم شده کنجکاو اینقدر دختر این راجب چرا ،نمیدونم(

 دوست و عشق ادعای فقط که کثیفی جنس از خیانت جنس از بودن جنس یه از همشون بودن

 ؟؟؟؟ عشق... داشت داشتن
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 تموم با بودنش آیه تموم با آیه کنم ثابت میخواستم نداشتم اعتقادی بهش ابدا که چیزی

 دبشا مبنای بر و متظاهرانه رفتارهای تموم به میذاره سرش که چادری باوجود میکنه که تظاهراتی

 ثابت رو این باید میکرد فرق روشش فقط بودن دورم که دیگه دخترای ی همه مثل دختریه

 فقط ونا که نیست میکنه فکر اون که چیزی اون دختر این که میکردم ثابت پدرم به باید میکردم

 و طرح فقط و داره فریب قصد که دختری هر شده گذاشته دختری هر ی چهره روی که ماسکیه

 ... داره فرق دیگری با ماسکش ی وچهره نقش

  رفتم بابا اتاق به آیه از بابا تشکر و شام از بعد

 ؟ پسرم شده چی: پرسید مهربونی با بابا

 کثیف حتی داره دوست رو همه ؟چرا است ساده اینقدر ؟چرا باشه اینطوری باید مرد این چرا خدایا

 خابشانت با بزرگی کاله چه که نفهمید وقت هیچ پدرم که کسی میشناختم من که موجودی ترین

 که بود مردی همسر که مادری.... داد که مادرم اما نداد یاد گناه من به پدرم آره بود رفته سرش

 ؟ بود چی زن اون جواب اما و میزد دری هر به رفاهش برای پرستیدش می عاشقانه

  میخوام چیزی یه بابا-

 ؟ میخوای چی-

  شرکتتون بیام مدت یه میخوام-

 ؟ چی برای من شرکت: پرسید تعجب با

  کنم کار اونجا مدت یه میخوام-

 ؟ بیای میخوای داری شرکت خودت واسه که حاال نیومدی بیا میگفتم که اونموقع-

  بیخیالش مخالفین اگه-

 ذره هی و بیاد در هاش تنهایی الک از میخواد باالخره پسرم باشم مخالف میشه مگه: گفت خنده با

  کنم چیکار نمیدونم خوشحالی از االن من باشه باباش با بیشتر

 یزچ یه فقط من هدف اما شرکتش تو میرم دارم بودن اون با بیشتر برای من میکرد فکر بابا ههه

 (....آیه) اسم به فردی از آوردن در سر بود
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 زمین ی کره روی های خائن ی همه مثل دختراست ی همه مثل دختره یه آیه اینکه کردن ثابت

..... 

 ...ظهربود

 هب رو آیه تا بودم کرده انتخاب بابا شرکت به ورود برای رو زمان این عمدا ناهاره وقت میدونستم

 قلبشوتصرف باید...بود دخترقلبش این وجود حقیقت اثبات راه تنها چون بکشمش حرف

 فسشون اعتمادبه برن پیش برنامه طبق افکارم میخواست دلم... مخشوبزنم بهتربگم یا...میکردم

 این پس میاره روبدست هردختری کنه اشاره اگه که مردی... بودم پاکان من االخرهب داشتم

 که آسانسورمیرفتم سمت به شدم البی وارد... ای حرفه من برای نبود کوچولوچیزی خرگوش

 شهگو یه جالب ازمنظره ای فاصله وبا بشم نزدیک آروم شد باعث آسانسور مقابل جالبی منظره

 هم مقابل مردجوون ویه آیه... نمیشنیدم صدایی بودچون فایده بی بازهم اام... بایستم مخفیانه

 مثلبود یکی دختر این...بود درست حدسم معمول طبق میکردن صحبت وبالبخند بودن ایستاده

 وهمینطور...جنساش هم ی همه

 

 اجبر اراجیف مشت یه من خرکردن برای وآیه بابا وحتما داشت هایی رابطه یه بابا با  واقعا اینکه

 نگاه کردم حس... شد رنگ پر ناخوداگاه پوزخندم...بودن داده تحویلم واینجورچیزا ودین پدرش

 !!!!داره دوست روبیشترازهمه یکی این پسراش دوست بین یعنی! هه... میزنه برق آیه

 *آیه*

 هک مطلبیو افتاد یادش دراخر و زدیم حرف کمی بود فرنوش خورد زنگ موبایلم که ناهاربود وقت

 ... البیه تو فرهود گفت  بگه رو زده زنگ بخاطرش

 یستادما ومقابلش جلورفتم سریع بود ازآسانسورایستاده ای بافاصله رفتم البی به سریع هم ومن

 شده؟چرااومدیداینجا؟ چیزی:پرسیدم کنجکاوانه داد جواب کردم وسالم

 شماهم نباشه هرچی سربزنم یه شماهم به گفتم میشدم رد طرفا ازاین داشتم راستش-

 ...خواهرمیدا

 هب...فرهود بودن بود خوبی حس...روبازکرد نیشم برادرداشتن حس دوباره...شد عریض لبخندم

 ردهک رفتار باهام برادرانه واقعا بودم خونشون که مدتی تو اون...خونی رابطه بدون برادر یه عنوان
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 راجب ازم برادرانه زدیم حرف کمی...بود برادرم واقعا کاش که میخوردم چقدرحسرت ومن بود

 که تاجایی کردم وسعی پرسید چی ازهمه...خونه اهالی...جدیدم خونه...کارم...پرسید زندگیم

 تیوق.شد کم... کم کم برادرانش نگرانی چون شدم هم موفق.... مثبتوبگم های ویژگی داره امکان

 قبل که شدم وارد اسانسور اومدن با هم من ورفت کرد خداحافظی ازم شد تموم هاش نگرانی

 اینجا پاکان... کردم نگاهش شده گرد  چشمای با... اسانسور تو پرید پاکان در شدن ازبسته

 .ها باباشه شرکت آیه اه:دادم جواب خشم با خودم به بعد ای چیکارمیکرد؟لحظه

 زد میگر لبخند بودم جدید طوفان یه منتظر که انتظارم برخالف میکردم نگاهش تعجب با هنوز اما

 ... بانو سالم:وگفت

 بهت دراونق... بشقاب یه اندازه به نعلبکی؟شایدم...شدن گشاد ای اندازه چه تا چشمام نمیدونستم

 ادهنب....بازشده دهنم کی نفهمیدم که بودم مهربونش وهمینطورلحن بانو وکلمه لبخندش ی زده

 ناهارته؟ وقت:گفت بیخیال اون اما کردم نگاهش گرد بازوچشمای

  دادم  تکون سر گیج

  بخوریم هم با نخوردم ناهار منم خوبه-

 خوبه؟ حالتون شما پاکان اقا-

 شماخوبی؟ خانوم خوبم-

 ...اما آیه خوبید؟من مطمئنید-

 میدونم-

 رفتارمیکنید؟ خوب من با چرا پس-

 عذرخواهی واسه من ناهارمهمون پس میکنم اشتباه درموردت شدم متوجه خب-

 ناهاراوردم باخودم من درضمن نیست الزم عذرخواهی ممنون-

 چی؟-

  دیشب سبزی ازقورمه-

 .میخوریم باهم پس عالیه:گفت هیجان وبا کشید شکمش به دستی
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 رفت میزم سمت به سریع شد گرفته ازم اعتراض فرصت رفتنش بیرون و دراسانسور بازشدن با 

 و رفتم میزم سمت وبه...کن کمکم خودت خدایا:کردم زمزمه زیرلب...کرد نگاه من منتظربه و

 نه ارمد اضافه بشقاب نه من بیارن غذا براتون بزنم زنگ میخواید اگه:وگفتم نشستم روصندلی

  اوردم نفرغذا یه برای وهمینطورم قاشق

 میزم رو و برگشت وقاشق بشقاب یه با بعد ومدتی رفت اشپزخونه سمت به بیخیال

 چیکارمیکنین؟ اقاپاکان:نشست

  چیکارمیکنم؟-

  چرارومیزنشستین-

 نبود جا چون خب-

  صندلی همه اون:کردم اشاره  رجوع ارباب صندلیای به 

  گشنمه بریزی غذا برام میشه:داد جواب بیخیال بازهم

  شین بلند رومیز از زشته پاکان اقا-

 غذا یه باشی انقدرخسیس فکرنمیکردم خانوم آیه-

 ستیما خوا

 رفظ سریع!! نمیدادم اجازه که من ولی ببره آبرومو بود خورده پسرقسم این کردم پوفی کالفه 

 ظرف کرد خوردن به شروع لبخند با واونم ریختم بشقابش تو غذارو نصف اوردم بیرون غذامو

 کجامیری؟؟ هی هی:پرگفت دهن با که رفتم صندلیا سمت وبه روبرداشتم غذام

  اینجاغذابخورم اومدم نمیرم جایی:وگفتم نشستم روصندلی 

 بود که هرچی... نگاهش تو بود تعجب شاید...نفهمیدم معنیشو که طوری...کرد نگاهم طوری یه

 فاصله نباهمو...نگاهشوتعبیرکنه نتونه غیرازخودش کسم واحتماالهیچ بیارم در سر نتونستم من

 هب شکفت شازگل گل پاکان دیدن وبا بازشد پاکزاد اقای دراتاق که بودیم خوردن مشغول ازهم

 اومدی؟: رفت سمتش

  رییس جناب تون اجازه با بله-
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 یادبگیری شرکتو بزن اطراف دوراین یه کارت ازشروع قبل-

  بشم گم شاید اینطوری اخه:انداخت بهم نگاهی پاکان 

 توپسر ای بچه مگه:خندید بلند صدای با بابا

 بده قرض بهم منشیتو ساعت یه شدم گم دیدی یدفعه کاردیگه-

 

 وقس پاکان سمت به نگاهشو وبعد بود زده خشکم دست به قاشق که انداخت من به نگاهی بابا

 ... دارم منشیموالزم من بیاد همراهت یکی میگم:داد

 ... سوءتفاهم دوباره!نه!گرفت شکل پاکان لبای رو پوزخند یه کردم حس

 بابا دیگه ساعته یه:گفت و زد لبخند و محوشد پوزخند بعد ای لحظه

 هاومد چرا ؟اصال بدم نشونش رو شرکت من حتما داشت اصرار چرا کردم نگاه پاکان به تعجب با

 یچ اینکاراش داشت،دلیل موفق شرکت یه خودش میدونستم من که ؟تاجایی کنه کار اینجا بود

 ؟ بود

  بیا من با لحظه یه تو دخترم آیه پس باشه: گفت و داد تکون سری فقط هم بابا

 فتمر بابا دفتر سمت به بودم پاکان های حرف بهت تو هنوز که حالی در و شدم بلند جام از متعجب

. 

 ای قشهن چه دوباره پسر این نمیدونم من: گفت و کشید اش جوگندمی موهای به دستی کالفه بابا

  کشیده

 باید پاکان ؟چرا چی درمورد ؟اصال ای نقشه ؟چه نقشه کردم نگاه بابا به شده گرد چشمای با

  باشه داشته ای نقشه

 ؟ چیه منظورتون: پرسیدم

 هک هرکاری گفت پاکان که هرچی میکنم خواهش ازت ،دارم لطفا اما سخته میدونم دخترم ببین-

  بری اونجا از تو که کنه کاری یه میخواد میدونم ببخشیش تو کرد
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 ودنب سربار من به بابام میرم خونه اون از من نیست راضی پاکان آقا واقعا اگه خوب: گفتم سریع

  نداده یاد بودن غاصب و

 اینطوری داری نکرده کاری پاکان هنوز ؟تو دختر کردی شروع باز: گفت و کرد نگاهم چپ چپ

  بگه هم چیزی پاکان که برسه چه میزنی حرف

 حریم و باشه اشون خونه تو غریبه یه نمیاد خوششون ایشون خوب که نیست اجبار خب-

  کنه خراب خودشو و پدر خصوصی

 دور ازم هم قدم یک نمیذارم دیگه بخوای خودتم اگه حتی و دخترمی توئم پسرمه پاکان اگه-

  بگیره ازم رو تو مثل خوب دختر یه داشتن لذت بشری بنی هیچ نمیذارم من بشی

 به فقط ،بری میتونی هم حاال: گفت ادامه در و کنه بیشتر رو حرفاش تاثیر که کرد بهم عمیقی نگاه

 .نده اهمیت پاکان حرفای

 میکرد یوارس کیفمو داشت و بود نشسته میزم پشت پاکان زدم بیرون در از و گفتم لب زیر چشمی

 چیکارمیکنی؟ داری:زدم چیکارمیکرد؟تقریباجیغ داشت کردم تعجب

  هیچی...هی...ه: گفت پاچگی دست با و کرد پرت میز سمت به کیفو شد هول

 منو یفک داشتی چی برای اصال... ؟اصال میکنی وارسی منو کیف تو حقی چه به: گفتم عصبانیت با

 ؟ میکردی چیکار موقع اون بودم کرده قایم آدم ی کله توش من شاید ؟اصال میگشتی

 ! سرجاش میذاشتم رو آدمه ی کله:گفت مظلومانه ای قیافه با

 منو یفک داشتید چی برای پاکان آقا: گفتم نداشتم بازی خوشمزه ی حوصله اصال شدم تر عصبی

 ؟ میکردید وارسی

  بودم خوردنی چیز یه دنبال: گفت و کشید شکمش به دستی

 که ارهد یخچال یه آبدارخونه میگن ؟بهش میبینید رو اونجا: گفتم و کردم اشاره آبدارخونه سمت به

 نتلف دفترچه اون با میبینید رو میزه روی که تلفنی ،اون نه اینم اصال.... هست توش چی همه

  میدادید سفارش غذا خودتون برای و میگرفتین رو رستوران یه ی ؟شماره

  میخواستم سبزی قورمه آخه-
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 رو زیسب قورمه اون منکه: زدم داد شده کبود صورتم که بود مطمئن و بودم گرفته گر عصبانیت از

 بود میز روی که خودش و خودم ظرف به و شما و خودم بین کردم تقسیم خودتون چشم جلوی

 ؟؟؟؟ کو من غذای پس: پرسیدم تعجب با بود خالی اونم که خودم ظرف دیدن با که کردم اشاره

  بود ام گشنمه خوب: داد جواب لودگی با دوباره پاکان

  جاااااان نوش: گفتم حرص با

 ؟ یمیدونست بود بدتر بشه کوفتت تا صد از گفتی تو که جانی نوش این: گفت و خندید بلند

  بدم نشون بهتون رو شرکت پاشین: گفتم فقط و ندادم حرفش به جوابی

 تباها بابا کار: شدوپرسید محو هم سریع خیلی که نشست لبش روی پوزخندی کردم احساس

 ؟ شد تموم

  میگفت بهم باید که بود چیز تا سه دو یه اوهوم-

 دیگه کنیم شروع پس آها-

 فتگ من به رو الزمه توضیحات اتمام وبعداز کردم معرفی وکارمنداروبهم اون و شدنش بلند از بعد

  دیگه بریم خوب:

 هنگ اتاقش کامپبوتر توی هاشون سهام و ها قرارداده بابا: گفت که میرفتیم من میز سمت به

 ؟ داریشون هم تو یا میداره

  دارمشون منم-

  بده نشونم-

 اب پاکان ی پوشه به رسیدم باالخره راجبشون دادن قراردادهاوتوضیح تمام دادن توضیح از بعد

 ؟ دیگه چیه این: پرسید تعجب

 یتموفق آمد در پر های معامله و پرسود دادهای قرار میفته شرکت این تو که اتفاقاتی ترین مهم-

  است پوشه این توی همه و همه معماری ی العاده فوق های نقشه انگیز خاطره های

 ؟ منه اسم به چرا: پرسید بهت با

  داره دوست ،خیلی بابا چون: گفتم لبخند با
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 ؟ بابا: گفت تعجب با

  من بابای روزها این البته و تو بابای دیگه آره-

 ازش ذره یه کرد نگاه اطالعات تمام به دقت با و برگردوند رو سرش حرفم به توجه بی پاکان

 جدی یخیل مرد یه موقعیت این توی... نشستم  رجوع ارباب مخصوص صندلی روی و گرفتم فاصله

 وقعهرم حسینم بابا مثل یکی میشه غرق کارش توی که خانواده مرد یه رسید می نظر به جذاب و

  خبر بی اطرافش از و شد می مشغولش دقت همین با دستش میومد پرونده یه

 ؟ داشت چیکارت بابا: پرسید پاکان که بودم حال و حس همین توی

 میگ چی بفهمم اینکه بدون همین خاطر به بودم خاطراتم گیج کامال

 

 ! داری نقشه یه تو که بده هشدار بهم میخواست: گفتم م

 قشهن چه نقشه: گفت و کرد نگاه بودم هپروت توی که من به و آورد باال مانیتور از سرشو تعجب با

 ؟ ای

 ؟ شده چی: پرسیدم و آوردم باال سرمو تعجب با

  هیچی: گفت و داد تکون خنده با سرشو

  گفتم چیزی یه میکنم احساس نه: پرسیدم اصرار با

  نگفتی خاصی چیز نه-

 ؟ سخته اینجا کارت: پرسید که انداختم باال ای شونه

  نمیدم انجام خاصی کار چون بیکارم میکنم احساس اصال وقتا گاهی-

 میرفتی؟ دانشگاه-

  آره-

 ؟ میخوندی چی-

  روانشناسی ارشد کارشناسی-
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  نگرفتی مدرکتو: گفت و کرد نگاهم تعجب با

  بگیرم که نشد-

 ؟ نشد چرا-

  کرد فوت بابام: گفت و چکید چشمم ی گوشه از تلخ خاطرات اون آوری یاد خاطر به اشکی قطره

  بیامرزه خدا-

 بابا ،بابا دل ته از های جیغ و ها شیون افسردگیم روزای شدم غرق تلخ روزای اون خاطرات توی

 دورش سخت و سفت که سفید ی پارچه یه با بابامو که موقعی هام نشنیدن جوابی و گفتنام

 خوابهب نمیتونه اونجا بابام میزدم داد که من فریادهای میذاشتن گودال اون توی بود شده پیچیده

 هیچی هک خاکی اون تو میشه اش تشنه شبا بابام نمیشه جا متر دو اون تو بابام بلنده قدش بابام

 من بود بابام هنوز بابام بود جوون هنوز بابام بود سالش 52 هنوز بابام....  نذاریدش نداره توش

 هر تا یادشه هام بچگی های خاطره کی دیگه کنم پیدا کجا از محکمی اون به گاهی تکیه دیگه

 جای هب ماموریتش توی که میشه پیدا مردی کدوم دیگه بخنده بلند بلند خودش و کنه تعریف دفعه

 ...!! بمیره دیگه نفر یه

 ؟ دارم ای نقشه من نظرت به: پرسید دوباره پاکان که بودم تفکراتم غرق هنوز

  میگه اینطور که بابا: گفتم و انداختم باال ای شونه

 ؟ میگه چی بابا-

 برم یستن راضی پاکان آقا اگه گفتم که وقتیم بیرون بندازی خونه اون از منو که داری نقشه میگه-

  دهب دست از منو نمیخواد هم وجه هیچ به و کرده پیدا من مثل خوب دختر یه تازه گفت جدی خیلی

  بهت داده نفسیم به اعتماد چه-

 ؟ شده چی: گفتم و اومدم خودم به یهو

 اعتراف ازت میشه راحت چقدر باحالی خیلی دختر من خدای وااااااااای: گفت و خندید بلند بلند

  گرفت



                 
 

 

 زایری فاطمه و آقایی نازنین | پدرم مرگ ازای در  رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

63 

 

 خاک: گفتم و صورتم تو کوبیدم سریع دادم که ای سوتی فهمیدن با اما کردم نگاه بهش تعجب با

  شد سرم به

 نبرامو چی دخترم امشب ببینم میخوام دیگه بریم خب: گفت و بیرون اومد هم بابا لحظه همون

  میپزه

  باشین داشته میل چی شما تا: گفتم لبخند با

  شیرازی ساالد و مرغ با پلو زرشک: گفت سریع پاکان

 ؟ کردی فرار سومالی از بابا پاکان: گفت و خندید بلند بابا

  خب میخواد دلم میخورم فود فست دارم فقط دوماهه خوب: گفت و کرد کمرنگی اخم پاکان

 رو فودی فست غذای تحمل اصال شخصه به خودم من میگفت راست سوخت حالش به دلم

 ادهافت ها نخورده این عین که بود همین سر هم بیچاره شد نمی خونه غذای چیز هیچ چون نداشتم

 الدنب کشیده سرک کیفمم تو رفته پررو پررو تازه بعد بود خورده همشو و من غذای جون به بود

 .... بیشتر غذای

 ؟ بابا میخورین چی شما: گفتم لبخندی با

  پلو زرشک همون میپزی اگه-

  میپزم چشم-

 که میخورد ولع با وداشت و بود کرده خالی رو دیس نصف تقریبا پاکان و بودیم شام ی سفره سر

  فری سالم:دادم جواب سریع بود فرنوش خورد زنگ گوشیم

 آی؟ آی بگم بهت منم خوبه فری نگو من به نگفتم تو به من مگه ایش-

 که ئه آی آی از تر آسون خیلی که آیه خوب: گفتم و خندیدم

 ؟ نمیکشی خجالت تو راستی نیست حالیم حرفا این من-

 ؟ چرا: پرسیدم تعجب با

 ؟ ببینیم خونتونو کنی دعوت رو ما نمیخوای تو-
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 ببینمت ندارم چشم اینکه با ات مسخره خود و خاله و عمو با میگی راست سرم به خاک وای ای-

  بیا پاشو بازم اما

 ؟ دیگه نیاد فرهود یعنی-

 فردا گهدی ؟خوب نیاد گفتم کی من: گفتم و گزیدم لب رسید گوشم به گوشی پشت از خنده صدای

 میاین؟ ناهار واسه

  کنم اذیتت که میمونم پیشت شب منم میایم شام شرکتی ناهار که تو دیگه نه اوووم-

 ؟ نیای تو میشه پس: گفتم و خندیدم

  نامردی خیلی آیه-

  خداحافظ بوس بوس منتظرتم فرفری کردم شوخی-

 ازهت فرفری نگم بهش که بندازه راه بیداد و داد میخواست دوباره چون کردم قطع رو تلفن سریع و

 اه بیچاره! نوچ نوچ نوچ. میخورد غذاشو داشت من به توجه بی پاکان مثل که شدم  بابا متوجه

 ! بود تنگ خونگی غذای برای دلشون چقدر

 کردم دعوت رو دوستم تون اجازه با: گفتم بابا به رو

 ونهخ نیست الزم هم اجازه کردی کاری خوب: گفت و داد تکون سری بیاره باال سرشو اینکه بدون

  خودته ی

 شد خوردن مشغول دوباره و انداخت بهم عمیقی نگاه و آورد باال سرشو ای لحظه فقط پاکان

 بود کرده رو سفارشش اینقدر که ای شیرازی ساالد خوردن برای جا سر آخر که خورد اینقدر

 ... نداشت

 ماا کردیم استقبال باهاشون گرم خیلی بابا و من اومدن اینا فرنوش ی خانواده وقتی شب فردا

 ...  بود شده متعجب فرهود دیدن از انگار پاکان

 و ردک اشاره فرهود و من به پاکان که میخوردیم میوه و بودیم نشسته پذیرایی سالن توی هم دور

 ؟ نامزدین هم با تا دو شما: گفت
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 دادن قورت از بعد میکرد نگاه پاکان به شده گرد چشمای با هم فرهود و پرید من گلوی به میوه

 س به میوه

 یزندگ با که داشتم داشتنشو آرزوی همیشه که داداشی منن داداش مثل فرهود آقا: گفتم ختی

  شد نصیبم باشه برادرم فرهود آقا افتخارکه این فرنوش ی خانواده با کردن

 هم با داشتین البی توی دیدم شرکت تو رو شما دیروز من اما: گفت و انداخت باال ابرویی پاکان

  میزنین حرف

 الحمد هک باشن نداشته مشکلی خانوم آیه نکرده خدایی ببینم بودم اومده: گفت تفاوت بی فرهود

 ما میدونه مسئول خانوم آیه مقابل در رو خودش ما ی خانواده صورت هر در نبود مشکلی اهلل

 خوب شدنش مستقل با که بودیم کرده عادت امون خانواده از عضوی یه مثل ایشون به هممون

  داریم راجبش نگرانی کمی هنوز

 چیزی یه انگار و بود گرفته خیلی کردم نگاه پاکان ی رفته وا ی قیافه به همشون از تشکر از بعد

 انگار چرا نمیدونم بود پشیمونی هم ای ذره و ناباوری و بهت نگاهش توی نبود میلش مطابق

 ....  بود شرمنده

 *پاکان     

 قیقهد چند تا و باشه مشتریش فکرمیکردم بودم دیده البی تو و فرهود وقتی بودم بهت تو واقعا

 ایدب نمیدونستم کرد گیجم واقعا و برادرشه مثل گفت آیه اما باشه نامزدش فکرمیکردم پیش

 وت که هایی ازتهمت باشم پشیمون یا درمیاد غلط همش آیه راجب افکارم ازاینکه باشم عصبی

 درگیری خودم با که وقتی بودم همین همیشه...رفت توهم اخمام ناخوداگاه...میکردم ثارشن ذهنم

 حتیو میکرد اذیتم چیزی یه...گرفتم ضرب زمین رو پام با...میشدم عصبی میکردم اخم داشتم

 حیاط وت رفتم و اومدم بیرون ازسالن حرف بدون کنم تحمل نتونستم دیگه...هست چی نمیدونستم

 به خورد  نگاهم تا اما... بشه آزاد ذهنم تا میخواست بهاری نسیم دلم میخواست زادآ هوای دلم

 من به اگه...میکردم  ساقط ریشه از همشونو بود من به اگه شد خراب حالم مسخره آبی رزای اون

 ندازهب لعیا یاد منو که هرچیزی...میکردم ونابود نیست رو رنگه آبی دنیا این تو که هرچیزی بود

 همسخر گالی این بابا  رفتنش بعد باشه؟چرا زن اون عالقه مورد رزهای پراز حیاط این باید راچ...

 دهمتنفرنش ازش هنوزه که هنوزهم بابا نداد؟چرا بهشونو شدن نزدیک اجازه منم وبه نبرد بین رواز

 دادینم بهم خوبی حس نسیم دیگه. ..سست وقدمام بود شده بد حالم...وبخشنده؟ انقدرخوبه ؟چرا
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 -خاطراتش کنم؟چراهنوزم فراموش نمیتونستم چرا...بود کرده خراب حالمو لعیا یاد باردیگه یه

 اون...میپیچید توگوشم هنوزم مستانش های خنده صدای...میشد تداعی برام -کثیفش خاطرات

 ذارمب ببوسم خاطراتو اون چرانمیتونستم....بود روحم سوهان همیشه که...نازکش اغواگرانه صدای

 هستمم که پاکانی بایداین خاطراتم ودورانداختن بوسیدن با بخاطراینکه کنار؟شاید

 آیه دیدن با که برگردم خونه سمت به وخواستم کشیدم موهام به دستی کالفه...رودوربندازم

 صداشونومیشنیدم داشتیم کمی فاصله وچون... شدم مخفی گوشه یه سریع وفرنوش

 اینجا شدبیام باعث که ازدالیلی یکی خونه این خوشگل حیاط اینجام خب:آیه

  میکنی زندگی توبهشت رسما دختر میشه حسودیم بهت واقعامحشره: فرنوش 

 بهشت تنیس بابام که االن باشه پیشم بابام تادوباره زندگیموبدم تمام حاضرم نگومن اینطوری-

 ...نداره برام تفاوتی وجهنم

 حتی گاهی که حسی...میومد بدم ترحم ازحس همیشه...سوخت بوددلم غمگین خیلی صداش

 ... میکشونه راهه بی به وتوروازراه میکنه هاتوخراب برنامه ترین اصلی

 روتاب؟ بشینیم: آیه

  بشینیم-

 عجیبی هعالق همیشه...صداشونومیشنیدم زحمت بدون روتاب بانشستنشون که شکفت ازگلم گل

 یچسبه؟م اینجاچی میدونی آیه:کشید عمیقی نفس وفرنوش هردونشستن...داشتم سمع استراق به

 چی؟-

 ...دوسیب اونم قلیون-

  فاسدت توسرمعتاد خاک:زد بهش گردنی پس آیه

 سالمم ام خیلی من کن صحبت درست بامن هی هی-

  کامالمشخصه-

 میچسبه؟ چی دیگه میدونی راستی همینطوره بعله-

 چایی-
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 ازکجافهمیدی؟-

 آبی پرازرز دشت یه روی روبه اونم خوردن چایی داره لذتی چه فکرمیکنم باخودم همش چون-

 دشت؟؟ اوووه-

 باغچه حاال خب-

 کردعاشق نمیشدجمعت ازتوبالکن دیگه واونوقت داشتی باالبودبالکن اتاقت اگه-

 بود؟ کسی عاشق آیه یعنی...تیزترشد عاشق کلمه باشنیدن گوشام 

 ... داره بالکن فکرکنم پاکان اتاق واقعا، حیف:گفت باحسرت آیه

 چه...اسممومیگفت فقط سرم پشت مینداخت راه اقاپاکان اقاپاکان باالجلوخودم رفت ابروهام

 این تنمیدونس دیگه میداد خرج به چقدرسیاست نکنم فکربد درموردش اینکه برای...سیاستمدار

 ...اثرنداره رومن چیزا

  بود شکلی این فرهودم این کاش...برادری چشم به جیگره خیلی پاکانه این راستی:فرنوش

 ...جیگر:کردم وزمزمه کشیدم چونم به شدودستی پررنگ لبخندم

 یه ثلم نچسبه اش چهره یخورده اما غیبتشوکنم نمیخوام نیستم موافق من:گفت تفاوت بی آیه

 ! طالییه سفیدونصف نصف که دیگی ته یامثل جانیفتاده سبزی قورمه

 دیگ؟ سبزی؟ته فکرمیکرد؟قورمه اینطوری من نقص بی چهره راجب آیه یعنی وارفتم

 دهمردای وچهارشونه بلند قد وابرومشکی چشم مردکامله یه باشه برادرم فرهودجای اقا اما:داد ادامه

 بور موی برای میمیرن همه دیگه االن توهم رفت اخمام... وخرمایی بور نه مشکیه من ال

 اینحاال! داشتم مرده کشته وکلی داشتم خرمایی موی منم خرمایین موی مرده وبیشتریاکشته

 میگه داره زشت خرگوش

 

 این فکرنمیکردم راه بی هم زیاد پس...عجب...بود الش وهمینطورفرهودایده...داره دوست مشکی

 یه میشه واصالمگه... کشکه برادرمه مثل میگفت واینکه فرهودداشت به حسایی دختریه

 ؟جزءمحاالته کنن نگاه خواهروبرادربهم چشم به ندارن خونی رابطه دختروپسرکه
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 ینا ناپاکت ازنگاه کشیده چه داداشم بیچاره نمیکردیا رو بودیو هیز خوب خانوم آیه هی:فرنوش 

  مدت

 بورو هب مشکیو گفتم فقط گفتم چی مگه من فری بکش خجالت:زد بهش ای دیگه گردنی پس آیه

  روشن خرمایی خصوصا میدم ترجیح  خرمایی

  پاکان موهای دقیقا یعنی:خندید فرنوش

  ندارم چیزشودوس هیچ نمیدونم اره راستش:خندید هم آیه

 هن اما خبرنداشتم خودم بودمو شده زشت نکنه کردم شک خودم به شدم ولو زمین رو رسما دیگه

 رو زا یا داره عینک به احتیاج چشماش آیه یا یعنی این پس جیگرم که گفت فرنوش االن همین

 اضافه جمعشون به هم فرهود که میگفتن وپرت چرت دخترا همینطور...میگفت حسادت یا حرص

  میذارینا قال مهمون خوب خانوم آیه:گفت آیه به رو و ایستاد مقابلشون شد

  حیاط بیایم اصرارکرد فرنوش توروخدا شرمنده-

  بدم نشون عشقموبهت میخوام گفتی خودت: فرنوش

 عشقش؟:گردشد چشماش من مثل فرهودهم

 !،خصوصاآبی رزم عاشق من آبیه رزای این منظورش:گفت زده خجالت آیه

 مشابهش هعالق برای بشم یاعصبی معشوقش برای بخندم بشم یاعصبی بخندم باید نمیدونستم

 ثیفک لعیا مثل بود زن یه حدسم طبق پس... آبی ازنوع اونم رزبود لعیاعاشق مثل...لعیا عالقه به

  لحظه یه ترسیدم:وگفت خندید فرهود اما رفت توهم اخمام دوباره...ومتظاهر

 توهپروت که آیه به و رفت ای غره چشم وفرهود کرد نگاه فرهود به  موذیانه من مثل فرنوش

  بدین شام ما به قرارنیست:کرد نگاه رزابود

 نبود اصالیادم وای:اومد بیرون ازهپروت آیه

 تو و بگذره رفتنشون از تا صبرکردم مدتی هم من...خونه سمت رفتن تایی شدوسه بلند وسریع

 وفرهودم داره ودوست فرهود آیه وشنیدم دیدم االن که چیزایی با  که  کردم فکر این به مدت این

 وفرهود هآی که حرفهایی با عجیبی تناقص افکارم چرا نمیدونم اما نیست احساس بی بهش نسبت

 .داشت دادن تحویل بهم توسالن
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 دبیشترازتعدا نفرات تعداد چون کردن پهن سفره توسالن دیدم که برم اشپزخونه به خواستم 

 سمت که نشستم فرنوش روی  به رو دقیقا و کناربابا سرسفره رفتم هم من...بود ها صندلی

 دوباره لحظه یه... داشتم دید هردوتاشون به بود خوب...فرهود چپش وسمت بود آیه راستش

 همودوست تا دو این که چه من به ؟؟ اینا به  بودم کرده چرازوم من پیداکردم درگیری باخودم

 من هباش نداشته چه باشه داشته فرهود به احساسی آیه چه میکرد فرقی چه من حال به یانه؟ دارن

 به زاینکها بعد و! بیاد  تختخوابم به که زمانی تا بشه من مغلوب آیه که روزی تا میرفتم نقشم ته تا

 دیگه دخترای با  تفاوتش عدم اثبات برای بود بازی یه چی همه بگم بهش  رسیدم اخرنقشه

 قهموردعال غذای چون متنفربودم ازفسنجون...ومیرزاقاسمی فسنجون انداختم نگاه غذاها به تازه...

 اینکه جای به دخترم آیه:گفت فرنوش بابای که کشیدیم غذا همه...نبود بد امامیرزاقاسمی لعیابود

 کردی؟ خودتودرست موردعالقه غذای کنی مارودرست موردعالقه غذای

 ردمک سعی کن نگاه من به  شدهمه باعث خراشش گوش وصدای توبشقاب افتاد ازدستم قاشق 

 تشابه وجه توبهت چون رونشنیدم آیه صدای دیگه کردم کجی دهن دارم یقین اما لبخندبزنم

 غذای... رزآبی عاشق... خوشگل...متظاهر...چادری...بودم پیداکرده لعیاوآیه بین که بودم جدیدی

 قد ونا اما بودن هردوخوشگل اینکه با باشه؟؟نه داشته باهاش نسبتی نکنه...فسنجون موردعالقه

 توفکرخوردم روکال غذا... ای قهوه وچشم ومشکی میزه ریزه بوداماآیه آبی وچشم بور و بود بلند

 .بریز نوشابه فرهود اقا برای دخترم آیه:گفت آیه به بابا بودکه حواسم امابازم

 دوغ فرهود اقا:گفت میریخت دوغ فرهود لیوان تو داشت که درحالی و  برداشت دوغو پارچ آیه اما

 دارن دوست

 کرده بازتعجب اما...بود درست حدسام معمول طبق...تشکرکرد ای اومده کش لبخند با وفرهودم

 ثلم هم اون انگاری فرنوش خوردبه نگاهم که باال پریدن ابروهام اما حدسشومیزدم اینکه با! بودم

 خانواده باالخره که بود شب ونیم11 ساعت...فهمیدم باالرفتش اینوازابروهای بود بوبرده من

 یدخترخوب چون میومد خوشم ازفرنوش بمونه قراربودفرنوش انگاری اما کردن رفتن عزم فرنوش

 تموم ماگرنقش!جیگر...بودم فهمیده داد اختصاص بهم که زیبایی واینوازصفت وراستگو منطقی بود

 اباب کردنای پاره تیکه فرهودازتعارف کردم حس رفتن موقع...شاید...کارکردم روفرنوش شاید شد

 توزندگیم بودم شده نزدیک بهشون نفهمن که طوری... نزدیک آیه کردوخودشوبه استفاده اینا

 ...بودم نکرده انقدرفضولی

 ... بدید؟ جواب صادقانه بپرسم میخوام سوالی یه خانوم آیه:فرهود
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  داری؟ منودوست میگه حتمااالن رولبام نشست پوزخند

 بفرمایید-

 نکرده؟ درست که مشکلی براتون پاکان پسره این-

 چه من اخه... درمیومدن؟؟پسره ازاب غلط افکارم دیوارچراهمش به کلموبکوبم میخواست دلم

 ! دارم چقدردشمن...! من بیچاره....کنم درست میتونم دختره این برای مشکلی

 کارخاصی اماخب کنارنمیایم زیاد باهم راستش:آیه

 

 ندارم غم باباهست تا تازه نکردن م

 . بابا نادرمیگید اقا به شدم متوجه-

 تکیه بابا ثلم اماخب بکنه ونمیتونه پرنکرده واقعیمو بابای جای خوبه خیلی بابا میدونید:لبخندزد آیه

  سرمه پشت کوه یه دوباره میکنم حس... گاهه

 ....پیداکردین گاه تکیه دوباره اینکه برای خوشحالم:لبخندزد فرهودم

 ونهدی داشتم نمیشد رنگ کم ازذهنم هم لحظه یه... آیه... آیه... آیه...دوختم اتاقم سقف به نگاهمو

 خانوم رفتارای... تظاهریش چادروحجاب تظاهریش بودن خوب به...فکرکردم بهش ازبس میشدم

 تظاهریش ادعاهایی به... تظاهریش گفتن بابا بابا...تظاهریش ادب... تظاهریش واحترام منشانه

 شباهتبخاطر...زندگیم زن انگیزترین نفرت...لعیا وشبیه...تظاهربود سرتاپاش...فرهود به نسبت

 کاش...نقشم پیشروی برای شدم راغب بیشتر بردم بهشون پی ومن دارن بهم که عجیبی های

 شدم کالفه...کندن کوه مثل نه کردنش عاشق باشه خوردن آب مثل فکرمیکنم همونطورکه

 داروی یه شاید رفتم بیرون وازاتاق بلندشدم...بود شده خالصه توآیه سروتهش که ازافکاری

 به رمب تاخواستم ولی رفتم پایین ها ازپله... بخوابم بده واجازه بیاره افکارموازپادر آوربتونه خواب

 ودوفیلمب روشن وی تی کشیدم توسالن سرکی شد میومدمانع ازسالن که وی تی صدای اشپزخونه

 یدهپوش روسری یکی بودن دوتادخترروش کاناپه سمت رفت میشدنگاهم پخش توش ترسناکی

 ممیتونست هم وی تی نورکم توهمون... لخت وبازوی برهنه باموی یکی اون تن به مناسب ولباس

 بگه ستنی یکی! رو لرزششون وهمینطور بشم رومتوجه بود پوششون وکه وفرنوش آیه بین تفاوت

 لبخندیزد سرم به ای فکرخبیثانه یدفعه! ...میکنین؟ نگاه چی واسه میترسین که شما کوچولوها
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 نبی سرموبردم ویدفعه بهشون شدم نزدیک نزدیک وبااحتیاط اروم...جلو ورفتم زدم شیطانی

 ...کرد تشنج گوشم هردوجفت بنفش جیغ باصدای که دراوردم ترسناکی وصدای سراشون

 وسل دخترای ازاین باشه کرده غش نکنه ترسیدم زد غیبش آیه یدفعه پایین پریدن هردوازرومبل

 راحتی نفس نم بادیدن...کنارکلیدبرق شدوآیه برقاروشن یدفعه...بعیدنیست چیزی مامانی تتیتیش

 وچادررنگیش بودرفت شده خشک من بادیدن سرجاش که فرنوش سمت به کشیدوسریع

 ؟ بودکردین کاری چه این اقاپاکان:کرد نگاه من وبه روش روانداخت

 !روانی بخندی روآب هه هه هه: گفت فرنوش که بلندخندیدم... العملشون وعکس افتادم یادکارم

 گدی سبزیوته قورمه منوبه که آیه این!جیگربود بایه زدن طرزحرف چه این...کردم اموقطع خنده 

 مشچش نکنه...بودجیگررفتارمیکرد گفته من به که کسی ترازاین بودبااحترام کرده تشبیه

 خرگوش برای پیچیدن نسخه فعالدرحال میخوادمخموبزنه؟؟اماکورخونده واینطوری!منوگرفته؟

 نای...!!بود کامل حجابش بودامابازهم ایستاده چادرجلوم باربی اولین برای که چادریم کوچولوئه

 طرزحرف چه این: گفتم فرنوش به تندی وبالحن کردم اخمی...بود نوبرشواورده دخترتوتظاهرهم

 بزرگتر؟ بایه ؟اونم زدنه

 هبچگان بچه تا بزرگترازصدا این فعالکه:باال برد صداشوکمی بود عصبی انگاری که فرنوش

  تررفتارکرده

 وننرتشریف شمالوس میدونستم چه من:شدم نزدیک بهش قدمی بودم شده عصبی که منم

  پرید بهتون سگ بایدمثل نیومده شوخی دخترجماعت به دارین؟؟

 !سگید دارین قبول خودتون خوبه:پوزخندزد فرنوش

 

 بهم هم ایستادآیه می جلوم دخترگستاخانه باربودیه اولین درنمیومداین خونم کاردمیزدی دیگه

 زشته فرنوش:گفت آیه بگم چیزی تاوومدم...نگفت بهم پاشیداماهیچی آب روم زد سیلی

 ... بیاین توروخداکوتاه اقاپاکان:گفت من وبعدبه 

 هک میزنمتاهمچین ببین: کردم نگاه فرنوش وتهدیدامیزبه باالبردم دستموکمی توجه بی امامن

  بدی تشخیص وچپتوازهم راست نتونی
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 ... مردنمیبینم هه:پوزخندزد فرنوش دعوا وسط بپره آیه ازاینکه قبل

 البردهبا نمادین دستموکه! بود حالل دخترومیریختم این خون اگه حتی نکردم خودموکنترل دیگه

 وکشیده وسط خودشوانداخت اخرآیه درلحظه...زد خشکم که فرودآوردم ومحکم باالتربردم. بودم

 شوکه شفرنو هم من هم...فروداومد آیه فرودبیاد،روصورت فرنوش قراربودروصورت که محکمم

 تفاوت که اونقدرتیره...تیره ای قهوه...کردم نگاه چشماش به کم فاصله ازاون زده بهت...شدیم

 اماعجیب... معمولی مدل یه داشت معمولی رنگ یه چشماش...نداشت بامشکی خاصی

 میدمفه بودامانمی کرده زیباییشودوچندان که چیزی...بود پنهون چیزی یه توچشماش....نافذبود

 ومظلومانه گذاشت دستشوروگونش!!!پاکی...نمیفهمیدم نااشنابودم باهاش چون چیه؟شایدم

 .کردن سقوط ازچشماش اشک کردودوقطره نگاهم

 ...داشت درد خیلی:گفت بهم بابغض

 دلم...کردم اخم اشکاش بادیدن... زدم رو آیه اما فرنوشوبزنم میخواستم من... گرفت دلم

 وگونشر دستش همونطورکه...کورمیشد خرگوش میکردشبیه گریه وقتی... کنه گریه نمیخواست

 رفت دادودنبالش تکون برام تاسف عالمت به سری فرنوشم رفت خودش قسمت سمت بودبه

 زیباش ونگاه پیش چندلحظه اتفاق امااونقدرتوبهت... رفتم اشپزخونه به هم ومن

 مدماو اشپزخونه به چی برای رفت یادم که بودم میدادن آزارم طورعجیبی به که وهمینطوراشکاش

 *آیه*

 وبه مبود گذاشته دستموروگونم بودامامن انداخته راه بودوخروپف خوابیده دوعالم بیخیال فرنوش

 میدونمامان... بودم شده پشیمون حسابی که دردداشت سیلیش اونقدر...فکرمیکردم بازیم فردین

 ادیزی شایدچون! کارومیکردم همین بازهم برمیگشت هم عقب به زمان اگه میگه بهم حسی چرایه

 دردوسوزش باهمون بودم پاکان توچشم وچشم بودم خورده سیلی من که وسط اون...بودم احمق

 لیعس چشم جفت یک...میکردم تحلیل چشماشوتجزیه داشتم...پاکان محکم ازکشیده ناشی

 انگاری... سردرنیاره ازشون تاکسی کرده نصب روتوچشماش زخیمی پردهای کردم حس...روشن

 پی... رونداشتم بهش بردن پی قدرت بودمن که هرچی...دنیاغم یه وشایدهم...دنیارازداشت یه

 من که میخواست درنده چشم جفت یک یقینا چشمهاش پرده پشت رازهای به بردن

 بلق دیرترازروزای کمی بودبخاطرهمین روزجمعه روچیدیم میزصبحونه بافرنوش صبح!!نداشتم

 ...دیشبی اتفاق به توجه وشاد،بی سرخوش...ومیزمیچیدیم بودیم شدهبیدار
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 هاشدی فرشته شبیه...میادا بهت سفیدخیلی جونی آیه-

 میگفت بهم همیشه باباهم اره-

 .بازکن پپسی خودت بعدواسه بازبشه بازمیکنم برات دارم که ای بذاردرپپسی اوف-

  بازکنه پپسی خودش بایدواسه ادم نشد دیگه نه-

  بخورمت میخواد دلم جیگرشدی خیلی شوخی امابی-

 !!!!دخترما خوبه؟من حالت:کردم نگاهش مشکوک

 !! هلو پسرمیشم بخاطرت:شد نزدیک موذیانه

 هلومیخواد دلم بیااینجابینم کجادرمیدی:فرار به پاگذاشتم ورشدکه حمله سمتم به

 بخوره بهم دستت عمرااگه:زدم چرخ دوراشپزخونه 

 همینطور اونم میخندیدم مستانه 

 !!گازدیگه یه فقط جونی آیه:

 حالیدر دردوییدم سمت به بودسریع اشپزخونه فراردرخروجی تنهاراه درازکردکه سمتم دستشوبه

 ایکب نگاهم... سرموباالاوردم باگیجی... فرورفتم نرم جسم تویه  میکردم نگاه سرم پشت به که

. پیش راه  نه داشتم پس راه نه...مبهوت مبهوت... بودم گیج...کرد تالقی عسل رنگ چشم جفت

 گیرهب میخواست که بودوگازمحکمی فرنوش دیگه وازطرف کممون خیلی بودوفاصله پاکان ازطرفی

 فاجعه یعنی واین...کرد رسمامنوبغل پاکان...زد خشکم...شد حلقه دورکمرم دوتادست یدفعه...

 !!!گازمیدی؟؟؟ هلومیخوادیه دلم منم:گفت شیطانی بالبخندی...من مثل دختری برای

 

 هلش ومحکم کردم جمع قدرتموتودستام تمام... روسروصورتم ریختن جوش انگارآب حرف بااین

 اپشتدادوب تعادلشوازدست رفت عقب چندقدم بودفکرنمیکرداینکاروبکنم معلوم که وپاکان دادم

 اومدکنارم سمتم به سریع شده شوکه من مثل بودم مطمئن که فرنوش خوردزمین،

 که کاری بیخیال پاکان اومد کاردستش حساب خودش که کردم کرداخمی نگاهم ایستادومظلومانه
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 خداازت داری زوری دخترچه وای:بلندشد کنان وناله گذاشت بوددستشوروباسنش داده انجام

  کردی ناقصم که نگذره

 ؟؟مابهم..دکردیداقاپاکانبو کاری چه اون...بود حقتون:زبونمونداشتم کنترل که بودم اونقدرعصبی

 طوری بشین من نزدیک باردیگه یه فقط اگه اخطارمیدم بهتون!میفهمید؟نامحرم نامحرمیم

 ندین تشخیص وراستتونوازهم چپ که میزنمتون

 چطوربه:دادم ادامه نشدپس خالی عصبانیتم امابازهم...اوردم زبون روبه خودش دقیقاحرف

 هرچند فامیلتون حتی ونه خواهرتونم نه من چیزیه خوب خجالتم...منو...منو دادین اجازه خودتون

 ونیممیم خونه مستأجروصاحب مثل ایم مادوتاغربیه نبودامااالن درست بازم بودم اگرفامیلتونم

 انتظارنداشتم واقعاازتون..من...

 نبودامااال نکرده نامحرمولمس انگشتمم تاحاال من...:شدن جاری  اراده بی اشکام...ترکید بغضم

 ...شما....شما

 مبود عصبی خیلی...خودم توخونه ورفتم گذشتم ازکنارش وسریع گذاشتم دستموروصورتم

 شوهرم آغوششومیچشیدم طعم که مردی اولین...جزبابا به میخواست دلم...وهمینطورناراحت

 وقتی ؟نکنه گناهکاربودم منم االن یعنی...نامحرم یه نه...غریبه پاکان نه...زندگیم شریک...باشه

 داده؟خدایامنوببخش کاری همچین اجازه خودش به اون که رفتارکردم طوری نبوده حواسم

 کنم فراموش میتونستم چجوری من کنه وفراموش ببخشه خداهم اگه اماحتی... خدایاپاکانوببخش

 ونقان...داشتم حدوحدودمشخص که منی...میکردم رعایت مخالف فاصلموباجنس همیشه که منی

 آتیش داشتم.... گازمیدی یه میگه باوقاحت وتازه...کرد رونقض هام قانون تمام پاکان...داشتم

 خاموش آتیشم بازهم اش دهنده دلداری وحرفای بهم فرنوش  شدن ملحق از بعد میگرفتم

 ؟ پس دخترباباکجایی:اومد باباازبیرون صدای که...ورترشد شعله نشدبلکه

  میام توبرومنم:گفتم فرنوش بهورو کردم روپاک هام اشک

 ناهوگ غیرمنتظره اتفاق این باعث که نحسی لباس هم من شد خارج دادوازاتاق سرتکون فرنوش

 عیس رفتم اشپزخونه وبه انداختم روسرم چادررنگیمم کردم عوض ساده لباس روبایه بود الودشده

 هم واون بخیرگفتم باباصبح به نکنم نگاه پاکان به داره امکان که تاجایی کردم

 پاکان لگ بادسته هرچندکه شدم خوردن ومشغول.... بابانشستم ومقابل بامهرجوابمودادکنارفرنوش

 ماسنگینیا ننداختم پاکان به نگاهیم نیم حتی سرمیزبودیم روکه زمانی بودتمام نمونده اشتهابرام
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 امادراصل رفتارمیکردم وعادی نمیاوردم خودم روی به ولی...میکردم حس کامل نگاهشوروخودم

 خوبی بارحس یه مدت هریه چون خودموداربزنم میخواست دلم...غوغابود درونم... ازتالطم پربودم

 حس...بود بد حس خوب امابیشترازحس....نیومده بدمم اغوشی هم انگارازاون که میداد دست بهم

  بود ای دیگه کس گناهکاراصلی هرچندکه میکردم اساسی توبه بایدیه...گناه

 * پاکان*

 ام خنده...هلومیگفتن راجب چیزایی یه...دختراروشنیدم سروصدای که میرفتم آشپزخونه سمت به

 ...هبخور بهم دستت عمرااگه: گفت باخنده آیه     شدم نزدیک اشپزخونه به اروم های باقدم گرفت

 !!برد ازسرم هوش زیباش خندیدن صدای

  گازدیگه یه فقط جونی آیه:فرنوش صدای

 گاهمونسرشوباالآوردن وقتی فرورفت سینم توقفسه میزه دخترریزه یه یدفعه  دررسیدم به همینکه

 اجازه بهش من امامگه فراره راه یه دنبال کردم حس... ومبهوته بودگیج معلوم..خورد گره هم به

 بهم خوبی حس... کردم بغلش جورایی ویه کردم حلقه دوتادستمودورکمرش فرارمیدادم؟سریع

 دلم منم:گفتم شیطانی بالبخندی...جلوبرم بیشترازاین میخواست دلم... گرمش کردآغوش لمنتق

 !گازمیدی؟ هلومیخوادیه

 رفتم عقب چندقدم بخاطرهمین چیزیونداشتم داداصالانتظارهمچین هلم قدرت باتمام یدفعه

 ...زمین وخوردم

 کردی ناقصم که نگذره خداازت داری زوری دخترچه وای:بلندشدم کنان ناله

 نامحریمیم هم مابه اقاپاکان بودکردین کاری چه بوداون حقتون: توپید بهم عصبی آیه

 چپ هک میزنمتون طوری بشین من نزدیک باردیگه یه فقط اگه اخطارمیدم بهتون میفهمیدنامحرم

 ...ندین تشخیص وراستتونوازهم

 اهمهدخترب این منفجربشم ازعصبانیت که االنه کردم حس... خودموکوبوندتوصورتم حرف دقیقا

 ...!!قدیسه میشد میرسید ماکه وبه بعله

 نه خواهرتونم نه من چیزیه خوب خجالتم...منو... منو دادین اجازه خودتون چطوربه:داد ادامه

 وصاحبمستاجر مثل ایم مادوتاغریبه نبودامااالن درست بازم بودم فامیلتونم هرچنداگه...فامیلتون

 ...انتظارنداشتم واقعاازتون من...من میمونیم خونه
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 ...شما...شما بوداماحاال نکرده نامحرمولمس انگشتمم تاحاال من:لرزید چونش

 اصرارشوروپاک همه این...بودم شده گیج من حاال گذشت وازکنارم گذاشت دستشوروصورتش 

 واجهم تمسخرامیزفرنوش بانگاه یدفعه که شد مشت دستم ناخوداگاه... نمیفهمیدم ظاهریش بودن

 مارفتفرارکردحت سریع بپرم بهش تاخواستم تشدیدشد عصبانیتم کردکه نثارم پوزخندی شدم

 ...آیه پیش

 بیرون میرن دارن وفرنوش آیه شدم متوجه که بودم عصربودتوسالن

 کجا؟:کنجکاوپرسیدم 

 توچه؟ به:گفت باحرص فرنوش

 یمدار:گفت شرمگینی وباصدای گرفت نگاهشوازم سریع که کردم نگاه آیه به اون به توجه بی

 بابا سرخاک میریم

 ازذهنم چیزی یه یدفعه که کردم کانالوعوض...بیرون رفتن ازخونه واوناهم دادم تکون سری

 بست قشن رولبام شیطانی بود؟لبخندی منشانه انقدرخانوم هم توخیابون رفتارآیه یعنی... گذشت

 بریخ توحیاط وپریدم برداشتم وموبایلمم سوییچ کردم عوض زودلباس وخیلی باال رفتم سریع

 یشدنم سوارتاکسی داشتن وقتی که اصلی خیابون به ورفتم شدم سوارماشین نبودسریع ازشون

 کردم ماشینوپارک قبرستون ودراخرتوورودی کردم روتعقیب تاکسی... دیدمشون

 

 خندکهلب بودویه توهپروت میزدومیخندیداماآیه حرف باآیه فرنوش... رفتم سرشون پشت

 ینا بودم نیومده راه همه این امامن...بودتوفکره معلوم...بود بودرولبش کجی دهن بیشترشبیه

 برنامه اماحاال...نداره رفتاردرستی آیه که کنم وثابت مچشوبگیرم میخواستم من دمقشوببینم قیافه

 نفهمیدم رفت وفرنوش روزانونشست قبری کنارسنگ آیه...بود شده خراب معمول طبق هام

 صلهفا نشستم سرش پشت سرقبرکناری شدم نزدیک آیه به مخفیانه دوباره! نبود کجا؟مهمم

 بودساکت این امامشکل صداشوبشنوم میتونستم کممون نبودمطمئنابخاطرفاصله زیادی

 یطانیبلندشدلبخندش فینش فین بعدصدای ای لحظه...نداشت باباباش گفتن واسه بودانگارحرفی

  زدم
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 برگشتم سمتش به وکمی آوردم دختراموبیرون دوست اشک کردن پاک مخصوص دستمال

  خانوم: زدم وصداش

 شد دوچندان بادیدنم وتعجبش برگشت سمتم به شدمتعجب قطع فینش صدای

 ؟؟ شمااینجاچیکارمیکنین:گفت زده بهت 

 شده اینجادفن پدرتوهم نمیدونستم:زدم چپ علی کوچه خودموبه

 صبح اتفاق یاد وانگارتازه گرفت ازم دستمالو کن اشکاتوپاک:گرفتم سمتش دستمالوبه 

 وپاکاشکاش تشکرکردوهمونطورکه ای گرفته باصدای...فهمیدم نگاهش ای یدفعه افتاداینوازشرم

 ؟ سرخاک اومدین:میکردگفت

  اوهوم-

 اختماند کلی نگاه یه ندم سوتی اینکه برای ومنم قبرانداخت سنگ سمت به کنجکاوانه نگاهی

 اولمه قعش:گفتم آنی تصمیم میگفتم؟تویه نگاربودبایدچی بوداسمش دخترجوون قبریه سنگ

 اماگفتم... اشنامه بگم میتونستم بودم زده که ازحرفی کردم تعجب خودمم گردشدن چشماش 

 وشوهر؟ زن...؟یا نامزدبودین کنه خدارحمتشون:گفت!منوعشق!هه...اولمه عشق

 زدبودیمنام:لبهاموگرفتم کشش اماجلوی گرفت ام خنده

 کردن؟ فوت کی- 

 ... پیش دوسال:خوندم وفاتوسریع تاریخ آیه دورازچشم 

 طاقت هم بدون که طوری داشتیم رودوست همدیگه خیلی:بذارم سرکارش یکم گرفتم تصمیم

 ...اون اما موندم زنده من کردیم تصادف روزعروسیمون نمیاوردیم

 صبربده خدابهتون-

 هک سیرمیخندیدم دل یه وداشتم سرموبرگردوندم سریع کنم اموکنترل خنده نتونستم دیگه

 شدت ام خنده!! میکنم گریه دارم دخترفکرکرده زد،این خشکم گرفت سمتم خودموبه دستمال

 هاززورخند که درحالی کشیدم خشکم های گونه وبه دستمالوگرفتم برگردم اینکه بدون گرفت

 شسمت به شدم موفق هم کمی... بشه اشکی تاچشمام کردم سعی کمی منفجرمیشدم داشتم
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 به فرنوش صدای هردوباشنیدن کردکه نگاهم غمگین هم واون...گرفتم ناراحتی قیافه برگشتم

 تواینجاچیکارمیکنی؟:فرنوش کردیم نگاه سرآیه پشت

 توچه؟ به:کردم اخم 

 اره؟ کردی تعقیبمون-

  نامزدخدابیامرزم سرخاک خیراومدم نه-

 قبرپدرآیه روسنگ گلو وچندشاخه گالب بطری ویه اب بطری اومدویه کردنزدیک نگاهم زده بهت

 معهج شنبه پنج جای به چیشده:گفت من قبرشدبه سنگ شستن مشغول آیه ووقتی گذاشت

 جناب؟ دراوردین سرازقبرستون

 دلیل همون به منم شماچراسردراوردین-

 هاسرکاره شنبه پنج آیه-

 هستم منم-

 شکوکیم کردنگاه چیزوچک همه وقتی... نشست قبرنامزدم سرسنگ کردوباکنجکاوی پوفی کالفه 

 دلش توی همش که باپدرش آیه بعدازدردودالی...نشست کنارآیه وبلندشدورفت انداخت بهم

 خونه برگشتیم وبعدباآیه رسوندم خونه فرنوشوبه واول کردمشون زورسوارماشینم بودبه

 رصدامس ازپشت اشنایی صدای اسانسورکه سمت میرفتم داشتم... باباشدم شرکت واردپارکینگ

  پاکزاد جناب:کرد

 امابامن...اما!هه...سربزنه بهش اومده پسرآیه دوست اخی...فرهودبود صدابرگشتم سمت به

 رتپ سمتم شدمشتشوبه نزدیک که اومدوهمین سمتم به که کردم چیکارداشت؟منتظرنگاهش

 وزدیر آیه اینکه تالفی اینوبذارواسه:گفت که...کردم نگاهش زده بهت...خوردتوبینیم کردوصاف

 ....گردشد چشمام

 خون دوم محکم مشت که بودم وحرفش اول مشت هنوزتوبهت!فرنوش...ازکجامیدونست اون

 کردی روبغل آیه اینکه واسه اینم:کرد بینیموجاری

 بود واقعاحرصمودراورده گفتناش آیه اماآیه بگیرم خودم ظاهرخونسردبه کردم سعی 
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 گفته؟ بهت فرنوش:پرسیدم

 ...بزنیش میخواستی که گفت اره-

 موبزنیخواهر میخواستی:گفت دیواروباحرص به وچسبوندتم کردیقموگرفت حمله سمتم به یدفعه

 ...اماعشقموزدی

 خواهرم شد چی:کردم تمسخرامیزنگاهش...کرد اعتراف عشقش علنابه...شد پررنگ پوزخندم

  شدعشقت ؟االن میکردی خواهرم

 دست بهش نمیکنی اذیتش! اخطاربدم بهت امروزاومدم. داشتم دلیل کارم واسه باش مطمئن-

 میرسم حسابت به خودم وگرنه نمیزنی

 هلش 

 هرکاری من... آیه عاشق ببین:وخونسردگفتم کردم یقموصاف رفت عقب عقب چندقدم که دادم

  نیست من آل دخترایده منتهاآیه میکنمش خودم مال امشب همین اگربخوام بخوادمیکنم دلم

 که کمی مداشت نقشه چون میخوردم بیشترکتک بایدیکم نخوردم ورشدتکون حمله سمتم به دوباره

 یکنمم قلمش چون نذاری پاتوکج کن حواستوجمع:تهدیدباالاورد نشانه شدانگشتشوبه خسته

 چی؟ گذاشت پاشوکج آیه اگه:پوزخندزدم 

 خطانمیره هیچوقت دخترخوبیه آیه-

 سرپوش چادرشون چادرشونونخور گول بدترن ازهمه چادری دخترای نباش زیادمطمئن-

  گناهاشونه

 رومثل همه هک اونقدرکثیفی!! بشناسیش نمیتونی تواونونمیشناسی:داد تکون تاسف نشانه به سری

  میدونی کثیف خودت

 دمحوش چشمام ازجلوی وسریع رفت رنگی مشکی پرشیای سمت زدوبه شکمم به لگدمحکمی

 مهه شرکت رسیدداخل پام که همین وارداسانسورشدم نامرتب سرووضع وباهمون بلندشدم اروم

 رفتم میزایه سمت به بدم نشون خودموبدحال میکردم سعی که درحالی کردن نگاهم زده بهت

  اومده سرتون بالیی چه اقاپاکان بده خدامرگم:اومدسمتم بلندشدوبانگرانی تامنودیدازجاش
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 دارین؟ اولیه های کمک جعبه:پرسیدم دادن جواب بدون

 بعله بعله-

 یه روفرستادم وابدارچی وسرمیزنشستم تواشپزخونه رفتم بیار برام اشپزخونه میرم-

 ترین همسخر...بست نقش پوزخندرولبام دوباره...نشستم منتظرآیه وخودمم بخره کیلونخودسیاه

 ..میمونی خواهرم مثل:بودمیگفت عاشقش که کسی فرهودبودبه دیدم توعمرم که کسی

 چیزااعتراف وبخاطرغرورواین فرهوده عاشق هم حتماآیه...ست واقعامسخره!خواهر؟!هه

 هب فرهوداعتراف که ای ازلحظه...عاشق نه شدن کشکی واینام کشکه که عشق البته...نمیکنه

 به اینکه برای...قلبش تصرف برای... آیه اوردن بدست برای شدم کردبیشترراغب آیه عشق

 !کثیفه من اندازه امابه نه شایدبیشترازمن آیه کنم فرهوداثبات

 فرهودجنس باباهم هم که میکردم بایدکاری قلبش ازطریق...میکردم خودم رومال بایدآیه من

 اکارهری میکنم حس نمیادچون خوشم نیومداالنم خوشم ازآیه ازروزاول... روبفهمن آیه مثل دخترایی

 زن انگیزترین نفرت  بادیدنش چون... یادلعیامیفتم میبینمش وقتی چون

 ازش شده لعیاباعث به باشباهتاش هم وآیه ازلعیامتنفرم که چون...زندگیموبخاطرمیارم

 ازهمشون من...متاهل مجردچه چه زنه ازهرچی...متنفرم مونث ازجنس اصالمن...متنفربشم

 رتشونپ ازشون وبعدازاستفاده داشتن دستمال نقش توزندگیم همیشه که بخاطرهمینه... متنفرم

 روبه بهپن کمی سریع نشست کناریم صندلی شدروی وارداشپزخونه آیه...اشغال توسطل میکنم

 آیه که گفتم آخ الکی راه وسط که میبردم پنبه سمت دستموبه سمتم کردوگرفت اغشته بتادین

 شدید؟ چی:گفت نگران

  دیده اسیب دستم مچ-

 بگیرید دستتون یکی بااون خب-

 میدی؟ انجام خودت دستم چپ کارکنم نمیتونم راست بادست من-

 ... من...امامن:کرد مرددنگاهم

 نگاهم طوری یه...میکرد نزدیک زخمم جای روبه دستشوباالاوردوپنبه مردد که سرموجلوبردم

 تشدس...نمیشد زشت آیه من گفتنای بازشت چقدربدبودکه... زشت خرگوش یه میکردواقعامثل
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 ازکارمندای یکی میرم نمیتونم من:میزگذاشت روروی وپنبه شد فمتوق صورتم پوست سانتی تویک

 بیادکمکتون اقاروصدامیکنم

 رابب نقش که ای ونقشه موندم ومن بیرون رفت ازاشپزخونه رفتنشوبگیرم جلوی ازاینکه قبل 

 هرچندمطمئن...میگرفتم وقلوه میدادم مرددل ازکارمندای بایکی آیه جای حاالبایدبه...بود شده

 کنه پنهون خودشوازم واقعی میکردذات سعی که ای وآیه بودم بازمن میموندهم اگرآیه بودم

 نممیک مغلوبش بازهم تظاهریش بودنای وخوب الکیش سرسختیای ی اماباهمه باشه وسرسخت

 دفه به تیرم...تیراندازماهریم... گرفتم قلبشونشونه من داره فرق من روش چون پاکانم من چون

 ازاشپزخونه که ،همین وظاهرمومرتب کردم زخمموپانسمان بعدازاینکه...پاکانم من چون...میخوره

 خوبین االن:اومدوپرسید سمتم به آیه رفتم بیرون

 نباش نگران خوبم-

 دعواکردین؟ روزافتادین این چرابه-

  کوچیک دعوای یه اره-

 کرده؟ اینطوریتون کوچیک دعوای یه:گفت باحرص

 ؟ شدی حرصی چیشده کوچولو خرگوش:زدم لبخندشیطانی

 خودتونوزخمی دعوامیکنین بیخودی داره معنی چه اخه خب فقط نه...نه:شد هول کردم حس

 میکنین؟

 بود؟ بیخودی ازکجامیدونی-

 بود؟ باخودی-

 بروسرکارت:بود عقل واقعاشیرین خندیدم

 دیگه؟ شماخوبین- 

 کوچولوبودبدوبرو دعوای یه ردنشده ازروم که تریلی-

 ... چشم-
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 وشحالخ پیداکردم مشکلی یه قسمتی تویه که میکردم هاروبررسی ازپروژه یکی داشتم تواتاقم

 به ای قهت رفتم بابا اتاق سمت به نبودبیخیال آیه رفتم بیرون ازاتاقم شم شایدمفیدواقع ازاینکه

 گرفته ازم حرکت قدرت هم روم روبه صحنه بادیدن...پروژه بابااین:دروبازکردم وسریع درزدم

 صورتشو بودسمتش شده بودخم گذاشته بودبابادستشوپشتش نشسته رومبل آیه...تکلم دهمش

 ینا پس... نشست روصورتم اخمی ناخوداگاه باپوزخندم زمان بودهم نزدیک خیلی آیه صورت به

 تحویلم وپرت چرت مشت یه من سرکردن به دست برای مزخرفه!دین؟!! بود درست حدسمم

 من تیزبین چیزازنگاه وهمینطورهیچ ابرنمیمونه پشت هیچوقت که ماه اماخب دادن

 ؟ شده چی:اومد سمتم وبه شد بلند بابا شدن من تامتوجه...دورنمیمونه

 نم لوح ساده بابای حتماسالحشوبرای!هه...الودبود اشک چشماش بود ناراحت کردم نگاه آیه به

 بااینکه...متظاهر ی یهازآ... درستم ازحدسیات...بابا بودن ازساده گرفت حرصم... روکرده

 عصبانیتم...انقدربدشده حالم خودم به اماچرابااثباتش...نیست خوب آیه قبالمیدونستم

 بعدامیام هیچی:گفتم فقط...بیشترشده

 میزرفتم سمت به کردم دروقفل تواتاقم رفتم کوبیدم ودروبهم شدم خارج ازاتاق وسریع 

 جلوم که هرچی به کردم ولگدپرت کشیدم ای شده فریادکنترل زمین روشوریختم ووسایالی

 بابای اب... دختره... بودتااستخووناشوخردکنم ایستاده جلوم االن آیه میخواست دلم بودم بودحرصی

 بابای پوالی بذارم اگه کورخونده....تیغتش ومی میزنه گولش داره روهم ریخته من

 وپام ستد به وقتی...برمیاد ازدستش کارایی وچه کیه پاکان میکنم حالی بهش بدبختموباالبکشه

 میخواستم که اماهرچقدرهم... بودم عصبی خیلی...داره دیدن وروزش حال نکنم ولش افتادکه

 ...دیگست چیز تویه درد فریادمیزد ازدرونم صدایی یه بزنم خودموگول

 نپاکا: گفت من به رو اتاق تو اومد بابا و شد وارد در به ای تقه که میخوردم حرص داشتم همچنان

 ؟ داشتی کاری بابا

  میگم بهتون میام بعدا که گفتم:گفتم

  بگو اومدم خودم که االن خوب-

 ؟؟؟ بشه رو دستتون دیگه بار یه برای و بیام دوباره میترسین چیه-

  بشنوی منو حرفای واینستادی حتی ؟تو پسر بشه رو چیم دست: گفت و خندید بلند بابا
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 هواس شاد و خوشحال شدم خر منم که فکر این با و بدین تحویلم دروغ یه میخواستین دوباره-

 اجبر قشنگ قشنگ حرف ؟دوتا بشم فرض احمق که کنم کاری باید چی برای بگردید؟؟ خودتون

 ؟ نمیفهمم من که میکنین فکر و میدین من تحویل میارین دختره این پدر مرگ و دین

 دختر رو آیه فقط من و بود محض حقیقت همش قشنگ قشنگ حرفای اون: گفت آرامش با بابا

 د چشم هیچ به و بس و میدونم خودم

  دیمی عذاب خودتو فقط چون دور بندازی افکارتو این بهتره هم تو کنم نمی نگاه بهش هم ای یگه

 حرف هم با و میکنن بغل رو همدیگه اونطوری دختری و پدر هوووم؟کدوم دختری و پدر عههه-

  میزنن

 ور آیه من پاکان آقا اما میکنن بغل رو همیدگه دخترا و پدر ی همه: گفت و کرد ای خنده تک بابا

 چیزی یه مورد در داشتم دوما نمیده بهم رو کار این ی اجازه دختر اون چون بودم نکرده بغل

 نزدیک بهش ذره یه کنم آرومش اینکه برای منم گرفت اش گریه یهو که میزدم حرف باهاش

  شدم

  گرفت اشون گریه خانوما خانم که میزدین حرف چی راجب بپرسم میشه-

 هآی به امروز اومد عجیب ذره یه نظرم به بود فرهود اسمش بود پسره اون دیشب رفتار راستش-

 که ردمیک انکار اولش هم آیه که داره احساسی بهش فرهود میکنم احساس که گفتم و گفتم نظرمو

 دربرا یه عنوان به فقط رو فرهود گفت قاطع خیلی که داره دوستش خودشم نکنه پرسیدم ازش

 وقتی منم و داره خوبی احساس پشتشه که داره برادری میکنه احساس اینکه از و داره دوست

 و نباشه داره فرهود به نسبت آیه که حسی همون بهش فرهود حس شاید که دادم اخطار بهش

 از رو فرهود مثل برادری نکنه شدکه ناراحت  هم آیه باشن روابطشون مواظب ذره یه که بهتره

 وزدزیرگریه بده دست

 ؟ کنم باور دارین انتظار ؟االن همین-

 دومت بار که دادی گوش منو حرف کی تو نیست، مهم برام اصال: گفت و انداخت باال ای شونه

 ؟ باشه
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 تمام شد می که عضوی تنها داشتم، دوست رو آدمها چشمای کردم نگاه چشماش به تردید با

 تو اما. میکرد نمایان رو فرد هر وجودی عنصر که گویی دو فهمید ازشون رو آدمی وجود حقیقت

 . میزد فریاد رو کالمش بودن حق که خالص حقیقت یه. بود حقیقت فقط بابا چشمای

 ؟ داشتی چیکار حاال: گفت مهربونی لبخند با دید منو سکوت وقتی بابا

 سیدر ناهار وقت که کردم رسیدگی کارها از دیگه سری یه به بابا کمک با پروژه مشکل رفع از بعد

 دیدن با میره آشپزخونه سمت به داره و دستشه غذا ظرف آیه دیدم که زدم بیرون اتاق از سریع

  غذا جون آخ: گفتم سریع دستش توی ظرف

  آوردم هم شما برای اتفاقا: گفت لبخندی با هم آیه

  خورد رو بزرگه کوچیکه روده بریم زودتر پس: گفتم و مالیدم هم به دستامو

 یغذا دیدن با جلوم گذاشت و ریخت غذا برام دیگه ظرف یه توی آیه  رفتیم آشپزخونه سمت به

 هک ندید مگه کرده فکر چی خودش با دختره ؟؟؟؟؟؟این فسنجون.... هم تو رفت صورتم روم به رو

  نخوردم هم فسنجون اصال دیشب من

 ؟ پاکان آقا شده چی: گفت سریع من درهم ی قیافه دیدن با

  متنفرم فسنجون از من-

  نگفتین دیشب چرا پس ؟خب واقعا وای ای-

 نپرسیدی چون-

  اومد خوشتون شاید بخورین ذره یه حاال-

  میاد بدم میگم-

  قاشق یه فقط: گفت و داشت نگه جلوم کوچولو یه عالمت به انگشتشو مظلومانه

 رفتارهام این با کم کم اینکه برای.مهمه برام حرفش کنم تظاهر اینکه خاطر به بودم مجبور

 بورمج اگه حتی بود الزم اینا ی همه کنمش خودم عاشق کم کم اینکه کنم جلب خودم به نظرشو

  بخورم رو لعیا ی عالقه مورد غذای شدم می
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 زهخوشم اینقدر فسنجون پرید باال تعجب فرط از ابروهام خوردنش با و برداشتم قاشقی زور به

 ؟ نمیدونستم من و بود

 سرجاش و کشید راحتی نفس آیه کردم خوردن به شروع و برداشتم قاشقی دوباره اینکه از بعد

 که منم بودیم خوردن مشغول دیگه همکارهای از تا چند حضور در کرد خوردن به شروع و نشست

 محروم سال اینهمه تمام ولع با داشتم و بود رفته دندونم زیر فسنجون ی خوشمزه طعم تازه

 گفت و کرد نگاه من به شده گرد چشمای با تو اومد بابا که میکردم جبران رو خوردنش از موندن

  پاکان:

 ؟ بله: گفتم پر دهن با

 ؟ میخوری چی داری میدونی: داد ادامه متعجب همچنان

  دادم تکون مثبت عالمت به سری فقط

 و جویده رو لقمه و بودم افتاده غذا روی ها زده قحطی عین که من به متعجب شرکت کارمندهای

  میکردن نگاه میدادم قورت نجویده

  ادمی بدت خیلی که همونی هاا فسنجونه میخوری داری که غذایی بابا پاکان: گفت شک با بابا

  است خوشمزه خیلی این آخه نه: گفتم و کردم غذا به ای اشاره

 ذاغ هم ما برای باید فردا از آیه: گفت سریع بود ستاره اسمش کنم فکر که زن کارمندای از یکی

  بیاری

  خندید فقط هم بابا و کردند موافقت اشتیاق با کارمندها ی همه

 خیلی تعداد این اونم غذا آوردن ولی ندارم مشکلی من گفت گفتن جدی میکرد فکر که هم آیه

  سخته

 من پای به باشی  هرچی خودت ارزونی پختت دست دختر کردم شوخی: گفت و خندید بلند ستاره

  که نمیرسی

 کربن و کنه دیگ ته رو غذا نمیتونه ستاره مثل کس هیچ البته صد: گفت سریع ستاره شوهر امیر

  کن شکر خداتم بخور بگه و بده تحویل
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 هم کربنش همون دیگه امیر آقا نداره نمک که دست این ؟بشکنه اینطوریاست عههه: گفت ستاره

  کنی چیکار میخوای ببینم نمیذارم جلوت

 دی ربنک نیست الزم دیگه یعنی شکرت خدایا:گفت و برد باال دستشو کردن دعا ی نشونه به امیر

 ؟ بخورم اکسید

 وغذاتون فعال بعد واسه بذارید رو شوهریتون و زن دعوا: گفت بابا که بزنه حرفی خواست ستاره

  سرکارتون برید زودتر بخورید

 ؟ بدی منم به مونده چیزی دخترم: پرسید آیه به رو

 : گفت و داد تکون منفی عالمت به سری تاسف با آیه

  خورد پاکان آقا منم سهم واال

  گشنمه خب: گفتم تخسی با

  اته گشنه همیشه کال تو: گفت و خندید بلند بابا

  میخوردید باهاش هم رو میز حتما میومد خوشتون اگه میومد بدتون خوبه: گفت آیه

  میدم سفارش غذا بیرون از بعد به این از اصال خوردم غذاتو من که ناراحتی االن: گفتم شاکی 

  جانتون نوش نبود این من منظور نه نه: گفت سریع آیه

 ذایغ بتونه که وقتی تا پسر این باش مطمئن دخترم نشو ناراحت: گفت و اومد آیه نزدیک بابا

  بیرون غذای سراغ نمیره بخوره خونگی

 واین میخواید: گفت و گرفت بابا سمت به رو بودم گذاشته باقی براش که رو غذایی ذره یه آیه

