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 :مقدمه 

 يبود سهیقد کیدر پوست  طانیتو مانند ش

 احساس يمن خدا و

 يخدا بود يو خاك ها طانیاز جنس آتش ش يالهه ا تو

 عشق آدم و حوا بودم يمن زاده  یول

 .من گاز زدم  یول يگاز نزد بیس تو

 ...بود  بیتو س عشق

 ممنوعه یاز درخت یبیس

 انتیخ درخت

 و من يبود انتیدرخت خ نیا تک عشق تو

 دانستمینم

 دادم هیبه تو گاز زدم و به درخت تک و

 از خاك خدا فروختم يجهنم را به تکه ا يآتش ها... من حال  و

 از آتشت را هم به من بده یکم

 بود بسوزانم انتیکه خ یتک درخت بهشت تا

 تو را بسوزانم ي شهیر

 . در چشمان من شعله ور شود دنتیآتش فروپاش و

 يو من خاکستر دیچیدود تو درون من پ یول... پاك بودم  من

 .روزگار محو شدم  دیسف يصحنه  از

 دیسف یفکاه تیجمع نیا انیم حال

 ورق منم نیا اهیس ينقطه  تنها

 

 

 زدم یبهش لبخند م... شده بود  طونینگاهش ش... کردم  یدستش رو دنبال م ریبا نگاهم مس... به سمت دستم اومد  دستش

چند لحظه آروم ...  دمشیبه سمت خودم کش.. دستش رو کوتاه کردم  ریدستمو جلو بردم و مس... اونم خنده ش گرفته بود ... 

 ... چشماشو بسته بود ... شد 

 ...  میدوباره با هم.. همه مدت  نیبعد از ا -

 :آغوشم بود درو بستم و گفتم  يکه بهش جواب بدم ، همون طور که تو نیا يجا به
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 ... وجود نداره  ییجدا گهید -

 ... اومد و به سمت هال رفت  رونیآغوشم ب از

 ... چه بزرگه !  یقشنگ يچه خونه ..  يوا -

 :باال انداختم و گفتم  ییابرو

 ؟ میمن کم الک يفکر کرد -

 :و گفت  دیخند

 ... قربان  يدار اریاخت -

 ... چنان در حال گشتن بود اونم هم... رو برداشتم و به سمت اتاق بردمش  چمدونش

 ... خسته ام  یلیحمام کجاست ؟ خ زمیعز -

 .. در  نیآخر.. روبروت  يراهرو -

 ... باشه پس من برم  -

... قهوه ها آماده بودن .. اتاق گذاشتم و به آشپزخونه رفتم  يچمدونش رو گوشه ... زدم و نگاهم رو ازش گرفتم  يلبخند

...  رونیکه از قبل براش گذاشته بودم ، اومد ب يدیسف يساعت بعد با حوله  مین...  میهوه بخورو با هم ق ادیمنتظر شدم تا ب

 :زدم و گفتم  يلبخند

 ؟ گهیتلخ د شهیمثل هم -

 :زد و گفت  یچشمک

 ..  شهیمثل هم -

حرف  یوقت.. گفت  یداده بود ، م ریکه بهش گ يداشت از سفرش و مهمان دار...  میبا هم به هال رفت...  ختمیقهوه ر براش

از همون لحظه  دیاما نبا... شدم  یم یگفت که چطور ازش خواهش کرده بود که شماره شو داشته باشه ، عصبان یزد و م یم

 ...کردم  یم تشیهام اذ تیکه اومده بود ، با حساس یاول ي

 :و گفت  دیچیدستشو دور گردنم پ... کرد  کیبهم نزد خودشو

 ..  میهمه از هم دور باش نیا گهیدوست ندارم د -

 :و گفتم  دمیبوس بازوشو

 .. میبا هم گهید.. نگران نباش  -

**** 

 :اومد  ییاز ته کالس صدا.. چرخوندم  یبچه ها م نیخسته ام رو ب نگاه

 ...  دیخسته نباش.. استاد وقت تمومه  -
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 رمید... ، از کالس خارج شدم  لمیاز برداشتن وساگفتم و بعد  يبلند»  دیخسته نباش« ... کردم و کتابو بستم  یساعت نگاه به

 ... رفتم  نگیبا سرعت از دانشگاه خارج شدم و به سمت پارک... شده بود و نگران آترا بودم 

بوق زدم تا ... کردن نگاه کردم  یبودن و داشتن بحث م ستادهیکه جلوم ا ینیدادم ، به دو تا ماش یکه سرمو تکون م یحال در

گاز  عی، سر ادیحراست ب دیکه انگار ترس نایاز ماش یکیبوق ِ من ،  يبعد از صدا... جداشون کنه  ادیبشه و بحراست متوجه 

 .... برام باز کرد  رویگرفت و مس

کرد و اصال  یسرم درد م.. وارد کردم  میشونیبه پ يبا پنجه م فشار... پدال فشردم و با سرعت به سمت مهد رفتم  يرو پامو

 ... بشه  المیخیدر آوردم تا به مامان بگم که امشب ب مویگوش.... امشب رو نداشتم شام  يحوصله 

ِ دانشگاه  کیمهد نزد.. پارك کردم  يرو گوشه ا نیداشبرد و ماش يرو انداختم رو یگوش یعصب... داد  یجواب نم لشویموبا

 ... آوردن ِ آترا راحت تر باشه بردن و  يمهد رو انتخاب کرده بودم تا رفت و آمدم برا نیاز قصد ا... بود 

مهد  ریمد... رفتم  تیریبه سمت دفتر مد... شد  یم دیکرد و سر دردم تشد یم تمیاون جا اذ يسر و صدا... مهد شدم  وارد

کردم و منتظر شدم تا تلفنش  نییسالم باال و پا يمنم سرمو به نشونه .. برام تکون داد  يسر.. کرد  یداشت تلفن صحبت م

 .. بشه تموم 

 :رو قطع کرد و گفت  یبعد گوش قهیدو دق حدود

 ...تابان  يسالم آقا -

 ... برم  دی؟ با دیاریآترا رو م...  يسالم خانم آذر -

 :با تعجب به من نگاه کرد و گفت  يآذر خانم

 ! ستیجا ن نیآترا که ا -

 :گرد کردم و گفتم  چشمامو

 !دادم  لشی؟ به خودتون تحو اوردمین ؟ مگه من صبح آترا رو ستیجا ن نیا یچ یعنی -

 ...  دیبرس ریگفتن ممکنه شما د... اومدن و بردنش  شیساعت پ کیبله اما خواهرتون  -

آترا رو با خودش  دمیفهم یاومدم که م یجا م نیتا ا دیپس چرا به من خبر نداده بود ؟ حتما با...  دمیکش میشونیبه پ یدست

 برده ؟ 

 .. انگه دار خد.. ممنون .. باشه  -

 .. تابان  يخداحافظ آقا -

 ..  دیچیگوشم پ يآترا تو يبعد از سه تا بوق صدا... آوا رو گرفتم  يمهد خارج شدم و در همون حال شماره  از

 ... الُــو  -

 :شدم ، گفتم  یم نیکه سوار ماش یزدم و در حال يلبخند یاوج خستگ يتو

 ؟ زمیعز یخوب...  ییسالم بابا -
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 .. رو از دستش گرفت  یآوا اومد و بعد انگار گوش يخنده  يصدا... » بابا « رو به دست آوا داد و گفت  یدم که گوشش متوجه

 ... سالم داداش  -

 دنبال آترا ؟  يخبر اومد ی؟ چرا ب ییکجا.. سالم آوا  -

 يرید و گفت که آترا داره بهونه گهم زنگ زده بو يخانم آذر...  شهیتموم م ریکالس چهارشنبه ت د شهیآخه هم..  دیببخش -

 .. آروم بشه  کمیمنم رفتم دنبالش و آوردمش تا با بچه ها سرگرم بشه و ..  شهیکنه و آروم نم یم

 :، گفتم  قشیدق حاتیاز توض خسته

 ؟ ییاالن کجا -

 ... خونه  -

دور ...  نایمامان ا يهر طور شده برم خونه که قراره بود امشب  نیمثل ا.. نبود  يچاره ا..  دمیموقع به دور برگردون رس همون

 :زدم و گفتم 

 .. اونجام  گهیساعت د میمن تا ن -

.. کنه  یبه مامان اصرار کرد که بره و با اونا زندگ یلیبعد از فوت بابا خ.. بود  نایمامان ا يخونه  يباال يآوا ، طبقه  ي خونه

آوا و  يباال رو برا يهم طبقه  نیهم يبرا.. خودم بمونم  يونه خ يخوام تو یگفت که م یکرد و م یاما مامان قبول نم

 .. ، و هم مامان تنها نباشه  باشهکه هم آوا راحت  میشوهرش ساخت

 يتو يکسر يبعد از چند لحظه صدا... شدم و زنگ زدم  ادهیپ نیاز ماش.. پارك کردم  رونیب نویبه خونه ماش دنیاز رس بعد

 : دیچیپ فونیآ

 .. جون  ییتو دا ایب -

 :بلند شد  ایمیو ک يکسر غیج يخواستم از در هال وارد بشم ، صدا یوقت

 ! ییآخ جون دا -

مامان از ... گذاشتمشون  نییو پا دمیهر دوشون رو بوس... بلغم رو گرفتم  يتو دنیو اون دو تا رو که هر دوشون پر دمیخند

 :اومد و با لبخند گفت  رونیآشپزخونه ب

 ! يایرت خونه باشه که بکه دخت نیمگر ا -

 :و گفتم  دمشیبوس

 آترا کجاست ؟! نکن مامان  یکم لطف -

 :به دنبال اون صدا زدم  و

 دخترم ؟ ییکجا.. اومده  ییبابا.. آترا  -

کلمات خاص  يسر هی دایجد... دوست داشتم  یلیکه باهاش حرف بزنم رو خ نیاما ا... بشنوم  ینبودم که از اون جواب منتظر

 ... گفت  یکودکانه ش م نیریش يلهجه رو با 
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کرد  یبه سمتم برگشت و سع یمن با نگران دنیبا د.. سرش بود  يآوا باال... بود  دهیتخت خواب يرو... رفتم  میمیاتاق ِ قد به

 :ابروهام نشست و گفتم  نیب یاخم... لبخند بزنه 

 شده آوا ؟ یچ -

 شده ؟ یچ..  یچی؟ ه یسالم داداش خوب -

 :م و گفتم رفت جلو

 شده ؟ یبگو چ.. باره  یاز صورتت م ینگران -

 :خواستم بغلش کنم که گفت .. شدم  رهیمعصوم آترا خ يحرف به چهره  نیبعد از ا و

 .. گرفت  یبهونه م یلیخ... به زحمت خوابوندمش ... ولش کن  -

 ... گرفت  یوقت بهونه نم چیچرا ؟ آترا موقع خواب ه -

 :گفتم  یبدنش ، با نگران يباال يبا حس دما.... ورد همزمان دستم بهش خ و

 شده آوا ؟ یچ گمیم -

 :هول گفت  آوا

 ...  ستین یمهم ادیز زیچ... تب کرده  کمی... به خدا  یچیه -

 :بدنش باال بود  يدما...  دمیگردنش رو بوس ریاون ، بغلش کردم و ز يها و حرف ها يتوجه به دلدار یب

 و ببرمش دکتر ؟ امیکه زودتر ب یچرا نگفت... بدنش باالست  يچقدر دما نی؟ بب ستین یمهم زیچ یگیم -

 ... تب بر هم داد  يدارو.. بخوابه بهتره  کمی... مال ِ هواست ...  ستین یمهم ادیز زیگفت چ... بردمش داداش  -

 :گوشش زمزمه کردم  يتو آروم

 ؟ یتیاذ یلیخ زمیدارو بخوره ؟ عز دیمن با يدختر کوچولو -

 .. کاناپه نشستم  يدادم و در همون حال رو هیم تک نهیسرشو به س... بود  شهیمعصوم تر از هم یلیخواب خ يش تو چهره

 ... نداشته باشه  يمامان کار نیتو برو بب...  ششمیمن پ -

 ياتاق داشتم ، لبخند نیا يتوکه  یخاطرات جوون ادیو به  دینگاهم دور تا دور اتاق چرخ... زد و از اتاق خارج شد  يلبخند آوا

.. دور  یلیخ يبه گذشته ها... بغلم بود رفتم به گذشته ها  يهمون طور که آترا تو... لبم نشست  يرو نیریهم ش دیشا.. تلخ 

 ..  کینزد یلیهم خ دیشا

*** 

 :ِ خاص ِ خودش گفت  يدستش گرفت و با لوند يتو کرواتمو

 چقدر دوستت دارم ؟ یدون یم چیه -

 :گفتم  يرو باز کردم و با لبخند محو راهنمیاول پ يدکمه . دستش گذاشتم و کرواتمو شل کردم  يرو مودست

 !تا خوب نگاهت کنم  شمیپ نیبش ایحاال ب!  يجا نبود نیدونستم که ا یاگه نم -
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ام  نهیس يسرش رو رو کنارم نشست و. گاه خودش قرار داده بود برداشت  هیتک يزد و دستاشو که دو طرفم برا يلبخند ایسان

 :گفتم  يآروم و خسته ا يبا صدا. گذاشت 

 چه خبر ؟ -

 ... خسته شدم  یحساب. خونه بودم  يکل روزو تو...  یچیه.. اوووم  -

 :گفت  جانیام برداشت و با ه نهیس يسرش رو از رو بعد

 ؟ زمیعز رونیب میبر شهیم -

 :کج کرد و با ناز گفت  سرشو

 !نگو خسته ام ! و نه نگ.. کنم  یخواهش م -

! بدنم نمونده بود  يتو یجون گهیاز ساعت هفت صبح سر پا بودم و االن که نه شب بود د! واقعا خسته بودم . زدم  يلبخند

لباس خواب و چهره  يتو دنشیخوشمزه ازم استقبال کنه اما با د يباز و غذا يبا رو یسان امیکه به خونه م یانتظار داشتم وقت

 ! ستیها ن برخ نیکه از ا دمیاش فهمحوصله  یب ي

 .. میبرو بپوش تا بر.. باشه  -

 :گونه ام گذاشت و گفت  يبدون رژش رو رو يها لب

 ! رمیعاشقتم ام -

 . چشمامو ببندم  قهیچند دق يفرصت کردم تا برا. هم با سرعت ازم دور شد و به سمت اتاق رفت  بعد

*** 

خواست انگشتمو  یدستشو باال آورده بود و م. همون اتاق و چشمم به آترا افتاد  يمدم تواو. آترا از خاطراتم جدا شدم  يصدا با

 :زدم و گفتم  يلبخند.  رهیبگ

 ؟ یقربونت برم خوب یاله. سالم بابا  -

. راحت کرده بود  یکم المویخ نیاز حرارت بدنش کاسته شده بود و هم.  دمیآوردم و گونشو بوس نییسرمو پا. قهقهه زد  آترا

 :که از مادرش به ارث برده بود ، زل زدم و گفتم  ییچشما يتو

 ! یِ من یتو تمام زندگ -

من و  یوقت. مامان و آوا کاراشون رو کرده بودن و مشغول قهوه خوردن بودن .. کاناپه بلند شدم و از اتاق خارج شدم  يرو از

 :آوا گفت . م و آترا رو به دست مامان دادم مبل نشست يرو. زدن و حرفشون رو قطع کردن  يلبخند دنیآترا رو د

 ؟ يخوا یداداش تو هم قهوه م -

 :آوا گفت . باال انداختم  يفکر کردم و شونه ا یکم

 تلخ ؟ شهیمثل هم -

 :و گفتم  دمیکش یجمله آه نیا دنیشن با
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 !باشه  نیریش.. نه  -

 :کرد گفت  یم يه داشت با آترا بازکنارم نشست و رو به مامان که با خند. بعد آوا با قهوه اومد  یکم

 پس ؟ انیم یمهماناتون ک! خب شهال خانوم  -

 :به ساعت کرد و گفت  ینگاه مامان

 .برسن  دیبا گهید -

اما حامد و . که حتما محمد ِ رفت تا در رو باز کنه  نیآوا با گفتن ا. خوردن قهوه ام شدم که زنگ در به صدا در اومد  مشغول

برادر بزرگم بود . حامد قائل بودم  يبرا يادیاحترام ز. حرف با لبخند از جا بلند شدم و جلو رفتم  نیا دنیا شنب. خانومش بودن 

 .که بابا فوت کرده بود برامون حکم پدر رو داشت  یو از وقت

زانو خم شدم و  با محدثه ، خانومش ، هم حال و احوال کردم و بعد کنار ِ پاش دو.  میکرد یو احوال پرس میهم دست داد با

 :گفتم 

 !سالم وروجک ِ عمو  -

 :و با لحن بچه گونه اش گفت  دیخند ماهان

 !که عمو هم هست  یآخ جون بابا نگفت -

که باباش  یِ بزرگ نیگوشم از ماش يداشت تو.  میبغلش کردم و وارد خونه شد. بغلم  دیو پر دیهم زمان دستاشو به هم کوب و

نوه هاش گل از  دنیمامان که با د! کنترل ِ بزرگ هم داره  هیکرد که  یم فیتعر جانیبا ه زد و یبود حرف م دهیبراش خر

روز ها که آوا کار داشت و من هم  یبعض. محدثه عاشق آترا بود . رو ازم گرفت  هانجلو اومد و ما يگلش شکفته بود با شاد

. راست به سمت آترا رفت و بغلش کرد  کی. تا برگردم باز مراقبش بود  يو اونم با رو ششیبردم پ یسر کار بودم آترا رو م

و  غیج هیاز ثان يو در کسر رونیب دنیدو اقکه ماهان اومده از ات نیو متوجه شدن ِ ا اهویه دنیهم با شن ایمیو ک يکسر

 . دادشون بلند شد 

 کی بایتقر. راه افتاد بود  رید کمی. خواست به زحمت راه بره  یمحدثه دستاشو گرفته بود و اون م.  دیبه سمت آترا چرخ نگاهم

 . نیبود که بار اول که خواست راه بره افتاد زم نیبه خاطر ا دیشا. داشت  یسال و دو سه ماهش بود و هنوز با ترس قدم بر م

 :زدم و گفتم  يلبخند. بود  دهیصورتش ترس. سمتش رفتم  به

 ؟ یترس یم یقربونت برم از چ یاله -

 عیسر. اش بلند شد  هیگر يصدا.  فتهیبود ب کیجلو که نزد ادیو ب رهیثه رو ول کرد و خواست دستمو بگدست ِ محد دنمید با

. کرد به اتاق پناه بردم  یکه سر خودم هم درد م نیو به خاطر ا یفرار از شلوغ يبرا. کردم آرومش کنم  یبغلش کردم و سع

به در خورد و بعد هم  يزدم که تقه ا یم آروم آروم باهاش حرف مداشت. موهام شد  با يبعد آترا آروم شد و مشغول باز یکم

 :محدثه بلند شد  يصدا

 تو ؟ امیب شهیم -
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 :زدم و گفتم  يلبخند

 ..تو  ایب -

 :با خنده در رو باز کرد  محدثه

 کوچولو ؟ نیآروم شد ا -

 !ِ  يفکر کنم اونم مثل من از جمع فرار.. اوهوم  -

اصوال کمتر . بغلش آروم بود  يآترا هم به اون خو گرفته بود و تو. آترا رو از دستم گرفت .  کنارم نشست یبدون حرف محدثه

مامان هم مدام اصرار . موند  یکس نم چیه شیشدم چون پ تیاذ یمهد رفتنش هم کل يبرا لیاوا. کرد  یعادت م یبه کس

 . دادم  یم حیکردم و مهد رو ترج یر بود قبول نمما دو يخونه اش از خونه  وناما چ. خودم  شیپ اریکرد که آترا رو ب یم

 ! یکن یدگیمسائل رس يسر هیبه  يفکر کنم بهتره که به طور جد..  نیبب..  یعل ریام -

 .اما نذاشتم دردش رو حس کنه .. کوتاه و پر درد ..  دمیخند

 ؟ یدوباره مامورت کردن که با من حرف بزن -

 :ت هم گره کرد و گف يدستاش رو تو محدثه

از  تیتا زندگ میکمکت کن میخوا یباور کن ما م.  يحامد رو قبول دار ایدونن که تو فقط حرف من  یهمه م. حق هم دارن  -

 ؟ یتنها باش يخوا یم یتا ک.  ادیوضع در ب نیا

که بتونه با شه  یم دایپ یاما به نظرت ک! حامد و مامان  يتو ، هم حرفا يهم حرفا. من حرفاتو قبول دارم محدثه جان  -

! مادر ِ بچه ام شو  ایدختر و بهش بگم ب هیِ  يبرم خواستگار ییتونم با پررو یِ من و آترا سازگار باشه ؟ من که نم طیشرا

 !دم  یراه نم میزندگ يمطمئن نشم اونو تو ی؟ بعدش هم ، من تا از کس يگن تو چقدر رو دار یخانواده ش نم

 :گفت  یآروم يانه و با صداخواهر شهیزد و مثل هم يلبخند محدثه

 یکن داینفرو پ هی دیکه با نیبه جز ا یزن یحرف م زیدر ضمن ، تو از همه چ!  يانجام بد يکار ییگم بدون آشنا یمنم نم -

 ! یکه بهش عالقه داشته باش

 . زدم  يپوزخند

 ! یمنو شناخته باش گهیکردم تو د یفکر م -

 :کوتاه گفت  یبا مکث محدثه

نفر از جنس ِ زن بدت  هیبه خاطر  شهینم لیدل! همون جا دفن بشه  دیگذشته اس با يتو یاما هر چ! شناسمت  یم! درسته  -

 ! ادیب

وقت نگفتم  چیمن ه. حرفو نزدم  نیوقت ا چیکه من ه یبدون دیجسارت رو کردم ؟ حداقل تو با نیا یخانوم من ک يآ يآ -

بشم  کاریب ای! کنم  يفکر هی دیدونم که به خاطر آترا هم که شده با یم!  ادیماز جنس زن بدم  ای! که اصال قصد ازدواج ندارم 

 !نکردم  دایرو پ طشیهنوز شرا. تونم  یاما االن نم!  یفکر ِ اساس هیکه  نیا ایتو خونه ازش مراقبت کنم  نمیو بش
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 :مامان اومدن ، از جا بلند شد و گفت  يکه مهمان ها نیبا حس ا محدثه

 ! ریشه ام یم تیاذ یلیطور خ نیآترا ا!  یکن دایرو پ طشیر چه زودتر شراه دوارمیام -

 :از جا بلند شدم و گفتم  منم

 ! امیخوام تا بتونم با خودم کنار ب یفقط زمان م. بدم  انیپا تیوضع نیکنم تا به ا یمنم تمام تالشم رو م -

خاله .  میهر دو از اتاق خارج شد. ختر خودش دوستش داره به فکر آتراست و مثل ِ د یلیدونستم که خ یم. نگران زد  يلبخند

با همه سالم و . جا بمونن  نیا يقرار بود چند روز. بابت خوشحال بود  نیاومده بودن و مامان چقدر از ا زدیو بچه هاش از 

 :زدم و گفتم  يلبخند.  دمیرس ازکردم و در آخر به مهن یاحوال پرس

 .  ریسفر بخ!  يخوش اومد. سالم دختر خاله  -

شروع به  يگلریب يشوهر ِ خاله شعله ، آقا.  ارهیب ییو آوا رفت تا چا میهمه نشست. انداخت و سالم کرد  نییسرش رو پا مهناز

 :حرف زدن کرد 

 با درس و دانشگاه ؟ یکن ی؟ چه م یعل ریخب چه خبرا آقا ام -

 . نشه  شتریب هیعادتم بود که خنده هام از دو ثان.  دمیخند

 !شه  یرسه و سرمون شلوغ م یترما م انیکم کم داره وقت م گهید.. خوبه  یول!  میخون یدرسو که ما نم -

*** 

 : دمیخم شدم و گونه شو بوس. شد  رهیملتمس بهم خ يبا چشما مامان

 ! رهیگ یبهونه م یشلوغ يکه آترا تو یدون یخونه م رمیمن م. سرت شلوغ ِ  يمامانم تو خودت مهمان دار -

 :که نشسته بودن گفتم  یرو به تمام کسان. همزمان آترا رو از دستش گرفتم  و

 . رمیم گهیمن د. با اجازه  -

 :بشم که گفت  نیخواستم سوار ماش. تا دم ِ در باهام اومد  حامد

 یعل ریام -

 :و گفتم  برگشتم

 جانم داداش ؟ -

 ؟ گهیاز هر لحاظ د ای ی؟ مال يندار ازین يزیبه چ -

 :زدم و گفتم  يلبخند

 .خوبه  یهمه چ. نه داداش نگران نباش  -

 :تکون داد و گفت  سرشو

 باشه ؟. من هستم  یهر وقت کمک خواست. خوبه  -
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ِ عقب قرار گرفته بود گذاشتم و با تکون  یصندل يِ کودکش که رو یصندل يآترا رو رو. رفتم  نیدادم و به سمت ماش یاوک

 . شدم  نیدادن سر سوار ماش

دستم  یکیبا اون . دادم  یپنجره گذاشتم و با پنجه م سرمو فشار م ياز دستامو رو یکی. گذاشتم و راه افتادم  یآروم نگآه

اما . شدم  یم تیاذ یلیچون اون موقع بابا هم نبود خ. هوامو داشت  یلیخ هیحامد از بعد از اون قض. کردم  یم یهم رانندگ

خودش رفت دنبال کارام و مدارکمو به دانشگاه داد و .  ستمیپام با يو کمکم کرد تا رو ننسرزنشم ک هیحامد نذاشت مامان و بق

 .استخدامم کردن  عیرو از دست بدن سر یسیک نیخواستن همچ یاونا هم که نم

 . رو زدم  ریبه خونه آترا رو بغل کردم و دزدگ دنیرس با

 عسل بابا خوبه ؟ -

 :و دستشو تکون داد  دیخند آترا

  ییبابا -

وارد خونه شدم و بعد از .  میبه آسانسور نداشت ازیاول بودم و ن يطبقه . و در همون حال قفل ِ درو باز کردم  دمیبوس گونشو

پاش  ریآترا با تکون خوردن تشک ز. تخت افتادم  يو رو دمیکش یقینفس عم. تخت لباسامو عوض کردم  يگذاشتن آترا رو

 یکار بود و با لذت م نیعاشق ا... ِ چونه ش  ریکردم به قلقلک دادن ز شروعو  خم شدم روش. و به کمر برگشت  دیخند

 :لب گفتم  ریز..  دیخند

 !رو پر کنم  يکه دار ییروز بتونم خال هی دوارمیام!  یبودنم لیتو تنها دل..  ییقربون خنده هات برم بابا -

با ورودم به کالس همه . وارد کالسم شدم . رفتن  یکالس م هیبر پا بود و بچه ها هر کدوم به سمت  یشگیهم ياهویه

 . رفتم  گاهمیسالم کردم و به سمت جا. سکوت کردن 

 :کردم و بعد گفتم  یمکث دمیاسم که رس نیبه آخر. کردم  ابیبه بچه ها انداختم و شروع به حضور و غ يسرسر ینگاه

  زدادیپرند  -

 يگوشه نشسته بود و بدون توجه به همه آماده  هیباز هم . انداختم نگاهش بهش . رو بلند کردن دستش اعالم کرد  حضورش

 . جزوه نوشتن بود 

شد همه دست به  یآخر ترم که م. من هم برام مهم نبود . نوشت  یکالس جزوه م يتو یکمتر کس. زدم و بلند شدم  يلبخند

 ! رنیشدن تا ازش جزوه بگ یم زدادیمثل  یکیدامن 

بود و عاشق درس  عیصنا یرشته ام مهندس. دادم  یرو درس م یصنعت يواحدها يزیو طرح رو مقاومت مصالح  کیاستات

 . دانشگاه بودم  يدادن تو

داشتم از در .  دیپرس یشد و سوال کیاز بچه ها بهم نزد یکیرو جمع کنم و برم که  لمیتموم شدن وقت ِ کالس خواستم وسا با

 :گفت  یآروم يصدا با. جلو اومد  زدادیشدم که  یِ کالس خارج م

 !استاد  دیببخش -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Doni.M  –الهه ناپاك                             

wWw.98iA.Com ١٣ 

 .نمره هاش باال بودن  يممتاز بود و همه  يبودم جز دانشجوها دهیاون طور که شن. بپرسه  یخواست سوال یاول بود که م بار

 ؟ دیبد حیشه برام توض یم. رو متوجه نشدم  کهیت نیمن ا -

 :اتاق استاد ها اشاره کردم و گفتم  به

 .بدم  حیات توضاون جا تا بر ایب -

نشستم و  زمیپشت م. به اتاق درو باز کردم و وارد شدم  دنیبا رس. اومد  یچند قدم عقب تر از من راه م.  میهم راه افتاد با

بعد از .  دیطول کش يا قهیحدود ده دق. کردم  حیجزوه شو جلوم گذاشت و من شروع به توض. رو کنار پام گذاشتم  میدست فیک

صورتش افتادن جمع کرد و  يرو که تو شیقهوه ا ياز موها یکم. کنم  یبه او نگاه متازه وقت کرد تمحایتمام شدن توض

 :گفت 

 .که وقتتون رو گرفتم  دیببخش. ممنون . بله  -

 .بودن گرفتم ، یمعلوم نبود چه رنگ قایرو از چشم هاش که دق نگاهم

 .کنم  یخواهش م -

خدا رو شکر امروز زودتر . کالس رو داشتم  هی نیامروز هم. منم دنبالش راه افتاد . گفت و از اتاق خارج شد  يدینباش خسته

منم قبول کردم و صبح .  ششیمحدثه زنگ زده بود و ازم خواست که صبح آترا رو ببرم پ شبید.  نمیتونستم آترا رو بب یم

 . خوشحال شد و ازم تشکر کرد  یهم کل اهانم. قبل از کالس آترا رو بردم اون جا 

 

جلو رو که نگاه کردم . ها راحت تر برم  یفرع يتا از تو ابونیخ هی يتو چمیخواستم بپ. از دانشگاه دور شده بودم  بایتقر

 ابونِیکرد تند راه بره و از خ یم یدختره هم سع. زد  یبراش بوق م یشد و ه یدختر م هیکه داشت مزاحم  دمیرو د ینیماش

 ! بود  زدادی. شناختم  وره ردخت. جلو رفتم . خلوت خارج بشه 

حتما فکر .. ِ  نیخواست راهشو عوض کنه که دوباره بوق زدم و رفتم پشت ِ ماش زدادی. ِ زدم و جلوتر رفتم  نیماش يبرا یبوق

 :دادم و گفتم  نییرو پا شهیش. کرد منم مزاحمش شدم  یم

 .رسونمتون  یم ابونیتا سر خ!  دییبفرما زدادیخانم  -

 .انداخت و آروم جلو اومد  نییسرشو پا.  دیبگه که منو د يزیبود با تعجب برگشت و خواست چ دهیاز من شن لشویمکه فا زدادی

 .. شم اما  یمزاحمتون نم -

 . بود  دهیترس یلیحس کردم که خ. خواد سوار شه  یشدم که م متوجه

 دهیپوش یروشن یِ آب یشلوار ل. و لباسش کردم  پیبه ت ینگاه. سوار شد و تشکر کرد . درو گرفتم و بازش کردم  ي رهیدستگ

 ياون قدر ها هم جلف نبود اما تو پشیت. زانو  يِ تنگ و تا باال یمانتو مشک هیشد به همراه  یبود که از قسمت زانو گشاد م

 !ندارن  پیهم به ت يکار.  شنیدن و مزاحم همه م یم ریدوره و زمونه به همه کس گ نیا

 ! دیمکم کردکه ک نیممنون از ا -
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 . بود  نییهم گره کرده بود و سرش پا يدستاشو تو. سمتش برگشتم  به

 ! میبود ریهم مس دیکجاست ؟ شا رتونیمس. کنم  یخواهش م -

 :گفت  عیسر.  میِ مهد ِ آترا بود کینزد بایتقر

 . نمیجا رسوند نیممنون که تا هم.  میدیرس بایتقر. شم  یم ادهیجا پ نینه من هم -

.  نمیسرشو باال آورد و فرصت کردم دوباره چشماشو بب. بشه  ادهیرو نگه داشتم و اجازه دادم تا پ نیماش یگفتن حرف بدون

شباهت  یآب يرنگ ها يبودن به خانواده  یهر چ. هم کمرنگ تر بودن  دیشا ای يسرمه ا يها هیما يتو يزیچ هیچشماش 

 . داشتن 

 .نگاهم رو عوض کردم  ریبهش نگاه کردم و مس یلیشدم که خ متوجه

 !بازم ممنون  -

 يتو زدادیمثل  یکردم که کمتر کس یفکر م نیبه ا ریمس يتو. راه افتادم  یگفتم و بعد از خداحافظ یکنم یخواهش م دوباره

 شویاضاف يزنه و نه وقت ها یحرف م ینه با کس.  نهیش یگوشه م هیساکت ِ و  شهیهم. شه  یم دایکه دارم پ ییکالس ها

 . داشته باشه  یروح ای یرسه مشکل مال یبه نظر نم کهو ظاهرش  پیاز ت. گذرونه  یدانشگاه م يتو

 .گذاشتم و آروم آروم ، غرق ِ خاطراتم شدم  یمیآهنگ مال. تکون دادم تا فکرش از سرم بپره  سرمو

 : دیچیگوشم پ يلوندش تو يصدا

 ... یعل ــریام -

 .. خواد  یم یمنتظر بودم که بشنوم چ... خواست  یم يزیچ هیش ازم لب يلبخند ِ رو... باز کردم  چشمامو

 ؟ یمهمون میامشب بر -

 ؟ یِ ک یمهمون -

 ( .. )بار  يتو.. از بچه هاست  یکی یپارت يگود با... دارن  یمت و بچه ها مهمون -

 .. چشمام گذاشتم و پشتمو بهش کردم  يرو دستمو

 !امشب نه ...  ینه سان -

 :گفت  یبا لحن عصبان... تخت بلند شد  يروکردم از  حس

 دیبا ی؟ ک میبر دیبا یک... فردا شب نه .. نه  شبید.. ؟ اگه امشب نه  یپس ک..  ستیوقتش ن.. هر شب نه .. هر شب نه  -

 ؟ ..  میخوش بگذرون

برم و  یمرز جنون مکرد که کاراش تا  یحس م دینبا... خواستم نقطه ضعف دستش بدم  ینم.. بشم  یخواستم عصبان ینم

 ...  ارمیم

 :صدام رو پنهان کنم  يتو تیکردم عصبان یسع
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 یقبولت نم گهید یترم اگه مشروط ش نی؟ ا یکن یاصال بهش فکر م..  يپس فردا امتحان دار.. االن نه  یول... به وقتش  -

 !کنن 

 :زد  داد

دم دهنشونو  یپول م.. !  ستیبرام مهم ن... بکنن ، بکنن خوان  یم یهر غلط..  ستیبرام مهم ن... کنم  یبهش فکر نم.. نه  -

 !بندم  یم

 :تونستم  یواقعا نم گهید.. به سمتش رفتم  یبا خستگ... تخت بلند شدم  يرو از

 ؟ يقدر کالفه ا نی؟ چرا ا یسان يطور شد نیچرا ا -

 :فشار داد  مو نهیدستمو پس زد و با پنجه هاش س... خواستم بغلش کنم ... بردم جلو  دستمو

تو هر شب من رو ..  شتیمن از همه کَندم و اومدم پ.. ِ مسخره خسته شدم  یزندگ نیاز ا..  ریخسته شدم ام.. برو عقب  -

 مگه من عروسکتم ؟... ! تا سر کوچه برم  يذار یو نم یکن یم ریخونه اس نیا يتو

گفت  یم یکرده بودم ؟ عروسکم بود ؟ داشت چ رشیمن اس... شدن  یم شتریاخمام هر لحظه ب... بهش نگاه کردم  يناباور با

 ؟

 ؟ هیحرفا چ نیمنظورت از ا -

 :خواست درو ببنده به سمتم برگشت و گفت  یوقت... سمت حمام رفت  به

خارج که  ومدمیمن ن.. خونه موندن خسته شدم  ياز تو... نه  ای يایکه م ستیبرام مهم ن...  رمیکه من امشب م نیا یعنی -

 ! سرت فرو کن  يتو نویا... ! خونه بمونم و بپوسم  يم توبخوا

 گارمیس يو بسته  یو بعد از برداشتن گوش دمیرو پوش رهنمیپ...  دیچیحمام پ يتو غشیج يو بعد هم صدا دیحمام رو کوب در

 ... قابل تحمل شده بود  ریخونه برام غ يفضا.. خونه رو ترك کردم 

**** 

 :کردم ، زمزمه کردم  یدر همون حال که ضبط رو خاموش م. م حامد پارك کرد يخونه  يجلو

 که تنها شد يچقدر دلتنگ تو بوده،دل مـَرد «

 

 »خوردو،چقدر سخت اون سـَـرپا شد  نیآسون زم چقدر

*** 

.  ادیحامد زنگ زده بود و ازم خواسته بود که منتظرش باشم تا ب. بودم  نایحامد ا يهفت بود و هنوز خونه  يطرفا ساعت

 ...کنجکاو شده بودم که بدونم چه کارم داره 

 :محدثه از فکر خارج شدم  يصدا با

 ! تو سر داشته باشه  ییماهان ِ ما فکرا نیفکر کنم ا -
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 :و گفتم  دمیخند

 شده مگه ؟ یچ -

 نیا ي هیزیجه به فکر ِ دیخالصه بگم که با! ِ آترام  یعسل يخوابوندم که گفت مامان من عاشق چشما یداشتم آترا رو م -

 ! میقبول ندار هیزیما عروس بدون جه!  یخانوم کوچولو باش

 يعاشق چشما.. شده بودم  یعسل يچشما نیمنم مثل ماهان کوچولو عاشق ا! درد بزرگ رو حس کردم  هیاما ..  دمیخند

بودن  نیریش دیتلخ و شا دیکه شا یراتخاط... افتادم  یخاطراتم م ادی دنشونیکه آترا اونا روبه ارث برده بود و با هر بار د یعسل

 ..داد  یهم عذابم م شونیآور ادی یحت.. وقت تکرار بشن  چیخواستم ه ینم گهیکه د یخاطرات.. 

جلوش بلند شدم و سالم . به لب داشت  يحامد وارد هال شد و لبخند. باز و بسته شدن ِ در نشان از اومدن ِ حامد بود  يصدا

منم مشغول ... به صورتش بزنه  یرفت تا آب ییحامد به دستشو. رو گرفت  فشیبلند شد و کت و کمحدثه هم از جاش . کردم 

 ینم. کردم  یبود که خودمو مجبور به خوردنش م یعادت نداشتم اما چند وقت عطم نیبه ا. شدم  نمیریش يقهوه  دنینوش

.. تلخ بود  يعاشق قهوه  ایسان..  يا گهید زیچ چینه ه..  ينه قهوه ا..  ينه عطر. وجود داشته باشه  یِ تلخ زیچ چیخواستم ه

 ! دیشا.. عطر ِ تلخ منو فروخت  هیهم به خاطر ِ  دیشا.. تلخ  يعاشق ِ عطر ها

فکرم رو آروم  یکردم با بستن چشمام کم یگذاشتم و سع زیم يرو وانویل... از حد شده  شیب وانیکردم فشار دستم دور ِ ل حس

 یبه خاطر آترا باهاش کنار م دیاما من با.. بود  رمیگ بانیداد و تا عمر داشتم گر یثه ام بدجور عذابم مپر حاد يگذشته . کنم 

 ... ایمثل ِ سان يبه دور از افراد یزندگ هی. ِ آروم و قشنگ بود  یزندگ هیِ  قیآترا ال.. دم یجنگ یم زیاومدم و با همه چ

حامد شروع . سر زدن به بچه ها تنهامون گذاشت  يو بعدش هم به بهونه آورد  يهمون موقع محدثه براش چا.. اومد  حامد

 ...خواد خوب فضا رو آماده کنه تا حرفاشو بزنه  یم طیشرا نیا يدونستم تو یم. صحبت کرد  يکرد و از هر در

 ؟ مطمئن باشم ؟  ستین یمشکل یعل ریام -

 .تعجب کردم  دیسوالو پرس نیدفعه ا هیکه  نیا از

 گفته ؟ يزیچ یشده حامد ؟ کس یچ..  یچینه ه -

 ! يبچه ا هیکه ؟ االن پدر ِ  یدون یم! خوام دوباره اشتباهات گذشته ات تکرار بشن  یاما نم.. نه  -

 یدون یم!  ستمین یکن یکه تو فکر م يزیاالن چند ماه ِ که سرم به کارم گرم ِ و دنبال اون چ! دونم حامد  یرو م نایمن ا -

 !رم  ینم يا گهید زیچ ایسمت مواد  گهیهرگز د! کنم  یم يا هر کارکه به خاطر آتر

به خاطر گذشته ام شرمنده باشم  شهیدوست نداشتم هم.. انداختم  نییسرمو پا. شونه ام گذاشت  يجلو اومد و دستشو رو حامد

 ..ر شده بود خدشه دا یکاف يبه اندازه .. کردم  یغرورمو حفظ م دیکرده بودم اما با يادیاشتباهات ز.. 

 !باور کن ..  یخوام تو شرمنده باش ینم! گم به خاطر خودت و آتراست  یم یمن هر چ ریام -

 یاما نم.. گه  یدونستم که راست م یم.. حرفش تکون دادم  دییتا يلبم نشست و سرمو به نشونه  يرو يبند مین لبخند

 .بشه  دهیسرم کوب يتو زیخواستم مدام همه چ
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 :در همون حال گفت . شد  شییچا دنیمشغول نوش عقب رفت و حامد

گرده و  یم یپسرش دنبال معلم خصوص ياز همکارام برا یکیراستش .. بود  يا گهیِ د زیکه گفتم بمون چ نیقصدم از ا -

 یاز طرف شرکت سه چهار ماه يکار هی يقراره برا.. وارد خونه اش بشه  یخواد هر کس یره سفر نم یچون خودش داره م

 ستیمناسب ن ادیز شیامسال کنکور داره و وضع درس. کمک کنه  یمیدرس ش ينفر به پسرش تو هیخواد  یمسافرت و م بره

 هوم ؟!  یکه کمکش کن یداشته باش یوقت خال کمی دیفکر کردم و گفتم شا! 

 :فکر کردم و گفتم  یکم

 اونو چه کار کنم ؟! بهش سخت بگذره  نیتر از ا شیخوام آترا ب ینم -

آوا ! محدثه که هست ! بار ِ و اونم عصرا  هی يهم که باشن هفته ا یلیخب کالسا خ! کردم  يفکر هیاونم  يدونم برا یم -

 ؟ هینظرت چ.. خونه ت و مراقبش باشه  ادیتونه ب یهم م

 ِ ؟ یدانشگاه شیپ یگفت.. دم  یبهت خبرشو م نمیبذار برنامه هامو بچ.. دونم  ینم -

اگه بگم .. حاال پدرش به فکر افتاده . اش خراب بود و نتونست خودشو باال بکشه  هیطر مرگ مادرش روحبه خا کمی... آره  -

 از تو مطمئن تر ؟ یک.. شه  یخوشحال م یلیتونه کمکش کنه خ یداداشم م

 :و گفتم  دمیخند

 .. دم  یبهت خبرشو تا فردا م! نوشابه باز نکن برام  گهید -

 :هم بلند شدم و گفتم  بعد

 ..  میرفع زحمت کن گهیما د -

 :هم بلند شد و با اعتراض گفت  حامد

 ! ير یبعد از شام م! کجا ؟ محدثه شام درست کرده  -

... بخورم  يبعد از مدت ها تونستم قورمه سبز.. شام بمونم  يو با غر زدناش مجبورم کرد که برا دیموقع محدثه هم رس همون

  !خوشحال شدم  یلیبابت هم خ نیاز هم

**** 

 یسان يخوندم که صدا یامتحان فردا درس م يو برا دمینوش یداشتم قهوه م.  دیبار یدو ظهر بود و به شدت بارون م ساعت

 :کتاب بردارم و به حرفاش گوش بدم  يباعث شد نگاهم رو از رو

 ! هوا رو دوست دارم  نیچقدر ا -

 .. بغلم لم داد  يکنارم نشست و تو. ، باز کردم اومد  یاون که داشت جلو م يزدم و آغوشم رو واسه  يلبخند

 از من ؟ شتریب -

 :و گفت  دیخند

 !درصد  هیفکر کن  -
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 ..گوشه  هیکتابو بست و انداختش .. رو جلو آورد و کتاب رو از دستم گرفت  دستش

 ؟ یکن یبخوام قبول م يزیچ هیاگه ازت  رمیام -

 !باشه  یتا چ -

 :کنم  یشدن حساسم و در جا قبول م رهیدونست به خ یم.. شد  رهیچشمام خ يتو شیعسل يناز کرد و با چشما واسم

و به خودم  کایآمر امیخوشحال شدم که م یلیجا خ نیا امیتونم ب یکه م یبهم گفت یوقت!  وركیویآرزوم بود برم ن شهیهم -

!  یش یکتابات و بلند هم نم يرو يادکه اومدم تو افت یشد ؟ من از وقت یخب چ!  وركیوین میر یبا هم م دمیگفتم تا رس

 هوم ؟!  میبگرد کمی میکتاب و درستو جمع کن پاشو بر!  ریشهر ام نیا يتو دمیپوس

 :و گفت دمیخند

 نیا يکه رو یدون یم!  میدرس بخون دیشه و با یامتحانا شروع م گهید ياز دو هفته ! ِ ؟ االن فصل امتحاناست  یمگه الک -

 يکه بود ییگردونه همون جا یبرت م ير یدرس در م ریاز ز يدار نهیکه بب نیبه محض ا!  رهیگ کالج سخت! مورد حساسم 

 ! 

 :هم فشار داد و با حرص گفت  يرو چشماشو

 ؟  رهیقدر سخت نگ نیکالج که ا هی میشد بر ینم -

 :بغلم و گفتم  يتو دمشیکش آروم

 هوم ؟!  میگرد یرو م ایو تمام دن میر یبعدش با هم م!  شهیدرسمون تموم م گهیسال د کی زمیعز -

قدر  نیکه ا یکس نیدونستم که هم یچه م... اون لحظه به خودم لعنت فرستادم که باعث شدم بغض کنه ... کرد  بغض

 کشه ؟ یبه لجن م مویکنه زندگ یبغلم بغض م يمظلوم تو

*** 

برم  سیتدر يخواستم برا یکه م نیاز ا ادیراستش ز. که حامد داده بود راه افتادم  یرو دست آوا سپردم و به سمت آدرس آترا

 .کرده بود  ياون در حقم پدر. خواد قبول نکنم  یم يزیحامد ازم چ یتونستم وقت ینبودم اما نم ینفر راض هی يخونه 

بهم ..  کرده فیخف يسکته  هیمدرکم بودم تا برگردم ، بهم خبر دادن که بابا  يدرسم تموم شده بود و دنبال کار ها یوقت

و بعد  رمیاونا صبر کردم تا مدرکم رو بگ نانیبه اطم هیمنم با تک... ِ  يبستر وی یس یس يو تو ستین يزیدادن که چ نانیاطم

 یو وقت رهیبگ یاون چهار سال نتونست مدرک يتو ایسان. بودم  ایسالش هم با سان هارشش سال اون جا بودم که چ. برگردم 

به برگشت  میو تصم رهیتونه مدرك بگ یدونستم که نم یخودم هم م. خوام برگردم  یمگفت  یکه درس من تموم شد م

که اون جا بودم اصال  ییتمام سال ها يوت..  رانیو اومدم ا رونیزدم ب ایلوانیبعد از شش سال از پنس بیترت نیبه هم.  میگرفت

اون احساس خوب از  يهمه  رانیما با اومدن به اا.. حس خوب داشتم  هیبعد از شش سال  نیهم يبرا..  رانیبودم ا ومدهین

 ررو باو یچیتونستم ه ینم. بابا فوت کرده بود و اونا به من نگفته بودن . مواجه شدم  یوحشتناک يرفت و من با صحنه  نیب
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و اون  رانیبودم ا ومدهین دنشید يبار هم برا کی یمن حت... روبرو شده بودم  تیتازه با واقع میسر قبرش رفت یوقت. کنم 

 ...  ایرفته بود اون دن نهیکه منو بب نیبدون ا

جا  میزندگ يرد ِ بد تو هی شهیهم يکرد ، برا یکه سان يافتاد و با کار یاومدم که اون اتفاق لعنت یکنار م قیداشتم با حقا تازه

 ... موند 

 یبه اطرافم نگاه. شدم  ادهی، پ نمیپارك ِ ماش يکردن به محل مناسب برا دایبه آدرس ، از فکر خارج شدم و بعد از پ دنیرس با

چند لحظه بعد .. رفتم و زنگ رو فشردم  یو آب دیبا در ِ سف ییالیو يبه سمت خونه ... اومدن  یبه نظر پولدار م.. انداختم 

 ...باز شد و رفتم داخل  ربگه د يزیچ یکه کس نیبدون ا

با تعجب به اون .. نفر جلوم سبز شد  هیهمون موقع در باز شد و .  دمیسر یشکل رو رد کردم تا به درب اصل لیمستط اطیح هی

 بود ؟ یاتفاق یعنی.. نگاه کردم 

 :کردم و گفتم  یاهم.. انداختم  نییبه خودم اومدم و سرمو پا. من متعجب شد و چشماش در اومد  دنیبا د اونم

 .. !سالم  -

 :به عقب برداشت و گفت  یقدم... به خودش اومد  اونم

 ؟ گهیبه پرهام د سیتدر يبرا دیاومد.. تو  دییبفرما.. سالم استاد  -

سرمو تکون دادم و .. رفته بود  ادمیکردم که اسم ِ پسر ِ  یفکر م گهید يزایقدر به چ نیا.. اسمش پرهام بود .. خودش بود  آره

با دست به  زدادی..  میدیرس یو به سالن اصل میکوتاه رد شد يراهرو هیاز .. پشت سرش راه افتادم .. اونم دعوتم کرد داخل 

 :گفت  واز سالن اشاره کرد  يگوشه ا

 .. اون جا  دییبفرما -

و  ادیم سیتدر ينفر داره برا هیدونست که  یپس حتما م.. بود با شال  دهیمقبول بود و مانتو پوش پشیت.. بهش انداختم  ینگاه

 .. آماده شده بود 

 :که منتظر ِ پرهام بودم ، گفتم  ینشستم و در حال يناهار خور زیِ م یصندل يرو

 ؟  ستنیپدرتون ن -

 ..  ستیجا ن نیا..  تیرفته مامور.. نه  -

با نگاه اول بهت زده .. چند لحظه بعد پرهام اومد .. نبود  ادمیحامد گفته بود اما  نمیا! گرفته بودم  مریآلزا.. تکون دادم  يسر

 .. شدم 

درشت و خوشرنگش گود و  يچشما ریز یول.. بود  زدادی يمثل چشما قایدق يد بلند بود که رنگ چشماپسر الغر و ق هی پرهام

جوابشو دادم و .. آروم سالم کرد .. نداره  یالغر بود و معلوم بود که اصال حال درست تینها یصورتش ب... ! بنفش شده بود 

 .. هم همون موقع رفت  زدادی.. تش حرف زد از درساش و مشکال کمی... کتاباشو آورده بود .. کنارم نشست 
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... اومد  زدادیکه  میخوند یم میداشت یساعت میحدود ن... کردم  حیدور افتادم و از مسائل ساده تر شروع به توض يآروم رو آروم

 ... تشکر کردم و او دوباره رفت ...آورده بود  کیدر دست داشت و قهوه با ک یِ کوچک ینیس

کار  يراجع به نحوه  حاتیتوض يسر هی.. جلسه تموم شده بود و وقت رفتن بود  نیوقت ا بایتقر. گذشت  هم گهیساعت د هی

 میبعد هم قرار گذاشت يجلسه  يبرا.. بعد مرور داشته باشه  يامروز و جلسه  يدرسا يرو دیکردنش دادم و بهش گفتم که با

 .دادم بلند شدم و قصد رفتن کردم  رو حاتیتوض ي مهکه ه نیبعد از ا... بعد باشه  يکه هفته 

 :گفت و بلند گفت  يدیپرهام به سرعت ببخش. بلند شد  یغیج يشدم که صدا یاز راهرو رد م داشتم

 ؟ یآج ییپرند ؟ کجا.. ! پرند  -

چند لحظه . بد جور به جونم افتاده بود  يحس کنجکاو هیاما .. شده  ینداشت که چ یبه من ربط. در هم کردم  اخمامو

 :پرهام اومد و گفت .. چه خبره  نمیتا بب ستادمیا

 ؟  مشیببر مارستانیتا ب شهیم.. خواهرم حالش بد شده .. استاد  دیببخش -

 شده ؟ یچ -

 هی.. کرد داخل  تمیرو باز کرد و هدا يپرهام در...  میاز خونه رفت يا گهیبه سمت د...حرفم دنبالش راه افتادم  نیهمزمان با ا و

 ..  ارشیخواست به هوش ب یسر خواهرش رفت و با ترس م يبا سرعت باال.. ند هم دستش بود آب ق وانیل

 :رفتم و گفتم  جلو

 ...  مارستانیب مشیتا ببر یکن بلندش کن یسع -

 :و گفتم  ستادمیکنارش ا.. جثه اش امکان نداره بتونه اونو بغل کنه  نیدونستم که با ا یم.. با عجز بهم نگاه کرد  پرهام

 .. ریاون دستشو بگ -

 رونیکشون کشون تا ب میکرد یو سع میهر دو نفر دستاشو گرفت.. حال بود و چشماش بسته بود  یهمون پرند ، ب ای زدادی

و به سرعت راه  مشیبرد نیتا کنار ماش.. بد برداشت کنن  دمیشد بغلش کرد اما ترس یم یالغر بود و به راحت یلیخ..  مشیببر

 نیتر کیبه نزد دنیتا رس... خواست که چشم باز کنه  یبود و با عجز از خواهش م ادهافت هیاه پرهام به گرر يتو... افتادم 

تخت گذاشتنش و با  يرو. آوردن  نیماش يدکتر ها رو خبر کردم و اونا هم تخت رو تا جلو. هوش بود  یهمچنان ب مارستانیب

از اتاق ها  یکیپرند رو بردن داخل  یاما وقت..  میرفت یو دنبال تخت م مارستانیب يتو میبا پرهام رفت... سرعت بردنش داخل 

 .. دیوارد بش دیتون ی، بهمون گفتن که نم

با .. و دستشو گرفتم  ستادمیکنارش ا.. بود  دهیترس یلیحتما خ چارهیب.. دستاش گرفت  يدر نشست و سرشو تو يگوشه  پرهام

 :و گفتم  دمیتمو عقب کشدس... بلند شد و خواست دستمو ببوسه  دنمید

 !نگران نباش  شهیاالن خوب م ستین شیزیچ..  نیبش ایِ پسر ؟ ب يچه کار نیا -

 يکنارش رو.. حرف ها رو بزنم  نیالزم بود که ا دهیبرادر نوجوون ترس هیآروم کردن  ياز حرفام مطمئن نبودم اما برا خودم

 :نشستم و او شروع کرد به حرف زد  یصندل
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بهش گفتن که  یدونم چ یاما نم.. شد  یطور نم نیا گهیبود که د یچند وقت.. کردم  یدست و پامو گم م دیبوداگه شما ن -

ره و حالت  یم یاهیچشماش س.. شه  یطور م نیدن ا یبهش م يخبر بد یوقت شهیهم.. حالت بهش دست داد  نیدوباره ا

 ییگن به خاطر بال یدکتر ها م.. تونه نفس بکشه  یو نم هریم جیگ سرش..  ستیاما اصال تشنج ن... ده  یتشنج بهش دست م

 .. بود  دهید بیبار از تاب افتاده بود و سرش آس هی یبچگ يتو.. سرش اومده  یبچگ يِ که تو

 :دست گرفته بود و گفت  يحرف ها سرش رو تو نیبا ا همزمان

افتاده که باعث  یدونم چه اتفاق ینم.. طور نشده بود  نیاصال ا گهیبعد از فوت مامان پرند د.. گرده  یاگه بابا بفهمه بر م -

 .. شه  یاگه هم بعد از به هوش اومدنش ازش بپرسم دوباره حالش بد م..  زهیطور بهم بر نیشده ا

ساعت بعد دکتر از اتاق خارج شد و گفت که  میحدود ن... کنه  یشونه اش گذاشتم و منتظر شدم تا خودشو خال يرو دستمو

پرهام .. بمونه تا حالش بهتر بشه  مارستانیب يامشب رو تو دیبه پرهام گفت که با.. وصل کرده و آرام بخش زده بهش سرم 

 .. قبول کرد  یهم بدون حرف

 :که خواب ِ ، پرهام ازم تشکر کرد و گفت  میدیو د میسرش رفت يکه هر دو باال نیاز ا بعد

 ..  میهم بهتون زحمت داد یکل دیشما بر گهید.. کنم  یتشکر مبازم ..  دیاگه شما نبود.. واقعا استاد  یمرس -

 :زدم و گفتم  يمحو لبخند

 ..من  يشماره  نمیا... به من بگو  یداشت ازین يزیِ ؟ اگه به چ یچه حرف نیا -

 يشت توکرد و بعد هم دوباره برگ میتا دم ِ در همراه.. انداخت  میگوش يکال رو سیم هیام رو بهش دادم و اونم  شماره

 ... مارستانیب

 تصادف به وجود اومده بود ؟ نیچطور ا. فکر بودم  يکه شدم چند لحظه تو نیماش سوار

اومدم خونه  یم دیِ برادرش با ریحاال من به عنوان دب! ده  یکس رو نم چیهمه مجهول ِ و به ه يکه برا ي، دختر زدادی پرند

 .. مارستانیب ارمشید بشه و ببعدش هم حالش ب.. کرد  یم ییرایاش و اون ازم پذ

 ... !آگاه بشم  شیماریاز ب و

 .کردم و به سمت خونه راه افتادم  یآهنگ مورد عالقه مو پل. رو روشن کردم  نیافکار مسخره ام دست برداشتم و ماش از

واسه  دیشا.. ه بود سن حساس از دست داد يحامد گفته بود که مادرشو تو.... هم آروم بود  یلیبود و خ یپسر کم حرف پرهام

بودم  دهیکه فهم ییپدرشون هم تا جا! نداشتن  یکه مشکل یاما از لحاظ مال.. بد بود  شیجسم طیقدر شرا نیبود که ا نیهم

 قدر تو دار و مبهم بودن ؟ نیخواهر و برادر چشون بود که ا نیپس ا! بود  یمرد خوب

 شتریضبط رو ب يصدا. نکنم  يکنجکاو نیاز ا شتریکردم ب یسع. قدر فکرم مشغول شده  نیکردم که چرا ا یدرك نم اصال

 .نگه داشتم  یعروسک فروش هیکردم و قبل از رفتن به خونه کنار ِ 
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شکم  يرو فتهیبود که ب نیعاشق ا. بود  دینرم و سف يآترا عاشق خرسا. برداشتم  دیخرس ِ بزرگ و سف هیمغازه شدم و  وارد

لبم نشست و پول ِ خرس رو حساب کردم  يرو يبا فکر کردن به آترا لبخند...  ادیلکش بخرسا و با حس کردن پرزاشون قلق

 ...متصل کنه  ایدن نیا بهتونست منو  یبه جز آترا نم زیچ چیه.... 