  بخورید

 دممی هم تو واسه بدم سفارش غذا میرم دختر میکنه قهر بدی مورچه به اینو: گفت خنده با بابا

  بخوره پاکان بده هم ذره یه این

  خوبیه نظر آره: گفتم و کشیدم دستش از رو غذا ظرف که بود نگفته چیزی آیه هنوز
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 که انداختم بهش نگاهی زد زنگ تلفنم که میدیدیم فیلم سالن توی داشتیم آیه و بابا با که بود شب

 شده چی: دادم جواب سریع شد می روشن و خاموش گوشی صفحه روی که آرمان اسم دیدن با

 ؟ دوباره

  رییس ســــالم: گفت انرژیی پر صدای با

  ندارم اتو حوصله بگو زود آرمان داری چیکار-

  میگذره خوش مسافرت-

 ؟ داری چیکار حاال میگذره آره-

  رییس آخه میگی دروغ چرا-

 دروغ خاطرت به بخوام من که داری اینو ارزش کردی فکر تو ،اصال آخه بگم که دارم دروغی چه-

 ؟ بگم

 کار اتمباب پیش رفتی میگفتی ما به حاال گفتی دروغ که کن قبول ولی ارزش بی ما داداش باشه-

  نمیگرفتیم جلوتو ما کن باور کنی

 ؟ فهمیدی کجا از تو-

  آرمان میگن من به ها گرفتی کم دست منو-

 ؟ کنم چه االن چی؟ که خان آرمان خب -

 میگفتی من به اگه کردی فکر بدونم خواستم فقط بکن کاری گفتم من مگه داداش هیچی-

 ؟ باباجونت پیش بری نمیذاشتم

  بوده رکا این تو من از بیشتر بابا باالخره بگیرم یاد کار هم ذره یه و بشه تنوعی یه میخواد دلم-

  زدم لبخندی بابا به متقابال کردم حس خودم رو رو بابا مهربون لبخند

 ؟ رامسر بریم ها بچه با میای نرفتی مسافرت که حاال: گفت دوباره آرمان

 ؟ میداره نگه کی شرکتو اون مسافرت بریم پاشیم تو هم من هم کل عقل آخه خب-

  دیگه میگردیم بر میریم هفته یه شدم خسته بخدا باشه مواظب میذاریم رو یکی-
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  دادم خوردشون به سرب و الودگی بس از اوردن کم اکسیژن هام شش کن باور

 ؟ بیفتیم راه کی بردی سرمو بابا باشه-

 ؟ بیفتیم راه فردا من برم حوصله بی توی قربون-

 ؟ چند ساعت-

 هفت-

  بخوابم میخوام عمرا-

  دیگه نکن اذیت داداش اِ-

 ؟ بگذره خوش بهم یا کنم خسته خودمو مسافرت برم قراره-

  بفرمایین دستور شما که ساعتی هر اصال چشم-

  بعد به 10-

 ور بقیه جواب من ها رییسی جا همه کردی فکر شرکت ریاست جو تو رفتی بس از داداش بابا ای-

  بدم چی

  اصال نمیام من ناراحتی-

 ؟ نداری کاری فعال ده ساعت همون بخوره بر بهت نمیخواد حاال بابا ای-

  نداشتم اولم از-

  خداحافظ فعال پس-

  خداحافظ-

 پوفی نهمیک گریه داره  هم آیه و نیست بابا دیدم که کردم نگاه اینا بابا سمت به تماس قطع از بعد

 میکنی؟ گریه ؟چرا شده چی: گفتم و کشیدم

  شد تموم بد آخرش فیلمه: گفت فین فین با آیه

 ؟ هستی کی دیگه ؟تو میکنی گریه داری فیلم خاطر به: گفتم و زدم پوزخندی
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 ا آیه: گفت و شد سالن وارد دوباره خنده با بابا

  دل دریا و مهربون پدرش مثل بزرگ خداداد سرهنگ دختر دیگه ست

 رعهالج و گرفت ازش تشکری با رو بود گرفته سمتش به بابا که رو آبی لیوان و زد لبخندی آیه

  نوشید

  کن رد مرخصی من برای بابا: گفتم بابا به رو

 ؟ میری داری نیومده هنوز چرا-

  مسافرت برم میخوام-

 ؟ بری میخوای کی با سالمتی به-

  اینا آرمان با-

 ؟ کین اشون ؟بقیه اینا-

  خودمونیم اکیپ همون با ولی نگفت من به نمیدونم-

 ؟ میفتین راه چند ساعت باشه خب-

  ده ساعت-

 ؟ کنم درست غذا راهتون تو برای میخواین: گفت سریع آیه

 ؟ میتونین واقعا: پرسیدم خوشحالی با

 درست غذا براتون تعداد به نفرین چند میپرسیدین کاش ای: داد ادامه و داد تکون سری آیه

 میکردم

 ؟ کنی خسته خودتو میخوای هی چرا میشه زحمتت دخترم نه: گفت مهربونی با آیه به رو بابا

  کنین درست خودم برای فقط میگه راست بابا: گفتم و کردم تایید رو بابا حرف

 ؟ میخواین چی: گفت و خندید آیه

  سبزی قورمه اوممم-
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 ... که نذاشتم خیس موادشو-

 این نکن پررو بره بهش بده کن درست الویه یه بابا آیه: گفت بگم چیزی من اینکه از قبل بابا

  اینقدر پسرو

 تیموایمیس راهی بین رستوران یه که باشه اینطوری خب الویه چی یعنی بابا اِ: گفتم اعتراض با

  دیگه

 ؟ براتون کنم درست مرغ میخواین: گفت آیه

 مونه باشه ولی میخواست سبزی قورمه دلم هرچند: گفتم و دادم تکون نارضایتی عالمت به سری

  کنین درست رو مرغ

 ؟ خوبه میکنم درست سبزی قورمه براتون برگشتین اینکه از بعد: آیه

 کنم استراحت و کنم جمع وسایلمو برم من عالیه: دادم جواب و کوبیدم بهم دستامو

  سالمت به: گفت مهربونی با همیشه مثل بابا

 دایص با صبح کنه آماده منو غذای تا افتاد راه آشپزخونه سمت به و گفت بخیری شب آروم هم آیه

 ص 9 که ساعت دیدن با شدم بیدار خواب از موبایل زنگ

 

 ؟ بله: دادم جواب و کردم دراز دست و کشیدم ای خمیازه میداد نشون رو بح

  میایما داریم ما داداش سالم: آرمان

  10 ساعت نگفتم مگه:زدم داد

  دیگه اونجاییم 10 ما آره خوب-

 هد میشه پایین بیام شم آماده من تا میکنی بیدار خواب از منو تازه 10 یعنی 10 میگم من وقتی-

 ونیم

  بهتره برسیم زودتر هرچی دیگه پاشو خب داداش بابا ای-

  میشم آماده دارم منم بیا بدو  آرمان نکنه چیکارت بگم خدا-



                 
 

 

 زایری فاطمه و آقایی نازنین | پدرم مرگ ازای در  رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

91 

 

 زمی دیدن با که رفتم آشپزخونه سمت به چمدونم با همراه شدم اماده سریع گوشی قطع از بعد

 عقب صندوق رو چمدون رفتم حیاط سمت به خوردم مفصل ی صبحانه یه و رفتم سریع آماده

 آرمان کوچه تو پیچید پسر از پر ماشین یه آوردم بیرون خونه از رو ماشین همینکه دادم جا ماشین

 فتاس عالمت به سری و شناختم بودن نشسته دیگه پسر دوتا پای روی که رو آرسان داداشش و

 حراف آدمای ی حوصله اصال من و بود تر حراف هم آرمان از آرسان برسه داد به خدا دادم تکون

 شیرین ی ساله 2 ی بچه پسر یه عین اینکه با که بود این هم آرمان تحمل دلیل تنها نداشتم رو

 ابد ات یعنی دوستیم گفت وقتی نمیزد خنجر نمیزد نارو بود بامرامی دوست ولی بود حراف و عقل

 به و کنه هخف خودشو بدتر کنه پارش بخواد اگه که گلوش بین ناگسستنی پیمان یه شد دوستیم

 غم و خم که مردی بود مرد شیطنتاش تمام با بود مرد بازیاش بچه تمام با آرمان بده کشتن

 کهتی یه مادر و پدرش اعتیاد و مالی مشکالت تمام با که پسری بود نامرد روزگار این ی کشیده

 دشاه و زندگیش ی فرشته ترین مهربون بیماری درمان خرج نداشتن و ویلچر رو شدش گوشت

 و خوند درس و کرد کار داد خواهرشو و برادر خرج مرگش، آخر در و مادرش ی روزه هر رفتن آب

 د،ش بخونه درس توش میتونست باباش پول با فقط من مثل آدمی یه که دانشگاهی به رسید

 ایپ به پا االن و داد من به رو بود زندگیش خرجی برای که اندازی پس تنها و کرد ریسک شریکم،

 بود خوش دلش آرمان حداقل نداشت اون و داشتم پول من که داشت اهمیتی چه.... جلو میاد من

 ...من اما بودن تر مهربون دنیا های فرشته تمام از خودش اعتقاد به که داشته مادری که

 اجازه یه: گفتم و کردم نگاه آرمان به چپ چپ من ماشین تو پریدن اجازه بدون آرسان و آرمان

  اوهومی یه اهمی یه ای

  هم با نداریم رو حرفا این که تو و من داداش بابا ای: گفت و زد بازوم به مشتی

 ؟ نداری ماشین خودت مگه تو-

  کجا شما ماشین کجا ما ماشین خان پاکان میفرمایین شوخی: آرسان

 افتادم راه و کردم اکتفا کیومرث ماشین برای بوقی تک به شون تکراری حرفای به توجه بی

 نگه راهی بین های رستوران از یکی بغل گفت و زد زنگ آرمان به کیومرث که بود 1 حدود ساعت

 چیزی نم وقتی نشستیم میزها سر همه شدن پیاده و داشتن نگه از بعد بخوریم غذایی یه تا داریم

 غذا چرا شده چیزی داداش: پرسید متعجب سیروان کردند نگاه بهم متعجب همه ندادم سفارش

 ؟ ندادی سفارش
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 ؟ مریضی نکنه: گفت نگرانی با کیومرث

 عدب بشم چله بشم چاق بخورم غذا من بمونه گشنه میخواد این میدونم من: گفت ترس با آرمان

  بخوره منو

  خوره آشغال خان پاکان نمیدونستم ایش: گفت و کرد جمع چندش حالت به لباشو آرسان

  ترم بزرگ ازت دوسال بچه بزن حرف درست: گفت و آرسان سر پشت کوبید دست با آرمان

 ؟ نمیخوری غذا چرا آخه شده چی داداش: پرسید کیهان

 هرچیزی از که آدمی اونم نخوره غذا پاکان که است هشتگانه عجایب جز این میگه راست: آرمان

  نمیگذره شکمش از بگذره

 که همینه خاطر به دارم غذا خودم: گفت و میز رو گذاشتم بود کرده درست آیه که رو غذایی ظرف

  بخورم رو اینجا غذای نمیخوام

 فرشته؟ ؟کدوم هست کی پخت دست غذایی چه به به: گفت ای موذیانه لبخند با کیومرث

 دنیاپیداکنی جای هیچ نمیتونی رو دختره این پخت دست!! فرشته از بهتر: گفتم و خندیدم

  بینم بیاد کن رد داره خوردن غذات پس: گفت خنده با سیروان

  برسه شماها به برنجش دونه یه بذارم درصد یه کن فکر: گفتم و خندیدم بلند

 ؟ کردین ؟استخدامش کیه دختره: پرسید فقط اما آرمان

  کنه زندگی بهش داده رو خونمون پایین سوییت هم بابا باباهه شرکت ،منشیه بابا نه-

  ها میزنه مشکوک بابات پاکان: آرسان

 ولی تهگرف رو دختره بال و دست فعال که داره دینی یه دختره بابای به ما بابای اینکه مثل بابا نه-

  بیرون بندازه رو دختره میکنم کاری یه باالخره من

 ؟ نه دیگه ولن و نیست حالیشون هیچی که است دختر اون از: کیومرث

 هرکی که من واسه میکشه آب ای سجاده چنان موذی ی دختره بابا نه: گفتم و زدم پوزخندی

 است قدیسه میکنه فکر نشناسه رو جنسشون
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 همه یبزن چوب یه با نمیتونی رو همه میکنی اشتباه داری شاید خب پاکان: گفت ناراحتی با آرمان

  نیستن هم مثل

 نمیتونی میگذره داره چی کجا نمیدونی که تویی خبری بی دنیا از که تویی: گفتم و کوبیدم میز روی

 یمیکن رو فکرش که سفیدی گوی اون ،دنیا آرمان کن اتوتموم بینانه خوش افکار این  بفهمی

  نیست

 ... شد تموم بینمون بحث گارسون توسط غذا آوردن با

 تمام با و ها بچه های بودن اعصاب رو تمام با گذشت هاش بدی و ها خوبی تمام با روز چند این

 پافشار رو از گاهی که بود این خاطر به فقط و فقط که دل ته از های خنده

 میبست نقش رولبم وارشون دیوانه های حماقت سر هاشون ی

 دردت به بدجور نداری رو اشون حوصله هیچ فعلیت شرایط تو که چیزهایی حتی وقتا گاهی

 از تا میری گاز تخته توش که تاریکی تونل اون ته ته نور یه میشن میکنن، شادت و میخورن

  باشی امان در منفیت افکار هیوالی

 جمع ور وسایلمون سریع برخورده مشکل به شرکتم اینکه رسیدن خبر با بود نشده هم روز 4 هنوز

 میرفتم باال پله راه از داشتم خونه رسیدم که بود صبح 5-4 ،نزدیکای افتادیم راه شبونه و کردیم

 ور چمدون شدم متوقف میومد آیه ی خونه از یعنی ها پله پایین از که فینی فین صدای با که

 با دادم تکون رو در ی دستگیره وقتی رفتم خونش در سمت به یواش یواش و کردم ول همونجا

 خونش سالن وسط آیه دیدم رو زندگیم ی صحنه ترین آور شگفت من و شد باز در تعجب کمال

 کردمی گریه زار زار و بود نشسته دار طرح سبز سجاده یه رو و بود انداخته سرش رو سفید چادر یه

 لعیا حتی باشه خونده نماز که باشم دیده رو کسی بابا جز به ندارم یاد به میخواست کمک خدا از و

 بازی نقش کی برای داشت هاش تنهایی توی دختر این نمیخوند نماز تظاهراتش تمام با هم

 ینا خاطر به اینکه به توجه بی شدم گیج پاک ؟خدایا میزنه گول داره هم رو خودش ؟یعنی میکرد

 فکرم صبح تا رفتم اتاقم به و بستم رو در سریع بپرسم رو شبونش ی گریه دلیل که بودم اومده

 مامت با حجابش تمام با بودنش لعیا تمام با هم لعیا بخونه؟؟ نماز باید چی برای بود آیه درگیر

  نمیخونی نماز چرا دینته ادعای که تو: گفتم و زدم داد سرش وقتی شعارهاش

  داره حرمت نماز: داد جواب
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 کونهبش رو نماز حرمت و وایسه قبله سر نمیشد روش بودنش گناهکار تمام با و بود گناهکار لعیا

 ستنشک حرمت نمازه برای فقط شکستن حرمت که نبود این فقط دینش که نفهمید وقت هیچ اما

 یحرف اون برای داشتن نگه حرمت نمیداشت نگه حرمت و میکرد سر لعیا که بود چادری اون برای

 ...نداشت نگه رو هیچی حرمت لعیا نمیداد انجام و بود عرفش و دین تو که بود

 نهآشپزخو سمت به و شدم بلند خواب رخت از میومد پایین از که صدایی و سر با بود شده صبح

 دادم سالمی بود ناراحت و افسرده دو هر های قیافه بودن خوردن صبحونه حال در آیه و بابا رفتم

 هب شروع نکردن هم تعجب ایم یدفعه ازاومدن حتی که اونقدرتوفکربودنن. دادن جوابمو دو هر که

 ؟ افتاده اتفاقی: پرسیدم و نیاوردم طاقت دقیقه چند از بعد که کردم صبحونه خوردن

  اومده خاستگار آیه واسه: گفت و کشید آهی بابا

 کی؟ سالمتی به عه: گفتم و زدم پوزخندی

  اینا فرنوش ی خانواده-

 مثل شد می ادعاتون که فرهود آقا و شما جالب چه: گفتم آیه به رو و شد تر رنگ پر پوزخندم

 ؟؟ پس شد چی میمونید برادر خواهر

 ازدواج برادرت با داری قصد که جالب ؟چه رضاست عالمت سکوت: دادم ادامه که نداد جوابی آیه

  کنی

  نداره ربطی تو به اصال: زد داد و کوبید میز به رو اش چای لیوان آیه

 ؟ نداره ربطی من به: زدم فریاد و کردم بلند صدامو منم متقابال

 جواب میخوام اصال نداره ربطی تو به آره: گفت داد با همچنان و نیاورد پایین رو صداش هم آیه

  زندگیموبشناسم فضول آدمای بدم مثبت

  پاکان: زد داد بابا که شدم ور حمله سمتش به و شدم بلند

  متببین نمیخوام شو دور چشمام جلو از: غریدم آیه به رو محض عصبانیت با و ایستادم خشم با

 ندازها به داری معصوم طفل این به چیکار آخه تو پاکان بابا ای: گفت بابا آیه دویدن بیرون از بعد

  هست فشار تو خودش کافی ی
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 ؟ داره زبونی چه بینی ؟نمی فشاری چه-

 یناا فرنوش ی خانواده وقتی: گفت و کرد وارد بهش کوچکی فشار و گرفت دستش تو دستمو بابا

 یلدل که فهمید آیه وقتی اینجا میان دارن چی برای نگم آیه به که داشتن اصرار گرفتن تماس

 داعتما شما به من میدونستم برادرم مثل رو شما من گفت فرهود به رو فقط بود چی اومدنشون

 خواهش ازش که هم هرچقدر مراسم آخر تا و اش خونه تو رفت گذاشت سریع بعدشم و داشتم

 و تپش یه میکنه احساس اینکه خاطر به میکنه گریه داره االن تا روز اون از بیرون نیومد کردیم

  میدونست داداشش رو فرهود اول همون از آیه داده دست از رو برادر اسم به پناهی

  ناراحتین چرا شما پس-

 و میذاره تنهام زود زودی به که هست بزرگ اونقدر دخترم نشده دار دختر هنوز میبینم اینکه از-

 خترد بابا ،پاکان میکنه تجربه رو جدید زندگی یه و اون ی خونه میره دیگه مرد یه دست تو دست

 باشی داشته دخترم یه شدی دار بچه موقع هر کن سعی خوبه خیلی داشتن

 نمیکنم اصالازدواج من-

  بمیرم دل آرزوبه میخوای نکنه.اموببینم نوه آرزودارم میتونی؟من مگه-

 براش که االنم دخترته گی نمی مگه میاره نوه برات جونت آیه میری نمی دل آرزوبه-

 میرسونه آرزوت وتوروبه رومیده بله خواستگاراومده

  یانه بگه بله آیه نیست معلوم تازه جدا جداتوهم اون- 

  میاد خوشش ازپسره اونم چون میگه:گفتم باپوزخندی

 تو؟ میگی داری چی:کرد نگاهم بابابابهت

 داره فرهودودوست جونت آیه-

  کنیا خراب من روپیش ایه میکنی سعی باشه واخرت اول دفعه توئم نداره امکان- 

 دخترروبرات این روزدست یه میدم قول بهت ولی نفهمیدن به باباتوهمینطورخودتوبزن باشه-

 . رومیکنم

 او:گفت تندی کردوبالحن بابااخم
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 تره پاک گل دخترازبرگ ثالثااین ست آیه اسمشم داره دختراسم ثانیااین من نه باباته نفهم ال

 .کنی رو بدبودنشو نمیتونی وخودتوبکشی

 خوب روخیلی اون وامثال آیه من بابا گل؟منونخندون برگ!هه:وباتمسخرگفتم کردم اخم هم من 

 بودن تاباپاک میذارن سرپوش وجودشون های وروکثیفی سرشون چادرانداختن یه میشناسم

 طاقچه من وبه پاته همجوره که کردی خرج چقدربراش توباباتااالن خود بزن، منوتوروگول ظاهری

 ها؟ باالمیذاره

 خشم که یا نشسته خون به وباچشمای روگرفت لباسم ویقه ورشد حمله سمتم به باعصبانیت بابا

 بکش دهنتوآب اول هشدارمیدم بهت دارم که باره آخرین پاکان:کردوگفت میزدنگاهم موج توشون

 ناخونشم توچرک که شیرمرده یه دختر،دختر بیار،این زبونت خدادوبه دخترسرهنگ بعداسم

 !نمیشی

 تهسرو هاوافکاربی ازسردرگمی ومنوبادنیایی رفت بیرون ازآشپزخونه آخرش حرف بابابعداززدن 

 این ؟؟چراانقدرروپاکی قائله احترام پدرآیه چراباباانقدربرای آوردم سردرنمی تنهاگذاشت

 بودن چراانقدرروخوب پس ندارن؟؟ رابطه باهم مگه واقعیشونمیدونه؟؟ ذات مگه دخترمطمئنه؟؟

 کردم، درست سوءتفاهم مشت یه خودم برای که منم وسط این ؟؟شایدم...دختراصرارداره این

 حرف بالبخندباهم که آسانسوردیدم روجلوی فرهودوآیه من دیدم روتوشرکت باباوآیه من امانه

 هپل سمت به وبلندشدم کردم پوفی کالفه... فرهوداومدخواستگاری! ؟ شد چی هم وآخرش میزدن

 یمیکرد،حرص گریه که درحالی آیه کشیدم سرکی شنیدم ازسالن جاروبرقی صدای که هامیرفتم

 کی هواس... رودیدن هاش اشک برق تیزبینم زیادبود،چشمای فاصله میکشید،بااینکه جاروبرقی

 قشاونقدرتون ؟؟یعنی... میکرد استفاده سالحش ازاین چی برای دوباره میکرد؟؟ بازی نقش داشت

 بازی فیلم خودش برای هم تنهاییاش توخلوت حتی بودکه فرورفته گناهیش وبی بودن خوب

 کنم اذیتش کمی کردم هوس یدفعه... بهترشدن میکردبرای تمرین داشت ؟شایدهم....میکرد

 دندونای کوچولومیشدکه خرگوش یه شبیه...میومد میخوردخوشم حرص چراوقتی نمیدونم

 منبین من که مثالطوری دیدنم محض به وآیه... شدم واردسالن.... فشارمیده هم شیشورویخرگو

 مداد لم وحسابی میزگذاشتم پاهاموروی نشستم مبل دادروی ادامه کارش کردوبه اشکاشوپاک

 گاهمن سنگینی متوجه که اونم میکردم دنبالش بانگاهم میرفت که وهرطرفی بهش شدم وخیره

 شدهدقیقا انگارمعذبه وانمودمیکردکه بودوطوری گرفته پایین حدممکن بودسرشوتاآخرین شده
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 اهتشب خرگوش دختروبه این چرااصرارداشتم نمیدونم...زده خجالت کوچولوی خرگوش یه بودمثل

 شدجاروبرقی تموم سالن کل جاروکشیدن وقتی... خرگوشیش بامزه بدم؟شایدبخاطردندونای

 روی خوری میوه ازداخل درشتی سبز گوجه سریع که خونش سمت میرفت کردوداشت روجمع

 وسط یعنی خوردتوهدف وراست وپرتاب ،سه دو ویک، کردم گیری ونشونه میزبرداشتم

 اکیوش برگشت سمتم به گذاشت بردوروکمرش ایستاددستشوعقب وازحرکت گفت کمرآیه،آخی

 ازم نم اعتنابه بی که دادم بیااینجاتکون نشونه وبه دستموباالبردم بیخیال امامن کرد نگاهم

 ؟بخاطربحثمون روبگیری میادازمن چطوردلت جون آیه:گفتم برداره قدم تاخواست روبرگردوند

 بادیواری، دارم انگارمن که طوری من به توجه کامالبی برداشت قدم دلخوری؟بیااینجاببینمت

 مقابلش سمتش ورفتم بلندشدم سریع برداشت قدم خونش سمت به میکنم صحبت چیزی

 . گرفت حدپایین اماسرشوبازتاآخرین بشه مجبورشدمتوقف که ایستادم

 کن نگاه من به:گفتم

 ازمدخترب خدایااین وای...بلندشد فین فین صدای یدفعه...کرد نگاه بهم سرشوباالآوردنه امانه 

 دختر این چرا؟قطعااگه نداشتن شدن قصدخشک چشماش میکردچشمه گریه داشت

 ریهگ اماچراازاینکه... فرومیره تونقشش خوب میشدانقدرکه مملکت میشدسوپراستاریهبازیگر

 بریزه؟؟ اشک ندارم میادچرادوست بدم میکنه

 ...منونیگا:بازگفتم 

 دادوسرشوعقب نشون واکنش سریع که تاسرشوباالبیارم دستموجلوبردم....انگار انگارنه

 میخواید؟چرادست چی شماازمن:گفت محزونی کردوبالحن الودنگاهم اشک کشیدوباچشمای

 متنفرید؟چرافکرمیکنین میذارید؟چراانقدرازمن سرم سربه برنمیداری؟چرامدام ازسرم

 دختربدیم؟چرا؟

 زنهب ازسینم االنه کردم حس میزدکه طوری قلبم شد بسته نفسم راه کردم حس....افتاد هق هق به

 حال این بود؟چرابه چی قلبم ،تپش بودنم ،عصبی دلم غم بود؟دلیل شده چم من...بیرون

 تیلعن باش آروم: گذاشتم دستموروقلبم!!!!؟؟؟ ناعالج مریضی یه شدم مریض وروزافتادم؟نکنه

 ..نبود حالیش اماانگارقلبم باش آروم

 ؟ گفتم بهت چی کردم؟مگه چیکارت من توچته؟مگه:گفتم آیه وبه شدم قلبم بیخیال.

 باالرفت منم قلب وتپش گرفت شدت هقش هق
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 اشین؟ب نزده که مونده تهمتیم بگین؟ میخواستین ؟چی بکنین کارمیخواستین چی دیگه:گفت

  بفهمم منم که بزن حرف طوری:کردم نگاهش متعجب 

 طاییخ ناپاکم؟تاحاالازمن من بدم؟ من شماچرافکرمیکنین... حرفاتونوباباباشنیدم:گفت یدفعه

 یرفتارنادرست دادم؟باکسی انجام دیکارب ؟من فکرکنین راجبم اینطوری بشه باعث که سرزده

 داشتم؟ها؟

 بود روزافتاده این به آیه که بودم چیکارکرده من... روم ریختن یخ انگارآب باحرفاش

 اکناپ به چرااصرارداشتم... بودم؟ بسته چشم ؟چراروخوبیاش بودم کرده ناحقی چراانقدردرحقش

 چ بودنش

 

 ای ایه؟ بایدچیوباورکنم نمیدونستم دیگه داشتم شک... مرددبودم...بودم کرده رابالعیامقایسش

 ازجنس آیه مگه... دارم که هایی یاتجربه میده بودنشونشون خوب جلوچشمم روزوشب روکه

 حال داره؟بااین فرق باهمشون میکنم چراحس پس نیست دخترم دوست لعیاوهزاران

 یهباآ که مدتی توتموم بودم؟من کرده اشتباه ؟من باحیابودنش ؟به نجابتش به چراتردیددارم

 گمب اون پشتوانه به که بودم دختردیده ازاین چی جزحیاومتانت کردم زندگی خونه این زیرسقف

 شده وغریب انقدرعجیب نمیاد؟چراحالم بدم ازش دیگه چرااالن...نیست دختردرست این

 ؟چراهواانقدرگرمه؟ تندتندمیزنه ؟چراقلبم

 *آیه*

 به رهدوبا. روبگیرم میشدن میخوردجاری توقی به تاتقی اشکاموکه جلوی بودم نتونسته دوباره

 برادرم که فرهودی برای...خودم راجب پاکان افکارغلط برای میریختم اشک بودم افتاده گریه

 هی عنوان به شدخواستگارمووبایدبهش امایدفعه میکردم نگاهش برادرم چشم وبه میدونستم

 ونستممیت من میشد؟مگه امامگه... گزینه یه...خواستگار یه... زندگیم مردبرای یه میکردم مردنگاه

 تیح حاالچطورمیتونستم بودم داشتنش توحسرت همیشه که برادری بود برادرم ؟فرهودهمیشه

 نه خواستگاری شب نبودقطعاهمون وباباش اصرارمامان ؟؟؟اگه...فکرکنم باهاش ازدواج راجب

 هم ومن فکرکنم راجبش تاچندروزی کردن اهشخو امااوناازم میکردم وخودموخالص میگفتم

  ونوخواهشش نمیتونستم... بندازم روزمین داشتن حق گردنم به که آدمایی روحرف نمیتونستم

 که دتم این تمام شد مچاله قلبم بشم میخوادعروسش دلش مادرفرهودگفت وقتی...بگیرم نادیده
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 وززلزلهر اگریه که میگفت باباراست خبربودم بی ومن میدیده عروسش چشم منوبه بودم کنارشون

 بوداینکه چقدرتلخ... روزازدنیاعقبم40که میگفت راست روزبعدباخبرمیشم40 من بیاد هم

 برای کیسی بلکه خواهرنه فرهودیه برای میدونستم فرهودروبرادرم که مدت این تمام نمیدونستم

 راحت موقع نمیزدشایداون حرف ازخواهروبرادریمون فرهودهیچوقت کاش بودم ازدواجش

 نم میزدکه حرف باهام رفتارمیکردطوری بامن طوری امااون کناربیام موضوع بااین ترمیتونستم

 تصحب تاباهم حیاط بزرگترارفتیم بااصرارفرهودواجازه وقتی.... میکردم حس خودموواقعاخواهرش

 که داد،ازروزاولی جواب ذهنم سواالی عالمت تمام به بایدمیدونستم، که هرچی گفت بهم کنیم

 به طوفق جابازکردم تودلش رفته رفته گفت بهم... همودیدیم که باری کردتاآخرین منودیدتعریف

 بهم...کنم زندگی راحت وتوخونشون نشم معذب من که کشیده خواهربرادریوپیش حرف دلیل این

 داره دوسم علناگفت بدترنشده؟وقتی چی همه فهمیدم که امااالن نگفته بخاطرخودم گفت

 ارکهانگ داشتم بدی حس.... ومنوببلعه بازکنه دهن زمین میخواست دلم که کشیدم اونقدرخجالت

 یهآ:اومدم خودم به تازه پاکان باصدای که اونقدرتوفکربودم میکرد ابرازعالقه بهم داشت برادرم

 نددیقهچ توندارم به نسبت ظنی سوء هیچ دیگه که وقته خیلی من نیست فکرمیکنی که اونطوری

 شنیدی بخ که توبیشتربشه بودن خوب به تااطمینانم بزنم دستی بابایه به میخواستم پیشم

 دارم هرروزبیشترازقبل میکنم زندگی باهم داریم که مدتی جوابمودادتواین باباچطوری

 یه کنم نگاهش شدباشک باعث وهمین بود مهربون خیلی لحنش میشم مطمئن روباحیابودنت

 میکردم حس باربودکه اولین....بعیدبود ازپاکان که میزد موج توصداش عجیبی صداقت

 دختر:پرتردیدمووهمینطورمتعجبمودیدخندیدوگفت نگاه وقتی مهربونه بامن واقعاصادقانه

 میکنی گریه بستن؟مدام نافتوباگریه

 سح مملوازیه قلبم...سرتاسروجودموفراگرفت خوبی حس...وعمیق لبخندعریض یه...زدم لبخندی

 فتطرزشگ به وجودم تمام که شیرینی یه....بوداماشیرین عجیب برام بودنش خوب...شد شیرین

 توبازم: زدوگفت شیطانی لبخندی امااون لبخنداکتفاکردم همون به من....بود خواستارش آوری

 ؟؟؟ میکنم سالحت خلع نگفتم کردی؟؟؟؟مگه استفاده کشندت سالح ازاین

 ...اقاپاکان:گفتم وشرمگین ریزخندیدم ناخوداگاه

 جانم؟-
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 چشماش شیرین عسلی به شدم پرواخیره بی هم ومن...کرد نگاهم مستقیم... شدم میخکوب

 دهش خارج من ازدست چی انگارهمه...کنم کنترل بود؟چراافسارنگاهمونمیتونستم شده چم من...

 . کنیم نگاه هم بودتامابه ایستاده انگارزمان...بود

 بدم فرمان بمقل به کنم؟چرانمیتونستم نگاهموکنترل ؟چرانمیتونستم... ممکنه چیزی چنین امامگه..

 بودکه نیشیری حس چه این.... بکشم نفس وحسابی درست چرانمیتونستم... بتپه تر آروم کمی که

 عرق سرد وقطرات کشیدم پیشونیم بود؟دستموروی شده چم بود؟من شده ادغام باخجالتم

 یم بیشترازاین اگه میخوردم بایدتکون!ناعالج؟ یمریض شدم؟یه مریض نکنه کردم رولمس

 قدم نمخو سمت به وسریع نگاهمودزدیدم پیداکنه ادامه نگاه روزاین بودچندشبانه ممکن ایستادم

 گذاشتم ودستموروقلبم دردادم تکیموبه...نشد مانعم ایندفعه هم وپاکان برداشتم

 بوغری عجیب باربودکه بوداولین اینطورشده باربودکه اولین میتپیدواین تندترازحدمعمول...

 تسم به باذوق شنیدم شرشربارون صدای خوندم نمازصبحوکه...باربود اولین این... کارمیکرد

 عمیباریدسری که شدیدی بارون بادیدن انداختم نگاه حیاط وبه دوییدم خونم زیرزمینی پنجره

 ایستاد آسمون وزیرسقف توحیاط چادرنمازپریدم باهمون

 

 زدم چرخی بازکردم، درجه180دستامو... کردن خیسم بارون درشت قطرات نکشیدکه لحظه وبه م

 بش چه باریدنش نمیکردزمان وفرقی بودم بارون عاشق همیشه.... کشیدم ای شده کنترل وجیغ

 قطراتش خودموبه باشم که توهرموقعیتی بباره بارون که هروقت...زمستون بهاروچه چه... روز چه

 ردفرارک نبایدازش برد لذت بایدازبارون... شدنه خیس برای بارون.. شم خالی تاخیس میسپارم

 به بودنشه خیس به بارون خوبیه تمام... سهراب گفتی آی...!!رفت باید زیرباران: سهراب قول به...

 بخیرهمیشه یادش.نداره فرقی ای دیگه باکس تنهاچه چه بزنی وقدم زیرش بری که اینه

 عشقوتجربه هیچوقت که میشدومن بامامان خاطراتش وغرق عاشقاست واسه نبارو بابامیگفت

 ودرکبارون واقعی معنای تازه بشی عاشق وقتی: وبابامیگفت همست واسه بارون میگفتم نکردم

 ...تو عاشق دیگه عاشقم منم خب میگفتم ومنم میکنی

 مادرنداشتم بااینکه...وبابا من داشتیم روزایی چه بست نقش رولبام لبخندپرحسرتی

 رفتشگ زودازم خداخیلی بودکه ای بابافرشته...پرمیکرد خالءنبودمادرموبرام بودکه امابابااونقدخوب

 قسمت ازاین...کارخدارونمیفهمم حکمت فکرمیکنم وهرچقدرکه... شدم یتیم زود خیلی من...

 گرفتن؟ پدرموازم چی درازای سردرنمیارم....وتقدیرسردرنمیارم
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 یشههم... کنن صورتمولمس سردبارون تاقطرات دادم واجازه وچشماموبستم باالگرفتم سرموکمی

 وشگ صدای وبه... میشدیم خیره بارون وبه بودمینشستیم توحیاطمون که تختی باباروی با

 نیمک تاخودمونوکنترل میکردیم سعی همیشه... میدادیم گوش میچکیدن حوض توآب که نوازقطرات

 یگهحاالد...بابابود که روزایی...بود روزایی چه...نمیشدیم موفق بارهم یک اماحتی زیربارون ونریم

 هک بازکردم چشماموآروم...نبود کس هیچ دیگه... بشینم بارون تماشای به نبودتاباهاش کسی

 بودبه شده بودوخیره ایستاده اتاقش توتراس پاکان...کرد تالقی عسلی شیرین نگاه بایه نگاهم

 تازدس نگاهمون کنترل باردیگه یه...بود خیره خیره ؟نگاهمون...چرابیداربود صبح وقت این...من

 نگاه مابهم میخواستن هم ساعت های انگارعقربه...ایستاد زمان باردیگه یه شد خارج دوتامون

 اهموننگ...اتاقش تراس زیرسقف واون بودم عسلیش توچشمای خیره اسمون زیرسقف من...کنیم

 سریعکشیدو صورتش به دستی کالفه گرفت نگاهشوازم باراون این که... میشد طوالنی بازداشت

 ...شد خشک ازوجودپاکان خالی روتراس نگاهم منم...اتاقش داخل رفت

 *پاکان*

 داییص بودوتاکوچکترین سبک خوابم بودم همین همیشه بیدارشدم ازخواب شرشربارون باصدای

 سبک مشایداگرخواب روکرد لعیاروبرام دست ودکهب خوابم بودن سبک همین بلندمیشدبیدارمیشدم

!!  پاک به منسوب... بودم پاکان واقعا هم وخودم میدونستم قدیسه لعیارویه بوداالن

 دهش بدخواب نمیبرد نمیبردکه خوابم... نداشت فایده پهلوشدم پهلواون هرچقدراین...پاکدامن

 کالفه...نامعلومه آخروعاقبتش بشه شروع بابدخوابی که روزی...کردم روشروع روزی چه...بودم

 هاایستادم نرده مقابل...تراس داخل ورفتم درتراسوبازکردم کردم تنم شرتمو وتی بلندشدم

 نگاهموتوحیاط. کشیدم چکیددستموعقب دستم روکف بارون قطرات وهمینکه ودستموجلوبردم

 بودخشک ایستاده زیربارون حیاط وسط سفیدی باچادروروسری که رودختری نگاهم که چرخوندم

 کشیده کوچولوآب خرگوش یه بودمثل آب خیس...میزد بودوچرخ دستاشوبازکرده آیه...شد

 باچادرنمازپریده انگاری...بود چقدرمعصوم...بود شده سفیدشیرین چادروروسری چقدرتواون...

 هک صورتش اجزای به شدم خیره دقیق هم ومن...وچشماشوبست گرفت سرشوباال...بودتوحیاط

 هندونه زیادی من شایدم...تربود خوشگل زیربارون...سرمیخوردن ازروشون بارون قطرات

 هم من نپروازکرد حتی...ولپشوگازبگیرم پایین برم پروازکنم میخواست دلم...زیربغلش میذاشتم

 بده بوداجازه امامحال پروازکنم شایدمیتونستم...نبود محال لپش گازگرفتن اندازه به
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 بهم ئمعال این باربودکه دومین این...شد بسته تنفسم راه دوباره...شد هواگرم هدوبار!!گازبگیرمش

 کامل چکاپ ویه خورشیدبرم طلوع محض بایدبه میگرفتم قلب تپش باربودکه میداد،دومین دست

 باخجالت کمی هم، به شدیم خیره دوباره... شد قفل توهم بازکردونگاهامون چشماشوآروم... بدم

 امامن خجالتشومیدیدم هم تاحیاط تراس باوجودفاصله بود خجالت تونگاهش...میکرد نگاهم

 معصوم نگاه ازجون چی سرکشم نگاه...میکردم نگاهش حسی باچه من...بود؟ چی تونگاهم

 کنم تندترمیزدآروم هرلحظه لعنتیوکه قلب این میخواست؟چرانمیتونستم آیه زده وخجالت

 من زارادها که اتفاقی میفته؟یه داره اتفاقی یه میکردم چراحس...بگیرم نگاهموازش چرانمیتونستم

 میشدروقطع ردوبدل روکه نگاهایی بایداین...میخوردم بایدتکونی میومدم خودم بایدبه...خارجه

 ورتمص به دستی بودنگاهموگرفتم هرسختی به...بیا خودت به پاکان: تشرزدم خودم به...میکردم

 کنم ونگاهش بایستم فریادمیزد که وقلبم آیه به توجه وبی بودکشیدم سردعرق مملوازقطرات که

 شدم وارداتاق

 هشد چم من خدایا کشیدم عمیقی نفس کرد وارد تر آروم رو هاش ضربه قلبم شد باز نفسم راه

 ؟ بود

 نمیرفت کنار چشام جلوی از آیه چشمای هم لحظه یه میکردم هرکاری اما بخوابم کردم سعی

 چشمام روی که ضخیم ی پرده یه روی طرح یه بود ،شده

 

 بزنم کنارشون تر تمام هرچه قدرت با که میکردی تالش هم چقدر هر و بود شده کشیده

 . نمیتونستم

 راحتی به رو کس هر وجودی حال و حس که منی بودم شده درمونده دختر این شناخت توی واقعا

 هدفمو نگاهش تاریکی توی بودم مونده آیه رنگ شب نگاه معنای توی میخوندم چشماش تو از

  میکردم گم

  انداخت می آدم یه یاد منو نهایت بی نگاهش رمز

  بود اش شبیه نهایت بی آیه که آدمی یه

  بود دیگه هم شبیه عالیقشون حتی که آدم یه
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 هر دادم نسبت اون به اشتباه به هم رو آیه ذات من باطنیشون های شباهت خاطر به که آدم یه

 ات من بود که چی هر اما بود کرده سیاهتر سیاهمو قلب تردید و شک سیاه های لکه هم هنوز چند

 این به اعتراف به وادار منو ها ندیدن این و بودم ندیده هم کوچیک خطای یه حتی آیه از االن

 ....! باشم کرده اشتباه آیه مورد در واقعا داره امکان که میکرد

  چشماشون ژرفای حتی... شباهتاهاشون...عالیقشون پس اما

 ... شممی گم آیه ی ستاره پر های شب توی که نیستم من فقط بودم مطمئن نداشت تفاوتی هیچ

  میشدم گم لعیا خروشان دریای توی که نبودم من فقط بودم مطمئن که همونطور

 ... برد خوابم سر آخر که کردم فکر هاشون تفاوت و ها شباهت به اینقدر

 با دمش بیدار میزد صدا منو دور ی فاصله از که بابا داد صدای با که بود نگذشته ساعتی چند هنوز

 حال در خوران تلو تلو همینطور و زدم بیرون اتاق در از ژولیده موهای و خواب از پر چشمهایی

 ؟ هوووم: گفتم بابا به رو و رفتم آشپزخونه سمت به سرم خاروندن

  سالم بگی باید تربیت بی پسر نه هووم: گفت لبخند با بابا

 آقا مسال: گفت بود صبحانه میز چیدن مشغول عجله با که آیه بیاد در دهنم از سالم اینکه از قبل

  پاکان

  سالم-

  شرکت بریم بخور صبحونه بیا بزن آب صورتتو و دست برو پاشو: بابا

  نمیام شرکت امروز: گفتم حوصله بی

 ینجاا به شرکتتو همینطوری مرخصی میری و اش بقیه شرکت اومدی روز دو یه: گفت بهت با بابا

 ؟ رسوندی

  دیگه هست آرمان خب-

  بودی شده ورشکست بار 100 حاال تا تو که نبود آرمان اگه بعله-

 خدا رو تو بسه بابا-

  نیستم تو معطل که من دیگه نمیای بگو بیای نمیخوای بسه رو چی چی-
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  تردک برم میخوام مریضم نیست خوب حالم من پدر: گفتم و کشیدم صورتم به دستی کالفه

  میکنه درد ؟کجات شده چت: گفت سریع شد نگران حرفم این با که بابا

  نیست مهمی چیز-

  نمیفتی خودت فکر به نری مرگ دم تا تو دکتر، نمیرفتی خاطرش به نبود مهمی چیز-

  دوستم جون خیلیم من اتفاقا گفته کی-

 ؟ شده چی دوست جون آقای خب-

 نگیت هم ذره یه کند بار یه میکوبه تند بار یه کرده گل بازیش مسخره قلبم ذره یه بابا هیچی-

  کردم پیدا نفس

 پاکان .دوستم به میزنم زنگ خودم اصال: گفت و رفت تلفن سمت به و شد بلند جاش از سریع بابا

  نیست بردار شوخی قلب ها بری حتما امروز بابا

  چشم من پدر چشم-

  دکتر نرید گرسنه بخورید صبحانه بفرمایید پاکان آقا: آیه

 و نهمیز زنگ دوستش به و برم دکتر که کرد تاکید حسابی بابا بود شده آیه و بابا رفتن موقع

 ؟ نه یا رفتم که میپرسه

 ونچ بود درست کار حسابی بابا دوست که بود معلوم قضا از شدم معطل مطب توی ساعتی نیم

 همب همه از زودتر حسنی دکتر خود سفارش خاطر به که منو منشی اینکه از بعد بود غوغا مطبش

 اب احمدی آقای وضعیتم کردن چک و دکتر آقای با پرسی احوال از بعد داخل فرستاد بود داده وقت

 ؟ کنی لوس بابات واسه خودتو خواستی سالمی سالم که تو پسرم پاکان: گفت خنده

  شد تند ضربانش قلبم یهو دیشب اصال نه کنین باور: گفتم تعجب با

 ؟ شدی زده هیجان شاید ؟خوب داری آشنایی هیجان اسم به ای کلمه با: گفت و زد بلندی ی قهقه

  بشم زده هیجان باید چی برای آخه خب: دادم جواب تعجب با همچنان
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 شا تجربه حتی یا باشی دیده انگیزی هیجان ی صحنه ،ممکنه دلیلی هر به پسرم میدونم چه-

 وسینت اکسی هورمون دلیلش ممکنه حتی یا باشه کرده پیدا افزایش خونت آدرنالین و باشی کرده

 باشه

 ؟ اصال هست چی-

  عشق هورمون همون یا توسین اکسی: گفت و کرد نگاهم موذیانه

 ؟ جــــــــــــــــانم: زدم داد بهت با

  پاکان شد رو دستت: گفت و خندید بلند

  دکتر نبود جالبی شوخی اصال: گفتم و کشیدم هم در اخمامو

 ؟ گرفتی قلب ضربان یهو وضعیتی چه تو شوخی از جدا حاال خوب: گفت و شد جدی

 در صد ونچ میکردم، کنکاش آیه چشمای تاریک شب توی داشتم که وضعیتی تو بگم نمیتونستم

 یدونمم خوب خودم ندونه که هم هرکی ولی شدنته عاشق از قلبت ضربان پس میگه میگرده بر صد

 .... لعیا با شباهتش همه این با هم اون بشم آیه عاشق نداره امکان ابدا که

  یهویی همینجوری: گفتم و انداختم باال ای شونه

 ؟ بد شاید یا خوب ی خاطره یه شاید افتادی ای خاطره یه یاد شاید-

  ندارم نظری هیچ نمیدونم-

  مپسر باشه راحت خیالت نداری مشکلی هیچ حاضر حال در تو ولی: گفت و انداخت باال ای شونه

 ؟ مطمئنید-

 یخیل بود چیزی اگه باش مطمئن جان پسر میکنم طبابت دارم که ساله 25 من: داد جواب خنده با

 کردمی سکته داشت ات بیچاره بابای کن لوس بابات برای خودتو کمتر ،برو میگفتم بهت راحت

  میمیره داره پسرم بگه و گریه زیر بزنه بود نزدیک

 هم بابا: دادم جواب خنده با

  نگرانه خیلی یشه
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 ما شونه به دستی شدم بلند مطبش توی راحت صندلی از هم من مطابقش و شد بلند جاش از

  جان پاکان دیدمت شدم خوشحال صورت هر در پدره یه نباشه هرچی: گفت و کشید

  همچنین-

  برسون نادر به منو سالم-

  اجازه با فعال حتما چشم-

 انپاک آقا سالم: گفت و شد بلند جاش از سریع دید منو تا آیه رفتم شرکت سمت به سرعت به

 داخ باشه خدا به امیدتون نداره ؟اشکال جدیه وای ؟ای جدیه ؟مشکلتون گفت ؟چی رفتید دکتر

  نباشیدا نگران مشکالته ی همه حالل خودش

 گفته نکهم نیست مشکلی اصال گفت دکتر نبود خاصی مشکل باش آروم دختر بابا: گفتم خنده با

 به میرم نم فعال شدم نگران شد پایین باال ضربانش قلبم ذره یه همینکه دوستم جون خیلی بودم

  برسم کارام

  سالمت خداروشکر،به خب: گفت و داد تکون سری

 راتونب میخورین چی: پرسید سریع دیدنم با آیه رفتم آشپزخونه سمت به که بود شده ناهار موقع

 ؟ بدم سفارش

 ؟ نیاوردی برام غذا مگه بدی سفارش: گفتم و کردم ش نگاه تعجب با

  میمونید خونه مریضید گفتم دیگه نه-

 ؟ میخوردم پلو گشنه باید هم میموندم خونه-

  میدادید سفارش بیرون از خب-

 سفارش غذا هم میکردم استراحت هم خونه میرفتم نظرت به شرکت؟ اومدم چی برای پس-

  دیگه میدادم

 ؟ سرکار میاید ناهار خاطر به فقط شما یعنی-

 ی جمله دلش تو کنم فکر و کرد نگاهم چپ چپ که دادم تکون موافقت ی نشونه به سری

 ( شکمت اون به بخوره کارد الهی) گفت هم رو آرمان معروف
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  بپزی سبزی قورمه برام برگشتم من نبود قرار مگه اصال: گفتم بهش رو نشست لبم رو لبخندی

  فردا برای میشه سبزی قورمه قراره روز 5 نه بمونید هفته یه بود قرار شما اوال: گفت اخم با

 ؟ نه یا آوردی غذا خودت برای حاال کردی قانعم آفرین: گفتم و دادم تکون سری

  آره: گفت و داد تکون سری

  بده سفارش غذا خودت برای برو من بده اونو-

  بدید سفارش غذا خودتون برای برید شما خودمه غذای این چی یعنی-

  میدم ترجیح بیرون غذای به رو خونگی غذای من-

  همینطور منم خب-

 من بده رو غذا اون نکن بحث من با آیه-

  نمیدم نمیخوام،: گفت و زمین رو کوبید پاشو لوس های بچه دختر عین لجبازی با

 شده چی: گفت و کرد نگاه من ی کالفه ی قیافه به لبخند با شد داخل بابا که کشیدم پوفی کالفه

 ؟ ای کالفه اینقدر چرا پس نبود هیچیت و بودی کرده لوس خودتو گفت که علی پسرم

  جونت دختر دست از: گفتم و کردم اشاره آیه به دست با

 ؟ معصوم طفل این با داری چیکار باز: گفت و کرد نگاه آیه به محبت با

  مظلومه طفله خیلی واقعا آره: گفتم بدعنق

  گیرهب ازش غذاشو نمیخواست  شما مثل ظالمی که نبودم اگه مظلومم که بله: گفت سریع هم آیه

 غذایی توش هم دیگه و نبود دستت تو دستته که غذایی ظرف اون بودم ظالم ؟اگه ظالمم من-

  نبود

 ؟ میپری همه به داری شد شکم بحث دوباره تو: گفت و کشید پوفی کالفه بابا

  گشنمه خب چی یعنی بابا عه-

 ابخو هی خوابم تو شب حاال نخواستیم اصال بفرمایید: گفت و گرفت سمتم به رو غذا ظرف آیه

  میگیرم وجدان عذاب ندادم غذا بهتون بود گشنتون میبینم
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  برس نتیجه این به اول از خب: گفتم و گرفتم دستش از سریع رو غذا ظرف

  کنید نصف بابا با زیاده غذا: گفت آیه که کنم شروع خواستم

  هست کمم ؟تازه زیاده کجاش: گفتم و کردم نگاه غذا به

  دیمب سفارش غذا خودمون برای بریم بیا دخترم بیا: گفت خنده با بابا که کرد نگاهم بهت با آیه

 

 شد ندبل آشپزخونه توی از خوبی بوی یه که بودم بابا با خوردن چایی مشغول شام از بعد بود شب

 رفتم احتیاط با چیزیه یه پختن مشغول که دیدم رو آیه  کشیدم سرک آشپزخونه به کنجکاوی با

 ؟ میپزی چی: گفتم پشتشو

 لبشق رو دستشو من صورت تو شد پرت بود مایعی یه از پر که دستش تو قاشق و کشید جیغی

  ترسیدم: گفت شده گرد چشمهای با میزد نفس نفس که حالی در و گذاشت

 هباگوش سریع هوابپرم متربه شدیه باعث شد پاشیده صورتم روی که داغی رنگ ای قهوه مایع

 کجاست؟سوزوندیم؟ دخترحواست:وگفتم کردم روپاک گونم آستینم

 شد چیه؟شمایهوپیداتون تقصیرمن-

 حلوانیست؟(گازانداختم روی قابلمه محتوای به نگاهی)چیه؟ حاالاین خب خیلی-

 ؟ شله اینقدر چرا پس: پرسیدم دوباره که داد تکون سری

  نپخته هنوز چون-

 ؟ میپزی داری چی واسه-

  بابام پیش زهرا بهشت برم میخوام است پنجشنبه فردا-

  میکنی درست حلوا داری چی واسه خوب-

  است پنجشنبه چون: گفت و کرد نگام ام الخلقه عجیب آدم یه من انگار که جوری

 ؟ چی که باشه خب: پرسیدم گیج هم باز

  داری آشنایی خیرات اسم به ای واژه با: گفت و کشید پوفی کالفه
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  خیرات آها: گفتم و زدم فهمیدن معنای به بشکنی

 . شد حلواش زدن هم مشغول دوباره و داد تکون تاسف معنای به سری

 

  بابا پیش برم میخوام فردا اتون اجازه با: گفت بابا به رو که بود خواب موقع

 باهات فردا منم بزنم سر سرهنگ به میخواست دلم که وقته خیلی منم اتفاقا: گفت خوشحالی با بابا

  میام

  بدم خیرات میخوام چون بکشه طول ممکنه آخه: آیه

  کمک میام منم دخترم بهتر چه: گفت مهربون لبخندی با بابا

 ؟ نمیای تو: گفت و برگشت من سمت به بابا

 ؟ بیام چی برای من نه-

 بخونین نامزدتون برای هم فاتحه یه بیاین: آیه

 بابا

 ؟؟ نامزدش: پرسید بهت با

 دیگه آره: گفت و شد کار به دست زودتر آیه که کنم جورش و جمع رو آیه سوتی خواستم سریع

! اکانپ آقا بیچاره کنم فکر بود عروسیشون روز کرد، فوت پیش دوسال که همونی پاکان آقا نامزد

  ونخاکش سر میکردن ای گریه چه ببینین نبودین کنن نامزدشونوفراموش نتونستن هنوزم

 یا دمبخن نمیدونستم آیه حرفای از که منم متاسفانه و بود شده خیره من به گرد چشمای با بابا

 پاکان: گفت اخم با سریع بابا که انداختم باال بابا برای ای شونه بود باز بناگوش تا نیشم کنم گریه

  ببینم اتاقم تو بیا

  بخیر شب: باباگفت روبه بودفقط نکرده چیزشک هیچ به که هم آیه

  دخترم بخیر شب: بابا
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 که نطورهمی و برداشتم رو بود میز روی که بازی نیمه کتاب و نشستم کاناپه روی بابا کار اتاق توی

  نکن ناراحت خودتو الکی: گفتم میزدم ورقش

 یمیخواست بگی من به اینکه بدون پیش دوسال تو میکنی چیکار داری ؟پاکان نکنم ناراحت-

 ؟ کنی ازدواج

 ؟ کنم ازدواج بخوام که ام دیوانه مگه بابا نه-

 ؟ میگه چی آیه پس-

  پرت و چرت-

 ؟ میکردی چیکار زهرا بهشت تو تو اصال: گفت و کرد نگاهم اخم با

 و من هک دختری اون آیه کنم ثابت تو و خودم به که میکردم تعقیب و فرنوش و آیه: گفتم لبخند با

 نامزدم اطرخ به گفتم نشستم دختره یه قبر کنار منم گرفت رو مچم یهو که نیست میکنیم فکر تو

  کردم سرهم هم داستانی یه اومدم

  میکردی گریه داشتی که میگه چی آیه پس-

 مکن گریه بخوام سن این تو االن که کردم گریه عمرم توکل تاحاالکی سوال؟من یه جدی بابا-

  کنممی گریه دارم کرد فکر آیه میلرزید خنده از هام شونه چون برگردوندم رومو بود گرفته ام ؟خنده

  خط هفت مار بیرون برو بیا: گفت خنده با بابا

  ایم پرورده دست: گفتم و کردم کوتاهی تعظیم

 اتنه اونو و کنه کاری آیه نذاشت بابا رفتیم زهرا بهشت سمت به آیه و بابا همراه به زود صبح

 نم به رو مسئولیت این زور به و گرفت عهده به خودش رو حلوا کردن پخش مسئولیت و گذاشت

 ودمخ همشو بود ممکن نبود اعتمادی منکه به چون باشم دور زیاد ازش نذاشت البته. قبولوند هم

 گفت ام به بابا که گرفتیم برگشتن به تصمیم آیه های ودل درد و ها حلوا شدن تموم از بعد بخورم

 بکنه آیه بابای با دلی و درد یه اونم تا ماشین تو بریم
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 بابای قبر سمت به حوصلگی بی با نبود بابا از خبری و بودیم نشسته ماشین توی که ساعتی نیم

 نگاه اباب به تعجب با میزنه زار شدت با داره و نشسته سرهنگ قبر سر که دیدم رو بابا ، رفتم آیه

 اشتهواد گریه به اینطور منو بابای که بود چی دین این میکرد گریه شدید اینطور چی برای کردم

 ؟ بود

 هب پاهام صدای شنیدن با شدم نزدیکش و نیاوردم طاقت دیگه میکرد گریه داشت همچنان بابا

 به وقت هیچ.... کرد پاک رو اشکاش سریع کرد نگاهم تعجب با دید رو من وقتی و برگشت سمتم

 اقتلی بی زن اون برای کردن گریه هرچند که بودم ندیده رو بابا اشک بود مرده لعیا که موقعی جز

  دنیا خود بزرگی به روحی و میخواست اقیانوسی قلب یه واقعا

 ؟ بمونید ماشین تو نگفتم مگه پاکان میکنی چیکار اینجا: گفت تعجب با بابا

 بابا؟ میگردی چی دنبال: پرسیدم که بود من اطراف و دور گشتن مشغول

 کو؟ آیه پس-

  بمونیم ماشین تو گفتی خودت دیگه ماشینه تو-

  واقعا دادی گوش تو هم چقدر-

 ؟ کیه مرد این بابا: وگفتم کردم خداداد حسین قبر به ای اشاره

  آیه بابای: داد جواب

 ؟ بگم چی دیگه است آیه بابای خب: گفت و خندید که کردم نگاهش سفیهانه اندر عاقل

 هگری اینطوری براش تو که بوده کی دقیقا مرد این بدونم میخوام است آیه بابا میدونم خودم-

  میزنی آتیش و آب به خودتو داری که گردنته به دینی چه کرده چیکار میکنی

 بهترین مرد این: گفت جوابم در فقط و تکوند رو کتش رو نشسته های خاک شد بلند جاش از

  مدیونشم امو زندگی ی همه من شناختم می که بود ادمی

 حک عکس کردم نگاه سرهنگ قبر به کردم نگاه شد می تر دور من از لحظه هر که  بهش بهت با

 بود ویرتص یک فقط اینکه با که میداد نشون رو میانسال مرد یه تصویر قبر سرد سنگ روی شده

 شانعکاس که چشماش مهربونی میشد حتی میکشید رخ به رو صاحبش صالبت و قدرت تمام اما



                 
 

 

 زایری فاطمه و آقایی نازنین | پدرم مرگ ازای در  رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

112 

 

 از والس یک فقط تصویر مات همچنان داد تشخیص رو بود تصویر روی ی نیمه نصفه لبخند روی

 ؟ هستی کی تو: کرد عبور ذهنم

 بابا قعاش واقعا من اما نمیکرد درک کس هیچ شاید بود درگیر ذهنم هنوز برگشتم ماشین سمت به

 لیاقت یب ادم یه.... بود یکی نشه؟البته اش شیفته و ببینه رو مرد این های خوبی که بود کی بودم

 .... لیاقت بی زن یه...

 سیستم. رسیدم اتاقم به همینکه بود تر کم کاری تایم بود پنجشنبه چون رفتیم شرکت سمت به

 رو مهکل یک فقط اینترنت توی و شدم وصل اینترنت به سریع نشتم پشتش و کردم روشن رو

 من ایباب به ربطش بوده کی خداداد حسین سرهنگ میفهمیدم باید میفهمیدم باید من کردم سرچ

 دگیشوزن تمام بابا که پلیس دوست از خبری بشه پیداش آیه اینکه از قبل تا حاال تا چرا بوده چی

 ؟ نبوده مدیونشه

 و سریع آدمی که متن و روزنامه یه های نوشته عین و شدن می بیشتر لحظه هر ذهنم تو های چرا

 جلوی از برسه سوالش ترین مهم جواب به آخر ی لحظه در و انتها به تا میخونه داره تند تند

 .... میکشید جنون مرز به منو داشت ها چرا این میکردند عبور چشمهام

 هنتیج تنها انتها در اما خوندم رو بود اومده باال که موضوعی هر خداداد حسین شناختن دنبال به

 (شناختم می که بود آدمی بهترین مرد این) گفت بابا که بود همونی

 رشه همین توی خودمون شهر همین توی ساده پلیس یه کمال و تمام بودم رسیده بابا حرف به

 هواش آلودگی از مردم که شهر همین توی افتاد می درش بد و خوب اتفاق هزاران روزانه که

 همه مردی به بوده مرد یه داشتن خودشونو خاص های درگیری همه که شهر همین توی مینالیدن

 همه های درگیری اون و داشتن خودشونو های درگیری همه که بوده این تفاوتش دیگه مردای ی

 فقط که آخرش ماموریت مخصوصا و شدم خبر با هاش شجاعتش و هاش ماموریت ی همه از....

 کرد وطناش هم از یکی فدای خودشو گروگان یه جون نجات و کمکی نیروی رسیدن دیر خاطر به

 التهخج ی مایه واقعا پس بوده آدمی همچین آیه پدر واقعا اگه.... بستنش گلوله رگبار به هم اونا و

 به کردم توهین مرد این دختر به که ننگه ی مایه واقعا زدم هایی تهمت همچین دخترش به که

 چشمای توی اشک اسمش شنیدن با هنوزه که هم هنوز و هست و بوده دخترش قهرمان که مردی

 توی کوچیک ی مطالعه یه با فقط که مردی بود خداداد حسین دختر آیه.... میزنه حلقه دخترش
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 ی پرورده دست بود مرد این دختر آیه... بودم آورده ایمان اش جوانمردی و پاکی به اینترنت

 ... پاکه( خداوند بخشش نشانه)خداداد آیه که بود این اونم و بودم مطمئن رو چیز یه.... سرهنگ

 * آیه*

 من... اموات از آوری یاد روز... دلگیر روزای و ها پنجشنبه دوباره.. میز پشت و بودم شرکت توی

 اب مردم که خیراتهایی روز... داشت رو خودش حال و حس ها پنجشنبه ولی بودم بابا یاد همیشه

 ای فاتحه بتونن تا میکنن پخش مردم به ها قبرستون توی چه خیابون تو چه هرکجا هرچیزی

 ندونستن قدرشونو بودن که موقعی تا که عزیزایی.... بخرن عزیزاشون برای صلواتی حداقل

 میکنیم داریم االن که هایی خیرات... زبون زخم و خوردن کنایه و نیش بودن تا که عزیزهایی...

 احساس وجودم تمام با رو تنهایی من و بود پنجشنبه ؟دوباره میشه روحشون زخمای مرحم

 انگا رفت که بابا... بود همراهم همیشه گذاشت تنهام بابا وقتی از که ،حسی میکردم

 

 نگارا... ان پاشیده بود خوابیده زیرش بابام که رو سردی خاک شهر رو انگار... نبود هیچکی دیگه ر

 میپرسیدم رویاهام توی بابای و خودم از همیشه که بود سوال یه رفت بابا وقتی از... مردن همه

  اینکه

 ؟ بودی نفر چند تو مگه... بابا... شد خالی شهر رفت بابا وقتی از

 ،هم بود مامان هم بابام... موندم عاجز آخر در بشمارم خواستم که بار ؟هر بود نفر چند من بابای

 با که بود کسی بود ام کس همه من بابای.. فامیل اعضای تمام هم و دوست همه... برادر خواهر

  نداشتم نیاز اناسی احد هیچ به وجودش

 دهش مهربون بود شده خوب خیلی پاکان رفتار گذشت بابا برای من های دلتنگی تمام با اونشب

 زمی سر... بود ،شب شد خوشحال کلی اونم بودم داده قولشو چون پختم سبزی قورمه براش بود

  آها: گفت و میز رو زد پاکان یهو شام

  ترکید ؟زهرم چته:گفت عصبانیت با بابا

  مببینی هم با امشب ببینم رفت یادم گرفتم جدید ترسناک فیلم یه: گفت خنده با پاکان

  دیگه میبینی فیلم ما با هم تو آیه: پرسید پاکان ندادم نشون واکنشی هیچ من وقتی
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 هک نیست خونه اون تو من جز به ای آیه شدم مطمئن وقتی و کردم نگاه اطراف و دور به ترس با

 ؟ ترسناک ؟فیلم من: پرسیدم تعجب با و کردم اشاره خودم به باشه اون به منظورش پاکان

 لمفی من ولی ممنون نه... من: گفتم سریع که کرد نگاه من به مشتاق و داد تکون سری پاکان

  نمیبینم ترسناک

  میترسی نکنه: گفت و زد لبخندی پاکان

 نهمی سر اینا و میکنه نگاهم داره یکی میکنم احساس نمیبره خوابم شبا میترسم اره خب-

  شرمنده

 فیلمو هامبا هم سر اخر و نمیترسم میگی و میکنی لج االن میکردم فکر: گفت و خندید بلند پاکان

  ببینی

 ؟ بگم دروغ باید چرا میترسم وقتی خب: پرسیدم تعجب با

 الو کههمین رفت تلفن سمت به بابا خورد زنگ خونه تلفن که کردن خندیدن به شروع بابا و پاکان

 و تگرف من سمت به رو گوشی که میکردم نگاه بهش تعجب با شد ناراحت اش قیافه گفت سالم

  بگیرن رو جوابشون میخوان اینان فرهود آقا ی خانواده: گفت

 قلب ویت نارضایتی این که همونطور میبارید نارضایتی اش قیافه از گرفتم بابا دست از رو گوشی

 من که کردم اعالم احترام کمال در عمو و خاله با پرسی احوال و سالم از بعد بود سرازیر هم من

 و بدونم شوهرم بوده برادرم روزی که رو مردی نمیتونم و میدونستم برادرم مثل رو فرهود همیشه

 و خاستگاری این که امیدواره گفت مهربونی با هم خاله و کردم رد رو پیشنهادشون قاطع خیلی

 از باشم داشته آمد و رفت اشون خونه به همچنان من و نذاره روابط روی تاثیری من رد جواب

 که برگردوندم بابا به رو گوشی خداحافظی و تماس قطع از پس و کردم تشکر بزرگواریشون

 ؟ پس شد چی بدی مثبت جواب میخواستی که تو: گفت پاکان

 مه ایشون و میدونستم برادرم همیشه ی همیشه رو فرهود آقا من پاکان آقا: گفتم محکم خیلی

 مشوهر جای مرد این به نمیتونم من هستن من برادر جای که میگفتن اینطور خودشون همیشه

 اداعتم چون شده تموم و مرده من برای دیگه که فرهود اسم به داشتم برادر یه روزی من کنم نگاه

 اعتمادم دو قلبم یک نمیگذرم چیز دو شکستن از من شکست رو من

 .*پاکان*
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 ونشونهنجابتش که باحرفایی بودم؟؟باتهمتام چندبارتاحاالقلبشوشکونده...توفکر رفتم باحرفش

 بعداون که ست آیه بازهم...بدم حق حرفا؟بایدبهش اون بابت نگذشته ازمن میگرفتن؟یعنی

 راجب ازوقتی... خداداده دخترسرهنگ نباشه هرچی...احترامومیذاره نهایت بهم من حرفای

 زندگی روکنارش چندسالی میکنم حس...میشناختمش میکنم حس کردم تحقیق سرهنگ

 رتپرحس بابابالبخندی...داشتم باسرهنگ که راحتی احساس خودم داربودبرای واقعاخنده...کردم

 ... بشی خودم عروس که پسرداشتم یه من کاش:گفت

 اینجاهویجم؟ من پ:گفتم باباباشه حرف اصل به حواسم اینکه بدون

 که تمنیس پسرت مگه بابامن:گفتم باگیجی ومنم کردن نگاهم گردشده باباباچشمای هم آیه هم

 ...خودت عروس تاآیه پسرداشتی یه کاش میگی

 چی؟:گفتم باتعجب...شدنم شدباخشک همزمان حرفم ادامه

 رممنظو درضمن...حرف توعمق نمیری که خودته تقصیره پسرجون:گرفت بابااوج خنده صدای که

 الیق پسره یه رونداری، آیه بودتولیاقت این

 لیاقتشودارم خیلیم:کردم اخم

  بابا ای:کشیدم موهام به دستی کالفه...خندید ش شده سرخ های بالپ هم آیه ایندفعه

 رم منوآیه عقدوعروسی مراسم بمونم دیگه دیقه5 اگه فکرکنم اتاقم میرم من:وگفتم بلندشدم

  بگیرید

  باشی آیه الیق اصرارداری همش ؟خودت ماچیکارکنیم:بابا

 دخترجماعت جلوی که ازاین همیشه بودم وحرصی بودم داده سوتی حسابی اتاقم رفتم سریع

 سوگل انداختم نگاه صفحش خوردبه زنگ موبایلم... داشتم نفرت بشم ضایع

 خانومی سالم:دادم وجواب زدم لبخندی...وواقعاسوگلیم...بود

 آقایی؟ خوبی من، عشق سالم-

 چطوره؟ من سوگولی خوبم-

 شده تنگ دلش یکمی فقط خوبه سوگولیت-
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 کی؟ برای- 

 نظرت؟ به-

 من؟-

 ؟ها؟ نیست ازت خبری چندوقته کجایی خان پاکان محل، بقال پ ن پ-

 دراتاقم به ای تقه میکردم نبودحال معلوم فازش دخترکه بااین عجیب خندیدم مستانه

 وگولیمس:دادم ادامه صحبتموباسوگولیم بهش توجه بی... اتاق اومدداخل آیه... خوردوبفرماییدگفتم

 ازم؟ دلخوره

 ونگاه شد خشک یدفعه آیه  کردم حس

  کردم روحس ش خیره

 خیلی اره:سوگل

 خانومی؟ شدن بخشیده برای چیکارکنم-

 بیااینجا؟-

  امشب؟ خونت؟تنهایی بیام-

 عوسری انداخت بهم زده بهت نگاه یه... گفت چی سوگل نفهمیدم بودکه دیدنی آیه اونقدرقیافه

 که وخودکاری رومیزوکاغذیاداشت بودجلواومدوگذاشت تودستش سینی یه نگاهشوگرفت

 زنگ بعدابهت من:گفتم سوگل به سریع...زدبیرون وازاتاق نوشت وچیزی رومیزبودروبرداشت

 نبراتو:وخوندم روبرداشتم آیه یاداشت زدم میزشیرجه سمت وبه کردم قطع مکث وبدون میزنم

 .شدم ببخشیدمزاحمتون اوردم میوه

 وردها میوه من برای...بست نقش رولبام لبخندی وناخوداگاه شدم رومیزخیره پرازمیوه بشقاب به

 دکترم حتی که بیماری عالئم چرادوباره...میکرد چراانقدرخوشحالم کوچیک موضوع این...بود

 ...گرفتم عمیقی ودم کردم وبازش پنجره سمت رفتم سریع...ظاهرمیشه داره نفهمیدچیه

 

 یانه؟ میای امشب عشقم:بود سوگل...بلندشد موبایلم پیامک زنگ صدای لحظه همون
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 اماحاالچی تردیدنمیکردم سوگل پیش رفتن برای هیچوقت...ونرفتن رفتن بین مرددبودم

 داشتم مک انگارکم نمیشدمن بودم؟امااینطوری مرددشده ونرفتن رفتن بین من بودکه تغییرکرده

 یم اینطوری چون کردم درستش خودم سالهاست که دنیایی...میگرفتم فاصله قبلیم بادنیای

 . خانومی میام: دادم جواب آنی تصمیم دریک... پسندیدمش

 رکیس اومدم پایین هاروکه پله بیرون رفتم وازاتاق وسوییچموبرداشتم کردم عوض لباس سریع

 دارم من:مبلندگفت باصدای.میکردن وصحبت میخوردن میوه بودن نشسته باباوآیه کشیدم سالن به

 بابامشکوک کردن هردونگاهم باباوآیه فردابرمیگردم جایی میرم

 احساس هی...پیداکنم توش فهمی چیزقابل نتونستم کردم هرچقدرنگاهشوکنکاش...نمیدونم...وآیه

 کمی...خشم کمی...شرم کمی... بهت کمی...بود ازاحساسات میکسی...نبود توچشماش

 مه ای چیزدیگه یه ولی... رودیدم احساسات این تونگاهش امامن میکردم اشتباه من شایدم...غم

 بزارم راشب اسمی نمیتونستم حتی...بود نامفهموم برام طورعجیبی به که چیزی یه...بود تونگاهش

 یه...مرددشدم باردیگه یه... مرددکرد ونرفتن رفتن بین ای لحظه منوبرای...بود که هرچی....

 باردیگه

 کجامیری؟:بابا

  خدافظ آرمان پیش میرم:بابادوختم وبه گرفتم نگاهموازآیه

 فقط باالم سرعت...کردم تعجب باالم ازسرعت هم خودم که بیرون زدم ازخونه اونقدرسریع

 نعم بودمنوازرفتن ممکن که چیزی...دبو پنهون آیه توچشمای بودکه چیزخاصی ازاون بخاطرترس

 ....کنه

 *آیه*

 کنار ور شدن می ور حمله مغزم به که رو تهی سرو بی افکار هجوم نمیتونستم چون نمیبرد خوابم 

 بمتیرها،قل تمام هدف بودکه این عجیب وبرام میشدن پرتاب سمتم به تیری مثل هرکدوم بزنم

 مهمون هم لحظه یک بودخواب فایده امابی میکردم وپهلوعوض میخوردم غلت تخت رو مدام...بود

 مدت این وت میدونستم بیخوابیموپاکان ومسبب بودم شده کفری حسابی...نمیشد خستم چشمای

 پاکان بودن ناخلف راجب رو اطرافم و دور حرفهای تمام تقریبا و بودم ندیده ازش بدی چیز هیچ

 زبون مزخ تمام شدم آشنا پاکان با چطوری بار اولین بود رفته یادم حتی بودم سپرده فراموشی به

 نکهای فهمیدن و اش تلفنی ی مکالمه شنیدن با اما بودم کرده فراموش رو هاش کنایه و نیش و ها
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...  دمیکر نابود منو ذره ذره داشت که ای خوره بود ،شده کنه صبح کجاقراره رو شبش امشب پاکان

 ادی بهم تا کنن خوابم بی تا سراغم اومدن امشب همین دقیقا دنیا نقیص و ضد احساسات تمام

 بشم پولهام کردن جمع فکر به تر سریع هرچی باید و مهمونم یه عین اینجا من که کنن آوری

 کی و بود کی پاکان که کنم کنم فراموش نباید باشم پاکان و خودم ی رابطه مواظب باید ،اینکه

 هر فقط نداره وجود بهش کردن کمک برای راهی هیچ بره فرو گناه مرداب توی که فردی.... هست

 خودش همراه هم منو ممکنه اون چون بشم پاکان نزدیک نباید من... میشه غرق بیشتر لحظه

 نماز خوندن از بعد گرفتم وضو و شدم بلند جام از سریع اذان شنیدن با..... بکشه مرداب داخل

 گردش با همراه رو گردشش ی دنباله میتونستی که ناب آرامش یه گرفت رو وجودم خاصی آرامش

 اب ،همیشه هست همیشه خدا اینکه خدا با همنشینی خوب احساس کنی احساس بدنت تو خونت

 بابا یلبها روی ذکر اینکه میاره یادم رو توکل و نور تجلی آسمونش و زمین برم که جا هر اینکه منه

 بابا کار ی دهنده ادامه میخوام من.... کنه کار خدا خط تو که بده اجازه بهش فقط خدا که بود این

 رو ها یخیل جون نتونم شاید باشم قهرمان یه بابا عین نتونم شاید دیگه نحو یه به شاید باشم

 دیگه سال 10 وقتی که باشم وجدانم قهرمان میتونم اما کنم حفظ رو مردم های زندگی بدم نجات

 من اشتباهم تصمیمات خاطر به نکنم سرزنش رو خودم و نکشم خجالت دیدم رو خودم آینه تو

 کنمب میتونستم که بود کاری تنها این کنم حفظ رو خودم پاکی بدم نجات رو خودم نجابت میتونم

 ور من داشتم که هم آرامشی گرفتم رو تصمیم... کافیه برام باشه خدام راه در اگه هم همینش اما

 شرکت قراره اینکه بابت خیالم و بود جمعه صبح فردا میکرد تر قاطع تصمیمم روی پافشاری توی

 هفت خواب کردم شروع بالش به سرم رسیدن محض به داشتم که آرامشی با بود راحت برم

 خوا از زدن در صدای با صبح دیدن رو پادشاه

 ندید با رفتم در سمت به و کشیدم موهام روی شالی و کردم مرتب رو هام لباس سریع پریدم ب

 ؟ افتاده اتفاقی: پرسیدم و کردم سالم سریع در پشت نادر بابا

  شدم نگرانت کردی دیر ذره یه امروز راستش اوووم: گفت دلواپسی با

 ؟ بریم جایی بود قرار مگه کردم دیر: گفتم تعجب با

  کنی درست صبحونه برام روز هر کردم عادت دختر کردی عادتم بد آخه: گفت خجالت با

 خیلی دیشب ببخشید: گفتم خجالت با 11 ساعت دیدن با و انداختم ساعت به نگاهی خجالت با

  میکنم درست میام االن خوابیدم دیر
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  شدم نگران فقط من کن استراحت نه نه نه: گفت سریع

 هم شما ی صبحونه بزنم صورتم و دست به آبی یه منم برو شما جون بابا میام االن: گفتم لبخند با

  میشه آماده

 خاطرات از داشتم من و بودیم خوردن صبحانه حال در باال رفت لبخند با و داد تکون سری بابا

 اومد لیدک چرخیدن صدای که میخندید بلند صدای با هم بابا و میکردم تعریف بابا برای هام بچگی

 هب و داد سالم شاد و انرژی پر شد اشپرخونه وارد وقتی پاکان ورود و در شدن باز اون با مطابق و

 و ریختم چایی براش سریع و شدم بلند جا از و کردم سریی سر سالم احترام با انداخت نگاه من

 گرم سر ام خونه توی خودمو که شد می ساعتی یه حدود زدم بیرون آشپزخونه از ای اجازه با با،

 و جمع ی خونه یه خریدن دنبال کنم جمع پولهامو میخواستم میکشیدم نقشه داشتم و بودم کرده

 اخد بدم ادامه رو دانشگاهم و کنم شکایت کشید باال رو بابا اموال که کالهبرداری از باشم جور

 زود یا دیر باالخره تا گرفت مرخصی دانشگاه از رفت و رسید عقلش که بده خیر رو فرنوش

 شاید میزدم حرف بابا با باید بدم ادامه رو درسم بتونم نکنم فکر شرایط این با اما برگردم

  بازه در بفرمایید: گفتم و کردم سرم رو شالم در صدای شنیدن با بکنه کاری برام میتونستم

 جااین شما: گفتم و ایستادم جام سر ترس با نداشتم رو انتظارش اصال که شخصی ورود با اما

 ؟ میکنید چیکار

  بزنم حرف باهات میخوام فقط: گفت و شد تر نزدیک بهم

  بیرون برید لطفا پاکان اقا نداریم باهم حرفی شما منو: گفتم بلند نیمه صدایی و ترس با

 جیغ نای و نیست خونه ؟بابا خوب نکن جیغ جیغ الکی باش خوبی دختر ببین: گفت پوزخندی با

  نداره ای دیگه ی فایده دوتامون هر اعصاب کردن خورد جز به تو جیغای

 ؟ دارید چیکار من با: کردم زمزمه ترس با

  بزنیم حرف میخوام فقط: گفت و نشست بود داده بهم بابا که ای کهنه ی کاناپه روی

  نداریم باهم حرفی ما-

  دارم من اما نداری حرفی تو-

  میشنوم-
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 تبازیها خودشیرین با قبل ی دفعه مثل نمیخوام جون دختر ببین: گفت آمیزی تهدید لحن با

  کنی زهر بهم امو زندگی

 ؟ دارم چیکار شما به اصال من کردم زهر بهتون رو شما زندگی کی من: پرسیدم بهت با

 که شهن اوندفعه مثل بودم کجا دیشب من بفهمه بابا نمیخوام که اینه منظورم: گفت عصبانیت با

  دیدی دختر یه با منو که گفتی بابا به رفتی صاف

 که مپرسید سوال بابا از فقط و متاهیلد شما میکردم فکر من که اوال: گفتم عصبانیت با هم من

 یب اینقدر که باشن داشته وجود آدمایی همچین نمیکردم فکر من اصال دوما کجاست شما خانوم

 کجا و میارید خودتون سر بالیی چه دارید شما که نداره ربطی من به اصال سوما باشین بند و قید

  راحت خیالتون میکنید چیکار و میرید

  شد حل مشکل پس خب بسیار: گفت غیض با پاکان

  بیرون برید من ی خونه از میتونید حاال اهلل، الحمد-

  باال رفت و شد خارج سوییتم از شده مشت دستهایی و عصبانیت با

 خودش حتی و کرد استقبال کامال هم بابا و کردم مطرح بابا با رو خواستم در ناهار ی سفره سر

 به کی پس دانشگاه بری اگه خوب: گفت سریع پاکان اما گرفت عهده به رو دانشگاهم کارای

 ؟ برسه شرکت کارای

  نیاد بر پسش از نتونه آیه که نیست سنگین اونقدر کارا: گفت سریع بابا

  کنه کار هم و بخونه درس هم ممکنه چطوری: پاکان

 وقف میندازم راه رو شرکت کارای هم و میخونم درسمو هم من نباشید نگران شما: گفتم غیض با

  باشه داشته کاری تایم با کمتری مقایرت که میدارم بر جوری رو کالسهام فوقش

 جوجانهل بربیای ازپسش نمیتونی میگم بازم ولی چه من اصالبه:وگفت باالانداخت ای شانه پاکان

 میتونم:گفتم

  نمیتونی-

 میتونم:شدم حرصی



                 
 

 

 زایری فاطمه و آقایی نازنین | پدرم مرگ ازای در  رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

121 

 

 نمیتونی-

 میتونم میگم- 

 کنید هاتمومش بچه اه: بحثمون باباپریدوسط نمیتونی بگه تاخواست 

 هک چیزی ،کم بابانمیتونه آخه:اصرارداشت همچنان اماپاکان کردم وسکوت گفتم چشمی من 

 منشی شمایه نمیتونه پدرمن نمیتونه باش بزرگی اون به شرکت منشی هم بخون درس هم نیست

 پیداکنین خودتون برای دیگه

 خون ودرس باهوشه دخترمن که اوال:داد بهش شکنی دندان باباجواب بازکنم لب تاخواستم 

 .امنمیخو جزآیه به منشیی من ثالثا منه منشی وفقط نیست شرکت یه منشی آیه ثانیاکه

 داشتم وقذ خیلی... باالگرفتم حدممکن وسرموتاآخرین کردم نگاه پاکان به ای بالبخندپیروزمندانه

 رایب...کرد نگاهم حرصی شدوفقط ساکت پاکان پاکانودادکه جواب طوری ازاینکه بابا ازطرفداری

 نستمنمیتو هم بودومن شده دیدنی قیافش...میبردم لذت ادم یه خوردن ازحرص بارتوزندگیم اولین

 ابوده موقع همون...بخوره بیشترحرص بودکه شده باعث وهمین کنم لبخندموکنترل شدن عریض

 گوشه یهو سینک سمت ورفتم وازسرمیزبلندشدم گفتم دراومدببخشیدی موبایلم زنگ صدای که

 ؟ جانم:دادم جواب فرنوش تماس وبه ایستادم

 وشرکتت ازمانمیکنی؟نکنه خبرا؟یادی چه زنداداش سالم به:پیچید توگوشم شادش همیشه صدای

 ها؟ میکنی محلی ماکم وبه جدیدپیداکردی دوست باباجونت

 سوماتوشرکت تااالن نکردی یادی ازمن توام دوماکه تونیستم داداش زن من که اوال:خندیدم

  که تونمیشن برام کدوم اماهیچ زیادپیداکردم دوست باباجونمم

 میگی؟؟؟ راست وای:خندید فرنوش

 اوهوم-

 بگردیم بریم میام شوهرت باماشین عصری هستی انقدردخترخوبی حاالکه پس جون اخ-

  بهم فرهودونچسبون انقدرمنو فرنوش اه-

 یانه؟ عصربیام حاالبگوببینم میزنی نخورجوش حاالحرص باشه باشه-
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  سررفته حوصلم بیامنم-

 امانزنیا میپرسم سوال یه میگم-

 بپرس-

 بیارم؟ فرهودم-

 فرنوش:تقریبادادزدم

 کردن نگاهم باباباتعجب هم پاکان هم که 

 چشمای تااون میگیرم خوشگل زن یه داداشم خان برای اصالمیرم باباعتیقه باشه: فرنوش

 دربیاد ازکاسه خوشگلت

 اییییش خودت ارزونی بروبگیرداداشت-

 عصرمیام خدافظ ایییش-

  خدافظ-

 میگفت؟ چی:پرسید بافضولی پاکان که سرمیز،نشستم وبرگشتم وریزخندیدم کردم تماسوقطع

 چون اماانگارنگرفت نداره ربطی اون به ودوستم من حرفای بفهمه که کردم نگاهش طوری

 میکنی؟جوابموبده نگام هاچیه؟چرااینطوری:پرسید طلبکارانه

 توچه؟ به:باباجوابشوداد باردیگه یه 

 بابا:گفت شدوبااعتراض شوکه پاکان

 بادوستش بچه این توچیکارداری اخه کنه بدصحبت باهات ادم میشی باعث خودت باباجان خب-

 ؟ بگه روت تو بایدبیاد تورومیکردن غیبت شایدداشتن زدن حرفایی چه

 نمیکنم غیبت بابامن:گفتم سریع

 کردم شوخی دخترم میدونم:باباخندید 

 میکنی؟اره؟ غیبت سرمن پشت پس:بود گرفته انگارجدی اماپاکان 
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 نم شد؟به چی:گفت متعجب وپاکان زیرخنده زدیم باهم یدفعه...من بابابه کردم بابانگاه به من

 میخندین؟

 یهآ:گفت میکرد مانگاه به شاکی که پاکان به توجه وبی دهنش داخل اخرشوگذاشت باباقاشق

 بود خوشمزه خیلی دردنکنه بابادستت

 جونتون نوش:لبخندزدم 

 کاردارم یکم عزیزم کار اتاق میرم من- 

 نکنید خسته بریدامازیادخودتونوروزتعطیلی- 

 دخترگلم باشه-

 ندسانتیچ پاکانوبافاصله صورت یدفعه بودکه مسیررفتنش به ونگاهم رفت بیرون باباازاشپزخونه 

 سرمیزخودشوکشیده ازاون... کشیدم بلندی"هین"و هوا مترپریدم ویک ترسیدم دیدم ازصورتم

 اقاپاکان ترسیدم:گفتم گذاشتم دستموروقلبم همینطورکه... من بودبه زده بودوزل

 شد متوقف چرخیدودراخرروچشمام جزصورتم روجزبه نگاهش 

 وشخرگ میکنی غیبت سرم پشت پس: میزنه موج شیطنت روشنش رنگ توچشمای کردم حس

 کوچولو؟

 یشپ اومدنمیتونستم خوشمم حتی...نیومد کردبدم کوچولوخطابم خرگوش چراازاینکه نمیدونم

 ازخرگوش دلم بااینکه...بزنه کوچولوصدام خرگوش همیشه خواست دلم که منکربشم خودم

 شوخی بابافقط غیبتتونونکردم من:وگفتم کردم بودامااخمی ریخته پایین هرری کوچولوگفتنش

 خرگوش نگین من به دیگه پس کوچولو نه خرگوشم نه من درضمن گرفتین کردشماجدی

 ...کوچولو

 دیمیزبودبالبخن پهن که حالت توهمون پاکان...بود خواستارگفتنش امادلم نگه بهم گفت زبونم

 میگم کوچولوپس هم خرگوشی اتفاقاهم:گفت

 بشه نشگفت مانع نمیتونست زبونمم میشدم؟حتی چرابایدمانع میخواست دلم وقتی کردم سکوت

 اکانپ کشیدم راحتی نفس که رفت وعقب گرفت فاصله ازم...بود خواستارگفتنش قلبم اونقدرکه



                 
 

 

 زایری فاطمه و آقایی نازنین | پدرم مرگ ازای در  رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

124 

 

 دوردهنشوپاک بادستمال کامل وبعدازجویدن گذاشت برنجشوتودهنش وقاشق نشست سرجاش

 کوچولو خرگوش دردنکنه دستت:زدوگفت کردولبخندی

 بیرون گذاشت پاشوازاشپزخونه پاکان وهمینکه لبخندموگرفتم شدن عریض زورجلوی به 

 کوچولو خرگوش:کردم زمزمه وزیرلب ریزخندیدم

  نمیاد بدت توام دیدی: ظاهرشد جلوم پاکان یدفعه 

 نرفتید؟ شمامگه:وگفتم ترسیدم باردیگه یه

  برگشتم ولی رفتم-

 من کوچولوی خرگوش پس:امااورد نیاره روم به چیزی که خداخداکردم وتودلم کردم سکوت

 !! اومده خوشش ازلقبش

 ازمالکیت بودم؟پاکان پاکان کوچولوی من؟خرگوش...من کوچولوی خرگوش... شدم مسخ یدفعه

 مبش مانعشون میتونستم وکاش...اختیار بی... اراده بی اومدن کش هام لب...بود کرده استفاده

 هک ومالکیتی باحرفش پاکان بودکه خوبی بیانگراحساس ولبخندم...ولبخندزدم امانتونستم

 اهشنگ مستقیم...اومد کش هاش لب من مثل هم پاکان...کرد منتقل بودبهم کاربرده به توحرفش

 ...ااشنابودن میکردبرام نگاه پاکان پروابه انقدربی که ای آیه وچقدراین...پروا بی...مستقیم میکردم

 برگشتین؟ چی خب؟واسه:وگفتم اومدم خودم به

 همکنیموظرفاروبا میزوجمع کنم کمکت بیام گفتم سوخت کوچولوم خرگوش برای دلم راستش-

 طعم یه...شد منقل بهم خوب احساس یه دوباره...شدم مسخ دوباره ومن...گفت دوباره... بشوریم

 خودم تربه اینبارسریع...فرورفتم توش که شیرین خلسه یه دوباره... شیرین

 نیست کارخاصی اخه نمیشم ام وخسته اینکارارومیکنم اماهرروزخودم.ممنون:اومدم

 .بارمیدما یه فقط هرکسی فرصتابه ازاین من کنم کمکت میخوام اماامروزمن-

 مخالفت داره قصدکمک دیدم که هم رومیزومن ظرفای کردن جمع کردبه شروع بندحرفش پشت

 من:گفتم وسریع گذاشتیم سینک ظرفاروداخل باهم کردم ازظرفاروجمع مقداری هم ومن نکردم

 . نکشین شمازحمت میشورم خودم
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 نوم گذاشت من ظرفاواوناروجلوی به زدن کف کردبه کردوشروع دستش دستکش بیخیال امااون

 وکهر بشقابی وتاخواستم کردم وبازش شیرآب سمت بردم دست نداشتم دستکشی دیگه که هم

 وبیخ حس وچه شد ومانع گذاشت بودرودستم دستش که کفی بشقاب زیراب بودروببرم تودستم

 دستم لمس جای کردحاالبه بغلم پیش چندوقت که پاکان مثل راحتی ادم دادوقتی دست بهم

 وجودمولبریزازیه دادتموم انجام که وچقدرباحرکتی...بود کرده استفاده شدن مانع برای ازبشقاب

 که اینطوری:گفت که کردم نگاهش متعجب...شایداعتمادبود که حسی یه...کرد قشنگ حس

  میشه خراب کوچولوم خرگوش دستای نمیشه

 به هک مردمهربون بود؟این کی پاکان بود؟این پیش چدساعت پاکان این...وبازکردم چشماموبستم

 لوشکوچو خرگوش بودم بدرفتارکردوحاالشده باهام پیش بود؟چندساعت سابق بودپاکان فکرمن

 سابق آیه شده مسخ من...نبودم پیش چندساعت آیه بود؟؟؟منم من دستای حاالنگران...

 اروم...بود خوب ؟چراانقدرحالم...بودیم کرده انقدرفرق چندساعت طی وپاکان چرامن...نبودم

 هم پاکان میکردم وچراحس...بود قرارقلبم بی تپش هم بودواون نااروم چیزدرونم یه فقط...اروم

 من ثلم هم پاکان که میکردم ؟چراحس...میکوبه سینه به خودشومحکم توهرتپش قلبش من مثل

 ارومه ماون خوبه اونم میگفت حسم منوداره حال اونم...میگفت حسم... شیرین خلسه یه تو فرورفته

 شایدتکه که حسی یه...ناب حس یه... خاص حس یه...تک حس یه. قشنگ حس ازیه لبریزه اونم

 نداریم دستکش دیگه:گفت زورچندتاکلمه به زبونم...ازوجودخداباشه ای

 گیرن صورتی دوتادستکشای بکشم روآب کفی ظرف اماتاخواستم کناررفت ازرودستم بشقاب 

 ک تودستت:وگفت سمتم دراوردوگرفت بودن تودستش روکه

 . ن

 ...بود عجیب خیلی بودنش خوب واین...خوب خیلی بود خوب...زدم لبخندی

 ...اماتو:گفتم

 اشباه انقدرصریح بودم کرده شماخطابش همیشه که ؟منی "تو" گفتم من...شدم ساکت سریع

 باهاش زدنم حرف تغییرلحن باعث جدیدبودکه پاکان تواین بودم؟چی کرده صحبت غیررسمی

 .بود شده

 . ناامیدمیشدم داشتم دیگه عجب چه:زدوگفت لبخندشیطانی
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 گینشرم همینطورکه...نمیکرد ام زده نمیاوردوخجالت روم به کاش گرفتم دندون پایینیموبه لب

 مشد سرخ ومن...شدوخیره متوقف رولبهام نگاهش... کردم مسیرنگاهشودنبال میکردم نگاهش

 وشستمودستم گذاشتم سینک روتوی بود تودستم مدت این تمام بشقابوکه روگرفتم ازش وسریع

 بسته نقش روصورتم لبهام به اش خیره بخاطرنگاه که بااخمی کنم نگاهش اینکه وبدون

 میرم من شمابشورین:بودگفتم

 وسریع ردمب پناه خونم وبه رفتم بیرون ازاشپزخونه بشه یامانعم کنه اعتراضی بتونه ازاینکه وقبل 

 خوب چی همه... کشیدم صورتم به دستی کالفه دادم درتکیه به. نشستم وروزانوهام کردم دروقفل

 کوچولو خرگوش میگه من به داره که پاکانی بودم کرده فراموش ومن...بود عالی چی همه...بود

 خراب راننگ که پاکانی...میکنه نگاه قشنگ بهم که پاکانی... میکنه خطاب خودش وهمینطورمنومال

 انهپاک همون... نیست درستی ادم میگفت روزاول فرهودازهمون که پاکانیه همون منه دستای شدن

 دخترش دوست فقط که دختری...نبود محرم بهش که دیدم دختری اونوهمخواب تودیداراول که

 من....دختربازه یه که پاکانی...گذرونده وشبشوبااون دختربوده کناریه دیشب که پاکانی...بود

 هک درخشانی باسابقه پاکان اوردکه یادم...اورد یادم لبهام به اش خیره ونگاه بودم کرده فراموش

 کردوبغلم استفاده بارازفرصت یه که همونیه پاکان اوردکه یادم...نیست اعتمادی قابل ادم داره

 تلخویادم چیزای همه خیره نگاه اون...کنه استفاده ازفرصت میتونست بازهم پس...کرد

 تلنگری نگاه وشایداون...برد روازیادم بداخالق همیشه پاکان بودن خوب لحظات اوردوشیرینی

 هشب بگه مبه شایدخدامیخواسته....قلبمو...نگاهمو...خودمو...کنم خودموکنترل که...خدا بودازطرف

 یینتع حدوحدودی وپاکان خودم بین بگه شایدخدامیخواست...سابقه پاکان همون اون...اعتمادنکن

 ...کارومیکردم بایدهمین ومن...قرمز خط تومحدوده پاکانوبذارم بگه شایدمیخواست...کنم

 *پاکان*

 دنیااحساس ویه...بود آیه...بودم من...بود قلبم های خواسته طبق چی همه...بود خوب چی همه

 رایب که هایی ازنگاه...وجودمونولبریزمیکرد میگذشت که هرلحظه که دنیااحساس یه...شیرین

 مثل نماو...منوداره حال اونم که میفهمیدم...شرمگینش ازلبخندهای...مینداخت پروابهم باربی اولین

 خرگوش میدیدم وقتی وچقدرازاینکه...افتاده تپش به قلبش من مثل اونم...خوبه حالش من

 آیه...میبردم لذت میکشیه هم وخجالت میکنه ذوق میکنم خطابش خودم مال ازاینکه من کوچولوی

 تمام آیه...نبود من شایددختربابابابوداماخواهر آیه...بود ناب...بود خاص...بود متفاوت برام

 باوروداده این بهم ورفتارش باکاراش شناختمش که تومدتی...باورم تمام...بود خوبم احساسات
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 داده باوروبهم این داشت تووجودش که وپاکی بانجابت...وجوددارن وپاکی نجابت که بود

 توچندلحظه کردوآیه چیوخراب همه من سرکش نگاه که رومیگذروندیم خوبی لحظات...بود

 کاش...دنیاپشیمونی بایه موندم ومن رفت آیه کناررفت شیرین لحظات تمام...محوشد

 هاماحاالآی... کاش...کنارمن...اینجابود هنوزهم اینطورنمیشدتاآیه کاش...میکردم نگاهموکنترل

 میخواستم کوچولوم درکنارخرگوش بخاطربودن فقط که ظرف باکلی بودم مونده نبودومن

 من که یلحظات وبه بودم نشسته عصربودتوسالن...دیدنشونونداشتم تحمل وحاالحتی بشورمشون

 ناو کردن بخاطرخراب پشیمونیم میگذشت که وهرلحظه...فکرمیکردم بودیم شده هم غرق وآیه

 رفتم یفونآ سمت وبه بلندشدم بیرون ازفکراوردتم آیفون زنگ صدای...بیشتروبیشترمیشد لحظات

 حرفی دروبدون...قرارمیذاشتن بگوظهرداشتن پس... بود فرنوش انداختم  نگاه صفحش وبه

 اخم بادیدنم ظاهرشدن جلوم بعدفرنوش ومدتی وبازکردم درساختمون سمت ورفتم بازکردم

  جوابشودادم هم کردومن سالم کردامامودب

 ؟ کجاست آیه:پرسید

  اینجاست آیه:اومد آیه صدای سرم ازپشت که

 دست هم من...روندیدن همدیگه ساله10 که انگاری هم بغل وپریدن دوییدن هم سمت هردوبه

 رهدخت بودبانگاهم مونده ظهرکم انگارکه انگارنه آیه به بودم شده خیره چون ازاونانداشتم کمی

 بریم؟ حاضری:پرسید وفرنوش جداشدن ازهم...بدم قورت رودرسته

 بریم اره-

 کجا؟:پرسیدم باکنجکاوی 

  بیرون میریم: گفت رسمی وباحالت انداخت بهم نگاهی نیم آیه

 کشید خودش دنبال روهم وفرنوش رفت وبیرون گفت"ای بااجازه"و فرنوشوگرفت وبعددست

 هوب روبازکردم پنجره...بود خیابون روبه اش پنجره که شدم وارداتاقی و باال طبقه رفتم سریع

 ن؟دیگهبیرو برن تایی قراربودسه یعنی...فرهود ماشین خوردبه چشمم یدفعه کشیدم سرک بیرون

 به ولگدمحکمی کوبیدم توانم روباتمام وپنجره وبرن شن سوارماشین وآیه فرنوش منتظرنشدم

 لعنتی:وفریادزدم دیوارزدم
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 یهموقت منفیش جواب ؟؟؟نکنه... بیرون بره داده منفی جواب بهش که باخواستگاری چرابایدآیه

 ؟؟..نازمیکنه من بخاطرفرهودواسه ؟؟نکنه

 

 اشقبایدع ایه...بشه من بایدمال آیه...فرهودنمیشه مال آیه باشه داشته نبایدفرهودودوست آیه نه

 همن کوچولوی خرگوش آیه...دارم آیه به تردیدایی هنوزم چون نقشمم هنوزپی من چون...بشه من

 ...بگیرتش فرهودازم نمیذارم

 به خورد زنگ موبایلم که میکردم حمله اطرافم اجسام به هنوزعصبی بودومن گذشته مدتی

 خرگوش من هرچند کنه ارومم کمی بتونه شایدسوگلیم...بود سوگل انداختم نگاه صفحش

 داشت پاکم خرگوش...بود مرددیگه درکناریه االن من اماخرگوش کوچولومومیخواستم

 به هک بودنی پاک به داشتم کم میکردوکم خراب بودم ساخته ازش توذهنم روکه تصویرزیبایی

 سوگلم؟ جونم:سوگلودادم تماس جواب... میکردم شک بودم کرده باورش تازگی

 خوبی؟ عشقم سالم-

 گلم؟ توخوبی خوبم-

 دیگه؟ دربندمیای بریم میخوایم بادوستام پاکانی خوبم، منم باشی توخوب-

 !؟ سوگلیموتنهابذارم میشه مگه میام که البته:نبود بدفکریم 

  دنبالت میام پس:ریزخندید

 عزیزم باشه-

 خدافظی- 

 خدافظ-

 ابت وروی شدم وواردحیاط باباخبردادم به رفتن وقبل پوشیدم لباس وسریع کردم تماسوقطع 

 شدافکارموکناربزنم باعث ماشین بوق صدای که...فکرآیه بودم فکرشده غرق دوباره...نشستم

 مایل تمسم بودبه نشسته راننده روصندلی که وسوگل شدم وسوارماشین بیرون رفتم وبلندشم

 خوبی؟:وگفتم زدم لبخندی روبوسید شدوگونم
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  خوبم باشم باتوکه-

 که وگلس چرازیباییاولوندیای که فکرمیکردم این به راه طول تمام...کرد حرکت واونم نگفتم چیزی

 ناربزنهک ازذهنم شده که هم لحظه یه برای روحتی تصویرآیه بودنمیتونست برابرآیه شایدچندین

 داشت تاسرنشین4 که ای دیگه ،ماشین سوگل ماشین مقصدوتوقف به بارسیدن...

 همبا همزمان چه: دادوگفت تکون براشون دستی شدوسوگل متوقف دوتادخترودوتاپسرکنارمون

 . رسیدیم

 هم منو من به بود چسبونده حدممکن خودشوتااخرین سوگل دادیم وسفارش نشستیم تختی روی

 میخوان میکنم حس متنفرم چادری ازدخترای:گفت یدفعه بودم گذاشته دستموروکمرش

  بدن خودشونونشون

 من؟کی چادری آیه سمت بودبه تیری بودوحرفش زده حرفی همچین ای چرایدفعه کردم تعجب

 حرفی چه این ای یدفعه:پرسیدم میزه؟متعجب ریزه کوچولوی خرگوش این بود شده من مال

 ؟ بودزدی

 همچین دخترروببین اون:کردوگفت اشاره ماقرارداشت ازتخت ای بافاصله که تختی به

 نمیشه؟ گرمش زمستونیم انگارتوچله که خودشوپوشونده

 وشر روبه که بودوبالبخندباکسی کنارفرنوش...اینجاچیکارمیکرد؟ اون موند ثابت روآیه نگاهم

 بودیه روش روبه که وکسی... میکردوهمینطورشرمگین بودصحبت نشسته

 آیه... بیرون اومدن ایناباهم اومدکه یادم انگارتازه...کردم اخم...مردبودومطمئنافرهود

 دنبودبادی رولبش بافرهودکه زدن ازحرف دلبخندحاصلکر تالقی باهم نگاهمون نگاهشوچرخوندکه

 مه تقریباتوبغل که وسوگل من به مات چندلحظه...بود اخمم شدن غلیظ.باعث واین ماسید من

 بااون زدن حرف وبه فرهوددوخت وبه نگاهشوگرفت...زد پوزخند کردم کردوحس نگاه بودیم

 دیگه ای دکمه...زدم پس سوگلو بود شده گرمم...شد خشک رواون نگاهم من ولی شد مشغول

 برای...میکرد نگاه من بایدبه آیه...بودم عصبی...بودم حرصی...بود فایده امابی ازلباسموبازکردم

 الم آیه تمام... منه برای وحیاش وشرم کشیدنش خجالت...منه برای آیه لبخندای...میزد حرف من

 به آیه نگاهای... میدادم بیرون وهربازدمموباحرص فشارمیدادم دندوناموبهم... تمامش!!منه

 بودم مطمئن که باچشمایی...میکرد نابودم فرهودمیدادداشت تحویل که لبخندایی...فرهود

 ارهد میکردم حس...روزیرنظرداشتم آیه ورفتارای بهشون بودم خیره شده سرخ بخاطرعصبانیت
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 االن دخترکه این...فرارمیکرد ازدستم همیشه خانوم همین اونوقت میکنه  فرهوددلبری برای

 ومن بده بودفریبم شده موفق داشت پاکی بودوادعای کرده چادرسرش ویه میزد بافرهود،الس

 چادرومثل اون حرمت اون بودم باورکرده...نجیبه بودم باورکرده...پاکه بودم باورکرده

 ومن فتنور بلندشدن بعدهرسه مدتی...لعیابود مثل اونم...بود شکن حرمت امااونم...لعیانمیشکونه

 مبایدمیرفت بودم چراهنوزنشسته من اومدم خودم به یدفعه مسیررفتنشون به بودم شده خیره

 اریک بایدیه...میکردم عاری بایدچادرسرشوازوجودش صورتش تو مینداختم تف بایدیه سراغش

 ببخشید بایدبرم هامن بچه: گفتم جمع روبه سریع... درونم روآتیش بشه تاآبی میکردم

 مماشین ،حتی لعنتی...دورشدم ازشون پیچاش وسوال سوگل به توجه وبی بلندشدم وسریع 

 زازبودنبودهنو بودمعلوم هنوزبرنگشته آیه... خونه ورفتم گرفتم تاکسی بودیه هرطورکه... نداشتم

 که سواالش به دادن باباوجواب با زدن وبعدحرف کردم عوض لباس  سیرنشده بافرهودجونش

 عصبی خیلی.... گرفتم ضرب روزمین وباپام نشستم روتاب ومنتظرآیه یاطح رفتم چرازودبرگشتم

 هادرست تامدت خرابیاش که طوفان یه درراهه طوفان یه عصابم باوضعیت ومیدونستم بودم

 دوبهکر منودیداخم باکلیددروبازکردواومدتووقتی آیه باالخره که شدم درخیره اونقدربه....نمیشه

 که صداش به وبیخیال دستشوگرفتم ومچ سمتش رفتم سریع رفت ساختمون سمت

 کن ولم چیکارمیکنی:میگفت

 ایستادم دیدنداشتن سمت اون اتاقابه های هاوتراس پنجره که ازحیاط سمتی به بردمش 

 یعصب...شد مایل راست سمت به صورتم زدکه بهم محکمی سیلی یدفعه که کردم ودستشوول

  یزنیام دست من به باشه اخرت دفعه:فریادشورهاکرد اون فریادمورهاکنم من ازاینکه اماقبل ترشدم

 فرهود؟؟ مال ودلبریات وعشوه منه واسه اداواطوارات اینجوریاست عه-

 فری باحرص

 

 فرهوددلبری برای من که توچه ها؟به توچه به فرهوده مال چیم همه ،دلبریام هام عشوه آره:ادزد

 میکنم؟؟؟

 اشتمند رفتن چادرش سمت به که رودستام...رواحساساتم رواعصابم، نداشتم کنترلی هیچ دیگه

 غمی یه... کرد نگاهم زده بهت.زمین وانداختمش کردم ومچاله کندم چادرشوازسرش باخشم

 . کردم وچادرشولگدمال نکردم اعتنایی که بودم اونقدرعصبی بودامامن تونگاهش
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 پاک وقتی نکن پاکی ادعای دیگه لیاقتشونداری وقتی نکن چادروسرت این دیگه:گفتم عصبی

 .چادرونشکون این حرمت دیگه تظاهرنکن دیگه نیستی

 قلبم...سالحشوروکرد دوباره...ریخت اشک دوباره...شدن جاری اشکاش یدفعه کرد نگاهم مات

 ؟چرااینقدررواشکاش...بود روحم سوهان چرااشکاش ریختنشونداشتم؟ اشک طاقت شدچرا مچاله

 میخورد ترک میکردقلبم سقوط ازچشماش که اشکی باهرقطره بااینکه... بودم؟؟ حساس

 کردی؟ استفاده توبازازسالحت میکنم سالحت خلع بودم گفته:وگفتم پوزخندزدم

 ترم عصبی سکوتش ریخت کردواشک همینطورسکوت لبم وپوزخندروی لحنم به توجه بی

 کمریادمیکشیدوکتف سرم پیش چندلحظه مثل شایداگه...کرد ناراحتم من به مغمومش کردونگاه

 دوگوشهش کشیدوخم عمیقی نفس... میکرد دیوونم داشت اماحاالسکوتش میشدم میزدکمترعصبی

 کردم نگاهش خیره...کنار برم که منتظرشد وتوسکوت بودوگرفت من زیرپای قسمتیش چادرشوکه

 برداشت قدم من به نگاهی نیم وبدون چادرشوبرداشت وکناررفتم کشیدم صورتم به دستی وکالفه

 واسه نکردکه اعتراف مگه....ازپشیمونی بادنیاییی موندم ومن رفت ساختمون سمت وبه

 نزد؟پس داد سرم اونم نزد؟مگه کتکم ازرفتارم؟مگه بودم پشیمون چرا پس میریزه فرهودعشوه

 ؟چرا؟ بودم ؟چراناراحت بودم پشیمون چی برای

 با هک راهرویی جلوی از داشتم وقتی افتادم راه خونه سمت به خودم های ناراحتی و پریشونی توی

 المح شدن بدتر به آیه بلند هق هق صدای شدم می رد آیه به میرسیدم هاش پله از رفتن پایین

 نگمس دل ریختن اشک با بخواد تا نبودم پیشش من دیگه که ؟حاال میکرد گریه چی برای زد دامن

 خودش و بود خودش حاال نبود بودنش پاک و خوب کردن تظاهر به نیازی دیگه که حاال کنه آب رو

 هب تظاهر با و بیرون بود رفته بود داده منفی جواب بهش که خواستگاری با امروز میدونست که

 و میدونه آیه نه که هست مهم چیز یک اما میکرد دلبری هم من از هیچ که فرهود از حیاش و حجب

 بازی نقش من برای نتونست اون و بودم لعیا با عمر یک که کسیم من اینکه ای دیگه فرد هیچ نه

 لحظه یک برای حتی هرگز من ببره پیش از کاری نتونست اینحال با و بود قهاری بازیگر لعیا کنه

 گول منو نمیتونست هم آیه تظاهری حیاهای و حجب این پس نخوردم رو لعیا های تظاهر گول

 و میدونستم و بودم گناه مرداب در غرق اسمش بودن پاکدامن ی همه با که بودم پاکانی من بزنه

 مک ولی نبود لعیا عین شاید نبود من عین شاید آیه.... رو خودم های جنس هم جنس شناختم می

 !!خیانت...بود چیز یه دیدم عمرم تمام توی که دخترهایی تمام وجودی عنصر چون شد می کم

 * آیه*
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 یخورهم زمین شدت با که ای شیشه لیوان یه مثل درست شده تیکه تیکه قلبم میکردم احساس

 کنهمی زخمی و نفر یه پای و دست و میشه پرتاب ای گوشه یه به اش تیکه هر و میشه تیکه هزار

 بدنم از ای گوشه به اش تیکه هر بود شده تیکه هزار صدها هم شاید یا تیکه هزار هم من قلب....

 اآشن تا غریبه از که بودم کرده گناهی چه من مگه بود کرده تر زخمی منو زخمی تن و بود پریده

 و بودن لج من با عالم و عالم تمام و میزدن زخم بهم واقعیت تا سرنوشت از میزدن زخم بهم

 نقیض و ضد اینقدر رفتارش چرا میکرد رفتار اینطوری من با پاکان ؟چرا کنن نابود منو میخواستن

 رویه ییرتغ پاکان رفتار که میکنه تغییر لحظه هر توی چی میزد دامن آدم شدن گیج به فقط که بود

 نهمیچسبو بودن ناپاک انگ من به ؟چرا کنه نابود هاش تهمت و ها تحقیر با منو میخواد ؟چرا میده

 تو چرا نمیدارم نگه رو زهراست حضرت امانت که چادری رو چادرم حرمت من میکنه فکر چرا

 هچ ؟به کنم قایم چادر زیر رو خودم های گناه و باشم گناهکار که پستیم آدم اینقدر من دیدش

 الیح در میکنه بازخواست بیرون بود اومده ما با فرهود اینکه برای منو و میزنه دست من به حقی

 ...بود کرده روبغل دخترنامحرم یه خودش که

 ببینمش دوباره ای لحظه برای حتی نمیخواستم ابدا من و شد می پر داشت پاکان های خط چوب

 ؟.... نیست مشخص هم خودش با تکلیفش حتی که رو سادیسمی و نامتعادل آدم اون.....

 کرده زندونی بود پاکان ی خونه از جزئی که ای خونه تو خودمو هنوز من و بود شب های نزدیک

 ردهک تحقیر منو حد این تا که آدمی که فکر این و میکشید نفس توش هم پاکان که جایی بودم

 یرغ برام رو تنفس و میکرد سنگین من برای رو هوا هستم توش من که میکشه نفس داره جایی

 ... ممکن

 تا وردمنخ تکون جام از باشه در پشت پاکان ممکنه اینکه به فکر با شد وارد در به که هایی تقه با

 ابایب مثل گرم ی پشتوانه یه و داشتن حامی تجلی که بابا دلنشین و مهربون صدای که وقتی

  دخترم کن باز درو بابا آیه: نشست هام گوش توی بود خودم واقعی

  بابایی سالم: گفتم نیفتاده اتفاقی هیچ انگار که طوری و کردم باز رو در سریع

 خوبی؟ دخترم سالم: گفت و زد لبخندی مهربانی با

  ممنون خوبم-

  شدم نگرانت بیرون نیومدی برگشتی وقتی از-
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 کم هی فقط نیست نگرانی به نیازی ممنون واقعا: گفتم و کردم نگاهش دانی قدر از پر نگاهی با

  کنم استراحت ذره یه اومدم بودم شده خسته

  حسابی اونم شده تنگ دخترم برای دلم باشیم هم با ذره یه باال بیا پس خب: گفت لبخند با

 زل نم به اش خیره نگاه با که پاکان دیدن با افتادم راه باال سمت به بابا همراه به و گفتم چشمی

  کنم آماده شام برم: گفتم بابا به رو و انداختم پایین سرمو عصبانیت با بود زده

  میگیریم بیرون از شام رو امشب ای خسته جان آیه نه: گفت سریع بابا

 آشپزخونه از باالجبار غذا شدن آماده از بعد افتادم راه آشپزخونه سمت به و کردم امتناع سریع

  یدبفرمای بابا حاضره شام: گفتم بابا به رو پاکان ی خیره نگاه به توجه بی دوباره و شدم خارج

 ؟ هووم نخورم من و بخوره شام بیاد بابا فقط که اینه منظورت االن: گفت سریع پاکان

  خودتونه میل هرجور: گفتم فقط تفاوتی بی با

 هک کردی چیکار دوباره: پرسید پاکان به رو که اومد بابا صدای برگشتم آشپزخونه سمت به و

  آوردی در رو آیه حرص

 خانومت دخترت این رو؟اصال لوس ی دختره کردم چیکارش: اومد غرید حرص با که پاکان صدای

  چشه نیست معلوم بود لج من با هم اول از

 لندب نیمه صدایی با بود کرده جوشش به شروع وجودم تو پاکان حرفهای شنیدن از که حرصی با

  شد سرد شام بابا: گفتم

 ابروهاش به کوری ی گره که پاکانی هم سرش پشت و شد وارد میخندید ریز ریز که حالی در بابا

  شد اشپزخونه وارد عصبانیت با بود داد

  ها بشقاب به چنگال و قاشق برخورد صدای رو بینمون سکوت و بودیم شام خوردن حال در

 ؟ گذشت خوش بهتون بودید رفته کجا فرنوش با امروز بابا آیه: گفت بابا که میشکست

 اریک کجای بابا اوو: گفت پاکان باشم داشته زبونم چرخوندن برای فرصتی حتی اینکه از قبل

  جانشون فرهود آقا با مخصوصا گذروندن خوش حسابی

  بیرون رفتین فرهود آقا با: پرسید و دوخت من به رو متعجبش و زده بهت نگاه بابا
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 فتهگ فرنوش به: گفتم بغضم از ناشی ی شده دورگه صدای و بود خراشیده رو گلوم که بغضی با

 وشفرن با حسابی هستن هم فرهود آقا دیدم شدم ماشین سوار وقتی ولی بریم تنهایی که بودم

 مراهه منم بود فهمیده همینکه فرهود آقا اینکه مثل نداشت گناهی بیچاره فرنوش ولی کردم دعوا

 هاگ وگرنه بود نداده فرنوش به مخالفت برای هم فرصتی هیچ و بود اومده زور به هستم فرنوش

  برم که نبودم راضی اصال هستن فرهود آقا میدونستم خودم من

  ینبود راضی اصال که بود مشخص کامال هات لبخند اون از آره: زد نیش داری نیش لحن با پاکان

 و اخم اب بیرون میرم وقتی که نداره دلیلی که اوال: زدم جیغ بود شده خارج کنترلم از که صدایی با

 دوستم به هم و خودم به هم بوده خارج من کنترل از که اتفاقی یه خاطر به رو خوشی و برم تخم

 فرهود قاآ نمیبینم باهاشون بدرفتاری برای دلیلی و مدیونم خانواده این به من اینکه دوما کنم زهر

 وت خودتو که نداره ربطی هیچ شما به اصال سوما نیاورد من روی به رو چیزی که بود مرد اینقدر هم

 من مگه میکنی بازخواست منو و میدی نظر چی همه مورد ودر میدونی دخیل من کارهای ی همه

 پیش ی بهونه به که دیشب یا بود کی بود بغلت که دختری اون امروز که میپرسم سوال ازت

 ؟ کردی چیکار دخترت دوست پیش رفتی بودن دوستت

 اباب سمت به سرمو سریع ناهنجارش صدای شدن بلند و ظرف توی چنگالی و قاشق افتادن با

 شونهن منو اش دریده نگاه که پاکانی بود پاکان سمت به اش زده بهت و غمگین نگاه که چرخوندم

 یراحت به که حسی نفرت حس خوند رو درونش حس شد می بار اولین برای که نگاهی بود گرفته

 به که کمری با بابا بده زجر و بسوزونه منو زنده زنده تا فرصتیه منتظر فقط که کنم درک میتونستم

 با که مرفت سمتش به سریع  شد بلند اش صندلی از کنم حس رو اش خمیدگی میتونستم راحتی

 نهک متالتمش ذهن شدن آروم به کمکی اندک میتونه که تنهاییه فقط که کرد اشاره بهم دست

 ادد هل عقب سمت به منو و آورد هجوم سمتم به پاکان رفت بیرون آشپزخونه درب از بابا همینکه

 ول منو: گفت و آورد هجوم سمتم به دوباره عصبانیت با که گفتم آخی خوردم زمین شدت به که

  میکنم ات ؟بیچاره میدی

 اباب فریاد با دستش که بزنه صورتم به محکمی ی ضربه تا برد باال دستشو و کرد خم رو خودش

  پــــــــــــــاکــــــــــــــان: شد خشک هوا توی

 بی و کرد گرد عقب و کشید لختش موهای و صورت به دستی عصبی و کشید بلندی هوووف پاکان

 بعد ظهلح چند و زد بیرون آشپزخونه از سریع بود وایستاده در ی آستانه توی که بابا و من به توجه
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 دگیشرمن با و انداخت من به نگاهی ناراحتی با بابا.رسید گوش به اتاقش در شدن کوبیده صدای

 رو درتپ جواب باید چی فردا نمیدونم بگم باید چی نمیدونم اتم شرمنده که قسم خدا به ایه: گفت

 و بود عزیزت که دختری رو میکردی تعریف ازش همیشه که دختری رو دخترت بگم چطوری بدم

 ؟ مونده عاجز کردنش تربیت از پدرش و توشه ناخلف پسر یه که ای خونه تو آوردم رو کست همه

 ریزی های چروک که هایی گونه ی دامنه روی اشک از کوچیکی جویبار حرفش شدن تموم با

  شد جاری میکرد خودنمایی روش

 ناراحت اباب نگید اینطوری خدا رو تو: گفتم مالیمی لحن با و شدم نزدیک بابا به ناراحتی و بهت با

 وگرنه دیدب منو ناراحتی جواب باید که بترسید وقتی از بابایید به دادن جواب نگران واقعا اگه میشما

  نیست مهم من برای اصال پاکان آقا حرفهای و کارا

 هب که آدمی بود مهم برام همه نظر که بودم آدمی همیشه من بود مهم که میدونستم خودم فقط اما

 صیحتن با که نبود بابا مثل ای پشتوانه وقتی تا و میشکست غریبه یه حرف با خوردن آب راحتی

 میدهخ کمر پاکان های کنایه و نیش زیر همینطور من کنه پا سر منو دوباره اش کننده دلگرم های

 یکاف ی اندازه به نشکنه کافی ی اندازه به نادر بابا تا بودن خوب به میکردم تظاهر و میموندم

 نیم خاطر به من خاطر به شه شکسته و غمگین نمیخواستم بود شده خم پسرش دست از کمرش

 سنگین خیلی که مسئولیتی میکرد خم کمرشو من با پسرش رفتار و کارهام مسئولیت لحظه هر که

 های شدو روی کوتاه ی لحظه چند برای حتی مسئولیت این که تصورکنم نمیتونستم حتی و بود

  بگیره قرار من

  آیه میترسم بابات از: گفت و کرد نگاه من به آلود اشک چشمهای با همچنان بابا

 یگهد بار یه بابا بود مهربون خیلیم هیوالست من ی بیچاره بابای مگه: پرسیدم شوخی لحن با

  میکنم قهر باهاتون بزنید حرفی همچین

 خترمود مگه پرسید ازم بابات وقتی دنیا اون مردم خودمم که فردا: گفت و زد جونی نیمه لبخند بابا

 ؟ بدم رو چوابش چی نبودی مواظبش چرا پس بودم نسپرده تو به

 ... کنید پر برام منو بابای جای باید شما نکنه خدا اینکه اوال-
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 به رو آب تری قوی موجهای با لحظه هر که پرتالطم دریایی عین توش اشک که چشمایی با

 .... رفت زود خیلی بابام: گفتم میکرد تر نزدیک ساحل خشکی

 چون زنیب مرگ از حرف نباید دیگه شما نادر بابا گذاشت تنها منو زود بابا: میکردم گریه علنا دیگه

 هک گرگ عالمه یه میون سرگردون دوباره اینکه تحمل ندارم رو دیگه شکست یه تحمل دیگه من

 وت بودن سربار تحمل ندارم رو  تنهایی تحمل من بمونم بود ترسونده ازشون منو بابا بچگی از

 تمدوس که بفهمم بعدا و ببینم خودم برادر رو دوستم داداش که تفاهمی سو حس و دوستم ی خونه

  میدونستم خودم داداش اونو چون بخوره اعتمادم به ضربه خواستگارمه و داره

 در به سریع پیش از تر غمگین هرلحظه اش چهره و میشد بدتر داشت حالش که بابا دیدن با

 اباب و دیدی منو بابای خواب تو میکنم تاکید دارم خواب تو موقع هر هم شما: گفتم و زدم شوخی

 و بودی مواظب که بگو غرور با و بگیر باال سرتو نبودی دخترم مواظب چرا که پرسید سوال ازت

 دخترش که بگو افتخار و صالبت با نشد هم قانع اگه حتی و کردی برام توانت حد در کاریم همه

  کنه مراقبت خودش از میتونه خودش و خودش برا شیریه

 دیدن با که ای ساله چهار ی بچه دختر عین اش خنده دیدن با خندیدن ریز ریز کرد شروع بابا

 دست تو بود کرد گریه و بود کوبیده پا براش مغازه جلوی که همونی اش عالقه مورد عروسک

 میبینیم مفیل میریم گلم بابای و منو حاال دیدی خندیدی دیدی: گفتم شیطنت با و کردم ذوق باباش

  اخالقت بد پسر اون بیخیال میگذرونیم خوش و میخندیم هم کلی و

 پس: گفت و رفت پذیرایی سمت به و داد تکون سری بعد و کرد نگاه بهم مهربون لبخندی با بابا

  بیار خوراکی تو کنم پیدا جالب کمدی فیلم یه من تا

 کوفتممی زمین به پا سربازها عین من و میخواست چیزی ازم و بود روم جلو بابا که وقتایی اون مثل

 بابا که بود نای فرقش اما گفتم چشم بله میکرد دنبالم بابا و میگفتم قربان بله و میذاشتم احترام و

 بود مهربون ی فرشته یه فقط کنه آسی منو هاش قلقلک با و دنبالم بیفته که نبود حسینم بابا نادر

 هم بهشت و دنیا های فرشته ی همه اگه که میدونستم اینو من و بگیره بابامو جای میخواست که

 ..... نمیشه خودم بابای هیچکی بشن جمع که

 با اههمر و کردیم خوردن به شروع و رفتم بابا پیش پفک و چیپس و پفیال از پر ظرف یه با همراه

  بودیم خندیدن حال در بود گذاشته بابا که ای مزه با فیلم
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 یخروج در سمت به داشت ما به توجه بی و اومد بیرون اتاقش از پوشیده بیرون لباس پاکان که

 دوست پیش میری ؟بازم میری کجا: شد اش بعدی قدم برداشتن مانع بابا صدای که میرفت

 ؟ دخترت

 شرکت تو مشکلی یه زده زنگ آرمان خیر نه: داد جواب و انداخت من به نگاهی غیض با پاکان

  اومده پیش

  مشکلی چه شب وقت این: گفت مشکوکی لحن با بابا

 برای ضمن در کرده خبر منو نمیاد بر پسش از دیده که سر آخر بوده درگیرش حاال تا صبح از-

 رسیدگی بهش وقت توام باید دارم مسئولیتی وقتی نداره وجود روزی و شب معاون و عامل مدیر

  کنم

  مسئولی هم من قبال در میفهمیدی کاش ای: گفت ناراحتی لحن با بابا

 فالتآس روی ماشینش ویراژ صدای بعد ثانیه چند و زد بیرون خونه در از فقط حرفی هیچ بی پاکان

 ..... موند جا خیابون

 کت جای اما خوابیدن برای فرستاد منو باالجبار حالش بودن خوب بر مبنی بابا های اصرار از بعد

 ام خسته چشمهای از هم رو زدن پلک ی اجازه حتی و میسوخت قلبم روی پاکان های نیش تک

 مقابل ی پرده از کرد مال لگد پاهاش زیر و آورد در سرم از رو چادر پاکان که ای صحنه بود ربوده

 کردن داپی با باال رفتم و شدم بلند جا از کالفه میکشید جنون مرز تا منو و نمیرفت کنار چشمهام

 جیغی دیدم روم جلوی رو پاکان بستم رو یخچال در همینکه و خوردم یکی سریع خواب قرص

 داری چیکار ترسوندیم: زدم داد بهت با و گذاشتم قلبم روی رو دستم بندش پشت و کشیدم

  میکنی

 لالعم عکس بی رو پاکان همچنان وقتی میکرد نگاه من به خیره فقط حرفی هیچ بی پاکان اما

 هثانی به و کرد رو خودش کار خواب قرص رفتم ام خونه سمت به اش خیره نگاه به توجه بی دیدم

 توی گرفت تلخش و شیرین رویاهای آغوش در منو خواب دستای رسید بالش به سرم که ای

 زیر روزا ی همه عین که بابایی و بودم من مون صفا با ی خونه وحیاط خودم و بود بابام خوابم

 تهنشس بود زیرش خوشگل بافت دست قالی یه با تخت یه که امون خونه توی مجنون بید درخت

 این و بود زانوش روی سرم بودم ناراحت که روزایی تمام عین منم و میخورد دم تازه چایی و بود

 تک تک توی ذره ذره رو آرامش طعم من و میشد کشیده سرم روی که بود بابا نوازش دست
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 و چادر خاطر به مدرسه های بچه که روزهایی تمام عین دقیقا بلعیدم می لذت با بندنم اجزای

 شعر اونم و میکردم حل بابا آغوش تو رو خودم کرده بغض من و میکردن ام مسخره حجابم

  میکرد زمزمه من برای رو میخوند مامان برای  خودش ی گفته به که رو ای همیشگی

  شرف و ایمان معیار مرا باشد چادرم)

  صدف یک درون زیبایم مروارید همچو

  من سوی بر الجرم نیفتد نامحرم دید

  من الگوی بود ،زهرا این باشد افتخارم

 اس فانی نشان یک چادر که گوید مدعی

 

  است اسالمی تنم چادر با که گویم ولی من

  است باطل کالست چادر با که گوید مدعی

  است کامل چادر ز ایمانم که گویم ولی من

  دوست لفظ با کند دین بی مرا خواهد مدعی

 ( اوست چشم بر زهرگین تیر همچو من چادر

 به منو هم خدا که حاال و بود گرفته رو وجودم سر تا سر آرامش شدم بلند جام از اذان صدای با

 هم هرچقدر بود کرده تایید بابامنو شد می بیشتر لحظه به لحظه آرامشم میزد صدا خودش سمت

 که ودب این مهم اما نمیدونست پوشیدن چادر الیق منو و میزد رو بودن ناپاک انگ من به پاکان که

 به اعتنایی بی مردم حرف نشنیدن به میکرد دعوت منو و داشت اعتماد ،بهم داشت قبول منو بابا

 ..... میکنن من با چیزی هر خاطر به و هرجهت از که هایی دشمنی

 رهنگیس بودم سرهنگ دختر من باشه ضعیفی آدم نباید هم یادگارش و نبود ضعیفی آدم من بابای

 ..... خالفکارا بدن و تن تو مینداخت رعشه اسمش شنیدن مهربونی عین در که

 * پاکان*
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 لو هم بعدش و کردم قضاوت اشتباه موردش در دوباره اینکه فهمیدن و آیه حرفهای شنیدن با

 کوچولو خرگوش اون نمیخواست دلم اینکه با بودم عصبانی حسابی بابا بد حال و آیه توسط رفتنم

 میخواستم حتی و بشه بیشتر خشمم لحظه هر بود شده باعث درازیش زبون اما کنم اذیت رو

 اب بشه کم درونم خشم و التهاب از اندکی شاید تا بزنم معصومش و مظلوم صورت به ای ضربه

 مروزا همین که ای ؟آیه بزنم رو آیه میخواستم که بودم من این واقعا شد متوقف دستم بابا فریاد

 ورتص االن نبود بابا فریاد اگه که نداشتم نظری ؟هیچ میکردم خطابش خودم کوچولوی خرگوش

 زا  کوچولو خرگوش صورت اینکه به کردن فکر حتی نه یا میگرفت قرار من دست نوازش مورد ایه

 ولوکوچ این رو دستم واقعا اینکه به برسه چه میکرد خودم ی شرمنده منو بخوره ضربه من دست

  شه بلند

 چیز دو زا بود گفته آیه کردن فکر به کردم شروع و کوبیدم بهم رو در و رفتم اتاقم به عصبانیت با

 یاد ینوا نذاشتم آیه برای قلبی امروز بودم مطمئن من و بود قلبش شکستن اونا از یکی و نمیگذره

 اشک اینو میگفت من به میشد خاکی من پاهای زیر که چادرش به مغمومش و خیره نگاه آوری

 میگفت من به میشنیدم اش خونه جلوی از شدن رد ی موقعه که بلندی هق هق و معصومانه های

 ؟ کردم چه دختر این با من خدایا

 اباب که شد راحت خیالم حداقل اومدم در خیال و فکر از آیه و بابا ی قهقه بلند صدای شنیدن با

 یکنهم جبران براش رو دختر نداشتن حسرت راحتی به داره آیه که ببینم میتونستم خوبه حالش

  میکنه جبران براش رو خوب فرزند یه داشتن حسرت بگم باید.... نه هم شاید یا....

 اش دوباره های دردسر و بود آرمان داد جواب و شدم بلند جام از سریع موبایلم زنگ صدای با

 ؟ شده چی سالم: گفتم سریع

 ؟ سالمتی خوبی چطوری گلم داداش سالم-

  بزن حرفتو آرمان-

 سه ییعن دوشنبه ما ولی نه یا داری خبر نمیدونم راستش میزنم حرفمو باشه بزنم حرفمو اوووم-

  اصفهان پویان راه شرکت با ببندیم داد قرار یه قراره دیگه روز

  کنه فراموش رو پرسودی داد قرار همچین آدم میشه مگه یادمه که معلومه-
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 و شده گم بشه ارائه بود قرار که ای پروژه ی نقشه اصلی ی نسخه که بگم باید راستش خب-

 .... راستش خوب و موجوده اعشاره و ارقام و محساباتی خطاهای از پر که اولیه ی نسخه هم فقط

  کن فرض مرده خودتو ارمان: گفتم حرص با

 هم کنار شاد و واقعی ی خانواده یه عین که دیدم رو آیه و بابا وقتی شدم آماده عصبانیت با

 رو آیه مکان و جا و مهربونی حسرت ای لحظه برای میبینن تلوزیون و میخورن خوراکی نشستن

 و ودمب مسئول بابا قبال در من میگفت راست لرزوند رو وجودم بند بند بابا حرف رفتن موقع خوردم

 ...... بودم اعتنا بی بهش همیشه که بود مسئولیتی تنها این

 با آخر در و زدم کله سرو بود مهندسی اشکاالت از پر که ای نقشه و آرمان با شب های نیمه تا

 تمام فردا و بگیره عهده بر رو اصلی ی نسخه کردن گم مسئولیت کردم مجبورش زور و تهدید

 نبدو و بشه آماده کنفرانس برای تا ما ی خونه بیاد فرداش و بشه پروژه کرده آماده مشغول وقت

  نگه چی و بگه باید چی

 درش وقتی یخچال در پشت رفتم است آشپزخونه توی آیه که شدم متوجه و رسیدم خونه به وقتی

 نای برای بود شده تنگ براش ساعت چند همین توی دلم ترسید وضوح به دید رو من و بست رو

 های زیبایی کشف ی ادامه در سعی مشتاق و خیره شبش رنگ به چشمای و بامزه و گرد صورت

  رفت و گذاشت توجه بی آیه که بودم دلنشین صورت این

 نداشتم رو دیدنش انتظار اصال که دیدم رو کسی خواب گذشت ام پریشون های خواب با شب

 هیچی خداداد سرهنگ خواب میشناختمش خوب خیلی ولی بودمش ندیده حاال تا که رو کسی

 از اثری عکساش ی همه توی که چشمهایی توی میکرد نگاهم خیره فقط حرفی هیچ ،بدون نگفت

 بود چیز یه چشماش عمق توی و بود دوخته من به رو اش جذبه پر نگاه فقط حاال بود مهربونی

 خواب زا اینکه از قبل آخر ی لحظه و میکشوند آتیش به منو نگاهش.... ناراحتی و گله چیز یه فقط

 ور دخترم قلب) کرد خاکسترم که زد حرفی کنم خالص آیه پدر آور عذاب نگاه شر از خودمو و بپرم

 ( پاکزاد پاکان نمیگذرم ازت... آوردی در رو اشکش.... شکوندی

 میزدم نفس نفس میکرد وارد ضربه ام سینه ی قفسه به تندش های ضربه با قلبم پریدم خواب از

 اب کنم ازشون مملو رو هام شش تا نبود اطرافم و دور هوایی هیچ انگاه بودم آورده کم اکسیژن و

 سمت به لرزون زانوهایی با.... نبود اما میگشتم هوا ای ذره دنبال زده بیرون حدقه از چشمایی
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 های راه صورتم به باد مالیم وزش خوردن با کردم باز ضرب با رو درش و رفتم اتاقم بالکن

 .... کردم هوا بلعیدن به شروع حریصانه من و شد باز تنفسیم

 مهربونی از دو هر آیه و بابا رفتم آشپزخونه سمت به برخورد خوش و رو خوش صبحانه ی موقعه

 رو چیز اون بخواد و بره چیزی سمت به نگاهش ایه اینکه از قبل بودن کرده تعجب من حد از بیش

 رت گرد باعث که بود این و بود شده داده بهش من توسط بود خواسته که هرچیزی سریعا برداره

 ..... میشد کوچولو خرگوش چشمهای شدن

 و من روی کارمندا ی همه مشکوک نگاه بودم شده باعث آیه به افراطیم های توجه با شرکت توی

 نقشه یا خداداد سرهنگ صالبت از ترس و وجدان عذاب و بود دیشب خواب از نمیدونم بچرخه آیه

 ثلم هم آیه که کنم ثابت خودم به میخواستم شده هرجور و بودم رفته فرو بحرش تو زیادی که ای

 آیه زا مواظبت و محبت به وادار منو فقط و هست چی نمیدونستم که ای دیگه حسی یا است بقیه

  میکرد

 رفتار صورت هر در

 مالیمت با و بیاد بیرون خودش ی جبهه از آیه که بود شده باعث من ی مهربانانه و خوب های

 .... بکنه رفتار باهام بیشتری

 خودش دور که حصارهایی از رو آیه رفتارهام با بودم تونسته اونقدر حتی داشت ادامه ها رفتار این

 امباه مهربانانه و آمیز مسالمت هم آیه که بکشم بیرون نده عبور ی اجازه من به تا بود کشیده

 به محواس شدیم خوردن چایی و دیدن فیلم مشغول همگی بابا خواست به شام از بعد میکرد رفتار

 من به و چید مرتب و خوشگل ظرف تا دو تو رو ها میوه بود ها میوه کندن پوست مشغول که بود آیه

 ؟ چی خودت پس: پرسید مهربونی با داد بابا و

  میکنم پوست خودمم واسه ممنون-

  ندارم جا خوردم زیاد شام زیاده من واسه بخوریم هم با بیا-

 هشب هم منم شد خیره بهم مشکوک بابا شد کردن قبول به مجبور آخر در و کرد نگاه بهم شک با

  تدوخ تلوزیون ی صفحه به و گرفت من از که نگاهشو و شد نصیبم ای غره چشم که شدم خیره

 کعلی سالم بابا با شد امون خونه وارد آرمان که بود صبحانه خوردن از بعد بود رسمی روزتعطیل

 تاقما به و کشیدم رو دستش سریع کردم نگاه بهش بهت با داد سالم آیه به ادب با و متین و کرد
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 چه تو میدونم که من ندونه هرکی میزدی حرف دختره این با اینطوری چرا: گفتم و دادم هلش

 .... بابا ؟بیخیال سنگینی همه این و تو هستی دلقکی

 جنسش دختر این نمیکنه سبک خودشو هرکس جلو آدم اما درست،! دلقک من: گفت غیض با

 های بازی سبک از که نیست جوری

 تو هک نیست دخترایی جنس جنسش داره فرق جنسش دختر این بیاد خوششون من مثل آدمهایی

 تا کنن باز برات گوش بنا تا رو نیششون بزنی که ای کلمه و حرف هر با و ریخته ها خیابون

  کنن تر نزدیک بهت خودشونو

 ؟ ی شد شناس آدم حاال تا کی از اوووهوع: گفتم و آوردم باال سکوت ی نشونه به دستمو

 و جلف دختر یه با رو باوقار و سنگین دختر یه فرق مدت اینهمه از بعد ولی نشدم شناس آدم-

  میگی دروغ بگو میگم دروغ اگه میگم دروغ مگه ضمن در میدونم سبک

  گفتم راست دیدی: گفت و زد خودش برای دستی ندادم بهش جوابی وقتی

  کن شروع رو کار زودتر حالت به خوش: گفتم و دادم تکون تاسف عالمت به سرمو

 جا از سریع شدیم دعوت ناهار خوردن به آیه توسط اینکه از بعد کردیم کار فقط ناهار ی موقعه تا

 یکل و بود اومده خوشش آیه پخت دست از حسابی که آرمان رفتیم میز سمت به و شدیم بلند

 هک بود این نفهمم چیزی غذا طعم از زیاد من میشد باعث که چیزی اما کرد تشکر و تعریف ازش

  میکردم حس خودم رو  آیه و بابا ومشکوک خیره نگاه آیه به من های محبت و ها رسیدگی با

 رهباالخ تا گذشت ساعتی دو شدیم مشغول و برگشتیم کارمون سر آرمان با سریع ناهار از بعد

 ؟ زدی رو آیه مخ بگو راستشو: گفت و کرد استفاده فرصت از آرمان شد تموم چی همه

 ی یافهق به اصال آخه رسیدی نتیجه این به کجا از پرفسور: گفتم بهت با و کردم نگاهش تعجب با

 ؟ شه رفیق من با و بیاد که میخوره دختر این

  میرسی بهش خیلی خب ولی واال نه-

 نه گذرهنمی دخترش اشک از که کرد تهدید و خوابم تو اومد باباش اینکه خاطر به بگم نمیتونستم

 خاطر به ارمد آیه به ناشناخته حس یه که بگم بهش میتونستم نه و بدم بهش جوابو این میتونستم
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 که هاین قصدم گفتم کردم تعریف براش رو بودم کشیده آیه برای اول همون از که ای برنامه همین

  ندارن کردن لطف ارزش و کارن خیانت دخترا ی همه کنم ثابت بابا به و کنم عاشقش

  داره فرق دختر این پاکان: گفت بهت با فقط آرمان

 ی آماده و خیس چشمهای از شد اتاق وارد آیه شد خارج آرمان دهن از حرف این همینکه

 ی همه آیه و زدم گند که فهمیدم عصبانیت از سرخش تمام صورت و لرزونش وفک باریدنش

 دختر بین فرقه دارم فرق من پاکان آقا آره: گفت دورگه صدایی و بغض با آیه شنیده حرفامو

 به فقط که منی بین فرقه بودی، رو به رو باهاشون حاال تا که دخترایی اون با بودن خداداد حسین

 آدم میتونی ام تو میکردم فکر که لوح ساده من بین فرقه. شدم خوب باهات بهت احترام خاطر

  باشی خوبی

  نمیخورم رفتاراتو و حرفا گول دیگه که بدونی اینو میخوام فقط و فرقه آره

  رفت بیرون اتاق از عجله با و گذاشت میزم روی رو بود دستش که ای میوه ظرف

 * آیه*

 ریهگ شده کنترل باصدایی که هادرحالی وازپله رفتم خونم سمت به نشه بابامتوجهم که طوری

 مهاسرازیرشدشنید ازپله سریع روکه شخصی قدمهای صدای یدفعه که میرفتم پایین میکردم

  یستن توفکرمیکنی که اونطوری آیه:گفت ایستادوسریع بودمقابلم پاکان که شخص وبعدهمون

 ناربروک:گفتم"تو"یا کنم خطابش"شما" باشه مهم برام دیگه اینکه وبدون حرفش اعتنابه بی

 ماجرانبودن همه که روشنیدی توچیزایی بزنیم بایدحرف نمیشه:نخورد تکونی امااون 

 چیزی دیگه بایدمیدونستم چیزیوکه همه چیزوشنیدم همه من: باالرفت ام گریه هق هق صدای

 نمونده

 کنی وتوبایدگوش چرامونده-

  روکنارب کنم گوش حرفاتوصدات به اینکه به برسه چه کنم نگاهت نمیخوام حتی ،دیگه نمیخوام- 

 بی وبدن کردم ودروقفل بردم پناه خونم به سریع هم ،من نکردوکناررفت پافشاری دیگه

  سرموتوبالشم کردم، پرت جونموروتخت
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 هب برام پیچید می من وحاالتوگوش زد آرمان به پاکان که حرفایی... رها گریمو هق هق...فروکردم

 که روزتوآشپزخونست اون پاکان همون پاکان آیااین که کردم شک ای ولحظه...زهربود تلخی

 تهبرداش نقابش فقط...بود پاکان همون پاکان این...ناب شرینی بود؟یه کرده شیرین هامو لحظه

 زنهب بودگولم تونسته خوب چه...بود بازیگرقهاری پاکان... واقعیش ذات به بودم برده پی ومن شده

 بود کردنم عاشق قصدش...بودم گولشوخورده ساده چه ومنم

 مدت این توتموم ناپاکم؟من فکرکنه شده باعث چی فکرمیکردم این به ومن بابا به ناپاکیم واثبات

 اسم هی فقط وپاکدامنی ازپاکی که میچسبوندمردی بهم بودن ناپاک انگ که بودم کرده خطایی چه

 برای شروش کوچولوگفتناش؟بامالکیتاش؟پس کنه؟باخرگوش عاشقم میخواست...میکشید یدک

 دوست دل مثل من دل بود؟نه لرزیده چی من دلم...بود زبونی چرب من جنسای همه دل لرزوندن

 من دل...نمیدونستم هم لرزید؟خودم می...چیزانمیلرزید بااین من دل...بلرزه نبودکه ژله دختراش

 خرگوش... بودم درگیرشده هم حاالبااحساساتم بودکه کرده چیکاربامن یانه؟پاکان...بود لرزیده

 ینا توتموم پاکان کاش...بشه دلم لرزش مسبب که داشت لذتی چه شدن خطاب پاکان کوچولوی

 کاش... میشد خوب واقعاباهام کنه تاعاشقم شده خوب بامن میکردکه بازی نقش که مدت

 یه بلکه...فرهود مثل امانه...میشد برادرم...میشد حامیم کاش...میدونست منوخواهرخودش

 میک درخورد به که ای تقه باصدای...خواهرواقعی؟ باشم؟یه خواهرش میتونم منم ولی...برادرواقعی

 وپر کردم روصاف صدام

 

 کیه؟:سیدم

  دخترم منم:داد نوازش باباگوشمو مهربون صدای

 دمش سرخ چشمای میدونستم امابازم کشیدم ازاشکم خیس صورت به دستی بلندشدم سریع

 باباچشمش وهمینکه بازکردمدرو بااینحال بودرولومیدن راه به پیش تالحظاتی روکه سیلی

 کردی؟ شده؟چراگریه چی:پرسید نگران خوردبهم

 روم روبه که پدری بیشترکمراین نشدن خم برای بگم حقیقتم امانمیخواستم بگم دروغ نمیخواستم

 یشپ داریش امانت ازعدم...پسرناخلف یه ازداشتن نشه شرمنده بیشترازاین اینکه برای...بود

 این حدبه تااین بود؟یعنی بابانادرسپرده چرابابامنوبه...توفکر رفتم لحظه یه...من بابای

 امدتت که پنهانن پرده پشت زندگیارازهایی توهمه همیشه...داشته دلیلی مرداعتمادداشت؟حتمایه
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 کنمصبرمی ومن کنارمیره زخیم پرده این روزی یه اماباالخره نمیشن وفاش میمونن پرده هاپشت

 دهافتا توزندگیم که اتفاقایی ازهمه باخبرشم که روزی... ماجراروبفهمم تمام که روزی...روز تااون

 هک گرفته وباصدایی دوختم باباچشم نگران چشمای دادموبه بغضموقورت....خبربودم بی ومن

  بگم دروغ ؟نمیخوام ندم جواب میشه بابایی:بودگفتم توگلوم ی کشنده بغض مسببش

 حقیقتوبگو عزیزم خب:بیشترشد چشماش نگرانی

  بگم راست نمیخوامم نه-

 میکنی نگرانم داری آیه-

  میخوادبخوابم دلم بابافقط نیست چیزی-

  میرم دیگه من پس داری هرطوردوست دخترم باشه:کرد مرددنگاهم

 ناززبو که حرفایی دوباره...درازکشیدم وروتخت کردم دروقفل بابادوباره وبعدرفتن زدم لبخندی

 کاریواف...شد کوبیده توسرم پتک مثل کاشت می دلم بذراعتمادتوی داشت تازه تازه که شخصی

 های کجی دربرابردهن بودم سالح بی ومن...اوردن هجوم سمتم به میکردن کجی دهن بهم که

 نوعی فرهودبه...فرهود نبود؟مثل اعتمادت الیق اینم دیدی ومیگفتن میکردن ام مسخره... اونا

 هب که اعتمادی...بود شکسته اعتمادمن....دیگه نوعی به بودوپاکان برده ازبین اعتمادموبهش

 وشکسته بودم کرده پاکان به که اماچرااعتمادی....بود شکسته داشتم پاکان فرهودوبه

 تاعمق شده تکه اعتمادتکه این های دردمیکشیدم؟چراخرده میکرد؟چراداشتم بودانقدراذیتم

 پاکان ی میشدم؟چرااعتمادشکسته جهشکن فرومیرفت؟چراانقدرداشتم وگوشتم پوست

 انقدردردداشت؟؟؟؟چرا؟

 *پاکان*

 شد؟ چی:اومد سمتم به دیدنم محض به وآرمان باالشدم طبقه واردسالن سست باقدمهایی

 بزنم حرف اصالنذاشت بشه میخواستی چی-

 دختربیچاره داره حق- 

 بری؟ تونمیخوای آرمان-

  اومدم تازه که من-
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 بخوابم میخوام ندارم وحوصله حال دیگه من-

 به کردم وشروع... کردم دروقفل کسی ازمزاحمت جلوگیری وبرای شدم وارداتاقم سریع 

 خودموخالی طوری بایدیه...دیوار...تخت..کمد...بود تواتاقم که هرچیزی سمت کردن لگدپرتاپ

 صندلی تواتاقموشکوندم، های دکوری فریادزدم،...منفجرمیشدم وگرنه میکردم

 ومیشکوندم میزدم میومد دستم که هرچی... زمین کردم پرتش ومحکم میزمطالعموبلندکردم

 هک چرابایداینطورمیشد؟چرابایدحرفایی...منفجرمیشدم داشتم اونقدرپرکه...پربودم امابازهم

 اوردممی زبون حقیقتوبه کاش...حرفامومیشنید میاوردم؟وچرابایدآیه زبون نبودنوبه دلم حرفای

 کوچولوموبااون خرگوش دل کاش...قلبم نااشنای ازحس... خدادادمیگفتم سرهنگ وازخواب

 ازت...رودراوردی اشکش...دخترموشکوندی قلب.../روشکوندم آیه دل هزارباره...حرفانمیشکوندم

 قلب هزارباره من...لرزید پیچیدتنم توگوشم که سرهنگ باصدای.../پاکزاد پاکان نمیگذرم

 منم دل حرفای زدم که حرفایی اون چون... شکست خودمم رقلبامااینبا...دخترشوشکوندم

 قلب اوردم زبون به باآیه شدنم خوب واقعیت کردن بخاطرپنهان که حرفایی بااون من...نبودن

 درخورد به که ای باتقه...کوچولوم خرگوش ای شیشه قلب به برسه چه شکوندم خودمم

 بذار راحتم إرمان:فریادزدم

 بازکن منم-

 سمت به... دشای...میشدم خالی خوردن شایدباکتک...بزنه کتکم بابامیگفتم بایدبه...بابابود صدای 

 اآیهب شده؟دوباره چی:پرسید خودمواتاقم آشفته سرووضع دیدن محض بابابه کردم بازش دررفتم

 چیکارکردی؟

  بابامنوبزن:گفتم وفقط داشتم نگه اطرافم درجه180ودستامو دادم دروهل

 ؟ چی-

  چی؟ پاکان؟واسه شدی دیونه

 بزن فقط بابانپرس:گفتم داشتم درمهارکردنش سعی که بابغضی

 شده؟ چت پاکان:کرد نگاهم زده بابابهت 

 بابابزن:فریادزدم

 ...زد دوباره بابا بزن:گفتم دوباره زد بهم محکمی بابامشت یدفعه که 
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 وبابا افتادم روزمین که تاجایی ودوباره دوباره....داد خواستموانجام دوباره واون گفتم دوباره

 ذیتا برای تنبیهت ،این کردی اذیتش که معلومه میکنه گریه داره آیه:وگفت نشست باالسرم

 یهآ نکن رواینقدراذیت آیه اینکارارونکن پسرم پاکان...خودت کردن بودوهمینطوراذیت آیه کردن

  ما دست امانته

 کرد وبلندم وبابادستموگرفت کردم بابانگاه به اشکی باچشمای

 آیه قلب به سهمگینی ضربه حدسم طبق شدم ووارداشپزخونه رفتم بیرون بودازاتاق شام موقع

 تاجعبه باباسه بودبا نیومده خوردن شام برای هم بودوخودش نکرده غذادرست که بودم واردکرده

 تامن:وگفت هاروبرداشت ازجعبه ویکی گذاشت میزغذاخوری شدوپیتزاهاروروی پیتزاوارداشپزخونه

  کن توشروع میبرم آیه اینوواسه

 ؟ ببرم من میشه:گفتم سریع

  نه:کرد مخالفت سریع

 میکنم باباخواهش-

 مرددنگاهم

 نکنیااا ناراحتش دوباره:کرد

  چشم-

 که فتممیگ بایدچی...رفتم آیه خونه سمت وبه برداشتم نوشابه بطرری پیتزاروبایه جعبه سریع

 اخرگوشت میگفتم بایدچی...بشه ترمیم وپراحساسش ای شیشه قلب های ازشکستگی شایدکمی

 خونشدر کنن؟مقابل روفروکش آیه ازخشم کمی که اینوداشتن قدرت منوببخشه؟کلمات کوچولوم

 ازآیه صدایی اماهرچقدرمنتظرموندم درزدم به ای وتقه مردددستموباالبردم ایستادم

 ؟دستگیره باشه نیاورده سرخودش بالیی شدم نگران... سکوت ودوباره درزدم دوباره...درنیومد

 حکمم. شدم باشه،نگرانه آورده سرخودش بالیی نکنه زد سرم به لحظه بود،یه قفل دادم دروتکون

 دروبازکن آیه:وگفتم درکوبیدم خودموبه

 چیزیش آیه...جونم بودبه افتاده خوره مثل بدم روازدست آیه فکراینکه میکردم سکته داشتم 

 ...بشه نمیذاشتم من...نمیشد



                 
 

 

 زایری فاطمه و آقایی نازنین | پدرم مرگ ازای در  رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

148 

 

 ... آیه دروبازکن پدرت روح توروبه کردم غلط آیه:گفتم بابغض

 مکشید راحتی نفس...بود نامرتب کمی فقط وسالم صحیح...ظاهرشد تودرگاه دربازوآیه یدفعه

 چرادروبازنمیکردی؟:وگفتم

  داشتین؟ کاری بودم خواب:گفت بااخم

  اوردم شام برات:وگفتم گرفتم سمتش پیتزاروبه

 لیداومدتوک قفل پیچیدن وصدای اتاقودروبست داخل رفت تشکرسردکردوسریع ویه گرفت ازدستم

 ...بزنم حرف بایدباهات من آیه...آیه: دستمورودرگذاشتم

 دادم تحویل ارمان به که بودن دروغ مشت اونایه آیه: دادم ادامه امامن گوشموکرکرد سکوتش

 خوب وباهات داشتم ای نقشه قبالهمچین... کسمه عزیزترین باباکه جون به میخورم قسم

 کنهن پیچم زیادسوال ارمان اینکه برای پاکی فهمیدم داری توفرق که فهمیدم اماخودمم رفتارکردم

 گفتم دروغ

 ...بود کرده سکوت اماهمچنان بگه چیزی اون ومنتظرشدم کردم سکوت... 