 .. امیب رونیخواستم که ب یخودم نم یعنی.. اومدم  ینم رونیوقت از اون منجالب ب چیاون نبود ه اگه

 تو داره ؟ يبه حرفا یکه بخوام رابطمون قشنگ تر بشه چه ربط نی؟ ا هیکارا چ نیا لیفهمم دل یآخه من نم -

 :جوابشو بدم  یکردم با لحن آروم ی، گرفتم و سع دنیچرخ یهوا م يکه دائم تو دستاشو

 غهیص هی یفقِ دوتامون و اگه تو موا یراحت يگم برا یم.. بشه  شتریخوام روابطمون ب یگم که نم یمنم نم.. دلم  زیعز یسان -

 ! رمیخونده بشه که منم پس فردا عذاب وجدان نگ نمونیب

 ؟ يبود فتادهیفکر ن نیچرا تا حاال به ا -

 :شد  یاعصابم داشت خورد م.. کردم  تیهدا رونیرو به سمت ب نفسم

 ...  يخوا یم یبودم که بگ دهیچون تا حاال نشن -

 ! کننده بود  رهیخ شییبایز..  دیدرخش یبنفش ِ دکلته اش م نراهیپ يتو.. شونه ام گذاشت  ياومد و دستشو رو جلو

هر چند که چون خودش دوست ! که نظر منو بپرسه  نیبدون ا.. برنز کرده بود  دایجد.. دو طرف صورتش قرار دادم  دستامو

 ..گفتم  ینم يزیداشت منم چ

!  میکن یازدواج م رانیا میبر یما وقت.. گم  یمِ خودمون  یراحت يعسلم ؟ من فقط برا یش یحرفم ناراحت م نیچرا از ا -

 مگه نه ؟

 :زد و گفت  ینیغمگ لبخند

 .. باشه  يخوا یحاال که تو م! طوره  نیهم.. آره  -

 :شروع کرد به لوس کردن خودش و با ناز گفت  بعد

 ؟ وركیوین می؟ بر میر یماه عسلم م میکه بخون تیمحرم ي غهیخب ص -

 گهیکه کالس ها از ده روز د نیبا ا.. نداشتم  يانگار چاره ا.. ول کن نبود  دیرس یخواست نم یه مک يزیتا به چ..  دمیخند

 .. شدن مجبور بودم که قبول کنم  یشروع م

 ..  زمیعز میر یآره م -

 :گوشش گفتم  يهوا گرفتمش و تو يبا دست تو..  دیو گردنمو بوس دیپر

 ! یکن یم م وونهید يدار گهید..  میاالن بر نیِ خوشگل بپوش تا هم دیلباس سف هیبرو  -

قشنگش به من  يلبش بود و با چشما يرو يلبخند.. برگشت  يدیسف ریحر راهنیساعت با پ میبه اتاق رفت و بعد از ن یسان

 :زد و گفت  یدور خودش چرخ.. بلند شدم و دستش رو گرفتم .. شده بود  رهیخ

 مهندس ؟ يچطور شدم آقا -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Doni.M  –الهه ناپاك                             

wWw.98iA.Com ٢٣ 

 :ادم و همزمان گفتم خودم فشارش د به

 ! یعل ریعسل ِ ام يعروسک شد -

 یسان..  میمشغول شام خوردن شد میدیبه خونه رس یگرفته بودم و وقت تزایپ رونیاز ب..  میساعت بعد به خونه برگشته بود چند

تر بشه و  زیعز شمیکنه که پ یکارا رو م نیدونستم ا یم.. زد  یکرد و با لحن بچه گونه حرف م یمدام خودش رو برام لوس م

 ! امهیدونست که دن یم یاونم به خوب

ناگهان ... زدم و اون به اتاق اشاره کرد  يلبخند.. دستش  يو دستمو گرفت تو شمیکه اومد پ ونیزیتلو ياز شام رفتم پا بعد

 :زدم و گفتم  يه ادستش بوس يرو..  دیچیو دستش رو دور گردنم پ دیکش يبلند غیج.. بلندش کردم  نیزم يخم شدم و از رو

 .. ! شتهیپ یعل ریام.. نترس خانومم  -

 یمن اون آدم درست.. شد  یچشمام باز م دیبا.. کردم  یدرك م دیاما با.. دادم  یخاطرات فقط داشتم خودم رو عذاب م نیا با

 یم گاریچشم مامان س دور از يرو ادهیرفتم پ یم یام که وقت يمن همون پسر ِ غد و لجباز..  ستمیکنن ن یکه همه فکر م

همون .. ها  زیچ یلیخ.. ها گذشت  زیچ یلیاز خ ایام که به خاطر سان یمن همون..  ردک هیگر یکل دیمامان فهم یو وقت دمیکش

بد  یبذارم مثل ِ سان دیبه ارث برده اما نبا یدختر کوچولو که چشماش رو از سان هیپدر ِ .. االن پدر شدم .. تفاوت  هیآدمم اما با 

 ... قصه تکرار بشه  نیبذارم ا دینبا...  هدخترم ، مثل من بش يچشم ها دنینفر با د هی دینبا... باشه 

مثل ِ  یتا کس..  گهینفر د هیبشم همه کس ِ  دیخورم با یکه به درد خودم هم نم یمن.. باشم  یپدر ِ خوب دیهم با نیهم يبرا

 ... من نشه 

پر از خواب  میمشک يچشما... شدم  رهیخ نهیآ يبودن گرفتم و به من ِ تو ییدستشو عیرو از دستام که آغشته با ما نگاهم

 ... باز باشن  شهیباشم و چشمام هم داریب دیبا.. موندم  یم داریب دیاما با.. بودن 

دوست  بلندم رو بایبور و تقر يموها یسان.. دوست داشت  یچون سان.. گذاشتم بلند بشن  یوقت بود که نم یلیرو خ موهام

دست  يبلندم جا يچون موها.. کرد  یم يخوندم باهاشون باز یکه من درس م یهاش و وقت يکاریچون موقع ب.. داشت 

 ... بدنم نباشه  ياون رو ياز دست ها يتا رد.. کردم  یکوتاهشون م شهیبودن ، هم یسان يها

 د ؟ داشت که من رو از پا در آور یچ یسان.. هام رو با حوله خشک کردم  دست

... آورد  یرو به زانو در م ياون با چشماش هر مرد.. از حد داشت  شیب يقدرت جاذبه  هی یسان.. جواب ِ خودم رو دادم  خودم

 .. بکشه  شیرو به آت ایچشماش دن يتونست با جاذبه  یاون م

 .. شدم  نیا هم بود که من با کار هاش و رفتارش سوختم و نیهم يبرا.. هم بود که من سوختم  نیهم يبرا

و  یسن س يممنون بودم که تو نیاز ا.. مثل ِ آترا رو بهم داده بود  يکه فرشته ا نیممنون بودم بابت ا.. ازش ممنون بودم  اما

که  نیبابت ا... کردن چهل سال سن دارم  یممنون بودم که همه فکر م نیاز ا.. کرده بود  دینصف ِ موهام رو سف یسالگ کی

 .. !بودم  منونرده بود ازش مچشم هام رو باز ک
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تخت ام ..  دیو سف یبا ست ِ نارنج ياتاق دوازده متر هی.. به اتاقش رفتم .. آترا بلند شده بود  يصدا.. رفتم  رونیب ییدستشو از

 ِ یقال... شده بود  نییرنگارنگ تز ياتاق قرار داشت و تمام اتاق با خرس ها و عروسک ها يگوشه  یرنگ یاف ِ نارنج يد

 ..  دمشیآغوشم کش يآوردم و تو رونیآترا رو از تختش ب.. جا خوش کرده بود  يقهوه ا يپارکت ها يهم رو یکوچک

برعکس ِ ...  دمیموهاش رو بوس يلبم نشست و گوشه  يرو يلبخند..  دمیپودر بچه رو با تمام وجود به درونم کش يبو

فکر بودم که من  نیا يبغلم آروم شد و من تمام مدت تو يآترا تو... بورش رو از خودم به ارث برده بود  يچشماش ، موها

 کدوم آغوش به آرامش برسم ؟ يتو دیبا

به  کیکوچ يلقمه  هی.. کردم آترا رو مشغول کنم  یکه آوا درست کرده بود رو گرم کردم و سع یشام.. رفتم  رونیاتاق ب از

 یتونستم آترا رو از هر مشکل یکه م نیا... شدم  یزد و من آروم م یمآترا لبخند ... خوردم  یلقمه خودم م هیدادم و  یاون م

 ... کرد  یدور نگه دارم ، آرومم م

 دنیبا د.. زد بغلش کردم  یکه قهقهه م یآترا رو آماده کردم و در حال ریش شهیش.. ها رو قفل کردم و چراغ ها رو خاموش  در

 .. دادن  یرو بهم م ایخنده هاش دن

 ریزدم و اون به خوردن ش يلبخند.. رو از دستم گرفت  رشیش شهیش.. بغلم  يتو دمیو آترا رو کش دمیز کشتختم درا يرو

بعد  قهیچند دق... کردم  یبا تمام وجود دست شده بود و موهاش رو نوازش م.. شد  یچشماش رفته رفته خمار م.. مشغول شد 

 .. فکر نکنم  يزیکردم به چ یچشمامو بستم و سع..  دمیو رو روش کشپت.. بود  تهشده بود و آترا به خواب رف یخال ریش شهیش

*** 

هم  کیشده بود و تراف رمید...  نییپا میآترا رو بغل کردم و با هم رفت..  دمیموهام کش يتو یو دست دمیپوش مویِ خاکستر کت

 .. آترا رو به مهد رسوندم و بعد به سمت دانشگاه راه افتادم .. اعصاب بود  يرو

 : دیچیگوشم پ يتو يبعد از چند لحظه صدا.. پرهام رو گرفتم  يدر آوردم و شماره  مویگوش.. افتادم  يزیچ ادی اگهانن

 .. سالم استاد  -

 ؟ یسالم پرهام جان خوب -

 ..به لطف شما .. استاد  یمرس -

 مرخص شد ؟ مارستانیخواهرت خوبه ؟ از ب -

بود  یاز دستم عصبان.. هم که بهش اصرار کردم بمونه خونه نموند  یهر چ..  نرویب رمیمرخص شدو گفت م.. بگم  یواال چ -

 .. دونم چرا  یاما نم... 

 ؟ يتو مگه مدرسه ندار -

 .. بودم  داریب مارستانیب يتا صبح تو.. تونم برم  یآره اما امروز رو نم -

 . .بدون تعارف . بهم خبر بده  یداشت ازین يزیوقت به چ هیاگه .. باشه  -

 ..کنم  یلطفتون رو فراموش نم.. دستتون درد نکنه  -
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 یب گرانیتونستم در مقابل مشکالت د یوقت نم چیه. طور بودم  نیهم شهیهم.. رو قطع کردم  یکرد و گوش یخداحافظ

ور فکرم رو پسر ِ نوجوون و تنها هم بد ج نیا.. تا اون جا که در توانم ِ .. کردم به همه کمک کنم  یم یسع.. تفاوت باشم 

 .. بود  کردنانگار واقعا محتاج کمک ... کرده بود  ریدرگ

حضور .. جا هم نبود  نیا.. با نگاهم دور تا دور کالس رو از نظر گذروندم .. و با سرعت رفتم سر کالس  دمیدانشگاه رس به

در  زدادیبعد از چند لحظه هم .. ورد به در خ يترم رو جلوشون بذارم که تقه ا انیامتحان ِ م يکردم و خواستم برگه ها ابیغ

 :و آروم گفت اختاند نییسرش رو پا.. رو باز کرد 

 تو ؟ امیب شهیم -

که  نیهم.. سوخت  یکردم و دلم براش م یرو درك م تشیاما وضع.. کردم  یرو بعد از خودم قبول نم یوقت کس چیه

 :داخل کردم و گفتم به  ياشاره ا... بود  یلیخودش رو به دانشگاه رسونده بود هم خ

 !تکرار نشه ..  دییبفرما -

 .. به دور از همه ..  شهیمثل هم.. نشست  يوارد شد و گوشه ا یحرف بدون

نبود که امتحان داره و  ادشیانگار .. تکون داد  يگذاشتم که چشمش به من افتاد و سر یبچه ها م يبرگه ها رو جلو داشتم

 :، برگه رو جلوش گذاشتم و گفتم  دمیسرش که رس يباال.. رو در آورد و منتظر شد با حرص خودکارش .. اومده  ادشیتازه 

 حالتون خوبه ؟ -

.. اما فکرم مشغول بود .. و مراقب بودم  ستادمیمن هم سر جام ا.. نزد  یحرف گهیمثبت تکون داد و د يبه نشونه  يسر آروم

سوخت و به  یهم دلم براشون م یگاه.. کردم  یچکشون م رفتم و یسر بچه ها م يکه از فکر خارج بشم باال نیا يبرا

 ..  کیِ کوچ ییراهنما هیدادم فقط در حد ِ  یمجواب سوال رو ن.. دادم  یسوال هاشون جواب م

 یتعجب م.. انداخته بود  يفقط اسمش رو نوشته و خودکار رو گوشه ا.. ننوشته  يزیچ چیه دمید دمیکه رس زدادیسر  يباال

 ..امکان نداره  نیمطمئن بودم که جز ممتاز هاست و ا.. نداره  ادیسوال هم به  هیجواب  یکردم که حت

 ؟ ستین یمشکل -

 :به برگه نگاه کرد و گفت  يپوزخند با

 !که  دینیب یم.. نه  -

 :برم که صداش نگهم داشت  اومدم

 شه برم ؟  یاستاد م -

نخواست و با  یچیاما ه..  سهیسوال رو بنو هیکنم تا حداقل جواب  شییبخواد راهنما هیانتظار داشتم مثل بق.. کردم  تعجب

 !بده  دیخواست برگه رو سف یجرئت ِ تمام م

 :باال انداختم و گفتم  يا شونه

 .  دییبفرما.. با خودتون ِ  لیم -
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 ... س رو ترك کرد گفت و کال يدیخسته نباش..  یناراحت ایحرص بود ،  يدونم از رو یکه نم يبرداشت و با لبخند خودکارشو

دو کالس وقفه بود و  نیب يا قهیچند دق... از تموم شدن امتحان برگه ها رو گرفتم و اول از همه کالس رو ترك کردم  بعد

 :جواب دادم  یمهد با نگران يشماره  دنیبا د.. زنگ خورد  می، گوش دیکه رس يوقت کالس بعد.. استراحت کنم  یتونستم کم

 بله ؟ -

 حالتون خوبه ؟.. تابان  يسالم آقا -

 ؟ يشده خانم آذر يزیچ.. ممنون  -

 .. گفتم به شما هم بگم ..  مارستانیب مشیببر میخوا یما هم م.. تب داشت ..  کمیراستش آترا  -

 :گفتم  ینگران با

 .. رسونم  یباالست ؟ من االن خودمو م یلیتبش خ -

 .. اون جا  می، آترا رو برد دیشما برس یهم تا وقت ما( .. ) ..  مارستانیب دیایشما ب نیخوا یخب م -

کردم تا  یوار رانندگ وانهید.. گفتم و بعد از هماهنگ کردن و کنسل کردن کالس ، از دانشگاه خراج شدم  يحواس باشه ا یب

آروم و  مارستانیبه ب ندیتا رس.. سرم به شدت درد گرفته بود .. ِ  ضیکه آترا مر نمیتونستم بب یاصال نم.. برسم  مارستانیبه ب

باعث شد سرم  ییآشنا يدادم که صدا يپرستار ستگاهیِ آترا رو به ا یمارستان شدم و اسم و نشونیوارد ب عیسر.. قرار نداشتم 

 ...بشم  رهیرو برگردونم و با بهت به اون خ

 ؟ .. ؟ چطور امکان داشت .. ب کنم تعج ایبخندم .. داشته باشم  یچه عکس العمل دیهمه تصادف با نیدونستم در مقابل ا ینم

 ..  زدادیپرند  دوباره

 ..استاد  -

 :گفت  عیاسم ِ آترا سر دنیبا شن زدادی.. دوباره برگشتم و اسمشو به پرستار گفتم .. آترا افتادم  ادیناگهان .. هنگ کرده بود  اونم

 ؟  دیباهاش دار یشما چه نسبت -

 ؟..  دیپرس یبود که از من م یچه سوال نیشناخت ؟ ا یا رو از کجا ماون آتر.. و با شک نگاهش کردم  برگشتم

 ؟ دیببخش -

 :اشاره کرد و گفت  يکه هنگ کرده بود به در یدر حال پرند

 .. من از طرف مهد آوردمش .. آترا اون جاست  -

جلو رفتم و ..  دیکش ریرم تس مارستانیتخت ِ ب يدختر کوچولوم رو دنیبا د.. به سمت اتاق  دمیتوجه به حرف هاش دو بدون

 ... دستش کردن  يبراش که سوزن تو رمیبم یاله.. بهش سرم وصل کرده بود .. دستشو گرفتم 

... دستاش داغ بود .  دمیدستمو مشت کردم و سر انگشتاشو بوس یعصب. زد  یپلکم م تی، موقع عصبان يا گهیهر وقت د مثل

 ... داغ  یلیخ

 :آروم گفتم ...  دیاومد و سرم رو از دستش کش يستارکردم که پر ینوازشش م داشتم
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 بغلش کنم ؟ شهیم -

 .. بله  -

 .. کردم  یو بوش م دمیسرشو بوس..  دمشیبلندش کردم و در آغوش کش فورا

 عسل ِ بابا ؟ یکن یقدر تب م نیشده دوباره ؟ چرا ا یچ..  ییبابا -

 :بود تا تته پته گفت  ستادهیا يکه گوشه ا زدادی

 ؟ دییآترا ..  يبابا.. شما ..  شـُ -

 :کردم ، گفتم  یآترا رو نوازش م يکه موها یو در حال برگشتم

 چطور مگه ؟.. بله  -

 ..  یچ..  ـیه..  ـیه -

 :گفتم  زدادیجاش خوابوندم و رو به  يرو تو آترا

 ؟ دیکن یجا چه کار م نیکه ا دینگفت -

 ... ِ آترام  یمرب.. من از طرف مهد اومدم  -

 یداره م ی؟ چه اتفاق میکرد یقدر با هم برخورد م نیچرا ا ایکرد ؟ خدا یمهد کار م يتو یعنی.. تعجب بهش نگاه کردم  با

 ؟...افته 

در کمال .. اونو بغل کرد  عیجلو اومد و سر زدادی.. کرد  هینا آشنا شروع به گر یطیمح دنیموقع آترا چشم باز کرد و با د همون

 ... از چند لحظه ، آترا کامال آروم شده بود  که بعد دمیتعجبم د

 :جاش خوابوند و گفت  يرو تو آترا

 ؟ ادیمامانش نم.. اما .. کنم  یخوام فضول ینم -

 :داشتم آهم رو پنهون کنم ، گفتم  یکه سع یشدم و در حال رهیخ رونیاز پنجره به ب.. رو بهش کردم  پشتم

 ... آترا مادر نداره  -

رومو از پنجره گرفتم و کنار آترا  قهیبعد از چند دق.. بگه اما حرف نداشت  يزیخواست چ یانگار م... ن کرد لحظه من و م چند

 .. نشستم 

 :به حرف اومد  زدادی

 فوت کرده ؟ -

 ؟ یک -

 .. آترا کاشتم  يگونه  يرو يهمزمان بوسه ا و

 ..مادر آترا  -

 :کلمه جواب دادم  کی در
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 ..نه  -

 :گفت  دنمیبا د.. رد شد موقع دکتر وا همون

 ؟ یشما پدرش -

 .. بله آقا دکتر  -

 شتریکنم که ب یم هیبهتون توص... کنه  یتب م یهم سرما خورده و ه زییپا يبه خاطر هوا..  فهیضع یلیدختر کوچولوتون خ -

 ..  دیمراقبش باش

 :و گفتم  رونیرو فوت کردم ب نفسم

 تونم ببرمش دکتر ؟ یم -

 :گفت  دکتر

 ...  دیریاز داروخونه بگ دیدارو براش نوشتم که با يسر هی..  آره -

 :متوقفم کرد  زدادی يبغلم گرفتم و خواستم به سمت داروخونه برم که صدا يرو تو آترا

 ... مونم  یمنتظرتون م رونیمن ب..  دیایو ب دیدست من تا بر دیآترا رو بد دیخوا یم -

 يها یحواس یبه خاطر ب.. اعصابم از دست خودم خورد بود ... داروخونه راه افتادم آترا رو دستش دادم و به سمت  یحرف بدون

تمام وجودم رو .. رو بلد نبودم  يسرش نبود و منم نقش مادر يکه مادر باال نیبه خاطر ا.. شده بود  ضیمن بود که آترا مر

 ... هست رو پر کنم  که ییتونستم خال یگذاشتم اما نم یم

آترا رو  نیمن دنبالم راه افتاد و تا کنار ماش دنیبا د.. کنار در منتظرم بود  زدادی.. خارج شدم  مارستانیم و از بها رو گرفت دارو

 :بعدش اونو به دستم داد و گفت .. آورد 

 .. خدانگه دار .. من برم .. با اجازه  -

 :گفتم  عیکه پشتشو کنه سر نیاز ا قبل

 ...رسونمتون  یم زدادیخانم  دییبفرما -

 .. شم  ینه مزاحم نم -

 :زدم و گفتم  نکمویع

 .. دییبفرما.. آترا  يبرا دیدیزحمت کش یلیامروز خ دیدار اریاخت -

 :رو روشن کنم ، آروم گفت  نیخواستم ماش یوقت... انداخت و سوار شد  نییرو پا سرش

 ..  دیببخش.. دم  یزحمت م یمن ه -

 :زدم و گفتم  يمحو لبخند

 .. ِ  یکی بایتقر رمونیمس.. کنم  یخواهش م.. ِ  یچه حرف نیا -

 :رو پر کرد  نیماش يآروم و قشنگ آترا فضا يبذارم که صدا یآهنگ خواستم
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 .. !بابا .. با .. با  -

 :زدم و گفتم  يلبخند

 جان ِ بابا ؟ -

-  ب ب... 

 .. زمیچشم عز -

ازم بخواد و  يزیاومد چ یخوشم نم. کردم  یاخم... خورد  یم دیبود و هر روز با یعاشق بستن... گفت ب ب  یم یبستن به

 . بخرم  یتونستم براش بستن ینم شیحاال هم به خاطر خودش و سرما خوردگ. نتونم انجام بدم 

 :صداش بلند شد  دوباره

 ب ب ... با با ... با با  -

 .. ! يسرما خورد .. ییبابا شهیاالن نم..  گهیروز د هی.. ! من قربونت برم دخترم  یاله -

بعد از چند لحظه به سمتم .. بشه  رشید زدادی دیخواستم بزنم کنار و بغلش کنم اما گفتم شا.  دیکرد و لب برچ یاخم آترا

 :برگشت و گفت 

 ؟ دیدوستش دار یلیخ -

 دوستش نداشته باشم ؟ شهیمگه م -

 ..ود مورد ب یانگار متوجه شده بود که سوالش ب.. نگفت  يزیچ گهید زدادی

 :در همون حال گفتم .. شدم  ابونشونیتاب دادم و وارد خ فرمونو

 مگه نه ؟.. ذاره  یم ریترمتون تاث ينمره  يتو یلیکه گرفتم خ یامتحان نیکه ا یدون یم -

 .. دونم  یم.. آره  -

 ؟ يداد دیپس چرا سف -

 :آشکار گفت  یتاسف با

 شد کرد ؟ یهم م يا گهیکار د -

 :اختم و گفتم باال اند يا شونه

 ..  یو ننوشت يبلد بود ییزایچ هیمطمئنم که حداقل .. فکر که نه  -

 :شد و گفت  فشیک يبا دسته  يباز مشغول

 ..  رمیو دو و سه بگ سمیبدم تا چرت و پرت بنو دیو سف سمیننو یچیدم ه یم حیترج -

که با  رنینوشتن که نمره بگ یربط م یقدر مسائل ب نیاز بچه ها ا یبعض.. بود  یتفکر جالب.. حق داشت .. نگفتم  يزیچ گهید

 ..  یگرفت یکردن برگه هاشون فقط سردرد م حیصح
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گفت و بعد از تشکر وارد  ياونم باشه ا.. کنه تا درس بخونه  يادآوریش کردم و بهش گفتم که به پرهام  ادهیخونشون پ در

 .. بروز دادم  يرم اجازه منم به سمت خونه راه افتادم و دوباره به افکا.. خونه شد 

چاره  چیاما خب ه.. کردم  یطور بزرگ شدن آترا اصال درست نبود و داشتم بهش ظلم م نیا.. کردم  یم یفکر اساس هی دیبا

 .. نهیقبول کنم که سرنوشت ما ا دیبا.. هم نداشتم  يا

 يتو یباز کنم که در زودتر باز شد و کس زدم و خواستم درو یداشتم با آترا حرف م.. شدم  ادهیرو پارك کردم و پ نیماش

 ..چارچوب ظاهر شد 

 :و گفتم  دمیمامان خند دنید با

 مامان ؟ ياومد یک -

 :و گفت  رونیب دیاخم کرده بود ، آترا رو از آغوشم کش مامان

 ...  شیدو ساعت پ ایثان... اوال سالم  -

گفت  یبدن آترا با نگران يبا حس کردن دما...  یدونستم از چ یا نمدونستم که ناراحت ِ ام یم. بستم و دنبالش راه افتادم  درو

: 

 ؟ یرعلیبچه ام چش شده ام -

 :اپن گذاشتم و گفتم  يآترا رو رو يها دارو

 .. منم رفتم آوردمش ..  مارستانیاز طرف مهد بردنش ب.. تب داشت  کمی -

 : شروع کرد به غر زدن..  دیبه اوج رس شیحرف نگران نیبا ا مامان

 هی..  ير یو از خونه م یکن یداد م یداد و ب..  یکن یقهر م..  یزن یغر م ستیراهش ن نیگم ا یم یوقت..  گهیِ د نیهم -

نخواد باهات حرف  یکه همه ازت حساب ببرن و کس یکن یم يکار هی.. بترسه باهات حرف بزنه  گهیکنه که آدم د یم يکار

!  ی؟ هر چند که شک دارم اصال بهش برس یبچه برس نیتنها به ا يخوا یم یکتا چه وضعشه ؟  نید ِ پسر ا.. حساب بزنه 

 یباشه لج م شمیمادرت باش هم بذار آترا پ يخودم هم مرد ِ خونه  شیپ ایگم ب یم یچرا وقت ضه؟یبچه همش مر نیچرا ا

 پسر ؟ هی؟ هان ؟ دردت چ یکن

و  یکن ینم يآترا پدر يگفت تو برا یم.. کرد  یداشت مواخذه ام م بودم و حاال مامان دهیو زمان کش نیاز زم.. شدم  یعصبان

 .. حرفش برام گرون بود  نیا

 :کردم داد نزنم ، گفتم  یم یکه سع یحال در

نفر باشم و  هیتونستم مرد ِ  یمن اگه م.. خورم  یهم نم میمن به درد خودم و زندگ.. کشم  یقدر م نیمادر من ، من هم -

 نیخوردم تا حاال وضعم ا یبخورم به درد اون م یتونستم به درد کس یمن اگه م... شدم  ید ِ مادر آترا ماونو حفظ کنم ، مر

هم  مهیسال و ن هی يبچه  هیمن واسه مراقبت از ... اما کمم .. ذارم  یدارم واسه آترا م ومن تمام وجودم.. مادر من .. نباشه 

 تو بشم ؟ يو مرد خونه  امیچطور ب.. ! کمم 
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مبل نشستم و  يرو.. شده بود  رمیگ بانیدوباره گر یلعنت گرنیم.. دستم رو به سمت سرم بردم ..  دمیلرز یم تیعصبان از

 . کرد  یم هیاش گرفته بود و داشت با اون حالش گر هیبلندم گر يصدا دنیآترا با شن. چشمامو بستم 

خدا . داشتم  ازین تشیبه شدت به حما.. دست گرفت  يرو تو کنارم نشست و دستم.. آترا رو آروم کرد و به سمتم اومد  مامان

 ...خوام خودمو به خودم ثابت کنم وگرنه  یزنم فقط م یدونست که اگه داد م یم

 .. بغلم کرد  مامان

 ...روز انداخته  نیکه پسر دسته گل منو به ا یخدا بزنه تو کمر اون کس یاله -

 :بعد بلند شد و گفت  قهیدق ده

باشه .. کشم  یبعد برات م ارمیآترا رو ب يبذار غذا..  يکه دوست دار یهمون مدل.. و زرشک و مرغ درست کردم واست پل -

 پسرم ؟

 :زدم و گفتم  یتصنع يلبخند

 ..چشم  -

،  دیکه مقاومت آترا رو د نیبعد از ا.. خورد  یکرد آترا نم یم يآترا رو درست کرد و خواست بهش بده که هر کار يغذا مامان

 :گفت 

 کشه ؟ ینم لشیکه م يبچه داد نیبه ا یچ یعل ریام -

 .. االنم حتما ناراحته ..  شیبه خاطر سرماخوردگ دمیخواست واسش نخر یم یراه بستن يتو...  یچیه -

ه پام نشوندم و قاشقو ب يآترا رو رو. از جا بلند شدم و ظرف غذا رو از دستش گرفتم . لب نشوند  يرو ینیلبخند غمگ مامان

 ... !قربون صدقه باالخره چند لقمه بهش دادم  یخودشو گرفت اما با کل يجلو یلیخ. کردم  کیدهنش نزد

 ..از جا بلند شدم و به سمت اتاق رفتم . آترا رو از دستم گرفت و با هم به آشپزخونه رفتن  مامان

وسط اتاق قرار  يبود و تخت دو نفره ا دیها سف روایساده که رنگ د بایاتاق تقر هی. اتاقم رو بستم و چراغ رو روشن کردم  در

سمت راست اتاق  يسرتا سر يپنجره . خوابوندم  یبودم که آترا رو کنارم م دهیخر ییتخت رو هم واسه زمان ها نیا. داشت 

 وارمتصلید هم به يا نهیآ... چراغ خواب  هیو  کیکوچ زیم هیگذاشته بودم به همراه  فرهن هیقرار داشت و کنارش دو تا مبل 

 .ها بودن  نیاتاق هم لیکل وسا. بود 

 يمثل همون وقتا که رو. داشتم  ازینخ مالبرو ن هیبه شدت به .  دمیتخت دراز کش ياز نگاه کردن به اطراف اتاق ، رو خسته

 .کرد  یم شیبرام آت یو سان دمیکش یتخت دراز م

 ه بودن وقت بود که رفت یلیاون روزا خ. و چشمامو بستم  دمیکش یآه

*** 

 :و گفت  دیبورم کش يموها يتو یدست

 .. یرعلیسفر عمرم بود ام نیبهتر -
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 . خوشحال بودم  تینها یکه خوشحالش کرده بودم ب نیزدم و از ا يلبخند

 .. !کنم  یم يمن واسه تو هر کار -

 ..بود که منو از پا در آورده بود  دنیکنار چشمش موقع خند يخنده ها و چروك ها نیهم.. با ناز و ادا  شهیمثل هم..  دیخند

 :داد و گفت  هیشونه م تک يرو رو سرش

 ! میو ازدواج کن رانیا میکه برگرد نمیبه شدت منتظر ا -

 :گفت  جانیبا ه بعد

 مگه نه ؟..  گهیکشور د هی میر یم یبعدشم واسه زندگ -

 نیگفت که ا یبمونم و اون همچنان م رانیخوام ا یم ممن گفته بودم که بعد از ازدواج.. بحث رو شروع کرده بود  نیا دوباره

 ..داده بود  ریگ هیقض نیو ماه عسل به ا وركیویبعد از موضوع ن... رو قبول نداره  میتصم

 ! يریگ میواسه تصم میوقت دار یتا اون موقع کل -

. کنارم بلند شد و به سمت اتاق رفت  از ایسان. موضوع خاتمه بدم  نیصحبت ها رو در مورد ا يحرفم همه  نیکردم با ا یسع و

 :اومد و گفت  رونیبودم ب دهیکه تازه براش خر یعکاس نیچند لحظه بعد با دورب

 ! یجنتلمن واقع هیچسبه اونم با  یعکس ِ خوشگل م هیاالن  -

 ...ن خورد صورتمو يتو نیاز دستاش گرفت و چند لحظه بعد فلش دورب یکیرو با  نیدورب.  دمشیو در آغوش کش دمیخند

*** 

و رو کردم و در  ریرو ز لیوسا یکم. رو باز کردم  یپاتخت يتخت بلند شدم و در کشو ياز رو... صورتم نشست  يرو يپوزخند

 .و به صورتش زل زدم  دمیکش رونیعکس رو ب.  دمیبهش رس تینها

هر بار که فرصتش  يا لجبازعاشق رنگ پوستش بودم و اون ب.  دنیدرخش یم دشیصورت سف يو درشتش تو یعسل يچشما

 ینیب.. شدن  یم نییبا رژ قرمز تز شهیداشت که هم یبزرگ بایبرجسته و تقر يلب ها. کرد  یرفت و برنز م یاومد م یم شیپ

 .. شینیقبل از عمل ب یحت.. نقص بود  یب صورتش. عمل شده بود  یکه الحق هم به قشنگ یو عمل کیکوچ

و شاد  دنیخند یطور م نیا یکه فقط موقع بودن با سان ییچشما.. و پر خنده  یمشک ياچشم... شدم  رهیخودم خ يچشما به

 ..بودن 

 :  دمیبار هزارم از خودم پرس يبرا

 »روز انداخت ؟  نیداشت که تو رو به ا یچ یسان «

مقابلم ظاهر  یاز چشم ِ سان يآخر تکه ا يو در لحظه  ختمیسطل آشغال ر يعکس رو تو يتکه ها... رو پاره کردم  عکس

 .شد 

 ...وقت  چیه..  نمشیخواستم بب ینم گهید... شدم  ینم وونهیچشماش د دنیبا د گهید... بهش عالقه نداشتم  گهید من

 :مامان گفت . راه افتادم  خچالیرفتم و به سمت  رونیاتاق ب از
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 ..کشم  ینخور االن غذا م يزیچ -

 :ها رو در آوردم و گفتم  نیکدئ ي بسته

 ..بخورم  يزیخوام چ ینم -

بخورم  نیکدئ دیشه چون نبا یمامان م تیکارم باعث عصبان نیدونستم که ا یم. خوردم  نیو دو تا کدئ ختمیآب ر وانیل هی

 .. یجا ظرف يو بعد گذاشتمش تو دمیآب رو تا ته سر کش وانیل.  امیتونم کنار ب یسردرد ها هم نم نیاما با ا

 دنیبا د. زنگ خورد  میخواستم شروع کنم به غذا خوردن که گوش.. و رفت تا آترا رو بخوابونه  دیبعد غذا کش قهیچند دق مامان

 :و جواب دادم  دمی، دست از غذا کش يمهد يشماره 

 ... ! قیسالم رف -

 :و گفتم  دمیخند

 ؟ يچطور... سالم  کیعل -

 ؟ چه خبر ؟ يتو چطور! جان  ریام میشما ناب ِ ناب یاز احوال پرس -

 با آخر ترم و بچه ها ؟ یکن یچه م..  یچیه -

 . میدید یرو م گهینبود و کمتر هم د یکی سمونیتدر يترم روز ها نیهم مثل من استاد دانشگاه بود منتها ا يمهد

 ِ قبل از امتحان دارن ؟ کین کیپ يکه بچه ها برنامه  يدیشن..  ستیبد ن يا -

 :باال دادم و گفتم  ابرومو

 ؟ کین کیخوان قبلش برن پ یخونن که م ی؟ مگه بچه ها درسم م گهیِ د يا غهیِ قبل از امتحان چه ص کین کیپ.. نه  -

 :و گفت  دیخند

 انیاز استاد ها هم م گهیچند نفر د..  ایخواستم بگم تو هم ب..  گهیبرنامه دارن د داستیطور که پ نیخب ا یول! بگو  نویهم -

 ؟ هینظرت چ.. 

 ...گم  یکه اشاره کردم بعدا بهت م هیک دیبا سر پرس.. آشپزخونه  يوموقع مامان اومد ت همون

 .. بسپارم  یتونم دست کس یآترا رو نم..  یدون یخودت که م.. جان  يمهد امیمن فکر نکنم بتونم ب -

 میم در ارتباط بودبا ه شتریکه ب لیدل نیاونم به ا.. بود که از ازدواجم و وجود آترا خبر داشت  يتمام همکار هام فقط مهد نیب

 .. !بدم  حیهمه توض يبرا مویدونستم که بخوام زندگ یالزم نم.. 

 متیبه هر حال اگه تصم.. لواسون  ياز بچه ها تو یکی يالیو میقراره بر.. گذره  یخوش م یداداش ول یلیهر جور ما -

 .. !تک بزن تا آدرسو برات بفرستم  هیعوض شد 

 :خواستم غذامو بخورم که مامان گفت .. ردم رو قطع ک یتشکر کردم و گوش ازش

 بود پسرم ؟ یک -

 ..خواست که منم باهاشون برم ... گردش دارن  يدانشگاه برنامه  يگفت بچه ها یم.. از همکارام  یکی -
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 :گفت  ینشست و با خوشحال مامان

 ؟ يریخب م -

 !نه  -

 :شد و گفت  یبادش خال مامان

 آخه چرا ؟ -

تونم اونو بغل کنم و ببرمش  یهم نم یاز طرف! ِ گردش  یو خودم برم پ گهینفر د هیترم رو بسپارم دست تونم دخ یچون نم -

 !بشنوم  ثیدانشگاه حرف و حد يدانشگاه و از فرداش تو يهزار نفر از بچه ها نیب

به  کمی!  ینشد زندگ یبو بخوا یکه همش کار کن نیا!  يبر دیتو هم با.. پسر ؟ من مراقب آترا هستم  هیک گهینفر د هی -

 !فکر خودت باش 

 :زدم و گفتم  يپوزخند

 شد حاال ؟ یچ.. که مراقب آترا باش و به فکر اون باش  دیگفت یم شیساعت پ هیتا  -

 :گفت  يدست گرفت و با دلسوز يدستمو تو مامان

 هی..  يریزنگ بزن و بگو که محاال هم به خاطر من !  نیفقط هم.. پسرم  دیخوام تو و آترا خوشبخت باش یمن فقط م -

 .. ! زمیعز ازهیتو ن يِ چند ساعته برا حیتفر

مامان از کنارم بلند شد و .. مثبت تکون دادم و مشغول خوردن غذام شدم  يبه نشونه  يسر حتیحرف و نص دنیاز شن خسته

 :زدم و گفتم  يلبخند..  دیسرم رو بوس

 ؟ يخور یمگه خودت نم -

 ..خورم  یبعدا م.. خورده بهم اشتهام کور شده  غذا يبو.. نه پسرم  -

 مامان ؟ -

 :برگشت و گفت  مامان

 ؟ زمیجانم عز -

 ؟ یمون یم -

 :زد و گفت  یمهربون لبخند

 !جا و مراقب آترا باشم  نیا امیخونه ، به جاش من ب يایکه تو نم یگفتم وقت.. آره  -

اتاق آترا واسه  يبعد از تموم شدن غذا از مامان تشکر کردم و تو.. هم چنان پابرجا بود  گرنمیم.. خوردن غذا شدم  مشغول

 .خودم جا پهن کردم 

.. کاشتم  يگونه ش بوسه ا يخم شدم و رو.. بود  دهیچشماشو بسته بود و مثل فرشته ها خواب..  ستادمیتختش ا يباال رفتم

 :گفتم  یصورتش ، صورتمو متوقف کردم و بعد به آروم کیچند لحظه نزد
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 .. !دخترم  یامیدن يتو همه  -

 :دراز بکشم که مامان گفت  خواستم

 .. امیپسرم جا رو بذار من االن م -

 .. زمیخواد شما رو تخت من بخواب عز ینم -

گذاشتم و  میشونیپ يدستمو رو.. رخت خواب  يمخالفت کنه چراغ ها رو خاموش کردم و رفتم تو گهیکه بذارم د نیا بدون

 ..فکر نکنم  يزیبه چ گهیکردم د یچشمامو بستم و سع.. .ماساژ دادم  یکم

**** 

 

 :رو گرفتم و منتظر شدم تا جواب بده  يمهد يشماره ... برداشتم  مویضبط رو کم کردم و گوش يصدا

 .. يالو مهد -

 تو ؟ ییجانم داداش ؟ کجا -

 پ ؟سمت چ ایسمت راست  امیبلنده ب ابونیخ نیفقط بگو از ا..  المیو کیمن نزد -

 ..خونه از آخر  نیاول.. سمت راست  چیبپ -

 :و گفتم  دمیخند

 ِ ؟ يچه کار..  گهیخونه د نیخب بگو آخر -

 ..  میهمه منتظرت ایزود ب!  یحاال هر چ -

 ... بوق زدم و منتظر شدم ... موهام گذاشتمش  يدر آوردم و رو نکمویع.. که داد رفتم  یرو قطع کردم و به آدرس یگوش

لب گفتم  ریابروهام بود رو باز کردم و ز نیکه ب یاخم..  دمیموهام کش يتو یکردم و دست میچشمام تنظ يوبرومو رور ي نهیآ

: 

 .. ! نیهم.. ! تا بهت خوش بگذره  يجا اومد نیا...  يکالس ِ درس ندار يبه جذبه  يازین گهید -

پارك شده  نیتا ماش ستیحدودا ب.. ن دادم و رفتم داخل نگهبان تکو يبرا یدست. برام باز شد  نگیاز چند لحظه در پارک بعد

 :و گفت  دمیکش یسوت.. بود 

 ! میپس امروز بساط دار -

 :جلو اومد و گفت  يهمون موقع مهد.. شدم  ادهیپ نیماش از

 ؟ يدیباالخره رس -

 .. !شما دور دست بود  يالیو.. بابا  يا -

 ..  نایا يمهد يالیو میجور نشد اومد چون یاز بچه ها ، ول یکی يالیو میبود بر قرار
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ساختمون قرار داشت که دور تا دورش پر از درخت و گل بود و وسطش هم چمن  يباغ بزرگ روبرو هی... بود  یقشنگ يالیو

 ...باغ قرار داشت  يبزرگ هم گوشه  بایاستخر تقر هی.. شده بود 

مشغول سالم  یکی یکیبراشون بلند کردم و  یدست.. بودن  پهن کرده بودن و مشغول بگو بخند اطیح يبساطشون رو تو همه

 :گفت  ییکه صدا نمینمونده بود و خواستم برم بش یکس بایتقر گهید..  میشد یو احوال پرس

 ...سالم استاد  -

 ..دو تا دختر قفل شد  يبلند کردم و نگاهم رو سرمو

 یو خونگرم بود همه م یاه بود که از بس درسخون و مردمدانشگ يفوق العاده  ياز دانشجوها یکی،  یمونا نهروان شونیکی

 ..  زدادیهم ؛ پرند  یکیاون .. ترم قبل باهاش کالس داشتم .. شناختش 

 .. !شد  یبهونه جلوم سبز م یچند وقت با بهونه و ب نیکه ا يدختر

 ؟ یخانم نهروان یخوب.. سالم  -

 :م سالم کرد و بعد مونا گفت اونم آرو.. تکون دادم  زدادی يبرا يهمزمان هم سر و

 ! دیخوشحالم که دعوت امروزمون رو قبول کرد..  دمتونید یوقت بود که نم یلیخ.. استاد  یمرس -

با همه سالم و احوال ..  میکه چند تا از استادا نشسته بودن رفت یبه سمت جمع يتشکر تکون دادم و با مهد يبه نشونه  يسر

چند لحظه از اون جا .. بودمش ، کنارم نشسته بود  دهیخانم که تا حاال ند ياز استاد ها یکی ..نشستم  يکردم و گوشه ا یپرس

 :و گفت  اختنشستنم گذشت که ابروشو باال اند

 ؟ دیدانشگاه خودمون هست يشما هم از استاد ها -

 :کردم و گفتم  کیبرام آورده بود رو به لبم نزد يکه مهد ییچا وانیل

 .. بله  -

 ..زد  يرش رو تکون داد و بعد لبخندبار س چند

 !تا حاال  مینداشت ییافتخار آشنا -

 :جلو آورد و گفت  دستشو

 ... ! یاستاد اقتصاد مهندس! فرهاد هستم  مینس -

 یصنعت يواحدها يزیو مقاومت مصالح و طرح ر کیاستات.. تابان هستم  یرعلیمنم ام -

نگاهش رو  ریمس عیاما سر.. انگشتم متوقف شد  يچپم به راه افتاد و رونگاهش به سمت دست .. بعد دستم رو جلو بردم  و

 . دیکش رونیعوض کرد و دستشو از دست راستم ب

 :کنارم نشست و گفت  يمهد

 ؟ قیرف یکن یچه م -

 :باال انداختم و گفتم  يا شونه
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 . خورم  یم یینشستم چا..  یچیه -

گفت  يبلند يفکر کرد و بعد رو به جمع با صدا یکم.. رو نشون دادم  ییچا انویحرفم دستم رو باال بردم و ل نیهمزمان با ا و

: 

 ؟ دیچطور یبچه ها با وسط -

از  یکیهمه بلند شدن و .. اردو  میرو آورده بود يمدرسه ا يانگار بچه ها...  دمیناخودآگاه خند.. سر و صداشون بلند شد  همه

 :شر دانشگاه گفت  يپسر ها

 ..تابان  يو آقا يدست آق مهد دیتوپ هم بد.. ها وسط بچه  دیزیبر -

 دیاز جا بلند شدم و همون پسر که اسمش فرش.. کردم  زونشیآو دمیسف شرتییسو ي قهیسرم برداشتم و به  يرو از رو نکمیع

 :هوا گرفتم و به جمع استاد ها اشاره کردم  يتوپ رو تو.. بود توپ رو به سمتم پرت کرد 

 شما ؟ دیاینم -

رفت به سمت  يمهد..  نیبلند شدن و رفتن وسط زم یکی یکیبعد هم .. چه کار کنن  ننیکردن تا بب یبه هم نگاه م همه

به  ینگاه زدادی.. شنوه  یم یچ ای گهیم یکه چ دمیفهم یبودن نم هیچون دور تر از بق.. به اونا گفت  يزیو چ زدادیمونا و 

 ..باال انداخت  يکرد و شونه ا یبه مونا نگاه یتتفاو یو بچه ها انداخت و بعد با ب يباز نیزم

، رفتم و منتظر شدم  ستادمیا یم دیکه با یینظر گرفته بودم کالفه شدم و توپ به دست به همون جا ریکه رفتار هاشو ز نیا از

 .. اومدن  يو مونا به همراه مهد زدادیبعد  یکم.. 