 نداشت وخوبی پاکی هربهتظا متظاهربودن، همشون که بودن من توزندگی  زنایی دختراو:گفتم

 عیس احمق ومن امانبودی ازاونایی یکی فکرکردم شدی توواردزندگیم وقتی بودن کثیف ودراصل

 ... کارام تمام بابت میخوام معذرت...بدم دختربدجلوه بابایه توروتوچشم داشتم

 ... دمیرفتمبای دیگه...بودم روگفته بودبشنوه الزم که اماچیزایی چیونگفتم همه نگفتم چیزی دیگه

 

 

 که وازروزی...قلبشو...غرورشو... بودم شکسته روباحرفام آیه که ازروزی میگذشت چندروزی

 امابامنرفتارمیکرد قبل بابامثل با نبود سابق آیه اون دیگه چندروزآیه تواین...بودم شکونده خودمم

 ازکنارم تفاوت بی وقتی...سردتر هم قطب های ازیخچال...سردسرد...سردبود بامن...نه

 از ومن...آوارمیشد روسرم بهمن ردمیشدانگارکه

 ودهت نه من وبابامیکشیدوبرای خودش سرمیزغذابرای که وقتایی...میزدم یخ بهمن اون سرمای

 فاوتیاشت اعتناییاوبی بی...نکردناش نگاه...میکرد پرتاب سمتم روبه باتگرگ مخلوط ازبرف هایی
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 ارتخواستارحر...بودن خواستارش تاروپودوجودم حاالکه...روم لیترلیترمیریخت بودکه یخ آب مثل

 خوب که ومنی...میکرد دریغ ازم بودم محتاج وجودش گرمای به حاالکه...قلبش گرمی...نگاهش

 یب مسبب من.. بودم سردشدنش مسبب خودم من...نداشتم اعتراض حق بااونه حق میدونستم

 ...من...بودم مسبب من...بودم تفاوتیاش

 از هبلرز نبخشیدنش هراس از وجودم بند بند و ببینم رو سرهنگ کابوس شب هر اینکه مسبب

 همظلومان من های حماقت خاطر به دخترش که اشکهایی خاطر به داره که صالبتی با اینکه ترس

 و بود نگسره نتونه چرا... میتونه که میدونستم... بگیره من زندگی کردن مختل به تصمیم ریخته

 یه از بعد گشودن چشم راحتی به.... داشت من نابودی برای رو الزمه قدرت بودنش سرهنگ این

 راچ هست و بوده عزیز سرهنگ برای چقدر آیه که بزنم حدس میتونستم انگیز دل و سیر خواب

 اب بودم کرده مالقات باهاش عمرم طول تمام در من که بود دختری ترین العاده فوق آیه ؟؟؟ نباشه

 مه بار یک حتی میکرد من به که هایی اعتنایی بی و داشت من از که هایی کستگیش دل تمام

 حفظ رو ها حرمت هنوز اون من های دریی پرده تمام با بکنه ای احترامی بی من به که بود نشده

 میکردن بودم کشیده براش که هایی نقشه و کارها تالفی و توهین برای سعیی گونه هیچ و میکرد

 حس از میکشیدم عذاب من و پدرش، برای هم ترین عزیز میدونستم و بود نبهتری آیه....

 رزی رو من قلب و میکرد تر گسترده و بیشتر قلبم توی رو هاش ریشه روز هر که ای ناشناخته

 ..... میکوفت هم در و میکرد له آیه توسط ها شدن گرفته ندید از سختی فشردگی

 تصفیه رو داشتم آشنایی باهاشون که رو مونثی های جنس تمام سالها این ی همه طول در من

 هک دختری.... آیه جز نبود کسی اونم و نبود غش بی و خالص نفر یک جز نفرشون هزار از و کردم

 و کودکانه های لجبازی خاطر به اما کردم حس رو هاش تفاوت بدنم پود و تار تمام با اوایل همون

 حماقت این جواب من حاال و داشتم دادنش عذاب و کردن امتحان در سعی کورکورانه های حماقت

 تمام که هایی تردید و ها شک از دست باالخره دادم پس که سختی تاوان با اینکه دیدم رو هام

 رداشتمب ببینم تاریک و سیاه لعیا مثل هم رو آیه تصویر بود شده باعث و بود کرده مسموم رو ذهنم

 نگاه محتاج چقدر میفهمم تازه االن که دختری قلب شکوندن و دادن عذاب داشت سختی تاوان

 ربتش طعم که هایی نگرانی اون نیازمند..... تاریکه شب مثل که عسلشم مثل وشیرین گرم های

 آب

 آیه و آیه محتاج من..... بودم میداد رو تابستون ظل توی روی پیاده ساعتها از بعد خنک لیموی

 اون از منو و زدود رو من خیال و وهم از پر دنیای  های تاریکی چراغی، مثل اینکه بودم بودنش
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 هی پاکدامنی و پاکی از من.... باشه نشونه برام آیه که بودم محتاج من آره بودم آورد، در گمراهی

 هفتهن مختلف معانی حمل برای جرثقیل یک شدن نشونه برای بود نشونه آیه اما بس و بودم اسم

 .... نبود اسمش درون

 دارم دوست هاش بودن نشونه و هاش تفاوت خاطر به رو آیه که میکردم اعتراف من و بود آیه آیه

 هآی وجودی گوهر که حاال چون سابق عین نه میکردم روابط برگردوندن برای رو سعیم تمام پس

 و ودمخ سابق ی رابطه به راضی نایابه الماس یه دختر این که میدونستم و بود شده نمایان برام

 جا بدنم پود و تار توی بیشتر رو خودش لحظه هر که حس این اسم نمیدونم.... شدم نمی آیه

 کردمی آیه اوردن دست به به وادار منو حس این و قدرتمندیه حس که میدونستم اما بود چی میکرد

 نم و بود ثمر بی آیه به شدن نزدیک برای من های تالش تمام اما میگذشت ماجرا از ای هفته یه

 امه تالش توی خستگی این و بودم شده خسته آیه سوی از شدن رونده و نزدیکی برای تالش از

 و شور از جلوگیری و کاهش باعث ها شدن رونده پس این و بود گذاشته تاثیر روابط بهبود برای

 رایب کارهام ی همه بود شده میکرد شکالت شیرین حس از مملو رو قلبم آیه دیدن با که اشتیاقی

 رو من وجود انگار حتی آیه و میومد نظر به فایده بی و نتیجه بی شده ایجاد های سوتفاهم جبران

 اهمیتی ترین کوچک براش وجودم که بودم نامرئی فرد یه انگار نمیکرد حس خونه اون توی

 هبدون که بود شده کنجکاو دوباره بود زده رو ما دعوای علت فهمیدن قید که هم بابا حتی نداشت

 بدی کم من از حاال تا که مهربون ی آیه که بودم کرده چه زیر به سر و آروم ی آیه با من مگه

 که لبخندی...... میزد لبخند و نمیاورد خودش روی به و میبخشید صورت هر در ولی بود ندیده

 کنون تا که لبخندی... آورد می در پرواز به شوق سر رواز درختان و میکرد گیر زمین رو پرندگان

 برای دلم....بود سردشده کنه،انقدربامن رونقض خلقت قوانین که لبخندی بودم ندیده رو نظیرش

 زیبایی هک کسی تنها و شد نمی من نثار دیگه که هایی لبخند بود شده تنگ آیه جادویی های لبخند

 دنبو من آن از که لبخندی به کنجی در من و بس و بود بابا میداد نوازش رو روحش ها لبخند این

 ..... میخوردم رو خودم ی کورکورانه تصمیمات و ها کردن قضاوت زود چوب و میشدم خیره

 میاد بر عهدش از که میدونستم هم خوب و بودم سپرده آرمان به کامال رو خودم شرکت کارهای

 بود شده زیاد هم بابا شرکت کارهای.... نداشت شوخی کار با داشت شوخی که چیزی هر با آرمان

 لمشک بودیم بسته رو مجللی هتل ساخت داد قرار باهم که ایمون ترکیه شرکای از یکی برای و

 کنه ترک استانبول مقصد به رو تهران زودتر چه هر بابا که بود این نیازمند که اومد پیش سختی

 و دانشگاهش به بود برگشته دوباره هم آیه بود وسایلش و ساک کردن جمع والی و هول تو بابا
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 های کوچه پس توی و بود ناراحت بابا رفتن از بود کرده مشغول کار و درس با حسابی رو سرش

 هآی میزد چشمک زن چشمک ی ستاره یک مثل هم من با بودن تنها از نگرانی چشمهاش تاریک

 ...ممیدونست آیه کردن متقاعد و جبران برای وقت بهترین رو روزه چند فرصت این من و میترسید

 رمبگی نادیده رو ماشین پشت اونم رو آیه نشستن کردم سعی فرودگاه تو بابا ی بدرقه از بعد

 شروع و آورد در گوشیش از ای هندزفری آیه که دیدم کنم باز رو صحبت سر خواستم همینکه

 ..... شد اطراف مناظر دیدن مشغول من به توجه بی و دادن گوش آهنگ کردبه

 هآی با ای کلمه بودم نتونسته حتی و بودم کوچه یه خم اندر هنوز من و میگذشت ماجرا از روز دو

 هم پختن غذا برای حتی و بود کرده راحت رو خودش خیال نبود بابا که حاال هم آیه بزنم حرف

 رکتش میداد جواب باالجبار هم اون و بزنم حرف باهاش میتونستم که جایی تنها..... نمیومد بیرون

 ... کاری مسائل مورد در هم فقط و بود

 که تمیخواس دلم خیلی پدرش خیرات برای بود حلوا کردن درست مشغول آیه و بود پنجشنبه فردا

 داشتمن رفتن روی خودم طرفی از و نمیکنه قبول آیه میدونستم اما کنم کمکش و برم باهاش فردا

 قلب شکوندن خاطر به که بود گفته و بود برگردونده رو ازم علنا که مردی خاک سر میرفتم

 ورتیص در کنم جبران میخوام... کردم غلط.... شرمنده میگفتم میرفتم ؟؟؟ نمیگذره من از دخترش

 ؟؟؟؟ نمیداد من به رو فرصت این هم آیه خود که

 و هکالف مدت طوالنی رفتن این از نگران دل من و بود برنگشنه هنوز آیه و بود ظهر از بعد ۳ ساعت

 دردناک از یکی این و رفت سر ام حوصله حوصلگی بی از میرفتم رو قدم خونه توی حوصله بی

 ور خودم کالفه بره، سر ات حوصله خودت های حوصلگی بی از حتی اینکه بود دنیا های درد ترین

 منتظر نداشتم رو بدم جواب و بشم بلند اینکه ی حوصله خورد زنگ تلفن که کردم پرت کاناپه روی

 ... بدم جواب داشت ای ضروری کار که بود فردی اگه تا گیر پیغام رو بره تا شدم

 چنانهم فرنوش پریدم جام از ترس از بود فرنوش به متعلق که ای دخترونه جیغ صدای شنیدن با

 جون آیه سالم:  میزد حرف جیغ با

 وشهخام گوشیت چرا تو راستی نامرد معرفت بی نمیگیری ما از سراغی خبرا چه سالمتی خوبی م

  ؟؟؟؟
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 ما ی خونه امشب عزیزم مبارک تولدت راستییی:  گفت جیغ با دوباره کرد تازه نفسی همینکه

 کش فرهود تیپ یه سریع شنیدی ور پیغامم موقع هر نداریم هم دیگه وقت یه و اما و نه دعوتی

  خداحافظ فعال باشم گفته ما ی خونه میای و میزنی

 ؟؟؟ بود آیه تولد امروز یعنی..... کرد قطع رو تلفن و

 شیفرو شیرینی رفتم اول شدم خارج خونه از بیرون های لباس با زود خیلی و پریدم جام از سریع

 انتزیف شمع تا چند.... دادم مبارک تولدت جان ءآیه نوشته با نفره دو شکالتی کیک یه سفارش و

 لعیا مشترک ی سلیقه آوری یاد با اما بخرم قرمز رز گل خواستم اول فروشی گل رفتم بعد و خریدم

 .... خریدم هم قرمز رز البته گرفتم آبی رز و کردم عوض رو تصمیمم آیه و

 به مگ سردر و رفتم پاساژی سمت به باشه برنگشته آیه که میکردم دعا دعا مدت این تمام توی

 ودب نوشته که ای مغازه دیدن با.. داره دوست چی آیه نمیدونستم حتی من.... میکردم نگاه ها مغازه

 براش رو چادری آیه چادر به توهین جبران به گرفتم تصمیم سریع است موجود چادر انواع

 ... کردم احساس بقیه با رو تفاوتش که کنم ثابت بهش اینکارم با و کنم جایگزین

 دممیش خارج پاساژ از داشتم زدم بیرون مغازه از سریع و گرفتم کن کن جنس از دانشجویی چادر

 روبغ به و گرفته رو بچه دختر یه دست مرد یه که هنری تابلوهای ی مغازه در تابلویی دیدن با که

 اسم وقتی هنوزه که هنوز که ای آیه برای بدی ی هدیه اینهم شاید زد خشکم شده خیره دریا

 از بعد و کردم حساب رو تابلو پول سریع نباشه میزنه دو دو چشمهاش تو اشک میاد سرهنگ

 و شیدمک راحتی نفس برنگشته هنوز آیه اینکه فهمیدن با برگشتم خونه به سفارشاتم گرفتن

 گوشه چهار و دادم قرار میز روی گلدونی توی رو گل دسته اول خونه کردن آماده به کردم شروع

 از ای گوشه رو آیه های کادو و گذاشتم یخچال تو رو کیک کردم روشن فانتزی های شمع میز ی

 و ریختم در پیشگاه جلوی و کردم پر پر رو قرمز و آبی رزهای ی مونده باقی های شاخه با سالن

 هب زدم زنگ بود برنگشته آیه هنوز کردم روشن شمع هم خوری غذا سالن به منتهی های پله روی

 شماری لحظه به کردم شروع ها کباب جوجه گرفتن تحویل از بعد دادم غذا سفارش و رستوران

 بلند جام از استرس کمی همراهش به و خوشحالی با در قفل توی کلید چرخیدن با... آیه اومدن

 نگفت به من دیدن با رفتم شد خونه وارد اش گریه از سرخ چشمای با که ای آیه سمت به و شدم

 تمگف و شدم راهش سد سریع کرد کج اش خونه سمت به رو راهش تفاوت بی و کرد اکتفا سالمی

  بزنیم حرف بذار میکنم خواهش آیه:
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  بزنی بخوای که نمونده حرفی:  زد فریاد اما آیه

  مونده خیلیم مونده -

  ندارم تو با گفتن برای حرفی من -

  ؟؟؟ نداری اونم چی من حرفای شنیدن برای گوشی -

 که وت ی فریبنده ،حرفای تو حرفای شنیدن برای گوشی ندارم نه:  کشید جیغ عصبانیت با آیه

 و مزخرف حرفای به گوشی من ندارم میکشی نقشه من نابودی برای و بدی فریب منو میخوای

 ندارم فریبه و نقشه اش کلمه کلمه که تو ی احمقانه

 بزنیم حرف بذار آیه:  گفتم عاجزانه

 

  پدرت خاک به رو تو:  گفتم سریع که کرد کج اش خونه سمت به خودشو راه تفاوت بی اما آیه

 حق:  گفت و داد تکون تهدید عالمت به رو اش اشاره انگشت برگشت سمتم به عصبانیت با

 ستفادها من بابای از کثیفت اهداف بردن پیش برای وقت هیچ دیگه بکشی وسط بابامو پای نداری

  نکن

  رانجب فرصت یه فقط آیه فرصت یه فقط چشم:  گفتم و آوردم باال رو دستم تسلیم عالمت به

 ؟؟؟ دوباره دلشکستگی برای فرصت یه:  گفت پوزخندی با

 واممیخ فقط من آیه ولی متاسفم واقعا من:  گفتم و انداختم پایین شرمندگی عالمت به سرمو

 ؟؟؟ زیادیه ی خواسته این بدم توضیح

 

  بده توضیح خب:  گفت فقط آیه

 سالن؟ بریم میشه-

 گشتبر تعجب با زد خشکش روش پیش ی منظره بادیدن افتاد راه سالن سمت به و کشید پوفی

  مبارک تولدت:  گفتم لبخند با که کرد نگاه من وبه
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 کجا از تو...تو:  گفت و زد حلقه چشمهاش توی اشک

 تا نمک استفاده فرصتم از ومن بگیریم جشن باید نیست مهم فعال:  گفتم و پریدم حرفش وسط

  بدم توضیح برات

 افتاد راه به گلدون توی آبی رزهای سمت به و داد تکون موافقت عالمت به سری ذوق با فقط آیه

 عالقه وردم گل لذت با لعیا مثل که نبینم تا بیارم رو اش کیک تا رفتم آشپزخونه سمت به سریع

 ... سرمست خوشش بوی واز میشه هاش گلبرگ خوش رنگ در غرق لعیا مثل میکشه بو رو اش

 االح آیه جادویی های لبخند کردیم شروع رو آیه تولد جشن و گذاشتم میز روی رو کیک لبخند با

 با و میکرد رفتار زیبا و محجوب میکرد تر زیبا رو اش شادی در غرق ی چهره و شد می من نثار

 و ریخت اشک حسابی دید رو هاش هدیه وقتی میکرد قبل از تر شیفته لحظه هر منو محبتهاش

  شدم پشیمون خریدش از که زد هق اینقدر تابلو دیدن با مخصوصا

 حتوضی آیه به بودم شناخته و بودم دیده که نزدیکی دخترهای از یکی خیانت رو کارهام توجیح

 هاستفاد نهایت دوباره فرصت این از میخواستم من و داد دوباره فرصت یه بهم فقط هم آیه و دادم

  ببرم رو

 *آیه*

 

 بود زده شگفت

 

 خودنمایی من وبرای بودن توگلدون که آبی ازرزای... گرفتنش ازجشن... ازرفتارش...ازکارش...م

 میگفت که بودچیزی چادرخریده برام...بود خریده برام که ازکادوهایی وبیشترازهمه میکردن

 شخود...بود دراورده ازسرم خودش بودکه چیزیوخریده همون...حرمتشومیشکونم نیستم الیقش

 شدن عوض نشونه بودوچادرخریدنش چادرخریده برام حاالخودش...بود کرده لگدمال زیرپاهاش

 برام که داشت دلیلی چه وگرنه چادرمیدونست پوشیدن منوالیق حتمادیگه...بود تفکراتش

 هگرفت برام که کوچولویی باجشن که ومنی بدم دوباره فرصت یه بهش خواست ازم...چادربخره؟

 فرصتودادم این بهش بودم شده مسخ بود داده بهم که قشنگی بودوکادوهای

 جشن...دشای...بشه خوب شایدواقعامیخوادباهام کنه سابقشوجبران شایدواقعامیخوادرفتاربدوزننده
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 ریعبودس فرنوش من، موبایل خوردن بخاطرزنگ نکشید طول ساعتم شایدنیم دونفرمون کوچیک

 جانم؟:دادم جواب

 گوریی؟؟ کدوم:گوشموکرکرد شاکیش صدای

 ؟چرادادامیزنی؟ چته-

 موج تعصبانی چشماش نی بودوتونی عصبی میکردانگارکه نگاهم طوری یه پاکان، افتادبه نگاهم

 چرانیومدی؟ بیااینجا؟پس نگفتم مگه:کردم دقت فرنوش صدای به اون به تفاوت میزدبی

 اونجا؟ بیام چی واسه گفتی؟بعدش کی-

  گذاشتم پیغام برات-

 نبودم خونه من جدی-

 کرده پیغاماروچک کی بدونم فکرکنم ولی:دادم وادامه کردم نگاه پاکان به مشکوک 

 پاشوبیا فهمیدی که االن خب اهان- 

 بیام؟ چی واسه خب-

 بگیریم جشن میخوایم هابرات تولدته اینکه مثل-

 میخواستن همه...بود خوب خیلی داشتن ومحبت توجه انقدربهم اطرافم ادمای اینکه کردم ذوق 

 مکنار پیش ساالی مثل تولدام جشن تواین باباحسینمم کاش...کنن خوشحالم توروزتولدم

 ....وهمینطوربابانادرم...بود

 دردنکنه دستتون-

 پاشوبیااینجا دردردنکنه دستمون میخوای اگه- 

 ... ها تولدمه ناسالمتی برسم خودم به ذره بذاریه باشه-

 ... توهم رفت اخماش خوردکه پاکان به نگاهم

 کارامیکنی؟ ازاین توام مگه:زد جیغ فرنوش یدفعه

 کارایی؟ چه-
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 کارا واینطور کردن آرایش-

 ...باچادرم کنم لباسموعوض میخوام کردنه؟ آرایش چی همه خیرمگه نه-

 امروز گرفتم هدیه چادرقشنگ یه:دادم وادامه کردم نگاه پاکان به

 زینت لبهاش به که لبخندی...زد برق چشماش کردم کردحس نگاهم مستقیم پاکان 

 ایجادکرد خوردش گره ابروهایبا دادتضادجالبی

 کادوداده؟ بهت کی:فرنوش 

 نداری؟ کاری میگم اومدم-

 زودبیاباشه؟ فقط دیگه نه-

 فعالخدافظ پس باشه-

 خدافظ-

 نری؟ نمیشه:پرسید سریع پاکان خداحافظی محض به 

 نرم؟ چی واسه شم تازه نمیشه نه:وگفتم کردم تماسوقطع

 میرسونمت شومن اماده بیخیال هیچی...خب... خب- 

 میرم خودم بکشین نمیخوادشمازحمت نه- 

 باچی؟ اونوقت-

 باآژانس-

 میرسونمت خودم نمیشه نوچ:گفت قاطعانه 

 شدم بیخیال هم من گرفت ازم روهم اعتراض اجازه که هارفت پله سمت به سریع 

 وشنر مانتوشلواررنگ دست تنموبایک لباسای سریع رفتم خونم سمت وبه وچادرجدیدموبرداشتم

 چادرم به دستی.انداختم آیینه به ونگاهی کردموچادرجدیدموسرکردم عوض روحیموشادکنه که

 هانشسته روپله پاکانودیدم، که اومدم بیرون ازخونم... اومدن کش لبهام وناخوداگاه کشیدم
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 روپله کردازدیدنش تالقی باهم نگاهامون اومدنم بیرون محض به بودچون درخیره بودوانگاربه

 ؟...تواینجاچیکارمیکنی:باال رفت ابروم تای ویه کردم هاتعجب

 اون سرکشانه زبونم.مغزم ازطرف فرمانی هیچ بدون...اراده بی...اختیار بی...تو گفتم دوباره

 منتظرتوبودم:پرمهرگفت بلندشدوبالبخندی...بود کرده خطاب"تو"رو

 ؟ کنی بدبرداشت نمیشی؟یا ناراحت بگم چیزی یه اگه:کردومرددگفت مکث 

 بگو:کنجکاوشدم

 برام راحتی واین...بودم شده راحت انگارواقعاباهاش کردم صحبت غیررسمی باردیگه یه

 خیلی:کردوگفت اشاره چادرم شدوبه عریض لبخندش...میکرد زدم شگفت بودکه راحتتربودوهمین

 ...شدی خوشگل...میاد بهت

  منظورگفتم بابابی جون به:گفت حرفش درادامه سریع

 تمام بلکه شدم ناراحت ازحرفش نه داره ازحرفش منظوربدی کردم احساس چرانه نمیدونم

 لد میون گاهی گه بودم پاکانوشناخته ازوقتی که خوبی حس یه...شد ناب حس مملوازیه وجودم

 دلبخن یه گرفت شکل رولبهام لبخندی ناخوداگاه...سراغمومیگرفت هام وگریه هام شکستگی

 بریم؟:لبخندزدوگفت هم اون...بود خارج من ازاراده که... غیراارادی

 که جبرانی وفرصت امروزپاکان باربخاطرکارای واین شدیم خارج ازخونه وباهم دادم تکون سری

 اطازحی اومدن بیرون محض به...شد عریض هم لبخندپاکان که جلوجاگرفتم روصندلی. دادم بهش

 ؟ بدیم گوش اهنگ:وپرسید کرد حرکت سمت اون به هم واون دادم بهش کلی ادرس یه

 بدیم گوش-

 محوموزیک وهردومون کرد اهنگاروزیرورو،ودراخریکیشونوانتخاب کردوکمی پخشوروشن 

 توچشمای...روشنه امادلم دورم ازت...بامنه امادلت دوری ازم:شدیم خواننده صدای وبعدلحظاتی

 همه... ازت دورم که هایی لحظه تواین...تو چشمای عکس من وتوچشمای چشمامه توعکس

 دونم می... میکنم صدا هی اسمتو دارم... میکنم نگاه ذهنم تو دوباره... خط به خط هامونو خاطره

 خب ولی... دله درد و حرف از پر نگاهت...میخوری بغضتو من مثل توام...دلخوری من مثل توام

 که... قدیم روزای اون مثل دوباره... فاصله این میشه تموم
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 میکنیم عوض زمانو و زمین... میکنیم حظ همدیگه احساس از... زدیم می قدم بارون تو باهم

 (محمدعلیزاده...)

 خیره...کرد ونگاهم برگردوند من سرشوسمت اونم کردم ونگاهش کردم مایل سمتش سرموبه

 تالقی شایدحاصل که درخششی... شدیم همدیگه چشمای درخشش غرق باردیگه یه... خیره

 گیرانند حین حاالپاکان که اونقدرعجیب... میشدیم عجیب اوقات گاهی وپاکان من...بود نگاهامون

 شایدجونمون خیرم بانگاه که نداشتم ای اصالتوجه هم ومن بود من سمت وحواسش هوش تمام

 دفعهی بار چندمین واسه باردیگه یه همدیگه، تونگاه میشدیم غرق هردوداشتیم....خطربیفته به

 سریع ومن گسست بودازهم کرده متصل هم نگاهامونوبه روکه ای رشته ماشین بوق صدای

 میومدسریع سمتمون به که ماشینی بادیدن انداختم جلونگاه وبه کردم مسیرنگاهموعوض

  باش مراقب پاکان:دادزدم

 بود جلوخیره به فقط بکنه کاری اینکه بودبدون ودستپاچه شوکه که هم پاکان

 ونفس داشت کردوماشینونگه ومنحرف مسیرمون پاکان یدفعه که...بده خدایانجاتمون:گفتم تودلم

 خدایاشکرت:وگفتم دادم اموبیرون شده حبس نفس هم ومن کشید راحتی

 نشد؟ خوبه؟چیزیت حالت:پرسید شدوبانگرانی نزدیک کمی پاکان

 ونا...ناخوداگاه باردیگه یه لبخندزدم...ریخت هرری دلم شده من نگران دیدم چراازاینکه نمیدونم

 البه وپاکان خندیدیم ویدفعه صدادارشد کم کم لبخندامون هم به شدیم خیره دوباره... لبخندزد هم

  میاورد سرمون بالیی چه داشت کردن نگاه یه توروخدا ببین:گفت هاش خنده الی

 لشک:بلندترخندید من شرمگین چهره بادیدن... همیشه مثل زد حرف صریح خیلی شدم سرخ

  گفتم؟ چی مگه دختر لبوشدی

 بیفتین؟ راه میشه:گفتم فقط

 چرانمیشه میشه- 

 فهمیدن فرنوش وبابای مامان ووقتی فرنوشینا خونه بعدرسیدیم افتادومدتی وراه گرفت فاصله ازم 

 اوناازخداخواسته تعارف تواولین هم بیادتووپاکان کردن دعوتش وهمراهمه منورسونده پاکان

 وبریمپاش جون آیه:اومدوگفت سمتم به سریع فرنوش که نشستیم توسالن همگی...شد واردخونه
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 اقشات به وباهم زدم لبخندی پنهونه سوال کلی حرف این پشت میدونستم... بدم بهت چادررنگی

 ؟ چادرداده بهت کی: پرسید دروبست اینکه محض وبه رفتیم

 کنجکاوبود دخترزیادی این ریزخندیدم

 پاکان: گفتم

 ؟ چادرخریده واست پاکان:گفتکردو نگاهم باالرفته باابروهای 

 انقدرعجیبه؟ چیش اوهوم-

 زدن تعارف باربهش یه من بابای ننه پسرپرروئه چقدراین راستی بعیده ازپاکان ولی نمیدونم-

 اینجا انداخت وخودشوشام

 باشی هنگفت دروغ چادربده یه بهم راستی ،بیابریم دیگه شامه درنیاریه بازی حاالخسیس:خندیدم 

 هک برم خواستم منم اشپزخونه سمت رفت وفرنوش شدیم واردسالن باهم چادرم بعدازتعویض 

  توبشین:گفت سریع

 رو نگاهی سنگینی که بودیم زدن حرف ومشغول نشستم کنارخاله بقیه سمت رفتم مطیعانه

 دبو گذاشته دستشوزیرچونش فرهود به رسیدم که کردم مسیرنگاهودنبال کردم حس روخودم

 کریهف بایدازقبل کشیدم خجالت نگاهشونگرفت هم کردم نگاهش وقتی حتی میکرد نگاهم ومات

 ای بافاصله پاکان... پاکان به رسیدم نگاهموچرخوندم...بافرهودومیکردم دیگه رویارویی

 شدم شوکه نمیزد هم پلک فرهودوحتی بودبه شده خیره غلیظی بودوبااخم ازفرهودنشسته

 خما بایه فرهوداونم به خیره وپاکان حرکت وبی مات اونم من به ؟فرهودخیره بودن ایناچرااینطوری

 .... غلیظ

 دش باعث گرفت پاکان جلوی که چایی باسینی فرنوش که دومیچرخوندم این نگاهموبین ومنم

 رهدوبا فرنوش وبعدازدورشدن وتشکرکرد روبرداشت چایی فنجون نگاهشوازفرهودبگیره پاکان

 ...فرهود به شد خیره کردودوباره اخم

 *پاکان*

 آیه هب شد زیرچونشوخیره فرهوددستشوگذاشت نشست کنارمادرفرنوش آیه که ای لحظه ازهمون

 شنیدهن قبالنه مگه گرفت فرهودحرصم خیره ازنگاه...میکرد صحبت بامادرفرنوش بیخیال هم وآیه
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 به شدم وخیره نشستم صاف...اصرارداره آیه روداشتن ورفتارش باکاراش چراهنوزم پس

 رهبگی ونگاهشوازآیه شه کم تاشایدروش بهش شدم خیره... توهم رفتن ابروهام فرهودوناخوداگاه

 که مقابلش کوچولوی اونقدرمحوخرگوش یاشایدم میگرفت منوکامالنادیده انگار،نگاه اماانگارنه

 هم من ولی...بود نشده من سنگین نگاه متوجه که بود بودشده من وفقط من به متعلق

 به ماشازچش روکه پلی طریقی یه نمیکردبایدبه فرقی میکشید طول هرچقدرهم فتمنگاهمونمیگر

 سینی که میکردم نگاهش همینطوربااخم...بودرومیشکوندم کرده درست من کوچولوی خرگوش

 عوسری برداشتم وفنجونی کردم نگاه فرنوش وتوچشمای کردنگاهموگرفتم حواسموپرت چای

  ممنون:گفتم

 کوچولوی خرگوش به اش خیره نگاه بعدبه تاچنددقیقه اگه که فرهودی به نگاهمودوختم ودوباره

 بهش فرنوش وقتی من مثل هم اون. میریختم خونشون میدادقطعاخونشوهمونجاوسط ادامه من

 هشنگا که شه خیره آیه به دوباره وخواست برداشت وفنجونی گرفت کردنگاهشوازآیه تعارف چای

  نمیشه اینطوری بخورش:زدم لب باحرص من افتادبه

 هب بودکه جالب!!چرون چشم پسرهیز این شد کم روش عجب چه... پایین کردوسرشوانداخت اخم

 راموشف که میکردم نگاه آیه به خیره اونقدرخیره رانندگی موقع خودم که هیزدرحالی فرهودمیگفتم

 نگا هوس ازروی امامن.... بدم کشتن بودهردومونوبه مونده فرمونموکم پشت بودم کرده

 تیوق من بودم نشده خیره بهش. میشدم خیره دخترام دوست به که وقتایی مثل...نمیکردم هش

 قلبم ناآشنای احساس مطیع...بودم قلبم مطیع... میشدم خیره بهش...میکردم نگاه آیه به

 ای یگهد مرد کنم هضم نمیتونستم امابازهم میکرد عمل قلبش خواسته به من مثل شایدفرهودهم...

 خرگوش فرهودبه خیره نگاههای هضم قادربه من...فروبره وجودآیه شیرین توخلسه جزمن

 ه؟بل: دادم جواب بودسریع بابا انداختم نگاه اش صفحه به خورد زنگ موبایلم... نبودم کوچولوم

 خوبی؟ پاکان سالم-

 بابا؟ توخوبی مرسی سالم-

 بود خاموش زدم زنگ ام آیه به نمیدین جواب میزنم زنگ خونه چرابه راستی شکر خوبم-

 خونشون اومدیم گرفتن جشن براش دوستش خانواده ست تولدآیه- 

  آیه روبده گوشی رفته یادم کل به من وای- 
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 . چشم-

 کردم نگاه آیه وبه دادم فاصله موبایلوازگوشم

 .بزنه حرف بابامیخوادباهات جان آیه: گفتم 

 شدم ناراحت کمی براش شد، سرخ بیچاره ،آیه فرهود مخصوصاچشمای گردشد همه چشمای

 به وشرمگین گزید لب آیه نشوندم رولبم پیروزمندانه ولبخندی بودم راضی ازکارم حال امابااین

 خوبم...بابا سالم:شد زدن حرف ومشغول گرفت موبایلو اومد سمتم

 معلومه....میگیرم دونفره جشن یه برگشتی انشاءاهلل بابایی نداره اشکال...خداروشکر...شماخوبی؟

 مراقب....نممیرسو بزرگیتونو چشم.... دردنکنه دستتون...بگیرم قشنگ کادوی یه بایدازباباییم من

 .خدافظ باشین خودتون

 خودش تهدیدبه رنگ نگاهش باربودکه اولین کرد وتهدیدآمیزنگاهم گرفت سمتم موبایلوبه

 شکلیه چه ودعملشنب معلوم بود شکلی این تهدیدش...میرسید دادم بایدخدابه... میگرفت

 حال ودرهمون بشینه تاکنارش رفت فرنوش سمت به سریع هم واون موبایلوگرفتم...

 رسوند باباسالم:گفت

 ... باشه سالمت: گفتن باهم همه 

 ردمب پی نقششون کامالبه بلندشد دفعه یه وفرهودم اشپزخونه سمت رفت فرنوش بعد مدتی

 نورضعیف ازیه ای هاله وباگوشیش کرد فرهودچراغاروخاموش بشه قراره چی که میزدم وحدس

 اطرافش دوتافشفشه بود پرازشمع گردکه باکیکی لحظه همون وفرنوش توخونه انداخت

 کرد ذوق هم وآیه آیه اومدسمت

 اتم چون نمیکردم همراهیشون که بودم من وفقط شعرتولدمیخوندن بودن کرده شروع باهم وهمه

 هک چقدرخوبه که فکرمیکردم این وبه بودم کوچولوم خرگوش معصومانه ونگاه دل ازته لبخندهای

 هآی که ازوقتی...چی همه خوبه خیلی. دارم کوچولو خرگوش یه که چقدرخوبه  شده واردزندگیم آیه

 جزحماقتای به البته...بود خوب خوب چی همه....خوبه چی همه... شده جهنمیم زندگی وارد

 همه...شدنام مسخ...گرگرفتنام...بود خوب هم قلبم نامنظم های تپش حتی...بود چیزخوب همه...من

 نگاه هیدفع...بود کرده زندگیموبهشتی جهنم که بود ازبهشت ای تکه یقیناوجودآیه... بود خوب چی

 هک بانورشدیدی بود خاص خیلی من برای که لبخندی یه بهم ولبخندزد افتاد من به پرازذوقش

 روشدم فرهودروبه بااخم که نگاهموچرخوندم هم ومن گرفت نگاهشوازم کرد روروشن خونه
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 اقافرهودآیه اره:گفتم تودلم...گرفت حرصش حسابی که دادم تحویلش ای ولبخندپیروزمندانه

 !!بذاربادبیاد کنار بکش پس...تو نه منه مال ولبخندش وحواسش نگاهش

 مه وفرنوش بودن گرفته لباس دست یک براش مشترکی پدرومادرفرنوش کادوهابود دادن موقع

 وقتوذ آیه...ناز ملوس خرس یه بزرگ بودونه کوچیک نه که عروسک یه بود گرفته عروسک براش

 متس به ای فرهودجعبه یدفعه که میکردم بالبخندنگاهش بودومنم گرفته هدیه که بود عروسکی

  گرفت آیه

 . ناقابله: وگفت

 نکردکه وتشکرکردامابازش روگرفت کوچیک وجعبه فرهودانداخت به مرددنگاهی آیه

 نمیکنین؟ بازش:فرهودگفت

 منزدو برق وچشماش روبازکرد وجعبه انداخت زیرنظرداشتمشون بااخم که من به نگاهی نیم آیه

 منوگرفت کادوی وقتی...اومده خوشش فرهودخیلی ازکادوی که میداد نشون چشماش برق وارفتم

 پالک یه اورد روبیرون جعبه داخل ء شی...نبود انصاف زدن؟این برق چشماش کردوحاال زارزارگریه

 شنگیهق هدیه خیلی دردنکنه دستتون:کرد فرهودنگاه پرمهربه...بود"خدا" پالکش...بود زنجیرنقره

 وبه افتادم ووارفته شل مبل رسماروی ومن... وانداختش گردنش کردوبردسمت بازش وسریع 

 ...شدم فرهودخیره لبخندپیروزمندانه

 هک ای صحنه ومدام بودم جلوخیره وبه بودم کرده غلیظی اخم ومن بودیم خونه به برگشت توراه 

 چشمام ازمقابل وازفرهودتشکرکرد گردنش وزنجیروانداخت وپالک روبازکرد درجعبه آیه

 روتااخردادم شیشه...میکرد دیوونم داشت...تشکرش...لبخندش... چشماش برق...عبورمیکرد

 ادهد لم کامالروصندلی من به توجه بی... انداختم آیه به نگاهی نیم وسرعتموزیادکردم پایین

 ازاینکه...میومد خوابش انگارکه...خماربودن وچشماش خدارومیفشرد پالک بودودستش

 وفریادمونگه خودم کردم اماسعی شد دوچندان بودحرصم داشته فرهودونگه هدیه انقدربااحساس

 ردمک نگاه وبهش کردم ماشینومتوقف توحیاط... ایشونشکونم شیشه قلب باردیگه تایه دارم

  بیدارشورسیدیم آیه: زدم صداش...خدابود پالک تودستش بودوهنوزم کامالبسته چشماش

 به که بدم جلوتاتکونش دستموبردم بود امابیفایده زدم صداش دوباره نخورد تکون پلکشم حتی

 دهسوءاستفا هرچندشکسته نبایدازاعتمادش ومن کنم لمسش نداشت دوست آیه تشرزدم خودم

 میکردم
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 بیدارنمیشی؟ خرگوشکم:وگفتم بازوش به زدم باموبایلم...

 ممخود صندلی صندلیشوخوابوندم و شدم بیخیال داد ادامه خوابش به امابازهم خورد تکون کمی

 نگشر کم لیمویی توشال بهش شدم وخیره روصندلی شدم درازکش سمتش روپهلوبه... همینطور

 تهفرش مثل که دختر این...داشتنی دوست...زیبا... معصوم...بود شده آسمونی های فرشته مثل

 داشت تووجودش چیزی یه...بود خریده فرهودبراش رومیفشردکه خدایی وپالک بود هاخوابیده

 نیرویی یه.... خودش به میکرد منوجذب که چیزی یه...اوردم سردرنمی ازش که عجیبی چیز یه...

 ...ربابود دل آیه.... ربانبود آهن آیه... داشت فرقی یه فقط...ربا آهن نیروی مثل... داشت

 آیه... آرایشی هیچ بدون...خودنمایی هیچ بدون...ربابود دل ای عشوه هیچ بدون آیه

 ارزش به هاپی زودترازاین کاش...باالتربود ارزشش هم شایدازالماس...الماس مثل...ارزشمندبود

 این مدت این واقعاچراتوتموم...ازشیشو قلب...انقدرقلبشونمیشکوندم کاش...یبردمدخترم این

 قطف من... درسته...میزدم ندیدن به وخودمو بودم دیده بودم؟شایدم ندیده اش معصومیتوتوچهره

 پاک...باشه خوب دخترمیتونه یه که باورکنم نمیخواست دلم چون... میزدم خودموگول داشتم

 نمیدادآیه اجازه خودش جنسای بودازهم کرده حک لعیاتوذهنم که باوری...باشه معصوم...باشه

 هاش؟اشکهاش؟خواب پاکدامنی...کنم باورش یدفعه شد باعث چی...اما...روباورکنم

 اونقدربه...میکرد؟؟؟ رخنه بدنم های سلول تموم به داشت که ناآشنایی یااحساس...سرهنگ؟یا

 ...شد سنگین هام پلک کم کم که شدم خیره خوشگلم کوچولوی خرگوش

 *آیه*

 میآرو به داشتن بستم های پلک از عبور در سعی جسورانه که خورشید نور های پرتو احساس با

 شیدخور تند نور گشایش، کمی با اما کردم گشودنش در سعی و دادم هام پلک به کوچیکی تکون

  سرعت به شدم مجبور من و زد رو چشمهام سرعت به

 باز با هنیفت چشمهام تو مستقیم خورشید نور تا کردم مایل رو خودم کمی ببندم رو چشمهام دوباره

 تا بستم رو چشمهام سریع روم به رو باور قابل غیر ی صحنه دیدن و هام چشم ی دوباره کردن

 پاکان صورت دیدن و چشمام ی دوباره کردن باز با اما شدم بیدار خواب از کامال که شم مطمئن

 در قغر پاکان به رو بلندی نیمه صدای با و نشستم سرجام ترس با خودم چشمهای مقابل هم اون

 .... پاکان آقا:  گفتم خواب
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 داد اش بسته های پلک به کوچیکی تکون حتی نه و اومد در ازش صدایی نه ولی خورد تکونی

 .....پاکان آقا:  زدم صداش  مصررانه

 موندم جهنتی بی هم باز وقتی کردم وارد بازوش به کوچیکی ی ضربه کیفم با نشنیدم جوابی وقتی

 من به پشت و کرد عوض رو خودش جای فقط پاکان که کردم تر محکم و متداوم رو هام ضربه

 به و دمکوبی هم به قدرت تمام با رو ماشین در و شدم پیاده ماشین از و کشیدم پوفی کالفه خوابید

 از آلود اخم که پاکان سمت به عصبانیت با ماشین شدن باز صدای با که افتادم راه خونه سمت

 هب دست خودش بده من به اعتراض برای فرصتی اینکه بدون که برگشتم شد پیاده ماشین

 امیونک در ها ماشینه در این:  گفت ای عصبی لحن با کردن گالیه شدبرای پیشقدم و زد شکایت

 بشه بسته تا بکوبیش محکم حتما که نیست

  شید بیدار میخواستم:  گفتم شرمندگی با

  رد کوبیدن با اینطوری نه میزدی صدام باید خب:  گفت و کرد نگاهم سفیهانه اندر عاقل پاکان

  نشدید بیدار اما دادم هم تکونتون کیفم با حتی کردم صداتون کنید باور....نه... نه:  گفتم عجوالنه

 چون نشدم بیدار که گفتی چی ؟ زدی صدام جدا؟ عه:  گفت و انداخت باال رو خوشفرمش ابروهای

 سبکه خوابم من

  پاکان آقا:  گفتم و کردم نگاهش مشکوک

  خالیم پاکان من نیستم پاکان آقا منکه دیگه همین د:  گفت و زد بشکنی

 و بوده زده خواب به خودشو و بوده بیدار مدت اون تمام تو که موضوع این فهمیدن و حرفش این با

 انیتعصب با بودیم رسونده صبح به رو شب ماشین یه توی پاکان و منو اینکه آوری یاد همچنین

 ؟؟؟ خونم تو برم نکردید بیدار دیشب منو چرا شما اصال:  گفتم

 ادمد تکونت و زدم صدات چقدر هر که کنم چیکار من:  گفت جسوری لحن با و شد سینه به دست

 ؟؟؟ نشدی بیدار

 ؟؟؟؟ دادید تکونم:  گفتم ترس کمی و تعجب و بهت با

 شد جا به جا گوشیم اجزای دادم تکونت گوشیم با بس از:  گفت و کرد نگاهم جدی
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 هم پاکان کردم تشکر ازش کرده حفظ رو ها حرمت اینکه از قدردانی با و کشیدم راحتی نفس

  بخوریمش بریم موند رستوران غذای و دوستت ی خونه رفتیم که دیشب گفت و داد تکون سری

  بودید؟ داده سفارش غذا: گفتم تعجب با

 به وقتی گرفت پیش رو خونه راه من به توجه بی و داد تکون آره ی نشونه به سری خونسرد

 تعجب اب نیستم پشتش من که شد متوجه وقتی و برگشت من سمت به رسید ورودی در پیشگاه

  نمیای؟ چرا پس: پرسید

 که کنم گرم رو غذا خواستم شدیم خونه وارد هم با و افتادم راه پشتش و اومدم خودم به سریع

  میکنم گرم من کن عوض لباساتو برو: گفت و نداد اجازه پاکان

 کرد اطاعت به وادار منو انداخت که ای جذبه پر نگاه با که میکردم امتناع حرفهاش اطاعت از اول

  مینداخت بهم بنشونه کرسی به رو حرفش میخواست که که موقع هر بابا که هایی نگاه همون

 نگا همون میشست، چشمهاش توی کار موقع که نگاهی همون

 

 تا افتادم راه ام خونه سمت به سریع میکرد خداداد حسین سرهنگ رو خداداد حسین که هی

 کردن عوض با.... کنم کمک پاکان به میز چیدن تو حداقل و کنم عوض رو هام لباس تر سریع

 و بود غذا کردن گرم مشغول پاکان میز چیدن به کردم شروع و رفتم باال ی طبقه به لباسهام

 رنجب از انبوهی آشپزخونه پارکت روی و میریخت بیرون قابلمه از برنج اش زدن هم هر با ناشیانه

 گاز سمت به سریع.... شد می ها کبوتر خوراک باید پاکان لطف به که بود ای شده اسراف های

  بدم انجام من بذارید پاکان آقا: گفتم وایستاده غذا سر باالی مصررانه پاکان دیدم وقتی و رفتم

  پاکان و نه پاکان آقا اوال: گفت جدیت با پاکان

 ردمو ماشین بازی اسباب نمیخواد که ساله چهار تخس ی بچه پسر یک ی چهره با مکثی از بعد

  نمیدم... نمیخوام دوما: گفت بده همسایه پسر به رو اش عالقه

  کنید عوض لباساتونو برید هم شما من به بدید: گفتم لبخند با

 کار هب مفرد شخص دوم مقابل شخص نفر یه برای نظرت به آیه: گفت و شد خم من سمت به کمی

  جمع؟؟ شخص سوم یا میبرند
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  مفرد شخص دوم معلومه خب: دادم جواب و کردم نگاهش سوالی و گیج

 تعادل برای و کنم خم رو خودم کمی هم من شد باعث اینکارش با و کرد خم بیشتر رو خودش

 شیطنت از رپ چشمهایی با پاکان گرفتم رو کابینت ی لبه احتمالی افتادن عدم از پیشگیری و بیشتر

 من پس: گفت لبش روی شیرین لبخندی با و کرد من ی ترسیده و  هراسیده چشمهای به نگاهی

 فهمیدی؟ باشه یادت اینو شما نه ام تو

 

 لبخند که دادم تکون موافقت عالمت به بار چندین سرمو کم ی فاصله این از دلهره و ترس با

 به ور کارها ی بقیه و شد خارج آشپزخانه از "خوب دختر آفرین "جمله گفتن با شد تر عمیق پاکان

 نکههمی غذا شروع بر تصمیم و میز سر نشستن و پاکان لباس تعویض از بعد سپرد من ی عهده

 و گرفت شدن بلند از من منع عالمت به رو دستش پاکان خورد زنگ خونه تلفن شد کشیده غذا

 ی همه که هایی وگوش تمام دقت با برداشت رو گوشی و رفت تلفن سمت به بالفاصله سپس

 شغولم بشه گوشی پشت فرد شناختن و تلفنی ی مکالمه ی متوجه تا بود گرفته بر در رو وجودم

 پاکان.... گذشت خط پشت فرد و پاکان پرسی احوال و سالم به که تیمد از بعد شدم شنیدن

 "بابا "ی کلمه گفتن با باالخره

 این که میدونستم چند هر کرد راحت خطی پشت فرد بودن مونث مورد در جهت هر از رو من خیال

 های جنبیدن گوش و سر و بود کنجکاوی صورت هر در اما نداره من با ارتباطی و ربط هیچ موضوع

 حضور در فقط رو خودش بودن فعال که فعالی بسیار درون کودک گفت هم شد می و دخترانه

 هگوش پس در هم سرحال و شاد درون کودک این مدت این تو نبود باباش که حاال میکرد رو باباش

 صالبت پر نگاه آور یاد نگاهش، با پاکان که حاال و بود زیسته آیه قلب ی افسرده و تاریک های

 دوباره پدر جانب از بیشتری های یادگاری و ها آوری یاد امید به درون کودک بود شده پدرش

 بود روآغازکرده فعالیتش

 اب که پاکان به و اومدم بیرون خودم وهم و خیال دریای از پاکان اعتراض پر و بلند نیمه صدای با

 شدم خیره داشت لب بر دلنشین لبخندی عصبیش تقریبا و بلند نیمه صدای وجود

 ؟؟؟ نیستم پسرت من مگه میکنی دخترم دخترم همش چی یعنی بابا اه:  گفت اعتراض با پاکان

-..... 
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 واقعا ممنون خیلی -

-.... 

 ؟؟؟ نشم دارید انتظار میشم ناراحت چرا-

-.... 

 خوبه دخترم...کجاست آیه گفتید زدید زنگ که بار هر رفتید مدته اینهمه میشم که معلومه-

 میکنم بل میکنم ال کنی اذیت رو دخترم اگه که تذکر و تهدید هزار....میکنه چیکار مدختر...

 رب نیستم پسرت من مگه میگم وقتیم دخترم بده رو گوشی.... هست بابا دختر به حواست...

 ؟؟ واقعا نه ؟؟؟ نخوره بر آدم به داری انتظار نیستی که نفسم اما هستی پسرم میگی میگردی

-... 

 سننف دخترا اگه آزار دل میشه کهنه بازار به میاد که نو بوده همین همیشه بله پاکزاد آقای بله -

 ؟؟؟ هستیم چی پسرا ما پس

  بابااااا:  زد داد که پاکان فریاد با

 نیدنش قابل هم گوشی پشت از حتی بابا مستانه ی قهقه صدای شدم خیره بهش تعجب و بهت با

 و من بابای مثل بود کسانی لیاقت خوشحالی بود خوشحال مرد این که بودم خوشحال من و بود

 حون به که جدیدم بابای مثل... کنن شاد رو هایی دل میکردن سعی هاشون مهربونی با که پاکان

  خبربودم بی ازش من که داشت دینی جبران در سعی احسنت

 انداخت من به میچرخید آشپزخونه وسایل و دیوار بر و دور زدن حرف موقع که رو نگاهش پاکان

 ینع کنجکاوی شدت از جونت دختر که بیا بابا:  گفت بابا به خطاب و خندیدن ریز ریز کرد شروع

  شده خیره من به جغد یه

 فته ای زلزله ایجاد باعث که زیبایی لبخند شدم خیره شادش و مستانه ی خنده به تعجب با اول

 لبخندش غرق هنوز بود زیاد من ناتوان و سست قلب برای ریشتر هفت شد قلبم توی ریشتری

 هی عین کنجکاوی شدت از جونت دختر) که مضنون این با ذهنم توی صدایی شنیدن با که بودم

 خرگوش اول چی یعنی:  گفتم پاکان به رو سریع اش تحلیل و تجزیه و(  شده خیره من به جغد

 ؟؟؟ بکنم همینکارو منم خوبه میدی نسبت ها حیوان انواع به منو چی برای جغد حاال
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 ؟؟؟ دیگه شدی جغد عین میگم دروغ مگه خب:  گفت لبخند با پاکان

  خیرم نه-

 فضول جغد کوچولوی خرگوش میکردی کنجکاوی داشتی نیار بهونه هم الکی هم بله -

  خرگوش نه جغد نه فضول نه کنجکاوم نه من خیرم نه:  گفتم حرص با

  هستی هستی هستی:  گفت بیاری در حرص لحن با پاکان

 مهنی صدای نشست میز پشت خودش و سپرد من دست به رو گوشی بدم رو جوابش خواستم تا

 وبهخ ؟؟؟ نکن اذیت رو دختر این اینقدر نمیگم من مگه پاکان:  پیچید هام گوش توی بابا بلند

 ؟؟؟ رو دخترم نمیکنی اذیتش اینطوری میدم تذکر بهت بار هر بار هر میگی هم خودت

 انرژی پر لحن با بود کرده پیدا جریان هام رگ توی مرد این های حمایت از که شیرینی حس با

  جونم بابا سالم:  گفتم ای

 بابا خترد سالم:  گفت بود دوانده ریشه موسیقی تن یه مثل صداش توی همیشه که محبتی با بابا

 چطوری؟؟؟

 ؟؟؟ چطورین شماخوبم -

 ؟؟؟ باپاکان دعواها چه خبرا چه ؟؟؟ میکنی چیکارا اهلل الحمد خوبم منم-

 موج اش چهره توی که ای افراطی کنجکاوی و کامل اشتیاق با که پاکان به رو و خندیدم ریز ریز

 همه ارهبذ شما کرکس پسراین اگه جون بابا واال:  گفتم بدجنسی لحن با میکرد نگاه من میزدبه

 نیست کار در هم دعوایی هیچ و خوبه چی

 مانز مدت گذشت از بعد و کرد نگاه من به خیره آمیز تهدید نگاهی و شده گرد چشمهایی با پاکان

  آورده در زبون کوچولومون جغد که میبینم نه:  گفت کوتاهی

 میکنه اذیت منو خیلی پسرتون این میگردید بر کی جونم بابا:  گفتم بابا به خطاب

 نداره نمک که دست این بشکنه:  گفت و کوبید دستش به محکم پاکان

 وت باید روز دو برگردم وقتی که بگو هم پسر اون به دارم بلیط شب فردا:  گفت مالیمت با بابا

  بخوابه کوچه
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  بگید بهش خودتون:  گفتم سریع

 شا مردونه و دلنشین صدای و شکست رو خونه سکوت بابا صدای گذاشتم آیفون رو رو گوشی و

 تهرانه ی ستاره بی آسمون سقف و تاریک های کوچه مهمون دوشب برای که داد اخطار پاکان به

..... 

 اییج به راه میشه قائل تبعیض اون و من بین بابا اینکه برای هاش زدن نق و پاکان های اعتراض

 ور پاکان اینکه با بیاره در من دل از تا داره مهلت برگرده که وقتی تا گذاشت شرط بابا و نبرد

 پیدا مغزم خاطرات توی جستجو با و سختی به هم رو کارهاش و حرفا حتی و بودم بخشیده

 یدادم نسبت خدا های آفریده از یکی به منو بار هر که پاکان مثل آدمی برای تنبیه خب اما میکردم

 .... باشه هم آموزنده و گذار تاثیر میتونست حتی و نبود بد

 با پاکان بود کرده خوش جا من های لب ی گوشه هنوز که ای موذیانه لبخند و تماس قطع از بعد

  ؟؟؟ کوچه تو روز ؟دو کرکس: گفت ای شاکی لحن

 داد تکان بار چندین تهدید عالمت به رو دستش چنگال پاکان انداختم باال ای شونه خنده با همراه

 سوال پاکان روبه برنج شدن تموم با خوردن رو غذاش حرص با کرد شروع و نگفت هیچی اما

 ؟؟؟ گشنتونه بازم:  پرسیدم

 رپ برنج از رو دیس بشر این اشتهای اینهمه از متعجب من و داد تکون تایید عالمت به رو سرش

 رد و اومد بیرون فرهودازلباسم هدیه گردنبند  میز روی شدنم خم با گذاشتم سفره سر و کردم

 رمب باید من:  گفت سریع و شد بلند جاش از عصبانیت با پاکان گرفت، قرار پاکان دید معرض

 جایی

  بود گشنتون اما:  گفتم بهت با

  میخورمش میام بعدا:  گفت و داد تکون سری

 رفت بیرون خونه از و شد آماده سرعت به و

 

 که بودم شده نگران برنگشت بازپاکان اما خوندم روهم نمازم من حتی و بود شده گفته مغرب اذان

 و ضعر ؟؟ بدم رو جوابش چطوری من میگرده بر بابا وقتی فردا و باشه افتاده براش اتفاقی نکنه

 قدم سرعت با ساعت های عقربه کاش ای و میشمردم رو هام قدم و میکردم طی رو خونه طول
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 ودنب گرفته کند دوی ی مسابقه ها ثانیه نمیگذشت دیر اینقدر زمان و شدن می هماهنگ من های

 من و میگذشت دیرتر بگذره زودتر زمان میخواستم قدر چه هر میکردند حرکت وار پشت الک و

 افکار تمام ناگاه به..... نداشتم پاکان از هم تلفنی شماره حتی نداشتم نگرانی و صبر جز ای چاره

 افکار نابودی و جنگیدن در سعی و آورد هجوم ذهنم به شیری راه کهکشان کل توی موجود منفی

 دختر از کیی با باز که نکنه..... داشتند بودم کرده پیدا پاکان به نسبت که خوبی های عقیده و مثبت

 اوقاتش از من به دادن اطالع بی و میگذرونه خوش داره نکنه.... کسیه ی خونه نکنه.... بیرونه ها

 دشعقی پاکان..... میزنم پا و دست نگرانی و دلواپسی توی اینجا من و میبره رو استفاده نهایت

 شدن عوض راجب چیزی اما.... کرده اشتباه موردم در که بود فهمیده بود شده عوض من راجب

 بغض ذهنم درون منفی افکار تحلیل و تجزیه با......نگفت میرفت که اشتباهی راه و عقیدش

 سرگرم برای آخر در نشد دادم انجام دادنش فرو برای هرکاری و نشست گلوم بر سهمگینی

 تزئین و خیارشور کردن خرد حال در.... شدم ماکارونی کردن درست مشغول خودم کردن

:  فتگ انرژی پر و شد آشپزخونه وارد بشاشی و شاد ی قیافه با... شد وارد پاکان که بودم ماکارونی

  سالم

 حسابی چسبیده بهش هاش خوشی:  پیچید ذهنم نجوای دل در و نشست لبهام روی پوزخندی

  شارژه

  گفتم حاضره شام بفرمایید و دادم سالمی تفاوت بی

 ؟ شده چی آیه: گفت و ایستاد من روی به روسریع

  هیچی: گفتم و انداختم باال ای شونه

 دهش چی بگو حاال نیستی خوبی گوی دروغ:  گفت و انداخت چشمهام عمق به نگاهی موشکافانه

 ؟؟؟

  نیفتاده خاصی اتفاق هیچ:  گفتم و انداختم رنگش عسلی چشمهای به تند نگاهی

 ردنبندگ این چی برای:  گفت ناراحتی با افتاد بود خدا قشنگ اسم که گردنبندی به نگاهش دوباره

  گردنت میندازی رو

 ؟؟ کنم چیکارش پس:  گفتم بهت با

  فرهوده طرف از ای هدیه آخه خب -
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 رو ماش کادوهای بود ها کادو نکردن قبول و قبولی به بنا اگه که نمیشناسه غیره و فرهود آقا هدیه-

 نمیکردم قبول هم

 که بود اخمی ی دهنده نشان که ریز خطوط همون با پوشوند رو اش مردونه ی چهره ریز اخمی

 ؟ بدی بهم قولی یه میشه آیه:  گفت من به رو بگیره رو جلوش میخواست

  باشه چی داره بستگی:  گفتم دلی دو و شک با

  بده قول نیست بدی چیز -

 ؟ برم باید من دره خودتوبندازته برو بگید شما شاید که نمیشه -

  کنی؟ اعتماد من به میشه نمیخوام هم رو بدت نمیگم چیزی همچین یه من -

 ؟؟؟؟ داره نامعقولی درخواست چه که میدونست خودش پاکزاد؟؟؟ پاکان به هم اون ؟؟؟ اعتماد

:  فتگ سریع پاکان که دادم تکون توافق عالمت به سری فقط پس نبودم شکستن دل اهل من اما

  نکن استفاده رو فرهود گردنبند وقت هیچ دیگه

  دارم دوستش نمیخوام، چرا؟؟؟:  گفتم تعجب با

 مدل دو گردنبنده همین کپ یکیشون:  گفت و آورد بیرون جعبه تا سه کتش جیب توی از سریع

 ات ظهر از که نیار هم نه من به بدی گردنبندو اون باید فقط عوضش در تو گرفتم برات هم دیگه

 کردم پایین باال رو تهران کل حاال

 

 !گردنبند دونه تا سه همین خاطر به

 

 بد های فکر پاکان مورد در داشتم من وقتی.... داشت ای معنی چه ها رفتار این... شد نمی باورم

 فرهود مدل هم گرنبندی من برای داشت اون نابود، رو شخصیتش ام منفی افکار با و میکردم

 ینوع به کدوم هر دیگه مدل دو و بود فرهود، اهدایی گردنبند خود مثل دقیق یکیشون.... میخرید

 دنبای چی برای بود چی اینکارهاش دلیل.... بودن کشیده تصویر به رو خدا زیبای اسم متفاوت



                 
 

 

 زایری فاطمه و آقایی نازنین | پدرم مرگ ازای در  رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

172 

 

 رایب اینکارهاش و ها حسادت این اصال ؟؟؟ قبول اونو گردنبد و نمیکردم قبول رو فرهود گردنبند

 ؟؟.... بود حساس فرهود رو اینقدر چرا بود چی

 

 حرف به ؟؟چرابایدمطیعانه گردنم پاکانومینداختم وهدیه پاکان به فرهودرومیدادم چرابایدهدیه.....

 لیلد درمیاوردم؟هیچ فرهودروازگردنم وهدیه میکردم میدادم؟؟؟چرابایدخواستشوقبول گوش پاکان

 همینومیخوام من نه:گفتم قاطعانه بخاطرهمین کنم نبودتاخواستشوقبول منطقی

 مفهموشودرک ونه معنیشو نه که طوری...کرد نگاهم طوری یه...کردم فرهودرولمس وگردنبندهدیه 

 رفت؟ یادت دادی اماتوقول:گفت که بودم نگاهش کنکاش مشغول گیج...کردم هضم ونه کردم

 دادم وتکونسرم فقط من درضمن چیه میخوایدبگیدوخواستتون شماچی نمیدونستم من- 

 کردی تعبیرش قول به خودت وشماواسه

 آیه؟: باالرفت کمی صداش

  بله؟:شاکی هم وکمی کردم نگاهش ومستقیم صداموباالبردم هم من

 .میکنم خواهش:گفت زدوبامهربونی لبخندی کردویدفعه نگاهم خیره خیره

 مهم بازکرده؟چراانقدربراش خواهش به لب بودکه مهم براش تاحدی قضیه این...برد ماتم

 آشفته چرا؟ذهنم...فرهود به اونم میکرد بایدحسادت چی بود؟امابرای حسادت بود؟واقعادلیلش

 یه فقط من...رونمیدونستم کدومشون هیچ جواب که بزرگی های سوال بودازعالمت

 حدس تونمنمی حتی که احساسی ویه نیست ومعمولی عادی رفتارپاکان اینکه اونم چیزیومیدونستم

 یرهخ که لحظات تواون...پنهونه پرتمناش ونگاه خواهش این پشت چیه واسمش چیه ازجنس بزنم

 رفتنگ نادیده توان قلبم نه دیگه که دیدم توشون چی نمیدونم بودم عسلیش شیرین نگاه به

 . قبوله باشه:زبونم نه داشت درخواستش خواهششوردکردن

 کش منم لبهای ناخوداگاه..کرد منومسخ نگاهش وبرق زدن برق وچشماش شد عریض لبخندش

 اومدن

 اییلبخنده... میکردم عادت میکردن لبهام روقالب خودشون زورکی که لبخندهایی به داشتم دیگه

 مکررم لبخندهای که بود چندوقتی...میشدن لبهام اراده بی اومدن کش مسبب وقته خیلی که

 ابازندهب که انگاری کنارمه پاکان که وقتایی...بود کنارم... بود بابازنده که مینداخت منویادوقتایی
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 لبخندازرولبهام هم لحظه یک حتی میزد پدرم حیات نبض که هایی موقع اون...باباهست... ست

 که انگاری...میشه لبهام لبخندمهمون مدام هم کنارمه پاکان وحاالوقتی...محونمیشد

 این ینب نمیتونم حتی...دارن فرق تااسمون زمین فاصله به وپاکان من بابای هرچندکه...باباکنارمه

 نباباوپاکا...میشه له ها ازتفاوت زیردنیایی ترازو چون وبسنجمشون بذارم قیاس  ترازوی دومرد

 ینمبش گوشه یه هم سال اگرسالهای که دارم ویقین...باطن ونه ظاهری نه ندارن بهم شباهتی هیچ

 ممورده یه حتی دومردبگردم این بین شبهی وجه یه دنبال به توافکارم وخوابیدن خوردن وبدون

 خوب کنارهردوشون من حال...ها وجودشباهت هاوعدم تفاوت این باتمام... پیدانمیکنم

 شیدهک آتیش منوبارهابه ورفتارش حرفاش وبانیش کرده اذیتم تاحاالخیلی پاکان بااینکه...بود

 لومنامع برام دلیلش... کنارشم که وقتایی لمحا بودن خوب به امابایداقرارکنم کرده وخاکسترم

 نگاهش میکنه نگاهم وقتی...میکنه حالموخوب صداش میزنه حرف وقتی ولی ونامفهمومه

 لیمویی احساسات... میکنه خطابم خودش کوچولوی خرگوش که ووقتی...میکنه حالموخوب

 حال هازی میکنه لبریزم که وغریب عجیب احساساتی...بدنموفرامیگیره های سلول تمام وجادویی

 رامب هم قلبم قرارونامنظم بی های تپش حتی که اونقدرخوب... خوبم کنارشم وقتی...وخوش خوب

 نممیک حس وکنارمه کنارشم وقتی...خوشاینده هم افتادم شماره به های نفس حتی...خوشاینده

 ستد به دست کائنات تمام وانگار میشه متوقف وزمان ایسته می ازحرکت ساعت های عقربه حتی

 مببر تالذت...بودبشم شده شیرین تازه تازه که دروجودش تاغرق... کنم نگاهش تامن میدن هم

 شیرین خلسه ویک اراده بی لبخندهای...خیره های نگاه... واون باشم تامن...بودن ازدرکنارش

 رهخی واره ایکس باشه اشتباهی شایدواژه دوباره البته...دوباره... فروبریم درش که ترازشیرین

 وچقدراین...من چشمای به واون اون وزیبای درخشان دوگوی به من...هم چشمای به بودیم

 های تپش احترام به باردیگه یه که وچقدراززمان...بود خوب چقدرحالم...بودن شیرین لحظات

 تهرش قلبم منطق بی وانتظارهای زودترازتصورات که...بودم بودممنون ایستاده من قلب نامنظم

 توسط اونم...شد گسسته بودن کرده وصل هم روبه هامون نگاه نااشناکه های ازاحساس هایی

 :پاکان

 وبنداز کن ازایناروانتخاب اونودربیارویکی نکن وقتوتلف دیگه خب

 درحالی میدونست کردن تلف رووقت مون خیره های نگاه پاکان...ازکارافتاد ای لحظه برای ذهنم

 تمام...ارزشمندبودن سردرنمیاوردم ازش که ای پیچیده بادالیل من هابرای نگاه همین که

 احساسات نه دیگه... رفت ازبین خوبم حال...خوبم وحال بادرفتن به یکباره به خوبم احساسات



                 
 

 

 زایری فاطمه و آقایی نازنین | پدرم مرگ ازای در  رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

174 

 

 من...بود گرفته غم رنگ بفهمم اینکه بدون که ونگاهی بودم من فقط...خوب حالم بودونه خوب

 هک غروری وقت تایه کنم ظاهرآرومموحفظ کردم سعی...بود نابودشده باچندکلمه که ای وآیه بودم

 هزنجیرهدی وقفل گردنم پشت بردم دست...دارنشه بودخدشه زندگی تواین تنهاداراییم انگاری

 شخود گردن انداخت کشیدوسریع ازدستم پاکان اوردم دستموپایین وهمینکه فرهودروبازکردم

 انداختیش؟ چراخودت:پرسیدم زده بهت بزرگ تعجب یه جاشودادبه تونگاهم غم...

 وسطلت حتمامینداختمش خدانبود اسم اگه:گفت دستشوروکانترمیذاشت توی ای جعبه که درحالی

 دور خداروانداخت اسم امانمیشه اشغال

 اش چهره...بود پاکان مردشبیه این...برابرشد هزاران هیچ دوبرابرکه تعجبم شدم شوکه

 که داشتم شک بودامامن پاکان مشابه وخصوصیاتش صورتش جزایا همه... نگاهش...صداش...

 حتی که یپاکان... تودریا،توگناه بود،امانه غرق که پاکانی...باشه پاکان میتونست چطور...باشه پاکان

 بودچراانقدرغرق اگرمعتقدوباایمان...بود خداحساس اسم چرابه...نبود پاک سرسوزنی اندازه به

 وخدارودوست خدانشناسه پاکان که وفکرمیکردم میکردم قضاوت چرامن اما...بودتومعصیت

 هک دیدارمون؟بخاطرشبی نیست؟بخاطراولین درستی ادم میگفت فرهودکه نداره؟؟؟بخاطرحرفای

 هک کرده؟یابخاطرروزی سپری وغریبه دخترنامحرم یه پیش داشتم یقین مکالمش بخاطرشنیدن

 اکانپ چون فکرمیکردم دیدم؟چرامن المسه حالت ترین تونزدیک دخترنامحرم روبایه تودربنداون

 قشعالی رووشایدهم عقایدش...رو شرایطش...آدمو یه میتونستم خدانشناسه؟؟؟واقعامن گناهکاره

 هگر هم به رودیدابروهاش زدم بهت نگاه داشتم؟وقتی نداشتم، قضاوت حق ؟من...کنم قضاوت رو

 ...من پیش چندلحظه کردمثل کردودلخورنگاهم غلیظی اخم... خوردن

 **پاکان**

 اکانیپ گرفتن شکل مسبب که ازلعیایی...بود سرتاپاگناه که ازجسمی...ازخودم... ازآیه گرفت دلم

 اگرهمخوابیاش... اونونمیدیدم گناه اگرمن...بود لعیامسبب...بود خدانشناس ازدیدآیه بودکه

 اگرچشم شایدم...نمیشدم نامحرم دخترای همخواب شایدهیچوقت رنگارنگونمیدیدم بامردای

 یه باباکه مثل بودم مردپاک یه االن متنفرنمیشدم هاش وهمجنس وازخودش روگناهاش میبستم

 واقعاپاکان االن رونمیدیدم بدکاره زن اون های ناپاکی شایداگه...میخورن قسم دنیارواسمش

 دنیاروانداخت غم تمام میدونستم معنیشوخوب که بانگاهش آیه!پاک به منسوب...بودم

 ودومنب گذشته الخطابودن ممکن ازسقف گناهام بااینکه...نبودم پاک بااینکه...دلخورشدم...تودلم

 باشم ونخواسته باشم شایدتاحاالنتونسته امامن ومعصیت گناه ازهرنوع لبریزبودم
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 خدارودوست میشه اصالمگه...داشتم دوسش...بشناسم اندکم های خداروبیشترازدانسته

 داشته...خودشو...نداره خودشودوست انگارکه نداره خدارودوست که ؟؟؟کسی...نداشت

 هی مگه...داشت؟ امکان مگه... میتونستم مگه...نداشت میشدخدارودوست مگه...عزیزانشو...هاشو

 دندون پایینشوبه دلخورمودیدلب نگاه خدارونداشت؟وقتی داشتن دوست اجازه درگناه غرق آدم

 ...من...من:گفت کنه خودشوتوجیح میکرد سعی که وبالحنی گرفت

 ینکها میگی حتماباخودت بشی شوکه داری حق بگی چیزی نمیخواد نه:حرفش وسط پریدم سریع

 ارمد امادوسش خدارونمیشناسم من درسته خداروبشناسه چطورمیتونه فرورفته توگناه تاخرخره

 زباله توسطل اسمشوبندازم نمیتونم

  نگفتم؟ چیزی که من قاپاکانا:گفت کردم حرفموتموم همینکه

 رو طرفش نظر و افکار تمام مقابل طرف که کافیه نگاه یه بشه گفته چیزی نیست الزم گاهی-

 و چیزها با و شدم ذهنت توی نظرات و افکار این ایجاد مسبب خودم که میدونم کنه درک و بفهمه

 حد این در من از افکارت که طبیعیه کامال امر یه این دیدی و شنیدی من از که هم حرفهایی

  باشی داشته رو خدا اسم انداختن دور انتظار من از که باشه مسموم

 و یستن آیه به متعلق فقط میدونستم که عقایدی از دلگیری و ناراحتی با بزنه حرفی خواست تا

 هب زدم بیرون آشپزخونه از باشه هم میکنن آمد و رفت من با که افرادی تمامی ی عقیده ممکنه

 نظوریم من کنید باور پاکان آقا: گفت و اومد سمتم به آبی لیوان با همراه آیه که نکشید ای ثانیه

  نداشتم

 اکانپ آقا نه پاکان اوال: گفتم و انداختم بهش تند نگاهی غیض با هاش گفتن پاکان آقا از کالفه

 که تمنیس ادمی واقعا من داری حق هم تو خب نمیشم دلگیر ازت من کنی سفسطه نکن سعی ثانیا

  باشم داشته رو تو اعتماد لیاقت

 یدمگهنگ اینطوری خدا رو تو: گفت سریع بود زدنش حرف چاشنی همیشه که خجالتی و مهربونی با

 ملتح من نباشید دلگیر من از خدا رو باشم؟تو داشته رو آدما کردن قضاوت توانایی که کیم من

  ندارم رو باشه ناراحت ازم کسی اینکه

  "نازنازی خرگوش بشه ناراحت تو از میاد دلش کی آخه ":کردم زمزمه خودم با دلم تو
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 دهمون راه خیلی هنوز زدم بهت که هایی تهمت تالفی میگیرم رو این نداره موردی: گفتم آیه به رو

  راهم اول تازه جبران، برای

 نه.... نه: گفت و داد تکون نفی عالمت به رو دستاش سرعت به زده شتاب و تند حالتی با اما آیه

 فراموش رو شما کارهای و حرفا دیگه من اصال ندارم رو تالفی یا انتقام قصد اصال من نه...

 

 ذشتهگ اتفاقات با رو ذهنم نداره دلیلی میکیند اعالم شده تموم رو رفتارتون شما که وقتی کردم

 نه؟ مگه محروم حال زمان از بردن لذت  از خودمو و کنم مشغول

 صحبت وقتی خودمونیم ولی میگی درست: گفتم دادمو تکون حرفهاش تایید عالمت به سری

  میکنه نصیحت رو اش کننده مراجعه داره کاربلد روانشناس یه انگار میکنی

 هب لحظه قلبم ضربان شد قلبم ریز های لرزیدن باعث خندیدنش ریز ریز خندید شرم با و ریز

 من دیکر فراموش: گفت لب بر لبخندی با ،آیه پیش از تر منقطع هام نفس و میرفت تر باال لحظه

  ام بالینی روانشناسی دانشجوی

 قشنگش های خنده با که ای دگرگونی و حال و حس از آیه فهمیدن و رفتنم لو از ترس و هول با

 میگی راست آها: گفتم و شدم بلند جام از سریع بود شده باعثش

 بودمنگاه افتاده راه به اتاقم سمت به ال و هول با که من به تعجب با  آیه  رفتم اتاقم سمت به

 کنم جذب انرژی و کنم استراحت یکمی بهتره ام خسته خیلی راستش: گفتم و برگشتم میکرد،

 یتاذ کوچولو خرگوش نکرده خدایی که بدم پس جواب بهش باید برگشت بابا که شب فردا چون

  باشه نشده

 نمیخورید؟ رو غذاتون: گفت شیرین لبخندی با آیه

  بهتره کنم استراحت یکم ندارم اشتها دیگه اینکه هم افتاده دهن از و شده سرد هم دیگه نه-

  بخیر شبتون فعال پس بخوابین خوب:  گفت مهربونی با و شد بلند جاش از آیه

 و دمبو "همچنین": گفتن به قادر فقط مهربونش و لطیف لحن و دلنشین لبخند از مست و گنگ

 ..... در پشت رفتن وا و اتاقم در کوبیدن
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 کنمم غیر رگهام توی حرکتش و شده منجمد بدنم تو خون میکردم احساس و میکرد گز گز بدنم

 نمیدونم دش می بیشتر لحظه هر سینم ی قفسه به وارد فشار و میکوبید سینم به شدت به قلبم...