 :زد  یسوت يوسط جمع شدن و مهد همه

 ..شروع کن رو  يباز ریام -

از  یکی يحرکت ِ بعد يتو.  دیدو یسمت م هیو داد ها بلند شد و هر کس به  غیج يصدا. دست پرت کردم  هیرو با  توپ

 .. نفرو بزنم  هیبار نوبت من بود تا  نیا..  رونیبچه ها خورد و رفت ب

داد  یو اصال مهلت نم دیدو یم عیسر یلیخاز اون دسته بچه ها بود که ... نفر ثابت شد  هی يو رو دیبچه ها چرخ نیب چشمم

 يصدا.. زانوش  يکنه توپ خورد تو یکه بتونه حرکت نیتوپ رو به سمتش پرت کردم و قبل از ا.. که توپ بهش برسه 

 ...اشاره کردم  نیاز زم رونیو به ب دمیخند... همه بلند شد  ياهویه

 ینفر م هیسه تا حرکت ،  ایبا هر دو  بایتقر..  دیکنار کش نیاز زمشده بود و خنده اش هم گرفته بود ،  يکفر یکه حساب پسره

 ..  رونیرفت ب

بود  يتوپ دست مهد.. شناختمش  یکه نم يپسر هیو  زدادی.. و فقط دو نفر مونده بودن  میکرد یم يبود که باز یساعت مین

توپ .. و توپ رو به سمت پسره پرتاب کردم  دمیخند.. کدوم نخورد  چیو به ه دنیهر دو پر یتوپ رو با شدت پرت کرد ول.. 

 ياونم از باز بیترت نیکمرش و به ا يتوپ رو زده بود تو يبرگرده ، مهد يتا خواست به سمت ِ مهد.. پاهاش رد شد  نیاز ب

 ..  رونیرفت ب
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 :گفتن  یدخترا بلند شد و همه م يو دست و هورا غیج يصدا

 !پرند روشون رو کم کن  -

.. اول و دوم رو رد کرد  يضربه ..  میقرار بود هفت تا ضربه داشته باش.. د گرفته بود تا خودش رو نشونه بده هم که گار پرند

 .. زدن  یخوندن و دست م یضربه م يدست بلند تر شده بود و همه اسم پرند رو همراه با شماره  يصدا

توپ به پشت سرش .. پ رو به سمتش پرتاب کردم اما پرند فرار کرد و خواست برگرده که تو.. زد  يسوم هم مهد ي ضربه

 ...خورد و شالش افتاد 

نقش بر  زدادیبا سرعت جلو رفتم اما همون موقع .. که چه کار کردم  دمیلحظه فهم هی.. دست و دوست پسره بلند شد  يصدا

 .. شده بود  نیزم

اتفاق  نیبودم ؛ چون من باعث ا دهیترس یحساب ..باز بودن  مهیچشماش ن... همه جمع شده بودند دورمون .. نشستم  کنارش

 ...  دیاز دخترا به گوش رس یکی غیج يصدا.. خبر داشتم  تشیکه از وضع نیبودم با وجود ا

 :کنارم نشست و گفت  هیبا گر.. مونا بود .. و عقب رو نگاه کردم  برگشتم

 ؟ یآج يشد یپرند چ -

مونا رفت تا آب ..  مشیمبل گذاشت يرو..  دیکش یتند تند نفس م... داخل  مشیبغلش رو گرفتم و به کمک مونا برد ریز فورا

 :صورتشو با دست گرفتم و گفتم ..  ارهیقند ب

 ؟ يشنو یصدامو م..  زدادیخانم  -

 اطیح يو همون خانم فرهاد که تو يمهد.. بچه ها اومدن داخل  يهمه .. بده  هیعقب تا بتونه به مبل تک دمشیکش یکم

... تا دورش خلوت بشه  اطیح يکردن بچه ها رو بفرستن تو یاستاد ها اومدن و سع ي هیا شده بودم به همراه بقباهاش آشن

 ...همه نگران بودن 

 ... صورتش  يآروم دستمو باال بردم و خوابوندم تو... کرد به خوردش بده  یم یبعد مونا با آب قند اومد و به زور سع یکم

 ..از کن پرند تو رو خدا چشماتو ب -

 یاون طرف صورتش زدم و منتظر شدم تا عکس العمل گهید یکی... خواست که چشم باز کنه  یبود که با التماس ازش م مونا

 .. نشون بده 

 :گرفتم  عیسر.. باز شدن  یکم چشماش

 ؟ يدار يزیچ ی؟ قرص يشنو یصدامو م -

 :رو باال آورد و گفت  دستش

 ..ِ  دیقرص سف هی..  فمیک يتو -

چشماش .. مبل جابجا کرد  يخودش رو رو یکم...  نهیکرد درست بش یسع زدادی..  ارهیرو ب فشیبلند شد تا بره و ک عیسر ونام

 :بازوش رو گرفتم و گفتم  ریز.. از قبل باز شده بودن  شتریب
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 ..راحت باش .. تکون نخور  -

 :اختم و گفتم اند نییسرمو پا. شرمنده شده بودم .. به من انداخت  یحال یب نگاه

 ..طور  نیخواستم ا ینم.. متاسفم  -

 :گفت  یآروم يرو قطع کرد و با صدا حرفم

 ..خوبم ..  ستین يزیچ -

 .. هم از آب قند خورد  یکم.. خوردش .. بهش دادم  عیقرص رو سر... اومد و قرص هم همراهش بود  قهیبعد از چند دق مونا

 حالت بهتره ؟ -

 :رو به مونا گفت  یجون یبخند برو تکون داد و با ل سرش

 .. نگران نباش ..  زمیخوبم عز -

 .. چشماتو ببند تا سردردت کمتر بشه  کمی -

 :رو به مونا گفتم .. که گفتم رو انجام داد  ي، کار یحرف چیبه سمت من برگشت و بدون ه نگاهش

 .. شن بچه ها بهشون بگو که بهتره و نگران نبا شیشما هم برو پ یخونم نهروان -

کنارش نشستم و اون همچنان .. ببرن  ادیهم به همراه مونا رفتن تا سر بچه ها گرم بشه و موضوع رو از  هیو بق يمهد

 .. دونستم  یخودم رو مقصر م دایشد.. کنم  یچطور ازش معذرت خواه دیدونستم با ینم... چشماش بسته بودن 

 .. بود  یِ سان ینیمثل ِ ب شیِ عمل ینیب.. شدم  رهیاش خ دهیصورت ِ رنگ پر به

اون و  ادی دمید یم یآدم دماغ عمل هیچرا هر بار که .. ِ اون  هیشب يزیچ هیدوباره .. خاطره از اون  هیدوباره .. دوباره اون ..  اه

 افتادم ؟ یغر زدنش سر عمل دماغ م

مشغول  یدور کنم و برام مهم نبود که به چ یانخواستم فکرمو از س یفقط م.. زدنم ادامه دادم  دیاومدم و به د رونیفکرش ب از

 .. شه  یم

بر آمده و صورت گرد  يگونه ها.. دادن  یکمرنگ تر نشون م شیدگیداشت که االن به خاطر رنگ پر یکوچک و صورت يلبا

 .. گ موهاش همرن قایدق.. روشن  يابروهاش مدل ِ کلفت بودن و به رنگ قهوه ا.. بلند  بایِ تقر یشونیداشت و پ یو بانمک

من صاف نشست  دنیبا د.. مبل جابجا کرد و چشماش باز شدن  يدستشو رو.. تکون خورد و من به خودم اومدم  یکم زدادی

 :خواست بلند بشه که گفتم 

 .. استراحت کن  کمی.. فعال  نیبش -

 :حرفم گوش نداد و بلند شد  به

 .. ! ششونیکه برم پ دمیم حیپس ترج منم حالم خوبه...  شنیطور بچه ها نگران م نیا.. نه  -

 :پشت سرش راه افتادم و صداش زدم . ندونستم  زیاصرار رو جا گهید

 ؟ زدادیخانم  -
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ام  نهیس يتا رو بایلژ دارش رو در آورده بود تقر يحاال که کفش ها.  ستادمیقدم رفتم جلو و مقابلش ا هی. عقب برگشت  به

 :سرش رو باال گرفت و گفت ..  دیرس یم

 بله ؟ -

 ..نبود  يعمد.. دونم چطور معذرت بخوام  یمن واقعا نم -

 :باال آورد و گفت  دستشو

همراهش قبول کنم که ممکنه هر  دیشرکت کنم با يباز هی يکنم تو یکه قبول م یوقت! خوام  ینم یمن معذرت خواه -

از  رونیاگه ب.. بال سرم اومد  نیا یطور اتفاقبه  يباز يکنم و تو يخودم خواستم باز!  یمخصوصا وسط..  ادیسرم ب ییبال

 !داشت  یمعذرت خواه يشدم اون موقع جا یآورده م يبه زور به باز هیبود  يباز

بچه ها بلند شد و همه  يسر و صدا اطیبا رفتنش به ح. رفت  اطیمات و مبهوت حرف هاش بودم که راه افتاد و به ح هنوز

از  يو به گوشه ا دمیگرفتم ، کفشامو پوش یمامان رو م يکه شماره  یدم و در حالمنم از خونه خارج ش. دورش جمع شدن 

 .رفتم  اطیح

 :رو جواب داد  یاز چند تا بوق مامان گوش بعد

 جانم پسرم ؟ -

 ؟ یخوب.. سالم مامان  -

 گذره ؟ ی؟ خوش م زمیعز يمن خوبم تو چطور.. ماهت  يسالم به رو -

 :دادم و گفتم  هیتک یدرخت به

 کنه ؟ یآترا چطوره ؟ چه کار م..  ستیبد ن.. منم خوبم  -

 ینم یاصال هم از باباش سراغ.. زنه  یقهقهه م یکنه و ه یم یطونیرو خورده و االنم داره ش رشیش.. اونم خوبه ..  یچیه -

 ... رهیگ

 :آترا ناخودآگاه گفتم  يو با فکر خنده ها دمیخند

 .. بابا قربون خنده هاش بره  -

 .. آترا اومد  يموقع صدا همون

 ..بابا ..  ییبابا -

 ِ ؟ فونیمامان صدام رو آ -

هم راه رفت و ترسش  یچند قدم.. خبر خوب  هی یراست..  رهیخواد تلفن رو از دستم بگ یم دهیباباشو شن يصدا.. آره پسرم  -

 .... ختیر کمی

 .جلوم ظاهر شد  ادزدیخش خش برگ ها اومد و بعد  يرو ییپا يبگم که صدا يزیچ خواستم

 ..بود سراغم  ومدهیوقت با لبخند ن چیه. تعجب کردم .. صورتش نشسته بود  يرو یکمرنگ لبخند
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 ...اسمش اومد  دمی؟ آخه شن دیزن یبا آترا حرف م -

 :باال دادم که ادامه داد  ییابرو

 .. دمیناخود آگاه شن..  ستادمیگوش نا -

 :مامان گفت .. مو از درخت گرفتم  هیتک

 ..خوش بگذره .. قطع کنم برم سراغ آترا  گهید.. اومده سراغت پسرم  یکه کس نیمثل ا -

 ..قربانت ..  زمیباشه عز -

 :رفتم ، گفتم  یکه جلو م یرو قطع کردم و در حال یگوش

 ..نگفتم  يزیمن که چ -

 ... دیخواستم بد برداشت نکن -

 :آروم گفتم .. بود  ستادهیا کنارم

 ؟ دیبهتر -

 ..سر خورد  یافتاد و فکرم به سمت سان شیِ عمل ینینگاهم به ب.... مثبت تکون داد  يبه نشونه  يسر

 ..صداتون کنم  امیگفتن که ب يدیسع يآقا.. کنن  يخواستن حکم باز یبچه ها م -

 :شد و گفتم  دهیکش يزییزرد و پا يبرگ ها يپام رو... بود  ي، مهد يدیسع ياز آقا منظورش

 ؟ یصدا بزن چرا من ُ -

که  ییهمون جا.. سرم  يدخترونه و نازکش نشست تو يصدا... داد  ینشون م نویبرگ ها که ا يصدا.. اومد  یراه م همراهم

 ... دخترونه و نازك پرِش نکرده بود  يصدا هیوقت بود  یلیشد و خ یسوراخ م یسان يبا صدا

 ..گفت حکم شما خوبه  یآخه م -

رفتم و گفتم  يبه سمت مهد.. کردن  یم يگوشه نشسته بودن و داشتن باز هیکه هر چند نفر  میدیموقع به بچه ها رس همون

: 

 ؟ يچه کاره ا -

 ..تا بگم برات داداش  نیبش -

 :، گفتم  ستیحواسش ن یکس دمیتا د.. به اطرافم کردم  یو نگاه نشستم

 ؟ اتیباز نیبا ا یما رو خراب کن يخوا یزه مرو هیتو ..  میکرد يعمر تو اون دانشگاه آبرودار هیما  يآق مهد -

 :و گفت  دیخند

 !روز  هیفقط ... !  یکن یپنهونش م يباش که دار یعل ریروز همون ام هیبابا  يا -

ِ  يشده البال میِ قا یعل ریهمون ام.. باشم  یعل ریروز همون ام هیالزم بود که  دیشا.. گفت  یراست م دیشا.. زدم  زهرخند

 ..وقت ِ ترك شده  یلیکه خ.. تلخ  يمثل قهوه  یخاطرات..  ایو تلخ ِ سان اهیخاطرات ِ س
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 :ها رو از دستش گرفتم و گفتم  ورق

 ؟ میکن يدو نفره باز يخوا یم -

 :معروفش زد و گفت  ياز اون سوت ها یکیبه من بده  یکه جواب نیا بدون

  .. ! نیایب.. مونا خانم  -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (ي نودهشتیااین کتاب توسط کتابخانه ي مجاز

 

 :اشاره کرد و گفت  يبه گوشه ا بعد

 ..کردم که حکمش حرف نداره  دایپ ویکی..  نمیاونور بب نیبش -

 يمونا هم نشست جلو.. نشست روبروم  انداخته بود و آروم نییسرش رو پا زدادی.. اومدن  زدادیحرفش ، مونا و  نیبا ا همزمان

 دو تا رو کشف کرده ؟ نیکردم که چطور ا یفکر م نیو من به ا يمهد

 :گفت  يمهد

 نه ؟ ای میانسان دوستانه شرط ببند تیفعال هیسر ِ  دیخوام بپرسم حاضر یحرامه م يکه شرط بند ییخب از اون جا -

 :و گفت  دیخند مونا

 ؟ یچ -

 :و گفت  دیخند. کرد  ینداخت و به من نگاهابروهاشو باال ا يمهد

 ..استخر  يبپرن تو دیکه باخت با یهر گروه -

 :و گفتم  دمیخند

 .. ! دیبپر یخودت و خانم نهروان دیحاال هم معلومه که با نی؟ از هم يمهد یترسون یبچه م -

 ..  میکن فیو تعر نمیبب.. باشه  -

، حاکم انتخاب  زدادی يبعد از چند دور با افتادن ِ تک روبرو..  میکن نییکم رو تعهمه انداختم تا حا يجلو یکی یکیها رو  ورق

 .. دست اول رو داد و منتظر شد تا پرند حکم بده .. مسئول ورق دادن شد  يشد و مهد

 :کوتاه گفت  یبه من کرد و با مکث ینگاه زدادی

 ...دل  -

نکرده  يوقت بود که حکم باز یلیخ.. هم نبود  یبود اما در حد عالبد ن..  دمیشدن و دستم رو چ میورق ها هم تقس ي هیبق

 .. برد بسازم  هیدست ِ نه چندان بد ،  هیتونستم از  یبودم اما هنوز هم م

 ...رابطه م انجام بدم  يوقت نتونستم تو چیکه ه يکار
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 ينامحسوس مشغول باز يکردم که با لبخند ینگاه زدادیورق ها بلند کردم و به  يسرم رو از رو..  میاول رو برده بود يتا سه

 .. رونیب دمیرو کش کیانداختم و تک ِ پ نییسرمو پا.. دستش جمع شده بود  يبود و حواسش فقط به ورق ها

. و دور آخر بود  میشش به شش بود... کردن  یم يخوب باز یلیهم خ يالحق که مونا و مهد.. رفت  یم شیپ یبه خوب يباز

دادم و تمام حواسم به  یمنم به حرف هاش گوش نم.  دیگفت که خودتون رو آماده کن یباال رفته و خنده م يبا ابروها يمهد

 .بود  يباز

ما  گهیحکم دست ِ مونا بودن و با وسط گذاشتن ِ اونا ، د ياما سر ها.  میو ببر میکه هفت تا بش میداشت ازین گهیدو دور د فقط

 :گفت  و دیبلند خند يمهد.  مینداشت یشانس

 .. !پاشو .. پاشو پسر  -

 :کردم خنده مو پنهان کنم  یم یجام بلند شدم و سع از

 چته ؟ -

 .. !خواد  یعمل کن که دلم خنده م میکه گذاشت یپاشو به شرط -

 کدوم شرط ؟.. برو بابا  -

 :بلند شد و گفت  زدادیموقع  همون

 ..  که بپرم رمیمونا من دارم م..  گهیآب د يتو دنیشرط پر -

که استخر داشت  اطیاز ح یهمه با هم به قسمت.. با سرعت از مقابل ما گذشت و دور شد  میبزن یحرف میکه بتون نیاز ا قبل

مبهوت مونده بودن و به  يمونا و مهد.. استخر  يحرکت خودشو پرت کرد تو هی، پرند با  دنمونیقبل از رس هیچند ثان.  میرفت

 یحرفش م يرو شهیدونستم که هم یکرده بودم ، م دایچند وقت ازش پ نیا يکه تو یختا شنااما من ب.. کردن  یاون نگاه م

 ... ستیکارش ن يتو يمونه و نامرد

.. آب  يتو دمیحرکت پر هیرو کنار استخر گذاشتم و با  نکمیو ع شرتییسو.  دمیکش نییرو پا شرتمییسو پیآب رفتم و ز کنار

 :و گفت  دیخند دنمیپرند با د.. ر نشسته بود خنده و کنار استخ ریزده بود ز يمهد

 ! ستیچندان هم بد ن -

 :و گفتم  دمیخند منم

 .. میمد نظر قرار ند ادیآره اگر سرما رو ز -

 :که مونا جلو اومد و گفت  میدیلرز یم میداشت.. بسته بود  خیسرد شده بود و آب هم  هوا

 .. نیرو ، انجام داد نیداد یانجام م دیکه با يکار گهید.. طور  نیهم هم استاد شما..  يخور یاالن سرما م رونیب ایپرند ب -

از خنده  يمهد.. آب  يتو دشیحرکت کش هی يدست ِ مونا رو سفت گرفت و تو.. و بره باال  رهیجلو رفت تا دستشو بگ پرند

 ..غر بزنه  ایدونست بخنده  یمونا هم نم. روده بر شده بود 

 !زدم دختر  خی يا وونهید یلیپرند خ -
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 :کرد و گفت  یبه آب نگاه يمهد..  ستادمیا يرفتم و کنار مهد رونیآب ب از

 چطور بود ؟ -

بگه که  يزیو خواست چ رونیچند لحظه بعد سرش رو آورد ب.. آب  يپرت شد تو. گذاشتم پشت کمرش و هولش دادم  دستمو

 :زودتر گفتم 

 !چطور بود  يدیحاال خودت فهم -

 .بود و منتظر انتقام بود  ستادهیگوشه ا هیهم  يکردن و مهد یم يمونا و پرند داشتن آب باز.. آب  يزدم تو هرجیبعد هم ش و

همه مثل موش آب ..  مینبود دید يباغ بود و تو يخدا رو شکر استخر گوشه .  میاومد رونیهمه از آب ب قهیاز چند دق بعد

 . میشده بود دهیکش

 ؟ میچطور خشک بش نمیبگو بب یانداخت بساط رو راه نیخب حاال که ا -

 :در جواب من با خنده گفت  يمهد

 میبر!  میشد سیِ خ سیگناه خ یمن و مونا خانم ب. پرند خانم هم که مانتوشو در آورده بود . جا بود  نیا شرتتییتو که سو -

 !لباسامون رو  میکنم خشک کن دایپ يزیچ يداخل سشوار

 :گفت  يدمه. داخل  میرفت یدر ِ پشت از

 .. دیایو ب دیلباساتون رو خشک کن دیبر یکی یکی.. اون اتاق ِ ته راهرو هست  يخب اتو و سشوار تو -

هم به آشپزخونه  ياول از همه مونا رفت داخل اتاق تا لباس هاشو خشک کنه و مهد. هم رفت و با چند تا حوله برگشت  بعد

 :گفتم  زدادیوشن کردم و رو به رو ر نهیشوم.  میگرم بش یو کم ارهیب يرفت تا چا

 .. دیش یگرم م.. جا  نیا دیایب -

بعد از چند لحظه ، ناخودآگاه و آروم ... بودن  رهیخ نهیچشماش به آتش شوم.. نشست  میجفت یصندل يرو یبدون حرف زدادی

 :گفت 

 ... دمیبعد از چند سال امروز از ته دل خند -

بدون حرف حوله رو از دستم .. برداشتم و به دستش دادم  یصندل يدسته  يز روا يحوله ا. برگردوندم به سمتش  صورتمو

و کوتاهش رو  يقهوه ا يموها. موهاش برش داشته بود  یسیشالش خشک بود اما به خاطر خ. سرش گذاشت  يگرفت و رو

 :دادم و گفتم  هیتک یبه صندل... با حوله خشک کرد 

 ..طور  نیمنم هم -

 یکرده بود و داشت نگاهمو کنکاش م زیچشماشو ر. نبود  دایپ يزینگاهش چ يتو.. و به من دوخت از آتش گرفت  نگاهشو

 .صورتم انداختم  يچشمامو بستم و حوله رو رو. دادم  هیتک یرومو برگردوندم و سرمو به پشت.. کرد 

 .. میرانیموقع ا نیا گهید يدو هفته ..  زمیجور شد عز رانمونیا يبرنامه  -

 :باال انداخت و گفت  يه اشون یسان
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 .. ندارم  یاقیاشت چیمن که ه -

 :کنارش و گفتم  نشستم

 ..  یکن یهم که باهاشون صحبت نم ادیتو دلت واسه خانوادت تنگ نشده ؟ ز -

 :از دور شونه ش باز کرد و گفت  دستمو

 شهیو مشغول زندگ رهیدارم که اونم اون قدر درگ خواهر هی؟ من فقط  میمادر ِ فرار ایو قمار بازم  یکدوم خانواده ؟ پدر ِ الکل -

 .. که فرصت صحبت با منو نداره 

 :، گفتم  رمیخودمو بگ يجلو دنینپرس يتونستم برا ینم گهیکه د یدر حال يکنجکاو با

 همه پولو نیچطور ا یبگ يخوا ی؟ نم يکرد یچطور زندگ یبگ يخوا ی؟ نم یاز خانواده ات بگ کمی يخوا ینم..  یسان -

 جا ؟ نیا يو اومد ياز جانب من جور کرد یکمک چیبدون ه

بعد . و منتظر شدم تا صحبت کنه  دمیموهاش کش يتو یدست. داد  هیسرشو به شونه ام تک یو با حالت عصب دیکش یپوف ایسان

 :، باالخره به حرف اومد  قهیاز چند دق

تونست قمار رو کنار بذازه  یبود که بابام نم نی، ا میکه داشت یمشکل هیاما .. بر وفق مراد بود  یزندگ.. بابام کارخونه دار بود  -

رفت  شهیهم يمامانم برا.. رو به باد داد  مونییقمار نشست و همه دارا زیشب مست سر ِ م هی.. خونش بود  يتو يقمار باز.. 

پول  یمامان کل.. ر از پول ِ مامان خبردار نشد وقت از حساب ِ پ چیاما ه.. بابام به مواد رو آورد .. من و سها هم تنها گذاشت ... 

.. دعوا پوال رو ازش گرفتم  یکردم و با کل داشی، پ کایبا تو و اومدنت به آمر ییبعد از آشنا.. روز مبادا کنار گذاشته بود  يبرا

 .. پشت سر گذاشتم  زویچ شد که من اومدم و همه نیا.. من و سها داشت ، پولو بهم داد  هکه ب ینیادا کردن د نیا ياونم برا

 :تو چشمام زل زد و ادامه داد  یبا بغض و ناراحت یکه سان دمیکش یآه

 .. !جا باشم و کنار تو ؛ تا اون جا و دور از تو  نیدم ا یم حیترج یول..  ستیکس جز خواهرم تنگ ن چیه يدلم هم برا -

 :گفتم  یخارجش کنم ، با مهربون طیکه از اون شرا نیا يبرا

 امیکردم م دایکار مناسب که پ هیدرست شد ،  طمونیاونجا و شرا میرفت ی؟ وقت میگفته قرار دور باش یآخه ک.. بابا  يا -

 ..  یِ خودم شیپ شهیو بعدش هم واسه هم تیخواستگار امیم.. ! خونتون 

 :زد و گفت  ینیغمگ لبخند

 ؟ یت ازدواج کنندار و بدبخ یچیدختر ِ ه هیکنن با  یبه نظرت خانوادت قبول م -

 :بازوم قرار دادم و آروم گفتم  يرو رو سرش

 ! یکن یطور راجع به خودت صحبت م نیبار آخرت هم باشه که ا. که من بخوام رو قبول دارن  یمن هر کس يخانواده  -

 

**** 

 :اومدم  رونیاز فکر ب يمهد يصدا با
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دارن ..  هیبق شیپ میبه شلوارت بر ریسشوار بگ هیبرو  ایب.. وقته که خودشون رو خشک کردن و رفتن  یلیدخترا خ یعل ریام -

 ..کنن  یبساط ناهار رو آماده م

 يکه مهد یانداختم و به اتاق يحوله رو گوشه ا. خواستن ناهار بخورن  یبود و تازه م میساعت سه و ن. ساعتم نگاه کردم  به

 .داغ رو روش گذاشتم  يشلوارم رو در آوردم و اتو. گفت رفتم 

درهم شده بودن  کمیکوتاهم  يموها.. به خودم انداختم  ینگاه نهیآ يو تو دمیرو پوش شرتمییاز خشک کردن شلوارم ، سو بعد

که به خاطر  ییدعوا يتو. خورده ام افتاد  غیبود و ت يچشمم به ابرو. سمت فرستادمشون  هیو به  دمیموهام کش يتو یدست. 

 ... !وقت  چیه. کنم  یاون روز رو فراموش نم قتو چیه. طور شده بود  نیداشتم ا یسان

از  یکیکه  یافضل يآقا. کباب همه جا رو برداشته بود  يسفره رو پهن کرده بودن و بو..  هیاتاق خارج شدم و رفتم طرف بق از

که به .. جمع بود  تنها فرد مسن.. کرد  یسابقه دار و مهربون ِ دانشگاه بود و همه دوستش داشتن ، داشت کباب م ياستاد ها

 .. خورد  یبود و خوب با بچه ها جوش م یدانشگاه يجمع ها ولا ي هیپا شهیبچه ها هم يگفته 

شدن  یهاشون م نیگروه گروه سوار ماش. همه قصد رفتن کردن  گهیو حدودا ساعت شش بود که د مینشست یاز ناهار کم بعد

 یکم. کنه  یداره با مونا صحبت م يمهد دمیو برم که د رمیبگ یفظخداحا هیو بق يمنم بلند شدم تا از مهد. رفتن  یو م

 . ومنتظر شدم تا حرفشون تموم بشه و بعد رفتم جل

 :گفت  يمهد

 ؟ ير یم يدار -

 !بود  یروزِ خوب.  زیبابت همه چ یمرس. برم  دیبا گهید. آره  -

 :شونه ام گذاشت و گفت  يرو یدست

 ! يکه بخوا هیکاف. اشه تونه مثلِ امروز ب یم شهیهم قیرف -

 .که فرهاد جلوم رو گرفت  نمیکردم و خواستم برم سمت ماش یهم خداحافظ هیاز اون با بق بعد

 !جان  یعل ریام -

صورتم دادن و  يرو يخودشون رو به پوزخند يمتعجبم جا يبعد چشما یاما کم. طور صحبت کردنش چشمام در اومد  نیا از

 :گفتم 

 ؟ دییبفرما -

 :و گفت  ستادیا نمیمقابل ماش. جرئت داد و جلوتر اومد  جودش به

 ِ توئه ؟ نیماش -

 :تکون دادم و گفتم  يسر

 بر فرض ؛ چطور مگه ؟ -

 :گفت  يتکون داد و با لبخند ژکوند يسر
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 ..  یچیه -

 :شناختمش ، ادامه داد یکه خوب م یبا لحن بعد

 .. منه  يشماره  نیا -

 :کامل کرد بهم نشون داد و حرفشو  یکارت

 !موارد  یبعض يبرا -

باش  یعل ریامروز همون ام هیگفته بود  يافتادم که مهد نیا ادیفکر کردم و  کمی.  دیباال داد و به حرف خودش خند ابروهاشو

 .باشم  میِ قد یرعلیامروز همون ام هیواقعا الزم بود  دیشا. 

و  دمیهم کش يابروهامو تو.  دمیکش مینیب ریز مویشاره و وسطتنگ کرده و انگشت ا یچشمامو کم. قدم به جلو برداشتم  هی

 :فرهاد منتقل کردم  مینس يبه مقابلِ چشما مینیب ریانگشت اشارمو از ز

..  یکوچک تر از خودت باش يدخترا يالگو دیکه با ییتو... کرده  لیو مثال تحص یکه استاد دانشگاه ییتو.. خانم ِ محترم  -

اگه بلد بودم هم با اهلش اون رابطه رو شروع ...رابطرو شروع کنم  هی ستمینه، باور کن بلد ن رم،یگیمو مخود یفکر کُن نکهینه ا

که مــَرد  یواسه من!دهیداره نَخ م یک نمیبب چرخهیاونور نم نوریسرم ا گهید يخوشبختانه تا متاسفانه مثل پسرا یول.. کردم  یم

 آندرستود شد ؟... نـــَـخ گرفتن نمونده  واسه نَــخ دادن و یدل و دماغ گهیشدم، د

شدم و با پوزخند  نیسوار ماش. رو دور زدم  نیزدم و ماش مویآفتاب نکیع. رو شل کردم  نشونیب يابروهامو باال دادم و گره  بعد

 .دنده بک گرفتم و از اون خونه دور شدم . واسش زدم  یبوق

 

*** 

. نکردم  ریبار رو د نیراحت شد که ا المیکردم و خ یبه ساعتم نگاه. م داخل رفت عیرو پارك کردم و سر نیمهد ماش رونیب

 . مهد شلوغ بود و همه اومده بودن دنبال ِ بچه هاشون 

به . رفتن به اتاق اون و منتظر آترا موندن ، خودم برم دنبالش  يدادم به جا حیترج نیشلوغ بود ؛ واسه هم يخانم آذر اتاقِ

 .  ارهیکرد و رفت تا آترا رو ب یسالم دنمیبا د.  دمیدر باز شد و پرند رو د. به در زدم  يبود ، رفتم و تقه ا که آترا اون جا یاتاق

کنارش نشست و همون طور که دستش رو . گذاشتش  نیزم يبلند کرد و رو شیصندل يبر خالف تصورم آترا رو از رو اما

 :آترا گفت  يبه جا يگرفته بود ، با لحن بچه گونه ا

 ! رمیچه قشنگ راه م نیبب ییبابا -

دستاشو . بغلم  يپرند رو ول کرد و با حالت دو اومد تو يآترا دست ها. نشستم  نیزم يوارد اتاق شدم و دو زانو رو يناباور با

 :و با قهقهه گفت  دیچیدور گردنم پ

 !بابا  -

 . پشت گردنش کاشتم  يپشت کمرش گذاشتم و بوسه ا دستمو
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 جون بابا ؟ -

 :انداخت و گفت  نییسرش رو پا. شدم  رهیبه پرند خ زیتشکر آم یبعد با نگاه و

که ..  زمیکردم ترسش رو بر یم یو سع میکرد یبود که با هم کار م يچند روز. ترسه  یمتوجه شده بودم که از راه رفتن م -

 .. خوشبختانه 

 :به آترا کرد و ادامه داد  يا اشاره

 .. !ترسه  ینم گهید.. که  دینیب یم -

دستم پاشو  یکیاز دستام ، دستاشو گرفتم و با اون  یکیبا . نشست و دستاشو برام باز کرد  نیزم يآترا کنارم رو. زدم  يلبخند

 :کاشتم و آروم گفتم  يبوسه ا دشیتپل و سف يپا يرو. باال آوردم 

نه .. من  ينه برا..  ستین ندیچندان هم خوشا به بعد بزرگ شدنت ، ییجا هیاما از ..  يبزرگ شدن بخند يبرا شهیکاش هم -

 !خودت  يبرا

 :بلند شدم و رو به پرند گفتم  نیزم يرو از

 .. واقعا  یمرس -

 :هم قفل کرد يبود ، ناگهان به خودش اومد و دستاشو تو دهیمنو شن يکه انگار حرف ها پرند

 ..ِ آترام  یمن مرب.. تابان  يآقا فمهیوظ -

 :کردم و گفتم  زیچشمامو ر.. تادم اف يزیچ ادی ناگهان

 !فرهمند بود  لشیفکر کنم فام. بود  گهینفر د هی. بودم  دهیِ آترا رو د یمرب يمن چند بار..  یراست -

 .اون مراقب ِ آترا باشم  يخواستم که به جا يبعدش من از خانم آذر. جا رفتن  نیاز ا شونیاما ا.. بله  -

کردم و با آترا از مهد  یکه امروز پرهام کالس داره ، خداحافظ نیا يادآوریدم و بعد از تکون دا دنیفهم يبه نشونه  يسر

 . میخارج شد

 حیترج شتریدرس دادن نداشتم و ب ياصال حوصله . راه افتادم  زدادی يبود که به سمت خونه  میهفت و ن يطرف ها ساعت

 !مرور کنم  گهید یکیخودم و  يرو برا گذشته يکه درس ها نیو فکر کنم تا ا نمیخونه بش يدادم تو یم

رفته در رو ببندن ، وارد شدم و  ادشونیکه  نیبا فکر ا. بازه  اطیدر ح دمی، خواستم زنگ بزنم که د دمیبه خونشون رس یوقت

 :گفتم  يبلند بایتقر يبه در زدم ، با صدا يرفتم و همون طور که تقه ا یبه سمت در اصل. درو پشت سرم بستم 

 ؟ پرهام -

مثل  دیشا. چه خبره  ینیو بب يبر دیگفت که با یم یحس هیخواستم وارد بشم اما  ینم. اومد  یم يدیجر و بحث شد يصدا

 . داشتن  ازیاومده بود و به کمک ن شیپ یاول مشکل يدفعه 

 يِ دخترونه ا غیج يصدا. بود  کیسالن و آشپزخونه بسته بودن و خونه تار يچراغ ها. در آوردم و وارد خونه شدم  کفشامو

 :پرهام  يتمام فضا رو پر کرد و بعد هم صدا
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 ..خواستم حالت بد بشه  یبود که نم نیاگه تا االن سرت داد نزدم به خاطر ا..  یبکن یتون ینم یغلط چیتو ه -

به در بزنم که  يو خواستم تقه ا ستادمیپشت در اتاق ا. قبل پرند توش افتاده بود  ياومد که دفعه  یم یاز همون اتاق صدا

 . دیخوردن به گوشم رس یلیس يصدا

 !خفه شو  -

 :آروم گفتم . نگاه هر دو به سمتم برگشت . باز کردم  درو

 ! دیداشته باش ازیبه کمک ن دیگفتم شا... اومد  یدر باز بود و صداتون م -

 :فت و رو به پرهام گفت پرند نگاهش رو ازم گر. صورتش بود  يانداخته بود و دستش رو نییسرش رو پا پرهام

 !همون لجن زار غرق شو  يتو.. خوام صداتو بشنوم  ینم گهید -

 :به سمت پرهام رفتم و گفتم . هم با سرعت از اتاق خارج شد  بعد

 اومده پرهام ؟ شیپ یمشکل -

 :، گفت  دیلرز یم تیکه از عصبان یدر حال پرهام

 .. ! ارهیام در بپررو افتاده دنبال من ِ تا سر از کار يدختره  -

 :کردم و گفتم  یاخم

 ...مراقبِ تو باشه  دیبا ستشیکه پدرت ن یچه طرز ِ حرف زدنه پسر ؟ اون خواهر بزرگته و وقت نیا -

و گفت  دیکوب وارید يبگم که مشتشو تو يزیخواستم چ. بهم بده چشماشو بست و پشتشو بهم کرد  یکه جواب نیبدون ا پرهام

: 

 ..نت به من لع.. لعنت به من  -

 :به سمتم برگشت و گفت  بعد

 !اس  وونهیدختر د نیا..  ارهیسر خودش ب ییترسم بال یدنبالش ؟ م يبر شهیآقا تابان م -

 !بتونم بهتون کمک کنم  دی؟ شا دیختیطور بهم ر نیشده که ا یآخه چ -

 :سمت در هولم داد و گفت  به

 !دونستنش براش خطر داره  ادیز نیا!  دونه یم ادیپرند ز..  یعل ریتو رو خدا آقا ام -

 کرد ؟ یناراحتش م دیقدر به فکر خواهرش بود ، چرا با نیپسر ا نیاگه ا. تاسف تکون دادم و راه افتادم  يبه نشونه  يسر

 کرده بود ؟ یحد عصبان نیکار کرده بود که اون دخترو تا ا چه

رفته بود پس  ادهیاگه پ. خونشون رو گشتم و جلو رفتم  کیبلند و تارِ  ابونیخ.. شدم  نمیاز خونه خارج شدم و سوار ماش فورا

 .دور نشده بود  ادیهنوز ز

کردم که کجا  یفکر م نیرو نگاه کردم و به ا ابونیدو طرف ِ خ. شدم  ادهیرو نگه داشتم و پ نی، ماش دمیکه رس ابونیخ سر

 :لب گفتم  ریسرمو باال گرفتم و ز. کرد  دنیشروع به بار و آسمون دیبه گوشم رس یرعد و برق يهمون موقع صدا. برم  دیبا
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 .. !وقتش نبود  -

 نینشسته بود و سرشو ب ابونیخ يگوشه . به سمتش  دمیدو.  دمشیبشم و جلوتر برم که د نیدوباره سوار ماش خواستم

ورم نشد ، بعد از چند لحظه ، خودش بود که متوجه حض يقدر تو نیا.  ستادمیجلو رفتم و مقابلش ا. کرده بود  میدستاش قا

 :و بارون خورده نشستم  سیجدولِ خ يکنارش رو

 .. یش یم سیاالن خ.. پاشو .. پاشو دختر  -

کردم که  یاما حس م دمید یچشماش رو که به رنگ آسمون ِ همون لحظه بودن ، نم. انداخت  یبلند کرد و بهم نگاه سرشو

 ...ن بار یکرده و چشماش مثل آسمون دارن م هیگر

 .. فتهیاتفاق ب نیگذاشتم ا یم دینبا.. من .. من  -

اون لحظه فقط به  يتو. شد  یم دهیدنبالم کش. زنه ، دستشو گرفتم و بلندش کردم  یحرف م یکه بدونم از چ نیا بدون

 .. يا گهیِ د زیچ چیمراقبت از خواهرش فکر کردم و نه ه يِ پرهام و التماسش برا تیمظلوم

 يبه موها یدست. شد  نیافتاده ، سوار ماش يبه من و دستم کرد و با سر ینگاه.. راش باز کردم تا سوار بشه رو ب نیماش در

خودم باز کردم و سوار  يرو برا نیدر ماش...  دمیکش یآه. مکث کردم  ينگاهم به سمت دستم رفت و لحظه ا.  دمیکش سمیخ

 .شدم 

 یعینازك تنش بود و طب يمانتو هی. لرزه  یداره م دمیبگم که د يزیا چبرگشتم ت.  مینشست نیماش يحرف تو یلحظه ب چند

 .دادم  هیتک یروشن کردم و به صندل نویِ ماش يبخار یحرف چیه یب. هوا سردش بشه  نیا يبود که تو

 :پرهام جواب دادم  يشماره  دنیو با د رونیب دمشیکش بمیج ياز تو. زنگ خورد  لمیموبا

 ؟.. بله  -

 ؟ حالش خوبه ؟ نیکرد داشی؟ پالو آقا  -

 :و گفتم  دمیکش یآه

 .. نگران نباش .. آره پرهام جان  -

رو  نیماش. انداختم  یرو قطع کردم و به پرند نگاه یگوش. و تشکر کرد  دیراحت شده بود ، کش الشیکه خ نیاز سر ا یآه

 :دادم ، گفتم  یچشماش تکون م يجلو لمویکه موبا یروشن کردم و در حال

مخصوصا حاال که پدرت ..  یکه نگرانش کن نینه ا یمراقبش باش دیبا..  یتو هم خواهر بزرگش! ؟ نگرانت ِ  ینیب یم -

 ! ستشین

راه افتادم تا آترا رو از  نایحامد ا يبه سمت خونه .  ادینگفتم و منتظر شدم تا با خودش کنار ب يزیچ گهیمن هم د. نداد  یجواب

 :رو پاك کردم و گفتم  نیپارتمانشون ماشآ رونیب.  ارمیمحدثه ب شیپ

 .. گردم  یزود برم -
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 ستادهیحامد درو باز کرده بود و منتظرم ا. در برام باز شد و رفتم باال . حامد رو فشردم  يشدم و زنگ خونه  ادهیپ نیاز ماش فورا

 .بود 

 .. ! يایجا باشه ب نیکه دخترت ا نیمگر ا.. ! چه عجب .. سالم  -

 :اهاش دست دادم و ب دمیخند

 .. اومدم آترا رو ببرم و برم .. بمونم  ادیتونم ز یاالن هم نم -

 :کرد و گفت  یاخم حامد

 ! نمیتو بب ای؟ ب ي؟ کجا بر یچ یعنی -

 :با محدثه ، آترا رو از بغلش گرفتم و گفتم  یبعد از سالم و احوال پرس. موقع محدثه و آترا اومدن  همون

 .. تونم بمونم  یارم نمداداش باور کن کار د -

بذارم که پرند  شیصندل يدر ِ عقب رو باز کردم و خواستم آترا رو رو. رفتم  رونیکردم و از آپارتمان ب یخداحافظ عیهم سر بعد

 :گفت 

 بغلم ؟ نشیبد شهیم -

. صورتش نشست  يور يبا بغل کردنش ، لبخند. داره  ازیحس کردم که بهش ن. حرف درو بستم و آترا رو به دستش دادم  یب

 :زدم و گفتم  اشیطونیبه ش يلبخند.  دنیشروع کرد به دست زدن و خند دنشیآترا هم با د

 !قدر بهت وابسته شده باشه  نیکردم ا یفکر نم -

 :آترا شد و گفت  يمشغول نوازش موها پرند

 .. ! هیو آروم نیریدختر ش یلیآترا خ.. بهش وابسته شدم  یلیمنم خ -

 :زد ، گفت  یپرند آروم و زمزمه وار ، انگار که داشت با خودش حرف م.. زدم  یشده بودم و لبخند م رهیرا خپرند و آت به

 ..  يپدر نیخوشبخته به خاطر داشتن همچ یلیخ.. آترا خوشبخته که شما رو داره  -

 ..و آروم بشه  یتا خال گذاشتم یزدم و م یطرفم رو پس نم طیشرا نیا يوقت تو چیه. به صحبت داره  ازیکه ن دمیفهم

راجع به .. به فکر شماهاست  یلیپدرت خ دمیکه من شن ییتا اون جا.. برادرت .. به خاطر داشتن پدرت  یتو هم خوشبخت -

 ..  یکه واقعا چقدر به فکرته و براش مهم دمیمدت کم دو بار د نیهم يتو.. گم  ینم يزیچ گهیپرهام هم که د

 ..من حسش کردم  یول. نبود  دایهم پ ادینشست که ز کشیکوچ يلب ها يرو يپوزخند

من و  يتونه کمبود ِ مادر رو برا یفکر کرد م.. و دو سه ساله ازدواج کرد  یدختر س هیاون قدر به فکرمون بود که با ... آره  -

 ..پرهام جبران کنه اما 

بعد .  شیصندل يو به عقب خم شدم تا بذارمش رو که آترا نترسه ، بغلش کردم نیا يبرا...  هیگر ریکرد و ناگهان زد ز یمکث

 :و گفتم  دمیخودمو جلو کش یهم کم
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به خاطر  دینبا.. دو سالته  یکیو  ستیاالن اگه اشتباه نکنم ب..  يتو بزرگ شد.. نداره  هیکه گر زایچ نیا.. نکن دختر  هیگر -

 ..  يازدواج پدرت غصه بخور

 :پاك کرد و گفت  اشکاشو

 ..کنه  یخال زندگ هیبا  شهیخوام اونم مثل ِ من هم ینم.. درد ِ من پرهام ِ .. کنم  ینم هیخودم گرمن به خاطر  -

نگاهم رو ازش گرفتم و چشمامو ... کنه  يتونست براش کار ینفر بود و نم هیکه نگران  نیا. کردم  یدرکش م. کردم  سکوت

 یشناختمش اما م ینم ادیکه ز نیبا ا.  میا گهیهمد هیدر شبفکر کردم که چق نیدادم و به ا هیتک یسرمو به صندل. بستم 

دونستم و  یخودم رو تموم شده م گهیکه د یمثل من.. خوره  یداره غصه م درشدونستم که زخم خورده و حاال به خاطر برا

 ...آترا خالصه شده بود  يتو میزندگ

 :پرند گفت  چند لحظه از حرکت گذشته بود که. روشن کردم و حرکت کردم  نویماش

 اجازه هست ؟ -

 . خواست ضبطو روشن کنه  یم. از جاده گرفتم و به دستش نگاه کردم  نگاهمو

 .. !؟ راحت باش  هیچه حرف نیا -

 یاز دانشجوهام نم یکیبه چشم . داشتم  یباهاش احساس راحت. فشرد  on يدکمه  يزد و دستشو رو یکمرنگ لبخند

 . بودم  دهیدغه هاشو فهماز دغ یحداقل االن که کم.  دمشید

 

 میمن و تو کوه درد...  میرو قلبامون تَرَك دار..  میدرد يدو تامون خسته ..  میدرد مشترك دار هی...  ایدن نیا يمن و تو ، تو «

 »...  میبا زخمامون ، نمک دار.. انگار  میکن یجون م میدار...  میافتاد یگوشه زخم هیو 

 

هر وقت  يانگار مثل ِ من تو. گفت  ینم یچیپرند ه. ام فرمون رو گرفته بودم  گهیم و با دست دکرد میشونیگاه پ هیتک دستمو

 .کرد  یفکر م زشیعز ي ندهی، به آ يِ اضافه ا

 

 ..  میریدرگ یزندگ نیبا ا.. و  میهمش دلهره دار..  میریدست تقد ریاس...  ایدن نیا يمن و تو تو «

 »..  میریم یم ییتنها نیتو ا.. آهسته آهسته ..  میدار.. دن  یشکنجمون م.. دارن .. انگار  میکش یکه م نفس

 

و  دمیلپش رو بوس. خوابش برده بود . در عقب رو باز کردم و آترا رو بغل کردم . شدم  ادهیپ یحرف چیه ینگه داشتم و ب نویماش

دفعه به  هی. زدم  شهیبا انگشت ِ اشاره ام به ش. شدن من هم نشده بود  ادهیمتوجه پ یفکر بود و حت يتو. به سمت پرند رفتم 

 .کارو کرد  نیاون هم هم. بشه  ادهیپ نیاشاره کردم که از ماش.  دخودش اومد و به من نگاه کر

 :بهم زل زده بود که به رستوران اشاره کردم و گفتم  یجیگ با

 .. ادیتو هم خوشت ب دوارمیام.. پسندمش  یمن که م -
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 :کر ، گفت متش یهمراه نگاه به

 ..بغل ِ من  دیآترا رو بد -

گارسون منو . نشستن انتخاب کرد  يبرا يزیو اون م میبا هم وارد رستوران شد. زدم و آترا رو به دست هاش سپردم  يلبخند

بعد از  . میو بعد سفارشمون رو داد میگذاشت یصندل يآترا رو تو.  ارهیبچه ب یآترا صندل يها رو به دستمون داد و رفت تا برا

 :گفت  يریرفتن گارسون ، پرند با سر به ز

 ..اگه .. دونم چطور ازتون تشکر کنم استاد  یمن واقعا نم -

 :قطع کردم و گفتم  حرفشو

 !که من استاد باشم  میستیدانشگاه ن ياالن تو -

 :تکون داد و گفت  دنیفهم يبه نشونه  يسر

 ..اما حاال بهترم .. برخورد با پرهام نداشتم  يبرا یراستش اصال حال ِ درست.. االن معلوم نبود کجا بودم  دیاگه شما نبود -

و  يافتضاح بودن فکر کرد ایدونم در چه حد بد  یپرهام که نم ياالن به کار ها! فکر داره  يجا یبدون که هر عمل شهیهم -

 .اومد  یاز دستت بر نم يش دادن کارزدن و فح یلی، به جز س طیاون شرا ياما تو..  يریبگ میعاقالنه تر تصم یتون یم

 :تکون داد و گفت  يسر نیگرفته و غمگ یصورت با

 ..باور کنم که  نویتونم ا ینم... انجام بده ، دور کردم  دیکه نبا ییتونم اونو از کارا یخوردن م یلیفکر کردم با س -

 ..ان که خودش الزم بدونه و بگه بپرسم تا هر زم يزیخواستم چ یاما نم..  هیچ هیبودم که بدونم قض کنجکاو

.  میو شام رو خورد میبا خنده ها و بابا و پـَ پـَ گفتناش ، هر دومون سر حال اومد. شد  داریغذامون رو آورد و آترا هم ب گارسون

 شیفرصت مناسب پ هینشه تا  چشیپاپ ادیبعد از شام بردمش در خونشون و ازش خواستم که فعال با پرهام صحبت نکنه و ز

 .شد  ادهیپ نیاونم دوباره تشکر کرد و از ماش...  ادیب

*** 

 دیکالس بر نیاز ا یوقت! شه  یم یدگیکالس رس نیداره ، تا آخر وقت هم یتیشکا ایراجع به نمره اش سوال  یاگه کس -

 !ترم داره  انیپا ينمره  يرو یمیمستق رینمره ، تاث نیدر ضمن ا. کنم  یهاتون رو بررس تیتونم شکا ینم گهید رونیب

 یکی یکی. پرند که ته کالس نشسته بود ، نگاه کردم و مشغول دادن برگه ها شدم  يگرفته  يجمله ، به چهره  نیاز ا بعد

 :کردم و صداش زدم  ی، مکث دمیبه اسم پرند که رس.  رنیاومدن تا برگه ها رو بگ یخوندم و م یاسم م

 ! زدادیپرند  -

و بدون  یِ روش ، لباشو جمع کرد و با ناراحت ادداشتی دنیبرداشت و با د زیم يبرگه رو از رو.  ستادیا زمیشد و اومد کنار م بلند

 . برگشت سر جاش  یحرف

 : نوشته بودم . ؛ بهش حق دادم که ناراحت بشه  رشیز يورقش و نوشته  يِ صفر بزرگ ِ رو يآور ادی با

 ».  يریبگ يشتریب يکن تا نمره  ادیو زتالشت ر. به تالش خوب داره  ازیخوب ن يهر نمره  «
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خواستن که نه و  یها م یبعض.  دینال یم يزیچ هیاز  یهر کس. ها و مشکالت اختصاص داده بودم  تیساعت رو به شکا اون

اضافه  یصدم هم به کس کیگفتم که  یم تیمنم با قاطع!  فتنیترمشون هم کم بشه و ب يده بشه که مبادا نمره  مشونین

 . کنم  یخودشون رو رد م ينمره  و شهینم

نفر آخر رو  يداشتم برگه ..  یها هم با خوشحال یگرفته کالس رو ترك کردن و بعض يا افهیبا ق تیتموم شد و اکثر کالس

دستش  يتو يکردم و بعد نگاهم رو به برگه  یبهش نگاه. اومد  زمیکردم که پرند از جاش بلند شد و به سمت م یچک م

 :گفتم  يبا خونسردمنتقل کردم و 

 ! ستیوارد ن یتیشکا گهیوقت کالس تموم شد و د زدادیخانم  -

 ریز يزدم و برگه  یمن هم لبخند کمرنگ..  نهیخنده اش رو نب یچرخوند تا کس يا گهیاش گرفت و روشو به سمت د خنده

 :دادم و گفتم  لیدستم رو به صاحبش تحو

 !نبود  یمشکل.. ! گفتم که .  دییبفرما -

 :ابروم رو باال دادم و گفتم  يتا کی.  میفقط من و پرند مونده بود. گفت و کالس رو ترك کرد  يدیخسته نباش یناراحت اب

 !شما اختصاص بدم  يبه برگه  قهیفکر کنم بتونم پنج دق -

 :گذاشت و گفت  زمیم يبرگه رو رو.  رهیخنده اش رو بگ ينتونست جلو دوباره

 نیکنم ا یفکر م! وقت هم صفر نداشتم  چیالبته ه! کمم ، خنده ام نگرفت  ينمره  دنیبا د یمقطع چیه يوقت ، تو چیه -

 !خاطره  هیذهنم بمونه و بشه  يتو شهینمره هم

 :انداختم و گفتم  ینگاه یو صفر ِ تو خال دیسف يبرگه  به

 ! ياز خودپسند يدور يبرا.. الزمه  یالبته گاه -

 :پرند گفت ... بلند شدم  یصندل ياز روبرداشتم و  زیم يرو از رو فمیک

 ! دیکن یبودم با دانشجو ها شوخ دهیوقت ند چیه -

 :رفتم ، گفتم  یدانشگاه م يکه به سمت راهرو یکج کردم و درحال یکم سرمو

 ..حاال .. خب !  یاز افسردگ يدور يبرا... تنوع هم الزمه  یالبته گاه -

 :هوا تکون داد و گفت  يبرگه رو تو . ستادیراه ا يبه سمتش و اون تو برگشتم

 !کالس باشم  نیترم بعد هم مهمون ِ هم تیوضع نیفکر کنم با ا -

 ! یآخر درس نخون يِ هفته  یتست ِ جبران ياگر برا... طور باشه  نیکنم هم یفکر م.. آره  -

 :گفت  يبا ناباور پرند

 ؟ یتست جبران -

 :شد گوش سپرده بود  یکه از دهنم خارج م يزیبه هر چ جانیه اونم دنبالم اومد و با. راه افتادم  دوباره

 !که خب فکر کنم صفر هم شاملش باشه .. ده گرفتن  ریکه ز یتمام کسان يبرا -
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 :به هم فشار داد و گفت  لباشو

 !دونم چطور تشکر کنم استاد  ینم -

 :باال دادم و گفتم  ابروهامو

 یم یداشت یمشکل ایاگه سوال !  یرو مالقات کن دیجد ينن تا ترم بعد آدمادرسو پاس ک هیالزمه که دانشجو ها  یگاه -

 ! یکرده باش یالبته اگه باهاش آشت!  يریمنو از پرهام بگ يشماره  یتون

اون روز کامال سر حال بودم . شدم  نیرفتم و سوار ماش نگیازش دور شدم و به پارک. گفت  يدیتکون داد و خسته نباش يسر

 . میبرم دنبال آترا و کل روز رو با هم بگردقصد داشتم . 