 شده دگرگون اینقدر حالم آیه از لبخند یه بادیدن فقط که اومده سرم بالیی چه

 عیس عمیق و تند های نفس با.... نمیکردم پیدا حالم این برای دلیلی میکردم حساب که جور هر

 .... کنم کم بودم شده دچارش که ای احوالی بد از کمی میکردم

 ریشه بودم کرده صرف که ای انرژی اونهمه خاطر به وجودم توی که ای جونی بی و حالی بابی

 یکم کردم رها نرمش تشک رو خودمو رسیدم تخت به همینکه... رفتم تختم سمت به بود دوانده

 مغز ماا بگیرن آروم بودن نوسان در سنگینم وزن پریدن از که تخت فنر ارتعاشات که کشید طول

 بودن آورده هجوم ذهنم به دنیا توی موجود احساسات و افکار تمام بود نوسان حال در همچنان من

 دل و خیال و فکر همه اون تمام ی نتیجه... بشن من خواب مانع تا میکردن رو اشون سعی تمام و

 ینیسنگ پتک لحظه هر آهنگری یه مثل که دردناک سردرد یه و عصبی خوابی بی یه شد مشغولی

 خیره سفیدیش به اتاقم سقف مات همچنان من و بود شده صبح8 ساعت.... میکرد وارد مغزم به

 ور افسارشون و کنم کنترل رو خودم سامون سرو بی افکار کمی حداقل میکردم سعی و بودم شده

 .... بگیرم دست به

 غلت عصبی و بودم شده کالفه شد نمی ایجاد تفاوتی هیچ اما میکردم تالش اینهمه اینکه از

 دهش رو امشب خوابی بی و پریشب خوابی بد خستگی و بخوابم ساعت یک برای حداقل تا میزدم

 ... بیارم در درمونده تن این از درصد ده برای

 تخت روی تعجب با آیفون زنگ صدای با که بودم افکارم و ذهن و خودم میون جدال درگیر هنوز

 .... کرد پیدا انعکاس ذهنم تو( باشه میتونه کی یعنی) ای کلیشه سوال و نشستم

 کالفه آیفون ی دوباره اومدن در صدا به با چون نکردم پیدا گمان و حدس برای فرصتی اما

 ادافت کوچولو خرگوش یه به نگاهم ازش شدن خارج و اتاقم در کردن باز با پریدم پایین تخت از

 به دمیکشی که باالیی بلند ی خمیازه با همراه خوران تلو تلو و بود نپریده سرش از هنوز خواب که

 که دبو آیه این آخر در و نداشتم بر قدم از قدم حتی بودم شده آیه محو اونقدر میرفت آیفون سمت

 زده رو ما ی خونه زنگ صبح 8:30 ساعت که کیه که بود مسئله این حالل من از زودتر و داد جواب

 ؟.....
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 خیره ریدمیپ پایین و باال ذوق با که آیه به و برداشتم دست پیچیدم درهم افکار از آیه جیغ صدای با

 نمببی که افتادم راه به کنجکاوی با سرش پشت هم من ناچارا و شد خارج خونه از سریع آیه شدم

 به که نازنازی خرگوش یه عین درست کرده زده ذوق رو آیه اینقدر که ناخوانده مهمون این کیه

 .... میکنه ورجه و ورجه و میپره پایین و باال شادی از اون و میدی هویج یه بهش جایزه عنوان

 یادب شب نبود قرار مگه زد خشکم راه وسط چمدون تا چند همراه به خونه حیاط وسط بابا دیدن با

 ؟

 احوال و سالم یه از بعد و کرد بابا با کردن بش و خوش به شروع و وایستاد بابا کنار سرعت به آیه

 به ور حیاط که هایی پله باالی که من به نگاهی که داد رو فرصت این بابا به باالخره کامل پرسی

 زهبندا میکردم وجب دلتنگی با رو بابا مهربون ی چهره جز جز و بودم شده خشک میرد وصل خونه

  است بنده از سالم خان پاکان: بگه بشاشی و شاد لحن با و

 باشه: گفت خنده با بابا کشیدمش آغوش در سخت و سفت و رفتم سمتش به دلتنگی و شادی با

 ... بود شده تنگ برات دلم منم جان بابا باشه..

 دهش مهربون اینقدر که دادی بچه این خورد به چی: گفت و برگردوند آیه سمت به سرشو بهت با

 ؟؟ جان دختر

 م دیگه نکنه درد دستتون: گفتم دلخوری با

 

 ؟ دیگه نبودم مهربون من که اینه نظورتون

  میخوره بر مهربونی به جان بابا نگو: گفت و کشید شونم به دستی بابا

  نکنید دعواش که میکنه لوس خودشو داره باباجون: گفت خنده با آیه

 بابا دست تو گوشم که کردم نگاه بود کرده رو برام شیطونشو روی اون جدیدا که ای آیه به بهت با

  کنم آدمش تا بگو بابا دختر کرده چیکار مگه: گفت ای جدی نیمه شوخ نیمه لحن با بابا شد مشت

 که بینممی: گفتم و انداختم میزد موج شیطنت و خنده توش که نگاهی آیه به انداخته باال ابروهای با

 شده شیطون خیلی کوچولو خرگوش
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 هب دو حالت با سپس کرد دراز برام زبونی بابا چشم از دور و رسوند اعال حد به رو شیطنت هم آیه

  کنم درست صبحانه میرم من: گفت و دوید خونه سمت

 ... افتاد تلپی و کرد گیر پاگرد به پاش اول ی پله سر اما

 تمام طی رسوندم آیه به خودمو عجله با و کشیدم بیرون بابا گرم آغوش از رو خودم نگرانی با

 نگاه بشه جمع خاطر آیه سالمتی مورد در قرارم بی قلب تا میپرسیدم سوال آیه از که مدتی

 ...میکردم انتهام بی های سوال ی بدرقه رو بابا مشکوک

 

 ردنک آماده مشغول تیز و تند آیه رفتیم خونه سمت به همگی آیه ندیدن آسیب از اطمینان از بعد

 کافانهموش بابا بودیم نشسته خوری غذا میز پشت هم روی به رو منتظر هم بابا و من و بود صبحانه

 فقط و زیر بودم انداخته سرمو بودم داده که شدیدی گاف خاطر به هم من و بود شده خیره من به

  بود؟ آمیز موفقیت سفر: کردم زمزمه

  شد بسته داد قرار آره: گفت کنه جا جابه ای ذره رو شکاکش نگاه اینکه بی بابا

  خوبه: گفتم و دادم تکون سری

 با و کرد کامل رو صبحانه ،میز میز روی قندون گذاشتن با آیه که بزنه حرفی دوباره خواست بابا

 بابا دختر خب: گفت و کرد نگاه بهش محبت با بابا آیه نشستن با شد بابا صحبت مانع نشستنش

 ؟ نکرده اذیتت که پاکان آقا این ببینم کن تعریف

 رو تو نک نگاهش بابا: گفتم بابا به رو بگه چیزی ازاینکه قبل اما انداخت من به شیطانی نگاهی آیه

  نهک خراب شما پیش منو و بگه دروغ میخواد که معلومه پلید لبخند این شیطانی نگاه این خدا

 رفتگ خودش به مظلومی ی قیافه و داد تغییرحالت سریع آیه... انداخت آیه به نگاهی خنده با بابا

 میزنید؟ ناروا تهمت چرا مگه گفتم چی پاکان آقا وااا: وگفت

 اون کوچولو خرگوش برو: گفتم میکردم خوردن برای آماده رو عسلم خامه ی لقمه که حالی در

 ... نمیاد در جور من با جوره هیچ ذهنته تو که چیزی
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 هب لقمه کردن پایین باال بار هر با رو آیه مردمک و دادم تکون آیه جلوی تهدید عالمت به رو لقمم

 پاکان اآق نه پاکان میگم که باره صدمین: گفتم دهنده اخطار لحنی با میکردم هدایت پایین و باال

.... 

 بود کرده هول که آیه پرید گلوش به چایی من حرف شنیدن با بود چایی خوردن حال در که بابا

  خوردن تکون و بابا های سرفه اما گرفت بابا دهن جلوی و ریخت پرتغال آب لیوانی سریع

 و انداخت من به نگاهی ترس و استرس با آیه ریخت میز روی پرتغالو آب تمام بابا شدید های

 دست از ننشستی چرا پشتش بزنید کنید کاری یه کشید جیغ سریع دید گنگ و گیج رو من وقتی

  رفت

 گفت خنده با شدیدش های سرفه با همراه و نبود بردار دست هم حالت اون تو حتی بابا

 ... بود.. خل... بچگی... از..ا.... کن ولش..ول...و:

  من نمهربو پدر لطفته نظر: گفتم طعنه با بابا پشت به زدن ضربه حین شدم بلند جام از اخم با

 بابایی؟ شدی ناراحت: گفت و گرفت دستمو برگشت عادی حالت به ضربه چند از بعد بابا

 ؟ بشم ناراحت باید چی برای اصال نه: گفتم معنیش بی سوال از کشیده هم در اخمایی با

 من فتوح رپ روح نثار لوسی لب زیر باشه داشته کردنی صحبت فرصت بابا اینکه از قبل سریعا آیه

 ؟ گفتی چی تو: گفتم دختر این ی شده نمایان تازه های گری پرو از بهت و تعجب با کرد

  لوس گفتم: گفت و بهم زد زل تخس

 شد بلند اش قه قه و نیاورد طاقت بابا دیگه

 

 خترد این کرد نگاه من به اخم با متقابال و شد کمر به دست که کردم نگاه آیه به تهدید و اخم با

 یهآ که نمیکردم هم رو این تصور حتی کرد زده شگفت منو جدیدش رفتار با اندازه از بیش امروز

 هک داره ای خانومانه و وارانه ملکه رفتار که آدمیه یه لعیا مثل میکردم فکر باشه دختری همچین

 در در سعی و فامیل زنهای به دادنهاش پز و کاریش کالس میگذره مغزش توی که چیزی تنها

 امالک شخصیت یک لعیا با مشترکش عالیق عین در که دختری آیه این اما اون و این چشم آوردن

 و تشیطن که شخصیت یک االن و وجود تو شده ریشه پاکی یک ذاتی نجابت یک داشت متفاوت
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 که بار هر میریخت هم به منو ذهنی معادالت تمام آهسته آهسته آیه شده حل درش طبعی شوخ

 ی مهه که میکرد رو،رو نهایتش بی شخصیت از دیگه ی تیکه یه شناختمش کامال میکردم حس

 هفرشت این از شناختی ابدا که میکردم اعتراف خورده شکست من و شکست می درهم رو هام باور

 !نداشتم زمینی ی

 بالفاصله آیه نشستم میز سر و کردم ول رو آیه نهان های شخصیت مورد در کردن فکر باالخره

 قرار همگ رسیدید زود اینقدر شد چی بابا: پرسید بابا از بود کرده درگیر هم منو ذهن که رو سوالی

  بیاید؟؟؟ شب نبود

  بیام؟ شب برم ناراحتی: گفت لبخند با بابا

  که نداره کردن قهر دیگه پرسیدیما سوال یه: گفتم بابا به رو

 اومدم و کردم کنسل رو بگیرن بود قرار که جشنی همین سر بود نمونده هم کاری نداشتم حوصله-

  بگذره خوش بهم بیشتر تا خودم های بچه پیش

  اومدید خوش: گفت خودشیرینی با آیه

 و آورد سالن به رو بود آورده خودش با سوغاتی عنوان به که رو چمدان تا دو بابا صبحانه از بعد

 به که رو هایی چمدان از یکی اول همون بابا کرد هامون سوغاتی دریافت به دعوت رو ما همردوی

  توهه مال این جان آیه خب: گفت مهربونی با و داد هل آیه سمت به بود زرشکی رنگ

 فقط میومد هاش انگشت الی از زور به که صدایی با بود دهنش رو دستاش تعجب از که آیه

  ممنون واااای: بگه تونست

 دمکشی خودم سمت به اونو سریع منه به متعلق باقیمونده چمدان قطعا اینکه از شاد و خوشحال

 ؟ میکنی چیکار هی: گفت و گرفت رو چمدان از ای گوشه سریع بابا که

  میدارم ور هامو سوغاتی: گفتم و کردم نگاهش گنگ

 داد و آورد در چرم کمربند و پول کیف ست یه و شلوار و کت یه پیرهن  یه چمدون از سریع بابا

  سالمت به سوغاتیت اینم: گفت و بهم

 وسایلی به بهت با
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 زا پر چمدون و آیه سمت به نگاهمو انداختم نگاه بود شده چیده روم به رو سوغاتی عنوان به که

 ..... چرخوندم میکرد نگاه رو دونش به دونه ذوق با که سوغاتیش

 دل شهمی کهنه بازار به میاد که نو میگفتن خوب ها قدیمی که واقعا: غریدم بابا به رو غیض با بعد

 .... آزار

 ؟ شدم قائل تبعیض کی من بابا حرفیه چه این: گفت سریع بابا

 بعد و انداختم بود آیه بغل تو که کوچولویی خرس و چمدون به  نگاهی اول سفیهانه اندر عاقل

 طفتمال با گفت آیه که ایشی از بعد و شد منظورم متوجه که بابا چرخوندم بابا سمت به رو نگاهم

  نیستی بچه دیگه که تو جان پاکان بابا ای: گفت

 ... دیگه ام بچه من که اینه منظورتون پس: شد بلند آیه آلود اعتراض صدای

 ذره هی میرم ام خسته خیلی من اوووم: گفت و شد بلند جا از سریع بود کرده گیر حسابی که بابا

  بیرون بریم بعدش تا میکنم استراحت

 خوابی بی از ناشی چشم سوزش و سردرد رفتم اتاقم سمت به و شدم بلند جام از سریع منم

 ... نمیداد من به رو بودن بیدار مهلت دیگه دیشب

 و خستگی با بابا ورود و شدنش باز متاقبش و در ی تقه صدای با که بود گذشته ساعتی سه

 ؟ یدینخواب دیشب مگه: پرسید سریع بابا که شدم خیز نیم سرجام سریع خواب از خمار چشمایی

  نبرد خوابم نه: گفتم راستشو ناچارا

 ؟ چرا: گفت و نشست تخت ای گوشه

 گفتم صریح و انداختم باال ای شونه همین خاطر به نداشتم سوالش این برای جوابی دیگه

 و خواب و آدم سر به میزنه یهو نمیشه سرش منظق و دلیل که خوابی بی دلیل بی همینطوری:

  میگیره آدم از رو آرامش

 و کشید تالش از دست نتیجه بی معمول طبق اما دوخت چشمام به رو نگاهش موشکافانه بابا

 ؟ کردید حل رو مشکلتون ؟باالخره شدی خوب آیه با: گفت
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 . کشیدم باالیی بلند ی خمیازه بعدش و دادم تکون تایید عالمت به سری

 ؟ شد حل مشکلتون که شد چی-

 تمام تو که دختریه بهترین آیه است، ناجوانمردانه زد چوب یه با رو همه نمیشه بود تفاهم سو یه-

  دیدم عمرم

 گهدی رسیدی نتیجه این به باالخره که خوشحالم: گفت و داد تکون تایید عالمت به سری بابا

  میکردم شک آیکیوت به داشتم

  کنیمی شخصیتم ترور داری برگشتی وقتی از هست حواست بابا: گفتم و کردم نگاهش چپ چپ

 ؟ ؟من کی: گفت خنده با بابا

 تحویل بهش رو پس نه پس ی جمله تونستم راحتی به انداختم سمتش به که تیزی و تند نگاه با

  بیرون بریم میخوایم شو آماده: گفت و شد بلند جاش از خنده با بابا بدم

 تازه ای هخست من پدر بخواب ؟بگیر کجا آخه: گفتم و کوبیدم تخت تشک روی دستامو نارضایتی با

  برگشتی مسافرت از

 وابیدمخ هواپیما تو من خان تنبل ببینم پاشو: گفت و کشید پایین تخت از و گرفت دستامو بابا

  پاشو تنبل پاشو

 ناحس نحو به رو من کردن بلند ی وظیفه بود شده مطمئن حاال که بابا شدم بلند جام از کالفه

 دایص که حیاط سمت رفتم آماده و پوشیدم لباس سریع زد بیرون اتاق از خوشحالی با داده انجام

 به پی رت سریع تا رفتم پیش بیشتری سرعت با کنجکاوی با میومد ازش بابا های خنده و آیه جیغ

 و دبودن افتاده هم دنبال که آیه و بابا دیدن با ببرم آیه شادی سر از های جیغ و شادمانه های خنده

 حوم تفاسیر این تمام با اما دادم تکون تاسف عالمت به سری میکردند دنبال رو همدیگه شادی با

 دندون و میکشید رخ به رو مرتبش و سفید های دندون که دل ته از لبخند بودم آیه شاد ی چهره

  زیباش رنگ گندمی پوست و سرخش های لب بین ما  که هایی

 یآهو یه مثل که ای آیه و میخورد تکون باد توی که چادری... بودن شده عالم سفیدی ترین زیبا

 ...میرفت اونور و اینور پا گریز
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 ونبراش باد توی معشوقشون موهای رقص دیدن ی موقعه که جنونی از میکنن تعریف همه همیشه

 ازمنچطور که ندیدن باد تو رو دختر این رنگ سیاه چادر رقص اونا که مطمئنم من اما میفته اتفاق

 ...میکنه دلبری

 و دش می تنگ داشت نفسم میداد دست بهم داشت لعنتی قلب تپش اون دوباره شد تموم طاقتم

 ... شدن می سرگردون ذهنم تو بیشتر و بیشتر آیه فرد به منحصر جزئیات لحظه هر

 ازیب ،دنبال دیگه بریم خب: گفتم بابا به خطاب سریع دیگه نفسی تنگی از جلوگیری برای

 ؟ وسط این چیه کردنتون

 ور کردن زندگی معنی هنوز گرفتی عمر خدا از سال اینهمه: گفت و داد تکون سری خنده با بابا

  بریم ماشین تو بشینین بدویین نمیدونی

 تسم به گارسون وقتی غذا، سفارش برای منو کردن چک حال در و بودیم نشسته رستوران توی

 مخلفات به حرفم هنوز که دادم رو جوجه پرس سه سفارش خواهی نظر بدون سریع اومد ما

  میخوام کوبیده ؟من چی یعنی عه: گفت آمیز اعتراض لحنی یا آیه که بود نرسیده

  نمیخوره درد به کوبیده: گفتم خشن

  میخوام کوبیده من: گفت فقط تخس

 کل هب اشتیاق و ذوق با فقط و سینما بود اومده انگار که هم بابا شم وارد مالیمت در از کردم سعی

 .... بود شده خیره دوتا ما کل

  نمیخوره درد به کوبیده نکن لج آیه-

  میخوره درد به خیلیم-

  نبود منو غذای ارزونترین که میخورد درد به اگه-

  هست که ترین خوشمزه باشه ارزونترین-

 ؟ میکنی اصرار الکی چرا آخه ریختن چی کوبیده تو نیست معلوم اصال-

 کو من: گفت بود شده بلند اندکی که صدایی تن با و شد بلند میز زیر از کوبیدنش پا صدای
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  میخوام بیــــده

 سفارش سلطانی پرس سه گارسون به خطاب که بابا صدای که شدم خیره بهش عصبانیت با

 ... برداریم دست امون چشمی های کشیدن نشون و خط از آیه و من شد باعث میداد

 و هآی با کردن کل کل ذره یه و بستنی خوردن از بعد پارک رفتیم آیه خواست به غذا خوردن از بعد

 سر سمت اون به مون سه هر ما نیمکت از تر اونور کمی ی گریه صدای شدن بلند با بابا

 لندب آیه معطلی بی میکرد گریه و بود خورده زمین که توپولویی ی بچه دختر دیدن با چرخوندیم

 اب دقیقه دو همون تو حسابی که آیه اما اومد بچش سمت به دخترک مادر دوئید سمتش به و شد

 اون با بازی مشغول مادربچه ی اجازه با بود برده هوا به رو دخترک ی خنده و بود شده جور بچه

 حین که هایی چشم اون و بود کرده قاب رو خوشگلش صورت که سیاهش چادر بود شده کوچولو

 بودم دیده عمرم چندسال این توی که بود ای منظره ترین زیبا میزد برق بچه اون با زدن حرف

 توی موجود پارادوکس اینهمه توی که دختری از عظیم احترام یه بودم قائل احترام آیه برای

 هنوز و بود سالم هنوز بود پاک هنوز خودش ضد اوقات گاهی و متفاوت آدمای اینهمه با تهران

 تا که منی برای اسطوره یه بود قدیسه یه آیه...خداداد سرهنگ از ارزشمند یادگاری یک محترمانه

 متحر میکشه سرش به چادر اگه که بودم ندیده رو دختری بودم ندیده اصول مبنای بر دختر حاال

  داره نگه رو چادر اون

 رگوشخ این ی برازنده عجیب شعر این و میشد پایین و باال ذهنم تو شعر دوبیت فقط آیه به خیره

  بود کوچولو

  کرد آب را دلم شیرینت های گرفتن رو*

  کرد قاب را نیلوفری رخ آمد روسری

  چادرت رنگ مشکیست چرا میفهمم تازه

 * کرد جذاب اینقدر شب تاریکی را ماه

 همچنان رو من وقتی کرد جلب من به رو توجهش کوچولو خرگوش به مدتم طوالنی موندن خیره

  برگردوند بچه سمت به رو سرش سریع و گرفت رنگ هاش گونه دید خودش به خیره

 * آیه*



                 
 

 

 زایری فاطمه و آقایی نازنین | پدرم مرگ ازای در  رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

186 

 

 نگینس نگاه یه مدام میکردم بودبازی نگین اسمش که نازنازی دخترکوچولوی بااون که مدتی تمام

 نیاوردم طاقت دیگه...میومد دنبالم میرفتم هرسمتی که خیره سنگین نگاه یه میکردم حس روخودم

 ردمک دنبال مسیرنگاهو بود شدن درصددله من نحیف وجسم ترشد سنگین خیره نگاه که وقتی

 یکتو فقط شایدهم شدیدتوچندلحظه گرمای حس یه...گرگرفت وجودم تمام... پاکان به ورسیدم

 شدیدروبه گرمای ازاون میسوختم داشتم.کرد تبدیل داغ کوره یه به معمولیو بادمای من لحظه،

 سریع...خوشایندبود طورعجیبی به برام آتشفشانیش های فوران باتمام بایداقرارمیکردم که داغی

 همراه هب نگین بعدازرفتن...کار ازاین میکردنم نهی بدنم های سلول تمام بااینکه نگاهموگرفتم

 ؟ داری دوست هاروخیلی بچه معلومه:بالبخندگفت بابا که پیوستم باباوپاکان به مادرش

  عاشقشونم خیلی:گفتم ای اراده بی باذوق

 بشه خودت قسمت انشاءاهلل-

 بدون میکرد نگاه من به هم شداون کشیده پاکان سمت به اروم ونگاهم زدم لبخندشرمگینی 

 روانشانس من...میکرد نگاهم کامالخنثی!خنثی... خاصی حالت هیچ بدون...اخم بدون... لبخند

 عسل های دریاچه ازاین اماچرانمیتونستم کنم تحلیل نگاهاروتجزیه میتونستم وکمی میخوندم

 ترسیدم ازحالتش ای لحظه...میکردن نگاه من به زدن پلک بدون که هایی سردربیارم؟دریاچه

 شدم نگران...بود پریده رنگش هم کمی...بودن حرکت بی صورتش اعضای وهمه نمیزد پلک

 اینکه...عبورکرد مغزم از ای احمقانه وشایدهم بدی فکرای گرفت خودش به ترس رنگ ونگاهم

 زده مخشک پاکان مثل خودمم حتی که بودم اونقدرترسیده...دیگه چیزای وخیلی!کرده سکته.مرده

 اونتو یدفعه...بود عجیب خیلی اماحرکتش شد راحت خیالم کردکه حرکتی پاکان یدفعه که بود

 بلندشد وسریع گذاشت روقلبش دستشو شده خشک حالت

 شدی؟ چی:گفت بابامتعجب

 کردم هوس بخرم پشمک میرم من:بودگفت روقلبش دستش که حالت توهمون پاکان

 بخر دخترباباهم ها،واسه بچه مثل:باباخندید 

 تمد که نشستم پاکان جای بودم ایستاده موقع تااون که هم من دادودورشد تکون سری پاکان 

 .شد تشنم خوردم بخره؟بستنی آبم بگی پاکان به میری دخترم:بعدباباگفت کوتاهی
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 پشمکاروحساب پول داشت ازمن ای درفاصله که پاکان سمت به. وبلندشدم گفتم چشمی

 توچرااومدی؟:پرسید تامنودید که رسوندم تندخودموبهش باقدمهای میکردرفتم

  بخر معدنیم آب باباگفت-

 پشمک بودبه شده خیره نگاهم که امامن میارم میگیرم توبرومن باشه:دادوگفت تکون سری

 شیطانی بالبخندی پاکان درازالغرتوحصارانگشتای چوپ دوریه به خورده تاب رنگ صورتی

 وناماچ تودهنم وگذاشتم مقداریشوجداکردم وسریع کشیدم وپشمکوازدستش دستمودرازکردم

 که دمش مواجه پاکان بادست بخورم بازم اماتاخواستم کردم پاکش که مالیددورلبم بودکمی بزرگ

 ه؟قبلبزن دست صورتم چیکارکنه؟به میخواست...کردم نگاهش متعجب...میشد نزدیک صورتم به

 واومدپایین شد هوامشت تو دستش بکشم وصورتموعقب مبد نشون العمل عکس من ازاینکه

 .کن پاک لبتم باالی:وگفت گرفت نگاهشوازم

 سلول که ریشتری7 زلزله دوباره....قلبم آتشفشان های فوران دوباره...شدید گرمای اون دوباره

 هک اماخوشایندی ناگهانی یاازتحوالت بکشم بایدخجالت نمیدونستم...درآورد لرزه بدنموبه های

 فقط...ببرم بودلذت داده رخ تووجودم

 

 ...وقفه بی...پروا بی...پاکان زیبای نیمرخ به بودم خیره

 بهم نگاهی نیم گرفت ازفروشنده معدنیوکه آب بطری!بودرفتارعجیبم عجیب هم خودم وچقدربرای

  بریم:وگفت انداخت

 دستمال پاکان که...وهمزمان اندازه ویک یکسان قدمهای برداشت قدم هم اون برداشتم قدم

  نکردی لبتوپاک:وگفت گرفت سمتم به کاغذی

 اکندهازج داشتن لبهام که طوری کردم دوردهنموپاک مرسی: ودستمالوگرفتم زدم لبخندشرمگینی

 به رعتباس سواربردوچرخه چندتاپسربچه که بابابرسیم بودتابه نمونده زیادی فاصله... میشدن

 ها روبود،دوچرخه روبه به هردومون مسیرنگاه بودن، گذاشته وانگارمسابقه اومدن سمتمون

 هم زمین افتادم من وهم من خوردبه ازاونامحکم یکی که ترشدن ونزدیک سوارهانزدیک ودوچرخه

 بودم شده زمین پهن خودموکه کمی کردم احساس پام روتوساق دردشدیدی...کرد چپ دوچرخه

 ؟خوبی؟ آیه:شنیدم پاکانو دستپاچه وکمی نگران صدای لحظه همون وجورکردم جمع
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 متس به پاکان یدفعه که باالرفت ناخوداگاه آخم صدای که بلندشم کردم وسعی دادم تکون سری

 شرودست دستی که ورشدودستشوبردباالبزنتش بودحمله ترسیده هم خودش که پسربچه اون

 وممعص طفل اون خوردن کتک بودومانع رسیده موقع بابابه که بابابودخداروشکرکردم قرارگرفت

 ومممعص طفل این نگاه بود اتفاق چیه؟یه بچه تقصیراین:گفت پاکان روبه بااخم بودبابا شده

 دردمیکنه؟ کجات:زانوزدوپرسید زدوجلوم موهاش به چنگی کالفه پاکان چقدرترسیده

  پام:گفتم وبابغض کردم الودنگاهش اشک افتادوباچشمای یادم دردم تازه

 بلندشی؟ میتونی:کرد نگاهم مهربونیبا

  میتونم-

 نگاهم مظلوم که بچه اون وروبه انداختم دیگم وسنگینیوروپای بلندشدم اروم

 !نفراخربشی حاالبروتاحداقل عزیزم خوبم من:میکردبالبخندگفتم

  ببخشیدخاله بازم:دوچرخشوبلندکردوگفت زدوسریع لبخندی

 خر ی پسره:گفت باحرص وپاکان رفت وسریع

 میدین؟ فحش چرابهش آقاپاکان:گفتم زده بهت 

 ...اورد؟ سرت بالیی چه ندیدی مگه-

 بیمارستان چی؟بریم باشه شکسته اگه:شد نگران لحنش

 همزمان کردم تصادف چرخ۱۸ تریلی بایه کم فکرمیکردکم نمیدونست هرکی گرفت ام خنده

 ؟ چرامیخندین:کرد نگاهمون وگیج متعجب پاکان بلندشد باباهم خنده صدای من خنده باصدای

 ازسرانسان ؟من چه من به اصال:شد لوس ودوباره گرفت حرصش ماروتشدیدکردکه خنده سوالش

 هشایددررفت بندازی عکسی یه که جایی درمونگاهی ببرمت گفتم ذاتیم ومعرفت ومرام دوستی

 باشه شکسته یااصال باشه

 بدم؟ تکونش میتونم االن ومن شکسته:گفتم سریع 

 . فهمی نمی داغی االن خب-

 شیم سوارماشین زیادسرپاواینسابریم کن اینوولش:باباگفت که کردم بابانگاه به
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 .بریم- 

 یه رفتم اشپزخونه میزدبه لنگ کمی که باپایی کوتاه استراحت ویه لباس بعدازتعویض

 هک بودم اشپزی مشغول. کنم درست خوشمزه شام یه بودکه وحاالوقتش بودم خورده ناهارحاضری

 سبزی؟ قورمه به به:وگفت گرفت عمیقی شدودم وارداشپزخونه پاکان

  کرفس:گفتم کوتاه

  میخوام سبزی قورمه امامن:گفت آویزونی ی ولوچه شدوبالب دمق

 . سبزی قورمه خواهرخونده اسمشوگذاشتم من نداره سبزی باقورمه زیادی تفاوت اینم-

 بزیس ازخیرقورمه که سروکن سبزی قورمه خواهرخونده درکناراین ساالدشیرازیم یه پس:خندید

 بگذرم

  کنم درست ساالدیونانی یه امامیخواستم- 

  میخوام شیرازی من میخوره دردم چه به ساالدیونانی-

 ...اما-

 .خودمو ساالدشیرازی منم کن خودتودرست اصالتوساالدیونانی-

 ومشغول گذاشت موادالزمشوتوش برداشت وظرفی رفت کابینت سمت به حرف این دنبال به

 کسر کارش به سرمخفیانه وازپشت شدم ونزدیک روگذاشتم خیاراشددرقابلمه کندن پوست

 رفتهگ چاقودستش توعمرش که واقعاادمیه ببینم میکردم وسعی بودم شده نزدیک نزدیک کشیدم

 مه سینه به سینه که برگشت...اگه نظرت به آیه:جمله باگفتن همزمان یدفعه که یانه باشه

 ...شد قفل توهم ونگاهامون دراومدیم

 *پاکان*

 تماذی چاقوهم بوددسته کننده خیاراواقعاکسل خردکردن بودم ساالدشیرازی کردن درست مشغول

 مه کردن درست وساالدشیرازی خانوماواقعاهنرمندن فکرمیکردم وباخودم بودم شده میکردکفری

 یه تمگرف تصمیم...ترمیشد بازنسبتااسون کرداون میشدخیارارورنده خردکردن جای به کاش...هنر

 طورکه؟همین کندن وجون خردکردن به کردیامحکومم رنده میشه که وببینم بزنم توتاریکی تیری

 ...نظرت به آیه:گفتم برمیگشتم
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 یک شایدهمبود دووجب اندازه به فاصلمون...شدم خشک کم فاصله تواون آیه بادیدن یدفعه

 ناتوان آوردومن هجوم سمتم ازگرمابه شد،موجی حبس نفسم...خوردن گره بهم نگاهامون...وجب

 دممیکر حس رو،روپیشونیم سردعرق قطرات سرخوردن که درحالی بزنم پسش که بودم ترازاین

 پاکی میتونستم راحت کم فاصله ازاون کوچولوم خرگوش زیبای چشمای به بودم شده خیره

 خرگوش یا شیشه ودل تاخطانره میکردم کنترل سختی افسارنگاهموبه... چشماشوببینم خالصانه

 بودم ناتوان وچقدرمن...کرده رم اسب یه بودکنترل وچقدرسخت...نشکنه روهزارباره کوچولوم

 زیباییو نگاهش خالصانه وجودازپاکی باتمام بااینکه... رونداشتم سرکشیش کردن سرکوب وقدرت

 ماونقدردل...بیارم نگاهموپایین کمی میخواست امادلم میبردم لذت اش کشیده درشت چشمای

 چش کم کم که بود نگاهم اومدن خواستارپایین

 

 حمر وچقدربی...ایش شیشه قلب روشکوندن...بشم مرتکب قصدداشتم که خطایی رو بستم م

 به هوس ازروی نگاهی نداشتم حق من...اومد بدم شدم؟ازخودم کثیف کردم وچراحس...بودم شده

 بازماما نبوده پاک هیچوقت که پاکانی بودم پاکان من بااینکه... بندازم پاکم کوچولوی خرگوش

 اشزیب نگاهموازچشمای سریع...!! ابزارلذت روبکنم آیه که روبدم اجازه این خودم به نمیتونستم

 بگی؟ میخواستی چی:پرسید آیه که خیارا باخردکردن کردم وخودمومشغول گرفتم

  نیست مهم-

 تابی یب توسینه ،قلبم بدم کردنوادامه ساالددرست نمیتونستم دیگه...نیومددر ازش صدایی دیگه

 تورومیخورم ساالدیونانی همون:وگفتم رهاکردم چاقوروتوظرف میکرد

 طمحی اکسیژن تمام عمیق دم وبایه رسوندم حیاط وخودموبه رفتم بیرون ازاشپزخونه وسریع 

 چندوقتی که ازاحساساتی بودم شده خسته... میکردم خفگی احساس امابازهم بلعیدم اطرافمو

 ندیآی خوش احساسات بااینکه...نبودم دلیلشون کشف به هنوزموفق بودومن کرده قرارم بودبی

 یه که احساساتی...میترسیدم جدیدم ازاحساسات من.... بودم گریزون ازشون بوداماناخوداگاه

 همرو اسمشون حتی که وناآشنایی غریب ازاحساسات میترسیدم من....داشتن فرازمینی قدرت

 بی...کنم نگاه آیه به خیره تاخیره منووادارمیکنه که ازاحساسی بترسم داشتم حق من...نمیدونستم

 داشتم حق من...دیگه وهای وخیلی....و....و... میندازه تپش قلبموبه...میکنه آیه نگران منو اراده

 نمیکن ومنوهدایت میگیرن دست وافسارکاراموبه میگیرن کنترلموازم تمام که ازاحساساتی
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 کردمی کمک بودوکمی هواخنک توحیاط زدن قدم به کردم نداشتم؟شروع...داشتم حق من...بترسم

 اییه اتفاقاواحساس تمام به...وفکرمیکردم میزدم قدم...ومعمولی عادی دمای به بدنم برگشتن به

 خاطرات مرورمیکردم آشنایی ازلحظه...بودن داده رخ باآیه وآشناشدن بعدازدیدن که

 دردیدم روتوقاب دختری...لعیا ازجنس دخترکثیف بایه توخلوتم که ای لحظه ازهمون...ذهنمو

 رو روزهایی!چادر...لعیا پوشش به شبیه باپوششی

 گذشته روزهای به...رونمیدیدم دخترمقدس یه پاکی کورکورانه های باحماقت که مرورمیکردم

 متاشایدبتون رومرورمیکردم گذشته...دیروزبود انگارهمین دورکه چندان نه ای بارگذشته واین...

 یحت که خوشایندی حس...ناآشنا حس این اسم...پیداکنم ذهنم بزرگ سوال عالمت برای جوابی

 حس...بودم کشیده ازاهن حصاری دورش که واردقلبی... شد واردحریمم چطوری نفهمیدم

 ازمرو قبالبودم که پاکانی بودوانگارداشت کرده جاخوش بودوتوقلبم اومده سرزده که قدرتمندی

 اجربه هرروز که دیواری... دیوارجداکننده بایه...جدا داشتم که ومنوازشخصیتی...دورمیکرد

 ...!!ترمیشد مرتفع هم ازدیوارچین وشایدروزی اجرباالمیرفت

 

 ینا بعدازکلی...نرسیدم ای نتیجه به...اخیرو چندوقت خاطرات وزیروروکردم وگشتم هرچقدرگشتم

 هواخورده کافی اندازه به...پیداکنم وغریبم عجیب حس برای اسمی نشدم موفق درزدن درواون

 افکارموپس هجوم بخاطرهمین نداشت بودوکشش شده خسته ذهنم دیگه بودم وفکرکرده بودم

 نگاه صفحش خوردبه زنگ موبایلم که... افتادم راه ساختمون سمت ازپادرازتربه ودست زدم

 هان؟:دادم جواب حوصله بودبی ارمان انداختم

  خان پاکان آقای شدجناب عرض سالم-

 ندارم چیکارداری؟زودبگوحوصله سالم-

 کنی کمکم میخوام راستش-

 زدی؟ گندی بازچه-

  اثرگذاشته تورومنم مسموم ذهن بابافقط هیچی-

 بگوبینم؟ شده چی-
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 اگه کنم امتحانش میخوام جدیه قصدم پگاهه اسمش شدم دوست دختری بایه راستش-

 خواستگاریش شدبرم قبول توامتحان

 کنم؟ امتحانش من-

 دیگه اره-

 سپهربگو به ندارم حوصله من-

 ای گزینه توبهترین چیولومیده باباسپهرهمه-

 شدم وواردخونه کردم تماسوقطع. خدافظ بفرست عکسشم کن ادرسشواس خوب خیلی- 

 میخوای جایی سالم: گفتم سریع میرفت طرف اون به طرف این از و یزدم لنگ که آیه دیدن با

 بری؟

 یزخ و جست به میگردن چیزی دنبال که آدمهایی مثل سردرگم و داد تکون تایید عالمت به سری

 ...داد ادامه خونه میون

 مگفت خشنی لحن با احمق سوار دوچرخه اون با تصادف آوری یاد و پاش زدن لنگ دیدن از عصبی

 ؟ کجا سالمتی به:

  کرد زمزمه اینا فرنوش ی خونه مثل چیزی لب زیر فقط حواس بی

 غریدم آیه به رو عصبی و شد مشت دستام آگاه ناخود آیه و فرهود دیدار بودن ممکن آوری یاد از

 ؟؟ نبودیم اونجا پیش روز دو ؟؟مگه چی برای:

 که نمیاد یادم: گفت و دزدید ازم رو چشمهاش سریع اما انداخت چشمهام به گذرا نگاهی بهت با

  بدم پس جواب شما به باید دوستم دیدن برای

 حس مصورت به رو خون جهش کرد پمپاژ بدنم تو بیشتری سرعت با رو خون و تپید شدت به قلبم

 زا گردنم و پیشونی روی رگهای تمام و شده سرخ سرخ صورتم که میدونستم کامال و میکردم

  داره پوستم با ارتفاع ی مسابقه گذاشتن در سعی و شده قلنبه شده پمپاژ خون فشار
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 هیچ ندهب میزنید شما حرفیه چه این خانم آیه نه: گفتم سرخ صورتی با همچنان و کنایه و گوشه با

 شده اعثب که دردناکتون پای این با بدونم میخواستم فقط نمیکنم شما به جسارتی همچین وقت

 ؟ هآخ باشم کی من وگرنه دوستتون ی خونه برین میخواین چطوری برین راه اردک عین اینجوری

 ترس اب سریع گرفتم خون رنگ صورت دیدن با که انداخت سمتم به شرمندگی با توام نگاهی آیه

  زدم حرف بد خیلی ببخشید: گفت و گرفت رو نگاهش

 با موند جواب بی خواهیش معذرت اینکه دیدن از بعد هم اون و شدم خیره بهش اخم با فقط

 آیه های زدن چرخ از حوصله بی شد کاو و کند مشغول دوباره و انداخت پایین رو سرش ناراحتی

 میگردی؟ چی دنبال: پرسیدم بهش رو خونه دور به

  نیستش میگردم هرچقدر آفتابیم عینک دنبال-

 سفیک چادرش روی سرش باال عینکی به نگاهی بعد و انداختم بهش نگاهی سفیهانه اندر عاقل

 یه: گفتم فقط هاش گشتن دنبال همه این و آیه فراموشکاری این از ناشی لبخندی با بود شده

  بیاد یادت شاید بکش سرت رو دست

  ندارم شوخی ی حوصله اصال: گفت و کرد حواله من سمت به ای غره چشم آیه

 شبک سرت به دست یه میگم جدی نه: گفتم بود شده خارج لبخند حالت از دیگه که ای خنده با

 ... میاد یادت

 با شتاشانگ برخورد با که کشید سرش به دستی کنه سر به دست منو اینکه برای فقط کالفه آیه

  من وای ای: گفت و کشید بیرون سرش از رو اون تعجب با عینک

 ی رمندهش بیشتر رو آیه لحظه هر که بود بلندی ی قهقهه حاال بود شده خنده به تبدیل که لبخندی

 ای ادهآم حاال: گفتم دیدم زیر به سر و شرمگین همچنان رو آیه وقتی میکرد بامزش عقلی شیرین

  برسونمت که

  میرم میگیرم تاکسی یه خودم نیست نیازی اصال اما هستم آماده: داد جواب سریع

  کردم روشن و ماشین بیرون بیا زود: گفتم فقط بودم افتاده راه حیاط سمت به که حالی در

 انهمچن و میکردیم نگاه خیابون ی منظره به شیشه پشت از آروم و ساکت دو هر و بودیم راه توی

 از رو وشهامگ داشت و بود پیچیده ماشین توی که سکوتی از کالفه میرفتیم پیش و میرفتیم پیش
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 که یهخیابون محو اینکه دیدن با و انداختم نگاهی آیه به چشم ی گوشه از میکرد کر بلندش صدای

 باالجبار میکشه ما رخ به رو خودش از دیگه ای تکه و میشه دور چشمهامون جلوی از سرعت به

  کنم پیدا خالصی اور خفقان سکوت این از ای ذره حداقل تا کردم روشن رو پخش

  بود خیابون به خیره سوت در آیه همچنان و شد می پخش آهنگ

  منو آسمون این میزنه که بارون*

  میکنه گریه خون میکنه دیونه

  خیابونا این تو من پای به پا هی

  میکنه گریه اون میکنم گریه من

  خالیه جای باز میزنه  بارون

  میکنه درد تو

  من اینو میفهمم شهر ها کوچه تو

  میکنه ولگرد آدمو تنهایی

  میباره بارون که وقتی نگرانتم هنوز من

  باهاته اونکه نکنه

  بذاره تنهات روزی یه

  نگرانتم هنوز من

  شه چی که تنهایی  رفتی

 * شه زندگی تو ی واسه مردن که اینجاست یکی

 درست برام که جدیدی دردسر از کالفه بود آرمان کردم استاپ رو آهنگ موبایلم خوردن زنگ با

 رو قبلی هوای و حال اون دیگه هم من روزها این و بود کرده

 کالفه بود شده ممکن غیر برام ناز و عشوه از پر و سریش موجود یه تحمل توان اصال و ندارم

 ؟ چیه باز: دادم جواب



                 
 

 

 زایری فاطمه و آقایی نازنین | پدرم مرگ ازای در  رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

195 

 

  میگرخه آدم زدنه حرف وضع چه بده خرج به مالطفت ذره یه داداش-

 بگو کارتو آرمان-

 ؟ بودی رفته کجا کی با بگو راستشو نبودی خونه خونتون دم اومدم بگم خواستم-

 ؟ خونمون رفتی ؟کی باشی جدی ذره یه فقط ذره یه میشه -

 ؟ بیارم برات عکس و آدرس نگفتی مگه خونتونم دم االن همین من حسابی مرد-

 خونه من ابایب مثال فرض بر االن بفرستی ایمیل با نمیتونستی میخوره بر بهت بیشعوری میگم دِ-

 ؟ چیکار اومدم بگی بزنی سرت به گلی چه میخواستی اونوقت بود

 ؟ خونه میای کی میندازی راه قال و داد چرا کجایی بگی نمیخوای حاال بابا ای -

  آرمان فقط نبینمت کارت رد برو پاشو بیام نمیخوام اصال نی گل وقت-

  خان اعصاب بی خداحافظ بابا ای-

 کوتس از هم باز من و میکرد نگاه بهم تعجب با آیه کردم پرت داشبورد رو عصبانیت با رو گوشی

 من از هم رو اش خیره نگاه آیه که میرسید اوج به وقتی کالفگی این و شدم کالفه بینمون

 آور مرگ سکوت تا میکرد تولید صدایی حداقل که شدم آهنگی دامن به دست دوباره برنمیداشت

  بشه کم اندکی ماشین داخل

 

  نمیزنم قدم کسی با تو بعد*

  بپرس ها کوچه از

  من سیگارای

  نمیکنن ترکم

  نمیکنی باور

  بپرس پاکتا از

  نگرانتم هنوز من
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  میباره بارون که وقتی

  باهاته اونکه نکنه

  بذاره تنهات روزی یه

  نگرانتم هنوز من

  شه چی که تنهایی  رفتی

  مردن که اینجاست یکی

  شه زندگی تو ی واسه

 ...* نگرانتم هنوز من.... نگرانتم هنوز من... نگرانتم هنوز من

  اینا فرنوش ی خونه در جلو من ترمز با شد مساوی ها نگرانتم هنوز من این آخر

 قفس یه توی مدتها که ای پرنده عین و شد پیاده ماشین از و کرد ای خداحافظی سرعت به آیه

 اشینم ناچارا هم من.. کرد پرواز اینا فرنوش ی خونه سمت به ببینه باز رو قفس در و باشه زندانی

 دور از زدم دور رو مسیر و نیاورد طاقت دلم که بودم نگذشته خیابون پیچ از هنوز اما انداختم راه رو

 نتشیط به پی اول دیدار همون تو که فرنوشی بودم ؟مطمئن داشت نداشت اشکالی که آیه دیدن

 کرده رو برام رو اش پیچیده شخصیت هزارتوی از ای گوشه که هم ای آیه و بودم برده اش ذاتی

 توی بودم باالش و بلند ها درازی زبون و دخترانه و ریز های شیطنت شاهد من روزها این و بود

 نماشی کردن پارک و زدنم دور با بیرون میزنن خونه از حتما و نمیشینن وار خانم و ساکت خونه

 هی اینا فرنوش ی خونه در جلوی هنوز که ای آیه دید از خودمو رنگ مشکی ی سانتافه یه پشت

 طنتشی به لبخندی آیه بغل فرنوش پریدن و در شدن باز با کردم پنهان بود وایستاده پا لنگه

 دوخته هم به ابروهام شد خارج در از فرنوش سر پشت که فردی دیدن با اما زدم شون دخترانه

 که بود نای من سوال تنها و کنه پیدا رو کردنش باز توانایی هم کنی باز نخ هیچ که نکنم فکر و شد

 و سالم جواب معذب و شرم با که میدیدم رو آیه باشه دختر دوتا این همراه باید چی برای فرهود

 دخترک و میره هم در هی فرنوش ی چهره که میدیدم من و میداد رو فرهود های پرسی احوال

 بازوش از آیه که رو ریزی های بیشگون میتونستم دقت کمی با میشه تر سرخ و سرخ بیچاره

 حضور هب نسبت آیه نارضایتی این خاطر به رو ابروهام بین کور ی گره اندکی و ببینم رو میگرفت

 ... کنم باز فرهود
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 ان لیقهس خوش چه شدم مقصدشون ی متوجه ماشینشون توقف از بعد کردم تعقیبشون ماشین با

 ..نمودن انتخاب رو جمشیدیه پارک که فرهود آقا این

 و یهآ بودم پشتشون بشن من متوجه اینکه بدون جانبی ی فاصله رعایت با که بود ساعتی یک

 هیزی ودفره و مالیم و وار خانم آیه و بلند و بیخیالی با فرنوش میخندیدن و میگفتن باهم فرنوش

 اجازه با ودفره که بود نگذشته ربعی یه... مینداخت تپش به رو من قلب که زیبایی لبخند به میکرد

 داد تکون سر تردید با فرنوش که کرد زمزمه لبش زیر چیزی و کشید رو فرنوش دست و گفت ای

 تگوش و شد جدا آیه از بستنی و خوراکی خریدن ی بهونه به بعد کمی رفت آیه سمت به دوباره و

 و دش آیه راه سد سریع شد مطمئن فرنوش گرفتن فاصله از همینکه فرهود سپرد گربه دست رو

 جلو به قدمی سریع فرهود که برداشت عقب به قدمی و کشید بلندی هین شدوترسید شوکه که آیه

 توقاح با فرهود داد تکون منفی عالمت به سری آیه وقتی کردن صحبت به کرد شروع و برداشت

 ترقه اینکه مثل درست رفت فرو آیه ی یقه توی فرهود دست که دیدم من و زد کنار رو آیه چادر

 عقب سمت به دادم هولش بردم هجوم فرهود سمت به و پریدم جا از باشن انداخته پام زیر ای

 چی هک شد متوجه تازه وقتی بود دستش بودم خریده آیه برای که گردنبندی خورد زمین محکم که

 ؟ میکنی غلطی چه: گفت عصبانیت با شده

 پاهاتو جفت: گفتم و گذاشتم اش سینه روی رو پاهام باشه داشته شدن بلند فرصت اینکه از قبل

 ؟ نه یا فهمیدی ببینمت دختر این بر و دور دیگه بار یه میکنم قلم

 تا و همن عشق میبینی که دختری این اومدی اشتباه رو آدرس آقا نه: گفت و زد کنار رو پام حرص با

 نوم اونم قضا از چون بکنی نمیتونی کاری هیچ هم تو و میگردم برش و دور پروانه عین عمر آخر

  داره دوست

 وقتی و کردم نگاه بود افتاده هق هق به بود کرده فرهود که کاری ترس از که ای آیه به حرص با

 زا اونوقت: غریدم فرهود به رو آمیز تحقیر پوزخندی با دیدم فرهود به خیره رو آیه متعجب نگاه

 ؟ داره دوستت که میدونی کجا

 چون: گفت و داد تکون چشمام جلوی رو نام خدا گردنبند و زد من به پوزخندی متقابال هم اون

  گردنشه من ی هدیه

 با فرهود به رو و آوردم در پیرهنم زیر از رو بود آیه ی هدیه اصل در که گردنبندی و زدم پوزخندی

 هب فقط رو تو اهدایی ی هدیه چون خریدم آیه برای من که چیزیه دستته که اونی: گفتم تحقیر
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 رو تو ی هدیه و خریدم رو عینش یکی براش منم تو خاطر به نه مینداخت گردن خدا اسم خاطر

 ؟ نه جالبه خودم مال گرفتم

 و زد ای تنه و انداخت من سمت به نفرت و باحرص توام نگاهی  فقط و نداد جوابی اما فرهود

 ... رفت سریع

 کنم پرتش رسیدیم ماشین به وقتی و بکشونمش خودم دنبال و بگیرم رو آیه دست میخواستم

 و شقبلی خواستگار خواهر با داشتن ارتباط خاطر به کنم توبیخ و کنم ول رو صدام و ماشین داخل

 هک نبود کسی هر آیه اینکه یک بود راهم سد بزرگ مشکل دوتا اما دوبارش دیدار از کنم منعش

 خدا یوا و نداشت ربطی من به اصال مسائل این اینکه دوم و باشم داشته دستشو گرفتن ی اجازه

 این از مکن جلوگیری تا باشم داشته قضیه به ربطی موضوع یه این تو میخواست دلم چقدر من که

 ..... من عذاب ی مایه همیشه های دیدار

  نیمیک گریه چقدر دیگه کن بس: گفتم بود بودن کرده گریه حال در همچنان که ای آیه به عجز با

  بزنه...بز..ب...دست..د... من به..ب... نداشت...ند..ن.. اجازه...اج..ا... اون...او...ا: گفت هق هق با

 چیزی ردنک گریه با آیه کن بس فعال اما میدونم میدونم: گفتم و کوبیدم فرمون به مشتی حرص با

  نمیشه درست

 هافتاد اتفاقات کردن فراموش از شدنش آروم شدم متوجه من شد آروم کامال وقتی گذشت مدتی

 همیشه از تر مظلوم اشکش در غرق صورت که منو کوچولوی خرگوش که بود خواب بلکه نیست

 ....کشیده آغوش در رو بود

 بود فرستاده برام آرمان که آدرسی سمت به و شدم خارج خونه از آماده که بود 10: 30 ساعت

 خونشون از نظر مورد محل به من رسیدن از بعد ربع یه نظر مورد دختر و زد من خوب شانس رفتم

 ماشین دیدن با زدم ترمز نام پگاه دخترک پای جلوی و دادم حرکت رو ماشین سریع بیرون زد

 اهسی رو دنیا که زدم ای دیگه کثیف جنس به پوزخندی من و درخشید چشمهاش توی طمع برق

 و لب بر پوزخندی با بشه دیده کمتر مهربون و پاک ی آیه ی جلوه بودن شده باعث و بودن کرده

 فتمگ گیرتر نفس لحنی با و کردم فیکس موهام روی رو بنم ری آفتابی عینک گیر نفس ژستی

 ؟ کجاست آالچیق شاپ کافی ببخشید خانم سالم:
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 ور خیابون این: گفت اومدن ناز و عشوه چگونه گیری تصمیم برای ناتوانی از گیج و دستپاچه

  کوچه اولین چپ سمت بگیرین مستقیم

 و ردک انتخاب رو عشوه ی گزینه سریع که دادم تکون سری تشکر عالمت به کردم بلند رو عینکم

 ؟ دارین قرار: گفت آور تهوع ای عشوه از شده نازک صدایی با

  کنم پیدا همراهی بودم امیدوار خیر: گفتم و زدم وری یه لبخند

 ؟ آزاده وقتتون شما: گفتم مشتاق ظاهر به نگاهی با و

 نمیدونم بخواین رو راستش اوووم: گفت و کرد ناز پر ای خنده و گرفت دهنش جلوی رو دستاش

 کنم چک رو برنامم باید

 رو خودش نکنه کرده فکر چی باخودش احمق ی دختره که غریدم دل تو و کردم نگاهش حرصی

  کنه چک رو اش برنامه باید که میدونه خارجه وزیر

  خدانگهدار فعال حیف چه پس: گفتم و زدم لبخندی فقط اما

 غلمب صندلی در که بندازم راه رو ماشین بعدش تا بودم نکرده تنظیم چشمام روی رو عینکم هنوز

  آزاده کامال وقتم میکنم فکر که حاال: گفت شادی لحن با و گرفت جا کنارم دخترک و شد باز

 به رو لوسی دخترک و دادم ترک ی قهوه سفارش افتادم راه شاپ کافی سمت به و زدم پوزخندی

 پیامی آرمان به دخترک های کردن ویز ویز با همزمان خواست آبی لیوان فقط و رسوند اعال حد

  ببینه رو جونش پگاه و بیاد که دادم

 کافی وارد میکرد پرسی احوال و سالم کسی با همزمان که حالی در آرمان که گذشت ربعی یه

 رو فرنوش و آیه تونستم من که چرخید ما سمت به آرمان حرفهاشون شدن تموم با شد شاپ

 ... انگار بود دلخوری و بهت مابین هم آیه نگاه و میکردم نگاه آیه به بهت با بدم تشخیص

 ازش زور به که رو فرصتی تا برداشتم خیز هم من شد خارج شاپ کافی از و برگشت سریع آیه

 با ونهمیت که بگیره تصمیم آرمان تا بذارم تنها جان پگاه با رو آرمان و ندم دست از رو بودم گرفته

 شدل و دست تر پوش خوش مرد یه و تر باال مدل ماشین یه دیدن با بار هر که کنه زندگی دختری

 .. نه یا بلرزه

 ... بدم توضیح که میخواستم فقط من و دوئیدم می ای آیه دنبال به خیابون توی
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 * آیه*

 خوب خانوم آیه سالم:گفت ایستادوبالبخندی بادیدنم آرمان ارمانودیدیم شاپ کافی مقابل

 هستین؟

 شماخوبین؟ ممنون سالم-

 شکرخوبم-

 فرنوش دوستم:گفتم میکردسریع نگاه اون به هم فرنوش رفت فرنوش سمت به نگاهش 

  خوشوقتم:زدوگفت لبخندی آرمان 

 دوست آقاآرمان:نکردم آرمانومعرفی اومدکه کردیادم نگاه من به دادومتعجب تکون سری فرنوش

 ور محض به که شدیم شاپ واردکافی باآرمان تعارفاتی طی پاکان

 دهز بهت مقابلش هم بودودخترجوونی نشسته کردسرمیزی تالقی عسلی بادوگوی نگاهم ودم

 که ؟من ازچیه دلخوریم نمیدونستم بیشتردلخوربودم بودامامن شده شوکه هم اون کردم نگاهش

 چون تمداش توقع نکنه...شده مچاله قلبم چرااالن پس میدونستم من...دختربازه پاکان میدونستم

 که تمبودومیدونس سابق مثل هنوزهم ؟پاکان بشه دچارتغییروتحول هم شخصیتش شده خوب بامن

 سوهان دختردرکناراون یه اماچرابودن نداره من به ارتباطی هیچ اون کارای

 یب میکردم؟یابافرنوش پرسی احوال باهاش عادی وخیلی ؟؟میرفتم روحمه؟بایدچیکارمیکردم

 ستیممیزمیش وسریه بودمیرفتیم کرده درست شدختر بادوست پاکان که زیبایی منظره اعتنابه

 چیزایی وقتایه گاهی...بود راه فراربهترین میدادیم؟بایدچیکارمیکردم؟شایدم وسفارش

 نهک ازفرارنهیمون شایدعقلمون حتی فرارکنیم ازشون داریم دوس فقط که هست توزندگیمون

 عاقبتش به توجه بی فرارمیخواست دلم هم من...میدیم فرارروبرقرارترجیح امابازگاهی

 دونستمنمی روهم خردمیشدودلیلش داشت قلبم... بدم اطرافیانم بایدبخاطرفراربه که وتوضیحایی

 هک زیرآوارحقیقتی داشتم...بود ریشتری هشت زلزله یک حاصل که زیرآواری میشدم له داشتم...

 پاکان...ستنی پاک پاکان میگفت که حقیقتی...میشدم له میگرفتم ونادیدش میبستم هاچشم مدت

 پاهام...منش له تابیشترازاین بایدفرارمیکردم...دختربازه پاکان...همبسترشده رنگارنگ بادخترای

 یب فرنوش صدای به توجه تندتند،بی شدمیرفتم خارج شاپ وازکافی گذاشت پا عقلم روفرمان

 تندوبه هام قدم کم وکم برمیداشتن قدم اراده بی پاهام... کس همه...و...چیز همه به توجه

 هک ازدلی غافل...رفت ومی رفت ومی رفت پامی:* بست نقش توذهنم ای جمله...میشدن دوتبدیل
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 صدایی... زدم پسش سریع ومن خورد سر گونم روی اراده بی اشکی قطره...!*بود جامانده

  صبرکن ،آیه آیه...:آشناتربود برام ازهرصدایی که صدایی سرشنیدم آشناازپشت

 وجیهت میتونست توضیحی توضیح؟چه...بدم توضیح وایسابهت آیه:سرعتموبیشترکردم امامن

 مداشت ؟؟چرامن...میداد توضیح من به باشه؟اصالچرابایدپاکان خوردم ترک قلب برای مناسبی

 فتاریر چنین که مادوتابود بین چیزی بود؟؟چه شده میومد؟ماچمون دنبالم چراپاکان...فرارمیکردم

 چیمیکرد کم رو قدرتمون روز روزبه که قدرتمندی حس چیکارمیکردیم؟این مداشتیم؟؟ماداشتی

 جلوم تندویکدفعه پاکان قدمهای بود؟؟صدای وجوداومده به حس این بود؟؟چطوری

 ...شدوایسم ظاهرشدوراهموسدکردوباعث

  نیست توفکرمیکنی اونطورکه بزنیم بایدحرف:گفت زنان نفس نفس

 تیاچرادوس قرارگذاشتی دخترت چرابادوست ؟بایدمیگفتم بایدمیگفتم چی کردم سکوت فقط

 ازش نگاهمم حتی...بود ممکن حرف بهترین سکوت توچه؟پس به نمیگفت دخترداری؟اونوقت

 خودم روروی پاکان نگاه...نبودن خوبی دارای امانت پاکان چشمای برعکس من چشمای دزدیدم

 میکردم حس

 باهاش میخواست آرمان...بود آرمان دوست..نیست دخترمن دختردوست اون آیه ببین: پاکان

 دخترندارم دوست نمیگم...دراومد توزردازآب دختره که کنم امتحانش قبلش اماگفت کنه ازدواج

 خیلی نم ومیپیچونمشون نمیدم جواب میدن اس ام اس ردمیدم میزنن زنگ وقتی که وقته اماخیلی

 ...تورو ففط من.... رونمیبینم دختری هیچ لوندیاوزیباییای  که وقته

 دلم به حرفاش...نکردم کنجکاوی که بودم اش دیگه اونقدرمحوحرفای کردمنم حرفشوقطع

 دگرگون پاکان باچندجمله فقط میزدحالم موج توشون خالصانه صداقتی چون نشست

 روزدکه حرفی چرازبونم کردامانمیدونم کردوحالموخوب واقعاجادوم که...جادویی چندجمله...شد

 نبود راضی بیانش به دلم

 .نداره ربطی من به که خودته شخصیه میگی؟اینامسائل من ایناروچرابه خب:گفتم

 مه خودم...میشدن نبایدگفته که آوردم زبون روبه حرفایی میدونستم هم خودم کرد نگاهم مات

 همیشگیشون جهت هامخالف بودونمیشدعقربه شده  گفته که بود اماحرفی...کردم خراب فهمیدم

 برگرده عقب به کننوزمان حرکت
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 لحنی با نداشتم دوستشون وقت هیچ که تلخی شکالتهای طعم به درست زد تلخی لبخند پاکان

 هدر خودم اثبات برای رو وقتت و میدادم توضیح بهت نباید من درسته: کرد زمزمه فقط آزرده

  میدادم

 نک باور آیه میدونم: گفت و گرفت دهنم جلوی سکوت عالمت به رو دستش اما گشودم لب سریع

 و تدخال من مسائل تو که میدونی ارزش بی رو من اینقدر و ندارم ارزشی هیچ برات که میدونم که

 نم و مهمه من برای داری من از که ذهنیتی چون بود توضیح فقط قصدم من اما نکنی سرکشی

  بدونی پست و حقیر ادم یه رو من نمیخوام

 که عجیبی سوزش و شد مانع فرنوش صدای اینبار که داشتم خودم از کردن دفاع در سعی باز

 و ایینپ انداختم سرمو چرا که غرغراش شنیدن و بود بنده بازوی از عزیز دوست بیشگون ی نتیجه

 کردم رم اسب بالنسبت

 رو براش دختر اون دست نیفتاده اتفاقی هنوز که بود خوشحال تقریبا و نبود خیالش عین آرمان

 رو اش زندگی میتونست که تصمیمی گرفتن از کرده جلوگیری که بود ممنون پاکان از چقدر و شده

 ی بچه رپس این دل گرفتگی برای بایدچیکارمیکردم من و دلخوربود نگاهش هنوز پاکان و کنه تباه

 و بود نذاشته من برای هم جبرانی راه هیچ و  برخورده بهش اینطوری من ی جمله یک با که لوس

 که بودم مونده حیرون من

 ....برنمیومد ازدستم کاری هیچ و کنم چیکار

 شده واقع مظلوم وسط این منم و اومد نمی در ازش صدایی هیچ و  بود ساکت پاکان راه طول تو

 هک بودن کرده فراموش وهردوانگاری بودن شده هم جیک تو جیک که آرمانی و فرنوش بین  بودم

 موممغ تصویرچشمهای وبادیدن میکنه نگاه آینه به ومدام تنهانشسته که هست ایم اینجاآیه

 ...میکنه رومالمت خودش مردراننده

 دهش رد امتحان از که دختری با رو ازدواجش تصمیم پیش ساعت چند همین تا که آرمانی طرفی از

 هکرد فراموش پاک دو این و میکردن بخند و بگو فرنوش با راحت حاالاینقدر بود کرده عوض بود

 زبون آرمان این عجیب و دارن جا اشون نفره دو جمع اون توی هم دوستهاشون بهترین که بودند

 هک حیف صد و بود آرمان های حرف ی ادامه منتظر مشتاقانه که فرنوشی از میبرد دل و میریخت

 شده آرمان رام زود اینقدر که فرنوش طفلک و داره اثر دخترا رو چقدر حرفاشون نمیدونن پسرا

 ...بود
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 تصمیم بخاطرهمین ورود برای راهی نه و دارشتم جایی نه آرمان و فرنوش ی نفره دو جمع تو

 در وابر سخت که پاکانی با زدن حرف با حداقل و بیام در سکون و سکوت و تنهایی این از  گرفتم

 وت اگه که نکنم سرزنش رو خودم حداقل تا بزنم میومدحرفی راه ما همراه کالم بی و کشیده هم

  بود بیشتر کیفش مینشستم خونه

 ؟ شده جادو اینقدر فرنوش که میخونه ورد داره آرمان دوستت: گفتم پاکان به رو

 تا زدم بهش که حرفی از بعد نمیخواد که داد نشون اینکارش با کردو ساده رو کالم هم پاکان

 خودمون که آرومی صدای با لب زیر فقط و کنه صحبت باهام نشده رفع هاش دلخوری که موقعی

  بازیه زبون آدم ارمان: گفت بشنویم دوتا

 عرف نهایت در تا بدم کش رو مکالمه این ممکن حد تا  گرفتم تصمیم و نمیاوردم کم هم من اما

 کوندهنش رو دلی حاال تا من بودو شکونده قلبشو بدجور جملم که پاکانی از بشه هم هایی دلگیری

  باشم نمیخواستم و نبودم سنگدل من و بودم

  گذاشته اثر خیلی دوستت رو تو با همنشینی تاثیرات پس: گفتم خنده با

 اباب و میلرزوند دل  شده نزدیک بهم ابروهای این با مرد چقدراین شدو تر محکم هاش اخم ی گره

 لبخندم پاکان اخم از بردن حساب جای به  هست، هم تو اخم از تر خوشگل ببینی که کجایی

 نشوند لب به لبخند و بازکرد اخماشوازهم دید رو من ی قیافه که پاکان و گشادشد

 ریس و خندید بلند صدای با کردم حفظ رو نمام دندون لبخند همچنان و نمیرم رو از که دید وقتی 

  دندوناتو اون تو بده خرگوشی دندون: گفت دادو تکون تاسف عالمت به

 خرگوشی یکی ازاینکه خرگوشیم دندونای به عالقم بخاطرعدم همیشه ازحرفش گرفت حرصم

 ؟؟ندارم دندونارودوست این من که چندباربایدمیگفتم.متنفربودم بکشه رخم روبه بودنشون

 دوتامون هر عجیب روزا این برگردونم رو و بکشم هم در چهره و بشم دلگیر که بود من  حاالنوبت 

 متس شدوبه وپیاده داشت نگه خیابون روگوشه ماشین یدفعه و خندید باز پاکان... شدیم بچه

 ازبستنی یشدویک وسوارماشین برگشت قیفی بعدبادوتابستنی ومدتی رفت فروشی بستنی مغازه

 گرفت من سمت هاروبه

 گاز.   نخریدیم اون برای چرا که انداخت راه هوار و داد دید من دست رو بستنی فرنوش همینکه 

 بعجی و  کردم توجهی بی بود کرده توجهی بی بهم که  فرنوشی به و  زدم بستنیم به بزرگی
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 شفرنو شکنش دندون جواب با پاکان که کرد گله هم آرمان.  میکرد خنک رو دلم بستنی سرمای

 ی نفره دو جمع تو جایی هم ما باالخره و کرد راهی مغازه سمت به رو آرمان و خجالت از سرخ رو

 های شب بهترین از یکی امشب و وخندیدیم زدیم هم ی کله و سر به شب تا و کردیم پیدا اونا

 و میومد الموت ملک بعد و میخریدم جون به رو خوشبختی این من و بود هم بابا کاش و بود عمرم

 .... نداشتم آرزویی دیگه من و رویایی شب این و بود بابا کاش ای و میگرفت رو جونم

 بابت حسابی بابانادربودکه خط پشت ،شخص دادم جواب اومدوسریع در صدا به  موبایلم زنگ

 .بود شده نگران تاخیرم

 :کردم مالمت هام پرتی حواس روبابت خوردخودم گوشم بابابه نگران صدای وقتی

 ؟ دختر تو کجایی بابا آیه الو-

  بابا سالم: گفتم شرمنده و کالفه

 خوبم ردخت سالم علیک: دستش بودم امانت من که رو مردی آشفتگی میفهمیدم من شدو تر کالفه

 ساعت؟ این تا کجایی بگو حاال خوبی شکر رو خدا که هم تو

 من جای به و  گرفت روازمن گوشی دید دادن جواب برای رو من ناتوانی و آشفتگی که پاکان

 ممنون: وگفتم کردم نگاهش قدردان کردم روقطع تماس وقتی. داد پس جواب و شد بازخواست

 انگاریم کردبخاطرسهل رومالمت من هم دادواون جوابم چپ چپ بانگاه که

 من و شد خالصه خودم نفع به هم اون باباتودوتانصیحت دعوای تمام و گشتیم بر خونه سمت به

 دح از بیش که داری امانت به بدم خبر و نباشم بیرون شب موقع این تا وقت هیچ که  دادم قول

 ...دینشواداکنه نحواحسنت ومیخوادبه نگرانه

 یلیخ و بودم جامونده ازش بود ترمی یه که دانشگاهی سمت به برم پیش تا  شدم آماده فردا صبح

 . برسم خودم های ای دوره هم به تا داشتم کار

 من دنبو هول به که ،وکامالازحضورپاکان بال توخندق بردم فرو چایی با و داشتم بر لقمه تند تند

 و رسید گوشم به شادمانش ی قهقهه که شدم حضورش متوجه وقتی.  بودم بودغافل شده خیره

 حضورداره؟؟ جا همه همیشه و بیداره بیدارم من موقع هر پسرچرا این

 .میکردم مردروفراهم این شادی موجبات همیشه که فوستادم لعنت خودم یه
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 ؟ عجله اینهمه چرا: پرسید هاش خنده ومابین میخندید همچنان پاکان

 جواب ممیکرد تنظیم ام شونه رو رو کیفم که حالی در کشیدمو سر رو لیوان تو چایی ی مونده باقی

  شده دیر دانشگاهم: دادم

 نمیخوره تاسف من حال به زیادی روزها این پاکان این.  داد تکون تاسف عالمت به سری پاکان

 !!؟؟

  میرسونمت بپوشم لباس کن صبر: میشدگفت خارج آشپزخونه از که حالی در

 نیست الزم: بلندگفتم باصدای

 نجاما کاری بخواد وقتی و میکنم تصور حتی که چیزیه از تر لجباز پاکان میدونستم هم خودم اما 

 شغل ینا وچقدرکه.میموندم شخصیم بایدمنتظرراننده من پس. نیست دارش جلو کسی و میده بده

 !!میاد پاکان به

 اللح میفهمیدخونم کردواگرپاکان جاخوش رولبهام لبخندی پاکان بودن شخصی تصورراننده از

 .کیشد

 کرده پر برام رو بابام جای که مردی پسر با میکردم راحتی احساس اینقدر روزا این من چرا 

 نمیشد برادرم هم وقت هیچ و باشه من برادر  بودامانمیتونست

 و منداشتی گفتن برای حرفی ما.  کرد حرکت حرفی بدون شخصی راننده و نشستیم ماشین تو

 هر زدن حرف آخر که کرده ثابت بهمون خوب تجربه  چون  باشیم نداشته حرفی که بهتر همون

  دعوا و جنگ یا میاد پیش دلخوری یا کدوممون

 ...آرامش این به بودیم راضی دومون هر و  میدادیم ترجیح رو ارامش و سکوت ما

 توی دنکر کار کنم تحمل باید چطور نمیدونستم که بودم اونقدرخسته من و شد تموم که دانشگاه

 به حاال من و بیچاره من گردن ریخته کارهاش ی همه و مهمشه دادهای قرار فصل که رو شرکتی

 با، انگاری سخته خیلی اینکار و نمیام بر کار تا دو پس از همزمان که بودم رسیده پاکان حرف

 ودمخ برای فریزر های یخ با که تگری اب لیوان با  گلویی ،اول رسیدم شرکت به تمام خستگی

 بدنم از رو خستگی و کرد روتازه جونم عجیب آب لیوان یک وهمین کردم تازه بودم کرده درست

  نشم پاکان حرف وتسلیم کارهابربیام ازپس میتونستم ودیگه داد فراری
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 الحمص سفارشات لیست کردن تایپ توی مکثی ای مردونه بم صدای که بودم کردن کار مشغول

 و بگیرم باال رو سرم من که نشد طوالنی اونقدر مکث این اما کرد ایجاد  لواسان تو ای پروژه

  بله: گفتم فقط  چون هست کی حساب طرف ببینم

 ؟ هستن پاکزاد آقای ببخشید: اومد دوباره مرد صدای

  بله:  دادم جواب دوباره

 ؟ دارن وقت-

  بله-

 ؟ درسته دارن مالقات ساخت سفیر شرکت با امروز-

  بله-

 ؟ کنن شروع رو جلسه میتونن پاکزاد جناب االن-

  بله-

 ؟ بلدید هم ای دیگه چیز بله جز به شما محترم خانم-

  بله-

 صورت به زده وخجالت سربلندکردم آوردوسریع خودم منوبه مرد اون خندیدن ریز ریز صدای

 انداختم نگاه خندونش

 :اومد سرسامان ازپشت پاکان صدای

  کجا اینجا کجا شما والیتی ؟سامان اینجاست کی ببین به به-

 قطب اسمش که مردنبودومردهم این به نسبت ودوستی ازانعطاف ای نشونه هیچ پاکان تولحن

 نقش لبهاش روی شدوپوزخندی منقبض چهرش پاکان صدای بودباشنیدن سامان پاکان حرف

 کتشر تو که شده ورشکست خودت شرکت پاکزاد پاکان به به: گفت بدی لحن با هم اون و بست

 ؟ میکنی کار بابات

  بشم تو مثل ادمایی آمدهای و رفت مانع که بابامم شرکت تو نه-
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 گابزر آدم که فنچی خیلی هنوز:واردکردوگفت پاکان بازوی به ای ضربه. شد نزدیک بهش سامان

 میکنی تهدید رو

 مه از خیلی سن این تو که روتحقیرمیکرد پاکان داشت چون افتاد ازچشمم آدم این لحظه دریک

 وگفت برگشت من سمت به نام  سامان. خودش برای نیست کسی کم و جلوتره ساالش و سن

  بدید اطالع پاکزاد اقای به منو حضور:

 کاش که آرزوکردم دردل و رودادم والیتی آقای رسیدن خبر بابا به و دادم تکون سری اکراه با

 ظهلح تویه اونم ازچشمم بدجوری باپاکان زدن بخاطربدحرف چون نشه بسته آدم بااین قراردادی

 بود افتاده کوتاه

 و شد یم نباید که اونچه شد که ،فهمیدم اومدن بیرون اتاق در از لبخند با سامان و بابا بعد ساعتی

 داشتم؟ سامان به بدی حس اینقدر چرا من

 شرکتشون نماینده عنوان به بعدسامان به بودحضورازاین شده قراردادبسته بدترکه ازاین 

 مار لمث زبون پس از بتونه پاکان کاش باشه داشته روکارهانظارت که مابودومیخواست توشرکت

 متنفربودم خردبشه پاکان ببینم ازاینکه من چون بیاد بر مرد این

 انپاک اینجابودچون پاکان خواسته برخالف چون.کرد پاکانوغلیظ اخم چون متنفرشدم ازسامان

 من که برسه روزی یه توزندگیم فکرنمیکردم وهیچوقت متنفرشدم متنفربودازش ازش

 که منی شممتنفرب آدم ازیه میکنه قبولشون که قلبمه وفقط پذیرتشون نمی عقلم که بخاطردالیلی

 راحتی این بودحاالبه سخت هرچندخیلی باشم داشته رودوست همه میکردم سعی همیشه

 که عجیبه خیلی...متنفرشدم انسان ازیه عقلم برای نبودن قبول قابل که بخاطردالیلی

 رستادتشف باتعارفات سامان که کنه باباایستادتاسامانوبدرقه...باخبرنبود وروحمم انقدرتغییرکردم

 اتاق هی دنبال:گفت تمسخرامیزی ایستادوبالحن ومقابلش رفت پاکان سمت به وخودش اتاق داخل

 . باش من برای خوب

 تهنتونس پاکان بودکه دردناک میکردوچقدربرام خالی حرصشورودستش پاکان که میدیدم ومن

 توزندگیمبار اولین وشایدبرای بودنوکنارگذاشتم منشی جایگاه بخاطرهمین بده شکنی دندان جواب

 داشته اتاق قراره مگه والیتی آقای:بازکردم لب پاکان جای به ومن رسوندم حدش جسارتوبه

 . بذارن براتون کنارمیزمنمیز یه فکرکردم باشین؟من
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 فهمیدم اومدن کش پاکان های لب کردنووقتی نگاهم گردشده هردوباچشمایی وسامان پاکان

 قیمت به حتی کارومیکردم بازهمین من برمیگشت هم عقب به واگرزمان دادم انجام کاردرستی

 .شدن اخراج

 کردم آماده بزرگ جنگ یه خودموبرای...بود وسط پاکان پای که ارزیدزمانی می شدن واخراج

 هک بودکوهی ایستاده کوه یه اماپشتم آوردم نمی زیاددووم باهاش ی یقیناتومبارزه که بامردی

 هیچ ومن...دبو پشتم پاکان نداشتم شک گرمش پشتیبانیای به  که بودکوهی شده بابام جانشین

 نهبودو عصبی نه بودکه این وجالبیش.نبود ترسناک اش چهره هم هرچندسامان نداشتم ترسی

 حدباالرفته آخرین تا وابروهاش ترمیشدن پررنگ رولبهاش رنگ لبخندکم یه فقط ناراحت

 قدم سمتم به...لبخند نه بود وجدل دعواوبحث وقت االن شدم متعجب صورتش بودازحالت

 البراماص که وبالبخندی نشست میزم لبه بشه مانعش نتونست پاکان که اونقدرسریع برداشت

 کنارتوبشینم؟ داری دوست خیلی:خوشایندنبودگفت

 بلندش پاکان پیداکنم زدن حرف توان ازاینکه اماقبل کردم نگاهش گردشده باچشمای

 سامان چشمای شدبه خیره آتیشی باچشمای بلندشدم، سریع که کردویقشوگرفت

 .باشه رفتارت به حواست پس مهمه خیلی من دختربرای این دخترنمیپلکی دروبراین:وگفت

 یینتع من برای که چیکارشی:گفت پاکان زدوبعدبه وپوزخندی انداخت من به نگاهی نیم سامان

 پسرش؟ دوست شوهرشی؟یاحداقل میکنی؟نکنه تکلیف

 دبدهمیخوا جوابی چه پاکان که فکرمیکردم این بودوبه زده خشکم اون مثل زدمنم خشکش پاکان

  نداشتیم نسبتی ماباهم

 سامانوول یقه...رو توچشمهاش غم دلیل نفهمیدم ومن انداخت من به غمگین نگاهی پاکان

 . برادرشم من:گفت مردده میخوادبزنه که حرفی بودازگفتن معلوم که کردوطوری

 عمای نه اینومیگفت هامون شناسنامه نه که بود؟برادر؟درحالی برادرم پاکان وارفتم روصندلی

 مباره یک حتی که بود؟پاکانی برادرمن چراپاکان پس...داشت جریان هامون تورگ که قرمزرنگی

 ...نبود برادرانه تااالن رفتارش که پاکانی برادرمه که نکردم حس

 . فرزندبودی میادتوتک یادم که تاجایی:سامان
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 مونهمی خواهرم امامثل باشیم نداشته خونی شایدرابطه ماشده واردخانواده آیه که جابدون تاهمین-

 کن حواستوجمع پس

 *پاکان*

 اززبون تگرف حرصم ازخودم.میکوبید سینم قفسه به توهرتپش تیرمیکشیدوخودشومحکم قلبم

 نیست تقلب حرف به شبیه ای ذره حتی که میکنه روبیان کلماتی میخوره تکون وقتی که سرکشی

 نبودمانه واهرمنخ تیرمیکشیدآیه هم زندگیم حتی لحظات تیرمیکشیدوتواون تیرمیکشیدقلبم سرم.