 ي کهیت هیذوق  یگرفتم و اونم با کل تزایپ هی. بود  تزایعاشق پ. بچه نشوندمش  یصندل يرو.  میآترا به فست فود رفت با

 :و گفتم  دمیکش شیبور و فرفر يموها يتو یدست. ازش خورد  کیکوچ

 خواد ؟ یم یباباش بستن گریج -

 :و گفت  دیدستاشو به هم کوب یستناسم ب دنیشن با

 .. بـَ بـَ ) .. آره .. (  ـهیآ -

سر و صدا ها ذوق کرد و  دنیآترا با شن. شلوغ بود  یلیاون ساعت از روز خ يکنار فست فود قرار داشت و تو یکیکوچ پارك

 یم هیو گر دیترس ی، م دید یکه سر و صدا م ییهر جا شیآترا تا چند وقت پ. تعجب کردم . کرد  یبغلم ورجه وورجه م يتو

 !اومده بود  جانیبود ، بلکه به ه دهیو سر صداشون ، نه تنها نترس اجنب و جوش بچه ه دنیاما حاال با د. کرد 

ترسش  ستادمیمن که کنارش ا دنیاما بعدش با د دیترس کمیاولش . دادم  یتاب ِ بچه نشوندمش و آروم آروم تابش م يرو

 . مد هم خوشش او یو کل ختیر

 می، منم راض یداشته باش یخوب یو زندگ یتو که خوشحال باش.. بخند تا بابات هم بخنده  شهیهم..  ییبابا يدختر کوچولو -

به دور  یزندگ هی.. برسم  دیِ جد یزندگ هیمن به  يچون تو باعث شد.. کنم  یم يبه خاطر تو هر کار.. بابا  يآترا کوچولو... 

 ! تیاز دود و قرص و خر

تاب  ياز رو. زد  یو با زبون خودش برام حرف م دیفهم ینم يزیکردم چ یکه توش گوشش زمزمه م ییاز حرف ها تراآ

 یلبخند هاش م دنیبا د. کردم  تشیهدا نییدستشو گرفتم و آروم به سمت پا. سرسره گذاشتمش  يبلندش کردم و رو

 يزیچ نیاز ا شیخواستم ب ینم. بزرگ تر شدنش وحشت داشتم  زا. دادن  یرو بهم م ایخنده هاش انگار دن دنیو با د دمیخند

 یم. که داره رو بفهمه  يخواستم کمبود یخواستم بزرگ بشه و ازم بپرسه کو مامان ؟ نم ینم. دونه ، بفهمه  یکه االن م

 ...امکان نداشت . شد  یاندازه از درك بمونه اما نم نیسن و هم نیهم يخواستم تو

 یبه سرسره نگاه م تیبه آترا بود و با مظلوم رهینگاهش خ.  ستادیسرسره ا يچهار ساله جلو اومد و روبرو ای سه بایپسر ِ تقر هی

 :جلوش زانو زدم و با لبخند گفتم . آترا رو بغل کردم و به سمت پسر ِ رفتم . کرد 

 ؟ یسوار سرسره بش يخوا یشده عمو ؟ م یچ -
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 : مظلوم گفت یشو باال انداخت و با لحن شونه

 تو بغل کنم و سوار سرسره بشم ؟ ینیشه ن یم.. دوست دارم  -

 :سرسره بردمش و گفتم  يبه سمت پله ها. و دستشو گرفتم  دمیخند

 باشه ؟..  یکه مراقب ِ دخترم باش یبه شرط -

بغلش گذاشتم  يتو آترا رو دیسرسره رس يبه باال یوقت. مثبت تکون داد و از پله ها باال رفت  يسرشو به نشونه  یخوشحال با

و آترا رو از بغل پسرِ گرفتم  ستادمیسرسره ا يجلو. اومدن  نییدوتاشون با هم پا.  فتهیوقت ن هیو خودم دست ِ آترا رو گرفتم تا 

 .اومده بود  ششاز پسره خو یآترا حساب. 

 ؟ هیاسمت چ نمیخب عمو بگو بب -

 !فربد  -

 : دیکه با لحن بامزه اش پرس دمیکش لپشو

 ؟ هیم دختر شما چاس -

 !آترا  -

 :کج کرد و گفت  سرشو

 ببوسمش ؟ شهیم -

 .به سمتمون اومد  عیخانم سر هیبگم که  يزیو خواستم چ دمیخند

 ؟ يتاب سوار يپسرم ؟ مگه قرار نبود بر یکن یجا چه کار م نیفرد تو ا -

 :نگاهش به من افتاد و گفت  بعد

 پسرم ؟ هیآقا ک نیا -

 :گفت  فربد

 ؟ يد یاجازه م.. ! دختر خوشگل ِ رو ببوسم  نیخوام ا یم مامان -

 :پنهانش گفت  يبا خنده . هم خنده اش گرفته بود  مامانش

 !نه مامان زشته  -

 :به فربد گفتم  رو

 !ببوسش  ایب.. نداره عمو جون  یبیع -

و  دمیفربد کوچولو رو بوس يموها يرو.  دیفربد کش يبه گونه  یو دست دیآترا خند.  دیجلو و لُپ آترا رو بوس دیپر عیسر فربد

 :گفتم 

 !حاال برو که مامانت منتظره عمو  -
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. اون خانم هم تشکر کرد و با خنده دست فربد رو گرفت و با هم رفتن . کرد  يبا يکرد و آترا براش با یبا آترا خداحافظ فربد

 .بخرم  یآترا بستن يرفتم تا برا یفروش یبستن يبه سمت بوفه 

*** 

! شد  یرو م هیقض نیا دنید یکه همه منو تنها م نیقهرم اما هم یبفهمه که با سان یخواستم کس ینم. و کالفه بودم  ستهخ

 ...ِ  یعاشق مهمون یدونستن که سان یحوصله نداشت چون همه م ایِ  ضیمر یدوست نداشتم بگم سان

دوستش  شی، خونه رو ترك کرده بود و رفته بود پ ارهیدر ب يو مسخره باز رهیبگ یپارت يکه نگذاشتم گودبا نیبه خاطر ا یسان

 . هاش خسته شده بودم  يکار ها و لوس باز نیاز ا. 

ها و  ینفر داشتم که تو کالفگ هیبه  ازین. حد رو داشته باشم  نیاونم در ا دنیناز کش ياون قدر کم نبود که حوصله  سنم

 !باشه  ینیو برنزه کردن و عمل مجدد ب یونکه همش به فکر مهم نیها کنارم باشه نه ا یخستگ

 :و گفت  دیمن خند دنیبا د. افکار غرق بودم که حسام در خونه رو باز کرد  نیهم يتو

 ! يکرد ری؟ چه قدر د قیرف يچطور -

 :گفتم  يلبخند چیدر کنار رفت و من وارد شدم ، بدون ه يجلو از

 چه خبر ؟ همه اومدن ؟. کار داشتم  کمی -

 شده ؟  يزیچ نمیبب.. ازش سراغ ِ تو رو گرفتم که گفت خبر ندارم .. هم اومده  یسان.. .آره  -

بدون حرف به گوشه . ربط داره رو بهش بگم  ایکه فقط به من و سان یخواستم مسائل یبودم اما نم یمیکه با حسام صم نیا با

 :رفتم و کنجکاو گفتم  يا

 کجاست ؟  -

 .. اطراف ِ  نیدونم هم ینم -

زنگ زدم و ازش خواستم که به خونه برگرده با  شبید یوقت! که بدون گفتن به من اومده بود  نیشده بودم از ا یعصبان یلیخ

جا اومده  نیکه به من بگه به ا نیچرا بدون ا. داره و من ِ احمق هم قبول کرده بودم  ازین ییروز تنها هیگفت که به  متیمال

 حسام بفهمم ؟ قیاز طر ای امیب مندونست ممکنه م یکه م نیبود با ا

که  نیهم فقط به خاطر ا یمهمون نیا. رم  ینم یوقت مهمون چیدونست که من بدون اون ه یم یسان. زدم  يپوزخند

 . بزنم  يشد اومده بودم که فقط حاضر یِ حسام بود و بعدا ازم ناراحت م ينامزد

با فندك . نخ در آوردم  هیو  دمیکش رونیب بمیمالبرو رو از ج يه جعب. کنم  دایرو پ یکردم سان یرو شل کردم و سع کرواتم

از بچه  یکی،  هیکه هان نمیرو بب یکام گرفتم و چشم چشم کردم تا سان هی. دو تا انگشتم قرارش دادم  نیروشنش کردم و ب

 :ِ کالج جلو اومد و گفت  یرانیا يها

 !؟ ی، خوب یعل ریسالم ام -

 :ت کردم که گف يحواس تشکر یب
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 ؟ يگرد یم یدنبال سان -

کنم و  یط یالیخیکردم ب یسع! شده  يزیچ هیو حتما  میبودن که هر کدوم جداگانه اومده بود دهیهمه فهم.  دمیکش یآه

 :گفتم 

 ؟ شیدیآره ، د -

 . برام مشخص نبود  لشیاما دل!  ادیخوشش نم یدونستم که از سان یم. صورتش نشست  يرو يکردم پوزخند حس

 : گفت

 ! ییرفته دستشو دیشا. باال  رهیکه داره م دمشید. آره  -

اما  ستادمیا قهیچند دق.  ییراست رفتم سمت دستشو هیمن هم به سمت پله ها رفتم و . حرف فورا ازم دور شد  نیاز ا بعد

با فکر . نبود  ییستشود يتو یکس. به در زدم و بعد دسته رو فشار دادم  يتقه ا. اومد  یآب هم نم يصدا.  ومدین رونیب یکس

به . اون جا نبود  یدر اتاق اول باز بود و کس. کنه وارد راهرو شدم  یم دیرو تجد ششیاز اتاق ها داره آرا یکی يکه تو نیا

 مهیاتاق که ته ِ راهرو قرار داشت درش ن نیاتاق سوم و آخر. زدن  یچند تا دختر داشتن با هم حرف م. سمت اتاق دوم رفتم 

 . نییو حتما رفته پا ستین یسان نمیبا خودم فکر کردم که ا. اومد  یپچ پچ م يصدا .باز بود 

 !ِ خود ِ خودش  يصدا.. بود  یخود ِ سان يصدا..  اما

 ! زمیعز -

 يتو. چون چراغ ها بسته بودن متوجه نشد . درو تکون دادم  یکفشم له کردم و کم ریبود رو ز دهیرس لتریکه به ف يگاریس

 . حرکت دادم  نییرو به سمت پا دیچند لحظه مکث کردم و بعد کل. برق  دیدستم رفت سمت کل.  دمید ینم يزیچ یکیتار

 . انداخت  يرو کنار یسرخ شد و گوش. جلو رفتم  ایسان دنیبا د. اتاق هم روشن شد . روشن شد  چراغ

 بود ؟ یک -

 د ؟ز یحرف م ی؟ داشت با ک زمیگفت عز یم یبه ک. اومد  یدر نم صدام

 :و گفت  دیکش یچند روزه ام دست شیبه ر. کرد  کیجلو اومد و صورتشو به صورتم نزد ایسان

 ؟ يتو هم اومد -

 :رو به سمت مخالفش چرخوندم و گفتم  سرم

 ! يدار ازین ییبه تنها ي؟ فکر کنم گفته بود یکن یجا چه کار م نیتو ا -

 ! شهیبه عادت هم. دستش گرفت  يتو کرواتمو

خواستم بهت زنگ  یم! ذاره  یخونه تنها نم يبراش مهم ِ و منو تو یمهمون نیگفت که ا. اصرار کرد  یلیخ سیا آلآره ام -

 ..بزنم اما 

 ؟ يزد یباهاش حرف م یبود داشت یک -
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که مظلومشون کرده بود ، به  ییسرمو به سمت خودش چرخوند و با چشما. دستش گرفت  يجلو اومد و چونه مو تو دستش

 :زل زد و گفت چشمام 

 !گفت دلش برام تنگ شده  یم! دلش گرفته بود و بهم زنگ زده بود ! سها بود  -

 : دیبا دست آزادش ابرومو گرفت و کش. هنوز سر جاش بود  اخمم

 !کس  چیه... من دوست نداره  يکس تو رو به اندازه  چی؟ ه يهمه مدت به من شک دار نیتو بعد از ا.. اخم ُ  نیباز کن ا -

 :زد و گفت  يلبخند. دستش رو از کرواتم آزاد کردم و گرفتمش . که بهش شک کرده بودم از خودم بدم اومد  نیا زا

 ؟ یآشت -

 .  دمیو گونشو بوس دمیخند آروم

*** 

 یاتفاقات نم نیو ا دمشید یم يبدتر طیشرا يتو ایکردم  یکاش اون روز بهش شک م نمیب یکنم م یکه بهش فکر م حاال

 !کاش .. .افتاد 

چند روز فرجه بود و منم وقت استراحت داشتم و مشغول سوال  نیا.  میبود کینزد یلیگذشت و به امتحانات ترم خ یها م روز

 . طرح کردن بودم 

گفت که سخت  یپرهام م. رفتم ، نبودش  یپرهام م سیتدر يهم که برا یبودم و وقت دهیشد که پرند رو ند یم يهفته ا هی

. سرد بود  یلیبود اما هنوز هم روابطشون خ یکه مشکلشون با هم چ دمینفهم. زنه  یبا اون هم حرف نم خونه و یدرس م

 . ترم آماده بشه  يامتحانا يدو بار شده بود تا برا يا فتهشده بود و کالسامون ه یمیباهام صم یلیپرهام خ

وقت  چیکه ه نیاز ا! کردن  یم تشیرسش اذکه معلم ها به خاطر د یموقع تشیاز مدرسه و عصبان. زد  یحرف م باهام

 ..  گهید يها زیچ یلیو خ... بدتر شده  هیقض نیدرس تمرکز کنه و با رفتن مادرش ا ينتونسته راحت رو

با  ادیتونه ز ینم.. بشه  کینزد یتونه چندان به کس یبود که پرهام هم مثل پرند ، نم نیکه متوجه شده بودم ، ا يزیچ هی

 !خانوادشون هست  يکال تو هیقض نیرونه و ادوستاش خوش بگذ

 یروز ها حت یداد اما بعض یداد و به تمام سواال جواب م یگوش م اقیبا اشت یلیروز ها خ یبعض. داشت  یبیعج اخالق

که احترام  نینداره و فقط واسه پاس کردن و ا يدونستم که به درس خوندن عالقه ا یم. حرف زدن هم نداشت  يحوصله 

 .. دهیمگفتم رو انجام  یکه م ییرام قائل بود کاراب يادیز

 يرسوندن ِ آترا رفته بودم ، خانم آذر يکه برا شیچون دو هفته پ. کردم  یطور فکر م نیالبته ا. رفت  یمهد هم نم گهید پرند

 . به جاش اومده  گهینفر د هیِ آترا عوض شده و  یگفته بود که مرب

 ياما اصال حوصله . قرار بود حامد و محدثه هم با مامان برن . اونا  يته بود که برم خونه بود و آوا ازم خواس لدایشب  فردا

کالس رو  يهم بهونه  نیهم يبرا. تونستم کنسلش کنم  یهم فردا با پرهام کالس داشتم و نم یاز طرف. نداشتم  یمهمون

 .در رفته بودم  یمهمون ریآوردم و از ز
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گذاشتم و  نیزم يآترا رو رو. زنگ خورد  لمیدادم که موبا یکردم و بهش غذا م یم يآترا باز بود و داشتم با مینه و ن ساعت

 :جواب دادم و گفتم  يبا کنجکاو.  دمیصفحه د يرو رو یناشناس يرفتم که شماره  میبه سراغ گوش

 بله ؟ -

 ؟ دیخوب هست.. تابان  يسالم آقا -

 ..پشت خط استاد بودم  يهاشناختن صدا  يتو.. پرند بود .. شناختم  صداشو

 ؟ پرهام خوبه ؟ يممنون شما چطور.. سالم  -

 :سکوت گفت  هیبعد از چند ثان. سکوتش باعث شد نگران بشم . کرد  یمکث پرند

 .. دیفقط خواستم بگم که کالس فردا رو کنسل کن.. پرهامم خوبه  -

 واسش افتاده ؟ یشده ؟ اتفاق يزیچ -

 ..به من گفت که بهتون خبر بدم ..  ادیتونه ب ینم.. داره  يکار هیفردا  یول..  دیران نباشنگ فتادهین یاتفاق.. نه  -

آترا داره  دمیبگم که د يزیخواستم چ.. به دونستن نکردم  ياصرار گهید نیواسه هم.. رو بگه  لشیخواد دل یکردم که نم حس

 :گه  یسمتم و م ادیم

 )خوام  یم... ( تام  یپـَ پـَ م.. بابا .. بابا  -

 :گفت  یگرم و مهربون يبا صدا.. کرد  رییپرند تغ يصدا رنگ

 آتراست ؟ يصدا -

 :زدم و گفتم  يلبخند.  دشونیموهام قفل کرد و کش نیدستشو ب. بغلم  يتو دمیرو کش آترا

 ..دلش برات تنگ شده .. آره  -

 دمشیشه که ند یم يدو هفته ا. گرفتم  ید مرخصچند وقت به خاطر امتحانات از مه نیا.. براش تنگ شده  یلیمنم دلم خ -

 . 

 ..خب ..  یکه رفت دمیشن ياز خانم آذر.. آره  -

 دمشیدستم گرفتم و آروم بوس يدستشو تو. رو از دستم بکشه  یخواست گوش یآترا بلند شد و م يصدا. کردم  یمکث

 .. ارمیخوام بگم رو به زبون ب یکه م يزیتا چ کردم یبه سمت پنجره راه افتادم و سع. و بلند شدم  نیزم يگذاشتمش رو.

 ؟ یخب چ -

 ..شه و هم  یحال و هوا خارج م نیهم پرهام از ا..  ینیب یجا ؟ هم آترا رو م نیا نیایفردا با پرهام ب يخوا یم.. خب  -

 يزید ساکت شده بود و چپرن. نگفتم  يزیاما چ میستیرو تنها ن لدامونیکه ما شب ِ  نیخواستم بگم هم ا. نگفتم  يزیچ گهید

مرد مجرد  هی ياومدن به خونه . حق هم داشت . بگه  يزیشه چ یِ و روش نم یحدس زدم که جوابش منف. گفت  ینم

 !نبود  لیچندان ما دیاگه با برادرش هم بود ، شا یحت! گرفت  یچندان هم مورد استقبال قرار نم

 : دیکنم که صداش به گوشم رسرو تمومش  هیجمع و جور کنم و قض شنهادمویپ خواستم
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 .. ومدین شیپ ياگه کار.. از پرهام بپرسم  دیبا..  شهیم یچ نمیبب -

 .نداشتم  یگفته بودمش و راه گهیاما د. شدم  مونیکه زده بودم پش یلحظه از حرف هی. به دندون گرفتم  لبمو

 .. دمیفردا صبح بهتون خبر م -

 ینم. گذاشتم  میشونیپ يمبل و دستمو رو يخودمو پرت کردم رو یبا حالت عصبموافقت کردم و بعد از قطع کردن ،  عیسر

 .هم عنوانش کردم  عیبود و سر دهیبه ذهنم رس يدفعه ا کیقدر  نیا يشنهادیپ نیدونستم چرا همچ

ون قدر کردم ا یحس م. خواست که با هم راحت تر باشن  یسوخت و دلم م یدونستم که دلم به حال پرهام و پرند م یم فقط

 .دادن و از هم دور بودن  یکارو انجام نم نیهم رو داشته باشن ، ا يرو در رو هوا دیکه با

 .هم الزم نداشت  یفکر کردن چیبه ه.  گهیبود د لدایِ  ینیشب نش هی. بلند شدم و خودمو با آترا سرگرم کردم  قهیاز چند دق بعد

کردن خونه رو  زیواقعا وقت تم. شده بود  زیتم یاه جارو کرده بودم و حسابم هیهال رو بعد از . به تمام خونه انداختم  ینگاه

. دادم  یکنه اما بهش اجازه نم زیجا رو تم نیو ا ادیخواد ب یگفت که م یم یمامان هم ه. بود  ختهیبهم ر زینداشتم و همه چ

 .شد  یم تیاذ یلیخ کنه زیمنم تم يخواست خونه  یدست درد داشت اگه م وگردن درد  یکاف يبه اندازه 

اپن  يبرداشتم و رو نیزم يجلو رفتم و آترا رو از رو. خنده  ریرنگارنگ زدم ز يها کیسرام دنیآشپزخونه رفتم و با د به

 .نشوندمش 

 . وارد دهنم بشه  شیاز رنگ انگشت یکه باعث شد کم دمیکف دستش رو بوس.  دیرو به صورتم مال شیخنده دست رنگ با

 ؟  ییاباب یدوست داشت -

 يبودم و گذاشته بودم تا تو دهیواسش خر یکه حوصلش سر نره رنگ انگشت نیا يبرا. خنده تکون داد  يبه نشونه  سرشو

دهنش و  يدستشو بکنه تو دیباهاش صحبت کرده بودم و بهش فهمونده بودم که نبا یالبته کل. کنه  يآشپزخونه باز

 .کارو نکرده بود  نیخوشبختانه ا

 يحمام تا حمامش کنم که صدا يبردمش تو. مخصوصش گذاشتمشون  ییلباس شو ياز رنگش رو در آوردم و توپر  يلباسا

 . اش بلند شد  هیگر

هنوز هم مثل .  ومدیکدوم کنار ن چیحمام کردن رو براش به کار برده بودم و با ه يتمام روش ها. حمام وحشت داشت  از

 . کرد  یم هیطور کمتر گر نیا! کردم  یم کوچکتر بود ، با کاسه حمامش یلیکه خ یوقت

 : دمیگذاشتمش و سرشو بوس نیزم يرو

 !که  ستین يزینکن چ هیگر..  ییبابا زینکن عز هیگر -

 .پر از اشک بودن  شیعسل يهم جمع کرده بود و چشما يتو لباشو

 ینفسم بند م دمید یهاشو م هیگر یوقت. اش بلند تر شد  هیگر يصدا.  ختمیسرش ر يآب رو پر کردم و آروم رو ي کاسه

 . کرد  یم هیطور با سوز و صدا گر نیکه ا یاومد ، مخصوصا وقت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Doni.M  –الهه ناپاك                             

wWw.98iA.Com ٦٢ 

بغلش . کردم و حولش رو تنش کردم  یبدنشو آب کش. و موهاشو شستم  ختمیسرش ر يشامپو رو کمی عیسر. شدم  یعصب

 . شده بود  سیتمام لباس هام خ.  میرفت رونیکردم و از حمام ب

خم . کرد  یم هیو گر دیلرز یهنوز هم م. فر و بورش رو خشک کردم  يموها یکیکوچ يذاشتمش و با حوله کاناپه گ يرو

 . صورتش و تمام سر و صورتش رو غرق بوسه کردم  يشدم رو

 ..من  يکوچولو.. نکن  هیطور گر نیدل بابا ا زیعز -

. سوپر مارکته به اتاق رفتم و پول برداشتم  کیکه پ نیبا فکر ا. زنگ بلند شد  يکردم که صدا یپوشاکشو صاف م داشتم

 . دمی، پرند رو د کیپ يدرو باز کردم و در کمال تعجب به جا. سفارش داده بودم  گهیخرت و پرت د يسر هینوشابه و 

ا و ب دمیموهام کش يتو یدست. کرد  یبود و با بهت سر تا پامو برانداز م ستادهیدر ا يبه من جلو رهیچند لحظه خ پرند

 :در کنار رفتم و گفتم  ي، از جلو سمیخ يو لباس ها تیاز وضع یشرمندگ

 .. ! دییبفرما.. سالم  -

من هم درو بستم و دنبالش رفتم . در گذشت  يِ جلو کیکوچ يکفش هاشو در آورد و از راهرو. هم سالم کرد و وارد شد  پرند

 .خنده  ریکنترل کنه و زد ز بار نتونست خنده اش رو نیا. که دوباره نگاهش به من افتاد 

که با هم قرار  یزمان قایساعت هفت بود و دق! خودم بود که اصال ساعت رو نگاه نکردم  ریتقص. کردم  یساعت نگاه به

 :انداختم و گفتم  نییسرمو پا.  میگذاشته بود

 ..حواسم به ساعت نبود ..  دیببخش -

 :ادامه دادم  يبا کنجکاو بعد

 ؟ ومدیپرهام ن -

 :خنده اش رو کنترل کرد و گفت  ندپر

 یهر چ...  ادیو آدرس رو گرفت که خودش ب رونیاما ظهر از خونه زد ب.. استقبال کرد  یاونم کل..  ادیبهش گفتم که ب -

 .. ومدی، اما ن ادیتا ب ستادمیشما ا يهم در خونه  یساعت مین.. راهه  يشده و تو کیمنتظرش شدم تا برسه ، گفت معطل تراف

 :کردم و گفتم  یماخ

 دم داخل ؟ یراهت نم ییمن تنها يبود ؟ فکر کرد يچه کار نیا -

 . میآترا باعث شد هردومون ساکت بش يموقع ، صدا همون

 پـَ پـَ -

 یدهنش بودن تات يکه تمام انگشت هاش تو یآترا با پوشاك در حال.  دیهر دومون از هم جدا شد و به سمت آترا چرخ نگاه

 .  دیدو یرند مبه سمت پ یتات

 :زدم که پرند گفت  يلبخند.  دشیبغلش کرد و محکم بوس ینشست و با مهربون نیزم يرو پرند

 خانم کوچولوئه ؟ نیصورت رنگارنگ شاهکار ِ ا نیا -
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 :و گفتم  دمیخند

 ..  يکه تو اومد دمیپوش یحمامش کردم و داشتم لباساشو م.. آره  -

 :که آترا رو بغل گرفته بود ، گفت  یبلند شد و در حال نیزم ياز رو پرند

 يایتا اون موقع که شما ب.. پوشم تنش  یخانم کوچولو رو م نیا يمنم لباسا..  دیحمام ، بر يبر دیخوا یپس شما اگه م -

 .. ، حتما پرهام هم اومده  رونیب

 :و گفت  دیکردم که خند ینگاه یو با شرمندگ دمیموهاش کش يتو یدست

 ! دییبفرما..  نداره استاد بیع -

 :اپن کردم و گفتم  يرو يبه پول ها يا اشاره

 .گردم  یزود برم.. ِ سوپر مارکت اومد ، پول اون جا هست  کیاگه پ -

همه  نیبه سمت حمام راه افتادم و به خاطر ا. آترا شد  يلباس ها دنیتکون داد و مشغول پوش دنیفهم يبه نشونه  يسر

 .خودمو سرزنش کردم  يباز عیضا

 . شد وارد اتاقم بشم  یم یاتاق ها بود و به راحت يراهرو يخوشبختانه حمام تو. اومدم  رونیدوش گرفتم و از حمام ب عیسر

 يبا کنجکاو. نبود  یاما کس دمیهال کش يتو یسرک. لباس ، از اتاق خارج شدم  دنیبا حوله خشک کردم و بعد از پوش موهامو

 :گفتم 

 ؟..آترا بابا  -

بود و پرند  زیِ تم زیآشپزخونه تم. شد  یباورم نم. به سمت آشپزخونه رفتم .  دمیگفتن ِ آترا بلند شد اما خودش رو ندبابا  يصدا

 :چشمام از تعجب گرد شدن و گفتم . شست  یهم داشت دستاشو م

 ؟ يبود کرد يچه کار نیا -

 :من برگشت و با لبخند گفت  يصدا دنیبا شن پرند

 . جا و دستشو بزنه به رنگ ها و دستش به دهنش بخوره  نیا ایبوقت آترا  هی دمیترس -

 ...اما خودم  -

 :مخصوصش بلند کرد و گفت  یِصندل يرو از رو آترا

 ..ساده بود  دنِیدستمال کش هی.. نکردم که  يکار -

گاز گذاشتم و از همون  يقهوه جوش رو رو. رو روشن کرد  ونیزیبا آترا به هال رفتن و تلو. بهش بگم  یچ دیدونستم با ینم

 :جا بلند گفتم 

 ؟ يخور یقهوه م -

 .. شم  یممنون م -

 : دمیدوباره پرس نیهم يبرا.. قهوه خوردن چطوره  ياش تو قهیدونستم سل ینم
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 تلخ ؟ ای نیریش -

 :مکث کرد و بعد گفت  يلحظه ا چند

 ..  نیریش -

 ..ودم مثل ِ خ. بود  يتلخ فرار ياونم از قهوه .. زدم  يپوزخند

 یمعذرت خواه یاومد باال ، کل یوقت. پرهام باز کردم  يرفتم و درو به رو فونیبه سراغ آ. اومدم  رونیفکر ب نیدر از ا يصدا با

 يبرا. دعوتش کردم تا بره داخل و خودم به آشپزخونه رفتم تا قهوه ها رو بردارم .. حرفا  نیبود و ا کیکرد و گفت که تراف

 یداشتن برنامه کودك نگاه م. گذاشتم و به هال رفتم  ینیس يفنجون ها رو تو.  ختمیقهوه ر ،خودش  ي قهیپرهام هم به سل

 :زدم و گفتم  يلبخند. کردن 

 .. دینگاه کن يبه خاطر آترا تام و جر دیستیمجبور ن -

 :و گفت  دیخند پرند

 !دوست دارم  يتام و جر یلیخودمم خ -

 :سکوت ، گفتم  قهیبعد از چند دق. ون شدن مشغول خوردن قهوه ش یحرف چیه بدون

 پرهام حالت چطوره ؟ -

 :گفت  یتفاوت یتکون داد و با ب يسر پرهام

 ! ستمیبد ن -

 که ؟ یخون یدرس م -

 !خونم  یم شیکم و ب..  يا -

 :بعدش رو به من گفت .  دمیگفت که نشن يزیلب چ ریشماره ز دنیبا د. زنگ خورد  لشیموقع موبا همون

 بالکن جواب بدم ؟ يبرم تو هشیم -

 :به در بالکن کردم و گفتم  يا اشاره

 !راحت باش .. بفرما  -

 :از رفتنش ، رو به پرند کردم و گفتم  بعد

 پرهام واقعا خوبه ؟ -

 :گفت  يِ آشکار یبا ناراحت پرند

 !نشم  چشیکنم پاپ یم یمنم سع.. نداره  یگه کارا و رفتار من به تو ربط یخودش م! کنم خوب باشه  یفکر م.. دونم  ینم -

 ! یکه مراقبش باش فتهیوظ طیشرا نیا يو تو ی؟ تو خواهر بزرگش هیچ چیپاپ -

نگران شدم و کنارش . نگفت  يزیحالت موند و چ نیچند لحظه به هم. کاناپه نشوند و سرشو با دستاش گرفت  يرو رو آترا

 :گفتم  یآروم يبا صدا. نشستم 
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 شده ؟ يزیچ -

 :ت زار و ناراحت گفت حال با

که به  ینتونستم به قول.. پرهام باشم  يبرا یمن نتونستم خواهر خوب.. کنم  یمن به زور از خودم مراقبت م..  یول.. نه  -

 .. مامان دادم عمل کنم 

اطرِ مرد شدم و به خ یطور م نیا یلیخودم خ.. شدن  یبه درد و دل کردن و خال.. داره  ازیکردم که به صحبت کردن ن حس

 .کردم  یکنه رو درك م هیتک یداشت به کس ازیکه ن نیا.. کردم  یپس خوب درکش م... گفتم  ینم يزیچ! بودنم 

 ؟ یکن یطور فکر م نیچرا ا -

 :صداشو آروم تر کرد و گفت  پرند

گفت نذار نبودن من .. ش گفت مراقبِ پرهام و بابات با..  یمراقبش باش دیگفت با... مامانم موقع مرگش اونو به من سپرد  -

 یم گهیکه د ياون قدر..  میکه فوت کرده ، هر روز و هر روز از هم دورتر شد یمیسال و ن کی نیا ياما تو.. رو حس کنن 

.. اون قدر که نتونست نبودن مامان رو درك کنه .. ؟ از بابا هم دور شدم  یکن یم يترسم بهش بگم چته و چه کار دار

پرهام بدجور ضربه خورد ... و نابود شد  ختیبا ازدواجش تمامِ پرهام بهم ر... رو باور کنه و ازدواج کرد  نتونست نداشتن همسر

.. 

 !خوره  یتو رو هم از دست بده ضربه م تیاگه حما.. از تو دور باشه  دینبا.. سنِ حساسه  هی يپرهام تو.. پرند  -

نه خودم از استرسش .. که نه اون بفهمه و ناراحت بشه .. باشم  کنم دورا دور مراقبش یم یسع نیواسه هم.. دونم  یم -

 ..برسم  مینتونم به درس و زندگ

 :، گفتم  ارمیکردم از اون حال و هوا درش ب یم یکه سع ی، در حال يگذاشتم و با لبخند محو زیم يقهوه ام رو رو فنجون

 ! یتاز خودت به جا گذاش یخیصفر ِ تار هیپس به خاطر اون بود که  -

 :گفت  زیتشکر آم یبهم نگاه کرد و با لحن. و سرش رو باال گرفت  دیخند پرند

.. چرا .. دونم  یاما نم.. نگفته بودم  یحرف ها و دغدغه ها رو به کس نیوقت ا چیه..  دیصحبت داد يکه بهم اجازه  یمرس -

دونم چرا بهتون  ینم.. شناسمش  یکه نم یسک.. هم باهاش نشست و برخاست نداشتم  ادیکه ز یکس.. به استاد دانشگاهم 

 ...به صحبت داشتم  ازیدونم که ن یفقط م.. جام  نیدونم چرا ا ینم.. گفتم 

 :بردم ، گفتم  یِ فنجون ها رو به آشپزخونه م ینیس یقهوه رو از دستش گرفتم و در حال یخال فنجونِ

 ... دیریگ یر هم قرار ماون زمانه که ناخود آگاه کنا..  یکه همدرد باش نهیمهم ا -

مدرسه  ياز دوستا یکیپرهام وارد خونه شد و شروع کرد به حرف زدن که . در بالکن اومد و ساکت شدم  يموقع ، صدا همون

کردم که داره فقط ذهن ما رو از تماسش دور  یحس م... نه  ایوقت داره  شیخواست بپرسه که معلم خصوص یاش بود و م

 !  داشت هیلفن و بالکن رفتنش قضت نیوگرنه ا.. کنه  یم
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 یهم قفل کرده بود و سع يدستاشو تو. گذاشتم و نشستم  زیم يرو رو ینیس. پشت سرم بلند شد و به آشپزخونه اومد  پرند

 :گفت  یآروم ينشست و با صدا میا ییروبرو یصندل يرو.. بگه  يزیداشت که چ

 ؟ دیدوستش داشت -

و  دیِ صورت ِ برنزه اش ، از ذهنم پر یاهیشدن و س اهیس شیعسل يچشما.. دود شدن آهم  يتو یسان يو چشما دمیکش یآه

 ..خاطراتم رو باد برد 

 ...پرند رو هم حس نکردم  نِیاونقدر که نگاه سنگ.. بود  نیسنگ آهم

 تونستم می تراح که... خودم المتیـــس..  گفتمـن ولی..  بگم دروغ بهش بودم بلد همه از بهتر که..  خودم المتیـــس -

 !!… خودم متیسال. نکردم شـــترک هم شرایطش بدترین تو که …. خودم المتیــــس...  نکردم ولی..  کنم یانتــخ

به سمت مچ دستم ، گفت  يانداخت و با اشاره ا نییسرشو پا.. رفت  نیبخار شد و از ب نمیمثل آه سنگ نشیسنگ نگاه: 

 هم از اثرات ِ همونه ؟ نیا -

 ... سوخت  یسان يکه پا یبه مچ... شدم  رهیخته ام خدست سو به

 ...  نهیپنهانم بب شهیمچ ِ هم يشکستم رو ، تو یخواستم کس ینم. به سوالش ندادم  یجواب

. بود  کیپ. به خودم اومدم و پرند رو با تمام افکار درهم و مجهولش ، تنها گذاشتم و به سمت در رفتم . زنگ بلند شد  يصدا

 :بود ، گفت  دهینشن یچیه شیپ قهیکه انگار دو دق یپرند جلو اومد و با لحن. رو ازش گرفتم و درو بستم ها  یخوراک

 .. !آشپزخونه که حواسمون بهش باشه  يتو دیاریآترا رو هم ب.. دست من  نشونیبد -

بهش . تشکر تکون داد  ينه به نشو يکرد و سر یپرهام بهم نگاه. رو به دست پرهام دادم  ونیزیهال رفتم و کنترل تلو به

 :گفتم 

 .. بذار و نگاه کن  يکه دوست دار ییهر جا -

 :رو فشرد و گفت  يدکمه ا پرهام

 !فکر کنم فوتبال شروع شده باشه  -

 ! عیگردم سر ی؟ برم یشیمن برم تو آشپزخونه که ناراحت نم -

 :تکون داد و گفت  يسر الیخیب پرهام

 .. ت باش راح..  هیچه حرف نینه بابا ا -

پرهام بردم تا سرگرم  يکاسه و برا يتو ختمیر. ها رو در آوردم  اهیتخمه س ي سهیبرداشتم و ک زیم يها رو از رو کیپالست

 :بعد برگشتم و رو به پرند گفتم . بشه 

و بعد  نیایگفتم خودتون ب. تون چطوره که براتون شام درست کنم  قهیدونستم سل یبگم که من نم دیبا یبا عرض شرمندگ -

 ! ارنیبرامون ب رونیاز ب می، زنگ بزن دیخوا یم یچ دیکه گفت نیاز ا

 :و گفت  دیها کش کیپالست يتو یو سرک ستادیکنارم ا. بلند شد و جلو اومد  یصندل يرو از
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 ؟ نیبادمجون دوست دار -

 :ادامه داد  يکج کرد و با حالت بامزه ا سرشو

 ؟ نیبهتره بگم اصال تو خونه دار ای -

 :اپن نشستم و گفتم  يحرکت رو هی با

 ؟ ارنیزنگ بزنم برامون ب يخوا یم! درست کنم  ستمیدوست که دارم اما بلد ن -

 :باال انداخت و گفت  ییابرو

 ؟ نیتو خونه ندار -

 ! ستمیخب بلد ن یول.. اوهوم  -

 !امانتون بشه م يِ بادمجون ها یدم به خوشمزگ یقول م! تا درستش کنم  نیخب پس زود بهم بد -

 :و گفتم  نییاپن اومدم پا يرو از

 ..زنم برامون  یزنگ م..  ستیاصال الزم ن.. نه .. نه  -

-  کنم  یخوشمزه درست م.. گفتم که .. ا! 

 :اعتراض گفتم  با

 ! یو هم غذا درست کن ی، هم به آترا برس یکه هم خونه رو مرتب کن شهینم.. جا  نیاما من دعوتت کردم ا -

 :و گفت  دیخند

 !خواد رو انجام بدم  یکه دلم م ییکارا دیراحت باشم ، بذار نیخوا یاگه م -

 یرفتم و در حال خچالیبه سمت  نیهم ي، برا ادیکوتاه ب ستیعنوان حاضر ن چیگرده و به ه یدونستم که از حرفش برنم یم

 :آوردم ، گفتم  یم رونیکه بامجون ها رو ب

 مامانم رو دوست دارم ؟ ين بادمجون هاکه م یدونست یتو از کجا م -

 :برداره ، گفت  ییفت تا چاقو یم یکه به سمت جاظرف یها رو از دستم گرفت و در حال بادمجون

 !پسر ها عاشق دستپخت مامانشون هستن  يکه همه  ییاز اون جا -

 :گفت  یبگم که با حالت مغموم يزیچ خواستم

 ..غذا بخوره  یکه درست و حساب دمیبار هم ند هی یت ، حتکه مامان رف یاز وقت.. ! پرهام  یحت -

 :داشتم ، گفتم  یاز بادمجون ها رو برم یکیکه  یدر حال. بادمجون ها کمکش کنم  يِریپوست گ ينشستم تا تو کنارش

 و الغره ؟ فیقدر ضع نیا نیبه خاطر هم -

 :شد و بعد گفت  رهیخدستش  يتو يچند لحظه در سکوت به بادمجون و چاقو. کرد  یمکث پرند

 .. نهیبه خاطر هم.. آره  -

 ..مامانت  -
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 :کنم  لیمنتظر بود تا حرفم رو تکم. انداخت  یبلند کرد و بهم نگاه سرشو

 چطور به رحمت خدا رفت ؟ -

 :شد و گفت  رهی، به دستاش خ شیانداخت و با نگاه آسمون نییسرش رو پا دوباره

 ینشست و کس یاتاق م يکه تو یوقت.. آروم و تنها  لیاوا.  دمیشن یرو م شیو زار هیگر يبود که دائم صدا شیچهار سال پ-

افتاده که مامان هر  یاتفاق هیدونستم که  یم.. هفده سالم بود .. بچه نبودم .. بلند تر  ییاما بعد در کنار بابا و با صدا.. هم نبود 

 ستادمیروز پشت در ا هیو  رمیخودم رو بگ يبعد از ماه ها ، نتونستم جلوکه  نیتا ا.. کنه  یکنه و به بابا التماس م یم هیروز گر

.. نکنه  يبستر مارستانیو بابا اونو ب مینفهم يزیخواست که من و پرهام چ یمامان با التماس از بابا م..  هیچ انیتا بفهمم جر

 ریبلند زد ز يبا صدا قهیکه شد و بعد از چند دقشو دنمیمامان با د... نشون دادم  وو خودم دمیترس.. کرد  یاما بابا مخالفت م

داره و  نهیگفت که مامان سرطان س ینیمقدمه چ یکنار و با کل دمیشده ، که بابا کش یبا التماس خواستم بهم بگن چ...  هیگر

 میتمام هست.. بود  من يایمامان تمام دن.. شکستم  یاقعو يبه معنا.. شکستم .. سرم آوار شد  يتو ایدن.. خواد درمان بشه  ینم

من ،  يها هیبا گر..  یلیاز خ شتریب یلیخ..  میبهش وابسته بود یلیمن و پرهام خ.. شدم  یکالفه م دمشید یروز اگه نم هی.. 

روال  نیبه ا یماه کی.. باشه  شیخونه و سر زندگ يخواست به قول خودش آخر عمرش رو تو یمامان م..  دیپرهام هم فهم

بعد از اون گفتن توده ..  مارستانیب مشیروز حالش بد شد و برد هیشدن مجبور کنه که  يت اونو به بسترنتونس یگذشت و کس

..  یجراح.. دکترا ..  مارستانیاز ب...  دیترس یم.. خونه  ادیخواست که ب یم هیمامان با گر..  ارنیدرش ب دیو با هیمیبدخ ي

چند روز بعد عمل شد و طبق ..  رهیرو بگ یکس ياما نتونست جلو!  غیت ریبره ز یو نه سالگ یسن س يکه تو دیترس یم یلیخ

تک تک لحظات کنارش . رو پشت سر گذاشت  یو پرتو درمان یدرمان یمیجلسات ش.. بود  زیآم تیدکترا عمل موفق يگفته 

 یطور م نیا یعنی.. شد مامان خوب .. بافتم  یکردم و م یشدن ، شونه م یخودم موهاشو که هر روز کمتر و کمتر م.. بودم 

از پرهام دور .. از من دور شد .. مامان از بابا دور شد ! که عاشق بابا بود نشد  ياون عاطفه ا گهید! مامان نشد  گهیاما د.. گفتن 

.. کرد  یم يبا همه بد رفتار وخورد  ینم يزیچ.. به اتاقش بره  یذاشت کس یبست و نم یهمه م يدر اتاقش رو رو.. شد 

 يذاشت که بابا لحظه ا یباره و نم یکرد نقص از سر تا پاش م یحس م! شد  یروح ماریب هیبه  لیکمتر از چند ماه ، تبد يتو

 نددو سال و چ... براش افتاد ، برامون راحت باشه  یزد تا ما رو از خودش برنجونه و اگه اتفاق یبا ما بد حرف م.. کنارش باشه 

 یبهش برم يشاد دنشونیروز با د هیکردم  یکه من از گذشته حفظ کرده بودم و فکر م يزیروال گذشت و تنها چ نیماه به ا

اما .. وقت کنار نگذاشتم  چیدرس رو ه نیهم يبرا.. درس خوندن مشوقم بود  يبرا شهیمامان هم.. گرده نمره هام بودن 

.. وارد شدم  یکیتار يخلسه  هیمثل مامان به منم .. رو چرا  ادمیرنگارنگ و ز يادوست.. شاد و بچگانه ام رو چرا  ي هیروح

ذاشت چند روز به چند روز  ینشست و نم یم کیاتاق تار هی يصبح تا شب تو میشدم چون بت زندگ ریو گوشه گ يمنم منزو

رگش م لیدل.. وقت باز نکرد  چیه گهید و، چشماش رو بست  یروز از افسردگ هیمامان بعد از اون دو سال ، .. برم  دنشیبه د

عکس با  هی... داغ موند  هیتنهامون گذاشت و ازش فقط  یسالگ کیسن چهل و  يمامانم تو.. بود  يخودخور.. سرطان نبود 

 ...اتاق من و پرهام  يتو یربان مشک
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 :رو به من ، گفت  یپرهام به آشپزخونه اومد و با اخم..  هیگر ریهق هقش رو کنترل کنه و با زد ز نتونست

 ؟ یشده آبج یچ -

 :سرشو بلند کرد و گفت  پرند

 ...مامان افتادم  ادی.. پرهام جان  یچیه -

 :دادن فکرش ، گفت  رییآروم کردن و تغ يپرند برا.. جلو اومد و پرند رو بغل کرد  پرهام

 چقدر بادمجون هاش خوشمزه بودن ؟ ادتهی -

آترا رو آروم کردم و به هال . افتاد  هیبود و اونم به گر هدیآترا ترس. تنهاشون بذارم  دیحس کردم که با. تکون داد  يسر پرهام

بهش . پرند آروم تر شد به هال رفت  دیکه د قهیپرهام هم بعد از چند دق.. و حواسش به پرند نباشه  نهیبردمش تا کارتون بب

 .و به آشپزخونه برگشتم  شهسپردم که مراقب ِ آترا با

غم  هیاون .. متفاوت بودنش  لیدل..  شیریفرار از جمع و گوشه گ لیدل. کردم  یمدرك  یپرند رو به خوب يانزوا لیدل حاال

 ..بود  یتفاوت داشتن ، کاف يبرا نیبزرگ داشت و ا

سرش رو باال آورد و بهم  زیچ هیِ  یبا حس گرم. رو گرفتم  خشی يدست ها دیدستم رو جلو بردم و با ترد. پرند نشستم  کنار

 ..و گذاشتم آروم بشه  دمیه صورتش پاشب یلبخند گرم. نگاه کرد 

 .  دمیزدم و دستمو کش يدوباره لبخند.  دمیفهم یرو خوب م نینگاهش پر از تشکر بود و ا. پاك کرد  اشکاشو

 !بلد باشم درست کنم  دی؟ شا يخوا ینم يا گهید زیبه جز بادمجون چ -

 :دستم رو گرفت و گفت  يتو بادمجون

جبران کنم  دیدادم و شبتون رو خراب کردم ، حداقل بذار لتونیهمه غصه تحو نیا.. ن درست کنم تا م دیدست نزن شهیاگه م -

! 

 :فقط گفتم . دوست داره انجام بده تا راحت باشه  ياصرار نکردم و گذاشتم هر کار نیاز ا شتریب

 ! یبا من راحت باش یتون یم!  میستیدانشگاه ن يفضا يپرند جان ، االن ما تو -

 ریاپن نشسته بودم ، داشتم بهش ش يکه رو یآترا رو آماده کردم و در حال رِیش. انداخت  نیینگفت و سرش رو پا يزیچ پرند

 :دادم که پرند گفت  یم

 ؟  یچ فتهیوقت بچه از دستتون ب هیاگه  -

 :انداخت و گفت  نییسرش رو پا. لبخند بهش نگاه کردم  با

 !خوام  یراحت صحبت کردن زمان م يبرا -

 :آترا رو به خودم چسبوندم و گفتم . اصرار کنم  گهیندونستم که د یلیلد

 ؟ فتهیذارم آترا ب یم یراحت نیبه ا يپرند خانم ؟ فکر کرد يفرض کرد یمنو چ -

 :آب رو باز کرد و همون طور که پشتش به من بود ، گفت  ریش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Doni.M  –الهه ناپاك                             

wWw.98iA.Com ٧٠ 

 ! دیبد ریکاناپه بهش ش يرو دیو بر دیترا پاشپس لطفا به خاطر آ.. باره  هیدر ضمن فقط .. کنه  یاتفاق خبر نم -

 دمیکه برم ، پرس نیقبل از ا. به هال کرد  ياشاره ا.  نییپا دمیآترا رو از دستم گرفت و من پر... زدم و اون جلو اومد  يلبخند

: 

 ؟ يبه پرهام گفته بود مونییتو راجع به آترا و آشنا -

 .. دیفهم روزیو راجع به بچه داشتنتون هم د. . دیهمون روز اول گفتم که استاد دانشگاهم -

 ياما فکرم جا. دوختم  ونیزیکنار پرهام نشستم و نگاهم رو به تلو. تکون دادم و به هال رفتم  دنیفهم يبه نشونه  يسر

 . بود  يا گهید

اون  نکهیا ای...  میردک یم یکردم و شوخ یخطابش م» تو «  یکه به راحت نیا. از کجا اومده  تیمیهمه صم نیدونستم ا ینم

 .و راحت بودن ، داده بودم  يآشپز يمن بود و من بهش اجازه  يخونه  يجا ، تو نیا

و  ممیکرد پا به حر دایکه اجازه پ یتنها کس..  یبه جز سان.. شده باشم  یمیصم يدختر چیوقت ، با ه چینداشتم ه ادی به

به  يدختر يگذشت ، دوباره اجازه داده بودم که پا یم ایاز اون ماجرا ها قضاکه  میسال و ن کیو االن ، بعد از .. بذاره  میزندگ

 .باز بشه  میزندگ

به اون . بشه  میوارد زندگ یزن یراحت نیبه ا دیدونستم که نبا یسالم بود و خوب م یس. رو نفهمم  زایچ نینبودم که ا بچه

تونستم  یهم نم یاما به هر کس. بودم  دهی، نرس دنیرس یبعد از شکستشون م گهید يکه تمام مرد ها دیاعتما یدرجه از ب

 .اعتماد کنم 

 يبعد از مدتها به پا. کنه به جز خودش  یهست که مثل من ، از همه محافظت م یکردم کس یحاال ، بعد از سالها حس م و

شکست و قرص و مواد  تیبودم که عشق ها ، فقط به جنس مخالف و در نها دهینشسته بودم و فهم گهینفر د هیدرد و دل 

 زیتونه باعث دل کندن از همه چ ی، به خانواده و برادرش داره هم م درشکه آدم نسبت به ما یبودم که عشق دهیفهم.  ستنین

 .و نابود بشه  ستیبشه و آدم ن

 گهیرش دکه ماد ی، اونم وقت یدو سالگ یکیو  ستیسن ب يبعد از مادرش که نه ؛ همراه مادرش آب شد و حاال تو پرند

 تیاز خودش بود ، تا اونا هم مثل اون اذ انشیشد و تنها تالشش دور کردن اطراف یغصه نابود م نیبار ا ری، داشت ز ستشین

 یبغلش م يکه آترا رو تو نیکه نترسم از ا. داشته باشم  یحس خوب ششد نسبت به یکارش بود که باعث م نیهم. نشن 

خونه ، براش  نیورود به ا يبرا يشد اجازه ا یکارش بود که باعث م نیا. گذرونه  ین مساعت از روز رو با او نیچند ای رهیگ

 .داشته باشم  یصادر کنم و باهاش احساس راحت

کرد  یم يبود و داشت با موهام باز ستادهیپاهام ا يرو. کرده بود و از حالت دراز کش در اومده بود  یرو خال رشیش شهیش آترا

 .  دشونیکش یقفل کرده بود و م موهام يدست هاشو تو. 
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با . موهامو دوست داشت  ياون هم چنگ زدن تو. بود  دهیاز مادرش بهش رس ضهیغر هیکارش مثل  نیا. زدم  یتلخ لبخند

 یم یسانت هیترك عادت آترا ، موهامو  يگذاشتم و حاال برا یحسش ، موهامو بلند م نیتفاوت که اون موقع به خاطر ا نیا

 .زدم 

 . دیموهام رو بوس يباال برد و رو یبود ، سرشو کم ستادهیپام ا يآترا همون طور که رو.  دمشیترا رو گرفتم و بوسآ دست

 ینگاه پرهام هم به سمت ما برگشته بود و با خنده آترا رو نگاه م. پام  يبهت دو طرف کمرش رو گرفتم و نشوندمش رو با

 نیا.  ارمیحس کردم دارم نفس کم م. دو طرف گونه هاش چال افتاده بود صورت آترا نشسته بود و  يرو یکرد لبخند قشنگ

 ؟ دیآترا بود که موهام رو بوس

 ریغ ياون بوسه  يبلند و بابا گفتن هاش ، به اضافه  يخنده ها. خودم فشردمش و صورت و کمرش رو غرق بوسه کردم  به

 . ختیلم رو دور رحاص یسر حالم آورد و تمام افکار پوچ و ب یمنتظره اش ، حساب

 :اومد و گفت  رونیما از آشپزخونه ب يبا سر و صدا پرند

 ؟ دیکن یپدر و دختر چه کار م -

 :و گفتم  دمیخند

 !اما آترا بوسم کرد ..  شهیباورت نم -

 :و گفت  دیخند

 !گرفت  ادیباالخره .. بگردم  یاله -

 :و گفتم  ستادمیروبروش ا. رو بغل کردم و بلند شدم  آترا

 ؟ يداد ادیتو بهش  -

 يشد و چشما یلبش چال درست م يزد ، گوشه  یکه لبخند م یوقت. مثبت تکون داد و لبخند زد  يبه نشونه  يسر

 ...  دنیخند یهم م شیآسمون

 :همه به آترا توجه داره ، آترا رو جلو بردم و گفتم  نیکه ا نیتشکر از ا يبرا

 دلم ؟ زیعز یبوس یپرند رو م -

قربون  یپرند اونو به خودش فشار داد و حساب.  دشیبغل پرند انداخت و لباشو به لپ پرند فشرد و سفت بوس يتو خودشو آترا

 :بعد گفت . صدقه اش رفت 

 سرك بکشم ؟ خچالیتو  شهیم -

 ؟ یپرس یسوالم م یکش یزحمت م ي؟ دار..  هیچه حرف نیبابا ا يا!  شهینم... نه  -

 :دوباره کنار پرهام نشستم که گفت .. ه برگشت به آشپزخون یو بدون حرف دیخند

 بغلم ؟ يآترا رو بد شهیم -

 :باالخره من سکوت رو شکستم و گفتم . برقرار بود  نمونیچند لحظه سکوت ب. آترا رو به دستش سپردم  یحرف بدون
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 طبقِ رواله ؟ یهمه چ.. پرهام  -

 : دیپرس يجکاوبا کن.. نگاهش رو از آترا گرفت و به من نگاه کرد  پرهام

 مثال ؟ یچ -

 .. برنامه هات .. درست ..  تیزندگ -

 :کوتاه ، ادامه دادم  یبا مکث بعد

 ؟ یکن ینم تیخواهرت رو که اذ -

 :بعد گفت . با آترا نشون داد که منو نگاه نکنه  يرو مشغول باز خودش

 .. خودمو یِخودشو داره منم زندگ یِکنم ؟ اون زندگ تشیاذ دیچرا با.. نه  -

 :کردم و گفتم  یاخم

 هیحاال که گر نیهم ایاز خونه رفت ،  ایکه حالش بد شد ،  یوقت يدید.. زنن  یحرفو نم نیوقت ا چیخواهر و برادر ه هی -

 یچرا بهش ب.. نسبت به تو داشته باشه  شتریب یلیخ دیشا یاحساس رو ، حت نی؟ اونم هم ياش گرفت ، چقدر ناراحت شد

 راحت بشه ؟که نا یکن یم یمحل

 :گفت  یتفاوت یباال انداخت و با ب يا شونه

تونم  یمن خودم م! ِ من بدونه  اریخودش رو صاحب تام الخت دینبا.. دخالت کنه  میمسائل زندگ يهمه  يدوست ندارم تو -

 !کنم  یزندگ

ناراحتم  یکه حساب نیبا ا. درست کنم و برنجونمش  یخونه ام نشسته ناراحت يکه تو یخواستم وقت ینم. نگفتم  يزیچ گهید

اما سکوت کردم و گذاشتم تا خودش با خودش کنار . دادم  یگرفتم ، حتما بحث رو ادامه م یخودم رو نم يکرده بود و اگه جلو

 . ادیب

 یاومد و من و پرهام حساب یمختلف از آشپزخونه م يچند تا بو. شام صدامون کرد  يتموم شده بود که پرند برا فوتبال

 ! کرد  یکه داشت چه کار م میو شده بودکنجکا

کوکو .. کتلت .. بادمجون . نوع غذا درست کرده بود  نیچند! دهنم باز موند  يغذا خور زِیم دنی، با د میبه آشپزخونه رفت یوقت

آترا رو  يکرده بود و غذا نییتز ییبایسفره رو به ز...  اریساالد و ماست و خ يبه اضافه ..  سیو سوس ینیزم بیس..  يسبز

 .. نشوندش  شیصندل يآترا رو از بغلم گرفت و رو. بود  گذاشتهمخصوصش  یِصندل يهم جدا ، رو

 !؟ مثال من شما رو دعوت کرده بودم  يدیقدر زحمت کش نیبود آخه ؟ چرا ا يچه کار نیا -

 :و گفت  دیخند پرند

که  نینه ا.. مهم دور هم بودنه ! نداشت که  يکار.. شد  یساعت پخته م مین يتو نایکدوم زحمت ؟ هر کدوم از ا.. نه بابا  -

 .. ! زبانهیم یدعوت کرده و ک یک
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خودشون رو  یو اصل یغذا ها طعم واقع يهمه . بود  یالحق که دست پختش عال.  میو مشغول شد مینشست زیدور م همه

 .درست کرده بود  یداشتن و همه رو عال

 !فست فود سفارش بده  دیبا شهیکنه و هم یکارا نم نیخونه از ا يگفت که تو یم کرد و یبه به و چه چه م یهم ه پرهام

 رونیو پرند هم با خنده ب ادیآشپزخونه ب يتو گهیحق نداره د یبعد از شام گفتم که کس. شد  يخنده و صحبت سپر يتو شام

.  میشد ونیزیتلو يهمه مشغول تماشا. م وسط گذاشت زیم يها رو به هال بردم و رو لیظرف بزرگ انار ، هندوانه و آج. رفت 

 :ساعت ، پرند گفت  میبعد از ن

 ؟ نیخونه کتاب حافظ دار يتو -

پرند رو . هال ، کتاب رو برداشتم و به دستش دادم  يِ گوشه  کیکوچ يمثبت تکون دادم و از کتابخونه  يبه نشونه  يسر

 :کرد به پرهام و گفت 

 ؟ رمیبرات فال بگ يخوا یم -

 :گفت  یتفاوت یبا ب پرهام

 .. ندارم  ياعتقاد زایچ نیمن به ا -

 :نگاهش رو از اون گرفت و به من گفت  پرند

 ؟ یشما چ -

مثبت تکون دادم و اون  يبه نشونه  يکه ناراحت نشه و ذوقش نخوابه ، سر نیاما به خاطر ا.. نداشتم  يمنم اعتقاد راستش

 .. و آترا  ندهیآ.. ذهنم اومد  يتو زیبستم و فقط دو چچشمامو . کنم  تیکتاب رو به دستم داد تا ن

 :شروع کرد به خوندن  فشیقشنگ و ظر يپرند کتاب رو گرفت و با صدا. رو باز کردم و به دست پرند دادم  کتاب

 

 فرخ  يبود آشفته همچون مو... فرخ  يرو يدل من در هوا -

 فرخ  يکه برخوردار شد از رو...  ستیکس ن چیزلفش ه يهندو بجز

 فرخ  يبود همراز و هم زانو...  میاست آن که دا کبختین یاهیس

 فرخ  يقد دلجو ندیاگر ب... لرزان سرو آزاد  دیچون ب شود

 فرخ  ينرگس جادو ادیبه ...  یشراب ارغوان یساق بده

 فرخ  يچون ابرو وستهیز غم پ...  یشد قامتم همچون کمان دوتا

 فرخ  يزلف عنبربو میشم... خجل کرد  يمشک تاتار مینس

 

لب ، با  ریز. شد  رهیغرق در فکر من خ ينگاهش رو از کتاب گرفت و به چشم ها.. چند لحظه خاموش شد  يبرا صداش

 :که بتونم بشنوم ، زمزمه کرد  ییصدا
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 فرخ  يدل من سو لیبود م...  ستیدل هر کس به جا لیاگر م -

 فرخ يوچو حافظ بنده و هند... همت آنم که باشد  غالم

 

 :تمام شدن شعر ، پرهام گفت  با

 !؟ مثل تخته نرد  میراه بنداز یسرگرم هی هینظرتون چ..  دمینفهم یچیمن که ه -

تخته نرد  يتو ادیز.. کنه  يو برنده با پرند باز میکن يقرار شد من و پرهام باز.  ارمیبهش زدم و رفتم تا تخته رو ب يلبخند

رو  لیظرف انار و آج. کنم  ياونو بردم و قرار شد که با پرند باز! کردم  یم ي، از پرهام بهتر بازبود  ینبودم اما هر چ يحرفه ا

 ..  میکرد یم ي، هم باز میخورد یم و هم میگذاشته بود نیزم يرو

ر رنگش رو پشت سرش بافته بود و چند تا يقهوه ا يموها. شد  دهینگاهم به موهاش کش.  ختیروبروم نشست و تاس ر پرند

 یاش اسک قهی.  دیرس یانگشت هاش م يتا رو ناشیتنش کرده بود که آست یرنگ یصورت وریپل. بود  ختهیصورتش ر يهم تو

 دشیصورت سف ي، تو یشیآرا چیاش ، بدون ه رهیِ ت یآب يو چشم ها بودزده  یرژ کمرنگ. بود و چونه اش هم پوشونده بود 

 ایکردم که شونزده  ی، فکر م دمشید یکالسم و ترم سوم نم يکه اگه تو يطور. زد  یبچه م یلیصورتش خ.زدن  یبرق م

 ...هفده سالش باشه 

 : امیپرند باعث شد که از فکر در ب يصدا

 استاد ؟ -

! کرد و با دقت تمام باعث شد که من ببازم  ياونم بدون حرف دوباره شروع به باز. شد  يتکون دادم و حواستم جمع باز يسر

 :، پرند تخته رو جمع کرد و گفت  ينِ بازبعد از تموم شد

 .. دیباز یاز همون اول هم معلوم بود که با من ، م ی، ول دیپرهام بلد نبود که شکستش داد -

 :و گفتم  دمیخند

 !کردم  ییحکم چه غوغا يکه تو يدیاما د.. دم  ینشون نم یچندان توجه ییابتدا يها يمن به باز -

 :کرد و گفت  یبگه که پرهام به ساعت نگاه يزیو خواست چ دیخنداون روز ،  يادآوریبا  پرند

 ..وقته  رید..  میبر دیبا گهیپرند د -

 . تشکر کرد  زیشده ، بلند شد و بابت همه چ ازدهیهم که متوجه شد ساعت  پرند

 ! يلطف کرد یپرند جان ؟ شما امشب حساب هیچه حرف نیا -

کردم که خوب  هیبه هر دو تاشون توص. و به سمت در رفتن  دیآترا رو بوس.  دیلب هاش نشست و کتش رو پوش يرو يلبخند

درو باز کردن و خواستن برن که همون موقع ، آوا از آسانسور .. زمان ، فکر نکنن  نیا يمسائل تو ي هیدرس بخونن و به بق

 ....خارج شد 
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کردم و گفتم  یکوتاه يسرفه . کردن  یهم نگاه م گفتن و به ینم يزیکدومشون چ چیه. به پرند انداخت  ینگاه مشکوک آوا

: 

 ؟ یخوب.. سالم آوا  -

 :بهم بده  ینگاه سردرگمش رو از پرند گرفت و به من نگاه کرد تا جواب آوا

 .. یمرس... سالم داداش  -

انداخت و  نییرو پا سرش.سالم کنه  دیکه با دیپرند زودتر از آوا به خودش اومد و فهم.  دینگاهش به سمت پرند چرخ دوباره

 :گفت 

 .. سالم  -

 :به حرف اومدم  عیاز سالم کردن ِ پرند ، سر بعد

 .. از دانشجو هام  یکی.. پرند هستن  شونیا.. آوا جان  -

 :رو به سمت پرهام نشونه گرفتم و گفتم  دستم

 .. برادرشون .. هم آقا پرهام  شونیا -

 :بعد با نشون دادن ِ آوا گفتن  و

 ..هرم آوا خوا -

 :پرند به سمت من برگشت و گفت . هم تکون دادن  يبرا» خوشوقتم «  يبه نشونه  يسر همه

 ..فعال خدانگه دار .. از زحمت هاتون  یمرس -

طور ،  نیهم.. داخل  ادیدر کنار رفتم تا آوا ب يبعد از رفتنشون از جلو. کردم و اونا سوار آسانسور شدن  یپرهام هم خداحافظ با

 .به سمت هال رفت  یبعد از چند لحظه ، وارد شد و بدون حرف. داد  ینشون نم یعکس العمل چیر بهم زل زده بود و هد رونیب

 :گفت  يبلند يدرو ببندم که با صدا خواستم

 .. انیدارن م نایدرو نبند مامان ا -

 :مقابلش نشستم و گفتم . زده بود  مبل نشسته بود و بهم زل يبا حالت طلبکارا رو. باز گذاشتم و به سمت هال رفتم  درو

 ! یجا ؟ تو که مهمان داشت نیا نیشد اومد ی؟ چ يچطور -

 :و سرکشش رو بهم دوخت و سرد گفت  یمشک يچشما

که مهمان  میدونست ینم!  میبهش بزن يسر هی میبر.. کنه  یمامان گفت پسرم تنهاست و داره کار م.. رفتن  نایحامد ا -

 .. يچوندیو اون جا رو پ یداشت

 :و با اخم گفتم  يجد. زد  يآخر رو با طعنه گفت و پوزخند ي جمله

بود که  یپسرِ همون کس نیا..  یکن يخودیفکر ب ستیالزم ن.. در ضمن !  دمیامشب رو بعد از حرف زدن با تو چ يبرنامه  -

 .. خواهرش هم دانشجومه ! درس بدم  یحامد گفت بهش خصوص
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 :تکون داد و گفت  يسر

 !نشونت و ولت کنه  يبه نابود گهینفر د هیحواست باشه که  یول..  ستین حیالزم به توض.. نداره  یمن فرق يراب -

 رترید نیمامان بچه ها رو برده بود مغازه و واسه هم ایگو. بهش ندم  یمامان و بچه ها باعث شد بلند بشم و جواب يصدا

 . اومدن 

دادم ،  یجواب سواالشون رو م یهر از گاه. رفتن و افتاده بودن به جون آترا  یم نییاز سر و کولم باال و پا ایمیو ک يکسر

 ..انداختن  یدادن و ابرو باال م یهم سر تکون م يبرا یحواسم سمت مامان و آوا بود که ه شتریب یول

 :ه ها ، رو به مامان گفتم بعد از رفتن بچ.  میحرف بزن میکنن و ما بتون ياتاق آترا تا با هم باز يها رو فرستادم تو بچه

 ؟ نیزن یو با چشم و ابرو حرف م نیانداز یواسه هم ابرو باال م یشما دو نفر چتون شده که ه -

 :هول گفت  مامان

 باشه مگه ؟ يزیچ دیبا -

 :گفت  آوا

 باز هم مثل گذشته خودشو نابود کنه ؟ دیذار ی؟ چرا م دیکن یمامان ، چرا ازش پنهان م -

 :زد ، گفتم  یاز شکستم حرف م یکه آوا غرورمو به حراج گذاشته بود و به راحت نیبه خاطر ا ، تیعصبان با

 یبهت ب دیو نبا یخونه ام نشست يدرسته که تو.. و احترامت واجبه  يدرسته که ازم بزرگتر..  زمیخواهر عز.. آوا خانم  -

 یخودتون هم م..  مهیسکوت کردم ، نشون از صبور شهیاگه هم دیفکر نکن..  یگ یم یاما حواست باشه چ! بشه  یاحترام

 ! دیسرم نکوب يمسئله رو تو هی یپس خواهشا ه! نبودم  یوقت آدم با اعصاب چیکه من ه دیدون

 :گفت  يبلند يبلند شد و با صدا. سرخ شد  تیاز حرص و عصبان آوا

 !ندارم  تیبه تو و زندگ يکار گهید .. ایمثل سان یکیاصال دوباره برو سمت ! ، بکن  یبکن يخوا یم يهر کار -

 :رو به مامان ادامه داد  بعد

 !، منتظرتونم  دیایشما هم هر وقت صحبتاتون با پسر گلتون تموم شد ب..  نیماش يتو رمیمامان خانم من م -

 :سمت اتاق آترا رفت و گفت  به

 .. رونیب نیایب..  دیبچه ها زود باش -

 :گفت بلند شد و با اعتراض  يکسر يصدا

 ! میکن یم يباز میما دار.. ا مامان  -

 :گفت  يحرف کسر يدر ادامه  انایک

 ! دینیبش گهید کمیفقط .. مامان  گهیراست م -

 :نگفتن  يزیچ گهیبا حرف آخرِ آوا ، د اما

 !زود ..  دیگفتم پاش -
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. به اتاق رفتم و آترا رو بغل کردم .  دیرفت و درو بهم کوب رونیاز خونه ب یهم دست بچه ها رو گرفت و بدون خداحافظ بعد

 دمیموهام کش يتو یدست.. دادم تا بخوابه  یرفتم آروم آروم تکونش م یهمون طور که به هال م. چشماش پر از خواب بود 

 :اما نشد و در آخر با حرص گفتم .. کردم خودمو کنترل کنم تا ناراحتش نکنم  یسع... ورو به مامان کردم 

 و بره ؟ زهید ؟ اومد اعصاب منو بهم بردخترت چش بو -

 :خاص و مادرانه اش ، گفت  یبا مهربون. کنارم نشست و دستمو گرفت  مامان

!  شیچونیپ یخونه اش و به قول خودش م يرینم نهیب یم یوقت شهیاز دستت ناراحت م! حق بده بهش .. قربونت برم  یاله -

 ! یات رو تباه کن دهنیخواد دوباره آ ینم.. طرف هم نگرانته  هیاز 

حواسم هست که .. کنم  یم میرو وارد زندگ یحواسم هست که ک.. دختر دارم  هی!  ستمیبچه ن! سالمه  یمن س.. ! مادر من  -

 ! کنم  یچه کار م

من جا ؟ رابطتون چطوره ؟ پسر  نیبود که امشب اومده بود ا یدختر ک نیا یول.. درست مادر  نایا يهمه .. دونم  یآره م -

 یکه م یبه من بگ دینبا یعنی!  يندار یمخصوصا تو رو که سر و سامون.. شما رو دست من سپرده  امرزتیپدر خدا ب.. مادرتم 

 ندارم ؟ تیتو زندگ یحد هم حق نیدر هم یعنی؟  یچه کار کن يخوا

. مامان رو نداشتم  یل ناراحتتحم. آغوشم گرفتم  يجلو رفتم و سرشو تو. انداخت و قطره اشکش رو پاك کرد  نییرو پا سرش

 ...وجه  چیبه ه

 ينقش بد چیدختر ه نیا.. نکن  هیگر يخودیپس لطفا ب..  ینمیزتریکه عز یدون یخودت م.. قربونت برم  یاله.. مادر من  -

 .. مه فقط دانشجو.. ! انجام بدم  يکار نیهمچ ادینه من دلم م.. برسونه  یبینه اون قراره بهم آس.. نداره  میتو زندگ

 :زد  ینیاومد و لبخند غمگ رونیآغوشم ب ياز تو مامان

 !واسه مهناز خواستگار اومده بود  شبید.. بود  يا گهید زیجا اومدن چ نیقصدم از ا -

 ..  دمیجلوم کش زیم يدادم و پاهامو رو هیمبل تک به

 خب ؟ -

 :ادامه داد  جانیبا ه مامان

سال اول ازدواجش ، شوهرش فوت  يفقط کم شانس بود و تو..  شیشناس یکه مخودت ..  هیدختر خوب یلیپسرم مهناز خ -

 !کنه  ی، خاله ات قبول م میبذار شیمطمئن باش هر وقت که پا پ.. آترا باشه  يبرا یتونه مادر خوب یبه نظرم م! کرد 

ام رو فشردم و  قهیطرف شق با انگشت اشاره و شستم ، دو. خمار شده بودن  یچشمام از خستگ.  دمیکش میشونیبه پ دستمو

 :گفتم 

 ؟ گهید یاالن منتظر جوابم من.. مامانِ من  -

 :کلمه گفتم  هی يام برداشتم و تو قهیشق يدستمو از رو.. مثبت تکون داد  يبه نشونه  يسر مامان

 !نه  -
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 آخه چرا ؟ -

خوام بعد ها سر  ینم!  رمیگ یزن نم لیامگفتم که سرم بره از ف یم شهیمن هم!  نیهم!  ستیخوام ن یکه من م یمهناز اون -

 !شما و خواهرت رو خراب کنم  نیب یکیهر مشکل کوچ

 ..جوابم همونه  تیدونست که هر چقدر هم اصرار کنه ، در نها یم.. نگفت  يزیچ مامان

 :آترا زد و بلند شد  یشونیپ يرو يا بوسه

 .. منتظره  رونیآوا ب.. پس من برم  -

 :شدم و گفتم  بلند

 ..شب هم بهت بد بگذره  هی.. رفت  یاون م.. حاال  يموند یم -

 :و گفت  دیبوس صورتمو

 .. یراست... کمکش کنم خونه رو مرتب کنه  دیآوا دست تنهاست با.. برم خونه  دی؟ با هیچه حرف نیا.. قربونت برم پسرم  -

 :به سر و وضع خونه انداخت و گفت  ینگاه

 !خونه ات بکش  نیبه ا یدست هیپسر ؟  هیچه وضع نیا.. نگاه کن .. نگاه کن  -

 :گفتم  یو با خستگ دمیکش یکه مامان دوباره شروع کرده بود ، آه نیخاطر ا به

خونه رو  یگیشما م! کنم غذا بخورم  یوقت نم یقدر مشغله دارم که گاه نیبعدشم ا.. من صبح تا عصر سر کارم ... مامان  -

 کن ؟ زیتم

 :و در همون حال گفت  به سمت در رفت مامان

 .. شناسمش  یوقته که م یلیخ.. جا رو مرتب کنه  نیا ادیسر ب هی گمیکمکم ، م ادیکه م یخانوم نیپس من به ا.. باشه  -

 :کردم و گفتم  یاخم

 ... ! ادیبه خونه ام ب يا بهیغر چیخوام ه ینم..  ینه مرس -

 !خوبه  یعنیگم خوبه ،  یمن م یوقت.. نباش نگران .. شناسمش  یدو ساله که م گمی؟ م هیچ بهیغر -

 !مامان  -

 :و گفت  دیکش یپوف مامان

 .. حساس نباش  نقدریا! شناسمش  یم!  ستیدستش کج ن گمیم..  يریگ یم رادیپسر چقدر ا -

 ..کلمه گفتم باشه  هی يتو. مخالفت و بحث کردن نداشتم  يقدر خسته بودم که حوصله  نیا

 :کنه ، گفت  میکنه و عصب هیمنو به خاطر رفتارم با آوا تنب یداشت حساب که اون شب قصد مامان

 یطور حرف نم نیهم باهاش ا گهیو د ياریاز دلش در م.. خواهرت  يخونه  يایو م يخر یدسته گل م هیدر ضمن فردا  -

 ! یزن

 :زدم و گفتم  يلبخندکه دو تا دسته گل بخرم ،  نینکردن به ا دایپ ازیخاطر ناراحت نکردن مامان ، و ن به
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 .. گهیامر د.. چشم  -

 :رفت و گفت  رونیاز در ب مامان

 .. داره  ازیسرپناه امن به نام مادر ن هیو به  شهیحواست باشه که داره بزرگ م.. بهش توجه کن  شتریبچه باش و ب نیمراقب ا -

، به سمت آسانسور  یو بعد از خداحافظ دیخند ..بهم غر زده  یکه حساب دیخودش هم فهم.. نگفتم  يزیزدم به مامان و چ زل

 .. رفت 

تخت دراز  يدر آوردم و بعد از بستن چراغ ، رو رهنمویپ. مبل برداشتم و به اتاقم رفتم  ياز قفل کردن در ها ، آترا رو از رو بعد

 .. چشمام ظاهر شد  يخواب ، جلو يبغلم فشردم و با نوازش موهاش ، کم کم رنگ خاطرات ، به جا يآترا رو تو.  دمیکش

***** 

آب ، متوجه  يصدا دنیانداختم و با شن یچشم به اتاق نگاه ياز گوشه . بشم  داریباعث شد از خواب ب لمیزنگ موبا يصدا

 .. حمامه  يتو یشدم که سان

 :بدون نگاه کردن به شماره ، جواب دادم . رو برداشتم  لیدراز کردم و موبا دستمو

- yes ? 

 .. یلع ریالو ام -

 :، گفتم  دمیکش یبه موهام م یکه دست یتخت نشستم و در حال يحامد ، رو يصدا دنیشن با

 ؟ يچطور.. سالم حامد  -

 :گفت  یحال یبا ب. گرفته بود  کمی صداش

 ؟ چه خبر از کالسات ؟ يتو چطور.. خوبم  -

 .. دارم طیبل گهیده روز د يکارامو کردم و برا..  ستین یخبر خاص..  یسالمت -

 :گفتم  یبا نگران.. اون سمت خط فقط سکوت بود و سکوت .  دمیحامد رو نشن يصدا گهید

 حامد ؟ -

 :نفسش رو فوت کرد و گفت  حامد

 جانم داداش ؟ -

 شده ؟ يزیچ -

 .. ستین یخاص زیچ.. نه .. نه  -

 :کوتاه ، ادامه داد  یاز مکث بعد

 ..  مارستانیب مشیبرد.. حالش بهم خورد  کمی شبیراستش بابا د -

 : دمیاضطراب و ترس پرس با

 ؟ قایشد دق یچطوره حاال ؟ کدوم بخشه ؟ چ.. خب  -
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..  هیفعال بستر..  مارستانیب مشیآورد.. فشارش باال بود .. کنه  یو سرم درد م ستیخوب ن ادیگفت حالم ز یاز سر شب م -

 .. شهیمرخص م گهیامروز د

 : دمیپرس یکالفگ با

 ؟ یمن نگفتچرا زودتر به  -

حاد نبود که  ادیوگرنه ز... از دستمون  ینش یبهت گفتم که بعدا شاک.. ؟ نگران نباش  يانجام بد یتونست یم يآخه چه کار -

 .. یبدون يبخوا

 يتو یفرق چیحرفاش ه نیاما ا. کرد که نگران نباش و حالش بهتره  حتمینص یکل. و بعد قطع کرد  میحرف زد گهید کمی

 يسپر گرنیبا م دیدونستم که امروز رو با یم.  دیکش یگرفته بودم و سرم سوت م یبیاسترس عج. کردن  یمن جادیحالم ا

 . فکر به سرم زد  کیچشمام گذاشتم وهزار و  يومچم رو ر. تخت افتادم و چشمامو بستم  يرو. کنم 

سرم نشسته  يباال یبا نگران. کردم  ینگاه یچشمام برداشتم و به سان يصورتم ، مچم رو از رو يتو یشدن دست دهیکش با

 ..کرد  یبود و صورتم رو نوازش م

 .. ، نگران شدم  يرو تخت افتاد يطور نیا دمی؟ د یخوب..  زمیعز ریصبح بخ -

 :صورتم بود ، گرفتم و گفتم  يرو که رو دستش

 ..کردن  شیبستر.. گفت بابا حالش خوب نبود .. حامد زنگ زد  -

 :نگران شد و گفت  اونم

 چرا آخه ؟.. بابا  يا -

 .. نداده برام  حیتوض یدونم که درست و حساب یم یول.. فشارش باال بود  گهیم.. دونم  یچه م -

 :دستش رو دور گردنم تاب داد و گفت . بغلم جا گرفت  يو تو دیخودش رو به سمتم کش یسان

 .. ارین تو سرِ خودتو درد..  ستین يزیانشاهللا که چ..  زمینگران نباش عز -

 : دمیو داد کش ستادمیکنار پنجره ا. تخت بلند شدم  يرو کنار زدم و از رو ی، سان یوسردرگم تیعصبان با

 ...؟ ولم کن بابا  ارمیسرِ خودمو درد ن یگ یو تو م مارستانهیبابام تو ب -

 دنیو داد کش گاریو با سوزوندن سکردم حرصم ر یو سع رونیب دمینخ کش هی..  رشیبرداشتم و زدم ز زیاز سر م گارمویس پاکت

بابا ،  يبرا یفعال نگران.. رنجونم  یرو م یکارام ، سان نیکردم که با ا یفکر نم نیاعصابم خورد بود و اصال به ا.. کنم  ی، خال

 ...مهم تر بود  يزیاز هر چ

نکردم و همچنان  یتوجه.. نشست  شونه ام ياز پشت رو یانداختم ، دست يگاریجا س يرو هم تو گاریس نیکه سوم نیاز ا بعد

 : دیچیگوشم پ ي، تو یلوند و نازك ِ سان يخونه ، ادامه دادم که صدا يجلو يمنظره  يبه تماشا

 .. نمیرو بب تیمن دوست ندارم آشفتگ.. دلم  زیعز -

 :ت و گفت کتفم کاش يرو يآروم بوسه ا.. هوا گرفت و فشرد  يرفت ، تو ینخ م نیرو که داشت به سمت چهارم دستم
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دونم که االن  یم...  زمیتخت تا سر دردت بهتر بشه عز يدراز بکش رو ایب.. کنه  یها فقط سردردتو بدتر م گاریس نیا -

 !شده  رتیگ بانیدوباره گر گرنیم

 ينمدار ، داشت تو ياونم همچنان با حوله و موها. انداختم و به حرفش گوش دادم  يرو گوشه ا گاریحرف ، پاکت س بدون

 :گفتم  يگرفته ا يبا صدا.. زد  یخونه قدم م

 .. يخور یسرما م.. برو لباستو بپوش  -

 :زد و گفت  میشونیپ يرو يا بوسه

 .. ارمیتو استراحت کن تا برم برات قرص ب..  زمیباشه عز -

 یکس نم چیه.  هم قفل کردم و به فکر فرو رفتم يپاهامو تو. بالش گذاشتم و چشمامو بستم  يحرف ، سرم رو رو بدون

 یفکر م نیتمام وجودم شده بود مغز و به ا.. کنه  یم دایپ ی، چه حال دنیغربته و بهش خبر بد م ينفر تو هی یکه وقت دیفهم

 .. کنن  یرو ازم پنهان م یچش شده و چ قایکنن ؟ بابا دق ی؟ چه کار م ستنه یتیچه وضع يتو نایکردم که االن مامان ا

 زیشناختم و مطمئن بودم که همه چ یحامد رو م. اومد  یو استرس دهنده خوشم نم مهینصفه و ن يخبر ها نیوقت از ا چیه

 .. رو ، بهم نگفته 

بعد هم .. خوردمش  یقرص رو به دستم داد و منم بدون حرف.. قرص ، کنارم نشست  هیآب و  یوانیبا ل ایبعد ، سان قهیدق چند

 .. کم کم به خواب رفتم و با نوازش دستش ،  دمیآب رو سر کش وانیل

 

 وجـــود هــــر مرد،  در

 ... نیبب يچهارساله ا يبچه  پسر

 خواهد، یو توجه م یاز تو فقط مهربان که

 ...نوازشش کن ر،یآغوشش گ در

 ،یرا راحت کن که هست الشیخ

 ،يرو ینم ییجا

 !!!حاصل کند  نانیرفتار کن که اطم يطور

 ستند،یمهم ن تیبرا گرید يمردها

 ...کند  ینگاهت را دنبال م ریمس یبا نگران یوقت

 :اوریمهمانش کن و بگو، به زبان ب يو به لبخند برگرد

 ! نمیبیفقط تو را م من

 ... !متولد خواهد شد  يمرد انیم نیدر ا و
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*** 

 

 يا گهیقدم د یعصب. نداشت  یجواب چیاما ه.. گرفتم  یمحدثه رو م يرفتم و مدام شماره  یدانشگاه رو راه م يراهرو تمام

 ..مهد مونده بود  يوقت کالس بود و آترا تو. برداشتم و به ساعت نگاه کردم 

مراقبتشو به من داده بودن و من هم حق مخالفت  يبود ، اجبار ومدهیاز همکارا ن یکیاما چون .. قرار بود زودتر برم  امروز

نظافت  يداده بود و گفته بود که برا دیچون مامان به اون خانم ِ کل خونه ، میقرار بود امروز برم دنبال آترا و زودتر بر. نداشتم 

 .. بره 

 یم..  رهیبد نم يجا..  ستیدست کج ن.. گفت نگران نباش .. نده ، من خودم خونه ام  دیگفتم که مادر من کل یچ هر

 .. شناسمش 

آوا هم که از همون .. بهش بگم بره دنبال آترا داد تا  یشد ، محدثه جواب نم یگرفته م دهیاون هم که مهم نبود و ناد حاال

 . داد  یشب ، جوابم رو نم

جفت کفش  هی،  یخال يراهرو يو بهش بگم بره دنبالِ آترا ، که تو رمیمامان رو بگ ي، خواستم شماره  دیهمه جا نا ام از

 .. دمیچشمام د يجلو

 :من ، سالم کرد و گفت  دنیا دب.. پرند بود . باال گرفتم و به صاحب کفش ها نگاه کردم  سرمو

 ! دیشده ؟ به نظر نگران يزیچ -

 :گفتم  نیمامان رو گرفتم و درهمون ح ي شماره

خوام زنگ بزنم و  یم.. تونم برم دنبالش  ینم.. سر کالس باشم  دیاالنم با.. مهد مونده و بهم کالس دادن  يآترا تو.. نه  -

 ..بگم برن دنبالش 

 :گفت  عیسر پرند

 .. !دنبالش  دیایتونم با خودم ببرمش تا بعدا ب یم.. خونه  رمیدارم م.. من برم دنبالش ؟ کالس ندارم  دیخوا یم -

 ..رو در آوردم  دمیدست کردم و دسته کل بمیج يفکر کردم و بعد ، تو یکم

 برات ؟ شهیزحمت نم -

 ..رسم  یقع مبه مو..  دینگران نباش.. ؟ دلم هم براش تنگ شده  هیچه حرف نیا.. نه  -

 :در آوردم و گفتم  دیرو از دسته کل دكی دیکل

 .. بزنه  يزیراستش نگرانم دست به چ.. نظافت اومده  ينفر برا هیچون ... خودم  يبرو خونه  ستین یپس اگه زحمت -

 :ادامه دادم  عیسر بعد

 .. يندار يالبته اگه کار -

 :رو از دستم گرفت  دیزد و کل يلبخند
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 ..نشده  ریتا د رمیپس من م.. ؟ باشه  هیحرفچه  نینه ا -

نگرانِ  ستیالزم ن گهیدونستم که با وجود پرند ، د یاز بابت آترا راحت شده بود و م المیخ.. و چشمامو بستم  دمیکش یپوف

 ...خاموش کردم و به سمت کالس راه افتادم  مویگوش.. خونه هم باشم 

. و کالس آروم شد  دیسر و صدا ها خواب يکه وارد شدم ، همه  یوقت. رفتم  مگاهیبلند سالم کردم و به سمت جا يصدا با

 . برگه ها رو به دست بچه ها دادم و خودم سر جام نشستم 

.. سرم رو بلند کردم و بهش نگاهش انداختم . از بچه ها باعث شد حواسم جمع بشه  یکیخوندم ، که حرکت  یکتاب م داشتم

 .کرد  یبه اون نگاه م یرکیز ریگرفته بود و داشت ز شیکف کفشش رو به سمت جفت دست

برگه اش گذاشتم و  يدستمو رو. ام ، هول شد و بهم نگاه کرد  هیبا حس کردن ِ سا. بستم و به سمتشون رفتم  کتابو

 .کم خودمو موقع تقلب نگرفته بودن . حالتش خنده ام گرفته بود  دنیبا د.. کُپ کرده بود  چارهیب.  دمشیکش

 شده ؟ يزیچ.. استاد  -

 :و گفتم  دمیشو کش برگه

 ! يطور نیخوره ا یم چیپات پ -

اونم  يبه سمت اون رفتم و برگه . بلند شد  شیجفت دست يخنده  يصدا. انداخت  نییحرفم رو گرفت و سرشو پا ي کهیت

 :گفت  ي، اون که دختر بود ، با حالت زار دمیکش

 کردم ؟ یآخه من چه گناه -

 :گفتم  یتتفاو یب با

 گهیتا د دینیش یکالس م نیهر دوتون ترم بعد سر هم!  يشما بود یمقصر اصل.. خواست به تو کمک کنه  یکه م نیا -

 ! دیاستادتون رو خر فرض نکن

که اعصابشون به  یو در حال يدیچند لحظه به هم نگاه کردن و بعد با نا ام. رفتم و نشستم  میاز حرفم ، به سمت صندل بعد

 .. بود ، کالس رو ترك کردن  ختهیهم ر

بود و  ینیسنگ کیتراف. رفتم تا زودتر خودمو به خونه برسونم  نمیزدم و به سمت ماش رونیاز کالس با سرعت از دانشگاه ب بعد

م پارك کردم تا بعدا پرند رو برسون رونیرو ب نیبه خونه ، ماش دنیبعد از رس. راه باشم  يتو یساعت هی بایباعث شد که تقر

 .. خونه شون 

و شروع کرد به غر زدن راجع به  دمیها د هیاز همسا یکیپاگرد اول بودم که  يآسانسور نشدم و از پله ها باال رفتم ، تو منتظر

 :در آخر هم گفت ..  تشیریساختمون و مد

 یاصال نم شونیا..  میبد شنهادیو به شما پ میریفرزاد بگ يرو از آقا تیریکه همه با هم ، مد میگرفت میما تصم.. تابان  يآقا -

 ... انیتونن از پس ساختمون بر ب

 :احترام گفتم  با
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 يفکر کنم فرد بهتر.. کنم ، ندارم  یدگیرو که به ساختمون رس نیمشغله دارم و اصال وقت ا یلیاما من خ..  دیشما لطف دار -

 ..بشه  دایپ

به در زدم تا پرند متوجه بشه  ي، اول تقه ا دنیادامه دادم و بعد از رسبه راهم . کرد و رفت  يشده بود ، تشکر دیکه نا ام اونم

 . انداختم و درو باز کردم  دیبعد کل... که اومدم 

 :گفتم  يبلند يصدا با

  ؟ ییبابا ییکجا.. من  يآترا -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com( این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

حس  يبرا..  یی، صداش بزنم و بپرسم کجا امیمامانه و از در م شیخونه پ يتو ایدنبالش  رمیم یشده بود که وقت عادتم

 .. ستمیخونه هست و تنها ن يتو یباور برسم که کس نیشد به ا یداشت ، باعث م یقشنگ

دادم و  یبراش انجام م دیکه با ییهاش ، با وجود تمام کارها ازیت ها و نهاش ، با وجود تمام زحم یرو با وجود تمام سخت آترا

 .عوضش کنم  زیچ چیخواستم و حاضر نبودم با ه یاز عهده ام خارج بود ، م

داره رو بهش نشون بدم ، اما به خودم قول داده  ازیکه ن يحس مادرانه ا يتونستم همه  یکه نم.. بود که مادر نداشت  درست

 .. داشته باشه  يوقت نذارم کمبود چیبودم که ه

 ...کنه  تشیبشه و بخواد اذ کیبهش نزد.. چه از نوع مونث .. ، چه از نوع مذکر  یمثل سان یوقت نذارم کس چیه

اومد و پرند هم طبق  یآترا م يخنده ها يصدا.  دمیاتاقش شن يبه سمت آشپزخونه برم ، که صداشون رو از تو خواستم

 .داد  یرفت و انگار داشت بهش غذا م یاش م معمول قربون صدقه

روبروم ، لبخندم شکست و  يصحنه  دنیبگم که با د يزیدر اتاق رو باز کردم و خواستم چ.. لبخند به سمت اتاقش رفتم  با

 ..دادم  هیتک واریبهت زده به د

با ... اما .. بودن  یسان يت چشم هاپر از بهت و ترسش که انگار حال يبه حالت چشم ها.. ثابت شد به حالت چشماش  چشمام

 ...حد و مرز چشم هاش بود  یِ ب یاهیکه س.. تفاوت آشکار  هیبا .. تفاوت  هی

دست هاش دور .. کنم  هیعقب رفت و نتونستم بهش تک یدر کم.. نبود و در بود  وارید.. دادم اما  هیکنارم تک واریرو به د دستم

 ..حس ِ من قفل  یب يچشم ها يکمر آترا خشک شده بودن و نگاهش تو

 .به جلو رفتم  یگاه محسوبش کرد ، برداشتم و قدم هیشد تک یکه به اجبار هم نم يدر يدستمو از رو.. خودم اومدم  به

به ابروم انداختم و جلوش  ینیچ. شدن  یم سیفرار ، داشتن خ يشدن و در آرزو یتر از قبل م دهیهاش هر لحظه در چشم

 : ستادمیا

 ؟ یکن یم یجا چه غلط نیتو ا -
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برابر  ی، کپ شیلعنت يصدا..  دنیکش یرگم م يبود که رو یغیصداش انگار ت... کرد  یم تیمن و منش ، گوشم رو اذ يصدا

 :بود  یسان ياصل ِ صدا

 ..واســه .. و .. رستاد .. ر .. فر .. منو .. من .. نتون .. ما .. ما -

 هیپرند ، مثل .. کرد با فشردن دستاش ، دور مچم ، از خودش محافظت کنه  یسعو  دیآترا ترس.  دمیرو از دستش کش آترا

 ..گفت  ینم یچیکرد و ه یروزگار نگاه م يمسخره  شیخشک شده ، به نما يمجسمه 

 .. رونیگمشو ب -

 ..اما  -

ببرم  میپا رو از زندگ نیکه االزم بود  شهیهم يبار ، برا کیکنه ، اما  هیشد که آترا بترسه و گر یدادم مطمئنا باعث م يصدا

... 

 ! عیسر.. نکردم  رونتیتا ب رونیگمشو ب گمیم -

 ..آزرد  یمانند ِ خواهرش گوشم رو م غیت ينه صدا.. مقابلم بودن  یهم حالت ِ سان ي، نه چشم ها هیاز ثان يکسر يتو

 ..  ختیر یم فشیک يرو تو لشیترس ، داشت وسا هیشب یبا لرز و حس.. سرعت از اتاق خارج شدم  با

 ی، سان رانیروز قبل از اومدن به ا هی.. شناختم  یو قرمز ِ پوماش رو خوب م دیسف فیک.. مهمان لب هام شد  یعصب يپوزخند

 يدالر ها نیکه آخر... شد  گهید يها زیچ یلیو خ فیک نیرو انجام بده و حاصلش ا شییکایِ آمر دیخر نیخواست آخر یم

 ...رده منو خرج خودش کنه و برگ

 :دستمو دراز کردم و گفتم .. سرش رو بلند کرد و با ترس بهم نگاه کرد ..  ستادمیرفتم و مقابلش ا جلو

 ! دیکل -

که از در رد شد ،  یقدم نیبعد از اول..  رونیدرو باز کردم و منتظر شدم تا بره ب.. رو بهم داد  دیلرزون ، دسته کل يدست ها با

 ..  دمید یشده و چ یبودم که چ دهیتازه فهم.. و به هال رفتم  دمیدرو کوب

سرم  يتو يدیدرد شد.. چشمامو بستم و دستمو به سرم گرفتم . مبل نشستم و پاهامو دراز کردم  يرو..  دمیلرز یم دیب مثل

 ..کردم  یحس م

.. دخترم ساخته بودم  يبرا که یپناهگاه امن يتو.. من  يخونه  يتو.. ساعت  نیا.. امروز ..  یخواهر سان...  ياسکندر سها

 .. نظافت  يبرا.. کار  يبرا.. ها در امان نگهش داشته بودم  یکه از شر سان یپناهگاه يتو

باز شده بود و مادرم بهش  میپدر يناخواسته پاش به خونه  ایدو سال بود که خواسته .. شناخت  یسال بود که مامان رو م دو

 ...کرده بود  دایپ يادیاعتماد ز

 انتشیخ ادیشکست رو هر روز صبح ، با  يکه معنا یاز وقت..  دیکش شیبه آت مویزندگ یکه سان یدرست از وقت.. سالِ تمام  دو

 .. کمپ ، لمسش کردم  يو با بسته شدن دست و پام تو دمیچش
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 يبلند يو با صدا رمیخودم رو بگ ينتونستم جلو... شدن مغزم رو گرفتم  دهیپاش يهامو به دو طرف سرم فشردم و جلو پنجه

 .  دمیکش ادیفر

 ...کنه  تیشکا یکس ایبرام مهم نبود که آترا بترسه  گهید

... نشسته بود  یِ خواهر ِ سان فیکث يدستا يکه دخترم تو.. بد بود  نیا.. مهم بود ، که پناهگاه ِ امن دخترم لو رفته بود  نیا

 ...خودم سراغ نداشتم  ي هیتخل يبرا یهرا چیشد و ه یکه مغزم داشت منفجر م.. فاجعه بود  نیا

بهت نگاهش ذره ذره کم شد و به ترس .. با بهت نگاهم کرد .. جلوم نشست ..  دیبه سمت هال دو يا هی، سا ادمیفر يصدا با

 .. شد  لیتبد

 هیگر يصدا.. د محو ش هیسا.. بلند شد .. و دست بردار نبودم  دمیکش یم ادیمن هنوز فر.. جلو اومد  یکم.. عقب رفت  یکم

 .. شناختمش  یکه خوب م يا هیگر يصدا.. بلند شد 

 . دمیکش یم ادیجگر گوشه ام بلند شده بود و من هنوز فر ي هیگر يصدا

 .. آترا  يبرا یکابوس..  دمیقبل ، توش کابوس د قهیکه چند دق یاتاق.. به سمت اتاقش رفتم  اریاخت یشدم و ب بلند

.. و به خودم فشردمش  رونیب دمشیاز بغل پرند کش.. غلط و درستم  يتموم فکر ها يخت رواندا یاش خدشه م هیگر يصدا

 ..کردم  یو بدنشو غرق بوسه م دمیکش یتنش رو به درونم م يبا حرص و ترس از دست دادنش ، بو

... شدم  رهیمنم به آترا خ..  شد رهیآترا به من خ.. رفت  نیترس منم از ب.. ترس آترا کم شد ... منم آروم شدم .. آروم شد  آترا

 ...شدم  یآترا م يایدن دیمنم با.. من بود  يایآترا دن

نبود تا  یشده بود و کس کیهال تار.. شدم  رهیبه روبروم خ.. مبل نشستم  يبغلم بود ، به هال رفتم و رو يطور که تو همون

 ..روشن کنه  ینبود تا چراغ یبهتر که کس.. بود  کیبهتر که تار.. روشن کنه  یچراغ

ِ پر از  یاهیخواستم دخترم ، س ینم...  نهیمادرش ، بب هیشب يتنم ، شکستن پدرش رو با چشم ها يخواستم دخترم ، پاره  ینم

 .. نهیدرد چشمامو بب

 ... دمیرس یخوردم و به تالطم م یبر م یبه موج ِ سان یبود و من غرق در خاطراتم ، ه دهیآغوشم به آرامش رس يتو آترا

**** 

 :به اطراف کردم و گفتم  ینگاه

 حامد پس بابا کجاست ؟ -

 .. دمیکرد که نفهم یکرد و فکر م یرو حس کردم اما اون منو خر فرض م شیتلخ.. زد  یلبخند تلخ حامد

 ..منتظرته .. خونه اس  -

استقبالش  يبرا یکس. رفت  یوجبا غم به من و خانواده ام نگاه کرد و بعد به سمت در خر یسان.. سمت راستم نگاه کردم  به

از اون به  شتریاما حامد و مامان نگذاشتن ب..  دمیکش یشدم و پوف ی، عصب شیناراحت دنیاز د. ناراحت بود  یبود و حساب ومدهین

 .  میرفت نیشفکر کنم و همه به سمت ما يزیچ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Doni.M  –الهه ناپاك                             

wWw.98iA.Com ٨٧ 

اون .. کرد  یبار ، اشکاشو پاك م هی قهیقهمه آروم بودن و مامان هر چند د.. نکرد  یکس صحبت چیبه خونه ، ه دنیرس تا

 ..داشته باشم  يا گهیخواستم تصور د یکردم و نم یم یتلق دنمیفکر خودم ، اشکاشو به خاطر د يلحظات ، تو

رو  نیحس ا. اومد  جانیخونه ، دلم به ه کیکوچ اطیح دنیوارد شدم و بعد از سال ها ، با د.. انداخت و درو باز کرد  دیکل حامد

 !به خونه .. برگشتم  یتم که به زندگداش

از راهرو گذشتم و با .  میآغوشم جا گرفت و با هم وارد خونه شد يمامان تو.. کردم  کشیمامان رو گرفتم و به خودم نزد دست

 :گفتم  يبلند يصدا

 بابا ؟ -

در .. اتاقش باشه  يحدس زدم که تو ..مامان و بابا رفتم  یِمیبه سمت اتاق قد. ازم جدا شد و به هال رفت  یبدون حرف مامان

 :دوباره گفتم .. اتاق باز بود اما بابا نبودش 

 ؟ ییکجا.. بابا  -

 : دمیپرس يبا کنجکاو.. جلو اومد  حامد

 ده ؟ یبابا خونه اس ؟ چرا جواب نم یمگه نگفت -

و  اهیس يها شیر يت و من توحامد روبروم نشس. هنوز منتظر جوابش بودم .  میدستمو گرفت و با هم به هال رفت حامد

 ..گشتم  یبلندش ، دنبال جواب م

 :دفعه از جا بلند شدم و گفتم  هی.. همه سکوت کرده بودن  يا قهیدق چند

 ؟ دیمنو ؟ بابا کجاست ؟ چرا همتون ساکت دیمسخره کرد -

 یآروم يبا صدا.. م گرفت گاه سرش کرد و چشماشو از هیزانو هاش ، تک يدستاشو رو..  دیمبل جلو کش يخودشو رو حامد

 :گفت 

 .. ریبابا رفت ام -

 ..خواستم  ینم.. بلندش رو بفهمم  يها شیر لِیخواستم دل ینم. به هم فشردم  پلکامو

 ؟ تیکجا رفته ؟ رفته مسافرت ؟ مامور -

. رفت  جیسرم گ زانو هام سست شد و. باشم  الیخوش خ دیمردونه و لرزش شونه هاش ، بهم نشون داد که نبا ي هیگر يصدا

 چیبشم و ه داریب یخواب لعنت نیخواستم از ا یم.. پلکامو به هم فشردم  يشتریبار با شدت ب نیو دوباره ، ا نیزم يافتادم رو

 ...گوشم  يکس نبود تا بزنه تو

 حامد ؟ یگیم یچ -

حامد بلند . ب قند ، هال رو ترك کرد و محمد هم به دنبال درست کردنِ آ دیمال یآوا شونه هاشو م.. کرد  هیشروع به گر مامان

 :زدم  ادیو فر دمیدستمو کش. بازوم رو گرفت  ریشد و ز
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!  دی؟ حتما شماها بهش نگفت امیدونست من دارم م ی؟ بابا کجا رفته ؟ هان ؟ مگه نم یگ یچه م يمعلوم هست دار چیه -

 ... نمشیکه بب رمیو م رمیگ یم طیکجاست ؟ بل تشیاصال کجا رفته ؟ مامور..  دیحتما شما ها نگفت

کرد  یمردونه و پر از غرورش رو پاك م يگرفت و اشکا یرو گاز م لشیسب ریفقط مدام لب ِ پنهان ز. گفت  ینم يزیچ حامد

 : دمیکش ادیدستمو به سرم گرفتم و با تمام وجود فر.. 