 امابایدچی برادرشم نبایدمیگفتم من...خواهربرادری قلبی احساسات ونه داشتیم خونی رابطه

 تامزاحم بردم بیرون بودازشرکت که هرنحوی داشتیم؟سامانوبه باهم نسبتی چه وآیه ؟من میگفتم

 داییص به توجه وبی کردم ودروقفل شدم وارداتاقم کنم نگاه آیه به اینکه بدون هم خودم نشه آیه

 برمیگشت عقب به زمان کاش وشکوندم کردم اومدپرت دستم که هرچیزی تولیدمیکردم که

 نبودم انقدراحمق کاش نمیزدم حرفی وچنین

 هم غرورم نبودحتی مهم برام چیزی نبودودیگه چیزجلودارم وهیچ هیچکس میشکوندم...میزدم

 یا شیشه گلدون که لحظه همون بودوشایدهم خورده ترک بودکه مهم قلبی وفقط فقط...نبود مهم

 دچاریه صداش باارتعاش هم من خورده ترک قلب وشکست زمین کردم رومیزروپرت

 بودم نم این بودکه این بودوجالب خودم به متعلق که قلبی شکست هم قلبم...تلنگرشدوخردشد

 دمبو روخردکرده قلبم بادوتادستم...بودم قلبموشکونده خودم من بودم خودموشکونده قلب که

 یه مثل شکستم قلب ی تکه تیزترین ازطرفی...بود فرورفته وگوشتم پوست توی تیزش های وتکه

 ساحسا ازطرفی...دردمیکشیدم فقط بریدومن میشدونمی کشیده حیاتم شاهرگ کندروی تیغ

 ردرگمس...میکرد دیوونم  داشت سردرگمی حس یه بودودوباره وجودموفراگرفته تمام قلبم ناآشنای

 لبمق نامنظم های تپش... اخیرم های آشفتگی چیه؟دلیل خرابم حال این دلیل ونمیدونستم بودم

 مباقلب که عقلم برای منطقی دلیلی دنبال به هزارباره توذهنم...هام قراری بی...هام گرگرفتن...

 دینش ،تاحاالعاشق عاشقتم من پاکان":پیچید توگوشم صدایی که میگشتم داشت سرجنگ

 یعشق به من پیش بودکه ازدخترایی یکی صدا،صدای این...زد خشکم"دارم حالی چه من بفهمی

 قیهب صدای مثل میگرفتم نادیدش همیشه که صدایی...بود کرده اعتراف داشت بهم نسبت که

 نم میکردولی حالموخراب اونقدرکه...بود وکذایی تکراری خیلی هابرام کلمه صدا،این این...دخترا

 سح عشق":شنیدم دخترونه بلندترازصدای یادمیاوردم؟؟؟صدایی هاوصداروبه کلمه چرابایداین

 که مردی...بابا به بودمتعلق مردونه صدایی دوم صدای"کنی؟ تجربش پاکان،چرانمیخوای شیرینیه
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 دیمر...میدونست شیرین احساس رویک عشق بازهم وآخرزندگیش اول ازعشق تلخ باوجودتجربه

 تمومروبا بزرگ معجزه یه که اونوقته کنم زندگیم قوچاشنیپیشنهادمیکردعش بهم همیشه که

 هی راهی وجودمن یادمیدادوبااین وپاکیوبهم بودوخوبی خوب همیشه که مردی...میکنم وجودلمس

 سالهایک این تمام ازپاکی، وفقط بودم کشیده لجن وزندگیموبه وخودم بودم شده راهه بی راه

 همون حوالی میدادومن جلوه مقدس واژه عشقویک همیشه که مردی...میکشیدم یدک اسم

 تناقض این باتمام ومن...گناه بودبه کرده روآلوده مقدس واژه این که رومیدیدم مردزنی

 رافاعت خودم پیش بایدحداقل داشتم کثیف گذشته ازیه که وتجربیاتی خاطرات باوجودتمام...ها

 این بهم اوردمیخواست بخاطرم که هایی باصداهاوجمله ومغزم بودم شده عاشق که میکردم

 حاال هگذشت جورواجورورنگارنگ بادخترای عمرش تمام که پاکزاد،کسی پاکان من که...حقیقتوبگه

 تااالن که هاش، باهمجنس دخترباعقایدمتفاوت یه...هردختری نه اونم...دخترشده یه دلش،اهلی

 انندهلعیاپوش برای که سرپوشی!!!چادر اسم به مشکی باسرپوش دختری... برخوردداشتم باهاشون

 توخواب حتی که دختری عاشق بودم شده عاشق من...زندگیش تموم آیه بودوبرای گناهاش

 تفاقا ولی بشم عاشقش ومن بیفته اتفاق واین پیداکنم احساس بهش که نمیدیدم هم ورویاهام

 اتفاق این بودکه رودرگیرکرده ذهنم تمام که بود سوال یه وسط واین شدم عاشق افتادومن

 ودمب مراقب زندگیم توهرلحظه که اینجاکشید؟منی به کارم من چطورافتاد؟؟؟چطورشدکه عاشقی

 فقط مه مراقبتم ودلیل اعتقادنداشتم عشق به که درحالی اونم نده وکاردستم نلرزه دلم وقت یه که

 زلزله هی زلزله شبیه چیزی...بود فراترازلرزش بودوشایدچیزی لرزیده بودحاالدلم خطراحتمالی دفع

 ساخته دیگه"من "بودویک کرده وجودموخراب ،تمام کل وبه باورهاوعقایدوعالیقم تمام که مخرب

 هیچ جدیدکه من تاروپوداین به بودن گریزون ازش همیشه که عشق نام به واحساسی...بود

 ومرومهرم قلبم که منی بودبرای چطورممکن واین...بود کرده رخنه نداشت قبلی من به شباهتی

 قلبم مهرموم شدکه بودم؟؟؟چی پیچیده دورقلبم به ومحکم سخت وحفاظی بودم کرده

 من قلب خوان ازهفت چقدرقدرتمندبودکه حس این رفت؟مگه ازبین آهنی شکست؟وحفاظ

 مقاومت هاوتمام غیرممکن بود؟باتمام کرده وجودموسرشارازوجودش چنین بود؟واین عبورکرده

 یایازدن تاآسمون زمین فاصله به که دختری عاشق اونم...بودم شده اشقع من بودم کرده که هایی

 وپاک زالل روان آب یه میکردومثل زندگی نوروروشنایی پرتوهای میون که دختری...دوربود من

 هب که دختری...وجودنداشت ترازاون کثیف که وکدرداشتم تاریک زندگی یه که من بودبرخالف

 بودنشوباتمان مقدس که ناب احساس این که وحاال...ناپاک پاکان بودومن پاک من اسم اندازه
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 لهفاص بایدبااین بودمن کرده رخنه بدنم سلول به سلول به ،سرکشانه بودم کرده لمس وجودم

 میکردم؟؟ هاچه هاوتفاوت

 چولییکو خرگوش به اعتنایی اینکه بدون زدم بیرون ازشرکت کاری زمان رسیدن پایان ازبه قبل...

 دلم وشایدمن دلخوره ازم که ومیدونستم بکنم عاشقشم وجودم باتمام میدونستم حاال که

 عالقه دهنده نشان باشه ناراحت بودن بخاطرخواهرمن اگرآیه چون اینطورفکرکنم میخواست

 که مردی یه هم اون...ارزشمندتره ازاین مردعاشق یه برای چیزی وچه منه به نسبت متقابلش

 همخوابه که شمارش؟مردی بی های باوجودرابطه هم اون احساسومیچشه این طعم باره اولین

 که بودم فرمون پشت... نداشته احساس بسترهاش ازهم کدوم هیچ امابه داشته زیادی های

 ابوجو گذاشتم روتوگوشم هندزفری خطه پشت کسی چه اینکه به توجه خوردبی زنگ موبایلم

 بله؟: دادم

  عزیزم سالم:پیچید توگوشم سوگل بنفش صدای

 داری؟ کاری سالم-

  دنبالم وبیای کنی وپیک شیک که زدم زنگ تولدندائه شب-

 برو خودت ندارم حال من-

  نمیشه هزارشب که شب یه دیگه نکن اذیت پاکانی-

  دنبالت چندبیام ساعت خب خیلی-

 اینجاباش8/30 ساعت عاشقتم-

  بای- 

 که دونستممی ولی یانه درسته رفتن واسه تصمیم نمیدونستم کردم وپوفی کردم تماسوقطع سریع

 میشم راحت ساختم خودم برای که افکاری دایره ازاین وکمی میشه عوض وهوام حال کمی حداقل

 من:فتمتماشامیکردگ تلویزیون دست به بودوکنترل نشسته بابارومبل شدم بودواردسالن8 ساعت...

 خدافظ تولددوستم میرم

 برمیگردی؟ کی-

 آخرشب-
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 زیاددیرنکن-

 ام ساله14دختر انگارمن رفتارنکن باباطوری-

 . ساله14دختر به صدرحمت-

 دهکوبی بهم ازسروصدای بیرون زدم ازسالن بخاطرهمین ست فایده بابابی با بحث میدونستم

 اهلی که دلی ببینمش خواست دلم توآشپزخونست آیه شدم متوجه بیچاره وظروف ظرف شدن

 میزشام داشت کشیدم سرک داخل وبه رفتم آشپزخونه سمت بودبه ش تاریک چشمای

 ودکهب نازنازی کوچولوی خرگوش یه دقیقاشبیه وزیرنظرداشتمش میکردم نگاهش رومیچیدخیره

 بشقاب کارمیکردیه تیکه تیکه بده نفرشام20حداقل میخوادبه که میپیچیدانگاری دورخودش به

 سراغ میرفت میذاشت لیوان بعدیه میزد خورشتشوهم بعدمیرفت میذاشت

 به ودوباره میگفت آخ یه میخوردوهردفعه پیچ پاش بودوهمش هل ساالدوکاهوخردمیکردخیلی

 سراغ بودرفت شده واقعابامزه چون میکردم اموکنترل زورخنده به میدادومن ادامه کارش

 یک وجودموپرکردونفهمیدم نگرانی حس گفت بلندی آخ یدفعه که گرفت دست ساالدوچاقوبه

 وروقفسهودستش بکشه خفیفی شدجیغ باعث حضورناگهانیم ایستادم وجلوش توآشپزخونه پریدم

 شد؟ چی دستت:پرسیدم نگران بزاره سینش

  برید هیچی: دادوگفت باالاوردونشونم شوکمی اشاره انگشت

 خمیز چسب اولیه های کمک وازتوجعبه هارفتم ازکابینت یکی سمت وبه دادم تکون سری باغیض

 تاآیه منکن لمسش که وطوری گذاشتم وروانگشتش وچسبوبازکردم ایستادم ومقابلش برداشتم

 کردم شدنگاهش حبس نفسم کردم زخمولمس چسب وباانگشت زخمشوبستم باشه راحت

 وهک بایه آیه خطامیرفت انگشتم اگرکمی که بودم مطمئن ومن انگشتم بودبه نگاهشودوخته

 زدم ولبخندی دستموبرداشتم سریع نمیکردبخاطرهمین فرقی هیچ فوران درحال آتشفشان

 . نازنازی کوچولوی خرگوش باش مراقب توئم مهمونی میرم دارم من دیگه خب:هرچندظاهری

 که ازدالیلی وشایدیکی انداخت وسرشوپایین لحظه ترازیک توکم شد کشیدوسرخ خجالت

 ...بود هاش شدن هاوسرخ کشیدن خجالت این هم بودم شده عاشقش

 نداری؟ کاری-

 بری؟ قراره مهمونی چه:پرسید
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 – ازدوستامه تولدیکی-

 بگذره خوش

 باشیا خودت مراقب نره یادت میرم دیگه مرسی-

  باشه-

 خدافظ-

  سالمت به-

 نه نچو شدم پشیمون ازرفتنم نداومن خونه رفتیم وباهم سوگل دنبال ورفتم بیرون زدم ازخونه

 چقدرازاین که خدامیدونست فقط...بدترشد حالم سامان بادیدن نشدبلکه عوض وهوام تنهاحال

 شروبم گیالسای کنترل بودووبی داده لم توبغلم وسوگل بودم نشسته رومبل...بشربیزاربودم

 مشد بیخیالش بودودراخرهم فایده بی میزدم هرچقدرپسش بودکه روسرمیکشیدواونقدرکنه

 نزدیک نبوداینقدربهم آیه که دختری ازاینکه کالفه هم بودومن شده مست مست سوگل.

 سامان صدای کشیدم راحت نفس یه شدومن مبل پهن وسوگل کردم جداش بودازخودم

 خوبه؟ حالش آیه:روشنیدم

 نیار زبون روبه آیه اسم دیگه:گفتم وبااخم ایستادم ومقابلش بلندشدم سریع

  دستورنده من به دیگه توئم-

 کن گورتوگم پس میکنم هرکاری من باشه وسط آیه پای-

 ...ااالنت نیست معلوم میکنین زندگی باهم نیست؟شماحتی دخترت ودوست خواهرته آیه مطمئنی- 

 

 خترید اون نظرت به فقط چیزاروچطورفهمیدی تواین نمیدونم من ببین:وگفتم زدم چنگ یقش به

 کاریه؟ کثافت اهل دیدی که

 سوگل که برم خواستم کردم ویقشوول زدم پوزخندی داشتم پیروزی کردحس مرددنگاهم

 ونشتاخ ومجبورشدم بشم خالص سوگل ازدست نتونسم... دستموکشیدوبلندشدوچسبیدبهم
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 برم اماتاخواستم روتختواب انداختمش بردم زوربردتوخونش منوبه برسونمش

 .دهش تنگ برات دلم:روبازمیکردگفت پیرهنم های دکمه که درحالی مستی دستموکشیدوتوحالت

 ننبایدای که میدونستم اوردومن رونزدیک کشیدوصورتش برهنم زددستشوروبدن خشکم ومن

 سپری مبود بارباهاش چندین که شبموباسوگلی نمیتونستم من هام ناپاکی باوجودتمام طوربشه

 یانتخ داشتم آیه به که واحساسی عشق به نمیتونستم بودومن آیه عشق درگروی دلم چون کنم

 من کنم

 .. میکردم نبایدخیانت

 

 که گفت چیزایم ویه اومدسمتم دوباره که روتخت کردم وپرتش جداکردم سوگلوازخودم...

 کنه موسوس نبودچطورمیخواست معلوم چون توگوشش زدم بوداینبارمحکم مست خیلی نفهمیدم

 بهو شدم وسوارماشین بیرون زدم وازخونش روبستم پیرهنم های دکمه سریع.روتحریک وغریزم

 ولط وتمام روبهترکنه حالم سردکمی تاهوای دادم حدپایین وتااخرینر شیشه روندم خونه سمت

 رسیدم بودکه شب نصفه1/30ساعت کردم سرزنش کذایی مهمونی اون به خودموبخاطررفتن راه

 وهق نورچراغ کشیدم میخوردسرکی چشمم به ازسالن نورضعیف یه بودوفقط جاتاریک همه خونه

 هدرازکشید مبل روی که رودیدم جلو،آیه بود،رفتم شده میزگذاشته وروروی پشت بودکه موبایل

 نبود؟ای نخوابیده خودش ی کوچولوچراتوخونه گردشدخرگوش چشمام بودن بسته بودوچشماش

 شمامچ ازمقابل روکامل تاتصویرسوگل کنم سیرنگاهش دل یه بودکه من برای طالیی فرصت یه

 شجزصورت ترین خوشگل دمروازنظرگذرون صورتش اجزای وتمام نشستم مبل گوشه بزنم پس

 سرفه هیدفع...بشم محودرپاکیشون نمیتونستم ومن بودن بسته االن که بودن تاریکش چشمای

 بازشدن چشمهاش اروم که روش انداختم وسریع بودکتمودراوردم انداخته چادرروش یه فقط.کرد

 چرااینجاخوابیدی؟:وپرسیدم شدم مانع که بخوره تکون تامنودیدخواست

 بودی؟ مهمونی شب وقت تااین دیرکردی خیلی-

 بودی؟ من نگران پس:زدم شیطانی لبخندی

 بشم نگرانت بایدم برادرمیا باشه هرچی بودم نگران درسته-

 برادرتونیستم من:گفتم وسریع توهم رفت اخمام 
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 رفت؟ یادت گفتی ،خودت چراهستی- 

  نشه تودچارسوءتفاهم راجب وقت یه اینکه برای برداره دست سامان که گفتم اونطوری-

 کوچولوپاشوبروتوخونت خرگوش خب خیلی:وگفتم لبخندزدم ناخوداگاه منم اومدن کش که لبهاش

  سرمامیخوری انگارداری روخودت پتوبکش وچندتاهم بخواب

  راحتیاسرمانمیخورم این به بابامن نه:کردوگفت سرفه

  کامالمشخصه–

 هرهچ توی که آرامشی با و داد بدنش به قوسی و کش و شد بلند مبل روی از دلنشین لبخندی با

  رفت اش خونه سمت به و گفت بخیری شب میزد موج اش

 مهمون رو دلچسب خوابی تا تنهاییش و امن حصار سمت به میرفت آسوده خیال و آرامش با

 با  خرابی قصد به که جرثقیلی مثل قشنگش لبخند اون با نمیدونست اینکه از دریغ کنه چشماش

 باقی های دیواره فروپاشی در سعی و میکوبه مخروبه ای خانه های دیواره به تر تمام چه هر شدت

 رو حکم همین من برای آیه لبخند....پاشونه می فرو رو من قلب های داره،دیواره اون ی مانده

 تنهای و مفلوک قلب سمت به ای قبلی هشدار هیچ بدون و نرمک نرم که جرثقیلی همون داشت

 گرمای با  که خورشیدی همون کرد نابود رو اش سنگی های دیواره قدرت با و آورد هجوم من

 ایدست منتظر کش دراز و بودم اتاقم توی....  کرد ذوب رو قلبم بسته یخ های دیواره دلنشینش

 دیدن دوباره برای بودم دلتنگ. ،بودم بود شده حروم بهم بدجور روزها این که خوابی ماورایی

  بود کرده گریزون چشمهام از رو خواب ها این ی همه و همه و کوچولو خرگوش لبخند

 و تسف خودم زن عنوان به بتونم که میشه کی و ام آیه دلتنگ شدت به کوتاه مدت همین تو من 

 ؟ کنم حلش آغوشم تو سخت

 رو ها کجا تا من پرداز رویا ذهن این شدم خیز نیم تخت روی قلبم های زمزمه درک و شنیدن با

 ؟ بود کرده بافی خیال

 ؟ میخواستم ام آینده همسر عنوان به رو آیه من واقعا یعنی

 به انزجار با که ،منی بودم بیزار مشترک زندگی از و آوردم نمی ازدواج از اسمی وجه هیچ به که منی

 چشم یک به داشتم لعیا از که ای قبلی ذهنیت خاطر به رو همشون و میکردم نگاه مونث جنس

 ؟ کارند خیانت و کثیف موجودات این که داشتم باور و میدیدم
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 خیال و ذهن و بود فراری من از قلبم تند های کوبش خاطر به خواب که بود کرده چه من با آیه

 که میدونن همه و بودن آورده در من همسری به رو آیه خواب دادن فراری با هم من طلب فرصت

  عقلمم پیرو من

 وبخ و داشتم فرق من اینکه مثل و میکرد درگیر رو قلب بیشتر بودم شنیده من که عشقی و

 وبشک با که ای درنده سینه های کوبش این بعد و شده آیه درگیر که بوده من عقل اول که میدونم

 یبعج و داشتن رو ام سینه ی قفسه از پریدن بیرون و شکافتن در سعی متوالی و قدرتمند های

 و ردمیک آیه نثار عاشقانه اعترافی فردا که بود این به اگه و غرور بی و بود عجول مذهب ال قلب این

 ... خالص

 نای فهموندن در سعی که رو سرتقم و سرکش قلب شورش میکرد سرکوب و میزد نهیب عقلم و

 با اما نده بروز شاید و داره ذهن تو من از ای منفی ذهنیت هنوزه که هم هنوز آیه که داشت قضیه

 و میده جولون چشمهاش جلوی بیشتری خودنمایی و قدرت با ذهنیت اون اشتباهی ترین کوچک

 له هآی پای زیر شک بی که قلبیه و منفیه من جواب داره وجود ذهنیت این وقتی تا که میدونم من

  میشه

 *آیه*

 این از اندکی رفع و کردن مرطوب برای دهانم آب دادن قورت هر با و میکرد اذیتم گلوم خشکی

 بودم شده مریض باز من. میپیچید گلوم توی تحملی قابل غیر و شدید درد آور عذاب خشکی

 توقی به تاتقی دیقه به دم که هایی ازسرماخوردگی متنفربودم وچقدرمن

 باال بابا همیشه گرچه بودنم مریض از نداشتم خوبی خاطرات بچگی از...  سراغم میان میخوره

 تمیگذش سخت من به دوران این اونقدر اما نمیگذاشت تنهام بیماری دوران تمام توی و بود سرم

 هب که بود نکاهی جان و فرسا طاقت های درد میاوردم یاد به که چیزی تنها شدنش تموم از بعد که

 میکرد ردد خیلی گلوم. باشه پرستارم تا نبود بابایی که االنی به برسه چه دیگه... بود افتاده جونم

 من و میشه اضافه من پرسود های نعمت جمع به هم بینی آبریزش بعد دقیقه دو تا ومیدونستم

 جمع به سوزشش و میشه زخم کاغذی دستمال با زیاد برخورد اثر در دماغم که زمانی از متنفرم

 . میشه اضافه گلوم سوزش

 سمت به و شدم بلند جام از سختی به بود نشسته هام عضله توی که ای کوفتگی و درد با

   رفتم آشپزخونه
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 گشت حال در یخچال در بین هم خودم و بودم چیده آماده و حاضر رو میز که میگذشت ای دقیقه 5

 یا میگشتم ساده سرماخوردگی قرص  یه دنبال و بودم ها قرص رنگارنگ دنیای میون کردن گذار و

 میکشید پنجه گلوم به که وحشتناکی درد گلو تسکین برای مسکنی شایدم

 و ادش صورت دیدن با و برگشتم عقب به ای لحظه میداد سالم ذوق و شوق پر که پاکان صدای با

  دادم سالم دردم گلو  از ناشی گرفته صدای با بعد و گرفتم انرژی کمی اش زده هیجان

 غره چشم رفت هوا به قهقهش صدای هایی ثانیه گذر از بعد اما کشید هم در رو قیافش ای لحظه

 ؟ داره خنده: زدم جیغ خروسیم صدای با و کردم صداش پر لبخند ی حواله ای

  صداشو خدا واااااای:گفت هاش خنده تشدیدشدومیون خندش

 برای بود ای جرقه پاکان حرف این و بود کرده ام عصبی و نازک دل کافی ی اندازه به بیماری

 ردمک پرت صورتش به میفشردم حرص از دستم در که را قرصی ی بسته سریع شدنم تر عصبی

 یگفتم دیشب بود کی میشی عصبی چرا خب: گفت دوباره شد هم بیشتر هیچ نشد قطع اش خنده

 ؟ پس شد ؟چی نمیشم مریض راحتیا این به من

 فتمگ میاوردم درد به پیش از روبیشتر حنجرم و میکشیدم جیغ مزخرف صدای همان با که حالی در

  نمیبینم کردن مسخره برای دلیلی بازم شدم که حاال:

 بودگفت معلوم چشمهاش پیش و پس در خنده و داشت لب بر لبخندی هنوز که حالی در پاکان

  بود جالب برام خروسی صدای با کوچولویی خرگوش دیدن اما نکردم ات مسخره:

 با و دادم تکان تاسف ی نشانه به سری مینشست هم من لب روی لبخندی نرمک نرم که حالی در

 ... دادم خاتمه هم پاکان و خودم بین موجود جدل و بحث به بابا شدن وارد

 کنم استراحت خونه توی دکتروبعدش کردبرم توصیه خرابم حال و وضعیت دیدن از بابابعد

 نگاهم یوقت وپاکان دوختم پاکان روبه ملتسمانم ونگاه کردم مخالفت من.کنم استفاده وازمرخصیم

 بدترمیشه حاش بمونه بابابذاربیادسرکارتوخونه:باباگفت رودیدروبه

 .دادم سرتکون سریع پامان بازشدودرتاییدحرف نیشم

 ...اما:باباگفت

 دکتر میبرمش خودمم:حرفش ندادوپریدمیون اجازه پاکان که
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 اتاق یه: گفت پاکان به رو بابا شرکت سوی به افتادن راه و صبحانه اتمام از بعد.کرد بابااجباراقبول

  دستت زا میشم شکار بد که هم جون به بیفتین زمانا اون عین دوباره نبینم کردم آماده سامان برای

 هب کاری نذاره دمم رو ؟پا دارم بوفالو اون به چیکار من: گفت مندی گله لحن با و کرد اخمی پاکان

  ندارم کارش

 امانس درازه بس از شما دم ماشاءاهلل: گفت و داد ادامه را نطقش بعد و زد تشری عصبانیت با بابا

  پاش زیر میمونه شما دم بذاره پا جا هر بیچاره

  دار نگه: زد داد عصبی پاکان

  پایین کنم پرت خودمو یا میداری نگه بابا: گفت نگرفت بابا از جوابی وقتی

 و میاری در رو زنا ادای و میکنی قهر ها بچه دختر این مثل چیه: داد جواب تند لحنی با هم بابا

  حقه باشه هرچی اما تلخه حق حرف من برای کنی پرت ماشین از خودتو میخوای

 برات خودت پسر از دوستت پسر ارزش وقتی: غرید بابا جواب در تری عصبی لحن با پاکان

 هایی ایهکن و نیش چه جونت سامان همون که بدونی و بخوای منطق و دلیل اینکه بی وقتی بیشتره

 و دخترا عین نمیکنی حق حرف و حق حرف و نمیکنی توهین من به همه این دیگه میزنه من به

 هک خودم شرکت برم شم پیاده میخوام پایین کنم پرت ماشین از خودمو نمیخوام لوسم زنای

  بیاد پیش شما برای مشکلی که باشم نداشته برخوردی جونتون سامان با نکرده خدایی

 روی هب پاش کوبیدن شد العملش عکس تنها پاکان بلند ی عربده با که بزنه حرفی خواست بابا

 .... ترمز

 یصندل پشتی به ترس از که من دیدن با و انداخت من سمت به نگاهی پاکان شدن پیاده موقع

 ... رفت و داد تکون تاسف عالمت به سری بودم چسبیده

 رکد اما داره دوست رو پاکان عاشقانه میدونستم بابارو بد حال هم طرفی از و بودم پاکان دلنگران

 ؟ چیه برای روزشون هر دعواهای این نمیکردم

 اام کنم دفاع پاکان از میخواست دلم خیلی نشد بدل و رد بابا و من میون حرفی شرکت خود تا

 بشه سوتفاهم دچار اشتباه به بابا که بود این از ناراحتیم
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 وا با رفتاری خوش درمورد تذکر و سامان اتاق دادن نشان به فقط بابا شرکت به رسیدن از بعد

 .. رفت خودش اتاق به و کرد قناعت

 دایص که بودم کاغذی دستمال با رفتن کلنجار حال در بود راه به فینم فین کردن تایپ حین در

  شدی کور موش عین درست: رسید گوشم به سامان

 پی اب بود زده اون روبه حرفی چنین که مقابلی طرف کردن پیدا پی در و کردم نگاه بهش تعجب با

 میگفت من به حقی چه به کشیدم هم رودر هام اخم هستم من خود حسابش طرف اینکه به بردن

 من به حرفی چنین و میکرد جسارت که بود کرده فرض چی خودشو شامپانزه ؟مردک کور موش

  بود درخت خود از کرم بود گفته درست پاکان که الحق میزد

  شماست اتاق اتاق اولین چپ سمت راهرو توی:  دادم جواب اخم با

 ؟ پرسیدم اتاقم مورد در سوالی من:پرسید و انداخت باال ابرویی

 بودکه نای من ی وظیفه نبود پرسیدن به نیازی: گفتم اش چهره به نگاه بی و انداختم باال ای شانه

  کجاست اتاقتون بگم شما به

  کجاست اتاقم میدونم خودم من: گفت تفاوتی بی با

  میخوام خودم که جاییه من اتاق: داد ادامه پرغرور که کردم حواله سمتش به نگاهی تعجب با

 تداش خودش کردن بزرگ در سعی کاذبش غرور با که حقیری مرد این نثار آمیز تحقیر پوزخندی

  میکنید تکلیف تعیین که هستید شما عامل مدیر نمیدونستم: گفتم و کردم

 رو حتتنصی کردم سعی اما نیستم عامل مدیر من: گفت باشه تفاوت بی میکرد سعی که لحنی با

  بذارم خودت کنار میزی چرا و چون بی و بدم گوش

 صورت به خیره و نشست انتظار های صندلی روی راحت خیال با اون و بودم خوردن حرص حال در

 ؟ شدی کور موش شکل روزه یه چرا تو حاال: گفت من ی افروخته بر

  باشم ماش مثل ای شامپانزه اینکه تا بهتره باشم کور موش: گفتم و کوبیدم میز روی عصبانیت با

 به ور که روشنیدم پاکان خشم از دورگه صدای که نکشید ثانیه به رفت هوا به اش خنده ی قهقهه

  دکتر بریم شو آماده آیه: گفت من
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 با رو یهآ میتونم دارم پزشک با مالقات قرار منم اتفاقا: گفت پاکان به رو و شد بلند سریع سامان

  ببرم خودم

 و شدم پسرخاله خان سامان این با کی من که  میکردم فکر این به دارم من دار و گیر این تو

 ؟ ندارم خبر هنوز خودم

  کرد خنک رو خشمم از شده برافروخته تن دلنشینی سرمای احساس پاکان جواب با

 تو ودخ درد به فقط تو دکتر ببرم آدما مختصص دکتر یه پیش رو آیه باید من متاسفانه: پاکان

  میخوره

 اونوقت؟ چیه ؟تفاوتشون اِ؟جدا: گفت و کشید هم در اخم سامان

 شپی بیاد که نداره نیازی آیه مسلما خب: گفت و انداخت باال ای شونه تفاوتی بی با هم پاکان

 هیچ میدونم بعید من اما کنه معالجه میتونه هم عمومی دکتر یه رو آیه بیماری... دامپزشک

  بدونه رو تو درمان راه دامپزشکی

 سرش هب کیفم با اختیار بی رفت باال که مشتش برداشت قدم پاکان سمت به عصبانیت با سامان

  شد خیره من به تعجب و بهت با سامان و محبت با پاکان کوبیدم

 بذاری ارزشی بی آدمای همچین دهن به دهن نمیخواد هم تو ام آماده من: گفتم پاکان به رو اخم با

....... 

 به هم رو من و میکرد شوخی میکرد تشکر من از دریغش بی های محبت با پاکان راه طول تمام

 رو من بود نوشته آمپول تا 6 برام دکتر که موقعی منظورش بدون های شوخی با داشت می وا خنده

 موقع من پرستار بود شده بود شده بابا جایگزین پاکان شد من ی خنده باعث و آورد در عزا از

 .میداد بودن پشتیبان حس من به داشتم دوست پاکانو.... مریضی

 *پاکان*

 دبو سامان منحوس قدم پا خاطر به که شرکت توی شولوای شلم اوضاع و وضعیت این دیدن با

 اول البته کنم دور محیط اون از خودمو هم و آیه هم اونجاست سامان که مدتی تا گرفتم تصمیم

  میکشید طول ای هفته دو یکی خودش این البته که میکردم راضی رو بابا باید
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 و نهبمو خودش کنار باید آیه میگفت و بود وایستاده سخت و سفت بابا میزدم حدس که همونطور

  نمیسپاره من به من شرکت منشی عنوان به رو آیه هم ای لحظه

 فرق اونم برای داره فرق من برای که همونطور آیه میدونستم و میپلکید آیه بر و دور خیلی سامان

 ... میترسوند شدت به رو من قضیه این و داره

 مثل صدماتی دچار هم اون طرف از آیه نمیخواستم من و تر عوضی من از بود یکی سامان چون

 بدتر هم شاید و بشه میگفتم بهش من که حدیثایی و حرفا اون ی همه

 آرمان هب رو شرکت مسئولیت هم باز که گرفتم تصمیم نگرفتن نتیجه و هفته یه گذشت از بعد

 مثل ای درنده گرگ توسط تا باشم آیه مواظب حداقل تا باشم بابا شرکت تو خودم و بسپارم

  نشه دریده سامان

 رد یهو میخوندم رو پیشنهادی دادهای قرار از یکی داشتم و بودم نشسته اتاقم توی که روز یه

 که آدمی به شدم خیره غضب و خشم با شد اتاق وارد سامان مطابقش و شد باز ای تقه با اتاقم

 ... خوابیده کثیفی حیون چه پشت اون که میدونم من فقط و داشت آدمیت ظاهر فقط

 ترش غلیظ لحظه هر که لبخندی با نشست اتاقم تو موجود های صندلی از یکی روی لبخند با

  سالم عیلک: گفت میکرد

 ؟ داری چیکار: گفتم بکنم سالمش به دادن جواب برای زحمتی اینکه بی

 آیه بر و دور میخوام فقط نیست سختی چندان کار: گفت و کرد متمایل سمتم به کمی رو خودش

  نپلکی

  حتما گفتی شما چون چشممم: گفتم و کردم نگاهش غیظ با

 تمداش برخورد باهاشون حاال تا من که جنساش هم تمام با  المصب: گفت و مالید بهم رو دستاش

  داره فرق

  نباش برش و دور گفتم بهت اول بار همون: گفتم و کردم مشت رو دستام

 ؟ داری شنوی حرف انتظار من از که میدونی من حد در رو خودت تو: گفت و زد پوزخندی

  منه مال آیه: اوردم زبون روبه اعترافم واولین کوبیدم میزم به محکمی مشت عصبانیت با
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 رو عهدف این ولی هست میون این احساسی یه میدونستم: گفت و شد تر رنگ پر لباش رو پوزخند

  منه مال آیه خوندی کور

 .بود رودرصددانفجارقرارداده من که وعصبانیتی موندم ومن.... شد خارج اتاق از سرعت به و

 برایم آرمان که ای اضطراری موقعیت و تماس با شرکت سمت به افتادن راه از قبل روز اون فردای

 پی در پی دوندگی ساعت دو  یکی از بعد افتادم راه به خودم شرکت سمت به ناچارا داد توضیح

 ایج دیدن و شرکت به رسیدنم با افتادم راه به بابا شرکت سمت به من و شد حل مشکل باالخره

 سهل دلیل به گفت بابا و گرفتم رو آیه سراغ وقتی رفتم بابا اتاق سمت به استرس با آیه خالی

 از بعد هک گفته بابا به پنهانی هم سامان و کنن روحل تامشکلی فرستاده وباآیه سامان. اون انگاری

  شد آوار سرم رو دنیا  انگار میگرده بر شرکت سمت به آیه با ناهار خوردن

 مونه انداخت من سمت به ظفرمندانه نگاهی سامان ولی بود حس از خالی آیه نگاه برگشتن وقتی

 شکی میدونستم که نگاهی همون بودم هراسیده ازش انتظار های ساعت این طول تمام که نگاهی

 ییدارا و زندگی تمام آیه و نداشتم دادن دست از برای چیزی و کسی آیه جز به من.  میکنه ماتم و

 دشمن چنگ از رو زندگیم گنج و میکنم در به میدون از رو پستم حریف شده جور هر من بود من

 .... میرفت راه کنارش که مردی صورت میفهمید آیه کاش و میکشم بیرون خونیم

 .... بود حرف از پر

  گنده مرد

  داشت شباهت نُنُر و لوس های بچه به اش چهره حال کالمی هیچ بی

 : میگفت من به و میکرد اشاره تو به انگار

 نداری تو و دارم اینها از من بسوزد دلت

 "آیه" 

 میرفت بادوستاش همیشه که رستورانی کردبه باهزارجوراصرارراضیم کار،سامان بعدازانجام

 یمبودنشست ازسالن ای توگوشه که سرمیزی.بریم بینظیره نظیروحتی کم غذاهاش وادعاداشت

 دارم دوست که ازمن سوالی هیچ بدون اومدسامان هامون سفارش گرفتن برای گارشون ووقتی

 سفارش بدم سفارش میخواستم روکه غذایی خودم بده اجازه اینکه ویاحتی بخورم غذایی چه

 سالح بودخلع کرده انتخاب که روکامالباغذایی دادومن ومخلفات پلوباماهیچه باقالی دوپرس
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 دهش منفورهم آدم بااین ولجبازی وازسرلج میکردم بودمطمئناویقینامخالف دیگه اگرهرغذای...کرد

 خبمنت غذای بخاطرهمین بزنم روپس غذایی چنین نمیتونستم امامن میکردم روعوض سفارش

 روروی وظروف رواوردن حاضرشده های بعدسفارش مدتی.ودل باجون اونم روتاییدکردم شده

 قبل...پرید ازسرم وحواس هوش چیدن دوگارسون که میزرنگارنگی بادیدن ومن میزچیدن

 کردم ازعطرخوششهامولبریز ریه عمیق دم بایه مقابلم کننده وسوسه غذای طعم ازچشیدن

 رنگ خوش وهم طعم خوش عطربودهم خوش غذاهم این غذاوواقعاکه خوردن به کردم وبعدشروع

 دهروکر انتخاب بهترین سامان که والحق مریزادمیگفتی دست ماهرش العاده آشپزفوق وبایدبه

 غذای میخواست انگارکسی که توخوردن بودم واونقدرهول غذامیخوردم همینطورتوسکوت.بود

 به که وچنگالم قاشق صدای بین سامان صدای هابودکه موقع توهمین دربیاره خوشمزموازچنگم

 :خورد گوشم میخوردبه بشقاب

 میاد خوشم خیلی غذامیخورن خوب که ازدخترایی اشتهایی خوش معلومه

 صدشازق نمیخواستم وهمینطورهم داره قصدی چه حرفاش ازگفتن نمیدونستم کردم نگاهش فقط

 دامن هب دست پس بایدبگم چی خاطرنمیدونستم همین به. میترسیدم ازنتیجش چون سردربیارم

 :زدوگفت لبخندی ندارم روهم کلمه یه حتی اوردن زبون دیدقصدبه وقتی که شدم سکوت

 بخور

 :گفت بودمعترض نگذشته هم هنوزچندثانیه که شدم مشغول مطیعانه

 بگو چیزی یه سررفت حوصلم اه

 ندارم گفتن واسه حرفی-

 ! باشیم توسایلنت که امانمیشه-

 بگم؟ چی خب-

 بگو ازخودت-

 ندارم گفتن واسه چیزی ازخودم-

 بگو چیزدیگه یه پس-

 بگم؟ جک چیه اصالنظرت:باتمسخرگفتم
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 بگو جک فکرخوبیه آره:گرفت جدی

 بیخیال:وگفتم زدم نمایی لبخنددندان کردکه نگاهم ومشتاقانه

 ...خرگوشی دندون:زدوگفت لبخندی

 

 که کوچولووخدامیدونست خرگوش میگفت بهم همیشه.انداخت منویادپاکان حرفش بااین

 چقدرلذت میشدم خطاب اونطوری ووقتی بودن دلنشین هاش کوچولوگفتن چقدرخرگوش

 کوچولوی خرگوش...میکرد جادویی دوکلمه اون چاشنی روهم مالکیت مخصوصاوقتی...میبردم

 هک حسی...نظیرمیشد بی ناب حس لبریزازیک وجودم تمام میشدم خطاب اینطوری وقتی...من

 گاهی حس بااین من!هشتم وجودآسمون باعدم بودکه این خدامیبردوجالب آسمون منوتاهفت

 انگیزبودکه اونقدرشگفت حس اون...هامیشدم وبعدی وبعدی هشتم واردآسمون

 آتیش وسط که دربهشتی یخ وحالموجامیاورددقیقامثل...میکرد خوب وجودمومملوازاحساسات

 رقغ بفهمم اینکه بدون...میکرد روبهشتی جهنمم دربهشت یخ وچقدراین!نوشی می جهنم سوزان

 فتهر یادم...یاگذشته حال...میکنم زندگی زمانی بودتوچه رفته ویادم بودم شده گذشته درروزهای

 خرگوش که کسیم همون دشمن مقابل حاضرتورستوران بوددرحال رفته یادم وحتی...بود

 بیرون باپاکان مشترکمون منوازخاطراتی سامان صدای تااینکه نشستم بودم کوچولوش

 ...کوچولو خرگوش:کرد زمزمه که صدایی...آورد

 فتگ من به سامان...!کردن متصل بدنم تمام به قوی ی الکتریسیته جریان یه انگاری دفعه یک

 اجازه این داد؟؟؟سامان ای اجازه چنین کسی چه نمیدونستم ومن"کوچولو خرگوش"

 فقط... کنه کوچولوخطاب منوخرگوش که حقونداشت این...حقونداشت این سامان...رونداشت

 پاکان هک کسی بدشدوقتی چقدرحالم ومن!پاکان فقط...کوچولو خرگوش میگفت من بایدبه پاکان

 طابخ میشدم دگرگون میومدن بیرون پاکان اززبون وقتی فقط که جادویی دوکلمه نبودمنوبااین

 هب ازاین من:بالبخندگفت سامان...پاکان فقط...میکرد بایداینطورصدام پاکان فقط...میکرد

  میکنم کوچولوصدات بعدخرگوش

 !نه:دادزدم یدفعه

 که ،کمی گردشد چشماش هم وسامان کردن مانگاه سمت به متعجب سالن داخل آدمای همه که

 چرادادمیزنی؟:گفت بابهت سامان کردن روعوض مابودیم که مسیرشون سنگین نگاهای
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 !کوچولو نگوخرگوش من ،هرگزبه هرگز:کردم ونگاهش تهدیدآمیزانگشتموباالاوردم

 که؟ چراقشنگه-

 !کوچولومیکشمت خرگوش بگی بهم دیگه یدفعه اگه ندارم دوس من-

 خودم به وتودلم آوردم زبون روبه کلماتی چه که فکرکردم این به تازه کردم حرفموتموم وقتی

 سوسکوباتموم سهله که مورچه که نازکم اونقدردل کشتن؟من وآدم من"عمت جون آره":گفتم

 ادیگهت میکردم امابایدتهدیدیش!بکشم آدم میخواستم اونوقت نمیومدبکشم دلم بودنش چندش

 شده؟حرف چی:گفتم وباتعجب باالرفت سامان ی قهقهه صدای صداکنه منواونطوری نکنه جرأت

 زدم؟ داری خنده

 منوبکشی؟ میخوای قدت سانت50 دخترتوبااین ای بامزه خیلی:گفت خنده وسط

 قدنمیخوادسالح که کشتن آدم که ،ثانیا50 نه هستم165 من که اوال:گفتم وباحرص کردم اخم

 ...سردمیخوادثالثا

 ثالثاچی؟-

 بازم الیجنابع قراره اصالمگه:گفتم نیومدبخاطرهمین یادنم ثالثنی هیچ فشاراوردم مغزم هرچقدربه

 بکشمت؟ که خرگوش بگی من به

  کوچولو خرگوش بگم میخوام نه خرگوش-

 که شدودیدم بودوبیشترگرمم فایده هرچندبی روبادزدم خودم وبادست کردم پوفی

 یداشت دوست لطفاهرچی:وگفتم گرفتم خودم به مظلوم چهره بخاطرهمین تهدیدکارسازنیست

 کوچولو بجزخرگوش کن صدام

 نه ردمک صدات هرچی بدی بایدقول فقط شدم راضی قبول اوکی:گفت کردویدفعه نگاهم مستقیم 

  میدم قول:دادم سرتکون باخوشحالی نگی

  میکنم صدات"عشقم"و"عزیزم"بعد به ازاین پس:زدوگفت لبخندی

 چرادهنتوانقدربازکردی؟:گفت که کردم نگاهش وبابهت بازشد ناخوداگاه دهنم

 کنین؟ صدام اینطوری واقعامیخواین-
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 داره؟ وایرادی عیب چه مگه آره-

 وایراده سرتاپاعیب-

  دارم دوس امامن-

  نگین لطفادیگه پس ندارم دوس من-

 کوچولو خرگوش ندارم مشکلی من اوکی-

 ؟ نگین اینطوری قرارنشددیگه مگه عه-

 کنم صدات خواست دلم قرارنشدهرچی مگه-

  رویه زیاده خیلی دیگه شماگفتین که چیزی این اماآخه-

 ؟ وعشقم کوچولویاعزیزم خرگوش کن انتخاب دارم دوست اینطوری امامن-

 هیچ که نداشتم رودوس کدومشون وهیچ بدبودن هردوگزینه...مرددشدم شد حبس توسینه نفسم

 دتریکیبدوب بایدبین ومن...بدتر کوچولوبدتربودخیلی اماخرگوش هردوبدبودن...متنفربودم ازشون

 کنی؟ انتخاب نمیخوای:گفت شدسامان طوالنی وفکرم سکوتم وقتی میکردم روانتخاب

 :وگفتم نفسمورهاکردم

  دوم گزینه

 ای بامزه خیلی عزیزم:زد قهقهه دوباره

 بشرروصداکردن اصالچرااین...بود قرارداده درآغازجملش که ای کلمه بخاطراولین شدن سرخ ومن

 بدم خیلی ومن داشت هارواج زوج بین فقط ؟؟؟اینطورکلمات... اصرارداشت کلمات بااین من

 امابازهرچی کنه خطاب منواینطوری پاکان بدتردشمن وازهمه...همکارمردم اونم همکارم میومدکه

 ...کوچولوبود ترازخرگوش تحمل بودقابل که

 نحوی هیچ به ولی کنم روتحمل وعزیزم عشقم کلمات شده که وعذابی هرسختی به میتونستم من

 ...ودنب تحمل قابل کوچولو خرگوش

 روشدم بهرو باپاکان ووقتی برگشتیم شرکت ناهاربه بعدازخوردن.میگفتم نبایدچیزی بخاطرهمین

 که عسلی شیرین نگاه ازاون همیشه مثل ومن تونگاهش بزرگی بودوغم روچهرش غیظی اخم
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 تموگش گشتم چشماش نی وهرچقدرتونی نیاوردم میدادسردر تلخ مزه حاالته باوجودشیرینش

 توچشماش ای هربیننده وضوح به که وغمی ناراحتی برای دلیلی پیداکردن به موفق

 گهم واصال شدم ناراحت هم خودم بلکه پیدانکردم ناراحتیش برای تنهادلیلی نه...میدیدنشدم

 لبخندبزنم؟ ومن کنه اخم پاکان میشدکه

 باشم؟؟؟ خوشحال ومن باشه ناراحت پاکان

 ...نبود عجیب خیلی واین

 ودمب شده ناراحت بااینکه...خوشحال وباشادیش...میشدم ناراحت پاکان باغم بودکه وقت خیلی

 .رفتارکردم عادی وکامال نیاوردم خودم روی به ای ذره اماحتی

 که زرگب غم یه باوجود زندگیمون وبیشترروزهای میکنیم بازی زیادنقش مآدمامعموالتوزندگیمون

 .میزنیم هامون صورت به خنده ماسک میخوره خوره رومثل وجودمون تمام

 ونخودم روی وبه میرقصیم روزگارمیزنه که باهرسازناسازگاری بازی شب خیمه عروسک یه ومثل

 ...نمیاریم هم

 ... زدم چهرم به خنثی اینبارماسک ومن...ماسکدارشدیم که وقته ماآدماخیلی

 تاثیری هیچ هم پاکان نگاه وغم چهره واخم ومعمولیم عادی کامال میدادمن نشون که ماسکی

 وخودم...میخواداضافشوباالبیارم دلم اونقدرکه...خوب خوب...خوبم ومن نداشته واحواالتم رومن

 که هم پاکان به حتی بودکه بودوچقدرسخت تظاهری که بودنی خوب ازاین کنم روخالی

 خرابه حالمچقدر که بگم نمیتونستم گاهش گه های بودهرچندباناسازگاری بعدبابایارویاورهمیشگیم

 آوارسنگین زیراین بودومن آوارشده روسرم زلزله یه مثل اخمش... دارم احتیاج لبخندش وبه

 منوازلبخندهای که کاش...باالبودم سمت به هاش لب شدن وکشیده ابروهاش گره بازشدن محتاج

 وفقط رودوانمیکنن هادردی کاش ای که وصدحیف...کاش ای...نمیکرد محروم ودلگرمش شیرین

 قشاتا به پاکان...بلندمیکنن ازنهادمون آه که هایی حسرت... کنن روافزون هامون حسرت که بلدن

 بدنم جای وهمه بودم پرازحرف من که درحالی. دعوایی بدون حتی نگاهی بدون...حرفی بدون رفت

 درپیش شیرینی آشتی که دیگه دعوای یه وخودموبرای میکردم نگاه پاکان بودوبه شده چشم

 چشمکی بالبخندی هم وسامان رفت اماپاکان.بودم کرده آماده...میشد نزدیکیمون وباعث داشت

 اشک...شدم خیره پاکان مسیررفتن وبه نشستم سرجام کالفه هم ومن رفت اتاقش زدوبه من به

 کمکت...دعوامیکرد باهام وحتی،کاش...نمیکرد دریغ نگاهشوازم میزدوکاش حرفی کاش...نمیرفت
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 تهودربس موندم ومن کوبیدورفت برسرم پتک یه رومثل سکوتش...نمیکرد سکوت فقط!!!میزد

 یبالبخند وپاکان دربازبشه بشه ای شایدمعجزه که ومنتظرشدم دوختم بهش چشم که اتاقش

 شتنبرگ واسه شدم آماده نیومدووقتی بیرون شدوپاکان تموم هم کاری ساعت... دربایسته توقاب

  دخترگلم نباشی خسته:اومدوبالبخندگفت بیرون باباازاتاقش خونه به

 همینطور شماهم بابایی مرسی-

 انگار؟ ؟پکری شده چی-

 میشم خوب کنم میاداستراحت وخوابم ام خسته فقط نه-

  بپزه خوشمزه شام یه تابابابرات کن استراحت توحسابی خونه رفتیم پس-

  چشم-

 کجاست؟ پاکان راستی-

 تواتاقش-

 مدتی وروددادواردشدودروبست اجازه پاکان درزدووقتی رفت پاکان اتاق سمت به باباباتعجب

  منتظرآرمانه پاکان بریم:گفت اومدوبهم بیرون بعدتنهاازاتاق

 ینماش پنچری متوجه شدیم که واردپارکینگ آسانسوررفتیم سمت وبابابابه دادم تکون سری

 چراپنچره؟؟:گفت بابامتعجب باباشدیم

 نمیدونم-

 نیمک نگاه سمتش شدبه باعث ماشین بوق صدای که میکردیم پنچرنگاه الستیک همینطوربه

 عمونادر؟ اومده پیش مشکلی:پرسید مابهش کردن بعدازنگاه بالفاصله بودکه سامان

 پنچرشده اره-

  میرسونمتون سوارشیدمن-

 میشه زحمت-

  نداریم تعارف ماکه حرفیه چه این-
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 شام برای سامان کردکه بارتعارف یک قطباباف خونه کردجلوی حرکت وسامان هردوسوارشدیم

 بایدباتمام ومن شام صرف واسه کردوخودشوانداخت قبول ازخداخواسته هم وسامان بمونه

 فتمر بیرون وازخونم انداختم چادررنگیموروسرم لباس بعدتعویض میکردم درست شام خستگی

 ومانعم قرارگرفت باباسرراهم که کنم درست شام که برم آشپزخونه به وخواستم

  زممیپ خوشمزه شام ویه میرم من مهمونمون پیش نبودی؟بشین توخسته دخترمگه:شدوگفت

 لومهمع قرمزشده که شماازچشماتون میپزم شدخودم رفع باباخستگیم نه:وگفتم زدم لبخندی

  کنین استراحت برین دارین کمبودخواب

 یه مماباه کنین عموشمااستراحت میگه درست آیه:اومدوگفت سمتمون بلندشدبه سریع سامان

  میکنیم درست ساده غذای

 واردنیست اعتراض:گفت سامان بکنه اعتراضی باباتاخواست

 رنکشکا زیادازخودت توام کنه خودشوخسته پسرنذاردخترم نمیشم توکه حریف:باباخندیدوگفت

  نمیشدیم خسته کدوم وهیچ میدادیم غذاسفارش وگرنه نداره دوست بیرون غذای آیه حیف

 بااشتهاغذای خیلی نداره؟امروزکه دوست بیرون غذای آیه:پرسید گردشده باچشمانی سامان

 میخورد رستوران

 بود خوشمزه اونجاخیلی غذای اخه:گفتم سریع

 125 عملیات واسه بریم عموشمابریدماهم خب خیلی:سامان

 باشید موفق:باباخندیدوگفت

  ممیکن آماده چیزی یه خودم نکشیدمن شمازحمت:وگفتم کردم نگاه سامان بابابه بعدازرفتن

 ؟ باررسمی یه میزی حرف خودمونی باربامن توچرایه-

 علومم چون نکن اینطوری دیگه:اوردوگفت سرشونزدیک یدفعه که گرفتم دندون پایینموبه لب

  باشه چی من العمل عکس نیست

 شده خارج ازدهنش که یتوکلمات اماوقتی چیه منظورش نفهمیدم اولش. کردم نگاهش زده بهت

 اتماموب دستموباالبردم بخاطرهمین بوده چی منظورکثیفش که شدم کامالمتوجه شدم بوددقیق
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 هامادفع میگیرم بارونادیده یه این باشین رفتارتون مراقب:وگفتم فروداوردم روصورتش قدرت

 نمیگذرم ازش بعدانقدرراحت

 میگرفت جای رولبهاش عجیب میشدولبخندی کم بهتش کم کم که اش زده بهت نگاهموازچهره.

 وزوزش صدای شدم ماکارونی پختن مشغول همینکه...رفتم آشپزخونه سمت وبه گرفتم

 بکشی؟؟ منو میخوای دوباره مثال؟نکنه کارمیکنی بعدچی دفعه:روشنیدم

  میکنم زجرکشت نه_

 ناخوناموازجامیکنی؟ مثالاول:گفت پیچیدوبعدلحظاتی توگوشم خراشش گوش قهقهه صدای

  کردم اویزونت ازموهات شایدم میشه اونم_

  ؟ درسته دنیااومدی به قاتل توذاتایه وای_

  شکرنریختم نمک تابجای بریدبیرون اقاسامان:وگفتم کردم نگاهش کالفه

  کمک اومدم نمیرم_

 بفرمایید میدم انجام خودم نیست نیازی_

  نمیخوام نمیرم نمیشه_

 نمیرید؟-

  نوچ-

 بشید موادساالدروبرداریدومشغول بفرماییدازیخچال پس-

  نمیترکه یخچال خوبه ماشااهلل:کشید روبازکردوسوتی درش رفت یخچال سمت به

 کنم؟ درست ساالدی حاالچه:گفت کلی بعدنگاهی

 میچسبه باماکارونی ساالدشیرازی-

 ساالدشیرازی؟-

 نمکو غوره آب بهش خودم من ردکنینروریزریزخ وپیازوهمه بلدنیستید؟؟خیاروگوجه نکنه اوهوم-

  میکنم اضافه
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  میشه زحمتتون:کردوباتمسخرگفت بازنگاهم بادهن

  درحقتون لطفومیکنم این دیگه خب-

 دقیق:گفت که میکردم رودرست ماکارونیم سس هم ساالدشدومن کردن درست مشغول

 چندسالته؟

 23تو رفتم تازه-

  دانشجویی فهمیدم اینطورکه-

  میخونم بالینی روانشناسی اوهوم-

  فکرمنوبخونی حتمامیتونی پس آفرین-

 جورایی یه:بذارم سرش سربه کمی خواستم

  توفکرمه چی بگوببینم جدی؟پ_

  بدونی من بیشترراجب میخوای:گفتم شانسی

 بپرسم میخوام سوالی یه واقعاجالبیا درسته-

 چی؟-

 عموروباباصدامیکنی کردم دقت میکنی زندگی توچراباعمووپاکان-

  درسته-

 چرا؟-

 که بخاطراصراربابانادروضعیتی بعدجریاناتی ومنم بودن بابابانادردوست مرگش قبل باباحسینم-

 اینجا اومدم بودم توش

  پدرتو خدابیامرزه-

  مرسی-

  جونورکناراومدی چطوربااین درعجبم هستی دخترحدومرزداری-
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 پاکانومیگم:گفت که کردم نگاهش گردشده باچشمای

 ردمک ساالدکمک کردن تودرست وبهش نشستم ورفتم چاقوبرداشتم یه شد تموم که کارسس

 من گفت خودش همونطورکه چون خطانره یادستش دستم بودکه جمع اماحواسم ظرف توهمون

 بامزه برام االن که پاکان ناسازگاری روزهای یاداوردن ازبابه که بالبخندی...بودم حدومرزداری ادم

 من پایپرو به همش بودکه پاکان یعنی نمیساختم اصالباهم اولش:بودگفتم نشسته بودرولبام

  کناراومدیم باهم رفته رفته میپیچیدولی

 داری؟ عالقه بهش:مرددپرسید

 انپاک من؟به...بود ممکن چیزی چنین مگه...داربود خنده خیلی سوالش کردم نگاه بهش زده بهت

 فاوتمت ازدودنیای وپاکان من...بود همین توزندگیم امرممکن ینتر باشم؟غیرممکن داشته عالقه

 رقف کلی بامن که مردی به میتونستم چطور من... راحت ادم یه وپاکان بودم مقیدی ادم من بودیم

 به...حضورداره توزندگیش که باشم دختری هزارمین شایدمن که پاکانی به...عالقمندبشم داره

 من رفته پیش وتاکجاهاباهاشون بوده من های باچندتاازهمجنس نیست معلوم که پاکانی

 قابل که مردی به...عالقمندبشم مردی چنین به چطورمیتونستم

 یحس اینهایه بردرستی وباورمن حقایق این اماچراباوجودتمام...اعتمادنبودنمیشدعالقمندشد

 یب کردم ترمیشدسعی عمیق که حس باوجوداون...میشد تردیدم منومیترسوندوباعث توقلبم

 اکانپ به ای عالقه هیچ من منونخندون:وگفتم خندیدم بخاطرهمین بگیرم ونادیدش باشم تفاوت

  غیرممکنه چیزی همچین اصالیه ندارم

 میزنی؟ حرف مطمئن خیلی_

 . ندارم احساسی هیچ پاکان به من مطمئنم چون_

 صدای بود؟این تردیدچی این بود؟پس بودچی افتاده تووجودم خوره مثل که احساسی این پس

 ...نگو دروغ آیه:میپیچیدومیگفت توگوشم بودکه کی

 هب هیچوقت من که باورکنم کردم وسعی هست حسی یه اصرارداشت روکه هرچیزی گرفتم نادیده

 شایداگه.... اینطورراحتتربودم چون زدم روگول خودم...نکردم نگاه مردزندگیم چشم به پاکان

 نبودبخاطرهمین موافق زیادباهاشون عقلم که پیدامیکردم توش چیزهایی قلبموآنالیزمیکردم

 ...گرفتم شون ونادیده شدم بیخیالشون



                 
 

 

 زایری فاطمه و آقایی نازنین | پدرم مرگ ازای در  رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

233 

 

 **پاکان**

 داشتم. مبد کشندموتسکین سردرد تاباقرصی رفتم آشپزخونه سمت به.رسیدم خونه به همیکنه

 به همش بودکه پاکان یعنی نمیساختیم باهم:...روشنیدم آیه صدای که  میشدم واردآشپزخونه

 ... کناراومدیم باهم رفته رفته میپیچیدولی من پروپای

 توخونه بوداون سامان صدای... اومد آشنایی ؟؟صدای میگفت کی حرفاروبه این کردم تعجب

 ماچیکارمیکرد؟؟

 داری؟ عالقه بهش:سامان

 حاال که من عاشق دل سوال...بود من دل پرسیدسوال سامان که سوالی شد حبس توسینم نفسم

 هیچ من منونخندون:اومد آیه خنده صدای. جوابش بی سوال جواب شنیدن میکردبرای قراری بی

 ... غیرممکنه چیزی همچین اصالیه ندارم پاکان به ای عالقه

 تمام که انگاری...بایستم پاهام روی نمیتونم دیگه کردم شدوحس سست زانوهام...برد ماتم

 کی یاشایدهم بودم دوست یک فقط آیه چشم به من...نداشت منودوست آیه...آوارشد دنیاروسرم

 به هم وتازه داشتم دوسش وجودم باتموم که دختری وباوراینکه بودهضم سخت خیلی...برادر

 طرفه یک من احساس...نداره من به احساسی هیچ بردم پی دارم بهش نسبت که ای عالقه

 خورده شکست توش بودنش طرفه یک به بردن باپی حاال که طرفه یه احساس یه...بود

 نیدمش بایدمیشنیدم روکه چیزی...نداشتم اونجاموندنم برای دلیلی چون اونجانموندم دیگه...بودم

 کنم عشقوفراموش واین...روزو این...حرفارو این وهرطورشده بایدمیرفتم...بود رفتن وقت واالن

 که قتیزیربارحقی خردنشم تابیشترازاین بایدمیرفتم...برگردم وخنثی بیتفاوت وباظاهروباطنی

 ...نداره دوست آیه:فریادمیزد کرکننده باصدایی هام توگوش

 بازهم شدن دخترمتفاوت یه بارعاشق اولین وبرای عشق نام به ازاحساسی بعدسالهافرارکردن

 انیفرهودیاسام به داشت وگرم نداشت آیه داشتم من که احساسی چون کنم عاشقی نمیتونستم

 تودلم که زیادی وازحرص شدم سوارماشین...بود پیداشده چندروزبودسروکلش فقط که

 که سابقم دخترهای دوست ترین ازخوشگل یکی رویا وشماره گوشیموزیروروکردم بوددفترتلفن

 بله؟:داد جواب متوالی بعدچندبوق روگرفتم ایران برگشته چندروزه بودم شنیده

 رویا؟-
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 تویی؟ پاکان-

 خوبی؟ اره-

 توخوبی؟ مرسی-

 ایران برگشتی شنیدم خوبم منم-

 هاسراغ ازبچه برگشتم پیش هفته آره-

 شدی سهیل ی انگارستاره نداشتن ازت اماخبری توگرفتم

  بخوریم شاموباهم میخوام باشی داشته وقت اگه شلوغه سرم یکم فقط نه-

 گرفته مغم بیادمنم میخواست پسرش دوست بیرون بریم میخواستیم ازدوستام ویکی اتفاقامن-

 تنهاچطوربرم بودکه

 دنبالت میام پس-

 منتظرتم عزیزم باشه-

 میبینمت-

 ارمک میدونستم...کردم رویاحرکت خونه سمت وبه کردم پرت وموبایلوروصندلی کردم تماسوقطع

 بی من ازعشق که معشوقم وحتی واحساسم خودم به خیانته کارم میدونستم...اشتباهه

 رونمد... بندازم بیرون وقلبم روازفکرم عشق زودتراین تاهرچه میکردم سرگرمامابایدخودمو...خبره

 بزرگ هاش شعله آیه حرفای بایادآوری که آتیشی...وربود شعله بزرگ آتیش یه

 هاش باشعله که آتیشی این کردن خاموش برای پیدامیکردم آبی بایدیه...وبزرگترمیشد

 این وخاکستربشه بسوزه وجودم تمام ازاینکه بایدتاقبل...قلبموروحمومیسوزوند...وجودمو

 داشت اهمیتی چه وغلط اصالدرست...غلط ازراه چه...درست ازراه چه...میکردم آتیشوسرکوب

 هدیگ... نداشت احساس ای ذره من به دخترموردعالقم که وقتی...نبود من مال دیگه آیه که وقتی

 هشمنوب که احساسی ورشته بخاطرآیه من...نمیکرد فرقی بودن بدیاخوب... نداشت اهمیت هیچی

 هچ دیگه میسپردم فراموشی دست روبه بایدآیه دیگه وحاالکه بودم شده خوب میکردکمی وصل

 یاخوب؟؟؟ بدباشم داشت اهمیتی
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 به سبتن...تامنودیدلبخندزد بودترمزکردم پامنتظرم لنگه یه درخونشون مقابل رویاکه پای جلوی

 وگونمجلواومد شدکمی سوارماشین...بهتربود میچسبیدن بهم آدامس مثل که دخترهام دوست بقیه

 چوهی رویارونمیخواستم من...نمیخواستم من...شدوگرگرفتم خراب یدفعه حالم ومن روبوسید

 رایب دیگه چون زندگیم عشق ومطمئناآخرین اولین رومیخواستم آیه فقط من...رو ای دختردیگه

 من... خوبه حالم من اینکه به خودم زدن گول به کنم شروع کردم سعی...پیدانمیشه آیه مثل من

 امروزمخروب من...نشنیدم امروزهیچی من...نخوردم شکستی هیچ من...ندارم مشکلی

 خانومی؟ خوبی:وگفتم زدم مصنوعی لبخندی... بزنم خودموگول کردم سعی...نشدم

 کنارتوبدباشم؟ میشه مگه-

 گذشت؟ خوش لندن خب-

 کارای ابهت بودم رفته نمایندش عنوان به بابابودم کالدرگیرکاروبارای که من نبودمیدونی بدک ای-

 تمبرگش که االن امابیشترکاربودولی میکردم تفریحم ذره یه وسط اون بدم سروسامون شرکت

 .بود شده تنگ خیلی دلم چون خوشحالم

 من؟ برای-

 صدالبته-

 دوست فائزه شام خوردن بعد... پنهونه من خنده پشت بزرگی غم چه وخدامیدونست خندیدم

 که یوشخص خونه ازاون میخواستم که ومنم سردریاکناروفردابرگردیم یه بریم رویاپیشنهاددادکه

 داشتم یهآ به روکه عشقی وتمام بایدمیرفتم... نکردم مخالفتی فرارکنم میکنه زندگی خونه تواون

 توآب میریختم خاطره نبود وحاالشده بودیم گذررونده درکنارهم روکه وبدی خوب لحظات وتمام

 نتونن هیچوقت دورتادیگه سرزمین یه به وببرن بگیرن هارودرآغوش اون تاامواج...دریا

 پیاده هامون تاازماشین4هر.رویایینا دریای لب ویالی یه رسیدیم بودکه شب اخرای...برگردن

 وبایلمم که بازی آب به کردیم وشروع رفتیم دنبالشون به وماهم دریادوییدن سمت دخترابه شدیم

 بله؟:دادم بودجواب خوردازخونه زنگ

  سالم:پیچید توگوشم آیه صدای

 اریک سالم:اماخودمونباختم شدم مسخ دوباره لحظاتی برای روشنیدم نوازش گوش صدای وقتی

 داری؟
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 کجایی؟ شده بابانگرانت-

 نداری؟ کاری فردابرمیگردم-

 بیادیگه عشقم:گفت من رویافضاروپرکردوبعدبه مستانه خنده صدای موقع توهمین

 اشتند براش اهمیتی هیچ من مطمئنااحساس که ای آیه تابه میکردم استفاده فرصت بایدازاین

 میام ناال:بودگفتم کنارگوشم موبایلم که درحالی ندارم بهش ای عالقه که میکردم ثابت خودم وبه

  عزیزم

 بایدبرم؟ کاردارم نداری کاری:گفتم آیه وبعدبه

  خدافظ کاردارین شدم متوجه بله:پیچید توگوشم صداش بعدلحظاتی

. دز حرف رسمی بامن بامن، دوباره آیه...زد خشکم دست به همینطورگوشی کردامامن تماسوقطع

 درحالی شدم ناراحت اون ازناراحتی هم ومن...بودنم شدبخاطرکثیف ناراحت ازدستم انگاردوباره

 ونستممیت من... داشتم توقلبم که عشقی به...آیه به میدادم نبایداهمیت دیگه...نبایدمیشدم که

 پاکان نم... ببرم احساسوازبین ومحکم کلفت رشته این میتونستم مطمئنامن...کنم فراموشش

 وکثیفی توباتالق شدن باغرق میتونستم پس...بود توخونم وهرزگی کثیفی...پسرلعیا پاکزادبودم

 ادرمم مثل ومطمئنامیتونستم پسرلعیابودم من...کنم روفراموش ومقدس پاک عشق این ولجن

 ...باشم کثیف

 جرعهو کردم نزدیک لبم روبه ام قهوه ولیوان دریابودایستادم روبه که اتاق سراسری پنجره مقابل

 لبمتوق روکه دردبزرگی کنم تافراموش بودم زده دیشب که دردمیکردازپیکایی سرم نوشیدم ای

 سگ باطعم طورکل بودروبه شده واردزندگیم آیه بخاطرعشق چندوقتی روکه بودنی تاخوب...بود

 ظریف دستای...کناربیام وغریبه نامحرم آیه قول به ای ترباهمخوابه وراحت ازخاطرببرم شراب

 بخیرعزیزم صبح:پیچید توگوشم نازکش وصدای شد حلقه دورکمرم به ای دخترونه

 برگشتم سمتش وبه بخیر صبح:لبخندزدم

 خوابیدی؟ خوب:کردم نوازش گونشو

 گذرونی وخوش رنگارنگ دخترای دوباره...داشتم ازآیه قبل که زندگی به برمیگردم دوباره من...

 میشه شروع چی همه دوباره...رونابودکردن پدرم مثل آدمایی لعیاکه های ازهمجنس هاوانتقام

 میشه فراموش کل به آیه دیگه...ها داری زنده شب...دیقه به دم های مکالمه...رفتنا بیرون...
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 نداره احساس من به ای ذره که کسی داشتن دوست به نمیخوام ومن نداره منودوست چون...

 ...بدم ادامه

 "آیه"

 اسهو بخاطرنگرانی سرمیزنشستیم که وهمگی باباروصداکردم ورفتم چیدیم میزشاموباسامان

 چرانیومد؟ باباپاکان:پرسیدم پاکان دیرکردن

  میره ازدستشون گذرزمان هم پست به میخورن دوتاوقتی اون باآرمانه:داد جواب باباریلکس

 میزنن مشکوک پس:خندید سامان

 بیخیال:خیرمودیدگفت نگاه وقتی نشدم متوجه رودرست منظورش کردم نگاه بهش پرازسوال

 بفرماییدشام

 هخوشمز خیلی دردنکنه دستت:گفت من روبه غذاسامان وبعدازاتمام شدیم خوردن مشغول هرسه

 بود

 جان نوش:گفتم فقط

 بلندشه بدرقش واسه کردباباتاخواست قصدرفتن باالخره سامان بودکه شب اخرای

  میکنه منوبدرقه نکشیدآیه عموشمازحمت:گفت

 درایستادومستقیم جلوی کنم همراهیش مجبورشدم ندادومن بابااصرارکرداجازه وهرچقدرهم

 ای عالقه هک خوبه خیلی:گفت نفهمیدم روهم ازمعانیش یکی حتی که پرمعنی کردوبالبخندی نگاهم

 شد راحت خیالم نداری پاکان به

  کن برواستراحت امشب کشیدی زحمت خیلی دیگه خب:گفت که کردم نگاهش متعجب

 دادم سرتکون فقط

 خدافظ:سامان 

 سالمت به-

 زنب پاکان به زنگ یه سرپایی دخترم:باباگفت که سالن به برگشتم هم من سامان بعدرفتن

  دیرکرده خیلی شدم نگرانش
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 تمشوگرف شماره. بودم شده نگران خودمم چون رفتم تلفن سمت به وازخداخواسته گفتم چشمی

 ؟ بله:داد جواب بغدمدتی که

 سالم:گفتم چرخیدوفقط زبونم زدم زنگ چی برای رفت کالیادم تاصداشوشنیدم

 داری؟ کاری سالم-

 ؟ کجایی شده بابانگرانت:گفتم زحمت به کردم یخ اونقدرسردبودکه لحنش

 نداری؟ کاری فردابرمیگردم:گفت بده جواب سوالم به اینکه بدون

  بیادیگه عشقم:اومد ای دخترونه خنده صدای

 گرفتمازمیز که بودبیفتم مونده شدکم سست قرارمیداد؟؟زانوهام صداپاکانوخطاب این... زد خشکم

  عزیزم میام االن:گفت دخترانه صدای به پاکان

 بایدبرم؟ کاردارم نداری کاری:گفت من وبعدبه

 خدافظ کاردارین شدم متوجه بله: گفتم باحرص

  فردابرمیگرده گفت فقط کجاست نگفت:باباگفتم وروبه دادم روخاتمه تماس وسریع

  بخوابم میرم بابامن:گفتم دادومن تکون باباسری

 بخیر شبت برودخترم-

  بخیر شب-

 دمرومرورکر مکالممون وتمام...کردم پرت تخت خستموروی وبدن ودروبستم رفتم خونم به سریع

... 