 بابا کجاست ؟.. حامد حرف بزن  -

 :فقط دو کلمه گفت  حامد

 .. خاك  ریز -

دستمو به سرم .  ستادمیپام ا يو رو دمیاما دستمو کش..  نیزم يو بشونم رو رهیکرد دستمو بگ یحامد سع.. جا بلند شدم  از

 . گرفتم و تمام خونه رو گشتم 

 بابا ؟ -

..  کمرم رو هم.. نبود و نبودنش ، غرومو شکست .. شد  یم دهیسرم کوب يپتک ، تو هینبود و نبودش مثل .. شد  ینم دایپ اما

 ...نبود و با نبودش ، نابودم کرد 

 .. خونه باور نکرد  یول یرفت تو«

 »..  ستمیمن ن..  یتو هست هنوزم

به ..  دنشیخونه ، با فکر نفس کش يموندم و با فکر بودنش تو یم کایکاش تا ابد آمر.. طور فکر کرد  نیشد ا یکاش م..  آره

 ..موند  یو بابا م.. خونه من بودم  نیا بیغا کاش هنوز ، تنها مرد.. دادم  یادامه م میزندگ

 :زد ، گفت  یکه دست محمد و آب قند رو پس م یو در حال هیبا گر مامان

فشارش رفته ..  مارستانیب مشیبا محمد برد.. کنه  یگفت سرم درد م..  دیاصال زجر نکش.. راحت رفت  یلیخ.. راحت رفت  -

اتاق بود و ما هم  يبود که تو یدو ساعت.. قدر مهمه  نیدونستم که ا یچه م.. ن نشه گفتم به حامد نگم که نگرا.. بود باال 

 ستیب يفشارش رو... کرده بود  يمغز يسکته .. اتاق  يتو ختنیدفعه همه ر هیکه  ، میمنتظر تموم شدن سرمش بود رونیب

 .. و هفت بود 

 :حامد ادامه داد .. ورتش نزنه ص يمامان رو گرفت تا تو يو دستا دیآغوش کش يمامان رو تو آوا

مدرکت  يخواستم کارا یو نم يایدونستم که تا چند روز بعد م یم..  میاومده بود يکه بهت زنگ زدم ، از خاکسپار يروز -

 ..نگفتم  يزیچ نیهم يبرا..  يایو ب یتموم رها کن مهیرو ن

دادم و  یچشمام فشار م يشستم رو ، رو يانگشت ها.. ل از قب شتریدوباره ب..  شتریب.. با دستام گرفتم و فشار دادم  سرمو

 .. عمرم ، به هق هق افتادم  يبار تو نیاول يو برا هیگر ریبلند زدم ز يبا صدا..  رمیخودم رو بگ يباالخره نتونستم جلو

 

***** 
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پرند ، متوجه  دنیا دب.. انداختم  یسرم رو کج کردم و بهش نگاه... کنارم نشست  یساعت بعد ، حس کردم کس مین حدود

 ..اومدم  رونیمتوجه اتفاقات شدم و از فکر ب... اطرافم شدم 

 .. جا فکرتو  هی.. خوام جا بذارم  یم

 ..تختش  يتا بذارمش تو دیآترا رو بد -

 :رو به خودم فشار دادم و گفتم  آترا

 ..نه  -

 ..گفتن  یم نویِ چشماش ا يکنجکاو...  از چشمام بفهمه يزیچ هیخواد  یحس کردم م... شد  رهیلحظه بهم خ چند

 شیبگو که برسونمت خونه و آترا رو ببرم پ..  شهیاگه نم.. و برگردم  ییبرم جا دی؟ با یآترا بمون شِیپ گهیساعت د هی شهیم -

 ...خواهرم 

خودم در تکاپو بود  يمن ، به دستا يفاصلمون کم بود و نگاهش از چشما.. دستاشو آورد جلو و دو طرف کمر آترا گذاشت  آروم

.. 

 نداره ؟ یاشکال -

نداره اگه آترا رو بغل  یاشکال.. نداره  یتو اشکال يبرا.. نه ..  یعنیتکون دادم ، که  نیبه طرف يسر.. دستاش اشاره کرد  به

 ..  یو کنارش باش یکن

 

 همه کَست و شهیم ادیم بهیغر کیشب  کی

 

 … بهیغر کی شهیشب همه کَست م کی

 

 

 :کلمه اکتفا کردم  هیاما به ..  یآترا رو داشت میپا گذاشتن به حر يکه اجازه  یهست یبگم تو تنها کس خواستم

 ..نه  -

 :رو از دستم گرفت و گفت  آترا

 ..من مواظبشم ..  دیبه کارتون برس دیبر -

 يپامو رو.  رونیرفتم ب نگیکروشن کردم و از پار نویماش. رسوندم  نگیرو برداشتم و با سرعت خودمو به پارک نیماش چییسو

دندون لق رو  نیبا همه اتمام حجت کنم و ا.. با اونا .. با خودم .. فشردم تا زود تر به مقصدم برسم و اتمام حجت کنم  یگاز م

 ..  رونیبکشم و بندازم ب
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 يسر یعصب.. دادن  یمچشمام رژه رفتن و سالم نظا ي، جلو میزندگ اهیتلخ و س ي، تمام صحنه ها ابونیورود به اون خ با

 ..  دمیفرمون کوب يتکون دادم و با مشت رو

 ...پا بذارم هنوز  يتو هر کوچه ا «

 »... با منه  یاحساسِ ناگفتن هی

در  يو با مشت تو ستادمیا دیو سف اهیس يدر زنگ خورده  يجلو. شدم  ادهیپشت در درب و داغونشون پارك کردم و پ نویماش

 ..  دمیکوب

 : دیرس یز پشت در به گوش ما يمرد يصدا

 عروس ؟  ای ي؟ سر آورد هیچ -

مرد قد کوتاه و الغر ، که موها و  هیباز شد و  يبد يدر با صدا.. لبم نشست و منتظر شدم تا به در برسه  يگوشه  يپوزخند

از تمام .. جلوم ظاهر شد  یِ مشک فیکث يو پر از سوراخ ، با شلوار مردونه  دیِ سف یرهنیرپیز هیبود ، با  دیسف دیسف ششیر

گرفته  يبه باز مویکه ارثش ، زندگ یو نحس یعسل يچشم ها... مونده بود  شیعسل يصورتش ، فقط چشم ها يقسمت ها

 ..بود 

 ؟ یبه در تا منو بر انداز کن يدیهمه کوب نیا..  کیعل -

 :گفتم  يبلند يتر شد و با صدا قیپوزخندم عم.. در گذاشتم و کنارش زدم  يرو دستمو

 خراب کرد ؟ شویکه دخترت زندگ ویرفته کس ادتی؟  يآق اسکندر ادینم ادتینکنه منو  -

از خودش به جا  يزیبود که چ دهیاون قدر کش.. شد  یمشت جمع م هی يهم به اندازه  يصورتش تو دنیموقع خند..  دیخند

 :و گفت  دینا منظمش کش يها شیر يتو یدست... نذاره 

 ..  گهیتو رو که د.. شناسم  یور ممن دخترمم به ز -

 :خبر ، داد زدم  یِ از خدا ب یتوجه به اون عمل بدون

 ! رونیب ای؟ ب ییهرجا يدختره  یی؟ کجا ییکجا -

حرص و  يلرزش صدامو کنترل کردم و همه .. آب شده بود  سیخ کلمیو تمام ه دیبار یبارون به شدت م..  دیلرز یم صدام

 .. کردم  یشت کردن دستم خالحال گذشته ام رو ، با م

 ...، جلوم ظاهر شد  یو تاپ نارنج دیبا شلوار چسبون سف يِ هال اومد و بعد ، دختر يا شهیشدت در ِ ش دهیکوب يصدا

 ...رفتن  یکه با گذشت هر لحظه ، رو به آب شدن م..  خیچشمام شدن دو تا قالب ِ ..  دیبرق از کله ام پر.. شدم  مات

از پدرش رو ، به نگاه خسته و پر از درد  دهیارث رس يچشما.. نکرد  یحرکت گهینداد و د ياریپاهاش ..  ستادیا من دنیبا د اونم

 .. دوخت ، که دودمانش رو به باد داده بود  يِ مرد

 یاز خاطراتش م يسرم ، دنبال رد دیسف يتار ها نیکرد و انگار ، ب یبا بهت به من نگاه م.. دهنش گذاشت  يرو رو دستش

 ..گشت 
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 ؟.. تو  -

نشنوم و فقط ، بلند بلند .. کردم نشنوم  یسع.. هام بود  تیآور خر ادیاز حد زنونه و نازکش ،  شیب يصدا.. بهت خارج شدم  از

 ..بلندم پنهان کنم  يصدا ریتا شکستنم رو ، ز.. حرف بزنم 

 :داشتم ، گفتم  یطور که به سمتش قدم بر م همون

 یسع.. نفرست  میدنبال من و زندگ.... ِ منو چوب نزن  یزندگ اهی؟ زاغ س يدیفهم.. بکش دختره  رونیمن ب یِپاتو از زندگ -

 .. ماسه  یبهت نم يزیچ گهید...  یبش ینکن دور و بر من آفتاب

 وجب هیاون ، فقط  يِ چشما یمن تا روشن يچشما یاهیس يفاصله ..  ستادمیروبروش ا قایقدم رو هم برداشتم و دق نیآخر

 ... بود 

 .. عادت به تکرار کردن ندارم .. که  یدون یگفتم ؟ م یچ يدیشن -

تونست  یبود و نم دهیانگار پولش ته کش.. ترش افتاد  دیسف شهیبرجسته و از هم يگونه ها يچشمش رو ياز گوشه  یاشک

اشکش ، تمام  دنیافتادم که با د ییروز ها ادیبه .. پر از اشک بودن  شیعسل يچشما..  ارهیخرج برنزه کردن خودش رو در ب

 ..اش شده بودم  هیبودم و باعث گر ستادهیچه راحت جلوش ا.. اما امروز  دمیکش یم شیرو به آت ایدن

.. وجب دست آترا و بعد  هی يبعد به اندازه .. وجب ِ دست ِ خودش  هی يوجب دست من ، شد به اندازه  هی. جلو آورد  صورتشو

 .. ، تر شد  دشیسف يو گونه ها ختیدوباره اشک ر..  ختیدوباره اشک ر.. گرفت  لبام قرار يلباش روبرو

 :قبل  يتر از دفعه  یعصب يپوزخند... زدم  يپوزخند

 تنگ شده بود ؟ تیشب باز مهی؟ دلت واسه عروسک خ هیچ -

 يمتر یلیم کی يفاصله  يتر آوردم و تو کیسرشو نزد.. فکر کرد که منم شُل شدم و کم آوردم .. موهاش  يکردم تو دست

 کیلبامو به گوشش نزد.. گرفتم  شهیشده اش فشار دادم و موهاشو از ر تیالیموهاش ها يدستمو تو. دادم  یبا لباش ، جا خال

 :کردم و گفتم 

 دیانب..  یکن یکارو م نیتو که جلو پدرت ا...  يآورد یکه جلو پدرت صورتتو واسه من جلو نم.. شد  یتو اگه حرمت سرت م -

 ..  یشوهرت خود دار باش يازت انتظار داشت که جلو

به سمت در رفتم و با .. موهاشو ول کردم و ازش دور شدم ..  ختنیمن ر شیآت يبه رو یآخش بلند شد و انگار ، آب يصدا

 :زنگ خورده زدم  يآهن پاره  يمشت ، تو

 بانیکنم گر یم ي، کار نمیبب کمیِ خانواده ات رو نزد ینحس گهیبار د هی..  رونیبکشه ب میبه اون خواهرت بگو پاشو از زندگ -

 !خودتون بشه  ریگ

 ریدو سال بود که تمام حرف هام رو ، ز.. شدم  یگفتم خفه م یپر از حرف بودم و اگه نم.. اما نتونستم ..  رونیبرم ب خواستم

 ..  شدینم گهید..  شدینم گهید.. پر و بال غرور مردونه ام گرفته بودم و خفه شون کرده بودم 

 :تکون دادم و گفتم  يانگشت اشاره ام رو جلو. به سمتش رفتم  دوباره
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؟ اونم مثل من  دهیبهت رس يادی؟ هان ؟ اونم مثل من ز يریاز من لب بگ يخوا یکرده که م یچه کوتاه دتیجد قیرف -

 نیا.. روشن کردن  گهید يجا رشویبدون زدوست دخترت بات سرد شد  یوقت.. بال و پرت داده ؟ از طرف من بهش بگو  ادیز

 ؟ يشد ریروشنت کرده که از اونم س یدفعه ک

.. رفتم  نیو به سمت ماش دمیدر زنگ زده رو کوب..  ختیر یشده بود و اشک م رهیبهم خ.. عقب به سمت در رفتم  عقب

 ..  گاز گذاشتم و فقط ؛ دور شدم يپامو رو..  دیلرز یزد و دستام م یهام نبض م قهیشق

  …دارد  درد

 ...درد دارد ...  يزدیات م نهیبه س يبخورد ، که روز یبه سنگ سرت

... فرمون گذاشتم و به فکر رفتم  يسرمو رو.. و پرند رو برسونم خونه شون  نییپا انیخونه منتظر بودم تا پرند و آترا ب رونیب

پر بود از مرگ بابا و شش سال ..  یو آترا و زندگ یاز سان پر بود..  ندهیو پر بود از گذشته و حال و آ دیترک یمغزم داشت م

 .. نازك و اشخاص ِ صاحب صدا  يهاپر بود از صدا ..  دنشیند

 ایخوب  طیتمام شرا يها ، تو يها و بد یکرده بودم و با تمام خوب یمردونگ.. بودم  ستادهیکرده بودم و پاش ا یمردونگ

 ... از حدم ، خسته شده بود  شیبودم و در آخر ، به خاطر مرد بودن ب ستادهیرش اکنا شیتمام اوقات زندگ يتو.. ها  یسخت

قرار بود  ایکه تا ته دن میداشت یچه وجه مشترک یزد و دست بردار نبود ؟ من و سان یخاطراتم غلت م يداشت که تو یچ یسان

 به هم گره بخوره ؟ مونیزندگ

 

 مرا بازیچه خود ساخت چون موسی که دریا را «

 نخواهم کرد چون دریا که موسی را فراموشش

 

 قصه تلخی است اما از که می نالم خیانت

 »پرورده بودم در حواریون یهودا را  خودم

 

ِ دوباره ، از زمان بزرگ  یزندگ هیاز زمان تولد آترا و آزاد شدن و شروع .. باشه  کیخواستم به آترا نزد ینم... خواستم  ینم

 نیخواستم تا آخر یم.. خواستم  یمن آترا رو م.. نشه  مشونیوارد حر یحصار بکشم و کس هی زامیعزگرفتم دور  ادی.. شدنم 

 ..از دور براش دست تکون ندن  یحت یانکنم و امثال س ينفسم براش پدر

ِ  ی، زندگ به من یکیدرصد نزد هیدونستم که با  یم..  رهیآترا رو نشونه بگ یِبار زندگ نی، ا ینحس سان ي هیخواستم سا ینم

 ..  فتهیاتفاق ب نیخواستم ا ینم... کنه  یآترا رو نابود م

 یچرا نم... بگه هوس بازگشت به منو دفن کنه  اینبود ، تا به سان یکه چرا کس نیسوال ِ ا.. سرم عالمت سوال بود  تمام

 !!ام ختــهی، حماقت هامو به دار آو نجایدونست که من ا
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 يپرند داشت آترا رو رو. ن برداشتم و نگاه خسته و پر از دردم به سمت در عقب پرواز کرد فرمو يدر سرمو از رو يصدا با

تمام طول راه حواسمو به . لب جوابشو دادم و راه افتادم  ریز. بعد اومد جلو نشست و آروم سالم کرد . نشوند  یم شیصندل

 يهر چند ، من و فکرم ، از لحظه .. رم رو فاسد نکنم و اطرافم مشغول نشم و فک دور يداده بودم تا به متفرقه ها یرانندگ

 ... میسالم شدن نداشت يبرا یراه چیو ه میکپک زده بود..  میفاسد شده بود ایبا سان ییآشنا

 ».. باعث غم امروز توئه  ینیب یحاال م.. که اومد جلوت گفت ، دلسوز توئه  یهر ک «

نگاهمو از روبرو .. کرد  یاما پرند نشسته بود و بهم نگاه م.. بشه  ادهیتا پ و منتظر شدم ستادمیدر خونشون ، ا میدیرس یوقت

 .. ، رعد و برق داشت  بیآسمونش عج.. زد  یآسمونش رعد و برق م.. شدم  رهیمقابلم خ ي رهیگرفتم و به آسمون ت

 دیکننده اش ، نور ام بایان و زبودنش ، در کنار غم پنه یپرند ، در کنار تمام رعد و برق هاش ، در کنار آسمون يها چشم

 .. ! ندهینور آ.. داشت 

 :آروم گفت ... نشست  کشیکوچ يلب ها ي، رو ینیکمرنگ و غمگ لبخند

 ! ستیحالتون خوب ن -

وقت  یلیخ.. دادم  یدرد هامو نشون نم! کرد و با درك کردنش منو متعجب  یفقط ؛ درك م..  دیپرس یسول نم.. نبود  یسوال

 .. ! نییهرو دنیبه خاطر نرس... کمپ بود  ي، تو دمیکش ادیکه از درد فر يبار نیآخر دیشا.. دادم  یو نشون نمبود که دردام

انگار داشتم با مشت ، .. کوتاه  يبا فاصله .. پشت سر هم ..  دمیکوب یسبک ، به فرمون م يآروم آروم ، با ضربه ها مشتمو

 .. کردم  یم و نابود مشکوند یسرم م يرو ، تو یِ سان يا شهیش ریتصو

 ..  ستیحالم خوب ن..  ستین -

 من باشه ؟ شیآترا پ دیخوا یم -

 ..تونست پنهون بشه  یوقت نم چیه تیواقع نیا.. بود  یسان يآترا هم بچه .. آترا .. آترا ..  دمیکش یقیعم نفس

 :کردم  زمزمه

 .. من باشه شیپ دیبا شهیآترا هم.. من باشه  شیپ دیآترا با.. نه  -

 : دی، پرس یلبخندش محو شده بود و با نگران.. جابجا کرد و جلو اومد  یصندل يخودش رو رو یکم

 ؟ رنیخوان آترا رو ازتون بگ یم -

خونشون  اطیو ح یِ سان ریفشار دادم تا تصو نقدریا..  دمیچشمام کش يچپم رو باال بردم و انگشت شست و اشارمو رو ي پنجه

 :بعد گفتم .. بشه  کیمحو بشه و همه جا تار

 .. اما .. دونم  ینم یچیه.. دونم  ینم -

 :گفتم  یآروم يکردم و با صدا ینگاه دهیخواب يبه آترا..  برگشتم

 .. مونه  یمال ِ من م شهیآترا هم -
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دست و  يبه فاصله . صورتم گرفت  کیکرد و دستشو نزد زیعقب و جلو سورپرا یصندل نیصورتمو ماب.. بلند شد  دستش

دست .. رفت  نییچند لحظه مکث کرد و بعد ، آروم آروم دستش پا.. نگاه خودش هم به دستش بود ... ورتش نگاه کردم ص

 :کم جونش فشار داد و گفت  يدلگرم کننده ، مشتم رو با انگشت ها يفرمون گرفت و با لبخند يمشت شده ام رو از رو

تونه دور  یآترا هم نم..  رهیتونه آترا رو از پدر خوب و مهربونش بگ یکس نم چیه.. نگران نباش .. شه  یدرست م زیهمه چ -

 .. پس نگران نباش .. از تو باشه 

.. من  يهمه گفتنا نیبعد از ا.. کرد  یمفرد صحبت م.. صحبتش زوم کرد و متعجب شد  يفعل ها يخودش هم ، رو ناگهان

 . جمع صحبت کردن از زبونش افتاده بود 

کنه ، در خونه رو باز  یکه به پشت سرش نگاه نیشد و بدون ا ادهیپ نی، از ماش یبا گفتن خداحافظ آروم رو رها کرد و مشتم

 ..چشمام محو شد  يکرد و از جلو

که گذاشت و  ییبا درد ها.. با درد از دست دادنش .. با درد نبودنش .. دادم و چشمامو با درد بستم  هیتک یرو به صندل سرم

 .. رفت 

 درهم ِ شبانه ؟ يفکر ها نیا.. راه اشتباهم بود کدوم  تقاص

 ...سالهاست که مرده ام من

 ...خروارها خاك از جنس غم ریشده ام ز دفن

 ...دیسپ یدارم با لباس ینگهبان فرشته

 ...کندیروح آماده به پروازم را آرام م که

 ...است و نه منکر ریمن نه اسمش نک فرشته

 ...ساکت ستیگاریس نخ

 ...کندینم بازخواستت

 ...اش سوختن است و بس فهیوظ

 ...سوزد یم آنقدر

 ...اوردیسلول به سلول به خاطرم ب تا

 ....خاطراتت را زهر

 

**** 

هام کنارم باشه و با آرامش  ی، موقع آشفتگ شهیخواستم مثل هم یم.. داشتم  ازیبودم و بهش ن یعصب.. خاموش بود  شیگوش

 ...رو پشت سر بذارم  یِ لعنت گرنیسر درد و م نیباشه تا ا خواستم یم.. زنونه اش ، آرومم کنه 

 ...شدن  میتیپر از درد ِ ... پر از غم  يخونه  نیا يتو. خونه بمونم  يتونستم تو ینم
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 یم حیهم ترج نیهم يبرا.  شهیناراحت م نشیدونستم اگه مامان بب یم. گذاشتمش  بمیج يرو برداشتم و تو گارمیس پاکت

 .  رونینکشم و برم ب گاریسدادم که جلوش 

هال نشسته بودن و محمد هم ،  يمامان و آوا تو. زدم  رونیو بعد از عوض کردن لباسم ، از اتاق ب دمیبه موهام کش یدست

 .خفقان آور خونه دور باشن  يرو به پارك برده بود تا از فضا يو کسر انایک

 :کردن ، گفت حرفش رو قطع کرد و بعد از سالم . متوجه حضورم شد  آوا

 ؟ ياومد رونیباالخره از اتاقت ب -

دستام رو دو طرف صورتش . شد  رهیو با چشماش پر از اشکش بهم خ ستادیروبروم ا. ، بلند شد و به سمتم آمد  دنمیبا د مامان

 :کردم ، گفتم  یِ صدام رو پنهون م یحال یکه ب یگذاشتم و در حال

 ؟ یختیاشک ر نقدریا ي؟ خسته نشد یکن یم هیمامانم چرا گر -

 :آغوشم جا داد و گفت  يرو تو خودش

..  نمتیو من بعد شش سال نتونستم درست بب يهفته اس که اومد هی..  یشیذره ذره آب م يدار.. نگران تو ام پسرم  -

 .. گذره  یاومدنت با سکوت م يو تمام ساعت ها ینیش یاتاقت م يهمش تو

 .  دمیشده بود ، بوس دیاز تارهاش سف یعضموهاش رو که ب يخودم فشردم و رو به

 ..  امیمن از پس خودم بر م.. نگران من نباش  -

 :مامان گفت . هم ازش جدا شدم و به سمت در رفتم  بعد

 .. بخور پسرم  يزیچ هی نیبش ایب..  يناهار نخورد -

 :بلند کردم و گفتم  دستمو

 ..فعال خداحافظ ...  ییبرم جا دیبا.. ندارم  لیم -

 ابونیخ نیا يوقت بود که تو یلیخ. شلوغ شروع کردم به قدم زدن  يها ابونیخ يتو. زدم  رونیو از خونه ب دمیپوش کفشامو

وقت بود که از خودشون ، فرهنگشون ، اعتقاداتشون جدا شده بودم و رفته بودم تو اوج  یلیخ. آدم ها نبودم  نیا نیها و ب

 .. غربت 

 نیحاال که ا. دونم  یخواستم دور باشم تا قدر بدونم رو نم یکه م نیا لیدل. دونم  یم رو نمکه شش سال برنگشت نیا لیدل

 ..وقت نداشتم  چیه.. که چندان هم حس ِ نوك قله رو نداشتم  دمیفهم یزدم ، م یمردم قدم م نیحاال که ب.. جا بودم 

 یها گوش م نیبوق ماش يبه صدا یکردم و گاه یمبه مردم نگاه  یگاه. زدم  یفرو کرده بودم و قدم م بمیج يتو دستامو

نفر تنه بزنم و  هیشد به  یرفتم که باعث م یفکر فرو م يتو نقدریا یشدم و گاه یم رهیخ یخال يبه مغازه ها یگاه. دادم 

 .صداشو بلند کنم 

 نیهم. ازش نداشتم  يخبر چیخطش خاموش بود و ه..  میکه اومده بود یاز وقت.. نبود  یهفته بود که سان هی. نبود  یسان

 ..تر بشن  ی، طوالن میشگیهم يبشم و سردرد ها تیشد که اذ یباعث م نیهم. کرد  یکالفه ام م شتریب
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 :زرد رنگ دراز کردم و گفتم  يها یاز تاکس یکی يدستمو جلو. رفتم  ابونیسمت خ به

 ..دربست  -

 رییگفته بود که خونشون تغ یاما سان. ه بودم در ِ خونشون هشت سال گذشته بود که رفت ایهفت . خونشون رو داشتم  آدرس

 رهیخ میگذشت یکه ازشون م ییها ابونیدادم و در سکوت ، به خ یآدرس رو به راننده تاکس.. نکرده و هنوز همون جا ساکنن 

 .شده بودم 

بودن ، راننده  کیتنگ و بار یلیخچون کوچه ها . شدم  ادهیرو حساب کردم و پ یمورد نظرم ، پول تاکس يبه محله  دنیرس با

 ..وجود نداشت  یشد و مشکل یم ابونیوارد خ نیکه ماش نیبا ا. ام کرد  ادهیغر زده بود و سرکوچه پ

اومد  رونیب يآخر ياز خونه  يشدم ، متوجه شدم که دختر کینزد کمیکه  یوقت. خونه راه افتادم  نیزنون به سمت آخر قدم

چند قدم جلوتر رفتم و با . بدم  صیرو تشخ يزیدور ، چ ينبودم که بتونم از فاصله  اریر هوشکرد و اون قد یسرم درد م. 

 ..ضا ، سرعت قدم هام یچند برابر شد و ا می، دلتنگ یسان دنید

پشتش به من . ، به راه افتاد  ابونیو از ته خ دیعقب کش یبه اطرافش ، شالش رو کم یبدون توجه یاما در کمال تعجبم ، سان

با خودم فکر کردم که . کنم  زشیدفعه سورپرا هیو  فتمیصدا پشت سرش راه ب یدادم آروم و ب حیمن هم ترج.  دمید یود و نمب

 ..ها ، با من حرف بزنه  هیهمسا نیو ب ونمحله ش يدوست نداشته باشه تو دیشا

بود و همون لحظه  ستادهیا ابونیکنار خچند لحظه .  میدیرس یاصل ابونی، به خ قهیرفتم و بعد از چند دق یسرش راه م پشت

پاشنه  يبا کفشا یسان.  ستادیپاش ا يجلو ینیشونه اش بذارم و حضورمو اعالم کنم ، ماش يکه خواستم از پشت دستمو رو

نبودن و سردرد ،  اریهوش تیکه در نها ییبا چشما. و در جلو رو باز کرد  ترف دیِ سف threeبه سمت مزدا  عیبلندش سر

گذشت  یزرد داشت م یتاکس هیهمون موقع . با سرعت راه افتاد  نیماش يشدم و راننده  رهیگرد شده بودن ، بهش خ بیعج

 :راننده گفت . و سوار شدم  ستادمیکه با سرعت جلوش ا

 .. رمیگ یآقا من مسافر نم -

 ..برو .. کنم  یمن سه برابر حساب م.. برو  میآقا شما مستق -

کنه و اونم  بیِ رو تعق نیبهش گفتم که ماش. لب غر زد و راه افتاد  ریز کمیعجله دارم و کارم مهمه ،  بود دهیکه فهم راننده

کردم که  یفکر م ییها زیبه چ. زدم  یمزخرف و مخربم رو کنار م يدستمو به سرم گرفته بودم و فکر ها. کارو کرد  نیهم

. کنم  ریرو بد تعب یِ سان يهفته ا هی يخواستم جواب ندادن ها ینم. رو باور کنم  يزیخواستم چ ینم. اصال امکان نداشت 

 .. بذارم  يزیچ يکوتاه و شال ِ کوتاه تَرِش رو ، به پا يخواستم مانتو ینم

 چیکه ه ییخرابه ها و جا هیشب بایتقر..  نایا ایخود سان يبدتر از منطقه  يمنطقه  هی يتو.  ستادیا نشونیربع بعد ماش هی حدودا

 .نداشت  کس حضور
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شدم و  ادهیپ یاز تاکس. کنه  یچه کار م نیاون ماش يگفت که تو یبهم م دیبا. پنهان کنم  ینخواستم حضورم رو از سان گهید

خمارم رو  يرو باز کردم و چشما یدرِ سمت سان. معلوم نبود  يزیبود و چ يدود يها شهیش...  ستادمیا نیکنار ماش. جلو رفتم 

 ..بهش دوختم 

کردن و  یهم دستاشو دور کمر ِ پسر حرکت م یسان. حلقه شده بودن  یافتاده بود و دستاش دور گردن سان یسان يرو پسرِ

داستانم غلط  يکردم ؛ که کجا یفکر م نیبه ا.. و من  دیبوس یرو م یپر ِ سان يپسر داشت لب ها... چشماش رو بسته بود 

 بود ؟

 بود ؟  یچ. . ریتصو نیکه ا.. کار اشتباه کردم  يکجا که

لبم  ينابود شدن ، رو تی، در نها يپوزخند.. رو باز کنه و پسر ِ از روش بلند بشه  شیعسل يدر باعث شد ، چشما يصدا

 .. ! رفته بود که درو قفل کنن  ادشونی.. نشست 

بود و االن ؛  امیدن که ییبا چشم ها.. به رنگ عسل  ییبا چشما.. کرد  یاز حدقه در اومده به من نگاه م ییبا چشما ایسان

 ..نابود کرده بودن  امویدن

.  رونیب دمشیکش نیفشردم و از ماش یدست راستم رو دور مچ سان. ام فشردم  نهیس يرو ، رو اهمیس رهنِیچپم ، پ يپنجه  با

 :بود ، خودش رو کنترل کرد و گفت  دهیترس یپسر ِ که حساب

 ؟ گهید یهست یتو ک -

تا بگه چشمات اشتباه .. تا بگه اشتباهه .. تا بگه دروغه .. بودم و منتظر ؛ تا کتمان کنه  رهیبهش خ. بود  ستادهیمقابلم ا یسان

 ..بگم درسته .. و من بگم چشم  نهیب یم

 من ؛ يایکنن اما سان یمن اشتباه م يکه چشما بگم

 .. نه

 ..  ستیکارش ن يتو یمونه و ناپاک یم مییایرو يمن ، الهه  يایسان که

 .. وجه  چیبه ه.. !  انتیمونه و خ یِ من م یزندگ يمن ، برا ي، برا یسان که

 :لرزون گفتم  يمچش رو ول کردم و با صدا. گونه اش روون شده بودن  ياشک هاش ، رو لیس

 مزاحمه ؟ -

 :داد زدم . انداخت  نییسرش رو پا یسان

 ..حرف بزن ..  یمزاحمه ؟ بزنم لَت و پارِش کنم ؟ سان گمیم -

 .. مثل نگام .. ملتمس شده بود  مصدا

د ..  یاز دستش فرار کن یخواست یبگو که به زور اون اتفاق افتاد و م یسان. نابودش کنم  قهیبگو مزاحمه تا سر دو دق یسان -

 ..سر جدت حرف بزن  یلعنت
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 ...چه قدر التماسش را کردم هر

 ...ختمیاشک ر شیقدمها يو در قلبم ، جلو یچه قدر با غرور مردانه ام ، پنهان هر

 ...افتادم شیملتمسم ، به دست و پا يچه در حرف ها هر

 ...نماند

 ...نخواست

 ...نشد

 

 :لرزون گفت  يبه عقب برداشت و با صدا یقدم. دهنش رو قورت داد  آب

 .. تو .. تو .. شدم  یباهاش دوست م دینبا.. باهاش  دینبا.. اشتباه کردم  -

 :رفت  یم لیزمزمه هام ، صداشون رو به تحل. رفتن  یته شدن مخمارم رو به بس يها چشم

 ؟ يتو با من چه کار کرد یسان -

 :رو گرفت  یسان يو دستا ستادیو روبروم ا یکنار سان. موقع ، پسر ِ به سمتم اومد  همون

 ؟ زمیعز هیک نیا -

 :لب آروم گفتم  ریز

 ؟ زمیعز -

همون خرابه  يغرورم رو ، تو يذره ذره  دینبا. شدم  یشکستم و نابود م یش مچشما يروبرو دینبا. شکستم  یم دینبا..  نه

 ...کردم  یصامت دفن م يها

 :گفتم  ادیجون و خسته ام فشردم و با فر یب يپنجه ها يپسر ِ رو تو ي قهیجلو رفتم و . به خودم اومدم  ناگهان

 !خانم ، زن ِ منه  نیا..  کهیدهنتو ببند مرت -

ضربه اون قدر .  دمیصورتش کوب ياما نگذاشتم عقب بره و با مشت ، تو. در هم کرد و خودشو از دستم رها کرد ابروهاشو  پسر

 ..نبود  يکار ایسان يضربه  يبود که صورتش پر از خون بشه ، اما به اندازه  يکار

 :رده ام ، گفتم به هم فش يدندون ها نیاز ب.. و فکشو با دست فشردم  ستادمیجلوش ا. رفتم  ایسمت سان به

 ؟ گهیم ی؟ چ ی؟ دوست ِ ک یِ ک زیهان ؟ عز گهیم یچ نیا -

 :رو بهم دوخت و گفت  شیعسل - قرمز يچشما. کردم  یدستم حس م ریفکش رو ز شکستن

 ... یعل ریام -

 :زدم  داد

 ؟ ینستچطور تو..  یسان یپستـــ یلیخ...  یآشغال یلیخ.. خوام صداتو بشنوم  یخفه شو نم.. خفه شو  -
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.. آروم باش « : آغوشم بکشمش و بگم  يشد که بخوام ، تو یبد ، هنوز هم باعث م يلرزونش ، در کنار تمام حس ها يصدا

 ».. پناهته  یعل ریام..  يبلرز دیتو نبا..  یبترس دیکه باشه ، تو نبا یعل ریام.. کنارته  یعل ریام

 .. من ..  یعل ریام..  ریام -

 :قشنگش ادامه داد  يبا صدا.. رو به درد آورد و دلم  هیگر ریز زد

 ..  میادامه بد میتون ینم..  میتون یمن و تو نم.... نکن اقتیل یاحساساتت رو خرجِ منِ ب -

 

با خودت  یتون ی؟ م یتون یم ي؟ چجور شهیم ي؟ چجور يخوا یرو بدون من م یزندگ..  ایدن نیکه از ا.. شده حاال  یچ «

 » ؟  يایکنار ب

تن ِ لَشش خم شدم و  يرو.. بشه  نیشکمش زدم و باعث شدم نقش بر زم يِ خواست به سمتم حمله کنه که با لگد تو پسر

 :گفتم 

 يکــــار گهیهمد يها هم ، بــه جـفـت هــا وونیح.. نشــو  یکســـ يوارد رابطـــه  یکـن ، ولــ جــادیرابـطــه ا -

 ...نــدارن 

شکل در اومده بود ،  نیخودش ، به ا قیکه به خاطر عال میورزشکار ي نهیس يدستاشو رو.  ستادیم او جلو دیبه سمتم دو ایسان

 :گفت  هیفشار داد و با گر

 ..  یعل -

هم از  نیا.. رو پاك کردم  ختیچشمم فرو ر يکه از گوشه  یو قطره اشک دمیبلند بلند خند..  کیستریو ه یعصب..  دمیخند

 نیهامو از ب یکه خودش ، هر روز آشفتگ یکس.. ام شد  هیکه باعث گر یکس نیهم از دوم نیا..  کردم هیکه گر يبار نیدوم

 ..آورده بود  ربرد ، چه ساده اشک ِ من ِ مغرور رو د یم

 : دمیکش ادیفر

 ..  یچیه.. نگو  یچیه گهید.. !  یبه من نگو عل -

 

 ...بخشمیمدتهاست همه را راحت م من

 ...رمیگیم دهیرا ناد شانیاه دیشده ام و ببخش راحت

 ...یمصنوع يهم با خنده ا یگاه

 ...یپوشال ییها يبا شاد و

 ...زنمیم یالیخ یب ماسک

 ..."من"

 ...ام دهیرا فهم زیهمه چ مدتهاست
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 ...کنمیاستادانه حرف را عوض م اما

 ...گذرمیم و

 ...کردمیهم که فکر م آنقدرها

 ...ستیسخت ن رفتنت

 

 یکه با بهت به ما نگاه م یتاکس يبه سمت راننده .. خودم پنهون کردم  يرو تو ادمیو فر دمیکشدستم رو به صورتم  پشت

 .. اعدام ِ دوست داشتن هامو ترك کردم  يصحنه .. بعد هم ، شکست خورده و نابود . کرد ، رفتم و پولشو دادم 

 

 ...پا گذاشت ریرا که ز غرورم

 ...از سنگ شدم گرید

 ...مینماند برا يزیچ گرید

 ...افتم یاش م یرحم یب ادیلحظه  هر

 ...صورتم يچگونه عشقم را تف کرد رو که

 ...احساساتم يچگونه رد شد از رو که

 ...کندیام م هیسوال زنده زنده تجز نیروز ا هر

. 

. 

. 

. 

 چرا عاشقش بودم؟؟؟ اصال

از آغاز ، .. رابطه  يتا انتها.. از ابتدا .. رفتم  یو جلو م دمیچ یخرابم رو پشت سر هم م يفکر ها... زدم  یخرابه ها قدم م يتو

 .. انیتا پا

 » …میهمه از هم دور باش نیا گهیدوست ندارم د« -

 »چقدر دوستت دارم ؟ یدون یم چیه - «

 »! رمیعاشقتم ام -«

 »..خونه موندن خسته شدم  ياز تو... نه  ای يایکه م ستیبرام مهم ن...  رمیمن امشب م «

 »کتم ؟ من عروس مگه«



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Doni.M  –الهه ناپاك                             

wWw.98iA.Com ١٠١ 

رو  تیشگیهم ينبودن ها.. مقابل چشمام .. که امروز  يتو عروس ممنوعه ام بود..  يتو عروسک من نبود.. نه دختر ..  نه

 یِ ب تیخاص یب هیمثل .. ندار  یچیآدم سست عنصر ِ ه هیمثل .. عقل  یب ي وونهید هیمثل .. و من  يدیصورتم کوب يتو

تا  یخواستم دروغ بگ..  ینگاه کردم و با التماسِ نگاهم خواستم که دروغ بگ بهتبا درد  فقط.. فقط بهت نگاه کردم ..  رتیغ

 ..  یرو نگ قتیاما حق.. باور کنم 

 .. خواستم بشنوم  ینم..  تیدروغ يبودن ها قتیحق..  تیشگیِ نبودن ِ هم قتیحق

 . .اما .. کنم  یخواستم تا ابد با دروغ زندگ یعاشق ، م شهیمن ِ هم..  آره

حال  نیو در ع یعصب يقدم ها. شد  یگرفت با لگد به ناکجا آباد پرت م یپام قرار م يکه جلو يزیهر چ.. شده بودم  وونهید

 » ..  نیرو بب وونهید نیا« : ها با خودشون بگن  یلیخ دیو شا.. ها به سمتم جلب بشه  یلیشد نگاه خ یپر از دردم باعث م

خواستم تنها باشم  یم..  ینه کس.. باشه  ییباشم که نه صدا ییخواستم جا یم.. انداخت  یم، گوشام رو به لرزه  اهویه يصدا

مشت و لگد  ریخواستم ز یم.. رو بهش بدم  انتشیخواستم پاسخ خ یم..  رونیرو بکشم ب ایها ، سان ییتنها نیو از ب

از خاطرات ببرمش ، که  یخواستم به اون قسمت یم.. نتونه بلند بشه ..  استیدن ، ایکنم که تا دن يو کار رمشیخاطراتمون بگ

خواستم زجر  یم.. زد  یدست و پا م گهینفر د هیفکر تور کردن  ياما خودش تو.. رسوند  یآغوشم بود و منو به آرامش م يتو

 .. حال و روز رو تجربه کنه  نیخواستم هم یم.. من االن ِ من .. مثل من .. بکشه 

 »وجدان داشت ؟  یاصال مگه سان« .. زد  یافکار پوچ ، پوزخند م نیبه تمام ا گهیفکر د هی یول

دونستم ساعت  ینم یبودم و حت دهیرس نجایاز ناکجا آباد به ا.. مونده بود  گهید ابونیخ هیفقط . بودم  دهیبه خونه رس بایتقر

 .. تم رد بشم انداختم و خواس نییکنم ، سرمو پا یها نگاه نیو ماش ابونیکه به خ نیبدون ا.. چنده 

 یعرضه بهم نگاه م یب هیام و به چشم  دهید انتیمرد ِ خ هیدونستن که من  یانگار همه م..  دمیکش یاز مردم خجالت م انگار

 .. بود  دهیوجودم به اوج خودش رس يتو یوونگیانگار ، د... کردن 

متر باهام فاصله داشت  یلیم هیکه فقط  ینیاشسرمو بلند کردم و به م. ، رعشه به افکار پوچم انداخت  ینیبوق ماش يصدا

 یم میچشمم بود و عصب يتو نینور ِ چراغ ِ ماش. افتادم  نیزم يبوق قطع شد و رو يصدا هیاز ثان يکسر يتو. کردم  ینگاه

 ..  میکاصال  ای.. افتاده  یچه اتفاق.. که کجام  نیا يرو.. متمرکز بشم  ونستمت یبود که نم دیسردردم اونقدر شد. کرد 

 :راننده بلند شد  يصدا

 ؟.. آقا حالت خوبه .. آقا  -

 .. گرد  ابونیمرد مست ِ خ هیمثل .. دو قدم اول رو تلو تلو خوردم .. دستمو به آسفالت فشردم و بلند شدم  کف

 .. بودم  انتیمن ، مست ِ خ.. مست بودم ..  آره

 :شده بود  یار عصبب نیمرد ا يصدا.. به راهم ادامه دادم  یحرف بدون

 ..  يکرد یبدبختم م یداشت..  رهیم شهیبعدشم پا م ابونیپره وسط خ یم هوی.. اس بابا  وونهید -
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ِ  انتیکه از کنار خ یاز کنار حرفش رد شدم ، مثل وقت. خودمون رفتم  ابونیاز کنار تمام حرف ها رد شدم و به خ.. شدم  رد

کلمه راجع به  هیکه تا  یکس.. تابان  يو شر ِ آقا وونهیپسر ِ د.. تابان  یعل ریکه ام. .شده بود  یدونم چ ینم.. رد شدم  یسان

الل  یعل ریدونم چرا ام ینم..  زیاز کنار همه چ.. شد  یراحت رد م نقدریا.. کرد  یداغون م فو، طر دیشن یم یخودش از کس

 .. ش رو از دست داده بود تمام حواس پنج گانه ا دمیشا ای... الل شده بود و کر .. شده بود 

 :گفت  یو با نگران ستادیدر ا يمامان با حالت دو جلو..  دمیخونه رو کوب در

 ..نگرانت شده بودم .. نصف ِ شبه  کی؟ ساعت  يداد یجواب نم تویپسر ؟ چرا گوش يکجا بود -

ابرو  نیب یاخم..  ننیصورتم نب يرو تواز شکسته شدن  يانداخته بودم تا رد نییسرمو پا.. وارد خونه شدم  یگفتن حرف بدون

 .. رفتن  یهام نشسته بود و چشمام به بسته شدن م

 ؟ حالت خوبه ؟ یعل ریام -

رو  رهنیرو باز کردم و بعد پ رهنمیاول پ يدو تا دکمه .. در اتاق رو محکم بستم و بعد هم قفلش کردم ..  دمیاتاقم رس به

 ... بود  سیتمام صورت و گردنم خ.. عرق کرده بودم . اومد  رونیاز تنم ب نرهیدکمه ها کنده شدن و پ یباق..  دمیکش

آوردم  رونیبسته قرص ب هیلباس هام ،  نیرو باز کردم و از ب پشیز..  دمیاز دستام ، چمدون هنوز باز نشده رو جلو کش یکی با

 :لب زمزمه کردم  ریو ز دیچرخ یقرص ها م ينگاهم رو.. 

 ..  یانداخت میزندگ يترا هم تو ادیاعت.. ِ خودت  ادیکه عالوه بر اعت ییبه تو لعنت.. لعنت به تو  -

ِ  یاز گرم.. برداشتم و نصف خوردمش  یپاتخت يِ آب ِ گرم رو از رو وانیل. زبونم گذاشتم  يتا از قرص ها رو در آوردم و رو دو

خمارم  يافتادن و چشما نییاز دو طرف تخت به پا دستام. تخت افتادم  يجمع شده ، رو یآب حالم به هم خورد و با صورت

 ... بسته شدن 

 

**** 

 :کردم  یگوشش زمزمه م يرو به خودم چسبونده بودم و تو آترا

 مگه نه ؟ ..  يذار ی؟ تو که منو تنها نم گهید یمون یم ییبا بابا شهیهم.. دختر قشنگ من .. دختر ِ من  -

نگاهم  يتو یدخترم ؛ قطره اشک يبار برا نیبار سوم ، ا يونه ام را کنار گذاشتم و براِ مرد تیتمام ِ ظاهر.. جمع شد  صورتم

 :نشست 

تو رو خدا ..  ينگو که باباتو دوست ندار.. با اون  يرینگو که م..  يذار ینگو که تو هم مثل ِ مامانت تنهام م.. ِ بابا  يآتر -

 .. دلم  زینگو عز.. من  يِنگو آتر..  ستمیدوست داشتنت ن قینگو که من ال

و  دیام کش غهیصورت ِ سه ت يکه بهش مجال ِ حرکت دادم ، دستشو رو یوقت... غرق بوسه کردم و اشکم رو پاك  صورتشو

 ..  دیآروم خند

 .. بهش دست نده  يبوسمش حس بد یم ینشه و وقت تیکه آترا اذ نیا يکردم ، فقط برا یرو اصالح م صورتم
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 :گوشش گفتم  يسفت بغلش کردم و تو..  يِ شاد تیو با نها دمیخند..  دیو بوسجلو آورد و گونم صورتشو

 .. نمیتر زیدوستت دارم عز -

 :مخصوص به خودش گفت  يدستاشو دور گردنم حلقه کرد و با لحن بچه گونه  آترا

 .. )دوستت دارم .. ( دوتت دالم  -

گوش  يگرفت و همونو تو یحرفم کپ يشد که از رو یباورم نم. .حرفو زد  نیشد که آترا ا یباورم نم.. رو گاز گرفتم  لبم

 .. و فقط خودش .. و فقط آترا موند .. بد کنار رفت  يتموم حس ها.. حرفش پر شد  نیبا ا مییو تنها یبیتموم غر.. خودم گفت 

دونه  هیاما . برداشتم  یتپاتخ ياز رو مویو گوش دمیکنجکاو دستمو کش.. بلند شد  میاس ام اس گوش يبعد ، صدا قهیدق چند

 نیشد و اول شتریب میکنجکاو.. شماره ها ناشناس بودن .. بودم  دهیهم اومده بود و نشن گهید یکیانگار قبال .. اس ام اس نبود 

 :  دنوشته بو.. رو باز کردم  جیمس

 هی،  یظاهر خشن و عصب همه نیپشت ا ینیب یتو عمقش ، م يبر کمیاگه  یول... و خشنه  یمردها فقظ ظاهرشون عصب «

 ...!که توش پر از درده کیدل کوچ هیقلب مهربون نشسته با 

 ..تونن تو رو از دخترت جدا کنن  یدست به دست هم بدن ، نم ایاگه تمام دن یحت

 »..  پرند

 .. دوم ، لبخند کنار رفت  امیشماره و پ دنیاما با د.. صورتم نشست  يرو يلبخند

 »..  میحرف بزن دیبا..  نمتیخوام بب یم «

 ..خوشمزه بود  یلیخ...  یمرس -

 ..رو بردارم و به دانشگاه برم  چمییو سو لیزد و من به سمت اتاق رفتم تا موبا يلبخند محدثه

هر چقدر که به محدثه گفته بودم که .. جا  نیرفت سر کار ، محدثه و ماهان رو آورده بود ا یکه حامد م یصبح وقت امروز

دونستم که  یم... جا ، قبول نکرد و گفت که دلش واسه آترا تنگ شده  نیا يایو ب یِ خودت بزن یز کار و زندگا ستین يازین

 .. برنامه داره  دشکنه و خو یکارو م نیکمک به من ا يبرا

 :و خواستم از خونه خارج بشم که محدثه جلوم رو گرفت و گفت  دمیو ماهان رو بوس آترا

 ..  ریام -

 :م و گفت برگشتم

 ؟.. بله  -

 :زد و گفت  یآروم و گرم لبخند

 ! ينبود یخوب گریوقت باز چیبهت بگم که ه نویخواستم هم.. اما .. بشه  رتیدونم که ممکنه د یم -

 چطور مگه ؟ -

 :کرد و گفت  يچشمام اشاره ا به
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 .. ! یِ چند روزه ات رو پنهان کن یو آشفتگ شبید دنینخواب یتون ینم -

 :ادامه داد  ینگرانبعد با لحن  و

 !به حال ِ گذشته ات  ی؟ دوباره برگشت ریشده ام يزیچ -

 :تکون دادم و گفتم  يسر

 .. فقط ..  ستین يزیچ.. نه  -

 :قطع کردن صحبتمون با عجله گفتم  يو برا دمیموهام کش يتو یدست یعصب

 .. فعال ..  میکن یبعدا صحبت م.. شده  رمید -

 یآشفتگ يرو تو هیخواستم بق ینم. شدم  یم یعصب دیفهم یرو م زیکه محدثه همه چ نیاز ا.  نگفت و درو بست يزیچ گهید

 .کردم  یمسئله رو حل م نیا دیخودم با. کنم  کیخودم شر

بعد از اون اتفاق ها ، شماره ام رو عوض کرده . آورده  ریمنو از کجا گ يشماره  ایبود که سان نیا ریفکرم درگ زیاز همه چ شتریب

 . دم بو

 ایداشته باشه  يا گهیقصد د ایکه ممکنه سان نیا.  دمیراه تمام احتماالت رو مقابل خودم چ يسمت دانشگاه راه افتادم و تو به

 به جز آترا ؟ میبهم داشت ی؟ ما چه ربط میبا هم داشت یاما ما چه صحبت. صحبت اصال آترا و گذشته نباشه  نیهدفش از ا

 یوقت. داشته باشه  یتیتونست روش حس مالک یآترا مال ِ من بود و اون نم. عامل ارتباط ما نبود آترا هم  یحت قتیدر حق اما

 .کرد  یروز رو م نیجا و ا نیفکر ا دیکه آترا رو به دست مامان سپرد و رفت با

عذاب  دیشا. بده  حیبه روش خودش حل کنه و توض زویخواست دوباره همه چ یم دیشا. ندم  امشیبه پ یگرفتم جواب میتصم

 .. با نرم کردن ِ من .. شدن  کیبا نزد.. خواست به روش خودش جبران کنه  یوجدان گرفته بود و م

 يِ بچه اش رو از آرامش ِ مسخره  یقیکه آرامش ِ حق يپدر.. پدره  هیِ امروز  ریام.. ِ گذشته مرده  ریخبر نداشت که ام اما

 .خواد  یم شتریخودش ب

کنم ، راهمو گرفتم تا برم  یکه بهش توجه نیبدون ا. جلوم سبز شد و چند تا بوق زد  يدیه بشم که پراوارد دانشگا خواستم

صورتش  يِ بزرگش رو از رو یآفتاب نکیبوق گذاشتم تا رد بشه که ع يدستمو رو.  ستادیا نمیماش يکه همون موقع جلو

 .. خود خودش ... ود خودش ب. جلب کرد  شکارش توجه منو به صورت خود نیبرداشت و با ا

 یوقت. ها کر کننده بود  نیبوق ِ ماش يصدا.  میبسته بود رویدر ِ دانشگاه بود و تمام مس يجلو قایدق میبود ستادهیکه ما ا ییجا

 . باز کرد  هیبق يعقب رفت و راه رو برا یکرده ، کم جادیا کیتراف یحساب دیکه د

تونستم نرم  ینم. تونستم نرم  ینم. شدم  ادهیپارك کردم و و پ نویماش. ه شدم گاز گذاشتم و با سرعت وارد دانشگا يرو پامو

. نداره  يکه با دخترم کار دمیرس یم نیقیو به  دمیفهم یم دیبا. خواستم بدونم که چه کار داره  یم. و حرفاشو نشنوم  رونیب

 . کردم  یمشک رو از خودم دور  نیا دیبا
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بود و با مونا صحبت  ستادهیا يکه گوشه ا دنشیبا د. گشتم  یم يزمان با چشم دنبال مهدگذشتم و هم یدانشجو ها م نیب از

 :گفت  عیو سر دیمونا منو د. شونه اش گذاشتم  يو دستمو از پشت رو دمیکرد ، به سمتش دو یم

 .. سالم استاد  -

 :گفتم  يکردم و رو به مهد یمونا سالم و احوال پرس با

 .. ! يارلطفا بگو که مراقبت ند -

 چطور مگه ؟.. برم و برگردم  دیارز ینم گهید.. داشتم و ساعت بعد  یساعت قبل.. ساعت ندارم  نینه ا -

 .. ساعتم برو سر کالس ِ من که حوصله ات سر نره  نیپس ا..  یچیه -

 :کرد و گفت  یاخم تصنع يمهد

 ؟ ير یچرا خودت نم.. برو بابا  -

 .. مه کارم مه..  ییبرم جا دیچون با -

 ... ریام -

 !کنم بعدا  یجبران م.. برم  دیبا.. ! کار دارم  يمهد -

شدم و از دانشگاه  نیسوار ماش. مخالفت نکرد و منم بعد از تشکر کردن ، ازشون دور شدم  گهیعجله دارم ، د دیکه د يمهد

تنش بود و  دیبه رنگ سف یتاه و نازککو يمانتو. داده بود  هیپارك کرده بود و بهش تک يرو گوشه ا نشیماش.  رونیزدم ب

 ینم. چشمش به در ِ دانشگاه بود  هیکرد و در همون حال منتظر بود و  یکار م شیداشت با گوش.. شال و شلوار ِ قرمز رنگ 

 .شد و به دنبالم اومد  نشیاونم سوار ماش. زدم و راه افتادم  یبوق. دانشگاه باهاش صحبت کنم  يخواستم جلو

از . ، کنار زدم و منتظر شدم  میدانشگاه دور شد ياز محوطه  یوقت. انداختم  یم یبهش نگاه نهیآ يبار از تو هی چند لحظه هر

آوردم که  نییپا یرو کم شهیش.  دیکوب شهیاش به ش دهیکش يبا انگشت ها. شد و آروم آروم به سمت من اومد  ادهیپ نیماش

 :گفت 

 ؟ میصحبت کن نجایا يخوا یم -

 :ال دادم و با اخم گفتم با ابرومو

 نمتیخوام بب یبرو چون اصال نم عیبعدش هم سر.. ؟ سوار شو و حرفتو بزن  یبرمت رستوران تا صحبت کن یم يفکر کرد -

 .. 

هنوز نگاه ملتمس ِ  دیشا. آورده بود  ادیکمپمون رو به  يتو دارِید دیشا. شد  رهیرفتار سرد و خشنم ، بهت زده بهم خ دنید با

 ... !طور از خشمم ، تعجب کرده بود  نیداشت که امروز ، ا ادیبه  من رو

. رو پر کرد  نیماش شیشگیعطر ِ هم ينشست کنارم و همزمان با سوار شدنش ، بو. رو دور زد و در شاگرد رو باز کرد  نیماش

 .. کرده بود  انتیه بهم خک یتن يبو..  ارمین ادیکردم به  یسع.. اون بود  يکه بو ییهوا يتو.. کردم نفس نکشم  یسع

 بده یکَس یب يکه بو یآغوش یِسالمت
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 .....!یهر کَس نه

 دخترمون چطوره ؟ -

خواست با  یزد و م یلبخند م. و نگاهم با نگاهش گره خورد  دیسرم به سمتش چرخ هیصدم ثان کی يتو. فکر در اومدم  از

 . .سوزوند  ینگاهش هنوز هم م.. نگاهش دودمانم رو به باد بده 

 .. من رو نه  اما

زن کنم  نیا يدستا ریِ دخترم رو اس یزندگ.. کردم تا مبادا  یخودم و ذهنم حل م يتو دیرو با نیا.. نبودم  یآدم قبل گهید من

 ؛

 .. داشته باشه  یبه تو ربط! کنم حال ِ دختر ِ من  یفکر نم -

 :رفت ، گفت  یالك خورده اش ور م يکرد و با ناخن ها یهم گره م يکه دستاشو با ناز تو یبه سمتم برگشت و در حال کامل

 ؛.. نه دختر خودت تنها .. دختر ما ..  یداشت کیاشتباه کوچ هی تیجمله بند يتو -

 يشه ، تو یکه نقطه ضعف دستش ندم و نفهمه که نگاه کردن به چشماش ، باعث ترسم م نیا يبرا.. تر شد  قیعم اخمم

 :شدم و گفتم  رهیخ شیعسل يچشما

اگه مادر ! رو  بهینه مرد ِ غر يدیکش یآغوش م يبچه ات رو تو ياگه مادر بود..  تیزندگ يپا ینشست یم ياگه مادر بود -

 !صفت  یب یدونست یکه اسم بچه ات رو م يبود

 :ذهنم اکو شد  يمانندش ، تو غیبلند و ج يصدا

 !نداشته باشه  يدخترم بمونم تا کمبود شیکه پبرگشتم ..  سمیدخترم وا ياومدم که پا.. اما برگشتم که بدونم  -

 :جهش به سمت باال  کیبا هر کلمه ، .. بلند تر و بلند تر .. صدام بلند تر شد .. فرمون  يتو دمیمشت کردم و کوب دستمو

 .. ! سهیوا یکس يتونه پا یخودش نمونه ، نم يآدم تا به پا -

 يدونست که رو یم.. دونست که چطور اعصابم رو داغون کنه  یهنوز هم م.. کنه  یم میدونست که حرفاش عصب یم

 .. که دوستشون دارم امتحان کنه  یمنو با کسان دیدونست که نبا یم.. دست بذاره  دینبا قمیعال

 ... کرد  یخنجر زدن استفاده م يدونست و از تمام دونسته هاش ، برا یرو م زمیهمه چ یلعنت اون

 

 تـم فـرو کـردکـه خـنـجـر بـه پـشـ کـسـی

 

 . .تـنـش آشـنـا بود  يبـو

 

 ! یراسـتـ

 

 ...!عـطـر رو خـودم بـراش خـریده بـودم ایـن
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بدون رنگ تو ، در  یِزندگ يتا دخترم تو.. خوام با تو بجنگم  یم..  سمیِ دخترم وا يخوام پا یم.. خوام باشم  یاما من م -

 .. کمون نمونه  نیرنگ هیحسرت 

 .. که امثال تو دور و اطرافش پرسه نزنن  یمونه تا وقت ینم يزیت چدختر من در حسر -

. صورتم بکشه که عقب رفتم  يخواست انگشتشو رو. کرد  کیانگشت اشاره اش رو باال آورد و به صورتم نزد. اومد  جلو

 :صورتش نشست و گفت  يرو يلبخند

 رهیبه من خ یکه وقت یدون یچون م یترس یه کردن به من مهنوزم از نگا..  يهنوزم دوستم دار..  يخوا یتو هنوزم منو م -

 ،.. و در کنارم  یبا من یتو وقت..  ستیدست خودت ن ارتیاخت گهید..  یش یم

 :قطع کردم و داد زدم  حرفشو

 .. خفه شو  -

 :دستش رو بهم نشون داد و گفت  کیو  دیسف يدندون ها..  یبا صدا و طوالن..  دیخند

 ..  داستی، کامال پ تیآشفتگ نیاز ا..  يتو هنوزم منو دوست دار..  یست داشتمنو دو شهیتو هم -

 :آروم کرد و با ناز ادامه داد  صداشو

ما ..  میرو دار میکه با هم باش نیا اقتیل.. همه وقت  نیما االن ، بعد از گذشت ا.. مژده بدم  هیخوام بهت  یم..  یعل ریام -

 .. کرده  رییتغ زیه چاالن هم..  میدیو چش میدید یلیخ

 :ابروهامو باال دادم و گفتم . لبم نشست  يرو يپوزخند

برو که اصال حال و .. برو …خواد  مثل نخ کردن سوزن اعصــــاب می…خواد که دختر  ینم اقتیدوست داشتن تو ل -

 .. وقتش هم ندارم .. البته .. حرفاتو ندارم  حوصله ي

 رهیدستگ.. رفت و من ؛ هر لحظه جلو تر  یهر لحظه عقب تر م. عقب  دیش رو کشو خود دیترس یکم. سمتش خم شدم  به

 : دمیکش ادیفر تیبا عصبان. در رو گرفتم و درو باز کردم  ي

 .. !دختَره  ینیب یغلطا نکن که بد م نیهم از ا گهید.. برو ..  يبرو همون جا که بود..  يهــــر -

 :شد و گفت  رهیلبخند بهم خ با

 ..  یچیه..  ریتموم نشده ام یچیه -

داشتم خفه . بلند شد  ادمیفر يو صدا دمیفرمون کوب يدور شد ، مشتامو رو نیاز ماش یوقت.  دیشد و درو کوب ادهیپ نیماش از

 یم.. مونه  یگفت که آترا در حسرت م یم.. گفت که آترا کمبود داره  یاون م.. شدم  یداشتم از حرص خفه م.. شدم  یم

 .. هنوز در حصار چشماشم  کهگفت  یم.. من هنوز دوستش دارم گفت که 

 ...گره خورد  يدختر یِنگاهم به نگاه ِ آب.. لحظه  هی يفرمون بذارمش ، که تو يتکون دادم و خواستم رو سرمو
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ِ  نیهنوز ماش. دم شدم و به سمتش راه افتا ادهیپ. رفت و درو باز کردم  رهیناخود آگاه دستم به سمت دستگ. شده بود  رهیخ بهم

 . کنه  یدونستم که داره بهم نگاه م یپشت سرم پارك شده بود و م ایسان

 :و آروم گفتم  ستادمیپرند ا مقابل

 .. سالم  -

 .. تر از من ، با زمزمه جوابم رو داد  آروم

 .. رسونمت  یم.. سوار شو  ای؟ ب ير یم ییجا -

.. کرد ، شدم  یکه داشت بهش نگاه م ییبرگشتم و متوجه جا. شد  رهیجا خ هیبعد هم به . انداخت  ینگاه نیبه ماش مردد

 . کرد  ینگاه م ایداشت به سان

 :اشاره کردم و گفتم  نیسمت ماش به

 ؟ يریخونه م..  ایب -

م ، و خواستم استارت بزن میهر دو سوار شد. راه افتاد  نیتکون داد و به سمت ماش» آره «  يسرش رو به نشونه  یحرف بدون

 :که گفت 

 .. !اون و آترا شباهت هست  نیچقدر ب.. من  يخدا -

 :گفتم .. گاز گذاشتم  يروشن کردم و پامو رو نویپوزخند ، ماش با

 ..  يفقط از نظر ظاهر.. البته .. متاسفانه  -

 :گفت  قهیبعد از گذشت چند دق.. شده بود  رهیبهم خ ینگران با

 ؟ رهیخواد آترا رو ازت بگ یم -

و به خاطر نبستن  دیکش یغیپرند ج. متوقف شد  يبد يبا صدا نیترمز و ماش يزدم رو. حرفش خونم به جوش اومد  نیا با

 . پرت شد  شهیکمربند ، به سمت ش

 : دمیکش ادیفر

 ؟ يدیفهم.. من بره  شیآترا از پ ستیوقت قرار ن چیه! وقت  چیه.. سوالو نپرس  نیا گهید -

درخت روبروم  يتو دنشیکردم با مشت کردن دستم و کوب یو سع ستادمیا ابونیخ يگوشه .  رونیتم بباز کردم و رف نویماش در

 .، خشمم رو کنترل کنم 

خواست کمک  یاونم م. نداشت  يریاون که تقص. بودم  دهیرفتار کرده بودم و سرش داد کش نطوریشد که با پرند ا ینم باورم

 .خواستن کمکم کنن  یو م امیو مشکالتم بر ب میتونم از پس زندگ ین نمکردن م یکه فکر م یمثل تمام کسان. کنه 

 .. مثل آوا .. مثل مامان .. مثل حامد .. مثل محدثه .. مثل ِ همه نگران بود  اونم

ه باعث شد میو برگشت دوباره اش به زندگ یدختر ِ لعنت نیا. تر شدم  یعصب اوردمیکه هنوز از دلش در ن نیآوا و ا يادآوری با

 ...پرند رو .. آوا رو .. ها رو از خودم برنجونم  یلیبود خ
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 یکه چندان مشکل نیبرم و اونم با گفتن ا سشیتدر يتونم برا ینم گهیآشفته ام ، به پرهام گفتم که د تیبه خاطر وضع یحت

 .. تونه خودش بخونه ، حرفم رو قبول کرد  ینداره و م

نکرده  يبار هم با آترا باز هیو برگشتنش فکر کرده بودم که  ایبه سان ریچند روز اخ نیا يتو نقدریا. آترا هم غافل شده بودم  از

 ازیسن بهم ن نیا يدونستم که تو یم. کنه  ي، بعد از مهدش نبرده بودمش پارك تا باز شیبار هم مثل چند وقت پ هی. بودم 

 .کنه  یمرو حس  یدونستم که کم محل یوجود م نیا ابچه بود اما ب یلیخ. داره 

 :شرمنده گفت  یپرند با نگاه. شونه ام ، به عقب برگشتم  يرو یحس ِ دست با

 .. خوام  یمعذرت م -

 :و گفتم  دمیکش شیشونیپ يانگشتمو رو. تر شدم  کیهم رفت و بهش نزد يتو اخمام

 ..  ادیداره خون م -

که من گذاشته بودم  ییدستشو همون جا. بشه برداشته  شیشونیپ يکارش ، باعث شد دستم از رو نیعقب رفت و با ا یکم

 :گفت  عیقرار داد و سر

 ..  ستین يزیچ -

 :کردم  تشیهدا نیگرفتم و به سمت ماش دستشو

 .. شهیطور نم نیا..  يروش بذار يزی، چ یچسب زخم دیبا -

.  دیطول کش قهیهم دو دق يرفتن و برگشتنم رو.  رمیتا چسب زخم بگ ستادمیسوپر مارکت ا نیِ اول شیشدم و پ نیماش سوار

 .چسب زخم رو باز کردم  ينشستم و جعبه  نیماش يتو

 :گفت  پرند

 .. کردم  زشیبا دستمال تم..  ستین يازیواقعا ن -

 :چسبوندمش و آروم گفتم  شیشونیپ يرو. شدم  کیِ چسب رو برداشتم و بهش نزد روپوش

 .. هست  يازیواقعا ن -

 :دهنش رو قورت داد و گفت  آب

 ..بشم  تیخواستم باعث آشفتگ ینم -

و  ینگاه ِ آسمون..  کیکوچ يگربه  هیمثل . بود  دهینگاهش ترس. چشماش ثابت بشه  يخم کردم تا نگاهم تو یکم سرمو

کرد و  یم هیکه گر یمثل آترا وقت..  کیکوچ يبچه  هیمثل .. داد ، االن آروم و معصوم بود  ینشون م هیبق يکه جلو یمقاوم

 .. گرفت  یوشم آروم مآغ يتو

تفاوت بارز ؛ اونم  هیبا .. رو داشت  يمادر یمن درد ب ياونم مثل آترا... داره  یزندگ يتو يادیدختر خال ز نیدونستم که ا یم

نداشت که بخواد بهش وابسته بشه و  يوقت مادر چیکرد اما آترا ه یبدنش حس م يدرد رو با تمام سلول ها نیکه اون ا نیا

 .. بمونه بعد تنها 
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رو نداشت تا براش حرف  یو کس دیکش یتوجهه ، درد م یکرد پدرش نسبت به اون ب یکه حس م نیدختر به خاطر ِ ا نیا

 .. تنها بود  یواقع يو به معنا.. نداشت  یهمدم.. نداشت  یدوست.. بزنه 

 .. بود  دایاز تک تک حرکاتش پ.. بود  دایاز رنگ نگاهش ، پ نیا

 .. فکر نکنم  يزیچند لحظه هم که شده ، به چ يبرا یشیباعث م.. بر عکس ..  یستین میتو باعث آشفتگ -

نرم و  يلبا. ذهن آوردم  يرو تو تمیچشمامو بستم و موقع. صورتم نشست  يآن ، لباش رو کی يزد و تو یآروم لبخند

 ....گونه ام گذاشته بود  يرو کشویکوچ

از  يچشم ها يکردم تو یشدم و سع رهیبهش خ. رنگ ترس گرفت  محض باز شدن چشمام ، عقب رفت و نگاهش به

 .. بگردم  لیتَرِش ، به دنبال ِ دل رهیت شهیهم

و .. بود  دهیبوس.. رو  لهیزن ِ پر از ح هیهمسر ِ .. دختر بچه رو هیپدر ِ .. دخترو  هیپدر ِ .. که منو ..  یوونگید نیِ ا لیدنبال دل به

 .. ود آرومم کرده ب..  ـــبیعج

 :دستش گذاشتم و گفتم  يدستمو رو. رفت تا درو باز کنه و بره  رهیبه سمت دستگ دستش

 کجا ؟ -

هم لرزش صداش قطع شد و در سکوت ، با  نیهم ينداشت و برا یاما جواب. گشت  یم یو به دنبال جواب دیلرز یم صداش

 .روشن کردم  نویدستش برداشتم و ماش يرو دستمو از. انداخت و به دست هامون نگاه کرد  نییسرشو پا یشرمندگ

 :خونشون کنار زدم ، آروم گفت  يکه جلو یموقع

 .. ندارم که بگم  یچیه..  ــیه.. بگم  دیبا یدونم چ ینم..  ینم.. من .. من متاسفم .. من  -

 کردم ؟  یبودنش رو درك م ازمندیکردم ؟ تنها بودن و ن یم درکش

ساله بودن و با تمام  یبا تمام س.. من با تمام مرد بودنم .. گفتم  یم فقط و فقط به خودم دروغ مداد یم یاگر جواب منف..  آره

 لیو دل.. کردم  یباز هم درکش م.. زنونه  يها ازیدخترونه و ن يبا تمام دور شدن ِ دو ساله از تمام ِ مرزها.. بزرگ شدنم 

 .. دونستم  یکارش رو م

 :تکون دادم و گفتم  يسر آروم

 .. برو ..  فتادهین یاتفاق -

 دنیچند لحظه منتظر شدم تا وارد خونه بشه و بعد به قصد خر. شد  ادهیلب ، پ ریِ ز یرو باز کرد و بعد از خداحافظ نیماش در

 .آوا ، اون جا رو ترك کردم  يدسته گل برا

خودم چطور دو  شیپ دیدونستم با ینم. بدم  یها رو چ دنیفهم نیدونستم که جواب تمام ا یبودن و نم ختهیدر هم ر افکارم

.. با تمام دخترانه هاش .. کردم  یو دو ساله رو درك م ستیدختر ب هیمن ، . دو تا چهار تا کنم که به خودم بدهکار نباشم 

 یاز زندگ ریس يساله  یمرد ِ س نیهم نبود تا ا ی؛ کس چیکردم ه یرو که درك نم دمخو.. خودم رو نه .. کردم و  یدرکش م

 .. رو درك کنه 
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! بعد خودم ، از خودم ..  فتهیرو بچرخونم تا به سمت خودم ب يبطر یشروع کنم و ه قتیحق يباز هیبا خودم  شهیالزم م یگاه

 ..  ستیهم چندان خوب ن ادیز يو بعد ، خودم جواب خودم رو بدم و بگم که عاشقانه ها.. بپرسم که اشتباهم کجا بود 

 دایجوابم پ یب يتمام سوال ها يبرا یهم که شده ، جواب درست يخودم روراست باشم و به حرمت بازکه با  شهیالزم م یگاه

 .کنم 

دختر که دو  هیِ  ياز چشم ها دمیترس.  دمیکردم که ترس یخودم اعتراف م شیپ دیخواستم با خودم رو راست باشم ، با یم اگه

 يبرا.. ها  ییتنها نیتمام ا يبرا.. من حاال .. ،  دمیترس.. کنه  مریکه اس نیاز ا دمیترس. کرده بود  انتیبهم خ شیسال پ

به  نیو همچن.. رنگ بده  میبه زندگ.. هآش  یکه با زنآنگ.. زن  هیداشتم به  ازین.. آترا  يها ییتنها يبرا.. خودم  يها ییتنها

 .. ِ آترا  یزندگ

 .. هام  تیو از تمام ِ ظرف..  دمیستر یاز خودم م.. باشه  ایکه اون زن بخواد سان دمیترس یم

 .. خواستم  ینم.. بشم  گهید يانتها یِ مسخره و ب يباز هیِ  رینَم پس بدم و اس یسان يخواستم جلو ینم

 :لب گفتم  ریو ز دمیکش یآه

 شـدمـدی روزـام -

 هـــن،  مـکن ضـبغ هـکـاین هـن

 ...!دمــش رــپی الـس زارــه دو طــفق

دست چپم گرفته بودم ، زنگ رو  يشکالتو تو يدستم راستم و دسته گل ِ رز و جعبه  يرو تو میگل مرکه دسته  یحال در

آوا برم ، در خونه  يکه به خونه  نیقبل از ا. که من اومدم درو باز کرد  نیاز ا یرو برداشت و با خوشحال فونیآ انایک. فشردم 

 :بغلم کرد و گفت  عیسر یمامان بدون حرفباز شدن در ،  با. مامان رو زدم تا بهش سالم کنم  ي

 ؟ یسر بهم بزن هی دینبا.. دلم برات تنگ شده بود پسر  -

رو فدا  زیبودم که همه چ دهیاز خودم خجالت کش. ذاشتم  یطور چشم انتظار م نیکه مادر ِ تنهامو ا دمیخودم خجالت کش از

 . بود  دایپ ضمیضد و نق يتمام رفتار ها يتو نیخودم رو باخته بودم و ا. کرده بودم 

 ...رو به ترس ِ بودنش باخته بودم  خودم

 :و گفتم  دمیمامان رو بوس ي گونه

 .. وقت نشد .. امتحانا و دانشگاه بودم  ریدرگ.. خوام  یدلم معذرت م زیعز -

 :و گفت  دیبه صورتم کش یبرطرف نشده ، دست شیکه معلوم بود هنوز هم دلخور مامان

 .. ! ؟ نگاه کن چقدر صورتت الغر شده  يشد فیعقدر ض نیچرا ا -

 یمن م يبه پاش اشتباهات ِ گذشته  دیداشت که با یاون چه گناه.. شدم  رهیِ پنهانم ، به مامان خ یحرف و با شرمندگ بدون

 ؟.. شد  یمن آب م يسوخت و پا به پا

 ..  یلعنت. .. هی
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 در پشت یواشکی منو دلتنگی و بیقراري هاي لحظه تمام رفتنت از بعد که مادرم خاطر به،  خودم خاطر به نه... گذرم  ینم ازت

  ...کرد گریه اتاقم

 :رو به سمتش گرفتم و گفتم  میگل ِ مر دسته

 ؟ یآشت -

 :و دستم رو فشرد  دیخند مادرانه

 ..  ندازهیاون م يها یجوون ادینگاه هات منو  نیا..  امرزتهیخدا ب يحرکات و صحبتات مثل بابا يهمه  -

کرده ام که  میرو قا یسرم ، جوون دیسف يتار ها نیاز ا کیکدوم  نی؟ ب يکرد دایپ یکه جوون يدیصورتو د نیا يکجا..  مادر

 کنم ؟ ینم داشیخودم هم پ

 .. وقته که به غارت رفته  یلیساله ات خ یِ پسر س یجوون..  مادر

 :در جوابش گفتم . گل رو ازم گرفت و تشکر کرد  دسته

 ..  نییپا میایبعد با هم م.. دختر ِ دردونه ات  نیا شیبرم پمن  -

،  يو کسر انایدر باز و ک دنیاز پله ها باال رفتم و با د. نگفت و درو بست  يزیکنم ، چ یخوام باهاش آشت یم دیکه فهم مامان

داشت پنهانش  یکه سع شیمیِ قد يآوا با دلخور. شکالت رو بهشون دادم و وارد خونه شدم  يجعبه .و بغلشون کردم  دمیخند

 :گل رو بهش دادم و گفتم  هدست. کنه ، جلو اومد و سالم کرد 

 دونه ام چطوره ؟ هی یکیخواهر ِ  -

 :تکون داد و گفت  يسر

 ..  ارمیب ییتا برات چا نیبش! سالم داره خدمتتون . خوبه  -

 :گوشش گفتم  يتو. به سمت آشپزخونه بره که از پشت گرفتمش و بغلش کردم  خواست

 .. دوست ندارم خواهر کوچولو قهر کنه  -

 :که خنده اش گرفته بود گفت  یو در حال برگشت

 !کوچولو ؟ من که از تو بزرگترم  یتو باز گفت -

 :و با خنده گفتم  دمیبوس گونشو

سال اختالف سن  هیکه چه برسه به ما ..  کهیبرادرش کوچ ياگه ده سالم از برادرش بزرگ تر باشه ، واسه  یخواهر حت -

 ! ییواسه من خواهر کوچولو شهیتو هم..  میدار

 :ام گذاشت و گفت  نهیس يرو سرشو

که هر روز  یطونیِ شر و ش رینه تو ام.. نه من آوا کوچولو ام  گهید..  یداداش می، بزرگ شد میو چه نخوا میاما چه بخوا -

 .. از هم فاصله گرفته  امونیو دن میبزرگ شد گهیاالن د! شد  یم هیتوسط حامد تنب
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..  امیبا خودم کنار ب دیکه با نهیخودمم ، به خاطر ا يمن تو ینیب یاگه م.. آوا  رهیگ یوقت از تو فاصله نم چیمن ه يایدن -

 یتنها باشم تا تنها زندگ دیمن با.. تموم بشن  ستیبا منن و قرار ن شهیخودم غرق کنم چون اونا هم يمشکالتم رو تو دیبا

 ! رمیبگ ادیردن رو ک

 :و گفتم  دمیصورتشو بوس.  ختیر راهنمیپ يچشمش رو ياز گوشه  یاشک قطره

 ... زود برم خونه آخه محدثه اون جاست  دیبا.. مامان  شیپ میکه بعدش بر اریب ییبرو واسه داداشت چا -

 .به سمت آشپزخونه راه افتاد و من هم با بچه ها مشغول شدم  آوا

 

**** 

 :م زد ادیفر

 ؟ ستیکه ن یچ یعنی -

 :انداخت  یو تمام بدن من رو به رعشه م دیلرز یم دیآوا مثل ب يصدا

اونا هم که .. خانم اومده و گفته که پدر ِ آترا تصادف کرده و من اومدم تا آترا رو ببرم  هیقبل از من  قهیپنج دق گنیم -

 .. بچه رو بهش دادن تا ببره  دنیترس

 :نعره ام پنهان کردم  يلرزونم رو با صدا فک

 .. کنم  یسرشون خراب م يمن اون مهد رو تو -

.. دخترم . و تمام وجودم ترس بود  دیترک یسرم داشت م. پدال گاز فشردم و با سرعت به سمت مهد راه افتادم  يرو پامو

 کجا بود ؟ .. من  يآترا

 .. قراره .. که قراره  گفته بود.. گفته بود که برگشته  یاون عوض.. برده بودش  یعوض اون

 ادهیو پ دمیباالخره به مهد رس. تونستم فرمون رو درست کنترل کنم  یو نم دیلرز یدستام م. شدم  یتر م یافکار عصب نیا با

 : دمیکش ادیرفتم ، فر یم تیریهمون طور که به سمت ِ دفتر مد. شدم 

 ؟ هیخراب شده کدوم گور نیمسئول ا -

 :گفتم  ادیو با فر دمیرو کوب تیریِ اتاق مد در

 دختر من کجاست ؟ هان ؟ -

 :و با ترس گفت  دیاز جا پر يخانم آذر.. همون اتاق بودن  يو پرند هم تو آوا

 .. ما .. تابان  يآقا -

 :سکوت جلوش گرفتم و گفتم  يبه نشونه  دستمو

 ندادم ؟ کجاست ؟ دخترم کجاست ؟  لی؟ هان ؟ مگه دخترم رو به شما تحو یشما چ -
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به  يبد يو گلدون با صدا دمشیکتابخونه کوب يمحکم تو. رو برداشتم  يا شهیو گلدون بزرگ و ش ستادمیا زشیم يجلو

 .شد  لیتبد کهیهزار ت

 ! ستیکارا ن نیا يجا که جا نیا..  دییکنم بفرما یآقا خواهش م:  يآذر خانم

 :به سمتم اومد و دست لرزونم رو گرفت  هیبا ترس و گر آوا

 .. تو رو خدا آروم باش .. ش تو رو خدا دادا -

 ؟ شهیآروم باشم ؟ مگه م.. صفت برده  یتونم آروم باشم ؟ دخترمو دادن به اون ب یچطور م -

 :گفتم  ادیو با فر ستادمیجلوش ا.. بود  نییبود و سرش پا ستادهیا يبه پرند افتاد که گوشه ا نگاهم

 ..  يبود دهیرو د یا رو ببره ؟ هان ؟ تو که اون لعنتآتر یچرا گذاشت..  يبود دهیتو که اونو د -

 :آروم گفت ..  نمیرو بب ونشیباال آورد و تازه تونستم چشماش سرخ و گر سرشو

 .. اومدم که رفته بودن  یمن وقت.. من بود  ياز همکارا جا گهید یکیامروز .. من نبودم  -

آوا و پرند  يا سرعت اون جا رو ترك کردم و بدون توجه به صداب. گرفتم  یمیلحظه تصم هی يو تو دمیبه صورتم کش یدست

 ....رفتم  نی، به سمت ماش دنیدو یکه پشت سرم م

به شدت از  نیهنوز درو نبسته بود که ماش. نشست  نیماش يتو عیباز شد و پرند سر میگاز بذارم که درِ کنار يپامو رو خواستم

 :، کنار زدم و گفتم  میاز مهد دور شد یکم یوقت. ست و درو ب دیکش یغیپرند آروم ج. جا کنده شد 

 .. شو  ادهیپ -

 :گفت  يبا لجباز پرند

 .. دنبالش  میر یبا هم م.. شم  ینم ادهیپ.. نه  -

 :، گفتم  ارمین شیپ یکردم سرش داد نزنم تا مثل قبل ناراحت یم یکه سع یبستم و در حال چشمامو

 .. خوره  یبه درد تو نم رمیکه من م ییجا.. شو پرند  ادهیپ -

 :قفل گذاشت و گفت  يبرداشتم تا درو باز کنم که دستشو رو زیسمتش خ به

 ؟ يبر يخوا یکُجا م.. کُــ ... شم  ینم ادهیمن پ -

 :زدم  ادیخودم رو کنترل کنم و فر نتونستم

 .. شو  ادهیحاال پ..  یاون لعنت يخونه  -

اش  ادهیپ نیقفل رو باز کردم و به زور از ماش.. بشه  تیباعث شد گوشش اذ ادمیفر ي، صدا میبود کیبه هم نزد یلیخ چون

 یِ قمار رو بهم م فیِکث يباز نیا دیبا.. کردم  یقائله رو ختم م نیا دیبا. راه افتادم  نیبا سرعت تمام به سمت پمپ بنز. کردم 

 ..  ستیدر کار ن یدادم که برنده بودن ینشون م ایزدم و به سان

با  ایسان. گرفتم  ادیدادن رو  يکردن و باز يوقته که روش باز یلیمن خ.. شه  یِ قُمار من نم فیوقته که حر یلیخ ایسان

 .. داد  ادیبا رفتنش بهم آشغال بودن رو  ایسان.. داد  ادیرو  انتیخ فیرفتنش به من راه ِ کث
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 .. آشغال تر از خودش باشم  یلیتونم خ یدونست که اگه بخوام م ینم

 ..  هه

 .. شلوغ بخوان دارم بزنن  دونیم هی يتو ایزندان  فتمیکرد برام مهمه اگه ب یم فکر

 .. بود که خودم ساخته بودمش  ختهیآو يکردنش ، منو به دار انتیدونست که با رفتن و خ ینم

 يمن به بند بکشه و به نقطه طفل معصوم رو هم مثل  هیذارم  ینم.. آترا رو جهنم کنه  ی، زندگ اشیخواه ادهیذارم با ز ینم

 ... برسونه  انیپا

 .. من سم بود  يآترا يبرا.. دختر من  يبرا ایسان.. سم بود  ایسان

 .. انوریدردناك تر و بدتر از س یحت

از  یکیبشکه رو به دست ِ . در آوردم  یِ خال يتریل ستیب يبشکه  هیشدم و از داخل صندوق عقب  ادهی، پ دمیرس یوقت

راه  ایسان يصندوق گذاشتم و به سمت خونه  يکه اومد ، بشکه رو تو قهیبعد از چند دق. اون جا دادم تا پرِش کنه  يکارگرا

 ..افتادم 

 .. خواستم بِهمش بزنم  یشروعش کرده بود و من م ایبود که سان یفیِ کث يهمون باز نیا

 .. بشه  امروز تموم نیشروع شد و قرار بود هم شیسال پ نیچند يباز نیا

 .. شد  یتموم م دیبا یعنی

 

*** 

 : دمیدر کوب يمشت کردم و تو دستامو

 .. صاحب وا کن  یدر ِ ب نیا -

 :گفت  يزنونه ا يصدا

 .. صبر کن  قهیدو دق.. باشه بابا  -

کنار و وارد انداخت و خواست درو ببنده که زدمش  یوحشت زده به من نگاه يسها با چهره ا.. بعد از چند لحظه باز شد  در

 : دمیکش ادیفر. خونه شدم 

 ..  نمیبب رونیب ایب..  کهیمرت يآها -

 :و با ترس گفت  ستادیجلوم ا سها

 ؟ يکار دار یچته ؟ با ک -

 :داد زدم .. شدم  کیوحشتناك بهش نزد یگذاشتم و با صورت نیزم يرو رو بشکه

 .. !براش برنامه ها دارم ..  رونیب ادیبه اون پدرت بگو ب -
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نگاهم رو از صورت سها گرفتم و به اون که تمام .. ها بلند شد  کییموزا يرو ییشدن دمپا دهیکش يموقع ، صدا همون

 ..  دمیکش یقیو نفس عم دمیبه صورتم کش یدست.. شدم  رهیبود ، خ لیوجودش خمار و پات

 .. که ترس ِ از دست دادن آترا رو داشتم  یزمان يتو.. نبود  هوا

 .. آترا نبود  که ییجا يتو

 .. نبود  هوا

 .. کشم  یم شیجا رو به آت نیا ارهیبچمو ن گهیساعت د میبه دخترت خبر برسون که اگه تا ن -

 :پدرش گفت ...  ختمیر اطیرفتم و تمامش رو دور تا دور ح نیِ پر از بنز يتریل ستیب يحرفم به سمت بشکه  نیاز ا بعد

 تو ؟ یگ یم ی؟ چ هیچ؟ بچه  هی؟ دختر ک يتو باز رم کرد -

 :و گفتم  ستادمیا جلوش

بچه همونه .. خودشو بدزده تا از من بِکَنه  يکه بچه  يکرد شیقدر عقده ا نیکارات ، ا نی؟ دختر همونه که با ا هیدختر ک -

 ..  يدینفهم شویوقت معن چیکه ه

 :دست گرفتم و با انزجار ادامه دادم  هیشو با  قهی

ملتفت کرد که  دیرو چطور با يمنقل گذروند يکه تمام عمرت رو پا ییبرات بگم آخه ؟ تو ی؟ چ کهیمرت یفهم یم یتو چ -

 ؟ هیبچه چ

 :زدم  ادیبه عقب هلش دادم و فر یکم

 .. کشم  یم شیجا رو به آت نینده ا لمیاگه بچمو تحو یعل يبه وال -

 :برداشتم و گفتم  زیسمت سها خ به

-  هیبگو اگه .. کشم  یم شیوگرنه خونتون رو با خودت و پدرت به آت ادیبگو ب..  گهیبزن د فتیزنگ به اون خواهر ِ کث هید 

 !البته ؛ با بچـــه .. خبر مرگش  ادیذره برات ارزش قائله پاشه ب

 :داد زدم .. انداخت  نییبه عقب برداشت و سرشو پا یاز ترس قدم سها

 .. زنگ بزن  گمیم..  يستادید تو که هنوز ا -

رو از دستش  یشدم و گوش مونیکه اون حرف بزنه پش نیتا گفت الو ، از ا.. که گفتم رو انجام بده  يدر آورد تا کار وشیگوش

 .. گفتم بهتر بود  یاگه خودم م.  دمیکش

 بکشم ؟ شیآت تویتمام زندگ ای يایآدم ب نیع یشیپا م.. دختره  يآها -

 .. خواست خرخره اش رو بجوم  یدلم م دنشیآورد و امروز ، با شن یلبم م روز لبخند به هیکه  ییهمون مدل خنده ها..  دیخند

خوام با  یم.. دخترم مادر باشم  يخوام برا یم.. حس شد ؟ من که گفتم اومدم تا بمونم  یکاف يشد ؟ خطر به اندازه  یچ -

 !حقمه  نیا.. من باشه 

 :زدم و گفتم  يپوزخند
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من آب از سرم بگذره و به .. که  یدون یم..  ينوبت خودته که بسوز.. از پدر و خواهرت بدون بعد  یول.. آره ؟ باشه .. حق  -

 .. ! رهیتونه جلومو بگ ینم یقول بابات رم کنم ، کس

 .نفر از پشت دستمو گرفت  هیِ سها و باباش بلند شد و  ادیفر يدر آوردم و خواستم روشنش کنم که صدا بمیرو از ج فندك

 .زدم و به سمتش برگشتم يادیفر. بکشم  رونیا دستمو از دستش بت دمیجلو کش خودمو

 ...انداختم  ی، بهش نگاه یچشم ریانداختم و ز نییسرمو پا. گوشم زد  يتو یِ محکم یلیبگم که س يزیچ خواستم

 :داد زدم ..  رونیو هولم داد ب ستادیپشتم ا.  دیانگشت هام کش نیجلو آورد و فندك رو از ب دستشو

 .. ! کشمشون  یم.. کُشم حامد  یرو م نایمن ا -

 یپچ پچ آروم يصدا. تا درو باز کنن  دمیکوب یدر م يبا مشت تو. و درو بست  رونی، به زور از خونه بردم ب یبدون حرف حامد

 :بست و گفت  عیدر وارد بشم که درو سر يخواستم از ال.. اومد  رونیاومد و بعد از چند لحظه ، حامد ب یم

 ..  نیبرو تو ماش.. بسه ..  گهیبسه د -

 بسه ؟ یبسه ؟ چ یگیم.. ام رو کنده و برده  کهیت هی.. برده  مویزندگ.. ؟ دخترمو برده  یچ یعنی -

 :زد  ادیشد و بعد فر رهیچند لحظه در سکوت به روبرو خ. و خودش پشت فرمون نشست  نیماش يداد تو هولم

 راهشه ؟ نیا -

بار هم حاال  کی..  تیاون وضع يتو دنمیبار موقع ِ د کی.. زد  یم یلیبار دوم هم بود که س. زد  یدوم بود که حامد داد م بار

.. 

 ..  یسان يدو بار برا هر

 ..  ایبه تو سان لعنت

 ..  يبه تو که تمامم رو به باد داد لعنت

 :رد و آرومتر از قبل گفت حالتم خودشو کنترل ک دنیحامد با د. گرفتم و چشمامو بستم  میشونیلرزونم رو به پ دست

 ؟  یخوب -

 :رو بهش دوختم و گفتم  تمیسرخ و پر از عصبان يچشما

جا بند  چیدخترم رو بردن و دستم به ه.. پدرش تصادف کرده و اومدن دنبالش  گنیم..  ستی؟ دخترم ن ی؟ چه حال یچه خوب -

 ..  ستین

 :ادامه دادم  ادیفر با

تنم  يپاره .. حامد ؟ دخترم رو  یفهم یم.. بار اومده تا اونم با خودش ببره  نیجودمه ؟ ابگردم که تمام و یکجا دنبال کس -

.. چه بخوام و چه نخوام اون آشغال مادرشه .. آترا هست  یزندگ يهم تو گهینفر د هیرسم که  یم جهینت نیدارم به ا.. رو 

 .. آورده  ایدن نیکه اونو به ا یکس

 :گفت شونه هامو محکم گرفت و  حامد
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 نیا میذار ینم.. آترا دخترته .. بره  یی، جا یآترا با کس ستیقرار ن..  فتهیاتفاق ب نیا ستیقرار ن.. آروم باش .. باشه .. باشه  -

.. درست .. نه با نگران کردن همه .. زدن و خودتو تو دردسر انداختن  شینه با آت.. از روشش .. از راهش  یول..  فتهیاتفاق ب

 ؟ یفهم یم..  یمنطق

 يتو یکی. داشتم  شهیهم. مارلبورو رو در آوردم  يداشبرد بسته  يدستمو جلو بردم و از تو. بعد منو ول کرد و استارت زد 

 .. لب نزده بودم ..  یبعد از ترك ِ اون لعنت.. دو سال لب نزده بودم  نیا ياما تو..  نیماش يتو یکی.. خونه 

بعد از وجود آترا ، تنها . بود  نیکرد هم یکه آرومم م يزیتنها چ.. کرد  یآرومم م.  رونیب دمینخ کش هیرو باز کردم و  بسته

 . بود  نیتونست آرومم کنه هم یکه م يزیچ

 : دیکش ادیدستشو جلو آورد و فر حامد

 ..  ارمیاسمتو نم گهید یاگه لب به اون بزن يزیبه جان خودت که برام عز یعل ریام -

 ؟.. رو  دهید انتیمرد ِ خ هیدونست درد ِ  ی؟ چه م هیدونست درد من چ یچه م ..نگاهش انداختم  بهش

 .. بچه اش رو داشت .. زنش رو داشت .. خواست داشت  یم یکه هر چ اون

اون که دوسال تمام .. شد  ینم داریو با ترس ِ نبودن بچه اش ب دیخواب ینم یکه دو سال تمام با کابوس ِ دو چشم ِ عسل اون

 .. کرد  ینم يخود خور

 .  دیترس ینابود کرده بود نم شویکه زندگ یکه از برگشتن کس اون

 دهیند بهیمرد غر هیکنه رو با  شیکه قرار بود بعد از چهلم باباش به خانواده اش معرف یکس.. عشقش رو .. که زنش رو  اون

 .. بود  دهیکه خودش نفس نداشت ند یاون که نفس نفس زدن عشقش رو وقت.. بود 

 .. و به اون متوسل شدم  گاریدونست چرا دوباره دست بردم به پاکت س یدونست من چه مرگمه ؟ چه م یم یچ

فقط .. به خاطرِ آترا « : لب گفتم  ریو ز رونیپرت کردم ب شهیاز ش گارویپاکت س. دادم  نییرو پا شهیو ش دمیکش یپوف یعصب

 ...« 

 بــــانو

 ...بعد تو  گاریس نیاول

 ... فندك زدم  ریبخ ادشی

 ... يداده بود میبه عشق تو که به زندگ يا شعله

 ...  يدینبوس گهیکه د ییبود از لبها ياول بوسه ا پک

 ...بدون تو بود میدوم تنها و تنها گُر گرفتن زندگ پک

 احساساتم سوخت ،  يسوم گلو پک

 ...جونم به سرفه افتاد  تموم

 کنه، یچهارم شرافت داره، آرومم م پک
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 ...تو  يسگ چشما رینظ

 ...گرفتم  یاز تو که کام م ییمثل بوسه ها رمیگ یم صانهیآخرو حر پک

 ... پا لهش کردم  ریز...  دیبه آخر رس یلعنت

 .... غرور له شده ام  ادی به

 ..! يدود کرد موی؛ جوون گاریس

نخواستم با جواب ندادنم . صفحه افتاده بود  اسم ِ مامان رو. کردم و درش آوردم  بمیج يدستمو تو. زنگ خورد  میگوش

 :صحبت کردن ، جوابش رو دادم  يبرا میلیتما یبا وجود ب نیهم ينگرانش کنم ، برا

 بله مامان ؟ -

 ؟ حالت چطوره ؟ ییکجا.. سالم پسرم  -

 .. نگران نباش .. حالم هم خوبه .. با حامدم .. سالم مامان  -

 :کرد ، گفت  یو مشخص مکردنش ر هیکه گر ییبا صدا مامان

 خواد آخه ؟ یم یاون از تو و آترا چ.. نذاشتن  یکه واست زندگ شونیاون دختره اس ؟ خدا بزنه به زندگ شیاالن آترا پ یعنی -

 :گفتم  یو همراه پوف دمیبه صورتم کش یدست

 ي چهیاون بچه رو باز یچ ينم برادو ینم.. خواد  یم یدونم چ یکه نم نهیدردم از ا.. نداشتم  يدونستم که درد یاگه م -

 ..  تشیدردم آتراست و معصوم.. کنه  یخودش م

 .. خواست آروم باشه  یآوا اومد و که از مامان م يصدا..  هیگر ریبلند زد ز ينتونست هق هقش رو کنترل کنه و با صدا مامان

ِ  ریحرفام مامان رو آروم کنم تا اونم مثل ِ من اس کردم با یآرومم کنه ، سع یکه کس نیا يبودن ِ خودم برا ازمندیوجود ِ ن با

 :خراب نکنه  شویکننده نشه و با مشکالت من زندگ بیبد و تخر يفکر ها

 ؟ گهید شتهیآوا پ.. قطع کنم  دیحاال هم با.. کنم  یم داشیپ.. مامان نگران نباش  -

 ..  زمیبرو عز ..گوسفند نذر کردم برات  هی..  شهیانشاهللا که درست م.. آره پسرم  -

 :خاموش کرد و گفت  نویحامد ماش. داشبرد انداختمش  يرو قطع کردم و رو یگوش

 .. شو  ادهیپ -

 :حامد گفت . رو فشردم و درو باز کردم  رهیدستگ. بود  سیپل ياداره .. انداختم  یاطرافم نگاه به

 از آترا همراهت هست ؟ یعکس -

 شیسالگ کیتولد ِ . شدم  رهیعکس ِ خندون ِ آترا رو در آوردم و بهش خ. آوردم  پولم رو در فیکردم و ک بمیج يتو دستمو

 .بود  کیبود و صورتش پر از ک

و به  دمیآروم عکسو بوس. ذهنم نقش بست  يافتاد تو کیک يکه با سر تو یزمان يصحنه . صورتم نشست  يرو يلبخند

 :بهش انداخت ، که گفتم  یحامد نگاه.. دست حامد دادمش 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Doni.M  –الهه ناپاك                             

wWw.98iA.Com ١٢٠ 

 ..  شهیسالگ هیعکس ِ  -

 :تکون داد و آروم گفت  دنیفهم يبه نشونه  يسر

 ..  ادمهی -

 يشد افکار پراکنده ام دست به دست هم بدن و تو یباعث م اهویرفت و آمد و ه يصدا.  مینشست يهم پشت در ِ بسته ا با

فکر کردنا  نیآوردم و حاال ، هم یردن رو مفرار از سر و صدا به فکر ک يها برا یشلوغ يتو شهیهم.. کنن  يرو ادهیذهنم پ

 .. رو گرفته بودن  میبدجور خرِ زندگ

 . داخل  میحامد اشاره کرد که بر. اومد  رونیاز اتاق ب يباز شد و سرباز در

 . د دا حیتوض کمیو حامد  میها نشست یصندل يرو.  مینیاشاره کرد که بش زیمرد ِ پشت ِ م. گفتم  يدیو خسته نباش میشد وارد

 ؟ دیاز بچه دار یعکس -

 :به من انداخت و گفت  یچشم ریمامور نگاه ز. عکسو مقابلش گذاشت  حامد

 ؟ گهید یشما پدرش -

 . مثبت تکون دادم  يبه نشونه  يسر

حامد . بدم  یتونستم جواب یکرد و نم یکنه اما من سرم درد م لیتا اطالعات پرونده رو تکم دنیکرد به سوال پرس شروع

 .شد  انشیپا یب يمن مشغول جواب دادن به سوال ها يو به جا ستیکه حالم چندان خوب ن دیفهم

.  دیخند میالیخ يآترا. بسته ام پررنگ شد  يآترا مقابل چشما تیپر از مظلوم ریتصو. به سرم گرفتم و چشمامو بستم  دستمو

من به ... آترا به لبخند من نگاه کرد . م نشست صورت يرو يناخودآگاه لبخند. درشت و خوشرنگش از خنده پر بودن  يچشما

 ... دز یدلم براش له له م.... اون  يخنده 

 .. نبود  گهید.. مثل ِ خودش .... رفت  یالیخ يآترا.... دود شد ... محو شد  ریتصو.. ناگهان  اما

 :حامد گفت . باز کردم  چشمامو

 .. خوان  یم ایاز سان ریتصو هی..  ياتاق چهره نگار میبر دیبا -

صورتش رو  يو من تمام اجزا دنیپرس یم یسان ياز چهره .  مینشست يزیو پشت م میرفت يا گهیمامور و حامد به اتاق د با

.. و بزرگ جلوم رژه برن و عذابم بدن  کیشد تمام خاطرات کوچ یفکر کردن به جز به جز صورتش باعث م. دادم  یشرح م

 .. نبود  ياما چاره ا

 ..رفت  جیخواستم سوار بشم که سرم گ. رفتم  نیسست به سمت ماش يقدم ها با

 یم یکیهوا رو به تار. و سوار شدم  اوردمیخودم ن ياما به رو..  دیچرخ یدور سرم م نیماش.. سه دور .. دو دور .. دور  کی

 .. نکرده بودم  دایشد و هنوز آترا رو پ یم کیهوا داشت تار. رفت

 .. رو  دخترم

 .. داشتم رو  یکه به زندگ يدیتمام اُم.. رو  میوشِ دلخ تمام
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 : دیپرس یحامد با نگران. دادم و چشمامو بستم  هیتک یِ صندل یبه پشت سرمو

 ؟ ی؟ خوب یعل ریام -

روشن  نویماش.  دیپرس یسوال رو م نیا دیکه نبا دیفهم. بهش انداختم  يو خسته ا هیباز کردم و نگاه عاقل اندر سف چشمامو

 . راه افتاد کرد و 

ِ من  ینگران زندگ.. که اونم نگران آترا بود . کردم که اونم مثل من نگران بود  یدرك م. نشکست  نمونیخونه سکوت ب تا

نگران ِ غرق شدن ِ .. هام بود  ینگران سست شدن ِ مردونگ... نگران ِ نم پس دادن ِ من بود ..  اینگران برگشتن سان.. بود 

 ..  یواه يها دیها و دل بستن به اُم یدلخوشرفتن  نیاز ب نگران.. دوباره ام 

 .. مثلِ مامان .. مثل ِ آوا .. مثلِ پرند .. نگران بود  هیهم مثل بق حامد

 : دمی، آروم پرس میدیبه خونه رس یوقت

 که من اون جام ؟ يدیتو از کجا فهم -

.. آوا هم هول و دستپاچه شد و به من زنگ زد .. اونجا  يبر يخوا یآره ؟ اون به آوا گفت که م گهید زدادی.. ِ آترا  یمرب -

 .. ، برسم  یکن یکه تو اشتباه نیکرد و باعث شد که من قبل از ا فیتعر زویهمه چ

 ..  نیهم.. رو بدم  گرانید يقرار بود که جواب اشتباها.. من قرار نبود اشتباه کنم  -

 :با تحکم گفت  حامد

..  میکن یم حیما اشتباه ِ اون زن رو تصح.. جواب داد  دینبا.. کرد  حیتصح دیاشتباه رو با.. جواب نداره  اشتباه که.. برادر ِ من  -

 .. ! مید یبهش نم یاما جواب..  میکن یپاك م

که دستمو  شهیمثل هم. کرد  یشد و کمکم م یکه برام پدر م شهیمثل هم..  شهیمثل هم.. حرفاش حق بود .. ندادم  یجواب

 . گذاشت و به سمتم اومد  نگیپارک يتو نویماش. کرد  یو بلندم م گرفت یم

 باال ؟ ياینم -

 :و گفت  ستادیا مقابلم

 ..  ادیاز دستمون بر م يچه کار مینیو بب یآگاه میدنبالت که بر امیصبح م.. محدثه منتظره .. برم  دیبا.. نه  -

 :مثبت تکون دادم و گفتم  يبه نشونه  يسر

 .. درد نکنه داداش  دستت.. باشه  -

 :شونه ام زد و گفت  يدست رو با

اگه دست و پاتو گم ..  میکن یم داشیتا فردا پ..  فتهیبراش ب یاتفاق ستیقرار ن.. آروم باش و نترس ..  یداغون باش نمینب -

 .. رهینم شیپ يزیچ یکن

 :گفتم  آروم

 .. گم کردن خودم که تعجب نداره  گهیآترا رو گم کردم ، د یوقت -
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 :دستمو فشرد و گفت  حامد

 ..  گهیمنم برم د.. برو باال  -

 يبرا.. تونم از پله باال برم  یو نم ستیپاهام ن يتو یجون دمیاما د.. و به سمت پله ها رفتم تا برم باال  میکرد یخداحافظ

 .  ستادمیرو عوض کردم و مقابل آسانسور ا رمیمس نیهم

جفت کفش ِ اسپرت  هیبه  نمییدرو باز کردم و خواستم وارد بشم ، که نگاه ِ رو به پا.  دیرس نگیلحظه بعد آسانسور به پارک چند

 .. و دخترونه افتاد 

 . لب سالم کرد  ریانداخت و ز نییسرش رو پا. قفل شد  یِ آب یجفت چشم ِ بارون هیبه سمت باال حرکت کرد و تو  نگاهم

 :بعد گفتم . سالمش رو دادم  جواب

 ؟ ..  نجایا -

 :و گفت  دیکش یآه

 ..  دیاریفکر کردم که آترا رو م.. منتظرتون بودم  -

 :دستشو به در گرفت و گفت . آسانسور شدم و درو بستم  وارد

 ..  گهیمن برم د -

 دست ِ يکار ییتنها يتو دمیترس یم.. خواستم که باشه .. ِ پر از حسم رو بهش دوختم و با نگاه ، ازش خواستم که بمونه  نگاه

 .. نابود کنه  مویبرگرده و زندگ شیِ نفهم و بدون عقل چند سال پ یعل ریکه دوباره ام دمیترس یم.. آترا بدم  ينبودن ها

 ..  دمیترس یِ آترا م یخال يو جا ییها و غرورم ، از تنها یتموم مردونگ با

 :آروم گفت  ِ پنهانم رو حس کرد ، که ي؛ مسلما خواهش ها.. انگار که نه ..  دیفهم انگار

 ..  ستیبمونم ؟ فکر کنم حالتون خوب ن کمی دیخوا یم -

 .. هاش اوج گرفته بودن  یبگیو انگار ؛ غر دیچ یجمع م يدوباره فعل ها..  یزده بود کانال ِ قبل دوباره

من به اون  که ياعتماد.. شکل گرفت  نمونیدونم از کجا و چطور ب یکه نم ياعتماد.. هنوز مثل سابق اعتماد داشت  اما

مثل ِ سابق نگران آترا که .. مثل سابق نگران بود . اومد  یسپردم و اون به من داشت و به خونه ام م یداشتم و آترا رو بهش م

 .. هم نگران ِ خودم بود  یکم.. نه 

 . آسانسور گذاشت  يدکمه  يول کرد و دستشو رو درو

 .. ! ازمندمیها ن یجنس از نگران نینش کنم ، از ته دل ، به افکر کردم که هر چقدر هم بخوام از خودم پنهو نیا به

آروم وارد شد و کفشاشو در آورد . تا وارد بشه  ستادمیکنار ا. در انداختم و درو باز کردم  يرو تو دیکل.  میسمت خونه راه افتاد به

 . اپه افتادم و چشمامو بستم کان يرو. من هم پشت سرش وارد شدم و به سمت هال راه افتادم . برق رو زد  دیکل. 