 

 چندان تاسحرش شب نیمه اوقات زدن حدس...ساعت تواین دختربوداونم کناریه دوباره پاکان

 استمیخو دلش گهگاهی...بود قبلی آدم همون بودامابازهم تغییرکرده بااینکه پاکان...نبود سخت

 هرباریه هرازچندگاهش های گذرونی خوش این که ونمیدونست بگذرونه خوش که

 من گهم روهنوزنمیدونم خنجرخوردن این دلیل. سردرگمم ومن فرومیکنه روتوقلبم خنجرتیزوبرنده

 ولمسر دختری هربارازتصوراینکه چراانقدرحالم جورمردیه؟پس چه پاکان که ونمیدونم نمیدونستم
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 امامگه فکرنکنم زیادبهش کردم چیه؟سعی هام قراری بی این میشه؟؟دلیل خراب کنه

 نمیومدمدام چشمام به خواب هم لحظه امایک میکردم بارپهلوعوض هزاران صبح میشد؟تااذان

 کجی دهن وبهم چشمام میومدجلوی دیدم موقعیت تواون روزاول که تصویرپاکانی

 توچقدردردداش باشه روزاول وضعیت مشابه تووضعیتی دوباره پاکان ازاینکه میکردمیترسیدم

 حضم به... واون بخوابم نمیتونستم حتی دارکه وغصه بودم اونقدرغرق اینجاتوفکراون من اینکه

 بی این دلیل اینکه یک ازخدادوچیزخواستم وبعدنمازسرسجاده بلندشدم اذان صدای شنیدن

 شکلیم که بدم نشون بتونم پاکان جلوی تاحداقل بده قدرتی بهم دواینکه روآشکارکنه هام قراری

 سامان نشستم میزم پشت اینکه محض به. تاثیرنداره رومن ای ذره ورفتارش وکارهاش ندارم

 خوبی؟ عزیزم سالم:ایستاد روم اومدوروبه سمتم گشادبه اومدوبالبخندی ازآسانسوربیرون

 دبهبع به ازاین چطورقراره واقعانمیدونستم شدم ویقیناسرخ وجودموفراگرفت تمام خجالت حس

  ممنون سالم:گفتم فقط.کنم پسرعادت این های گفتن عزیزم،عشقم

 مرسی خوبم منم-

 خداروشکر-

 بیرون بریم غروب-

 چی؟ واسه-

 بگردیم همینطوری-

  دارم کالس خیرمن نه-

 میرسونمت من پس-

 شرکت باماشین میرم خودم-

  نزن حرف من روحرف عشقم-

 نگین اینطوری لطفادیگه آقاسامان:گفتم ومعترض کردم نگاهش کالفه

 میل کنم؟باکمال کوچولوصدات میخوادخرگوش دلت یعنی-

  آقاسامان-
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 جانم؟-

 واخرسراین ازرونرفت کردم کردهرچقدرنگاهش نگاه من بالبخندبه هم واون کردم نگاهش خیره

 ونگاهمودزدیدم کشیدم خجالت که بودم من

 برسرنمت میخوام درنریاامروزخودم خرگوشکم:سامان

 ...عشقم-

 یدمد سرسامان روپشت ای نشسته خون به عسلی چشمای کنم حرفموکامل بتونم ازاینکه قبل

 لکهموندب جواب بی تنهاسالمم نه که دادم سالم وزیرلب بلندشدم ناخودآگاه ودستپاچگی ازترس

 هم ومن رفت اتاقش به سریع پاکان شد گرفته ازم هم نشسته خون به نگاه اون حتی

 خرگوشی؟ میگفتی داشتی چی دیونه اون بیخیال:گفت سامان زدکه همونطورخشکم

 لطفا نه خرگوش کنیدولی صدام وعزیزم عشقم:بگم تونستم فقط

 قادرنبودم حتی بودکه خراب اونقدرحالم خوردم وآب وشیرآبوبازکردم رفتم آشپزخونه سمت وبه

 وکیف باباخبردادم به داشتم عصربودکالس نزدیکای بنوشم خنک وآب دریخچالوبازکنم

 که دممیادفهمی سمتم به که رودیدم سامان یدفعه که آسانسوررفتم سمت وبه ووسایلموبرداشتم

 دنبالم که رفتم پایین هاروسریع وپله دوییدم پله راه سمت به سریع میخوادمنوبرسونه

 دفعهی رومیشنیدم پاهاش میومدصدای من دنبال هم بوداون کنه اماخیلی بشم راحت نیادوازدستش

 آیه:فریادسامانوشنیدم صدای...توپاگرد افتادم وباصورت دادم تعادلموازدست

 ونمبم همونطورروزمین دادم شدوترجیح مضاعف دردم که بلندشم وخواستم پیچیدم خودم ازدردبه

 بعدمقابلم ای شدولحظه نزدیک سامان قدمهای صدای بشم دردرومتحمل تاکمتراین

 خوبه؟ شدی؟حالت چی:گفت زانوزدوبانگرانی

 منوبگیربلندشو دست:وگفت گرفت سمتم دستشوبه

  میتونم خودم نیست الزم-

  شده زخمی صورتت:منودیدگفت تاسامان که بودبلندشدم که هرسختی به

 دردعمیقی راه اماوسط کنم زخممولمس که راستموباالاوردم کرددست اشاره راستم گونه وبه

 شد؟ چی:پرسید ترازقبل نگران سامان که گفتم بلندی"آخ" کردم احساس دستم روتومچ
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 ...خیلی... دستم-

 بشه اینطوری که دخترچرادرمیری اخه: توهم رفت اخماش سامان شدکه جاری اختیاراشکام بی

 نمی من شمادنبال برنمیدارید؟اگه ازسرم چرادست من شماچراگیردادیدبه:وفریادزدم شدم عصبی

 افتاد نمی اتفاق اومدیداین

 دکتر بایدبریم نیست شدمهم چرااینطوری اینکه امااالن میخوام معذرت-

 توهمون درمانگاهی وبه شدیم سامان سوارماشین.نکردم بادکترمخالفت که اونقدردردداشتم

 توگف گرفت دستموگچ ومچ موبرداشته دادکه تشخیص دستم ودکترازعکس رفتیم نزدیکی

 انسام به دکترعصبی ازدهن اتکلم این شدن خارج محض به ومن بمونه توگچ کامل بایددوهفته

 .ببخشید:زد لب که کردم نگاه

 شدومدتی پیاده ازماشین حرف زدروترمزوبدون یدفعه که میرفتیم خونه سمت بعدازدکتربه

 لبخندزدمو رفت یادم اتفاقات همه بستنی بادیدن ومن برگشت شکالتی قیفی بعدبادوتابستنی

 بستنی قعاش من دردنکنه دستتون:وگفتم گرفتمش سالمم بادست ومن گرفت سمتم روبه بستنی

  شکالتیم

  دختراهمینطورن همه:زدوگفت لبخندی

 ؟ آشتی:گفت که شدیم خوردن مشغول

 دلخورم فقط قهرنیستم من-

  عزیزم دیگه دلخورنباش-

 نکنین خطابم اینطوری دلخورنباشم میخواین اگه-

 دلخورباشی میدم ترجیح-

 به طفق کردم وسعی شدم خیالش بی بخاطرهمین ست فایده بی اصرارکنم هرچقدرهم میدونستم

 توقفروم ماشین که رسوندوهمین خونه منوبه بستنی بعدازخوردن فکرکنم بستنیم خوش طعم

  شهاینطورب شدم باعث من باشه دکترهرچی بریم دنبالت بیام بزن زنگ دردداشتی اگه:کردگفت

 خدافظ:وگفتم دادم نیادسرتکون پیش اضافه حرفای اینکه برای
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  عشقم باش خودت مراقب-

 خم دادسرشوکمی روپایین شیشه که کوبیدم ودرومحکم شدم وپیاده کردم نگاهش باحرص

  میکنی خالی رودرماشین نمیرسه خودم به زورت:کردوگفت کردنگاهم

  بزنم دست بهتون نمیتونم نامحرمین فقط میرسه جنابعالیم به زورم: پوزخندزدم 

  عزیزدلم میشیم محرم بخوای اگه-

 نوع یه کردم نشدحس بیان بامنظوربدی حرفش کردم نگاهش زدومات همونطورخشکم

  تون بااجازه: زدم چپ علی کوچه اماخودموبه غیرمستقیمه خواستگاری

 نشسته نتوسال که باباوپاکان با که میرفتم خونم سمت به داخل ورفتم دروبازکردم باکلیدم وسریع

 یا زودترازباباباچهره وپاکان جلوم پریدن منودیدن گرفته گچ تادست هردوشون شدم مواجه بودن

 ؟ شده چی دستت:پرسید نگران

  افتادم شرکت های ازپله: دوختن چشم من لبهای هردوبه

 ما؟ اسانسورنداریم مگه:بابا

 

 که بردم ناهپ سکوت خاطربه همین به بازکنم دروغ به لب نه حقیقتوبگم میخواستم نه نگفتم هیچی

  نیچیکارمیک داری:شدوگفت باباشوکه کشید خودش دنبال مانتوموکشیدومنوبه گوشه پاکان

  بردومقابلم خونم پله راه قسمت خودکشیدوبه دنبال نکردومنوبه توجه اماپاکان

 کن تعریف:ایستادوگفت

 دیگه کردم تعریف-

 راستشوبگو-

 افتادم شرکت های ازپله میگم بخداراست-

 رفتی؟ ازپله که ریممااسانسورندا چرا؟مگه-

 برم ازپله مجبورشدم-
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 نگی اگه مدیونی چرامجبورشدی آیه-

 کنم تعریف که مجبوربودم بایدمیگفتم شدم کامالمغلوب دیگه

 ازراه دمفرارکر ازدستش منم منومیرسونه که گفت اقاسامان دانشگاه میرفتم داشتم من راستش: 

 اومد بالسرم این که وافتادم دادم تعادلموازدست اومدمنم دنبالم که رفتم پله

  عوضی:گفت زدوزیرلب موهاش به چنگی کالفه پاکان

  پاکان: کردم صداش سریع شدم دورشدنگران ازم وسریع

 ونا وبعدازرفتن رفت کردوبعدچندلحظه وجودمودگرگون تمام خاص نگاه وبایه برگشت سمتم به

 شد؟ چش این:وپرسید بابااومدپیشم

  نمیدونم-

 عزیزم؟ توخوبی-

 نباشید بابانگران خوبم-

  داری نه دردکه-

  میشه خوب دکترداده که بامسکنی اونم کم خیلی-

 بمونه؟ توگچ قراره تاکی-

  هفته2-

 بگیر مرخصی ازدانشگاهم ردمیکنم برات مرخصی دوهفته پس-

 کارابربیام ازپس بابامیتونم نه-

 االنم کاربکشی ازخودت حالت بااین که داری توبدنت توچقدرجون مگه گفتم همینکه-

 فهمیدی؟ میزنی حرف من روحرف که باشه واخرتم اول دفعه کن برواستراحت

 ای هفته2 بخوروبخواب شروع برای برم پاکزادمن اقای بااجازه پس چشم:وگفتم زدم لبخندی

  بروعزیزم-

 **پاکان**
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 ارروحدنیارونث فحشای وتمام ریخت بهم کرداعصابم دستشوتعریف دیدن آسیب قضیه آیه وقتی

 ...پاکان:کرد میخکوبم آیه صدای که کردم حرکت وسریع کردم سامان اموات

 تابه کس هیچ...پسوندوپیشوندصدامیکرد اسمموبدون وواضح اینقدرصریح آیه باربودکه اولین این

 اسم چه که رسیدم نتیجه این اسمموصداکردبه آیه بعدازاینکه بودوتازه نکرده اینطورصدام حال

 که بودم ممنون ازش وخوشحال، قدردان نگاه یه کردم ونگاهش برگشتم دارم قشنگی

 مجردی خونه سمت ورفتم بیرون زدم ازخونه سریع... وحالموخوب کرده صدام اینطورقشنگ

 تمراستشوگرف وبعددست کوبیدم صورتش به مشتی حرفی بدون سامان دیدن محض وبه سامان

 تموم کارم وقتی اوردم بودروسرش آورده سرآیه کهرو بالیی ومطمئنا پیچوندم قدرت وباتمام

 روانی؟ چته:فریادزد وشوکه زده میپیچدبهت خودش ازدردبه که شدسامان

  باشه توگچ ودستت بیفتی ازکاروزندگی هفته2باید توام نداره گله داره عوض هرچی-

 هشدک راحت خیالم دیگه برگشتم خونه وبه شدم سوارماشینم سامان زده بهت چشمای مقابل

 خرگوش به که هرکی. آیه به رسوندن نبودآسیب الکی گرفتم روازش آیه وانتقام کردم تالفی

 یکی نم خرگوشی دندون میدادهرچندکه پس میرسوندبایدتقاص آسیبی کوچکترین من کوچولوی

 الب کرده پسوندوپیشوندصدام اسمموبدون فقط ازاینکه احمق صدامیکردومن روعشقم دیگه

 واردخونه همینطورکه...بودم احمق چقدرمن که وواقعاهم پروازکردم هفتم وتاآسمون دراوردم

 بله؟:دادم جواب خودشومیکشت داشت که تلفنم به میشدم

 .شدیم کجایید؟نگرانتون آقاپاکان:پیچید توگوشم کوچولوم نوازخرگوش گوش صدای

 منگران:بودگفتم من جواب بودومنتظرشنیدن ایستاده تلفن جلوی که رومیدیدم آیه داشتم

 شدی؟ شدین؟یانگرانم

 زیچی امایه اشوببینم زده خجالت چهره میتونستم خوب اونقدرکه ترشدم ونزدیک نزدیک بهش

 خیلی من قلب برای لبخندشیرین این...زد که لبخندی. ببره شدماتم باعث اش توچهره

 نم بفهمه بلندکه باصدای. کردم معناش داشتم دوست خودم اونطورکه من وشایدهم معناهاداشت

 شدی؟ شدین؟یانگرانم نگرانم نگفتی:گفتم نزدیکشم

  آقاپاکان:میدادگفت روقورت دهنش آب وهمینطورکه برگشت سمتم افتادوبه ازدستش ترسیدوتلفن

 جانم؟:وگفتم جلورفتم
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 شماکجارفتیدیهو؟:گفت کردوبعدلحظاتی نگاهم بابهت

 کنی؟ روتمومش شماگفتن میخوای شماکی خانوم آیه:گفتم معترض

 اهناخوداگ.بود اومده رولبهام شیرینش بخاطرحاالت که بالبخندی هم ومن نگفت گزیدوهیچی لب

  من خجالتی کوچولوی خرگوش:گفتم

 روما چه...بود شیرین وچقدرنگاهش...شرم بی...پروا بی...وبااحساس خیره مستقیم...کرد نگاهم

 هانگارک انگارنه بودم دیروزی آدم همون من گارکهان انگارنه...بود من به آیه توجه که زمانی بودم

 هکرد خیانت من...خیانت یعنی واین کردم رولمس ای دیگه دختری توقلبم آیه باعشق دیشب

 من کوچولوگفتن باخرگوش ومعصوم پاک چه بودمووآیه کشیده لجن بودموخودموبه

 ازجنس انتقام رومیذاشتم هام هوس اسم که بودم چقدرپست من...میشد لبخندمیزدوخوشحال

 خودم زندگی هب گندبزنم غیرمنطقی دلیل بایه که این کنم کثیفوتموم بازی بایداین دیگه من...لعیا

 بمونن من مثل وحشی های ازگرگ درامان آیه میشدتاجنسای تموم بازی بایداین... ودیگران

 رسناکت سایه یه هامثل خیانت این چون میدادم خاتمه کثیفم های بازی نفربایدبه یه من حداقل...

 صخال سنگین سایه بایدخودمواحساسموازاین میکردومن سنگینی من عشق باالسراحساس

 ...میکردم

 "آیه"

 وجودم ودوباره...کرد استفاده ازمالکیت بارهم کوچولوواین خرگوش گفت بهم دوباره

 ویت اونم آبه قطره یک دنبال به که تشنه یه مثل بودم شده...مختلف خوب های مملوشدازاحساس

 طریب یک بهش که توکویربودم تشنه اون مثل...نمیباره هم بارونی هیچ که وخشک کویرگرم یه

 کرده کجاصبح وضعی وتوچه کی شبشوپیش نبودپاکان مهم دیگه...بودن داده خنک پرازآب

 یدنکش عذاب باعث سختگیری چون ردمیشدم موضوع بایدازکناراین بودامامن اشتباه شایدکارم

 ازکنارخطای که دفعست این فقط بارمیبخشمش این فقط که دادم قول خودم میشدبه هردومون

 بخششی باشه وجودداشته امااگرم باشه وجودنداشته ای دیگه دفعه امیدوارم. ردمیشم بزرگش

 همش مدت تواین...بود چیزیم واقعایه من.دادم درتکیه به ودروبستم شدم واردخونم...وجودنداره

 این وچقدرهم...پاکان ازکنار هم... ازکناراحساسم هم... ردبشم ازکنارش تفاوت بی داشتم سعی

 درجدال باهاشون تاحاال که واحساساتم بودباخودم اماحاالوقتش...میداد عذابم تفاوتی بی ادعای
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 مداشت پاکان به که خاصی واحساس توجه بود؟این چی عجیبم حال این دلیل...شم روراست بودم

 میداد؟ معنی چه

 "داری؟ عالقه بهش"

 هب که داشتم؟احساسی عالقه داشت تفاوت بامن جهت ازهمه که مردی داشتم؟به عالقه بهش من

 بود؟؟؟؟ بودعشق کرده رخنه هام سلول تمام

 شاز وهمیشه داشت مامان به بابام بودکه احساسی همون داشتم پاکان به نسبت که احساسی

 میکرد؟ تعریف

 کجاوباباکجا؟؟ آدم امااین بابابشم مثل آدمی عاشق میخواستم که من

 یکس به ودقیقاهم جامیکنه زورخودشوتوهرقلبی وبه نمیشه سرش ومنطق دلیل عشق واقعاکه

 طقمن بی وچموش سرکش احساس اسیراین هم ومن...دوره توخیلی ازدنیای دنیاش که میچسبه

 میداد روانجام داشت دوست که بودوهرکاری گرفته منودستش افسارزندگی که بودم شده

 ابیام بودم دیده روباچشمام کاربودنش روگناه کردنش گناه که فردی عاشق بودم شده عاشق من

 دارم خوبی احساس هم وخیلی نیستم هم وناراحت بودم پیداکرده احساس هابهش اون اعتنابه

  عاشقشم ازاینکه

 دیدمنمی کردم کشفش تازه که ازعشقی کشیدن ودست ناراحتی برای ودلیلی پاکانم عاشق من

 خوب احساس این داشت مامانودوست انقدرعاشقانه باباکه مثل میخواست دلم همیشه چون

 من...رت متفاوت وباآدم...تر متفاوت شکلی امابه  بودم کرده رولمس عشق من.کنم رولمس وشیرین

 وخدای بودوخطاواشتباهاتش پاکان.کنم ومجازات روبازخواست پاکان که نبودم حدی تواون

 هرچندسخت...کنم دخالت نداشت هم دلیلی پس بودم کاره هیچ بینشون ومن...خودش

 به دمگذرون کیه وپیش کجاست پاکان االن یعنی اینکه ازفکروخیال روکه سختی بودامابایدشب

 جلوه دیب انسان من روپیش بودوپاکان تلخ چیوکه همه میکردم بایدفراموش... میسپردم فراموشی

 که دیداری اولین...هامیسپردم فراموشی دست به روهم دیدارمون اولین خاطره بایدحتی...میداد

 امبر دستش وتودیداراول بودیم دیده همه شرایط توبدترین وپاکان من...دیداربود نوع بدترین

 هاوزیبایی خوبی حتمایه گناهانش باتموم پس... بودم شده بازعاشقش من حال روشدامابااین

 وقلب ذهن بودکه عشق تواین واقعاشایدحکمتی...بود انداخته دلم خدامهرشوبه که داشت هایی
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 اگرغیرازاین اومدم خونه این به شدن عاشق همین برای شایدمن...عاجزبود وفهمش ازدرک من

 "عمدادستشوروخارامیکشه که بخاطرکسی":گفت چرابابابهم بودپس

 میکنه گناه غیرمنطقی بادالیلی مسلمه که بودجزپاکانی بودکی بابامدنظرش که کسی

 ....میکنه رواذیت وخودشووهمینطوراطرافیانش

 دهب رونشونش توبه راه بودومیخواست نظرکرده خدابهش که داشت خوب ذات واقعایه شایدپاکان

 رنخب خدابی هاازحکمت واقعاانسان...بود،بودم تاریک پاکان برای که راه این نشانه هم وشایدمن

 که مردی نشانه... بشم نشانه قراره بدونم اینکه بدون شدم خونه خبروارداین بی چه ومن

 ودجوابب ناشناس اوردشماره منوازفکربیرون خوردکه زنگ موبایلم... وپامیزنه دست گناه تومنجالب

 بله؟:دادم

  الوسالم:پیچید توگوشم سامان صدای

 منوازکجااوردید؟ شماشماره سالم-

 دمارازروزگارش بشه خوب که بگودستم پاکان این به بگم زدم زنگ طفق نیست زیادمهم اینش-

 براش داشتم وگرنه نمیده جواب میزنم زنگ هرچی که حیف درمیارم

 شده؟ چی دستتون مگه:پرسیدم متعجب

 اومده من سردست دست تواومده سردست که بالیی همون-

 چی؟ یعنی-

 دستموشکوند پاکان اون یعنی-

 چی؟:گفتم زده بهت

 بمونه توگچ تو،دوهفته دست مثل منم دست قراره-

 ستد بودتاتالفی رفته سامان سراغ بودبه شده غیب که وقتی ازکارافتادپس همزمان ومغزم قلبم

 غیرارادی اما شدم ناراحت بخاطرمن سامان دست ازشکستن که بااینکه...دربیاره منوسرش

 پرازمعناومفهموم من بودامابرای اشتباه کارپاکان که بااین...بست نقش رولبهام لبخندی

  پنهونه کارغیرعقالنی  این پشت شایداحساسی فکرکردم وباخودم...بود
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 من: گفتم سامان به رو و کردم جور و جمع رو خودم سریع پس نداشتم گفتن برای حرفی

  خداحافظ فعال پس بگم باید چی نمیدونم...

 در به با همزمان افتادم راه پاکان اتاق سمت به و بیرون زدم خونم از سریع شد قطع که تماس

 مرو به رو نگران و آشفته ای قیافه با پاکان و شد باز سرعت به اتاق در ام متوالی های کوبیدن

 عابری هر گذر با که گنجشک یه مثل درست پرید ذهنم از چی همه چهرش دیدن با شد ظاهر

  میکنه فرار و میزنه پر سریع

 ذهنم های کوچه پس کوچه از گنجشک همون سرعت به پاکان دیدن با هام تردید و حرفها تمام

 اتم و مظلوم ی قیافه یه و سکنه از خالی و باریک ی کوچه یه با بودم مونده من حاال و  کشید پر

  بودم عاشقش حقیقتا که مردی ی چهره به مونده

  بود خواهد زیادی های حدیث و حرفها عشق این پشت میدونستم و

 عکس منتظر و بود زده زل بهم نگرانی با و میزد صدا رو اسمم هم سر پشت که پاکان صدای با

 سمتم به متعجب و مبهوت پاکان که شدم اتاقش وارد اومدم خودم به باالخره من از العملی

 ؟ افتاده اتفاقی: پرسید نگران همچنان اما سوالی لحن با و برگشت

 چی سامان اقا: پرسیدم شد می عصبی پاکان دلیل و منطق بی عمل دلیل به کم کم که لحنی با

 ؟ میگه

 تو که داره بستگی میزنه زیاد حرف کال سامان اقا: گفت و کشید هم در رو هاش اخم پاکان

 ؟ بگی کدومشو

 پاکان لبهای روی محوی لبخند که دادم تکون پروانه زدن بال بال حالت به رو دستم عصبی

 قیمنط چه با بدونم میخوام کاریه چه این آخه شکوندی دستشو رفتی اینکه: دادم ادامه نشست

  کردی اینکارو

  خودم منطق با-

 خودت منطق با که ادعاتون اگه و بود منطقی هیچ بدون کامال اینکارتون: کشیدم جیغ عصبی

 افتادم منطقی بی آدم گیر که بگم تبریک خودم به باید پس کردی اینکارو

 قلب به بود نیشتری حرفهاش که اوایل همون مثل دقیقا و گزنده و تلخ شد عصبی لحنش هم پاکان

  ام زخمی
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 ؟ مشکوند عشقتو دست که هستی عصبی اینقدر میزنی آتیش و آب به خودتو اینقدر چرا حاال-

 ای پرسشی لحن با و گرفتم خودم سمت به رو خودم دست ی اشاره انگشت بهت و تعجب با

 ؟ من عشق: پرسیدم

 ؟ میزدی صداش عشقم شرکت تو رفته یادت بله: داد جواب ای دیگه زمان هر از تر خشن

 لحظه هر پاکان خنده زیر زدم شدت به و کنم کنترل رو خودم نتونستم حرفش شنیدن با

 فتگ ای کالفه لحن با و نیاورد طاقت هم آخر میپرید تر باال ابروهاش و میشد تر گشاد چشمهاش

 ؟ گفتم داری خنده چیز:

 مردم...م... خدا وای..وا....و: زورگفتم به خنده ومیون زمین کف افتادم ازخنده

 جیغ خندم قاطی. آورد هجوم سمتم به عصبی باشه ترکیده پاش زیر ای ترقه انگار که پاکان

 .بردم وخودموعقب کشیدم ای شده کنترل

 با یخوادنم بازیه زبون آدم سامان باشی شده عاشقش که میکنم درک ببین نکن اذیت اینقدر آیه-

  ممیکن درکت که کن باور میکشی خجالت من از شایدم یا کنی مخفی احساستو هات خنده  این

 ستهب وجودم سلول به سلول که پاکانی. بود کرده فکری چه خودش با واقعا پاکان شد قطع خندم

 یناول همون از که میکرد مردی با عاشقی به متهم منو بودم عاشقش که پاکانی بود نفساش به

 ؟ بود نیومد خوشم ازش دیدار

   میاد بدمم ازش بلکه نمیاد خوشم سامان آقا از تنها نه من: گفتم و کشیدم درهم رو اخمهام

 توی هک عشقمی اون ؟پس جدا اِ: گفت و ایستاد سرم باالی سینه به دست انداخت باال ابرو پاکان

 ؟ بود کی مخاطبش گفتی شرکت

 ادمهی: گفتم آمیزی تهدید لحن با که بودم من اینبار و خوردند گره هم در قبل از تر محکم ابروهام

 تمفرصت این اینکه مثل اما ناحقت حرفای و ها تهمت تمام جبران برای خواستی فرصت یه ازم که

 بمراج فکرت طرز که بود این تصورم و بودم کرده اعتماد بهت که خودم برای متاسفم. اتمامه به رو

 ؟ بشه سامان مثل یکی عاشق که دیدی آدمی همچین منو واقعا تو یعنی شده عوض

 ؟ شقمع گفتی بهش چرا پس: گفت بلندی نیمه صدای با و کشید موهاش تو دستی کالفه پاکان

  میگفت بهم اون نگفتم من-
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 ؟یا رمخ من نظرت به: گفت بود کرده معمولش حد از تر بلند عصبانیت و خشم که صدایی با پاکان

 ؟ گفتی چی کی به تو که نشنیدم و ندیدم که کرم و کور شایدم

 تفادهاس حرفا این و عشقم از بود داده بهم که لقبی اون جای به که بگم بهش میخواستم فقط من-

  کنه

 رهنع و نمایی قدرت با که نری شیر مثل متورم گردنش های رگ و شد سرخ آنی به پاکان صورت

 داری تمحب کمبود اینقدر: گفت و کشید نعره صورتم تو میده نشون کفتار یه به رو قلمروش هاش

 ؟ کردی پیدا سامان جانب از عزیزم و عشقم شنیدن به نیاز که

 راه هاتن.  میکرد مالکیت ادعای قلبم ی خونه توی عشقش که مردی اعتمادی بی از اومد بند نفسم

 دنخواه خوشایندی اتفاق شدنش پاره که میکنم ای پوسیده طناب به زدن چنگ رو خودم دفاعی

 گفتم ای خفه صدای با و بهش زدم. چنگ من و بود پوسیده طناب همون چاره راه تنها فعال و بود

  بشنوم ای دیگه کس زبون از لقبو اون نمیخواستم فقط من:

 گشت بر عادی حالت به هم من ی شده کند های نفس و شد آروم پاکان تند های نفس آنی به

  وبرگشت رفت رو اتاق عرض و طول آونگ عین پاکان

 لقبی؟ چه: ایستادوگفت من روی به رو شددوباره مسلط اعصابش به که اکمی

 رچیه اسمی ،چه حرفی ،چه لقبی چه آیه: گفت عصبیش و خسته لحن با که کردم نگاهش سوالی

 ماا کنه خطابت عزیزم و عشقم سامان بودی حاضر تو که بود چی لعنتی اون میذاری اسمشو که

  نیاره زبون به اونو

 و زد زانو مقابلم شد چشمهاش عسل رنگ اون به مجذوبم نگاه به پی و دید رو سکوتم وقتی

  نده عذابم اینقدر آیه بود چی بگو سرهنگ جون رو تو: گفت ملتمسانه

 رفتمگرگ.بودمرورکردم توذهنم که جمله اماوقتی.رو حقیقت بگم خواستم.شنیدم که رو بابا قسم

 .میشه فروشافروخته دست توسط تهرون توخیابونای که شدم لبوهایی شبیه شک وبی

 اتباب جون به آیه:  گفت مضطربی وبالحن گشادشد دیدچشماش رو ام شده سرخ رنگ که پاکان

  دادم قسمت
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 منمیخواست من و داشتم پاکان به که عشقی به کنم اعتراف نمیخواستم من و انداختم زیر سر

 و تمگرف لکنت نبود برام بابام از تر مهم کس هیچ و بود بابام جون به قسم اما باشم نفر اولین

  غرورت گذاشتن پا زیر سخته و اعتراف سخته

  کوچولو خرگوش...خرگ...خر...خ... میگفت بهم.. سامان..س. آقا..آق...آ-

 عنیم چی رو نشسته چشماش تو که ذوقی اون کشیدو دهنش به دستی و کرد درشت چشم پاکان

 ؟ کنم

 و کشیدم که هایی خجالت اون تموم فراموشی برای شد دلیلی نشست لبهاش روی که لبخندی

 . جادووییه لبخندش عجیب مرد این

 خیال و کردن معنی قدرت حتی و نمیدونست رو پاکان وجود تو نشسته شوق و شور اون دلیل

 یکوچولو خرگوش همیشه برای میکنه دلگرمم که پاکان صدای با. لحظه اون نداشتم هم پردازی

 تخت برای دلم عجیب که ای خونه سوی به رفتم و کندم اتاق اون از دل باالخره بمونم خودش

 اما نمیده هام چشم به رو خواب تازیدن ی اجازه خیال و فکر امشب که میدونم و زده لک خوابش

 . شیرین رویای و خواب تا صد به ارزه می پاکان ی درباره خیال و فکر من برای و باد بادا چه هر

 نم با پاکان عقاید که میدونم داره همراه به طعنه و حرف عالمه یه بودن پاکان عاشق که میدونم

 باشه آدم اختیار به که نیست چیزی عشق اما عرفمه و دین برخالف که میدونم نداره سازگاری

 از من و میکنه رامت یواش یواش و میگیره دست در رو عقلت و قلب افسار بفهمی اینکه بدون...

 گوشم به زودی به که هایی حدیث و حرفها با مقابله برای کردم تجهیز رو خودم االن همین

 شعره بیت یه دارم پاکان از دفاع در براشون که جوابی تنها و میرسن

 ، من را تو

  میدارم دوست

 ، عالم در که هر خالف

 ! عقلم بر ست طعنه اگر

 !دینم بر ست رخنه اگر
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 بابا اام  بمونه کنارم میخواست پاکان کرد منع شرکت به رفتن از رو من اصرار به بابا صبح فردا

 سرپ اون لرزیداز یدفعه دلم ته بابا و پاکان دیدن بردبا شرکت به خودش با کشون کشون رو اون

 به برگردن خونه به نمیخوان و میرن مهمونی به که ساله 4 های بچه مثل که کوچولویی ی بچه

 یب بابا هم باز اما میکنه شرک ی گربه مظلومی به رو چشمهاش و میره شرکت به داره بابا اجبار

 . میکنه همراه خودش با اونو پسرش مظلومیت به توجه

 

 و دمدا رضایت مرغ شنیسل کردن درست به پس بود سخت برام پختن غذا شکسته دست یه با

 صدای با که نکشید دقیقه به شدم تلوزیون تماشای مشغول راحت خیال با کارم اتمام از بعد

 کردم تعجب با پاکان دیدن با و کشیدم سرم به رو روسریم دوباره در قفل توی کلید چرخش

 ؟ برگشتید چی برای سالم: وپرسیدم

  بود شده تنگ کوچولو خرگوش برای دلم: کردوگفت حوالم شیطنت از پر چشمکی

 شخرگو به نسبت رو بیشتری شیطنت امروزش کوچولوی خرگوش این و انداختم پایین سرمو

  بود کرده پنهون خودش توی قبلی کوچولوهای

 شد رو هب رو ها شنیسل با وقتی رفت آشپزخونه سمت به خندیدو ریز ریز دید رو خجالتم که پاکان

 فقط من شدو خوردن مشغول اشتها با هم بعد و کرد نکردن کار و کردن استراحت راجب غرغری

 و سخاوت خاطر به حاال و میکردم آشپزی نباید بود ادعاش که مردیه همون این.کردم نگاهش

 پاکان خوردیم که رو غذامون نمونم گشنه من تا داشته نگه من برای شنیسل یه مهربونیش

 فیلمم ی ادامه به کارها شدن تموم از راحت خیال با من. کرد وخشک شست رو ظرفها خودش

 محرم دنیا از خواستم تمام که کشوندم مردی سمت به رو نگاهم مبل شدن باال و پایین با رسیدم

 .... بهشه بودن

 این نم کوچولوی خرگوش: نشوندوگفت لب به نمایی دندون لبخند دید رو ام خیره نگاه که پاکان

  هست حواست میزنی دید منو داری زیاد روزا

 ... میاد خوشش من اذیت و آزار از مطمئنن و میده خجالت

  بودیم محرم بهم اگه آیه که وای:خندیدوگفت بلند بلند دید که رو صورتم قرمزی

 ؟ نیست طرفه یه عالقه این و داره من به حسی هم پاکان یعنی و کردم نگاه بهش بهت با
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 ادد من دست به رو ای تکه آخر در. شد پرتغالی گرفتن پوست مشغول فقط ندادو ادامه رو حرفش

  نمیگذره شکمش از باشه هم من عاشق اگه حتی مرد این خوردو خودش رو بیشترش ونصفه

 یه آیه راستی: کرد سوال من به رو میجوید رو پرتغال از ای پره هنوز که حالی در و پر دهن با

  سواله برام چیزی

 ؟ چی: وگفتم دوختم بهش رو سوالم پر نگاه

 ؟ نذاشته باقی امالکی و ملک ای خونه میدونم چه میراثی ارثی تو واسه سرهنگ واقعا اینکه-

 انپاک اما اومده کنار باهاشون زندگی ی قضیه با پاکان که میکردم فکر و سوالش از گرفت دلم

 میشه ناراحتیت باعث اینجا بودنم میدونم: گفتم بغض با خونش توی بودنم از بود چرکین دل هنوز

  کنم  اجاره خونه یه بتونم که برسه حدی به پوالم دیگه ماه چند تا میدم قول اما

 رو تو آیه: گفت کردوعصبی پرت میز روی دستی پیش روی رو دستش توی چاقوی حرفم این با

 جواب یه که پرسیدم تو از ساده سوال یه فقط من میگیری سخت رو چیز همه چرا کن بس خدا

 آخر تا تو که خدامه از ؟من میکنی خودت برای که چیه ها پردازی خیال این دیگه داشت هم ساده

  باشی اینجا عمرت

 اقتط کوچیکم وقلب منه آرزوی تمام که باشه بوده اونچیزی جوابش اگه شاید و چرا نمیپرسیدم

 تا باشم نداشته بودن زنده برای عمری دیگه من و نکنه پمپاژ رو خونی خوشحالی فرط از و نیاره

 . کنم خوشحالی و بندازم راه به یافته فرجام عشق این برای جشنی

 هی هم فوتش از بعد میکرد کمک نیازمندا و فقرا به المقدور حد نداشت زیادی منال و مال بابا-

 با و شد پیدا اش کله و سر منش بهزادی نام به آقایی یه مدت یه از بعد که رسید ارث من به خونه

 چنگم از داشتم یادگار به بابا از که هم رو چیزی ذره یه همون و کرد کاری طلب ادعای سند جعل

 کرد خیابون و کوچه ی آواره و منو و آورد در

 ؟ بود چی نمیدونی منش بهزادی آقای این اسم اینطور که:  کشیدوگفت هم در چهره پاکان

  منش بهزادی پیام-

 جیب زا و افتاد تکاپو به پاکان شد گرفته پاکان از زدن حرف ی اجازه در قفل توی کلید چرخیدن با

 کردن سرفه کردبه دراوردوشروع صورتی ماسک شلوارش
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 جااین تو پس هان خودت شرکت بودی رفته که: گفت باپرخاش پاکان شدوبادیدن باباواردسالن

 ؟ میکنی چیکار

  جونت لعیا جون به رفتم: کردوگفت سرفه بار چند پاکان

 هچ این مریضم نمیبینی بابا: وگفت رفت در دستش از پاکان. اورد هجوم پاکان سمت به بابا

  مریضه آدم یه با رفتاری

 پسر کن سیاه خودتو ؟برو مریضی ؟تو تو: گفت و گرفت پاکان سمت به رو اش اشاره انگشت بابا

 ؟ باشی اش دومی تو که میشه مریض دوساعت با آدمی کدوم کردم بزرگ رو تو من

 افتادم خونه اومدم ظهر از بپرس آیه از اصال: کردوگفت ای سرفه پاکان

  نمیشناسه ساعت ده و ساعت یه جدیده آنفوالنزای من پدر. مریضی از

 صورت ی حواله چشمکی و داشت بر صورتش از رو ماسک پاکان برگشت من سمت به که بابا

 کرد من ی زده بهت

 ؟ بدم چی جوابشو که موندم پرسید سوال من از که بابا

  نبود خوب ؟که بود مریض پاکان بگم

 در سرا تو سری میتونه استعدادش این با سینما ی عرصه تو و ایه العاده فوق بازیگر پسرت بگم

 ؟ بیاره

 شونه و دمکر سکوت فقط پس بگم دروغ بابا به میخواستم نه و کنم ضایعه رو پاکان میخواستم نه

 سمتش به بابا همینکه و داد تکون تاسف عالمت به رو سرش پاکان. انداختم باال بابا برای ای

 زد بیرون خونه از و داد ترجیح قرار به رو فرار برگشت

 " پاکان"

  زدم زنگ آرمان به و اوردم در رو گوشیم سریع خونه از زدن بیرون از بعد

 ؟ مطوری چطور پاکان داش سالم به-

 ؟ چطوره شرکت اوضاع خوبم-

  میره پیش خوب چی همه نباشی تو توپ اوووف-
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  آرمان-

  نداره زدن بچه داداش منو نزن اوخ اوخ اوخ-

  بیچاره آخه زده خدا رو تو-

 ؟ خورده ما ی شماره به اشتباهی شما مبارک انگشت که شده چی حاال واقعا لطفته نظر-

  میخوام رو پلیسه که فامیلتون اون ی شماره-

 ؟ رو علی شماره-

 ؟ میپرسی من از شماست فامیل-

 ؟ گیره ؟پات چیکار میخوایش-

 ؟ بدی رو لعنتی ی شماره اون و بگی خزعبل کمتر میشه آرمان-

  پشتتم خودم من کردی چیکار بگو راستشو داداش-

  کن یاداداشت: گفت چرا و چون بی کشیدم که دادی با

 و گرفتم تماس آرمان ی پسرخاله سیدی سروان با وقت اتالف بدون گرفتم ازآرمان که رو شماره

 گرفتم مالقاتی وقت

 بودم هنشست نیمکت روی بودم علی منتظر و بودم نشسته کالنتری اطراف های پارک از یکی توی

 یه هم آیه بودم مطمئن. داشت دوست خیلی رو ها بچه هم آیه میکردم نگاه رو ها بچه بازی و

 کهاین تصور بود کرده گرم حسابی رو قلبم دیشبش نامحسوس اعتراف اون با داره من به حسی

 رو ملموسی لذت حس باشه خودم مال دور چندان نه ای آینده توی و باشه داشته دوستم هم آیه

 داغی و گرما از که وقتی تابستون گرمای توی خنک بهشت در یخ یه حس میکرد سرازیر قلبم توی

  میگردی آب جرعه یه دنبال و شدی تاب بی هوا

 یزندگ یه و آیه داشتن تصور از میکردن آب قند دلم ته شد می تعریف ازشون که دخترایی عین

  قد نیم و قد ی بچه تا دو یکی هم شاید و راحت و اروم

 میکرد نگاهم گنگ حالتی با که جوونی پسر صدای با که بودم ور غوطه شیرینم خیاالت و فکر توی

 ؟ پاکان آقا: میگفت و
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  باشید سیدی علیِ باید شما سالم: گفتم و ایستادم سریع اومدم خودم به

  درسته بله: گفت و داد تکون تایید عالمت به سری

  کردم نشستن به دعوت هم رو علی و کردم اشاره نیمکت به

 ؟ چیه مشکلتون خب: پرسید نشست همینکه

  کالهبرداریه ی قضیه یه راستش-

 ؟؟ میاد بر من از کمکی چه-

 کاله سکی اون جز به منش بهزادی پیام اسم به فردی بفهمم تا کنید کمکم میشه بدونم میخوام-

 ؟ خیر یا داره هم ای دیگه ی پرونده برداری

 من سمت به بیشتر رو خودش کرد گذر چشماش تو کنجکاوی برق شنید که رو منش بهزادی اسم

 ؟ منش بهزادی پیام..... پیام:کردوپرسید مایل

 گمر از بعد که خانومی دختر یه به میگرده بر قضیه: وگفتم دادم تکون تایید عالمت به سری

 .... پدرش

 هارائ با بگم من رو ادامش بذار: وگفت گرفت دست به رو حرفهام کالف ی ادامه پریدو حرفم وسط

  میکشه باال رو دختر اون ندار و دار و میکنه طلبکاری ادای شده جعل مدرک تا چند کردن

 تمام و هستیم پرونده این پیگیر خودمون ما: دادوگفت ادامه رو حرفش دید که رو تعجبم و بهت

 مه دیگه های خیلی رفته کاله سرش که نبود کسی تنها هم خانوم دختر اون میدونیم رو قضایا

 دست از رو عزیزشون تنها تازه که میره کسایی سراغ بلده خوب رو کارش خان پیام این هستن

 رو شدن پا سر توانایی و نیومدن در عزیزشون مرگ شوک از هنوز که وقتی و تنهان و تک و دادن

  میکشه باال رو چی همه و میکنه رو رو اش جعلی مدارک ندارن

 ؟ نمیکنید کاری چرا پس میدونید رو چی همه وقتی: غریدم حرص با

 هک رو فردی اون باید ؟اول هاست راحتی همین به میکنی فکر: کردوگفت نثارم ای وری یه لبخند

 نفع به رو رای ها دادگاه توی که رو ای قاضی اون هم دوم کنیم پیدا رو میکنه اسناد جعل براش

  میکنه صادر اون
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  بکنین کاری شما تا بشن آواره دیگه ی خانواده تا چند باید بپرسم دقیقا میشه-

 میکنیم گاهن سینمایی فیلم عین داریم و گذاشتیم دست رو دست ما میکنی فکر: گفت عصبانیت با

 ؟ میارن در چنگشون از رو مردممون ی خونه و زندگی چطوری کفتار سری یه که

 ور صدام گذاشته سر پشت رو هایی سختی چه دوارن اون توی آیه اینکه فکر از عصبی که هم من

 ؟ یجشنت کو پس میدین انجام کاری دارین واقعا اگه میکنین چیکار پس: وگفتم انداختم سرم رو

 ومدیا ای موقعه خوب:شدگفت مسلط اعصابش به که ای دقیقه  از بعد و کشید عمیقی نفس علی

 طعمه هی بیفته گیر پیام که روزاست همین بده فرصت بهم هفته ؟یه نه میخواهی نتیجه من سراغ

  تله وت میفتن هم اش دسته و دار تمام اون افتادن دام به با میفته دامش تو داره که گذاشتیم براش

  کنم تحمل رو دختر اون کشیدن سختی نمیتونم دیگه من-

 وکلتت میشه درست چی همه مرد نباش نگران: کشیدوگفت شونم به دستی و زد مهربونی لبخند

  باشه خدا به

 یشترب رو تالشتون ذره یه هم شما اگه البته کنه کمک نمیتونه ای دیگه کسه باالیی اون جز به-

  بهتره مطمئنن کنید

 اگه میکنیم رو تالشمون ی همه ما پاکان آقا ننداز تیکه:کردوگفت وارد ام شونه به ای ضربه

  نمیذاشتیم راه این تو پامونو بود پروری تن و تنبلی قصدمون

 تماس باهام داری که رو شمارم: کردوگفتم اکتفا سر دادن تکون به پس نداشتم گفتن برای حرفی

  میشنویم خوبی خبرهای زودی به شاءاهلل ان شد دار خبر کار روند از و بگیر

 که جدیدی ی پروژه راجب خصوصی ای جلسه سامان و بابا و من. میگذشت ماجرا از ای هفته یک

 تراح سامان کردنای ویز ویز شر از موبایلم زنگ صدای با که بودیم گذاشته بودیم کرده شروع

 . دادم جواب و کردم کوتاهی خواهی عذر سریع شدم

 ؟ بله-

 لحن این مطمئنن و میکرد تپش به وادار رو من قلب که ای انرژی پر و خوشحال لحن و بود علی

  داره خوبی خبر که آدمیه لحن

  عاشق جناب بده مژده-
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  باالخره انداختید ،گیرش نکن اذیت داری دوست کس هر جان-

  سروان جناب میگن من به کردی فکر چی پس: گفت و انداخت غبغب به بادی

 ؟ آرمان مرگ-

 خانم اون فقط انداختیم گیرش منش بهزادی همون مرگ وسط میکشی چرا امو پسرخاله پای آِ-

  گیرهب پس رو حقوقش و حق بعدش روز چند شاءاهلل ان و کنه تنظیم رو شکایتش که بیار رو خانما

 ؟ کنم درست خودم کاراشو و بگیرم نامه وکالت ازش من میشه-

  نه که چرا باشه تام نامه وکالت اگه آره-

  محفوظه شیرینیت نکنه درد دستت اوکی-

  خداحافظ فعال بدم خبر بقیه به برم منم قربونت-

  خداحافظ-

 به ونهخ تو رو نتیجه برم باید من: گفتم و برگشتم بابا سمت به عجله با کردم قطع که رو تماس

  بگو من

 نمت سریع رفتم خودم دفتر سمت وبه  زدم بیرون ازاتاق وسریع گرفتم ازش رو اعتراض فرصت

  رفتم میزی سمت به  زدم بیرون اتاق از سریع گرفتنش پرینت از بعد و کردم تایپ رو نامه وکالت

 بود هبرد فرو دانشگاهیش قطور های کتاب توی رو سرش و  نشسته پشتش کوچولوم خرگوش که

 میخوندوازبرمیکرد رو خطش به خط نگاهش با سخت و سفت و

  نک امضاش اینو نازنازی خرگوشِ: وگفتم گذاشتم جلوش رو برگه و  ایستادم روش روبه سریع

 ؟ هست چی: گفت بگیره باال رو سرش اینکه بدون

 زیر از مثال الکی که باشه شده امضا باید فقط شرکت های بازی کاغذ این از سری یه هیچی-

  شده رد هم تو دست

  میدم بهت میکنم امضاش میخونم باشه اینجا بذار:دادوگفت تکون سری

 مسوپرایز دیگه بفهمه اگه و بگیرم امضا ازش باید نیست حواسش تا و نشست دلم تو ترس

  نمیکنه افاقه براش



                 
 

 

 زایری فاطمه و آقایی نازنین | پدرم مرگ ازای در  رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

259 

 

 ذارمب کاله سرت میخوام میکنی فکر دیگه برم بده کن امضاش آیه آه: گفتم وباتندی شدمو هول

 ؟ نمیکنی امضاش که

 نه: دادوگفت تکون تاسف نشنه به روامضامیکردسری برگه که همونطور زدو زل بهم تعجب با آیه

  دارم اعتماد بهت کامال من

 !آیه شکالتی حرفای داشت بخشی ولذت شیرین طعم چه

 همون تو که رفتم ای احوالی ثبت سمت به و زدم بیرون شرکت از عجله با شد امضا که برگه

 ور ملوسم خرگوشِ حقوق و حق باهاش میخواستم که رو ای نامه وکالت کنم رسمی تا بود حوالی

  بگیرم

 * آیه*

 این وت هم طرفی از و داشتیم استراحت هفته دو مدت به ترم امتحانات دادن از بعد و بود پنجشنبه

 روعش حوصلگی بی و بیکاری سر از نداشتم چندانی کار و بود کم هم شرکت کارهای سال از فصل

 هی تقریبا و شد تموم چی همه که نکشید دوساعت به کردم خونم کردن مرتب و کردن تمیز به

 و شپزخونهآ از اول بکشم اینا بابا ی طبقه به هم دستی گرفتم تصمیم شد انجام کامل تکونی خونه

 مد رسیدم که پاکان اتاق به کشیدم ها اتاق گوش سرو به دستی هم اش بعد و کردم شروع سالن

 ینا توی رو ها شب که مردی بوی بودم عاشقش که بویی همون میومد ابی رز بوی کشیدم عمیقی

 که هوایی توی کشیدن نفس داشت لذتی چه و میکشید نفس اتاق این توی و میکرد صبح اتاق

 بود کشیده نفس اونجا قبال معشوقت

 سمت به گیری گرد و کشیدن برقی جارو شدن تموم از بعد بودم اتاقش کردن تمیز مشغول

 چیزی هب دست خواستم تا اما کنم مرتبشون ذره یه تا رفتم بود غیره و دفتر و کاغذ از پر که میزش

 این... زد خشکم خونه آدرس خوندن با بود روش من اسم که شدم رو به رو ای خونه سند با بزنم

 لحظه و بودم شده بزرگ توش که ای خونه همون آدرس.... بود خودمون ی خونه آدرس این...

 . بودم گذرونده مهربونم بابای با رو ام زندگی ی لحظه

 منو که پاکانی بوده نقشه یه همش که میگفت راست نادر بابا ریخت رو خودش زهر آخر پاکان

 ام بچگی دوران یادگاری تنها دادن دست از و برداری کاله که شد معلوم سر آخر  و کرد عاشقم

 . خودش جز نبوده کسی زیرسر
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 دست هک میزی کردن تمیز به برسه چه نداشتم هم رو برداشتن عقب به قدمی توانایی حتی دیگه

 دهش سنگین و خفه برام میکشیدم نفس درش لذت با که هوایی بود کرده رو برام رو ام معشوقه

 بود

 باال آنی به خونم فشار بایسته بود نزدیک که کند اینقدر هم گاهی و تند ای دقیقه میزد نامرتب قلبم

 االب میخواست مغزم انگار و میخورد تاب و پیچ ام معده میشد سرد و گرم بدنم و میرفت پایین و

 مرد اون که داشت رو احساسی فراموشی قصد قلبم داشتم پاکان با که خوبی خاطرات تمام بیاره

 . بود کاشته خیزش حاصل خاک تو

 شدم رو به رو بابا با که  زدم بیرون پاکان اتاق از نزاری و زار حال با

 دختر؟ تو شدی چی بابا آیه: پرسید اومدوبانگرانی سمتم به سریع دید منو حال که بابا

 یادم دلش کی اصال و کنم خرابش نادر بابا جلوی اومد نمی دلم هم باز پاکان های نامردی تمام با

 بشکنه؟ رو مهربون مرد این قلب

  کنم استراحت باید کردم کار زیاد کنم فکر هیچی: گفتم ای خسته لحن با

 این به  نهخو بشینی که گفته بهت کی اخه:کشیدوگفت اش جوگندمی موهای تو ای پنجه کالفه بابا

 ؟ تنه یه اونم کنی تمیز رو بزرگی

  خوب بود رفته سر ام حوصله:وگفتم نشوندم صورتم رو جونی کم لبخند و انداختم باال ای شونه

  بگیرم اجازه ازت خواستم حرفا این از جدا حاال: دادوگفت تکون تاسف عالمت به سری بابا

 ؟ چی ی ؟اجازه اجازه:  وپرسیدم کردم نگاه بابا صورت به تعجب با

 دیب اجازه تو اگه گفتن و زدن زنگ باباش و سامان راستش: وگفت انداخت پایین رو سرش بابا

  خواستگاری برای بذاریم وقتی یه

 هوای و حال حرفهاش و میپلکید من بر و دور خیلی سامان گذشته روزه چند این. نکردم تعجب

 کرده فرق اوضاع حاال اما میگرفتم ندید و بودم پاکان عاشق من و داشت رو خواستگاری و ازدواج

 ودب من همسایگی توی بودم عاشقش که مردی که بود ای خونه از زدن بیرون هدفم تنها من و بود

  بود زده من به رو ها آسیب بدترین و
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 ی گفته به آرزوهاش از یکی که رو مردی اشتیاق ودیدم مدوختم بابا به رو نگاهم حرفی هیچ بی

 ..... ندید رو من عروسی و مرد دل به آرزو من بابای و دخترشه کردن عروس خودش

  میدونید صالح خودتون هرچی: گفتم مکث دقیقه چند از بعد

  بیان میگم پس: کردوگفت ذوق بابا

 من و میکشید نفس توش نامی پاکان که اتاقی از ودورشدم شدم رد کنارش از حرفی هیچ بی

 .نمیخواستم رو میکشید نفس توش اون که رو هوایی دیگه

 رو دلگیرش نگاه فقط حرفی هیچ بی من از سامان خواستگاری شنیدن با پاکان خواستگاری روز

 .... تو نه منه حق دلگیری و دلگیری چرا تو بگه بهش که نیست کسی و کرد من ی حواله

 شروع رنگش خرمایی و لخت موهای توی پاکان های کشیدن پنجه اومدن که پدرش و سامان

 جودو با بودکه مردی به خیرم نگاهم فقط من میدادو تکون تند تند عصبی حالت به رو پاش. شد

 عروسک دادن دست  از ناراحته پاکان انگار و داشتم دوستش عاشقانه هنوز ازش نفرتم تمام

 .... کردنش شکنجه و اذیت برای جدیدش

 مشغول و  رفتم آشپزخونه سمت به چرا و چون بی بیارم چایی خواست ازم و زد صدام که بابا

 هب فردی پای صدای با که شدم قجری مدل خوشگل باریک کمر های استکان توی چایی ریختن

 رارق بی و تند های تپش به وادار رو قلبم هنوز که آشنایی فرد پای صدای گشتم بر عقب سمت

 .میکرد

 ستامد لرزش اماکاش  کنم پنهون معشوقم ازچشمای رومیتونستم قلبم تندونامنظم های تپش

 تنشس میزغذاخوری صندلی روی میکردم نگاهش چشم ازگوشه. کنم پنهون میتونستم روهم

 بهت سرعقدمون اینومیخواستم:کردوگفت پرت سمتم بودبه کاغذی داخلش روکه وکاوری

 میشی دیگه یکی عروس اماتوداری بدم زیرلفظی

 رتپ داشت؟اونقدرحواسم معنی حرفاچه میگفت؟عقدمون؟زیرلفظی؟این داشت چی بردپاکان ماتم

 اکانپ دستموکنارکشیدم خفیفی باجیغ رودستم جوش آب باریختن بودکه مرموزپاکان حرفای

 شد؟ چی:اومدوپرسید سمتم به بلندشدوبانگرانی سریع

 نبود مببخشیدحواس:کردوگفت اخمی دستموکشیدم سریع که کنه ونگاهش دستموبگیره وخواست



                 
 

 

 زایری فاطمه و آقایی نازنین | پدرم مرگ ازای در  رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

262 

 

 به چشمای تواون فقط بکنم نگاهش فقط میخواست دلم احساسی هیچ بدون کردم نگاهش فقط

 به ومن بایسته ازحرکت میشدزمان کاش.ذهنیی ء ومشغله دغدغه هیچ بدون بشم غرق عسل رنگ

 اشقشع باوجوداینکه ومن...آشناکرد تنفرهم منوباحس عشق بااحساس همراه که کنم نگاه پاکانی

 اون:پرسیدم خاطراروم همین بودبه روبریده امونم ازطرفی هم کنجکاوی...متنفربودم ازش بودم

 چیه؟

 روهم دیگه های خونه شماخیلی جزخونه به بودکه ای بردارحرفه کاله یه منش بهزادی پیام-

 باالخره میگشت بوددنبالش وقت خیلی که پلیس دوست بودیه آورده چنگ به همینطوری

 امضاکنی؟ دادم برگه یه یادته بیارم دست به خونتودوباره کردوتونستم دستگیرش

 میخواست دلم نامت به روزدم وخونه گرفتم نامه وکالت یه ازت:داد ادامه که دادم سرتکون فقط

  کردی هاموخراب برنامه تمام سامان خواستگاری اماتوباموافقت کنم عقدسوپرایزت سرسفره

 مستحق واقعامن بودم نکرده که هایی قضاوت وچه بودم نکرده فکراکه چه زدمن همینطورخشکم

 کردم شک بودم عاشقش که مردی سندبه یه سرسری بادیدن که منی هابودم مجازات بدترین

 هک اعتمادبودم اونقدربی معشوقم به که بودم چطورعاشقی من.کاره گناه که پیداکردم ویقین

 بازکردم؟ شک بایه فقط مرددیگه روبرای آغوشم اینقدرسریع

 یستن مهم:گفت ای گرفته کردوباصدای نگاهم بودن قرمزشده ناراحتی ازفرط که باچشمانی اکانپ

 باشه داشته سامان امیدوارم تورونداشتم لیاقت که من شی خوشبخت امیدوارم

 میچرخیدچشمام دورسرم به که ای وآشپزخونه موندم شدشدومن خارج وازآشپزخونه اینوگفت

 انداختم نگاه کاغذداخلش وبه وکاورروبرداشتم افتادم روزانوهام زمین روی رفت سیاهی

 خیتل تمام بودکه اونقدرشیرین چیزی یه کننده ناراحت چیزای همه این وسط زدم لبخندتلخی

 وچه...بود متقابل احساسم...داشت منودوست پاکان!پاکان شیرین اعتراف...میداد هاروپوشش

 اتفاق این برای...تر رویادلچسب این بودن ازحقیقی شیرینی وچه...تر شیرین ازاین رویایی

 خداخیلی...بود انداخته پاکان دل به روهم مهرمن خداکه درگاه به خوشایندچقدربایدشکرمیکردم

 من به کردن دورش که دختری همه این میون بودپاکان شده باعث که داشت منودوست

 کردم چاییاروعوض شدم مسلط خودم به ووقتی موندم توآشپزخونه مدتی....عالقمندبشه

 یدموبعدرس سامان وبعدبابای کردم بابانادرتعارف به ازهمه واول رفتم سالن به عمیق وبعدازچنددم

 نمیخورم:گفت کنه نگاهم اینکه بدون پاکان به
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 خب:نوشیدوگفت داغش ازچای ای آقامنوچهرجرعه سامان بابای که وکناربابانشستم اصرارنکردم

 مطلب سراصل نادربریم

 خونه نه ونمیدونست سامان واموال دارایی توضیح کردبه شروع تاییدباباروگرفت وقتی

 زمین به آسمون اگه وحتی بلندش شاسی میلیونی300 ماشین نه مهمه برام توفرشته متریش500

 زاموالا پوشی باچشم پاکان نفربوداونم یه فقط من توقلب بشه واردقلبم نمیتونه بیادبازهم هم

 مهم وجودپاکان فقط...بود مهم پاکان فقط... معنویش وحتی مادی های ودارایی

 وسمحس میکردم حس روخودم رو سامان سنگین نگاه که ودرحالی پایین سرموانداختم...بودوبس

 ندرعی غلیظ اخم به فقط بودومن قالی های گل به حواسش تمام امااون بودم شده خیره پاکان به

 بجوا نادرخان خب:گرفتم آقامنوچهراجبارانگاهموازپاکان باصدای که بودم شده خیره جذابش حال

 یانه؟ مامیدی روبه بله

 بده بایدجواب خودش آیه ام کاره هیچ که من:زدوگفت بابالبخندی

 تدوخ من روبه منتظرش کندونگاه دل قالی های ازگل هم پاکان حتی کردن نگاه من منتظربه همه

 زبون به بودم کرده آماده حقایق ازفهمیدن پس روکه وحرفی شدموآزادکردم حبس نفس

  منفیه من جواب:آوردم

 شرم وبی صریح ازلحن نبوداگرکسی مهم وبرام دیدم تکشون تک روتوصورت وتعجب بهت

 به...بودم شده پاکان عسلی نگاه مسخ که ازوقتی بودم شده خودخواه چه میشدومن ناراحت وحیام

 برای وهمین... میدیدم توچشماش رو خوشحالی بودامابرق شده شوکه اونم کردم نگاه پاکان

 لب سامان ازهمه قبل...بود کافی مقابلم منفی عوامل دربرابرتمام وایستادگی شدنم شجاع

 بیایم؟ چراگذاشتی بودپس منفی جوابت میگی؟اگه داری چی آیه:بازکرد

 یه و بودم ودمنب شده اشتباه مرتکب که بودکسی بااون بگم؟حق داشتم چی کردم سکوت فقط

 جزسکوت؟ بگه داشت گناهکارچی

  میزدم حدس:باصدازدوگفت آقامنوچهرپوزخندی

 چی؟:گفت بابانادرباتعجب

  نباشه پاکان خورده دست ازکجامعلوم کرده پسرلعیازندگی پیش مدت دختریه این باالخره-
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 میخواست شددلم عصبانیت حس سرشارازیه وجودم منجمدشدتمام هام دررگ ای درلحظه خون

 ء ایقهوباب بلندشدن زودترباباوپاکان اماازمن کنم خراب مردگستاخ سراین روروی وسقف بلندشم

 میزنیا من دخترپاک روبه انگایی همچین باشه وآخرت اول دفعه:وفریازد آقامنوچهرروگرفت

 پاک هاشه مادرتورگ همون خون که پسرت زیردست دخترت مطمئنی:آقامنوچهرخونسردگفت

 ؟ مونده

 بیرون منوازگورمیکشی مرده چرازن داری مشکل بادختروپسرمن که گیریم:بابانادر

 مردحسابی؟ میزنی حرف راجبش اینطوری که چیکارکرده من من زن مگه

 بودی کاریت توسفرهای وقتی ونفهمیدی زیربرف کردی کبک مرد؟سرتومثل خواب نادرساعت-

 خواب؟ تواتاق چندتامردآورده زنت

 **پاکان**

 زن عاشقانه باباکه صورت به رحمانه حقیقتوانقدربی نبایدمنوچهرخان...نبایداینطورمیشد نه

 بوده وبدکاره خائن یه مادرمن روکه حقایق نبایداین...میکوبید داشت مردشودوست

 ادوبهشدوافت بودشل گرفته منوچهرخانوسفت یقه که بوددستش برده باباماتش...روآشکارمیکرد

 میگی؟ داری چی:گفتو باشه کرداروم زورسعی

  بپرس ازاون بوده مادرش خیانتای حتماشاهده پسرت-

 نتزیرآوارخیا داشت کنارم که مردی این برای میگفتم کردبایدچی نگاه من به باباپرسشگرانه

 :فتوگ نخورجلوگرفت تکون عالمت دستشوبه برم نزدیک میکرد؟تاخواستم کمرخم همسرمردش

 بگودروغه؟ فقط

 دروغه بگم میتونستم نه...بود منوچهرخان حرف تاییدیه سکوت این بودکه تلخ وچه کردم سکوت

 ازمرگشبعد که وزنی محضه چیزحقیقته همه بگم میتونستم نه بوده وپاکی قداست الهه تویه وزن

 نایمع وباباهم میکردم بایدسکوت فقط پس... بوده خائن بدکاره یه داشتی دوسش عاشقانه هم

 آرومو سست های چیزباقدم همه اعتنابه وبی توجه بی زدن شدوبعدچندبارپلک منومتوجه سکوت

 :باپوزخندگفت منوچهرخان که برم خواستم ومن هارفت پله سمت به

 بهتره تنهاباشه فکرکنم
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  بهتره شین گم شماهم فکرکنم:فریادزدم که بودم اونقدرعصبی

  بریم بابابهتره:شدوگفت مانعش سامان ورشدکه حمله سمتم به منوچهرخان

 گشتوباان روبستم وچشمام انداختم نفره تک رورومبل خودم کالفه رفتن بیرون اوناازخونه ووقتی

 ایچشم وخاموش تاریک باشب نگاهم که روبازکردم چشمام بعدآروم مدتی فشارآوردم شقیقم به

 کرد میکردتالقی نگاه من بودوبه نشسته اشک به که آیه

 بمتوقل مدت همه این که هایی غم وتمام کنم دردودل کمی خواست دلم زیباشودیدم چشمای وقتی

  بیارم زبون بودروبه تلنبارشده

 ندهخ صدای بودازاتاقشون کاری بابامسافرت وقتی که یادمه سالگیم6از:وگفتم دادم روقورت بغضم

 همین ترشباوضعیت بودبیش لعیازنده که سالگیم10میومدتا مامانم لعیایعنی مستانه های

 شتپ میکردومن شبشوصبح باپدرم مشترکش خواب تواتاق مردغریبه کناریه مادرم بودهرشب

 داره یچ دربسته اون پشت ونمیدونستم میکردم وگریه میدادم میومدگوش که صداهایی به دراتاق

 وقت اهیچمردوباب حادثه بودلعیاتویه سالم ده وقتی نیست چیزخوشایندی میدونستم وفقط میگذره

 تهمیگذش چی دربسته اون پشت که فهمیدم بزرگترشدم وقتی زنشونشناخت وجودی حقیقت

 مادرم جنس دادن بازی به کردم شروع شدم مردکامل یه ووقتی بوده چیکاره مادرم که فهمیدم

 انقدر بخاطرهمین

 .دیرفهمیدم ومن داشتی بالعیافرق توخیلی ولی بودم تومشکوک به

 

 روجلوبردم دستم رونداشتم اشکاش سیل دیدن اقتط بودومن شده ازاشک خیس آیه صورت

 نوزمنه افتادکه یادم قرارگرفت ازصورتش فاصله ترین نزدیک به دستم وقتی کنم تااشکشوپاک

 شمامچ نکشیدومن اماعقب بکشه صورتشوعقب فکرمیکردم نیستم کوچولومحرم خانوم این به

 ؟کنم صورتتولمس اگه نداری مشکلی یعنی:آوردم زبون رسیدروبه ذهنم به که گردشدوچیزی

  اعتماددارم بهت اینکارونمیکنی که میدونم:گفت بالبخندی

 زهرمانندبود تلخی یه میون عمیق شیرینی ازیه ناشی که لبخندتلخ یه لبخندزدم
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 ونیستیت...تقصیرتونیست:گفت بخشی آرامش بالحن که کردم نگاهش وفقط آوردم دستموپایین

 ودهب مادرت بدبودهوباشه هرچقدرم کنی نبایدمادرتوسرزنش حتی. کنی بایدخودتوسرزنش که

 ...اربیادکن قضیه تابااین کنیم باباکمک بایدبه خودتوببازی نبایدم ازدنیاکوتاه دستش واالنم

 کبودوی کرده حالمودگرگون کوتاه باچندجمله فقط که داشت خاصی قدرت دخترچه این لبخندزدم

 بود کرده منتقل روبهم دلچسب آرامش

 "آیه"

  میمونی مسکن قرص مثل:کردوگفت نگاهم بالبخندی

 وبهشدیهومن چی:وگفتم کردم نگاهش متعجب ای میکردباقیافه قرص چرامنوشبیه کردم تعجب

 کردی؟ شبیه مسکن قرص

 میکنین آدموآروم خوب خیلی هردوتون آخه-

 سرخ حتی دیگه...نبود هاخبری کشیدن وحیاوخجالت شرم ازاون چرادیگه نمیدونم

 نازم عضوجدایی حتی نبودپاکان مردغریبه یه برام دیگه پاکان. نمیشدم هم وسفیدوهزاررنگ

 درجواب میکشه؟؟؟ خجالت ازوجودخودش ازجزئی آدم ومگه...بود ازوجودمن جزئی پاکان...نبود

 یلبخندتلخ ست وغصه ازغم دنیایی غرق میدونستم که هم واون اکتفاکردم لبخندی به حرفش

 که یسکوت...شد حاکم بینمون شیرین سکوت یه...کنم سکوت دادم ترجیح منم نگفت زدوهیچی

 وفقط...میشد ردوبدل وپاکان من بین که آرومی های عاشقانه...ها بوداماپربودازعاشقانه خاموش

 بهم"دارم دوست" هزاران شیرین سکوت بااون... کنیم حسش میتونستیم که بودیم وپاکان من

 ورزیدیم می عشق بهم ای واژه وگفتن لبهامون بازکردن بدون... ورزیدیم عشق وبهم گفتیم

 مون خیره های بانگاه وپاکان ومن...عشق نام بودبه رومون روبه آبی بزرگ دریای یه انگاری...

 رقغ آبی دریای بیشتردراون هرلحظه بودیم سرگذاشته پشت که بعدازطوفانی لبهامون ومهرموم

 !عشق دردریای شدن غرق!بود شیرین شدن غرق وچقدراین... میشدیم

 بودیم زده زل هم به بودن کرده روفراموش زدن پلک که باچشمهایی حالت چقدرتوهمون نمیدونم

 متوجه وپاکان ومن گذشت ساعتی وشایدهم!رو هاش دقیقه ونه بودم روفهمیده هاش ثانیه نه...

 ایندر وگذرزمان اون چشمای به من ازچشمهای رابطی وپل باشیم وپاکان میشد،من مگه...نشدیم

 !بشه؟ حس حالت
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 روکمی وچشمام میشدبازکنم که شددهنموتاجایی اومدباعث سراغم به دفعه یک که ای خمیازه

 بازی عسلی به تاریکم ازچشمهای روکه ریسمانی نشناس وقت مزاحم ء خمیازه وهمین گردکنم

 گاهمن شیرین بالبخندی شدپاکان تموم که خمیازم.کرد روپاره بودم کرده وصل مقابلم وشیرین

 میاد؟ خوابت:کردوگفت

  بخوابم میرم دیگه من ذره یه:بوداماگفتم سخت برام ازپاکان کندن دل بااینکه

 اینجابخوابی؟ میشه:گفت مظلوم ای باچهره

 چی؟ واسه:کردم تعجب

 اینجابخوابی؟ وفقط نپرسی میشه-

 دلم رفیازط بخوابم نمیتونستم کنجکاویموارضانمیکردم حس وتاوقتی بودم کنجکاوشده خیلی

 شده ام دقیقه یک برای وحتی بیارم درش پیش ازجوساعتی کل وبه کنم اذیتش کمی میخواست

 شده پدرش خردشدن باعث روکه ومادری...رو پدرش خردشدن...تلخو اتفاقای اون تمام

 بگو چی؟دلیلشوحداقل واسه خب اخه:گفتم بخاطرهمین...کنه روفراموش

 رفح وبه بازکنه لب کنم کاری اینکه بیشترشدبرای من وکنجکاوی نگفت هم کلمه یک حتی

 بخیر شب بخوابم میرم من:وگفتم بیادبلندشدم

 دیگه اینجابخواب:بلندشدوراهموسدکردوگفت سریع هم اون

  فکرمیکنم بهش دلیلشوبگواونوقت-

 بخیر شبت بروبخواب بیخیال:گفت شدچون پشیمون انگاری

 افتادم راه خونم سمت به"بخیری شب"وبا باالانداختم ای غوغابوداماشانه درونم بااینکه

  نمک نگاه بهت تاصبح میخواستم:روشنیدم آرومش صدای که بودم برنداشته هم اماهنوزچندقدم

 به مازپاخطانکن دست میدم قول:گفت سریع بدم نشون العملی یاعکس بگم چیزی ازاینکه قبل

 میکنم نگات وفقط فقط که باباقسم جون

 بگم بودومنتظربودچیزی شده خیره بهم مظلوم کردم ونگاهش برگشتم سمتش به

 صداش که رفتم خونم سمت به حرف بدون.بود کرده اماده حسابی دعوای یه حتماخودشوبرای

 آیه: میومدشنیدم بیرون چاه انگارازته روکه
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 رگشتمب سالن وبه دوتاپتوبرداشتم فکرکردن بعدازکلی... شدم وواردخونم برداشتم اعتناقدم امابی

 هب فشارمیاره شقیقش به وباانگشت نشسته نفره تک مبل همون روی غلیظ بااخمی دیدم که

 اهشبودنگ دیدپاهام که چیزی بودومطمئنااولین پایین سرش ایستادم ومقابلش رفتم سمتش

 هاروازپتو یکی حرف بدون شد متوقف روصورتم تودستم پتوهای روی کوتاه مکث باالاومدوبعدیه

 مودرازکشید کردم روسریموشل وکمی رفتم نفره سه مبل سمت به هم وخودم گذاشتم پاش روی

 سمتم به بالبخندی که کردم نگاه پاکان وبه باالکشیدم حدممکن تااخرین وپتوروهم

 پاکان روبه اجازه دخترنبایداین یه عنوان شایدبه...بود اشتباه شایدکارم. روبستم چشمهام.میومد

 نیست روزاولی آدم اون کرده درخواستی چنین ازمن که پاکانی بودم مطمئن اماازاونجاکه میدادم

 داره احساس من به متقابال وازطرفی گرفته فاصله ازخودقبلیش تاآسمون زمین فاصله وبه

 . نداشتم رددرخواستش برای دلیلی!اسمش ازجنس احساسی...

 مبل رودسته خوردوفهمیدم تکون مبل شدوکمی قطع شدوبعدلحظاتی نزدیک قدمهاش صدای

 این که تقالکردم وهرچقدرهم کنم نگاهش باردیگه یک ازخواب تاقبل شدم وسوسه... نشسته

 گاهمن چشماموبازکردم همینکه. بازشدن سرکشانه وچشمهام نشدم موفق کنم روسرکوب وسوسه

 بخوابی خوب:کردوگفت نثارم شیرین کردلبخندی تالقی عسلیش بانگاه

 "میبره؟ خوابم مگه رومنه توهرلحظه نگاه اینکه ازهیجان من":گفتم تودلم

 زبستنا هم دقیقه اماهنوزپنج بخوابم نمیتونم ازهیجان پاکان خیره زیرنگاه فکرمیکردم بااینکه

 یدباعثمیتاب صورتم به که شدیدنوری پرتوهای...برد خوابم کی نفهمیدم بودکه نگذشته چشمهام

 و بکنم دل سختی به پادشاه هفت شیرین شدازخواب

 اومدکه یادم چرخوندم اطرافم روتومحیط ونگاهم روبازکردم چشمهام که ووقتی روبازکنم چشمام

 یداشبوداماپ کرده جاخوش مبل رودسته دفعه اخرین که گشتم پاکان دنبال به کجاخوابیدم دیشب

 شده مچاله روزمین که پیداکردم برزمین نقش پاکانوکنارمبل برم دستشویی به که بلندشدم نکردم

 ازدست"یه تونستم ؟وفقط یانه کرده یخ که بشم یانگران بایدبخندم بودنمیدونستم بودوخواب

 دستشویی وبعدبه روش روبکشم بودم اورده خودمون واسه دیشب روکه ودوتاپتوهایی بگم"تو

 یلروزتعط شدم صبحونه کردن آماده مشغول لباس وتعویض صورتم وبعدشستن رفتم

 هاش حاالحاالهاازحصارتنهایی بودم مطمئن چون ببرم باباروبراش صبحونه اول بودومیخواستم

 ای ز،سینیمی بعدازچیدن.بابا سرخاک بریم تابیادوباهم بزنم زنگ فرنوش وبعدبه بیانیست بیرون
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 اکانباپ برم بیرون  ازآشپزخونه وتاخواستم کردم باباآماده برای ای جداگانه وصبحونه برداشتم

 بخیر صبح:تامنودیدگفت روشدم روبه

 بخیر توئم صبح-

 چیه؟ این(کرد اشاره سینی به)کجامیری؟-

 ببرم باباصبحونه واسه میخوام-

 چی همه من بودوحاالحرف کرده هاروفراموش تلخی ی همه انگارازدیشب گرفت غم رنگ نگاهش

 بود اورده یادش روبه

 کن آروم من مثل روهم اون کن صحبت باهاش:پاکان

  باشه:دادم تکون سری

 شدی؟ اذیت دیشب-

 دیدمت زمین پخش صبح هیچی که نکردی نگاهم شدی تواذیت من جای انگاری ولی نه-

 بود؟آیه حرفارومیزدآیه این که وحیایی شرم دختربی این کردم تعجب هم خودم حتی ای لحظه

 هم خودم میکرد؟حتی پرواشیطنت وسفیدنمیشدوبی سرخ پرست آفتاب مثل دیگه بودکه

 بودم دهش بیشترشیطون اونقدرازحدم...بود وجودموتسخیرکرده شیطانی روح انگاریه تردیدداشتم

 کنارچایی بری قصدنداری:گفتم پاکان خیره ازنگاه رهایی وبرای اومدسراغم خجالت دوباره که

 .سردشد

 به هک راهرویی توی که ای قالیچه ء لبه به پام یدفعه که برداشتم قدم ومن کناررفت کمی پاکان

 هم یوسین بشم برزمین نقش باصورت بودگیرکردوتاخواستم میشدپهن ختم آشپزخونه ورودی

 هب دیگه ودستی دستمومحصورکردن قدرتمندمچ انگشتایی بشه خونده فاتحش بامن همراه

  خیرگذشت به آخیش:کردم وزمزمه کشیدم راحتی شدنفس پیچیده دورکمرم

 خودم ازاینکه شدقبل جلب حصارانگشتی بودواون دورکمرم به که دستی اون به توجهم دفعه یه که

 کاردست بیفتی بخداغیرعمدبودترسیدم:گفت خودشوکنارکشیدودستپاچه پاکان بزنم هاروپس اون

 معذرتمیومد سرت بالیی نبودچه معلوم میفتادی قصدومنظوربوداگه بدون آیه جون به بدیی خودت

  بزنم دست بهت نمیخواستم ام شرمنده میخوام
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 وصادقانش راست های قسم به هم من پس"آیه جون به"وحرفاشومرورکردم کردم نگاهش فقط

 بوده غیراردی وکارش نداره تقصیری هم بیچاره اون میدونستم ازاونجاکه بودم شده اضافه

 ممنون:گفتم من نفع وهمینطوربه

 ها؟:کردوگفت بازنگاهم بادهنی

 شنیدمن جواب که بابازدم دراتاق به ای تقه رفتم باال طبقه وبه گرفتم ازشونگاهمو نگفتم هیچی 

 وهمت رفت سیگارمیکشیداخمام داشت صبحی بیداربودواول کشیدم وسرکی دروبازکردم گوشه

 میکشی؟ داری چیه بابااون:گفتم ومعترض واردشدم سریع

 ذاشتمگ میزکنارتخت روروی سینی کردمنم نگاهم بودفقط شده شوکه ازورودناگهانیم کمی باباکه

 نمیدونستم:وگفتم کردم لهش وتوجاسیگاری کشیدم سیگاروازدستش رفتم سمتش وبه

 سیگارمیکشین؟

 نمیکنه سیگارآدموآروم اندازه چیزبه وقتاهیچ بعضی:بودگفت توصداش که بزرگی باغم

 شماصبحونه برای سحرپاشدم ء ازکله میگیری؟منوباش ازسیگارآرامش که مرده دخترت مگه-

 سیگارمیکشی؟ شماداری اونوقت کردم درست

 کشیدی زحمت دردنکنه دستت-

 قهرمیکنما باهاتون سیگارمیکشی ببینم باردیگه یه اماباباخداشاهده شمارونداشت قابل-

 !من دخترلوس:زد بابالبخندمحوی

 !!ملوسم نیستم لوس من گفتی اشتباه-

 تومیگی که همونه بله-

 سخته لیخی براتون هضمش بابامیدونم:وگفتم نیاوردم طاقت که گرفت باباماتم دوباره بعدلحظاتی

 بخو میخوادشمازودترحالتون دلمون وپاکان من. ببینم وضعیت شماروتواین ندارم طاقت امامن

 نکنین لطفازیادخودتونواذیت بشه

 میده؟ عذابم چی بیشترازهمه میدونی:وگفت کشید باباآهی
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 لعیاهم وبعدازمرگ خبربودم جابی ازهمه مدت این تموم اینکه:داد ادامه که کردم نگاهش فقط

 بودم اینقدراحمق ازاینکه بودم بازعاشقش

 ؟دورازجون آخه حرفیه چه بابااین-

 بذاری تنهام بابامیشه آیه-

 ...آخه-

 بگونیاد پاکانم امروزوبه یه لطفافقط-

 چشم:ناچاراگفتم

 اومدم بیرون وازاتاق

 وبه؟خ شد؟حالش چی:پرسید سریع پاکان که سرمیزنشستم پاکان روی وروبه شدم واردآشپزخونه

 خوب تاحالش داره الزم ،زمان داره حقم نیست خوب نه:وگفتم دادم تکون منفی نشونه به سری

 .بشه

 

 یسخت تووضعیت پاکان باباهم بودهم سختی روزهای.کرد وسکوت میزدوخت روبه نگاهش پاکان

 دومرددلداری این چطوربه دونستم نمی بودومن روفراگرفته زندگیشون تمام وتلخی بودن

 هامون دردهاوغصه همه بخش التیام که ومیدونستیم رومیگذروندیم سختی روزای هممون...بدم

 روی آروم وآروم ذره ذره که روداشت این قدرت ساعت های عقربه حرکت شک بدون...ئه "زمان"

 م؟بپرس سوال یه:گفتم آرومی باصدای...بده جلوه چیزرومعمولی وهمه بکشه عادت پردهء هرچیزی

 بپرس-

 کنی؟ صحبت باباتاباهاش پیش نرفتی چراتااالن-

 نمک نگاه توچشماش نمیتونم:میزدگفت موج توصداش که وبابغضی دوخت روبهم مغمومش نگاه

 آیه

 چرا؟:مرددپرسیدم
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 یوچیزای بازمیکردم لب  من کلمه،اگه یه نگفتم،حتی اماهیچی چیزبودم شاهدهمه ازبچگی من-

 میکردم تعریف بچگی عالم باباتوهمون شنیدموواسه وباگوشهام دیدم باچشمام روکه

 آیه منگفت میبردامامن روازبین اون به نسبت وعشقش رومیشناخت واقعی لعیای بابازودترازاین

 .شدم باعث من بشه وباباداغون بکشه اینجا کاربه شدم وباعث نگفتم

 دفعه یه کردن خیس ای رودرلحظه وصورتش سرخوردن هاش روگونه یکی یکی اشک قطرات

 عوض روتواین اون نداشتم طاقت من... رونداشتم پاکان اشکهای دیدن طاقت من.شکست قلبم

 گذاشته من غرورشوجلوی میکردیعنی گریه داشت اینکه ببینم کننده ناراحت

 کنم روتحمل زارش حال این نمیتونستم ارزشمندبودومن من برای بودکناروچقدرغرورپاکان

 ودمب عاشقش که مردی... شکسته کمرش نشسته مقابلم که میدادمردی نشون هاپاکان اشک...

 ممکن که میشدوتاجایی له هاداشت هاوغصه زیرآوارغم! وجدان عذاب...میکشید عذاب داشت

 هاش بودواشک شده مغلوب هاش بااشک اماحاالتوجنگ کنه روپنهون خرابش میکردحال بودسعی

 بودن شده جاری من جلوی

 بودکه حک مردمن روح روی هایی زخم...بودوعصبی کالفه مردمن... داربودوغمگین غصه مردمن

 شمب مرهم نمیتونستم من بودکه پاشیدوچقدرسخت نمک روشون تمام مردبانامردی یه دیشب

 وکمال وتمام خودم امامن بودیم نکرده ازدواج بااینکه...بود مردمن پاکان...مردم روح زخم برای

 تمنمیتونس بودومن من مال پاکان تمام... میدونستم خودم به وپاکانومتعلق پاکان به متعلق

 یه!تمامش...بود من مال میریزه اشک داره روم روبه که مردی این تمام... بشم شریک اونوباکسی

 همه نامرددیشب یه...کرد کمرباباروخم هم روشکست پاکان هم...کرد دومردروداغون نامرددیشب

 تترمیتونس میشنیدراحت پاکان حرفارواززبون اون باباهمه مطمئنااگه...کرد روخراب ءزندگیمون

 .ودب شده تموم گرون خیلی واسش غریبه یه اززبون تلخ های حرف اون کناربیاداماشنیدن باهاش

 اکانپ تقصیرتونیست:بودگفتم کرده جاخوش توگلوم پاکان های اشک بخاطردیدن که بابغضی

 ردنگ تقصیراروبندازم همه نمیخوام حتی من نداری تقصیری هیچ موضوع تو،تواین که اینوباورکن

 ردهپ دیگه که االن ورقاروشده همه که االن مقصرنیست دنبال گشتن وقتن االن چون مرده آدم یه

 هی اینکه نه بدیم دلداری بایدبهم وجوداومده به ناراحتی همه واین روشده وحقیقت هاکناررفته

 یه منذار که گفت بهم بزن حرف حرفابروبابابا این جای به...بودتقصیرتوبود تقصیرمن بگیم

 به دیدنت به اون...تونیازداره به ای دیگه بیشترازهروقت االن اماتوبرواون پیشش امروزوبری

 تیشآ های شعله میتونه که تنهاکسی باش ومطمئن اونی توبچه نیازداره وحرفات صدات شنیدن
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 دردا نوای دردمیکنه بدنش سلول به سلول غوغاست درونش بابااالن تویی کنه باباروخاموش درون

  کن بابادردودل بروبا بروپاکان!تیرمیکشن دارن

 برم؟ تومیگی یعنی:مرددپرسید

 بابا وهم بشی توآروم تاهم کنین ودردودل بزنین حرف بروتاباهم آره-

 بابا پیش برم من پس:بلندشدوگفت پاکان

 من هک میدونستم.کنم بیرون تردیدروازدلش تاهمه زدم بخشی ولبخنداطمینان دادم تکون سری

 تأثیرداشت روپاکان وهمه همه!وحرفام صدا...لبخندم... نگاهم... دارم تأثیرزیادی روپاکان

 نشون که میکرد،هررفتاری که هرحرکتی...تاثیرداشت رومن هم پاکان متقابال چون اینومیدونستم

 رومن...میاورد زبون به که ای وهرکلمه نگاهش میکرد،هرنوع صحبت باهاش که رلحنیمیداد،ه

 روتحت من پاکان طورکه همون. هامتقابله این تمامی میدونستم هم ومن...تاثیرداشت

 نوزه هرچندکه بودیم هم بودماعاشق که هرچی تاثیرقرارمیدم روتحت پاکان هم من تاثیرقرارمیده

 دغدغه وهم وجودداشت وحیایی شرم یه هم چون بودیم نکرده اعتراف هم به وصریح رک

 ! عشق اعتراف به برسه چه نمیدادن بهمون سرخاروندن وقت زندگی هاومشکالت

 به ونهبعدازصبح. بشه رفع ازگرسنگیم تاکمی خوردم صبحونه کمی میلی بابی پاکان بعدرفتن

 ماه روی هب سالم به به:پیچید گوشم توی شنگولش صدای پیاپی بعدچندبوق که زدم زنگ فرنوش

 نشستت

  شستم صورتمم درضمن معرفت بی خانوم روی به سالم به به-

  عمته معرفت بی-

 مرده بیشعورعمم-

 شدی؟ من مزاحم که شده حاالچی کنه خدارحمتش-

  مراحمم من بکش خجالت-

  دارش نقطه ازنوع بعله که اون- 

 خبر؟کجایی؟ حاالچه خب نقطش بی ازنوع نخیرم-
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 میرسونه سالم فرهودم این نشستم تلویزیون پای سالمتی،خونه-

 باشه سالمت:گفتم وفقط گزیدم لب

 توچیکارمیکنی؟کجایی؟-

 روزپنجام سرخاک بریم اینجاباهم بیای شدگفتم تنگ برات دلم خوردم صبحونه تازه ام خونه منم-

 شنبست

 چندبیام؟ ساعت آهان-

 شوبیا آماده دیگه-

 .گرفت دلش توخونه بیارم؟بچه باخودم فرهودم این میدی اجازه فقط باشه-

 زیادداری نیاتوسرجهازی، اصالخودتم:گفتم سریع

  دیگه بگونه کلمه یه خب باباچراقهرمیکنی باشه-

 تاعمردارم بندازی راه خودت دنبال فرهودم خداقسم به تنهااینجاباش دیگه ساعت تایه پس-

 نمیره قسمم بره سرم خدامن به خوردمااونم قسم کن حواستوجمع نمیکنم نگاه توروت

 خوبه؟ باشه باشه باشه-

 خدافظ دیگه پس آره-

 بالگرفته خدافظ-

 .بشم تاآماده رفتم خونم وبه کردم روقطع وتماس خندیدم

 **پاکان**

 آیه که هایی حرف باوجودتمام. شدم خیره رنگ ای درقهوه مرددبه باباایستادم دراتاق مقابل

 همیکن چیوحل همه گذرزمان که تاوقتی میخواست دلم بابامیترسیدم با روشدن ازروبه زدبازهم

 سخت میکردم درک وجودم باباروباتمام رونداشتم باهاش روشدن روبه دل چون ازبابافرارکنم

 باباافتاده واسه که اتفاقیه مردبیفته یه واسه میتونه که اتفاقی ترین ودردناک ترین

 باخته وپاک بودم کرده رولمس عشق واژه هم خودم حاالدیگه خصوصااینکه بابارومیفهمیدم...

 تن یا لحظه برای آیه انگشت حتی فکراینکه. میکشه چی باباداره میفهمیدم حاالخوب من...بودم
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 ازهت روکه پدرم مشیدحال باعث بودکه میکردوهمین دیوونم کنه رولمس جزمن ای مرددیگه وبدن

 دادم روقورت بغضم...میکردم ودرک میفهمیدم روخوب بوده زیادی بافرهادهای بودلیالش فهمیده

 این مه تاصبح اگه بودومیدونستم فایده بی هرچندکه بشم آروم تاکمی کشیدم عمیقی ونفس

 بابارو شدم واردکه.ودرروبازکردم زدم دراتاق به ای تقه.شد نخواهم آروم بکشم عمیق جانفس

 تیبهترشدوق باباکمی به تادیدم دودروکنارزدم نازک وپرده جلورفتم. سیگاردیدم دودغلیظ میون

 مقابل مداشت کردنش درسرکوب سعی که بابغضی. شد خیره نقطه یه وبه گرفت منودیدنگاهشوازم

 منو بابابزن:وگفتم کردم وسرموخم زانوزدم پاش

 میگی؟ داری چی:میزدگفت موج وتعجب بهت توش که باباباصدایی

 وخالیت تاهم بابابزن. امانگفتم چیومیگفتم شماهمه به اول بایدازهمون من کردم اشتباه بابامن-

 ...بابا بزن بشم راحت لعنتی وجدان عذاب ازاین من وهم بشی

 به قیتات که وننرم لوس پسربچه یه که باورمیکردم داشتم کم وکم بودن شده جاری اشکام دوباره

 توهیچ ینکرد اشتباهی توهیچ پاکان:کشیدوگفت سرم به بابادستی.درمیاد اشکش میخوره توقی

 برات ماس یه فقط من تنهامیذاشتم زن نبایدتوروبااون بودمن تقصیرمن چی همه نداری تقصیری

 ممیدون. شدی کشیده اون راه به وتوئم ناپاک زن یه دست وسپردمت پاک اسم یه کردم انتخاب

 یبد اونوبازی تاهمجنسای کردی اون مثل روهم وخودت گرفتی دل به کینه وازش تواونودیدی که

 . بدباشه زنم مثل پسرم نمیخوام بدی ادامه لعیاگونت کارای به نمیذارم امادیگه

 . روکنارگذاشتم لعیاگونه کارای که وقته باباخیلی:وگفتم زدم لبخندی

 ؟ چی:گفت زده بابهت

 تممیرف داشتم که تاریکی راه نشونه شد خونه تواین آوردی که ای فرشته: کردم اعتراف صریح

 برمیدارم قدم نوردارم مسیرپراز تویه داداالن ونجاتم

 گمب چی میزدمیخوام حدس که بابا"شدم آیه عاشق شدومن من نجات فرشته آیه":بگم تاخواستم

 نگو هیچی هیس:گفت سریع

 چرا؟: شدم شوکه

  بسپرمش هرکسی دست نمیتونم امانته من دست آیه نگوپاکان-

 هرکسی؟؟؟ شدم حاالمن شمادردنکنه دست-
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 !پسرتما ناسالمتی

 !رونداری آیه امالیاقت پسرمی-

 آیه من قدرشومیدونم باورکن کرده عوض درجه360منو آیه نیستم گذشته پاکان دیگه بابامن-

 میکنم زمین روی زن ترین روخوشبخت

 گفتم که همین نه:بعدگفت فکرکرداماچندلحظه حرفام راجب کردوانگارکمی نگاهم باباخیره

 . تنهاباشم پاشوبرومیخوام االنم رونداری آیه تولیاقت

 با لتامفص سرفرصت روبذارم قلبهامون بین خاص ومهرومحبت وآیه خودم موضوع گرفتم تصمیم

 نز اون کن رحم هات ریه به توئم اماخواهشا میرم باشه:گفتم بخاطرهمین بزنم حرف باباراجبش

 .کنی داغون خودتوبخاطرش که نداره ارزش

 چطورمیتونم بردم ارزشیش بی به پی وتازه بودم زن این عاشق تموم سال30:کشیدوگفت باباآهی

 شاندرخ اعمال کارنامه رفیقم همکارم دیشب وقتی نشم کناربیام؟چطورداغون مسئله بااین راحت

 دهش خراب روسرمن لحظه تویه خونه درودیوارای انگارتمام که ؟اونقدرخردشدم زنموکوبیدتوسرم

 بودوازطرفیم خائن معشوقه یه طرف ازیه...بود طرفه یه فهمیدم بودکه عشقی طرف ازیه...بود

 ...آوارشدو روسرم بودکه رفتم آبروی

 چون زدم سنگینی قفل لبهام روی کردمنم وسکوت کنه حرفشوکامل ندادکه اجازه بغض

 ...بود پیرشده شبه یه که مردی قلب تسکین برای بایدمیگفتم چی نمیدونستم

 مردی به گفتمبایدمی چی

 هی زبونم بودکه چیزی امایه...بود شده متالشی زندگیش وتمام آبروش... غرورش...عشقش که

 ولب شدم زبونم درآخرمغلوب...یانه بگم امامرددبودم گفتنش میچرخیدبه سرکشانه

 وبدوناین امافقط باشم دلت زخم مرهم نمیتونم بازم بزنم هرحرفی بگم هرچی بابامیدونم:بازکردم

 امامطمئننشد دنیاکه تواین.تو آبروبودنه بی اون نداشت لیاقت لعیابودکه نبوداین ازتو مشکل که

 که باش مطمئن...رو هاش آبروییاوخیانت بی تقاص میده پس تقاص دیگه دنیای تویه باش

 .بشه پایمال حقت نمیذاره که هست خدایی باالیه اون نمیمونه جواب بی کاراش

 میزنی؟ ازخداحرف تاثیرگذاشته روت باآیه نشینی هم:زدوگفت بابالبخندتلخی
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 بودم گرفته دل به عقده زن ازاون فقط من بودم خدانشناس من انگارکه میزنی جورحرف یه-

  شدم شکرخدازودمتوجه که بودم رفته ومسیراشتباهی

 زود؟-

 دیگه زوده میفهمیدم؟بازم سالگی40بوداگه خوب-

 من:فتمگ کنه خلوت وبیشترباخودش باشه راحت اینکه برای منم نگفت لبخندزدوچیزی بابافقط

  سیگارنکش دیگه آیه اماجون میرم دیگه

 باشه:کردوگفت نگاهم پرمعنی

 تادهدرایس این هنوزپشت که وقتی به نسبت بهتری احساس. اومدم بیرون وازاتاقش زدم لبخندی

 ینا ازورودبه قبل که انگاری داشتم سبکی احساس...داشتم مرددبودم ونرفتن رفتن وبین بودم

 وجدانم عذاب حتی...بودم شده هاخالص وزنه بودوحاالازشراون وصل بهم سنگین دوتاوزنه اتاق

 خالصی حس داشتم خوبی حس شدن خالی ازاین...شدم خالی میکردم بودوحس کمترشده هم

 هرچندکه داشتم رضایت احساس بودم باباکرده پیش که ازاعترافی هم ازطرفی...راحتی حس

 سطو آیه پای وقتی بودم قائل براش که احترامی اماباتمام بود گذاشته توکاسم قشنگ باباهم

 زیچی بازیه نداشت گرایش من به آیه اگرقلب...نداشت اهمیت برام پدرم حتی کس بودنظرهیچ

 هم سنگ ازآسمون اگه حتی داره تعلق من به وکمال تمام آیه قلب داشتم یقین اماوقتی

 چون کنم وعاشقی بزنم کوه دل فرهادبه مثل که حاضرم من نمیکشیدم دست میباریدازش

 لبق اون دارم یقین چون کنم آیه فدای روهم زندگیم حاضرم من...ندارم شک آیه بودن توشیرینی

 دونب ایستادن می جلوم دنیاهاهم اگه بودوحتی من متقابالعاشق آیه...میتپه من برای خرگوشیش

 لشکردنیامی جلوی من...حریف های سالح باتمام میکردم مبارزه سالح بدون...پروا ،بی ترس

 اونم ودمب مجنون چون بایستم همشون مقابل میتونم تنه یه دارم اطمینان ولی...وتنها تک ایستم

 نوم که وعجیب باورنکردنی قدرت یه...میده قدرت من به آیه عشق چون...واقعی لیالی یه مجنون

 ودب زیباجاری رودخونه یه بودومثل مادوطرفه عشق...میسازه ابرانسان یه وازمن میبره فراترازحدم

 ...گوشنوازبشه عشق صدای که میشدن هاباعث هاومانع سنگ که

 اینکه برای منم توخونشه زدم نبودحدس هم توسالن نبودوازاونجاکه آیه.شدم واردآشپزخونه

 خودم کردم سعی.کردم روروشن وتلویزیون رفتم سالن وبه سروقتش نرفتم نشم مزاحمش

 وشبکه کنترل های بادکمه کلنجاررفتن ساعتی امابعدازگذشت کنم سرگرم تلویزیون روباتماشای
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 دایص که شدم ولو مبل وروی کشیدم دست خوب برنامه یک دنبال به ازگشتن کالفه مختلف های

 رفیح درروبدون.بود درآرمان پشت شخص. رفتم آیفون سمت وبه بلندشدم.بلندشد آیفون زنگ

 تدس هم رسیدبه درکه جلوی شدم ومنتظرش دروبازکردم رفتم استقبالش به هم وخودم بازکردم

 ورا؟ ازاین:وگفتم دادیم وسالم

 یچرانرفت بودی حاالخونه خوبه سربزنم یه گفتم ازاینجاردمیشدم:وگفت رفتیم داخل به باهم

 شرکت؟

 همینطوری؟ هیچی-

 تین؟هس خوب آقاآرمان سالم:آرمانودیدگفت دووقتیپیداش آیه سروکله که نشستیم سالن داخل

 شماخوبین؟ ممنون سالم:بودبالبخندگفت بلندشده احترامش به که آرمان

  اومده فرنوش فکرکردم من(گفت من وبعدروبه)شکر خوبم منم مرسی-

 قراربودبیاد؟ مگه:پرسیدم

 بابا سرخاک بریم میخوایم آره-

 اومد:وگفت نشست آیه لبهای لبخندروی اومدکه آیفون زنگ صدای موقع توهمین

 ندید برای بودازاشتیاقش دختربچه یه که انگاری گرفت خندم که رفت آیفون سمت به باذوق

 هب داشت برادری فرنوش که اماحیف خواهرش مثل درست داره دوسش خیلی بودکه معلوم فرنوش

 ای لحظه. بشم خانواده بااون آیه وروابط بعدازازدواجمون میشدنگران باعث فرهودوهمین اسم

 واون میدونستم خودم مال وکمال روتمام آیه من. پرگرفت خندم خودم ودوخته بریده ازتفکرات

 خیلی معلومه:رودیدگفت آیه کرده ذوق حالت که هم آرمان. میدونستم همسرخودم حاال روازهمین

 ان صمیمی

  همن وگلستان گرمابه رفیق آره-

 خوشگله خودش مثل دوستشم-

 خوشگل؟ میگی آیه به حقی چه توبه:توپیدم آرمان به وسریع رفت توهم ناخودگاه اخمام

 نبایدبگم؟:گردشد آرمان چشمای
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 چرون هیزچشم مرتیکه نه که معلومه-

 بعدسالم دخترارسیدن لحظه توهمون کردکه بازنگاهم بودبادهن کرده تعجب خیلی که آرمان

 تون بااجازه دیگه خب:گفت آیه من، به وخالی خشک سالم ویه باآرمان فرنوش واحوالپرسی

 .میریم مادیگه

 کجا؟:پرسیدم سریع

 که ،گفتم سرخاک-

 میذاری؟ حواس آدم توواسه مگه رفت یادم کل به آهان-

 من؟:پرسید باتعجب

 اندازه به باچشمایی هم وآرمان فرنوش برآیه عالوه

 گلهخوش آیه نظرش به یعنی خوشگله خودش مثل دوستشم گفت آرمان وقتی.کردن نگاهم کاسه

 چیزی همچین یه نمیتونم ومن کرده نگاهش قشنگ آرمان یعنی خوشگله آیه نظرش به واگه

 .بود نذاشته برام حواس بودکه آیه به مربوط موضوع وهمین کنم روهضم

 فرنوش استقبال به رفتن موقع کردنت ذوق پی رفت حواسم:گفتم دروغ به

 عشقم؟ کردی ذوق ازدیدنم آخی:وپرسید انداخت آیه زدودستشودورگردن لبخندی فرنوش

 عشقم آره:خندیدوگفت باشیطنت هم آیه

 دختربودامابازهم یه طرف هرچندکه عشقم میگفت جزمن ای دیگه کس به ازاینکه گرفت حرصم

 مگه:وگفتم کردم اخم... اونوقت اینطورصدانکرده یکبارهم منوحتی.وحسود بودم عاشق من

 ؟ شمانمیخواستیدبریدسرخاک

  دیگه بریم(کرد فرنوش روبه) چرامیخواستیم:آیه

 بیایم؟ ماهم میشه:بلندگفت باصدای. آرمان که بودن برنداشته وهنوزقدمی کردن خداحافظی

 هم نم کردن مشورت باهم وانگاربانگاهاشون کردن نگاه وبهم برگشتن سمتمون به وفرنوش آیه

 چته؟:زد لب که رفتم آرمان به غره چشم یه

 هرطورراحتید نمیدونم:گفت آیه که دختراچیه جواب ببینم ومنتظرموندم نگفتم چیزی امامن
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  بریم پس:شادزدوگفت لبخندی آرمان

 .نکردم مخالفتی باشم آیه همراه هم دیگه جای بودیه ازخدام که هم من

 بعدآیه چندلحظه که فاتحه خوندن به کردیم وشروع ایستادیم قبرسرهنگ سرسنگ همگی

 رنوشف چشمش که فهمیدم راه طول تمام که کشیدآرمان قبرسردپدرش سنگ به ودستی نشست

 مخانوم ؟آیه بیاریم آب بریم خانوم فرنوش:گفت فرنوش زدوبعدروبه من به چشمکی روگرفته

 بخره وگالب گل میره پاکانم تنهابشن

 وبه نخوردم تکون ازکنارآیه قدمم یک حتی امامن رفت آرمان همراه دادوبه تکون سری فرنوش

 شدم قبرخیره سنگ وبه نشستم کنارآیه.بخره وگالب گل خودش که دادم اس ام اس آرمان

 عصبانی ازدستم راضیه؟دیگه دارم باآیه که ازرفتاری سرهنگ االن یعنی فکرکردم وباخودم

 وبه وردمآ بیرون ازجیبم کاغذی بلندشددستمال آیه فین فین صدای که افکاربودم نیست؟توهمین

 مرسی:گفت گریه ومیون گرفت ازدستم گرفتم سمتش

  شده تنگ براش دلت حتماخیلی:پرسیدم"میکنم خواهش" جای به

 من نمک تحمل نمیتونم اونقدرکه شده تنگ براش دلم خیلی.خیلی:وزارزد شکست بغضش یدفعه

 تنهام که وقته خیلی تنهام امااالن باباروداشتم دنیافقط تواین

 

 چی؟ من پس:آلودپرسیدم بغض کردوبالحنی جاخوش توگلوم بغض آیه اشکهای ازدیدن

 نم بازاین کردکه همینطورنگاهم چندثانیه... وخیره مستقیم.کرد نگاهم آلودش اشک باچشمای

 روپرکنم؟ تنهایی ازاین ای گوشه نتونستم من:پرسیدم که بودم

  ردممیم تااالن تونبودی اگه:گفت طوالنی خیلی ونگاه مکث کردوبعدیه نگاهم چندثانیه بازهم

 ابت اونقدربی...کردنم تاب بی برای... قرارکردنم بی بودبرای کافی ظاهرساده به چندکلمه وهمین

 کنم رو،وبغلش آیه عقایدواعتقادات وهمینطورتمام حدومرزهاروزیرپابذارم همه میخواست دلم که

 ودجلویب واقعاسخت...بود کرده اعتراف من به نسبت متقابلش عشق به غیرمستقیم روکه دختری

 سیوکهح تاتونستم کارگرفتم سعیموبه تمام...آیه کردن بغل میکردبه وادارم که بایستم احساسی

 داشت زیادی معناهای خودش که لبخندزدم یه وفقط کنم روسرکوب کنم میکردبغلش مجبورم

 ینا چون...دیگه کس میفهمیدنه بودکه آیه وفقط...رومیفهمه معماهاش خوب آیه که ومیدونستم
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 همب کردن نگاه بعدچندلحظه...نداشت تعلق ای دیگه کس هیچ بودوبه اون مخصوص لبخندهافقط

 دی؟ش اذیت خیلی خانوم نگار حتمابدون:گفت یدفعه و انداخت رونگاه روبه وبه گرفت نگاهشوازم

 نگارکیه؟:پرسیدم باتعجب

  نامزدسابقت:کردوگفت اشاره رویی قبرروبه سنگ کردوبه نگاهم سریع

 بود شده فاش دروغم واالنم بودم گفته دروغی قبالچه اومدکه یادم کیومیگه فهمیدم یدفعه

 نامزدسابقتونمیشناسی؟:پرسید متعجب

 گفتم دروغ...دو:گفتم زورمیچرخوندم روبه زبونم که ودرحالی دزدیدم نگاهموازش

 چی؟-

 مرده نامزدم نه نامزدداشتم نه من-

  کرد بازشون ووقتی بست ای لحظه چشماشوبرای

 گفتی؟ چرادروغ:پرسید سوال یه کردوفقط نگاهم پرسوال

 بخاطرتو:وگفتم کردم ای سرفه تک

 بخاطرمن؟:تقریبادادزد

 شدوآروم پشیمون بلندش ازصدای هم خودش کردکه نگاه بهمون بودباتعجب اطرافمون هرکسی

 چرابخاطرمن؟:ترپرسید

 گفتم دروغ تونفهمی اینکه برای بودم کرده تعقیبت روزمن اون-

 کردی؟ تعقیبم چی برای-

 میشدم عاشقت داشتم تازه روزاتازه اون:وگفتم کردم اینبارنگاهش

 دزدیدوآروم ونگاهشوازم گرفت شرم رنگ بعدهم ای زدولحظه برق چشماش کردم احساس

 واونر گذاشتن سرپوش برای میگه دروغ یه که آدمی میگفت بابام.نگو دروغ هیچوقت دیگه:گفت

 زندگی یه ایش زنجیره بادروغای گاهی وحتی میگه تری بزرگ دروغای رفته رفته دروغش

  رونابودمیکنه
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  نمیگم دروغ هیچوقت دیگه باشه-

 بده قول-

  میدم قول-

 نیومدن؟ وآقاآرمان چرافرنوش:پرسید یدفعه

  بزنم زنگ بذاریه نمیدونم-

 اآبب قبرسرهنگ سنگ شدوبعدازشستن پیداشون خودشون بزنم تازنگ رودرآوردم تاموبایلم

 مانآر که بودیم برگشت وتوراه شدیم سوارماشین همگی قبرش گالروسنگ وپرپرکردن وگالب

 سینما بریم تایی4 شب چیه نظرتون:گفت

  نرفتم وقته خیلی آره وای:گفت زده ذوق آیه یدفعه

 میریم پس: وگفتم گرفت خندم بچگونش ازذوق

 نظرشماچیه؟:کردوپرسید نگاه فرنوش به ازآینه آرمان

 که دختراباآرمان درخونه جلوی سینمابریم به شب کردوقرارشدهمگی موافقت هم فرنوش

 به تنسب خیلی ازاونجاکه.کنم تابدرقش موندم ومن کردن خداحافظی برگرده وشب بره میخواست

 چیه؟ جریان:وپرسیدم زدم دختراچشمکی رفتن محض میزدبه مشکوک فرنوش

 جریانی؟ چه:پرسید

 فرنوش-

  جریان؟فرنوش؟منظورتونمیفهمم:زد چپ علی کوچه خودشوبه

 بسته بن داداش بسته بن:گفتم وباخنده زدم بازوش به ای ضربه

 بسته؟ میگی؟کجابن داری چی-

 چپ علی کوچه-

 زرنگ آدم ای:وگفت گرفت اش خنده

 شدی؟ عاشق-
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 نه؟ خوبیه دختره اومده خوشم ازش-

 وبدباشه باشه آیه دوست میشه مگه-

 شدیا آیه خراب:پوزخندزدوگفت

 خراب-

 داداش؟ دعوتیم عروسی کی-

  داریم مشکالتی شمامافعالیه عروسی اول-

 مشکلی؟ چه-

 هیچی:تموگف کشیدم بودآهی چسبیده زندگیمون به خوره مثل لعیاکه همیشگی یادباباومشکل به

 بیخیال

 .میبینمت شب برم دیگه میشه،من زودحل انشاءاهلل-

 یهآ دختراتوخونه بودفهمیدم توسکوت خونه وازاونجاکه رفتم خونه به آرمان وبدرقه بعدخداحاقظی

 شبوبیداربودوسیگارکشیده کل مردبیچاره.بود خواب که بابازدم سربه یه باالواول طبقه رفتم ان

 نمک استراحت تاکمی رفتم خودم اتاق بودبعدبه برده خوابش ذهنی دنیامشغله باوجودیه بودوحاال

 تتخ روی.خونه برگردم نمیتونم تاآخرشب بیرون برم بخوام باآرمان شب اگه میدونستم چون

 نقش توذهنم که تصویری اولین بستم روکه چشمام. گذاشتم گردنم روپشت ودستم درازکشیدم

 مخواب شدرویای آیه باردیگه یه...چادربود زیبای توپوشش اخیرتصویرآیه چندوقت مثل بست

  رفتم خواب به گرفتم رویاشاز که مضاعفی وباآرامش

 

 "آیه"

 

  بینم کن تعریف خب: پرسیدم ازفرنوش سریع ودروبستم شدیم واردخونم همینکه

 چیو؟-

 کجارفتید؟ باآرمان ساعت سه-
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 مهه بعداین نداشتی عرضه توکه شده عاشقم آرمان:گفت زدوباهیجان شیطانی لبخندی فرنوش

 شد عاشقم وآرمان نکردم هم تالش حتی امامن کنی عاشقش موندن پاکان پیش مدت

 نیست؟ من عاشق پاکان گفته کی:وگفتم زدم پوزخندی

 شده؟ عاشقت:دادوگفت دهنشوقورت آب.برد ماتش یدفعه

 مشدی هم ماعاشق:وگفتم دادم سرتکون میزنن برق بودم مطمئن که وچشمایی بالبخندپهنی

 هم وپاکان من حتی بشه انقدرشوکه که میدادم حق بهش.دوخت چشم بهم ومات وارفت یدفعه

 منیفکرشومیکرد کی. بودیم شده بودشوکه وجوداومده به هابینمون باوجوددنیاتفاوت که ازعشقی

  نت،نجابت،متا صداقت:چیزروتاکیدمیکرد سه بهم همیشه که پدری بود پدرم تنهامردزندگیم که

 اشقع وهمینطورپاکان...میکشید نم هم وصداقتش متین بربودونه نجیب نه که بشم مردی عاشق

 ارهد فرق خیلی اون دنیای بادخترای که دخترچادری یه نمیکنه روهم فکرش حتی که بشه دختری

 حداقل دخترساده یه... کنه دلبری ونه بزنه تیپ نه کنه خودشوخوشگل اونابلده مثل نه...

 هاشدختر شماردوست قیدوبندکه بی پسری بکنه روهم فکرش نمیتونست هیچکس...ازنظرظاهر

 بوده مذهبی خانواده ازیه که بادختری دختربازه یه طورکل وبه دررفته هم خودش ازدست

 بوداین قضیه ترازاین فراتروجالب که هم وچیزی بشن هم عاشق وعقایدخاص وپرازاعتقادات

 ...ردمیک خوشحال منوخیلی قضیه بودواین تغییرکرده پاکمون بخاطرعشق پاکان حتی بودکه

 هم واون دادم توضیح روبراش عاشقیمون تاامتدادلحظات عشقمون ازشروع اجبارفرنوش به

 .کرد گردنگاهم بازوچشمای بادهن لحظات این تمامی

 یرمیرهد شب که مامانشینازدوگفت به بودفرنوش داده رخ توزندگیم که عاشقی اتفاق بعدازتعریف

 کردیم درست وساده ناهارخوشمزه ویه رفتیم آشپزخونه به باهم بعدهم ومامیرسونیمش خونه

 فرنوش که غذاگذاشتم باباجداگانه وبرای برداشتم سینی یه هم میزشدومن چیدن مسئول فرنوش

 میبری؟ کی برای:پرسید

 بابا برای-

 بخوره؟ چرانمیادپایین-

  نیست خوب حالش-
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 وازم دمروش روبه باپاکان که هابودم توپله باباشدم اتاق راهی هم دادومن تکون سری فرنوش

 بابامیبری؟ واسه:پرسید

  اوهوم-

  زودبیا-

 چشم-

 بال بی:زدوگفت لبخندمهربونی

 پلک شب تمام داشتم اطمینان چون.بود اماخواب بابارفتم اتاق وبه گرفتم فاصله وازش لبخندزدم

 بود؟ وابخ:پرسید پاکان که برگشتم آشپزخونه غذابه وباسینی نشدم خوابش مزاحم نذاشته روهم

  میبرم بعدابراش آره-

 میزخوشگلی چه: گفت پاکان که نشست هم وفرنوش سرمیزنشستم هم دادومن تکون سری

 آیه چیدی

 تعریف من ازمیزچیدن هیچوقت کردم اخم هم ومن زدزیرخنده فرنوش یدفعه

 همواج بلندفرنوش ء منووخنده درهم اخمای با که پاکان.بود کرده تعریف نمیکردوحاالازفرنوش

 خندید؟ کردیکیتون اخم شد؟چرایکیتون چی:شدپرسید

  میزوچیدم من:گفت خندش میون فرنوش

 یدیچ میززشتی چه:گفت یدفعه که کردم نگاهش طلبکارانه هم کردمن نگاه من به یدفعه پاکان

 یادبگیر نشسته کنارت که خانومی ازاین ذره یه باش داشته سلیقه ذره یه خانوم فرنوش

 ودب کرده جالبش میزدوهمینش فرنوش حرفهاروبه این جدی خیلی چون گرفت خندم منم ایندفعه

 خشکم هیدفع.بود سامان انداختم نگاه صفحش به.خورد زنگ موبایلم بگه چیزی کسی ازاینکه قبل

 کیه؟:پرسید که کردم نگاه پاکان به زدوناخودآگاه

 سامان-

 من بده:تغییرکردوگفت درجه360 صورتش حالت یدفعه

 میدم جواب خودم نه:گفتم کنم جلوگیری ازدعواشون اینکه امابرای گرفت سمتم ودستشوبه
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 من بده میگم آیه:باالرفت صداش کمی

 

 فقط بده جواب خب خیلی:کشیدوگفت صورتش به دستی کالفه که کردم دلخورنگاهش

 بذاررواسپیکر

 بله؟:کردم دادمواسپیکرروفعال تماسوجواب

 آیه سالم-

 سالم-

 خوبه؟ حالت-

 داشتین؟ کاری بدنیستم-

 کنم عذرخواهی بابام رفتاردیشب بابت زدم زنگ راستش-

 بود شده خیره تودستم موبایل به پرغضب که کردم نگاه پاکان به

  کنین؟ بایدعذرخواهی جزمن ای دیگه ازکسای فکرنمیکنین:گفتم

 داشتم ایم کاردیگه یه باهات مناسبش وقت واسه ازعمونادربمونه عذرخواهی باتوئه حق-

 کاری؟ چه-

 باشه؟ بده جواب صادقانه بپرسم ازت میخوام سوال یه-

 باشه-

 ؟ دادی منفی چراجواب-

 مهمه خیلی عشق من برای نداشتم دوستون چون-

 بخاطرپاکان؟-

 بودم خیره بهش وهمونطورکه انداختم بودنگاه شده میزگره روی مشتش که پاکان به

 بخاطرپاکان:گفتم
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 وقب صدای یدفعه.باال سمت به لبها این شدن جزکشیده میخواستم چی ومن لبخندزدن لبهاش

 هک کردم نگاه پاکان وبه میزگذاشتم موبایلوروی. کرده تماسوقطع سامان فهمیدم بلندشدکه

 مه من راضیه زدم سامان به که ازحرفایی میداد ازاین نشون کارش وبازکردواین چشماشوبست

 رماینجانشستماش بکشیدمثالمن باباخجالت ای:دراومد صداش فرنوش که کردم نثارش لبخندی

 ! کنین

 گفتی؟ بهش کی:پرسید ازم باتعجب پاکان

 تدس کف سی بی بی چیومثل همه نمیشن من که همه پیش، چنددیقه:داد جواب فرنوش من جای

  بذارن خانوم

  دلخورنشودیگه عزیزدلم:وگفتم دورگردنش دستموانداختم

 ندارم دوست بروبرودیگه-

 داشتن دوست به دیگه که دارم اونقدردوست من عوضش:گفت پاکان شدکه آویزون ولوچم لب

 نداری احتیاج کسی

 اعتراف همچین یه شدم سرخ که بودم ومطمئن گرفتم پایین حدممکن سرموتاآخرین ازخجالت

 .میکرد زدم خجالت بایدم فرنوش جلوی اونم واضحی

 کشیدناتم خجالت همین عاشق:گفت دوباره پاکان

 یشیطان ونگاه فرنوش سنگین زیرنگاه لحظه امااون ومنوببلعه بازکنه دهن زمین استخو دلم

 انآقاپاک میگم:کرد راحتم پاکان ازنگاه حداقل باحرفش خداروشکرفرنوش...نباشم پاکان وخیره

 باشید؟ راحت برم میخوایدمن

 بودن ببخشیدحواسم:کردوگفت نگاه فرنوش وبه گرفت اومدنگاهشوازم خودش به یدفعه پاکان

 کسی جلوی شوهرمونم اسم حتی بودیم ماجوون:گفت شوخی امابه جدی باظاهری فرنوش

 چیزیه خوب وحیام شرم. واال حیاشدن بی چه االن جوونای نمیاوردیم

 . زیرخنده زدیم باهم کردوهمزمان نگاه من به هم اون کردم نگاه پاکان به
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 که گفتمو باباخبردادم به رفتن قبل بخوریم شام سینماوبعدبریم بریم بودوقراربوداول شب7 ساعت

 تممیدونس که دادم قسمش پاکان جون به کاروکنه این داشتم شک وچون وبخوره کنه غذاشوگرم

 .زندگیشه دارایی ارزشمندترین

 وآرمان کنارمن وپاکان نشستیم کنارهم وفرنوش آخرمن وتوردیفای سینماشدیم واردسالن

 هک آرمانومیشنیدم زمزمه صدای بودیم فیلم دیدن درحال که مدتی تمام. نشست کنارفرنوش

 دکهش ختم عروسی به اخرفیلم. بفهمه ازفیلم چیزی بیچاره فرنوش میزدونذاشت حرف بافرنوش

 مابشه؟ عروسی روزم یه میشه یعنی:گفت آروم پاکان

 پاکان که کنم جلوگیری لبخندم اومدن ازکش امانتونستم انداختم وسرموپایین کشیدم خجالت

  کنم خودموکنترل میندازه گل لپات وقتی چقدرسخته بدونی اگه:گفت چهرم حالت بادیدن

 که بودن هم اماطوری میدادن بهم خوبی وحس زیبابودن حرفاش رفت حدپایین تاآخرین سرم

  میکردن زدم خجالت

 کنم؟ها؟ خودموکنترل بشیم محرم تاوقتی چطوری نمیگی. اینکارونکن دختربامن-

 . یرمبگ فاصله ازپاکان وکمی بلندشم دادکه فرصتوبهم این وآرمان فرنوش خداروشکربلندشدن

 وخوش وگشتیم سرتاسرشهروگشتیم هم وبعدشام رفتیم شیک رستوران یه به شام برای

 وهمگیمون فرنوشوبرسونه قرارشدکه رسوندوبعدهم خونه وپاکانوبه من ودرآخرآرمان گذروندیم

 .وپاکانورسوند من چرااول آرمان که ممیدونستی خوب

  میگذشت روزمنحوس اون نافرجام ازاتفاقات هفته یک

 تس خمیده کمرش میکردم حس هنوزهم بودهرچندکه برگشته عادیش زندگی به کم کم وباباهم

 شاتاق دیوارای خودشوازحصارسنگی بودکه باقی شکرش جای امابازهم توچشماشه بزرگ غم ویه

 برهب ازیادش کم وکم هادورکنه هاوغصه حواسشوازغم کارمیتونست بودوسرکارمیرفت کرده خالص

 ههمیش وبرای میسوخت جاش بازهم ازیادمیرفت اگه بودوحتی داغ یه مادرپاکان موضوع هرچندکه.

 یه که میرفت ازبین بودداشت گرفته خودش به خونه که غمی رنگ کم کم.موند می باقی دردناک

 امرخیربشه وواسطه بگیره تماس فرنوش باخانواده که خواست زدوازش بابازنگ به روزپدرآرمان

 فرنوش پیش زودتربرم میخواستم من بودن روگذاشته خواستگاری وقت بودکه شب جمعه.

 مبرمیگرد وباخودش میرم باخودش که ندادوگفت اجازه اماپاکان کنم وکمکش باشم تاپیشش
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 حتیو بودم کالزیرنظرپاکان خواستگاری شب. گذاشتم احترام خواستش به بخاطروجودفرهودومنم

 وپاکان من میزدبه زل قبل دفعات طبق وفرهودهم نخوردم جم ازکنارمادرفرنوش ای لحظه برای

 میکشیدم بودکه خجالت فقط هم میکردومن عوض رنگ پرست آفتاب میخوردومثل حرص هم

 روزگذشته4تقریبا. کنن رواعالم وجوابشون چندروزفکرکنن فرنوش خانواده قرارشدکه آخرمراسم.

 داشت برون بله جنبه که دوم وتوجلسه رودادن مثبت جواب وخانوادش فرنوش بودکه

 ومراسم داشتن هم مهمون تعدادی یه

 مختلط مراسم آرمانیناویه روتوخونه عقدشون وقرارشدجشن روزدیگه20تقریبا به انداختن نامزدیم

 جشنشون بودبه روزمونده1 میکردم شرکت وروسری بایدباشال چون شدم ناراحت ومنم بگیرن

 اکانپ فروشیاکه لباس دل به بزنم دوباره ومیخواستم بودم روپیدانکرده مناسبی هنوزلباس ومن

 مافتاد وکول ازکت وای:کردوگفت زمین روپخش ها کیسه وهم خودش وهم اومدخونه باچندتاکیسه

 ایناچین؟-

  توخریدم واسه لباسه چندتیکه-

 ؟من واسه-

 میاد خوشت ببین فروشگاهارودرآوردم وروده دل آره-

 شدم زده بودذوق آسمونی مانتوآبی که آوردم روبیرون اولی کیسه ومحتویات جلورفتم باذوق

  قشنگه خیلی پاکان وای:وگفتم

 اومد؟ خوشت:شد عریض لبخندش

 خیلی اوهوم-

  ببین بقیشم-

 سهوکی چشمموگرفت خیلی بودکه رنگ ای سرمه وروسری رنگ ای سرمه شلوارجین بعدی کیسه

 بیارن چشم روبه مانتوم هاروشنی تیرگی قراربودتمام بودکه ای سرمه وکفش کیف هم بعدی

 هم رنهبازبودوگ یکم یقش فقط بلندبودکه آستین طالیی مشکی ماکسی لباس یه اخری کیسه.

 اوننمیشدوبا دیده موهام میکردم اگردوالش که طالیی مشکی توری شال ویه پوشیده زیبابودهم

 بپوشونم گردنمم قسمت میتونستم
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  خوشگلن خیلی دردنکنه دستت پاکان وای: وگفتم زدم لبخندعمیقی

  تورونداره قابل-

 رفت یادم مجلسی کفش وای ای:وگفت پیشونیش زدبه ویدفعه انداخت نگاه یه وسایل به

 دارم نترس:وگفتم خندیدم

 میگی؟ جدی-

  اوهوم-

 بپرسم؟ سوال یه-

 بپرس-

 کنی؟ آرایش میخوای-

 دربیام روحی بی ازحالت ذره یه فقط کم خیلی-

 ... دیگه که کنی آرایش اگه چشتودرمیاره نکنی آرایشم اگه حتی که هست اونجاآدمی-

 آدم اون به ای ذره حتی که هست دختری اینجاهم:گفتم وفقط پیگیرنشدم ندادومنم حرفشوادامه

  نداره توجه

 منه دخترمال این که نمیفهمه آدم امااون میدونم:زدوگفت لبخندی

 سریع نهک خودشوکنترل نمیتونه پاکان بشینم دیگه چندلحظه اگه میدونستم وچون زدم لبخندی

 توکمد ایناروبذارم برم من:وگفتم کردم ووسایالروجمع بلندشدم

 .رفتم خونم به هم ومن گذاشت هم تاییدروی نشونه چشماشوبه

 "پاکان"

 هک زدم دراتاقش به ای تقه بزنم حرف وآیه خودم راجب باباتاباهاش پیش رفتم آیه بعدازرفتن

 بیاتو:گفت

 بابا؟ داری وقت:وگفتم داخل رفتم

 چی؟ واسه-
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  زدن حرف واسه-

  حرفی چه-

 بزنم حرف خودموآیه راجب میخوام-

 ندارم وقت پاکان نه-

 بابا:گفتم معترض

 باباوزهرمار-

 کنم؟ وقانون شرع خالف میخوام بابامگه چی یعنی-

 رونداری آیه تولیاقت که قبالگفتم پاکان-

 کنی خواستگاری وازش بذاری بایدپاپیش توئم رومیخوام آیه امابابامن-

 امردیگه؟ عه-

 نمک وخوشبختش باشم داشته دوسش همیشه که میخورم قسم میدم قول دیگه نکن بابااذیت-

 وفادارباشی؟ بهش میدی وفادارچی؟قول-

 نم پسرلعیاهستم من:گفتم میدادم قورتش که زدودرحالی چنگ گلوم به بدی بغض دفعه یه

 نکن مقایسه زن منوبااون لطفادیگه پس ام آیه عاشق امامن دادم کاراونوادامه

 نبود این منظورم من پاکان:اومدوگفت سمتم بابابه

 بود؟ها؟ چی منظورت پس:شد خارج ازکنترلم صدام که بودم شده اونقدرعصبی

 باش آروم:وگفت گذاشت شونم دستشوروی

 شقاونقدرعا باش امامطمئن کثیفم زن پسراون من پسرلعیام من آره:وفریادزدم زدم دستشوپس

 نمیندازم هم نگاه یه حتی دختردیگه یه به تاآخرعمرم که هستم آیه

 .بردم پناه خودم اتاق وبه بستم قدرت ودروباتموم اومدم بابابیرون ازاتاق زدم حرفموکه

 .بود روزجشن
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 کردن آرایش فهمیدم که سرمیزدم باربهش یه ساعت هریه هم بودومن توخونش ازصبح آیه

 برم خودم میخواست بوددلم گرفته خندم صورتشومیشوره میره هی میکنه خراب وهی بلدنیست

 ودمخ به خودمم دیگه حتی اینجابودکه وجالبش نمیده اجازه بهم که امامیدونستم کنم وآرایشش

 اومدچادرسرش بیرون ازخونش آیه بعدازظهربودکه ونیم6 ساعت... رونمیدادم اجازه این

 رو بودومانتوشلواری

 نگقش بودنش ناشی باتمام بودکه کرده مالیم خیلی آرایش یه.بود کرده تنش بودم خریده که

 وخیلی بود داده تغییرش تاآسمون نمیکردزمین آرایش هیچوقت بودوبخاطراینکه دراومده ازآب

 نه تس آیه رومه روبه که افتاددختری یادم اماتودوقدمیش رفتم سمتش به ناخوداگاه.بود زیباشده

  نازشدی خیلی:وگفتم کردم وبالبخندنگاهش شدم متوقف. دخترام ازدوست یکی نه سوگل

 عداینب تاهفته پاکزادم پاکان من اگه:گفتم اماقاطع.قرارترکرد منوبی که انداخت گل دوباره لپاش

 نکن شک شدیم محرم مابهم موقع

 ندارم طاقت دیگه که من میگم جدی:وگفتم خندیدم کردکه نگاهم متعجب

 وهاو:،وگفت بعیدبود خیلی روزاازش این زدکه رودیدلبخندعمیقی بابااومدوتاآیه موقع توهمین

  شده خوشگل چه دخترم

 بابایی مرسی:گفت باشرم آیه

 وندهم کم بارم یه حتی میکردم نگاهش همش اماازآینه نشست عقب آیه شدیم سوارماشین باهم

 .بودیم افتاده ازعروسی تلنگرزدوگرنه بهم باباسریع که ماشینی یه به بودبزنم

 انوآرم پدرومادرفرنوش به وباباهم ومن رفت لباس تعویض اتاق به وآیه آرمانیناشدیم واردخونه

 یکردمم نگاهش مات ماومن اومدپیش بعدمدتی هم آیه که نشستیم وبعدسرمیزی گفتیم تبریک

 ینبخاطرخریدچن میکردم رولعنت خودم بودوداشتم زیباشده طالیی مشکی لباس واقعاتواون چون

 روش بودنش محجبه باتموم زیادی بودونگاهای شده العاده فوق لباس تواین آیه...لباسی

 چشم دارن همه میبینی:گفتم وآروم کردم بابانزدیک میکردخودموبه منواذیت بودوهمین

 بودیم کرده عروسی وآرمان زودترازفرنوش وآیه من میکردی موافقت اگه االن دخترتودرمیارن

 کنه نمیکردنگاهش جرات کس وهیچ

 زورنزن بیخودی نمیکنم موافقت هیچوقت:کردوگفت نگاهم چپ باباچپ
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 کارومیکنی؟ این باباچرابامن-

 برداری بزرگترازدهنت لقمه میخوای چون-

 بگیرم زن میخوام فقط بابامن:باالرفت صدام هناخوداگا

 کردم گاهن آیه به. میکردم نمیشنیدبایدتعجب صداموشنیداگه آیه فهمیدم کردکه اشاره آیه بابابه

 آرمانو بودوفرنوش گذشته مدتی...بود انداخته پایین حدممکن بودوسرشوتاآخرین شده سرخ که

 آیه دنبال گشت چشمش سالن به ورودش محض پیداشدوبه فرهودم سروکله که بودن اومده هم

 مه من چون تونگاهش ازمنوریخت نفرتش تمام شدوفکرکنم مواجه من وغضب پراخم بانگاه که

 عروسو همسرمن...میشد من مال آیه که روزیوببینم میخواست دلم فقط...کاروکردم همین متقابال

 ...کرد جاخوش رولبام لبخندپهنی باآیه ازفکرعروسی...فرهودومیدیدم حال میشدواونموقع من

 "آیه"

 واونوبه اومدن سمتش به پاکان دوستای که میگذشت مهمونی به وفرنوش آرمان ازاومدن مدتی

 یتحساس دلیل بودم بودمطمئن رومن نگاهش لحظه تاآخرین وپاکان بردن رقص پیست اجباربه

 یوکنارصندل بلندشدم بشه راحت پاکان خیال وبخاطراینکه ونمیخوادمنوتنهابذاره فرهوده هاش

 اینکه به ردممیک نگاه ورقصیدنش پاکان به...کناربابائم که باشه راحت خیالش تاحداقل بابانشستم

 فرنوش هب رسیدم کردم دنبال باباخوردمسیرنگاهشوکه به نگاهم یدفعه که.میرقصید چقدرقشنگ

 سنگینی متوجه بودوقتی دوخته ودامادمجلس عروس روبه آلودش وحسرت زده غم نگاه.وآرمان

  طرفه یه عشق امایه کردم ازدواج باعشق منم:گفت بشنوم که شدطوری نگاهم

 فقط رمبیا زبون به نمیتونستم روحش های زخم بخشیدن التیام برای ای کلمه هیچ اینکه ازحرص

 ونجیب پاک...نبود خوب من زن:بازکرد لب بابادوباره.فشردم بهم قدرت روباتمام هام دندون

 ...خیلی...شد اون شبیه پاکانم که ناراحتم خیلی...شد اون مثل پسرمم...نبود

 دهش عوض پاکان چون نباش باباناراحت:بازکردم بودلب پرازحرف دهنم واینبارچون زدم لبخندی

 قهعال بهش هیچوقت نمیشدمنم عوض اگه نیست قبالمیشناختی که کسی اون دیگه پاکان

 ...مندنمیشدم

 نگاهم گردشده باچشمای وبابایدفعه بودم کرده اعتراف عالقم به بفهمم اینکه بدون

 گفتی؟ چی:کردوپرسید
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  ارمد پاکانودوست من:گفتم زورمیشنیدم به خودمم که وباصدایی پایین سرموانداختم ازخجالت

 راضیی؟ باپاکان ازدواج به توئم یعنی-

 به میتونمن امامن:باباگفت که دادم تکون مثبت نشانه بودچندباربه پایین سمت به سرموهمونطورکه

 چی؟اگه نهک اذیتت اگه لیاقتتونداره امامیدونم پسرمه بااینکه بهش وتوروبسپرم اعتمادکنم پاکان

 من توروبه مرگش قبل بابات بدم باباتوچی بایدجواب بشه؟اونوقت تموم عالقش دوروزدیگه

 یقه دنیابابات تواون کنه اذیتت توزندگی فرداپاکان پس اگه کنم ریسک چطوری سپردمن

 اونوقت ودخترموتنهاگذاشتم شیرینمودادم بخاطرتوجون من مردحسابی بگه منونمیگیره

 کردی بدبخت دستی تودخترمنودستی

 یچ... کوتاه لحظه تویه فقط ازکارافتاداونم میگفت؟ذهنم داشت چی کردم بابانگاه به زده بهت

 ؟؟ بزنم کنارش نکردم سعی هیچوقت بودکه ای پرده اون پشت چی میشنیدم داشتم

 بابا؟ میگین چی:بگم تونستم فقط

 اصراربه بودوقتی شده شوکه هم بودخودش آورده زبون به هاروناخودآگاه حرف انگاراین باباکه

 دجعلیاسنا سری بایه بودکه بزرگ برداری باندکاله یه:روشکوند لبهاش قفل باالخره کردم گفتن

 وجالبش نلومید پلیس منوبه قرارندم رودراختیارشون کلونی پول یه اگه ومیگفتن میکردن تهدیدم

 اما میکشنم وگرنه بگم چیزی پلیس نبایدبه میگفتن خودشون اینجابودکه

 این که فهمیدم سرهنگ ازطریق...خدادادآشناشدم باسرهنگ ازدوستام یکی ازطریق من

 به تن دیگه کردومنم بودکمکم مردخوبی سرهنگ. کردن روبدبخت زیادی خیلی باندتاحاالشرکتای

 هب شدن اونامتوجه کردووقتی درست تله اوناتوشرکت روزبرای یه وپلیس اوناندادم های خواسته

 اومدهمه پیش درگیری واوناکه پلیس بین. منوبکشن میخواستن تهدیدشون طبق خبردادم پلیس

 من به حواسش بودکه تنهاآدمی که کردوسرهنگ شلیک سمت به یکیشون شدن غافل ازمن

 که بیمارستان توراه...خورد بابات تیربه امامتاسفانه(شدن جاری هاش اشک...)داداما بودمنوهل

 که هدختردار یه گفت.ازتوگفت میکردبهم نرم وپنجه دست وزندگی مرگ بین که توحالتی بودیم

 تواس باشم حامیت دادبعداون سپردوقسمم من توروبه داره مراقبت ونیازبه هواست سربه یکم

  اداکنم دینموبهش میتونم که اینطوریه وفقط کنم پدری

 بابات که بخاطراینه ام زنده من اگه...مرد بخاطرمن بابات... دخترم،منوببخش آیه

 ...منوببخش...خودشوفداکرد
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 دورسرم وآدمادارن سالن تمام میکردم حس بودن شده جاری بفهمم اینکه بدون هام اشک

 منمو میخواست زیادی بودوتوان سخت خیلی هضمشون بودم میدهفه که هایی حقیقت...میچرخن

 تریبیش تااکسیژن کشیدم عمیق چندنفس... باشم هضمشون قادربه که بودم ترازاین ناتوان

 تیغ فیازطر گذاشتم گلوم دستموروی وجودنداشت من تنفس برای اکسیژنی اماانگارهیچ روببلعم

 داشت خفگی احساس بودازطرفی روبریده میشدوامانم کشیده شاهرگم روی بودکه تیزبغض

 وبه زدم بیرون باباازسالن صدای به توجه تندبی وباقدمهای بلندشدم حرفی بدون...میداد عذابم

 روی...نبودم هم ایستادن قادربه دیگه حتی ومن شدن سست پاهام... رفتم خلوت ای گوشه

 اشکهای دادم واجازه رورهاکردم بغضم یدفعه.شدم زمین بعدپخش ای ولحظه افتادم زانوهام

 بااین... کناربیام موضوع بااین بودکه سخت خیلی...کنن خیس روخیس وصورتم بشن جاری گرمم

 ینمباباحس کنم بودتحمل سخت خیلی...بود کنارم االن اگربابانادرنبودباباحسینم که حقیقت

 ... بابانادرکرده جونشوفدای

 من... باشم قوی حقیقت این زیربارسنگین ،نمیتونستم ضعیف همیشه بودومن سخت خیلی

 پدرم اینکهاز وانمودکنم نمیتونستم من... مرتبه چی همه که وتظاهرکنم بایستم صاف نمیتونستم

 من.نیستم ناراحت شدم کس بی ومن بودمرده غریبه برام پیش تاچندوقت که آدمی بخاطریه

 انوادهخ یه جدید خونه یه پدرجدید یه پدرم مرگ مردامادرازای پدرم وبگم لبخندبزنم نمیتونستم

 شبختیخو این توکنج اماهمیشه بودم خوشبخت االن بااینکه...  نمیتونستم من... پیداکردم جدید

 چیکارمیکردم؟؟ داغ بایدبااین من...تیرمیکشید خوردم ترک قلب ازگوشه نبودپدرم داغ

 دربیانق که داشتم حق وفکرکنم موزارمیزد کنم گریموکنترل صدای نمیکردم سعی دیگه حتی

 مرده پدرمن... بودم داده کسموازدست وهمه تنهاکس نبودمن چیزی کم قراربشم

 بااینکه...بود کنارم...بود زنده االن بابانادرنمیکردپدرمن خودشوسپربالی اگه بودم بودوامروزفهمیده

 ازدواج ترباهم میکردسریع سعی که گاه تکیه یه گرم خونه یه پدرخوب یه داشتم چی همه االن

 !باشم کنارپدرم ودوباره هاروبدم خوشبختی این تمام حاضربودم امامن بودم وخوشبخت کنیم

 نگاهش نشسته روزانوهاش فرهودمقابلم ودیدم اومدم خودم به یدفعه که میکردم همینطورگریه

 میکنی؟ گریه شده؟چراداری چی:پرسید باتعجب که کردم

 احتتنار پاکان:فرهودپرسید که رورهاکردم شکستنش صدای هم ومن شکست بغضم باردیگه یه

 ؟ آره کرده
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 که فهمیدم ومن بلندشه فرهودخواست یدفعه بدم منفی جواب باسرم که اینونداشتم توان حتی

 به وبارهد شدم ومانعش روگرفتم کتش استین گوشه سریع بخاطرهمین بره پاکان دنبال میخوادبه

 مه چراصورتش نمیدونم ومن کنه روپاک اشکهام واینباردستشوجلوآوردکه برگشت قبل حالت

 ستممیدون چون خودموکناربکشم یاحداقل بزنم پسش که اینونداشتم قدرت حتی!!جلومیومد؟؟؟

 ههرجوردیگ یابه بشه نازل روسرش آسمونی بالی یه که خداخدامیکردم تودلم...نداره خوبی نیت

 حتی بودکه آشکارشده های درگیرحقیقت بودواونقدرذهنم زده خشکم من چون دوربشه ازمن ای

 همچنان اماصورتش دستشوکشیدعقب...فرهوددورکنم روازخطراحتمالی خودم قادرنبودم دیگه

 مجسمه یه هنوزمثل هم ومن میشدن بسته آروم آروم هم وچشماش... آروم میومدخیلی نزدیک

 نمیخوردم؟همیشه چراتکون ومن میرفت ازمیون هاداشت فاصله تمام...بود زده خشکم سنگی

 داشتمن خوردنم تکون قدرت بودم؟حاالحتی حاالاماهمینطورنشسته گاردمیگرفتم پاکان درمقابل

 فرهودعقب یدفعه... داشت فرهودتوسرش که ازکابوسی بده خودخدانجاتم که منتظربودم وفقط

 صورت حوالی محکمی مشت نکشیدکه لحظه به...موند ثابت روپاکان نگاهم.شد کشیده

 میکردی؟ غلطی چه داشتی:فرهودکردوفریادزد

 هم ومن کنه دفاع ازخودش نمیتونست بودحتی شده شوکه وفرهودکه...سوم مشت... دوم مشت

 موضوع این بابت نبودوشایدهم اطراف اون هم کس وهیچ بودم افتاده زمین روی رمق هنوزبی که

 مدتی...نمیشد خراب دوستم بهترین نامزدی جشن حداقل چون بایدخداروشکرمیکردم

 تارمیشدبه دیدشون کم کم که باچشمایی هم ورشدومن حمله پاکان به بعدفرهودهم

 ...شد چی نفهمیدم شدودیگه سیاه چی همه یدفعه که بودم شده خیره اوناودرگیریشون

 

 دیدنم پاکان خواب وروتخت پاکان خودموتواتاق انداختم نگاه اطراف وبه بازکردم چشماموکه

 باباوپاکان نگران نگاه اماوقتی ترسیدم اینجاچیکارمیکردم؟اولش من...گردشد چشمام

 دیوانه که مردی به نسبت اعتمادی بخاطربی ای ولحظه...شد راحت خیالم دیدم روباالسرخودم

 خوبه؟ حالت:پرسیدن هردوسریع چشمام بازشدن محض به...اومد بدم ازخودم بودم وارعاشقش

  خوبم:گفتم

 نبود؟؟ جیک دهن بیشترشبیه لبخندمن وآیااین بودم چقدرموفق امانمیدونم لبخندبزنم کردم وسعی

 بابا؟ ناراحتی من ازدست:گفت مغموم بابابانگاهی
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 ندارین تقصیری شماکه وگرنه سخته برام موضوع این هضم یکم فقط بابایی نه-

 طوریش باتبا ونمیذاشتم برمیگردوندم عقب زمانوبه میتونستم اگه:کشیدوگفت پرحسرتی باباآه

  نمیتونم که اماحیف بشه

  دمش ناراحت خیلی گفت باباجریانوبرام:گفت پاکان که رفت بیرون ازاتاق حرف این بعدگفتن

  مباش تاراحت نگفت هیچی دورنموندولی پاکان اماازچشم کنم روپنهون چونم لرزش کردم سعی

 شد؟ خراب فرنوش جشن:پرسیدم بانگرانی افتادم بینشون یادفرهودودرگیری یدفعه

 بفهمه کسی نذاشتم نه-

 بمیرم الهی:گفتم. رودیدم گونش قرمزی تازه وانگارکه کشیدم راحتی نفس

  حرفونزن این دیگه خدانکنه:کردوگفت اخم

 م این به...بودم آورده دست به پدرم مرگ درازای که بزرگ عشق این به لبخندزدم

 

 ...پرنمیشه جزباخودش پدرمن جای امانمیدونست پدرموپرکنه جای داشت سعی که ردخوب

 **پاکان**

 ازسالن نبیرو که گشتم آیه دنبال گفت واربهم روخالصه وباباجریان برگشتم رقص ازپیست وقتی

 بعدانجامش یقینا که بکنه کاری بودومیخواست وفرهودمقابلش کردم پیداش خلوت ای گوشه

 ازاطرافش بودوهیچی دیگه دنیای بودانگارتویه شستهن حرکت بی هم وآیه نمیذاشتم زندش

 دبهکر شروع هم اون ویدفعه میخوردزدمش که وتاجایی ورشدم حمله سمتش به سریع نمیفهمید

 صداش وبانگرانی رفتم آیه سمت به سریع کردیم روول دیگه هم آیه باافتادن که من زدن

 شد؟ چت عزیزم آیه آیه،:کردم

 هیعذرخوا ازش میکردزیرلب نگرانم بودکه وهمین بودن بسته زیباش ندادچشمای جوابی اماهیچ

 بزنم دست بهش نبودکه هم وراضی نداشت مطمئنادوست کردم بلندش زمین وازروی کردم

 فتمگ فرهودوبهش سراغ بابارفتم سراغ برم ازاینکه وقبل گذاشتمش ماشین داخل امامجبوربودم

 وقتی. باباخبردادم به وبعدهم خونشومیریزم برنداره ازسرآیه واگردست میکنیم ازدواج زودی به که
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 ینبخاطرهم بشم واردحریمش اجازه بی نباشه راضی شایدآیه فکرکردم باخودم رسیدیم خونه به

 ای لحظه دیدم روتوچشماش ترس چشماشوبازکردومن ووقتی بردم خودم اتاق روبه اون

 بی بهم نسبت زندگیم تمام شده باعث درخشانم سایقه که فکرکردم امابعدباخودم دلخورشدم

 ...اعتمادباشه

 یحت...شرکت ونه رفت دانشگاه نه آیه هفته یک این تمام روزمیگذشت اون ازاتفاقات هفته یک

 بابهوبا بودومن کرده زندانی روخودشوتوخونش هفته تمام...بود کشیده دست هم ازغذاپختن دیگه

 همون سابق آیه شدهمون دوباره هفته یک امابعدازگذشت میدادیم خوردش غذابه زورچندلقمه

 داشت احتیاج هفته یه این به انگاری...بود کرده خودش منوعاشق که ومهربون دخترخوب

 دوباره عادی زندگی به آیه بعدازبرگشتن... کنه روهضم پدرش تاموضوع بشه تاخودش

 میدونم نچو میکنم خواستگاری ازش قبول باشه:گفت زدن حرف بابابعدکلی که کردم باباباصحبت

 تورومیخواد اونم

 خوشبختی بودچه همینطورهم...مرددنیا ترین خوشبخت شدم کرددیگه باباموافقت وقتی

 که بودیم نشسته توسالن بودوهرسه شب...میشد من مال آیه باالترازاینکه

 ازمتفاوت ییک ازآیه وشایدخواستگاری تاخواستگاری گفت متقابلمون باباسرصحبتوبازکردوازعالقه

 دورازتشریفات وبه وصمیمی وخودمونی ساده دورهمی یه... باشه هابوده خواستگاری ینتر

 رمدخت بگوگل وواضح رک رو قطعیت جواب... پسرمن اینم...تو این:ودرآخرباباپرسید... وتعارفات

 بله؟

 مه وآیه دوختم چشم آیه لبهای منتظربه هامیجویدم بچه رومثل هام ناخون ازاسترس که درحالی

  بله:کردگفت مرگ منودق وبعدازاینکه پایین سرشوانداخت

 مال مکوچولو خرگوش بودکه مونده چندقدم فقط...بازشد تابناگوش ونیشم کشیدم راحتی نفس

 ...بشه من

 نم بودبخاطرعجله وروزنامزدیمون میگذشت بودیم گرفته روازآیه بله که ازروزی ای حدوددوهفته

 اماسامان آلمان رفت خبرنامزیمون شنیدن محض فرهودبه بگیریم کوچیک جشن قراربودیه

 کن لطفاخوشبختش میگم اماتبریک سخته برام بااینکه:وگفت اومدپیشم

 همنوتغییرنداد فقط بودانگارآیه کرده شوکم بودکه وهمین بودم ندیده رواینطوری تاحاالسامان

 احساس اونقدرکه داشتم هیجان شدم وپیاده کردم رومتوقف ماشین درآرایشگاه جلوی...بود
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 واقعازیباشده رنگ یاسی لباس بردتواون ماتم رودیدم آیه وقتی.میلرزه وپام دست میکردم

 اینطورخواسته خودش بودم نبودومطمئن بودزیادغلیظ واقعادلنشین شدش میکاپ بودوچهره

 نیستیما هنوزمحرم:روجلوترکشیدوبیشترخودشوپوشوندوگفت چادرسفیدش 

  کنی خودتوکنترل نمیتونستی بودی من جای اگه توئم:وگفتم زدم لبخندی

 باباهمینطورمیخوایداینجاوایسید ای:دراومدوگفت فرنوش سرش ازپشت لبخندزدکه باشرم

  جلودرمنتظره آقامون بریدکنارببینم

 من رفت بیرون ازآرایشگاه تافرنوش وکناررفتیم هردوخندیدیم

 .بانو بفرمایید:وگفتم خودموکنارکشیدم هم

 نازسال ای گوشه به باهم هاباالرفت مهمون وسوت دست صدای رسیدیم خونه به اینکه محض به

 خانوم آیه آوردن وگالب چیدن عاقدوگل بودوبعدازاومدن شده عقدچیده سفره که رفتیم پایین طبقه

 خودم زنجیراسم پالک یه توش که کادویی جعبه روبایه ،سندخونه زیرلفظی رسیدبه ،نوبت

 نمیکنیا گریه:گفتم شدسریع جمع توچشماش اشک که دادم هدیه بودروبهش

 چشم: دادوگفت تکون سری

 آیاوکیلم؟ خانوم عروس:پرسید عاقددوباره

 بله وبابانادرم باباحسینم ی بااجازه:داد جواب باشرم آیه

 نیست خواب خوشبختی این که میشدم بایدمطمئن وبازکردم بستم ای لحظه روبرای چشمام

 داشتم کش بااینکه...بود واقعیت... واقعیته عین شیرین رویای واین بیدارم که میشدم بایدمطمئن

 یدیممیرس جشنمون بایدبه وشوهرشدیم شرعاورسمازن دیگه بعدازاینکه...بود شده من مال اماآیه

 رومردونه پایین وطبقه باالروزنونه طبقه وسالن بودیم نگرفته مختلط جشن آیه نبودن بخاطرمعذب

 وکشیدش ظریف های بعدانگشت ای ولحظه درازکردم سمتش ودستموبه بلندشدم بودیم کرده

 هم مال دیگه....بودیم شده محرم بهم که داشت خوبی وچقدرحس قرارگرفت هام توحصارانگشت

 واونم خورهب جم ازکنارم نمیدادم واجازه بودم دستشوگرفته جشن وتوکل باالرفتیم طبقه به...شدیم

 انقدرخجالت من کوچولوی خرگوش:کردم زمزمه میکردزیرگوشش عوض میکشیدورنگ خجالت

  وشوهریم زن دیگه نکش
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 یدنکش خجالت همین عاشق امابیشترکردومن روکمترکنه شرمش میتونه حرف این فکرمیکردم

 رفت اتاقش به خستگی بهونه به وباباهم بودن بودمهمونارفته آخرشب...بودم هاش

 زودی این به:وگفتم رفتم دنبالش امامنم بگیره دوش هک رفت خونش به آیه. تاماروتنهابذاره

 خرگوشم فرارکنی ازدستم نمیذارم

 برمیگردم میگیرم دوش یه:زدوگفت لبخندی

 بگیر دوش فردا نوچ-

 که نمیشه-

  میشه خوبم میشه:وگفتم درآوردم وچادرشوازسرش جلورفتم

 شدی من مال باالخره:وگفتم کشیدم گونش دستموروی نوازشگرانه.کشید خجالت دوباره

 خرگوش تااینکه بودصبرکردن سخت میکردوچقدربرام قرارم بی که لبخندهایی لبخندزدازاون

 بازوهاش رو،روی ودستام کردم کنترل سختی روبه خودم کنه عادت بودن محرم این به کوچولوم

 دارم دوست خیلی:وگفتم زدم پیشونیش به عمیقی وسه*وب گذاشتم

  دارم دوست منم:کرد رونوازش گوشم صداش

 کوچولوم خرگوش:وگفتم زدم عمیق لبخندی

 جانم؟-

 ...ها آسمون به ورفتم پرزدم!پرواز پروازدادوقدرت بال کردبهم نثارم که ی"جانم"واین

 زندگیمی؟ میدونستی:نماشدوگفتم دندان لبخندم

 اوهوم:میدادگفت سرتکون خندیدوهمونطورکه ریزوباشرم

 .قرارعاشقم بی میکردازقلب دلبری عجیب هاش خنده ریخت هرری دلم

 آب یخش داشت کم انگارکم.شد حلقه دورکمرم اونم دستای.بردمش آغوشم وبه دستشوکشیدم

 بلعیدم پرکالغیه فهمیدم هاتازه بعدمدت موهاشوکه عطرخوش عمیق نفس بایه.میشد

 چیزمی؟ همه میدونستی:وگفتم

  اوهوم:فشردوگفت خودشوبیشتربهم
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 مرددنیام؟ ترین باتوخوشبخت من میدونستی-

 اوهوم:ریزودلبرانش خندی صدای دوباره

 نبیرو روپرحرارت نفسم. زده فوران داشتم آیه به مدت تواین که عشقی تمام کردم حس یدفعه

 میمیرم دارم میکنم حس که اونقدرعاشقتم آیه وای:گفتم و دادم

 ظریفی بااخم.من دستای بودوهم حلقه دورکمرمن اون دستای آورداماهنوزهم بیرون خودشوازبغلم

  حرفانزن ازاین دیگه خدانکنه:کردوگفت نگاهم نزدیک فاصله ازاون

 نمیزنم ،چشم خانومم چشم-

 آقامون مرسی:شد عریض لبخندش

  ضعیفه؟:وگفتم خندیدم

 جانم؟:ریخت دلم دوباره کردم بلندوحس باصدای...خندید

 بپرتوبغلم-

 ...کرد پرت خودشوتوبغلم بازخندیدومحکم

 تمام که وگفتم! نفرش یه روتخت وبردمش ندادم امااجازه حموم بره جداشدکه ازم گذشت مدتی

 نگاهشبازو طاق اون.بودیم درازکشیده کنارهم.کنم نگاهش تاصبح ومیخوام باشه شبوبایدپیشم

 هروک موهاش آزادم وبادست بودم گذاشته روزیرسرم ودستم اون پهلوسمت روی من.بود سقف به

 .میکردم نوازش بودن پراکنده بالش روی

 رفتهروگ آیه دست که کسی اولین!اولیم من که فکرمیکردم این به میکردم نوازشش همینطورکه

 هم یاسومی دومی.نبود اولی من برای اماآیه!ونوازشش کرده وبغلش بوسیده پیشونیشو

 غم دفعهی.داشتم کثیفی اینقدرگذشته که من به وای و!بود شایدهزارمین...نبود هم چندمین...نبود

 .میکرد تحملش بودوبخاطرمن سخت خیلی آیه برای موضوع حتمااین نشست تودلم

 میخوام معذرت:وگفتم بازکردم مرددلب

 چی؟ واسه:کردوپرسید گرفت،نگاهم نگاهشوازسقف باتعجب

 ندارم پاکی گذشته اینکه واسه:وگفتم کردم نگاه چشماش به باپشیمونی
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 مسئله وارداین هیچوقت کاش!من به لعنت. شدن پرازاشک ای تولحظه خوشگلش چشمای

 یدفعه.شد جاری سریع اشکش.رودربیارم عزیزم اشک شبی توهمچین که نمیشدم

 !شدی پاکان...شدی پاک که بخاطراالن میبخشمت:فشردوگفت جلواومدوخودشوتوبغلم

 ردمک حلقه دورکمرش روبه ودستام نشوندم لبهام روی عمیق لبخندی...رفت ازبین تعجبم کم کم

 !فرشته یه... ای فرشته تویه آیه:وگفتم

 

 "آیه"

 

 "بعد سال6"

 یباچشمای ترمزکردونگاهم پام جلوی پاکان ماشین گذاشتم بیرون پاموازمطب اینکه محض به

 لبخندیو دررفت کارازتنم خستگی تمام امیرحسین کردبادیدن باباتالقی زمردی باچشمای مشابه

 نباشی خسته مامانی سالم:وگفت شدوپریدبغلم پیاده ازماشین نشست لبهام روی

 !پسرخوشتیپم مرسی:وگفتم زدم موهاش به ای وسه*ب

  نندازیدسوارشید منوآب دل بسه:دراومد پاکان صدای بودکه نشده هم هنوزچندلحظه

 سالم:وگفتم جلوجاگرفتم روصندلی هم وخودم گذاشتم عقب صندلی روی رو وامیرحسین خندیدم

 شد عرض

 نباشی خسته ماهت روی به سالم:داد بالبخندجواب هم پاکان

  مرسی-

 ستونتوقبر شب نمیخوادامیرحسین دلم بریم نشده تاهواتاریک:وگفتم انداختم نگاه آسمون به

 باشه

  میترسم بگوخودم خب میکنی چراامیروبهونه:میکردگفت ماشینوروشن که درحالی پاکان

 !محاله! هه منوترس؟:وگفتم زدم پوزخندی

  روچادرته سوسک یه آیه:زد جیغ یدفعه
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 یدموفهم وپاکانوشنیدم امیرحسین خنده صدای که زدم وجیغ دادم چادرموتکون وسریع ترسیدم

 کردین؟ یکی به دست من نفرپدروپسرعلیه یه چندنفربه:گفتم ومعترض خوردم گول

 .گرفت خندم کم کم هم ومن خندیدن من به هابازهم واون

 سال یک... روپاکان دیگش ودست گرفتم رومن امیرحسین دست ویه شدیم پیاده ازماشین

 ردهب ارث روازبابابه چشماش که ای دادفرشته هدیه کوچولوروبهمون فرشته خدااین بعدازدواجمون

 که ای فرشته...بخورم کمترغصه وباوجوداون یادبابابیفتم میکنم نگاهش میشدهروقت بودوباعث

 وروش تمقبرباباروشس سنگ...بشه بابا اسم تاهم. گذاشتیم روامیرحسین اسمش پیشنهادپاکان به

 .سرخاک میومدیم باهم تایی سه بودکه شنبمون کارهرپنج ریختم گالب

 رسنگباالس...باباسربزنه تنهابیادوبه میخواست دلش چون نمیکرد همراهیمون وقت نادرهیچ بابا 

 زرگب عشق بودوهمینطورثمره نشسته کنارم بودم عاشقش که ومردی پرپرمیکردم قبرباباگل

 وهرلحظه...بودم خوشبخت من باباتوزندگیم، های باوجودنبودن بودم خوشبخت ومن... وپاکمون

 خودم روی روهم اون نگاه که انداختم نگاه پاکان به...جدیدشکرمیکردم خانواده خداروبخاطراین

 روزی یه...کردم خداروحس معجزه لبخندش باشیرینی باردیگه ولبخندزدومن لبخندزدم... دیدم

 اکانیپ پاکانودیدم نادرومن بابا خدامنوبردتوخونه دست که وپامیزدم دست فقروتنهایی تومنجالب

 ردومنک متصل روبهم منواون بفهمم اینکه بدون سرنوشت نبودودست بینمون شبهی وجه هیچ که

 مرگ اما،درازای...آوردم دست به پدرم نام وپسرهم رودرکنارشوهرم خوشبختی...اینجاو به رسیدم

 !پدرم

 بکش سرم رو تو دست"

 بخند یکم بهم پاشو

 دوشمه رو غم دنیا یه

 ببند شونمو زخمای

 

 دلت میدونم همینکه

 دلواپسه من برای
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 میام کنار سختیام با

 بسه من برای همین

 

 اومده کی ببین پاشو

 شدم بزرگ چقدر ببین

 بودی خواسته که همونی

 خودم پاهای رو وایستم

♫♫♫ 

♫♫♫ 

 کنم گله نمیخوام نه

 بده من سرنوشت که

 چرا بازی تاب موقع

 بده هلم نبود کسی

 

 کنم گله نمیخوام باز

 بیخودی های گله باز

 نبودی عروسیم شب چی برای بگم بازم

 

 و شده تنگ برات دلم

 شدم بزرگ چقدر ببین

 بودی خواسته که همونی
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 خودم پاهای رو وایستم

 

♫♫♫ 

 

 و شده تنگ برات دلم

 میذارم عکسات روی سر

 دیگه حاال و نیستی تو

 دارم دوست خیلی عکساتو

 و شده تنگ برات دلم

 میذارم عکسات روی سر

 کنارمی میکنم حس

 "دارم دوست تورو چقدر

 

 "...ماخالیست درخوشبختی جایت...پدرم،تاابد"

 

 " پایان"

 94 ماه آبان17

 

www.negahdl.com 

 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه
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 یا رمانها که میخواهید و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که صورتی در

 با ما و همراجع ما وبسایت به میتوانید شوند منتشر و ساخته موبایل افزار نرم قالب در شعرهایتان

 بگیرید تماس