خونه و آرامشش هم ،  نیحاال که نبود ، انگار ا.. وجودش بود .. خونه آترا بود  نیآرامش ِ ا.. اما .. به آرامش ِ خونه داشتم  ازین

 . کرد  یآرومم نم گهید
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 :کنار ِ گوشم گفت  يدخترونه ا يصدا

 ؟ دیخور یقهوه م -

 :آروم گفتم . مبل  يکاناپه بلند کردم و نشستم رو يدسته  يسرمو از رو. شدم  رهیباز کردم و بهش خ چشمامو

 .. !که چشمات قرمز ِ قرمز شده  يکرد هیچقدر گر ستیمعلوم ن -

 :بدون رنگش شد  يبا ناخنا يانداخت و مشغول باز نییپا سرشو

 .. رفتم  یگرفتم و نم ینم یاگه امروز رو مرخص.. مقصر من بودم  -

 :دوختم و زمزمه کردم  شیِ آسمون يرو به چشما مینگاه ِ مات و مشک. دم و آروم دستاشو از هم جدا کردم جلو بر دستمو

 .. حرفو نزن  نیا گهید..  یستیتو مقصر ن -

اما همونم ..  یفقط کم.. آرومم کرد  یکم. زخمم گذاشت  يمرهم رو یلبخندش کم... صورتش نشست  يرو یآروم لبخند

 ..بود  متیغن

 ..  دمیآسمون د يتو..  تویآسمون يماچش «

 ..  دمی، لبخند نازِت فهم يتو تویمهربون

 .. حسِ ساده بود  هی.. ِ سالم تو  نیریش لحن

 ».. عاشق شدنم آماده بود  يبرا.. هام  لحظه

 :و گفت  دیانگشتام کش نیآروم از ب دستشو

 ؟ ارمیقهوه ب -

منم به سمت اتاق ِ آترا راه افتادم و در اتاقش رو باز . د شد و به آشپزخونه رفت بلن. بهم زدن چشمام ، جواب مثبتم رو دادم  با

 . برق رو زدم و اتاق روشن شد  دیکل. کردم 

 

 ..  ایخدآ

 .. اما .. دونم  یم.. مردم  من

.. ق هق کنم و ه هیگر ریخوام بزنم ز یاش رو گم کرده ، م ییکه عروسک ِ مو طال يچهار ساله ا يمثل ِ دختر بچه  یگاه

 .. از دست رفته هام شونه بلرزونم که لرزش ِ زانوهام حس نشه  ياونقدر برا یدوست دارم گاه

 ... اس  هیگر ریدل س هیدارم ،  ازیکه ن يزیتنها چ..  زاریو زمان ب نیشم و از زم یکوه درد م يروز هی.. ِ مرد  من

 

 . از عروسک ها رو برداشتم و بوش کردم  یکی

سرمو به سر عروسک . کرد  یم يباهاش باز شهیدوستش داشت و هم یلیبود که آترا خ یهمون عروسک. داد  یرو م آترا يبو

 . چسبوندم و چشمامو بستم 
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 خواست ؟ یکرد و آغوش ِ منو م یم هیداشت گر ایاالن کجا بود ؟ حالش چطور بود ؟ با نبودن من کنار اومده بود  دخترم

 بود ؟ دهی؟ ترس.. نه ؟ اونم مثل من آشفته بود  ایمثل من دلتنگ بود  اونم

که  یزمان یحت.. نکنه  هیوقت گر چیکاش ه.. و آشفته نباشه  دهیوقت آترا ترس چیکاش ه.. تکون دادم تا افکارم پر بزنه  يسر

 .. و ازم دوره  ستیِ من ن شیپ

 .  عروسک رو از خودم دور کردم و چشمامو باز کردم. به در اتاق خورد  يا تقه

 اجازه هست ؟ -

 .. تو  ایب -

 .. فکر ِ آترا بودم  ينگاهم به اون بود اما هنوز تو. کاناپه نشست  يگذاشت و رو زیم يِ قهوه ها رو رو ینیس

 ..  شهیم دایو پ ادینم شیپ یانشاهللا که مشکل..  دینکن تیخودتون رو اذ نقدریا -

 :زدم و گفتم  يپوزخند

 شد و نشد ؟  یم دیبا یچ گهید.. اونه عمق ِ مشکله ِ  شیکه دخترم االن پ نیا -

 .. !اما اون زن مادرشه .. دم  یبهتون حق م -

 گفت مادر ؟ یآورده بود ، م ایکه بچشو فقط به دن یداد و به کس یداد ؟؟ حق م ی؟ بهم حق م.. حق . به سرم گرفتم  دستمو

 یم ادیفر يوجودش از مهر ِ مادر ي؟ کجا دمیسال ها ند نیا يتو شده بود که من دایاز مادر بودن پ ياثر ایوجود ِ سان يکجا

 زد که گوش ِ من رو کر نکرده بود ؟

 يمرد واسه دور نگه داشتن ِ بد هی يدغدغه ها و سگ دو زدن ها..  یچون تو هم ، همجنس اون.. دم  یمن هم بهت حق م -

 .. !دم همجنس ِ خو هیفقط .. ! فهمه  یمرد م هیها از بچه اش رو فقط 

 :باال گرفت تا بتونه به چشمام نگاه کنه و گفت  یسرش رو کم.  ستادیشد و مقابلم ا بلند

تونه  یکس نم چیآترا اونقدر معصومه که ه..  یعنی..  ارهیسر ِ آترا نم ییگم که اون بال یفقط م..  دیخواستم ناراحت بش ینم -

 .. حاله من دلم روشنه که آترا سالم و سر..  ارهیسرش ب ییبال

ها و در  ینگران.. فهمه  یبا آترا داره و دورادور اونو م یقیکردم که ارتباط عم یحس م. کرد  یِ دلش ، دلمو روشن م یروشن

 ..  دیچسب ی، به دلم م بیدادناش عج دیحال ، ام نیع

 .برداشتم  مویگوش به سمت هال راه افتادم و. بلند شد و حواسم رو پرت کرد  لمیموبا يبگم که صدا يزیچ خواستم

کنار گوشم  ویاتصال رو زدم و گوش يدکمه  عیباهاش بهم اس ام اس داده بود ، سر ایقبل سان يکه دفعه  يشماره ا دنید با

 .. گرفتم 

 ..  یعل ریالو ام -

 ..  هیو گر یپر از نگران.. پر از ترس بود  صداش

 شده ؟ یچته ؟ چ -
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 .. آترا ..  ریام -

 :زدم  داد

 شده ؟ یآترا چ.. زن حرف ب -

 ..  ایفقط ب.. بدم  حیتونم توض ینم -

اومد  یاز دستم بر نم يگذاشتن و کار یخاك م يکه بابا رو تو یمثل ِ وقت..  دمیکش ینعره م.. صدام دست خودم نبود  کنترل

 .. 

 کجــــا ؟ -

 :گفت  یلرزون يبا صدا. ِ مرگ راه انداخته بود  یگوشم سمفون يهقش تو هق

 ( ... ) .. ِ  مارستانیب ایب -

و شروع کرد  دیپر یحال ِ من به سمت گوش دنیبا د. با سرعت از اتاق خارج شد  ادمیفر يصدا دنیپرند با شن. رفت  جیگ سرم

 ..  دمیشن ینم يزیچ گهیاما من د.. به صحبت کردن 

 .. گانه ام خاموش شدن  تمام حواس پنج.. دخترم  يبار برا نیا..  یِ سان انتیِ خ دنیِ زمان ِ د مثل

رفتن  مارستانیاز ترس ِ ب..  امیتمام ِ دن..  دیرس یاهیبه س.. آترا  يِ چشما یبار ، از عسل نیا امیتمام ِ دن.. شد  اهیس امیدن تمام

 ..  دیلرز یدخترم ، م

 .. اینبود جز سان یطبق معمول ؛ کس... وجودم به راه بود و زلزله نگارِش هم  يتو يشتریصد ر ي، زلزله  انگار

که دو سال ازش دور کردم  ییها تیتمام ِ ممنوع دیبا. برم سراغ دخترم  دیبا. کنترل کردم  جمویگرفتم و سرگ واریبه د دستمو

 ...  دینبا. شکستم  یم دینبا. داشت  ازیآترا االن بهم ن. رو کنار بزنم و دوباره شروع کنم 

 ..  نینیپشت فرمون بش شهیمحال که ن نیبا ا..  امیمنم ب نیصبر کن -

 :هوا تکون داد و در ادامه گفت  يرو تو نشیماش چییسو

 ..  میمن بر نیبا ماش -

گفت  یکاش م. سر دخترم اومده  ییگفت که چه بال یکاش م. گفت که حالش چطوره  یکاش م.  میهم از خونه خارج شد با

قدر نگرانم  نیگفت که حالش خوبه و ا یدلخوش کردنم م يبرا کلمه هیکاش . کرد  یهمه فکر ِ مسموم رو ازم دور م نیو ا

 . کرد  ینم

منو تا عمق ِ  نیو هم. وقت به فکر ِ حالم نبود  چیه. من نبود  يها یوقت به فکر نگران چیه ایبود که سان نیا قتیحق اما

ِ من بود و من به خاطر  یِ زندگ یاعث ِ و بانآترا ب. منو از من گرفت و زنده ام کرد .. اما آترا منو برگردوند . برد  شیشکستن پ

 ..  شیدو سال و آرامش ِ نسب نیمثل تمام ِ ا. اومدم  یهام کنار م یبا تمام ِ خستگ دیاون با

رو که اونم آترا رو  نیدرك کردم ا.. درك کردم دوست داشتنش رو . روند و تمام وجودش پر از استرس بود  یم یبا نگران پرند

 .. ثل من نگرانشه دوست داره و م
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.. دخترم  ادتیع ي، برا مارستانیتنها برم ب ستمیکه همراه دارم و مجبور ن نیبه ا.. که همدرد دارم ، دل خوش کردم  نیا به

که با پدر  یعل ریهمون ام.. ِ پدر  یعل ریدل خوش کردم و شدم همون ام وانیاز ل يا مهیبه پر بودن ِ ن.. دل خوش کردم 

 ...  دیکش اشتباهش يها و کارا یوونگیشدنش دست از د

آترا رو  لیراه افتادم و اسم و فام يپرستار ستگاهیدرو باز کردم و با حالت دو به سمت ِ ا. توقف کرد  مارستانیب يجلو نیماش

اتاق رو  در.  دمیرس یکه گفت ، رفتم و به اتاق ییبا سرعت به همون جا. داد و من فقط سر تکون دادم  یپرستار آدرس. دادم 

 . تخت مواجه شدم  يرو يباز کردم و با آترا

ِ کنار تخت نشسته بود و  یصندل يشدم که رو ایتازه متوجه ِ سان.  دمیفوت کردم و به سمت تختش دو رونیرو به ب نفسم

 .  ستادمیسر آترا ا يبهش انداختم و باال يو کوبنده ا رینگاه ِ پر از تحق. کرد  یم هیگر

 .. خواستن و دعوا کردن نبود  لیحاال وقت دل.. وقتش نبود  حاال

پاش برداشته  يپتو از رو. کمرش گذاشتم تا بلندش کنم  يدستمو رو. کردن  هیشروع کرد به بهونه گرفتن و گر دنمیبا د آترا

 .  نمیشده اش رو بب یچیو باند پ کیکوچ يشد و تازه تونستم پاها

 :گفتم  يبلند يپاهاش ، سرم رو چرخوندم و با صدا دنید با

 ؟ يبا دخترم چه کار کرد -

 :آب دهنش رو قورت داد و آروم و با تته پته گفت  ایسان

 .. بعد .. باز شد  نیماش.. درِ  -

 .. تا مبادا داد بزنم ... خودم  يبستم و تمام وجودم شد کنترل رو چشمامو

 ؟ یچـــــ -

 :گفت  عیبشم ، سر یعصبان شتریکه وقت تلف کنه و باعث بشه که ب نیا بدون

 .. شدن  دهییاما پاهاش به آسفالت سا.. خودش رو به در گرفت ..  فتادیکامل ن -

. بغل کردم که دستم به پاهاش نخوره و شروع کردم به آروم کردنش  يمن و تخت مونده بود ، طور يدستا ونیرو که م آترا

 :گفت  یم دهیبر دهیاش کمتر شده بود و با نفس بر هیگر

 )خونه ( تونه ..  میبر.. بابا .. ا باب -

 :گوشش گفتم  يتو

 .. برمت خونه  یم..  میر یم.. چشم دختر قشنگم .. چشم بابا  -

 )ترسم  یم.. ( تَسم  یم.. من  -

 : سرخ و برجسته اش رو غرق بوسه کردم و گفتم  لپ

 .. نترس ..  نجاسیبابا ا..  زمینترس عز -

 :پوش ، نگاهم رو برگردوندم که گفت  دیدکتر ِ سف دنیاما با د. که حتما پرنده ، برگشتم  نیا با فکر. موقع در باز شد  همون
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 ؟ یشما پدرش -

 زخمش چطوره ؟.. بله دکتر  -

 :بغلم بود انداخت و گفت  يبه آترا که تو ینگاه دکتر

 .وارد نشه  يکه به پاش فشار دیمواظب باش -

 :زدم و گوشمو به دکتر سپردم  شیشونیبه پ يبوسه ا.  دمیکشتخت گذاشتم و پتو رو روش  يرو رو آترا

..  دهیاتفاقات رخ م لیقب نیکم ا یلیخ.. معجزه اس  هیپرت نشده  نیکه خودش رو گرفته و از ماش نیا.. شانس آورده  یلیخ -

اما زخماش . شد  دهییسا نیدو زانو افتاد و به شدت به زم ي، بچه رو ستادیدفعه ا هی نیچون ماش.. در مورد زخمش هم 

 .. شکر  رونداره خدا  قیزخم عم... و بزرگن  یسطح

 :تکون دادم و تشکر کردم که ادامه داد  يسر

 ..  دشیببر دیتون یم -

 .. نشسته و منتظره  یصندل يپرند رو دمیبندازم ، از اتاق خارج شدم که د ینگاه ایکه به سان نیرو بغل کردم و بدون ا آترا

 :نمناك از اشکش ، گفت  يو با چشما دیبه سمتم پر عیسرآترا  دنید با

 حالش چطوره ؟ -

 :فوت کردم و گفتم  نفسمو

 .. خوبه  -

 .. اما پاهاش  -

 . بود  ینگران يشد که حالش خوبه و تمام فکرام از رو یهنوز باورم نم.  دمیسر آترا رو بوس يرو

 ..  گمیبعدا برات م.. مفصله  انشیجر -

 :قهقهه زد و گفت  دنشیرند برگشت و با دبه سمت پ آترا

-  ل .. پــ َ پـدبغل ( ب( 

 :به عکس العملش زدم و گفتم  يلبخند

 !تو خوشحال تر شد تا من  دنیکه خودشم از د نی؟ مثل ا امیحساب و ب هیتصف يتا برم برا یکن یبغلش م -

 :راحت شده بود ، گفت  الشیکه خ پرند

 .. مونم  یمنتظرتون م رونیپس من ب ..باشه ..  هیچه حرف نیا -

 . روبرو شدم  یسان ظیرو بهش سپردم و خواستم ازشون جدا بشم که با نگاه ِ پر از غ آترا

 ؟ هیدختره ک نیا -

 :شدم و در ِ گوشش گفتم  کینزد بهش
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داشتن ِ بچه  يکه برا یکس.. شناسش و دوستش داره  یکه آترا م یکس.. آترا پر کرد  يِ تو رو برا یخال يهمونه که جا نیا -

که  یکس..  فتهیب نیذاره از ماش یکنه و نم یشاگرد ول نم یِصندل يکه بچشو به امون خدا رو یکس.. دزده  یاش ، اونو نم

 .. !ارزش قائله  شیآترا و خوشحال يبرا

 .رو کنترل کنم  تمیکردم عصبان یدور شدم و سع ازش

 .آترا امن بود  يجا گهید االن

 ... نبود  تیبه نشون دادن عصبان يازیبود و ن شمیآترا پ گهید االن

 .. فقط آترا بود و آترا  االن

 

*** 

، جلو رفتم و با  شیبعد از قطع کردن گوش. بره خونه  رتریگفت که امشب ممکنه د یکرد و م یداشت با پرهام صحبت م پرند

 :گفتم  ينگاه ِ پر از تشکر

 ..  يم کمک کردامروز واقعا به.. پرند جان  یمرس -

نداشت اما آرامش ِ  يریِ نفس گ ییبایز. کرد  باتریز شویلبش نشست و صورت مهتاب يرو یلبخند گرم. شده بودم  رهیخ بهش

 یصورتش موج م يتو دینبود اما اُم رینفس گ.. داشت  ينبود اما موندگار یآن شییبایز. شد  یبه آدم منتقل م شینگاه ِ آسمون

 ..حد آروم و گرم باشه  نیو دوساله تا ا ستیدختر ِ ب هیکه  شد یباورم نم.. زد 

 ..  یچشم داشت چیبدون ه.. کارا رو کردم  نیکه به آترا داشتم تمام ا ي؟ من به خاطر عالقه ا هیچه حرف نیا -

 شییبایز. شدم  هرینگاهم رو از پرند گرفتم و به آترا که خوابش برده بود خ. آترا رو نوازش کرد  يجلو برد و گونه  دستشو

 .  دمیدو ساعت ، خم شدم و صورت معصومش رو بوس یکیاون  يبار تو نیهزارم يباعث شد نتونم خودم رو کنترل کنم و برا

 .. گشتم  یانگار که هنوزم به دنبالش م.. هم دلتنگش بودم  هنوز

 :لحن حرف زدنش رو بچه گونه کرد و گفت  پرند

 .. خانم کوچولو سر بزنم  نیمن دوباره به ا دیاگه اجازه بد -

 :زدم و گفتم  يلبخند

 .. باشه  -

 :اومد و ادامه دادم  ادمی يزیچ بعد

 .. خودم بمونه  شیخوام پ یم.. مهد  ارمشینم يچند روز..  یراست -

 : دیپرس يباال داد و با کنجکاو ییابرو

 ؟ دیایدانشگاه هم نم یعنی -

 .. دو روز کالس ندارم  یکی نیا.. نه  -
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 :شد ، گفت  یکه از اتاق خارج م یرو برداشت و در حال فشیک

 ..  نمتونیب یم.. پس فعال .. باشه  -

 :، گفتم  میرفت یکه با هم به سمت در هال م یرفتم و در حال جلو

 ..پرند  -

 . و برگشت به سمتم  ستادیدر ا يجلو

 بله ؟ -

و بعد به  دیدستم چرخ ينگاهش رو. صورتش افتاده بود کنار زدم  يرو که تو شیقهوه ا ياز موها يجلو بردم و دسته ا دستمو

 :آروم گفتم . شد  رهیکفشاش خ

 .. کنم  یوقت فراموش نم چیهاتو ه یخوب نیا -

 :لب گفت  ریبعد از چند لحظه ز. بست و باز کرد  چشماشو

 .. و آرامش رو  یکینزد نیمنم ا -

 :م گفت حرفش رو هضم کنم که درو باز کرد و آرو خواستم

 .. با اجازه  -

 . دادم  هیدرو بستم و بهش تک. شد  دیبه سمت پله ها رفت و از نظرم ناپد هیاز ثان يکسر يتو و

فکر  ینگاه اول هر کس يتو. انداخت  یکرد و با نگاه ِ آرومش آدم رو به اشتباه م یدلش پنهون م يدغدغه هاش رو تو پرند

 .. ده  یمحل نم ینداره ، تنهاست و به کس ازین یکرد که چون به کس یفکر م.. ره دختر ، بدون غم و مغرو نیکرد که ا یم

مشکالتشه  يتو ینکردن کس کیبه خاطر نشون ندادن غم ها و شر شییتنها يدید ی، م يکرد یاگه به عمقش رجوع م اما

 .. 

 .. رو داشته باشه  تیشخص نیپرند که اِ  طیبا شرا يکَم بود دختر.. کردم  یم ششیگفتم و ستا یم نیاش آفر هیروح نیا به

 .. دغدغه هاش ، خانواده و برادرش بود  نیاز بزرگتر یکیکرد و  یهاش سو استفاده نم ییکه از تنها يدختر

 يزیدرو باز کردم و خواستم چ. جا گذاشته  يزیپرند باشه و چ دیحدس زدم که با. در زدن باعث شد از فکر خارج بشم  يصدا

 :کردم و گفتم  یاخم. روبرو شدم  یبگم که با سان

 ؟ يخوا یم یچ -

 :گفت  یبا لحن ِ پر از بغض. آورد و خواست بازوم رو لمس کنه که عقب رفتم  کینزد دستشو

شب خوب رو باهاش  هیخواستم  یم.. خواستم ببرمش پارك  یم.. لحظه اتفاق افتاد  هی يباور کن تو..  ریمنو ببخش ام -

 .. استم نبودنم رو براش جبران کنم خو یم.. داشته باشم 

 :جمع کردم و با انزجار گفتم  صورتمو
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سال و  هیشب خوب ، تمام نبودن ِ  هیبا داشتن  یخواست ی؟ تو م یبا پارك رفتن مادر بودنت رو ثابت کن یخواست یتو م -

 .. نداره  يزایآترا به تو ن.. ،  ای؟ سان یهم مگه گذاشت یجبران ي؟ تو جا یات رو جبران کن مهین

 :گفت  هیگر با

 .. رمیو م نمشیب یم..  نیفقط هم..  نمشیبذار بب.. تو  امیبذار ب -

 کرد ؟ یداشت ؟ هنوزم با اشکاش داغونم م ریهاش هنوزم تاث هیگر. کردم  اخم

 . کردم  ینم دایبگردم ، پ اینسبت به سان یفکر و وجودم دنبال ترحم يخواستم تو یهر چقدر هم که م.. قطعا نه ..  نه

از  یجزئ گهیتموم شده بود و د شیدو سال پ. رفته بود  نیِ اشک و غمش از ب ریتاث شیدو سال پ. مرده بود  شیدو سال پ ایسان

 . وجودم نبود 

 ! شهینم..  شینیتونم بذارم بب ینم -

 :راهرو اکو شد  يتو غشیج يصدا

 ..  یپست یلیخ ـــریام -

 : دمیغر نشونیدندونامو به هم فشار دادم و از ب. تم جلو بردم و فکشو گرف دستمو

 .. ! شد  یهموار نم نقدریتو ا انتیخ ياگه من پست نبودم که راه برا -

آخش  يخورد و صدا واریدستش به د. به عقب پرت بشه  یحرکت ، باعث شد که کم نیحرکت ول کردم و هم هیبا  فکشو

 . بلند شد 

 ..  نمتینب گهید -

که پرند  يریش شهیش. و بغلش کردم  دمیبه سمت اتاق دو. آترا بلند شده بود  ي هیگر يصدا. و وارد خونه شدم  دمیکوب درو

. ام فشار داد  نهیچشماشو بست و سرشو به س. دهنش گذاشتم  يبرداشتم و تو یپاتخت يبراش آماده کرده بود رو از رو

 . زدم و چشمامو بستم  يلبخند

 . وجود ِ آترا بود  یآرامش ِ واقع. وجه از دستش بدم  چیخواستم به ه یآغوشم بود و نم يتو.  جا بود نیا یواقع آرامش

 :رو کنار زد و دستش رو به سمت ِ هال دراز کرد  ریش شهیش آترا

 )کارتون ! ( تاتون .. بابا  -

 :و گفتم  دمیخند

 .. ؟ چشـــم  يخوا یکارتون م..  ییچشم بابا -

 . کردن  هیکه دردش گرفت و شروع کرد به گر ستهیپاهاش با يخواست رو. از بغلم جدا شد پرت کرد و  رویش شهیش

 :گفت  یم یکرد ه یم هیکه گر نیا نیح. در هم شد و بغلش کردم  اخمام

 )اوف شدم .. ( بابا اوف سدم  -
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و براش کارتون  فتهینمخصوصش نشوندمش تا  یصندل يکه ذهنش از درد منحرف بشه ، رو نیا يهال و برا يتو بردمش

 . شد  ونیزیمشغول نگاه کردن تلو یو با خوشحال دیدستاشو به هم کوب یباب اسفنج دنیبا د. گذاشتم 

گرسنه اش نشه ،  یلیخ یعادت داشت که تا وقت. رو هم کنار دستش گذاشتم تا هر وقت دوست داشت بخوره  رشیش شهیش

 . دادم خودش بره سمتش  یم حیبخوره و ترج ریکردم که ش یش نموقت مجبور چیه نیهم يبرا. زد  ینم يزیلب به چ

 :برش داشتم و گفتم . رفتم  یرو در آوردم و به سمت گوش رهنمیپ. آوردم که تلفن زنگ خورد  یلباسامو در م داشتم

 بلـــه ؟ -

 :گفت  یبا نگران.. بود  آوا

 نشد ؟ ي؟ خبر ریشد ام یچ -

 . بدم  يرفت بهشون خبر ادمیل و دستپاچه شده بودم که به کل قدر هو نیا. تکون دادم  يسر یعصب

 ..  شمهیآترا االن پ.. راستش  -

 :ِ آوا رنگ ِ تعجب گرفت و گفت  يصدا

 .. اون زنه خودش  یعنی؟  یچ یعنی! وا  -

 ..  اوردشیخودش ن.. نه  -

اما . شدن  ینگران م یبهم زنگ زده کل رستانمایگفتم از ب یمطمئنا اگه م. بدم  حیتوض دیکردم که چطور با یفکر م داشتم

 . شدن  یم یکه بهشون نگفتم شاک نیو بعد از ا دنید یآترا رو م تیباالخره وضع. نبود  يچاره ا

 .. گرفت که بهم خبر بده  میهم هول شد و تصم ایسان.. حالش بد شد  کمیآترا  -

 االن ؟ دیی؟ االن چطوره ؟ کجا یچـــ -

 :تم ام گرفت و گف خنده

 .. حال ِ هر جفتمون هم خوبه ..  میآخه دختر ِ خوب ؟ خونه ا میباش دیکجا با.. خونه  يتو زنگ زد.. آوا  -

 :و بعد گفت  دیکش یآسودگ ياز رو یقینفس عم آوا

 .. اون جا  میایباشه من و مامان االن م -

 .رو قطع کردم  یگوشتکون دادم و  يسر. بوق زدن ِ تلفن بلند شد  يبگم ، صدا يزیاومدم چ تا

 . و حواسش به نبودن ِ من نبود  دید یداشت کارتون م. به آترا کردم  ینگاه

 دنیپاش یسرد آب به صورت و تنم م يقطره ها.. دوش  ریدر حمام رو بستم و رفتم ز. حمام شدم و آب سرد رو باز کردم  وارد

 .. شد  یاما سرماشون حس نم

 !که سرما و گرما رو نفهمم .. بود درونم حس ِ بد و متفاوت  اونقدر

 

***** 
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ِ  گاریس. ِ مرگ به راه انداخته بودن  یسرم سمفون يمامان تو يها هیگر يصدا. کَندم  یتخت افتادم بودم و جون م يرو

 .ِ کف اتاق انداختم و چشمامو بستم  دیِ سف کیسرام يازش نگرفته بودم ، رو شتریکام ب هیرو که  يا مهینصفه و ن

 

 .. خودم با همه با ترس ِ تو مخلوط شدم  با

 .. شوت شدم  يِ بد يبودم که به باز شوت

 

 .. ِ تمام ِ عشقم  یفراموش يبه لحظه ... تر  کیهر لحظه نزد. شدم  یکرد و هر لحظه نابود تر م یها داشت اثر م ترامادول

 

 .. تحمل که گذشتم به تحمل خوردم  از

 .. گول خوردم  يِ خود ادیبود که از  نیا دردم

 

 .... خشک  يسرفه ها... تخت خم شدم و پشت سر هم  يرو. سرفه افتادم  به

 .. روشن کردم  يا گهید گاریس. مامان اوج گرفت  ي هیگر يصدا

 .. زار زد  مامان

 .. کام گرفتم  من

 .. اسممو صدا زد  مامان

 .. از لبم دور کردم  گارویس

 ..م برس انیتو آغاز شدم تا که به پا از

 

 ».. درو باز کن ..  یعل« : گفت  یم مامان

 اسم بودم ؟ نیا قی، ال میکردم که کدوم قسمت ِ زندگ یفکر م نیبه ا من

 .. فشنم  يزن دادم و زن داد به مو يبو

 

 

 ..  دیبه در کوب مامان

 .. ِ من گرفت  نفس

 .. ِ حامد بلند شد  ادیفر يصدا

 .. از دست ِ من افتاد  گاریس

 .. رو باز کن  یلعنت نیا یعل ریام -
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 .. !از بودن تو خسته تر از رفتن تو  خسته

 

 .. مالفه افتاد و مالفه سوراخ شد  يرو گاریس

 .. اومد  یتق تق يصدا

 .. رو به بسته شدن رفت  چشمام

 

 ..نبود  چیاز آن چه که بود و به خدا ه خسته

 

 .. جلو رفت  دستم

لبم  يمالفه افتاده بود ، روشنش کردم و گوشه  يکه رو يگاریبا ته ِ س..  دمیکش رونیبمارلبرو  ياز جعبه  يا گهید گاریس

 .. گذاشتمش 

 .. کردم که نفهمم چه به روزم آمد  مست

 

 .. زدم  یهام ، قهقهه م تیِ ترا ، مست کرده بودم و به حال خودم و خر یخال يو جعبه  گاریاون شب ، من با دود س..  آره

 ..  دنیچرخ یر تا دور اتاق ِ پر از دود مخمارم دو يچشما

 .. شدم  یآروم م داشتم

 .. چند لحظه مونده بود  فقط

 .. لحظه مونده بود تا آروم بشم  چند

 .. داشتم  حتم

 .. شد  یتموم م داشت

 .. کرد  یبا ترامادول دردامو آروم م شهیخودش هم یسان

 .. شد  یمحتما دردم درمان .. شد  یبار هم حتما درمان م نیا

 

 .. که دلم بود به دستت دادم  یداغ يچا

 .. سرد شدم از دهنت افتادم  آنقدر

 

 یبیِ عج یپشت سر همم ، تالق يها گاری، با خاکستر ِ س شیعسل يچشما.. از ذهنم رفت ..  ختیر گاریمثل ِ خاکستر س یسان

 ... نابود شد  یتالق نیکردن و بعد از چند لحظه ا جادیا
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 ... من بسته  يدر اتاق باز شده بود و چشما.. مامان بلند شد » ِ  یلع ای«  يصدا

 .. دست زدند  یهمگ يآخرِ باز میباخت

 

 !!باشد؟ نیهم دیشا یزندگ! یفالن یه

 ساده و کوچک بیفر کی

 را ایکه تو دن يزیهم از دست عز آن

 .یخواه یاو و جز با او نم يبرا جز

 .باشد نیهم دیبا یگمانم زندگ من

... 

 »اخوان ثالث يمهد «

 

 

 یآترا داره دنبالم م دمیحوله رو تنم کردم و وارد هال شدم که د.  دمیکش سمیکوتاه و خ يموها يتو یآب رو بستم و دست ریش

 :جلو رفتم و گفتم .. کنه  یصدام م یگرده و ه

 ؟ زمیجان ِ بابا عز -

قابل ِ صورت بامزه اش خودمو کنترل کنم و گونشو نتونستم در م... دهنش کرده بود و چشماشو تنگ  يکامل تو دستشو

وارد شد و به  عیکنه سر یکه به من نگاه نیآوا بدون ا. به سمت در رفتم و درو باز کردم . زنگ بلند شد  يکه صدا دمیبوس

 :مامان دستمو گرفت و گفت .  دیسمت آترا دو

 پسرم ؟  یخوب -

 :تکون دادم و گفتم  يسر

 ..تو حاال  ایب.. خوبم .. آره مامان  -

 :بستم و ادامه دادم  درو

 .. لباس بپوشم  رمیمن م -

برداشتم تا موهامو خشک  یکیکوچ يو حوله  دمیپوش يِ ساده ا یو شلوار ورزش یپوش ِ مشک ریز. به سمت اتاق راه افتادم  و

هر چند که . ِ حامد نمونده بود  یلیس يجا.  دمیگونه ام کش به یکج کردم و دست یصورتمو کم. به خودم انداختم  ینگاه. کنم 

 ... سرم حک شده بود  يضربه اش تو يجا

 :ِ آوا بلند شد  ادیفر يصدا

 سر آترا آورده ؟ ییچه بال کهیزن نیا -
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. شد  یم تر یآوا لحظه به لحظه سرخ تر و عصب. کردم  فیداستان رو براشون تعر ياتاق خارج شدم و شمرده شمرده همه  از

کنارش نشستم و . شد  یاعصابم خورد م دمید یحرکت رو م نیا یوقت.  دشونیجو یدهنش و م يناخناشو کرده بود تو

 :دستشو گرفتم 

 .. ! ادیکار بدم م نیاز ا یدون یم -

 :لرزون گفت  ییشد و با صدا يدفعه اشکش جار هی آوا

؟ نگاهش به صورت ِ مظلوم ِ آترا افتاد و .. ؟ چطور دلش اومد آخه  ستیوجود ِ اون زن ن يتو يذره هم حس ِ مادر هی یعنی -

 کمربندشو نبست ؟ یو حت یصندل يقدر ظالمانه رفتار کرد ؟ بچه رو گذاشت رو نیا

 :گوشش گفتم  يآغوش گرفتم و تو يتو سرشو

 شهیاتفاقات تکرار نم نیا گهیو د کارا خدا رو شکر کن که حالش خوبه نیا يبه جا.. ترسه  ینکن ، م هیآترا گر يجلو زمیعز -

! .. 

 :و گفت  دیآروم گونه ام رو بوس. گونه ام گذاشت  يباال آورد و لباشو رو سرشو

 ..مونم  یم ششیپ امیخودم هر روز صبح م.. مهد  يخواد آترا رو بذار ینم گهید یداداش -

 :و گفتم  دمیبوس سرشو

 ؟ ینک یدم م ییچا هیزحمت  یحاال ب.. قربونت برم  -

 :شد و گفت  بلند

 .. دم  یاالن انجامش م نیهم.. باشه  -

بعد از رفتن اونا ، مامان کنارم نشست و . ِ آترا رو گرفت و چرخوندش تا با خودش به آشپزخونه ببرش  یِ صندل یپشت ي دسته

 :آروم گفت . دستمو گرفت 

 مگه نه ؟ يشد تیاذ یلیخ -

 :و گفتم  رونیفوت کردم ب نفسمو

 ؟...  میصحبتش رو نکن شهین مماما -

 :بدون توجه به حرف من ، گفت  مامان

 ؟ یعل یچه کار کن يخوا یم -

 خواستم چه کار کنم ؟ یم. براش نداشتم  یو جواب دمیپرس یخودم ، از خودم م یبود که حت یسوال نیبزرگتر نیا دیشا

 یکه م یگفت یم ادتهی؟ .. وضع خارج بشه  نیاز ا تیتا زندگ یقرار بود ازدواج کن ادتهی؟  يبا محدثه صحبت کرد ادتهی -

 ؟ يشد که همشو فراموش کرد یسر آترا باشه ؟ چ يمادر باال دیبا یدون

قرار بود .. گفت  یراست م. ِ ابرو هام نشسته بود و به فکر افتاده بودم  نیب یقیاخم عم. انداختم  نییکردم و سرمو پا سکوت

 ... بشه اما  جادیا میزندگ يتو راتییتغ یلیخ
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تازه .. کنه  یرو برگزار م شیمراسم عروس ندهیماه ِ آ.. کنه  یداره ازدواج م.. بفرما ..  هیهمه گفتم مهناز زن ِ خوب نیا -

 !تهرانه  شیعروس

 :و گفتم  دمیکش یآه

کنه ، هول  یه ازدواج مدار ایاون خواستگار اومده  يکه برا نیتونستم به خاطر ِ ا یمن که نم.. مبارکش باشه مادر ِ من  -

 تونستم ؟ یم.. ِ خودم و آترا رو به چالش بکشم  یزندگ یهولک

 ! دختره برنگرده و بشه قوز ِ باال قوز  نیا.. حواست باشه ..  یعل ریاما ام..  یتونست ینم -

 :لند تر شده بود ب یخودم داشتم ، صدام کم يکه رو یبا وجود تمام کنترل. بلند شدم و شروع کردم به قدم زدن  یعصب

 !پس بحثش رو نکن ! وقت  چیه..  فتهیب ستیاتفاق قرار ن نیمامان ا -

 :چشمام زل زد و گفت  يتو یبا نگران.  ستادیهم بلند شد و جلوم ا مامان

 دلت ننشست ؟ يتو يا گهیدر رابطه با فرد ِ د یحس چی؟ بعد از اون ه ستین تیزندگ يکس تو چیه یعنی -

 . و دستامو برداشتم  دمیکش یقینفس عم. ستامو مقابل ِ صورتم گرفتم بستم و د چشمامو

 .. بهش فکر کنم  یخواستم حت یکه نم يزیچ هی... ذهنم اومد  يلحظه تو هی

 ؟ پرند

 که.. نه به خاطر ِ خودم .. لحظه بهش فکر کنم  نینبود که بخوام تو ا یو دو ساله کس ستیدختر ِ ب هیمسلما .. مسلما نه ..  نه

 .. به خاطر ِ اون 

 .. مثل ِ پرند  یاونم کس.. وارد کنم  یبیو دو ساله آس ستیدختر ِ ب هیِ  یبا فکرم ، با تصورم ، به زندگ یخواستم حت ینم

 ... ستین یکس.. نه مامان  -

 ...شدم  رهیه روبروم خمبل نشستم و ب يمنم متفکر رو..  ارهیرو ب ییِ چا ینیموقع آوا ، آترا رو به هال آورد و رفت تا س همون

 .. وقت خوابشه  گهیساعت د مین.. پاش رو هم عوض کردم  يباندا.. مراقبش باش .. آوا  گمیواسه بار آخر م -

 :کفرش در اومده بود ، با حرص گفت  گهیکه د آوا

 .. ! گهیبرو د! سرم دو تا بچه بزرگ کردم ها  ریخ..  نمیبرو بب -

به روبرو نگاه کردم و . به چشم زدم  مویآفتاب نکیاستارت زدم و ع. رفتم  مینوك مداد يایپرشدور شدم و به سمت ِ  فونیآ از

 .  رونینفسمو فوت کردم ب

تمام ِ  لیدل. برم و بپرسم . خودم جلو برم  يبار هم که شده ، برا هی يرو کنار گذاشتم و خواستم برا میفکر يها يریدرگ

 ؟ مونیزد به زندگ یگند م دی؟ چرا با.. م چرا بپرس. که کرده بود رو بپرسم  ییکارها

که اون سر ِ  مییِ کذا یخودم بودم و تمام جوون. شدن  دیکه سف يِ بور يخودم بودم و تمام ِ تار ها.. بار مسئله ، آترا نبود  نیا

که دو سال کنارشون زدم تا  ییزایخودم و تمام ِ چ... خانواده ام  يِ چند ساله  دنیخودم و تمام ِ ند. به خاطرش به باد دادم  ایدن

 .  مبهشون فکر نکن
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 ابونیآخر خ دیکه گفته بود ، با يبه پالك خونه ها انداختم و حدس زدم که خونه ا ینگاه.  دمیچیکه گفته بود پ یابونیخ يتو

 . باشه 

 .. جا بود  نیهم.. و شش  یپالك س.  دمیکه گفته بود رس یبه پالک باالخره

سطل  يآدرسو مچاله کردم و تو يبرگه . شدم  ادهیپ نیها ، از ماش يباز نیخاتمه دادن به تمام ِ ا يو برا دمیکش یقیعم نفس

 :لوند و نازکش گفت  يبعد ، صدا هیچند ثان. دو رو فشار دادم  يجلو رفتم و زنگ شماره . آشغال انداختمش 

 .. باال  ایب -

ِ  شیِ کوتاه و قرمز و آرا راهنیپ هیبا  یسان. که در باز شد  دینکش قهیبه دقانتظارم . و منتظر شدم  ستادمیِ در خونه ا مقابل

 . دستش بود  يهم تو ییسگ ِ پشمالو. بود  ستادهیدر ا ي، جلو شیشگیِ هم ظیغل

 .. تو  ایب..  زمیسالم عز -

 رونیه سمت ِ پنجره رفتم و به ببه خونه بندازم ، ب یکه نگاه نیقدم برداشتم و بدون ا. در کنار رفت تا وارد بشم  يجلو از

 . شدم  رهیخ

 :اومد که گفت  صداش

 .. پسر  نیآفر.. برو تد  -

 :که برگردم ، گفتم  نیزدم و بدون ا يپوزخند

 !شنوم  یم -

 :، برگشتم و گفتم  رهنمیپ يها بلند شد و بعد از چند لحظه ، با حس ِ دستش رو کیسرام يتق تق ِ کفشش رو يصدا

 ...دستتو بکش  -

 :به دستش انداخت و با لبخند گفت  ینگاه

 ... کرد  یآرومت م نیهم یزمان هی -

 :جمع کردم و با انزجار گفتم  صورتمو

 .. ! يقدر برام زننده نبود نیا یزمان هی -

 .راه افتاد  زیخنده اش قطع شد و به سمت م يبعد از چند لحظه ، صدا.  دیخند یکیستریرفت و با حالت ه عقب

 .. برم سر اصل مطلب  عیخوام سر یم.. رك بگم  بذار -

 شتریگذاشت و من ، هر لحظه تنفرم ب يرد گاریس يرژ قرمزش رو. و کنار لبش گذاشت  رونیب دیاز جعبه کش یتیال نستونیو

 .. شد  یم

 :دادن  یخر کردن م يرنگ ِ التماس گرفت و کلماتش ، بو صداش

اگه من بد شُدم ، .. بارم اعتماد کن  نیا..  میِ سه نفره رو شروع کن یزندگ هیبذار ..  میباش بار بذار با هم نیا.. بار برگرد  نیا -

 .. رو شاهرگم  یدم که بکش یدستت م غیخودم ت
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 :و گفتم  دمیِ چند روزه ام کش شیبه ر یدست

که اشکاتو  ی، که به کس باشه نیتونه ا یم یحماقت زندگ نیتونه باشه ؟بزرگتر یم یحماقت آدم چ نیبزرگ تر یدون یم -

 ... ! یبار دوم اعتماد کن ي، برا رهیاعتنا م یو ب نهیب یم

 ... زد  یم رونیب شیِ عمل ینیاز لبش دور کرد و دود ، آروم آروم از ب گارویس

 .. بود  ما بهم خورده نیب زایچ یلیخ کایآمر يتو.. گرده  یِ ما به برگشتن و مسائل ِ بعدش بر نم ییِ جدا یِ اصل لیدل -

 :کردم و گفتم  یاخم

 که برآورده نشد ؟ یداشت یی؟ چه آرزو یکم داشت یچ کای؟ آمر یزن یچرا حرف ِ مفت م -

 : سکوت جلوش گرفتم  يبگه که دستمو بلند کردم و به نشونه  يزیچ خواست

ِ  یاونم واسه سالمت.. شب بود هر  يخورد استکان ها یما بهم م نیکه ب يزیتنها چ کایآمر يتو.. زر ِ مفت نزن خواهشا  -

 .. !خواست  یسکیاز و دیرو نبا یکه سالمت دمیبعد فهم یول.. ! تو .. عشقمون و 

 .. روشن کرد  گهید یکیله کرد و  يگاریجا س يتو گارویس... زد  پوزخند

چون تو از زن ِ ..  یکنم لعنت یذارم و شب تا صبح به تو فکر م یگوشه لبم م گاریچرا زننده شدم ؟ چون س یدون یم -

 !هر شب  ییِو تنها گاریمعتاد به دود ِ س هی.. ! ام  يگاریس هیو من االن  يبود زاریب يگاریس

 :مسخره گفتم  يکردم به قدم زدن و با لبخند شروع

اضافه  شدن ِ ادیدختره ؟ تو واسه ز یگ یم یچ یفهم یم! ِ هر شب  ییتنها.. هه ! چه کار کنن  دیبا هیبق یتو تنها باش -

 رفته ؟ ادتینکنه ..  يبه من نشون داد تویخودت واقع اتیکار

 : دیکش غیج

خواستم همون روز  یم... تمومه  نمونیب زیبگم که همه چ دیخواستم به فر یم. درست کنم  زویخواستم همه چ یمن م -

 .. بود  رانیبوده ، فقط مال ِ قبل از رفتنم از ا نمونیب يزیبهش بگم که هر چ

 :هام گذاشتم و با ناله گفتم  قهیشق يدستمو رو.  دیسوت کش سرم

 ؟...  کایقبل از اومدن به آمر -

همه  نیشد که ا یباورم نم.. شد  یباورم نم.. نداشت  يا دهیفا گهید.. ِ خالص رو زده بود  ریت. لبش گذاشت  يرو دستشو

 ...سال ، 

 :گفت  هیاومد و با گر جلو

 .. ، پاك ِ پاك بودم  میبود کایآمر یباور کن وقت.. و قوالم بمونم حرفام  يخواستم پا یمن م -

 : دمیکش نعره

 !حرفتو مزه مزه کن و بعد بِنال .. خفه شو  -

 .. گشتم  یِ رفته رو بر م ریداشتم و دوباره مس یتند تند قدم بر م. سرم گذاشتم  يرو دستمو
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 ... اون همه سال .. اون همه سال  -

 : گفتم  ادیتو چشماش نگاه کردم و با فر.  ستادمیحرکت ا از

 يرو یگرفتم تـو حت یمن اگه دستتو نم... اگه  ید لعنت.. ؟ هه  يآخه ؟ تو پاك بود یحرف بزن یاز پاک یتون یتو چطور م -

 ... !؛ چه برسه به حرفات  یوایس یتونست یپاهات نم

 : دینال هیگر با

..  یآره لعنت.. تونم  ینم..  سمیتا بتونم وا يریخوام دستمو بگ یمن م...  ریام.. من  ..خوام  یمن هنوزم تو رو م..  یعل ریام -

 ..تونم  یمن بدون تو نم.. تونم  ینم

 :هق هق افتاد و ادامه داد  به

 .. !من دوستت دارم .. رسم  یم نمونیتا امروز ، هر لحظه به باور ِ عشق ِ ب شیاز دو سال ِ پ -

 ... ق عــــش. خنده  ریز زدم

!  یکن یو دلبرانه تر ناز م یزن یتر لبخند م رکانهیز! دختر خانم  یباف یتر از قبل دروغ م نیریدفعه ش نیا.. !  يدوباره اومد -

عاشقانه و ! چیپس لوند و دلبرانه که ه! نه دلم رهیگ یم میوقته که مغزم تصم یلیو خ! بعد از رفتنت دلم مرد .. دختره ... اما 

 ویزیچ هیخوام  یم..  نیبب!  یستیهم بلد ن یو سادگ یراه عاشق.. چه برسه که تو ... ستمین گهیمن د! ییایکه ب صادقانه هم

 بفرسته نووشیط یا! تضمینت واسه پایین بیاد خودش خدا اگه حتی..  يتو کله ات نگهش دار دیواسه بار اول و آخر بگم و با

 ! رتیوقته که خراب شده تصو یلیخ..  هدختر رهندا فایده دیگه!  تقصیرت گرفتن گردن به واسه

 ..  ریام -

 :عقب به سمت در راه افتادم و گفتم  عقب

 ؟ ینیب ی؟ م ینیب یم نویا.. رو برات روشن کنم  ییزایچ هیبذار ..  نیبب -

 :مچم اشاره کردم و ادامه دادم  به

نره باهام چه  ادمی.. به خودم زدم که تا عمر دارم  یبودن ، زخمتو رو گرفته  يمارلبرو و ترا جا يکه جعبه  ییتمام ِ شبا يتو -

 يتو یدون یخواستم ؟ م یرو م یچ شهیهم یدون یم.. ! ذاره به تو برگردم  یزخم نم نیا.. اگه بخوام هم  یحت..  يکار کرد

 که مردي..  یکن زندگی مرد هی کنارِتو ... بعد سالهاکه  نیکردم؟ ا یرو با تمام وجودم تصور م یِ کمپ چ اهیس يتمام ِ شبا

 وقت هیچ اون … اما یباش رویاهاشزن ِ  دشای که مردي … میشه محسوبشده و همسرت  ثبتتو شناسنامه ات  اسمش

فکرت با منه  … اماخوابه  یم اون کنارِ تجسم.. تو بود ، من بودم  يبرا که کسی ترین رویایی.. !  چون نمیشه ترویاها مرد

سال ها .. هه .. نه  ایکه من خوشبختم  یفکر کن نی، فقط به ا یفتیب ادمی یهوا وقت یب.. بعد  سالهاکه .. دم فکر کر نبه ای! 

خوب ِ .. بذار خوب ..  هبذار چند سال بگذر.. اما  يدونم وجدان ندار یم..  شهیکه از عذاب وجدان خفه م..  یشیزن م هیبعد تو 

به دوست داشتن .. کنه  یو به من فکر م هیا گهیزن که کنار ِ مرد ِ د هی یشیم..  شهیم داریب تیوجدان ِ لعنت..  یخوب درد بکش

 يتو ير یبچه هات خوابن ، م دمیشا ای.. شوهرت  یوقت.. سال ها بعد .. اما نه از ته ِ دلت  يد یپاسخ م گهیمرد ِ د هی يها
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 نیبه ا..  يریگ یکام م یو ه ینیب یمنو م ریواب ، تصوتو نور ِ کم ِ چراغ خ..  یکن یروشن م گاریخونه ات و س ي پزخونهآش

 يجعبه .. زود  ای ری؟ اما د يدید یآغوش من ، خواب هفت پادشاه م يچطور بود اگه االن ، تو تی، زندگ یکن یفکر م

 هیمن .. د سال ها بع..  یخواب یآغوش ِ همون مرد م يو تو ير یم.. ! پر  ودلوکست از د يو آشپزخونه  شهیم یخال گارتیس

فکر من باشه و  يکه آرزوشه تو یکس یشیم..  يکرد میقا یمصنوع يپشت ِ رنگ ها دتویسف يموها.. آدم ِ خوشبختم و تو 

 ..  ستمین گهید.. من 

 . رفت  یرو به کم شدن م صدام

 .. رفتم  یشدن م یبه خال يرو

 ..  دمیکش یرگاش م يکرده بودم و رو غیِ دو ساله ام رو ت نفرت

 :دادم  مهادا

 انتویخ نیکه دو سه سال بعدش که االن باشه ، ا نیا.. اتفاق قبل از آترا افتاد  نیکه ا نیخوشحالم ؟ ا یاز چ یدون یم -

که  نیکنجکاو دونستن ا.. فقط کنجکاوم .. ! دادم  یکه رد م دمیچش یم انتتویِ سه نفره ، خ یزندگ هیاگه االن بعد از ..  دمیند

شونه ؟ اون آدم  یم اهیرو به خاك ِ س یداره کدوم بدبخت.. ِ دومت کجاست  کیِ ف تیشخص.. مظلومت  ِ مهربون و تیشخص

 یِ دومت داره خَرِش م تیکه شخص یاون.. ؟ من اون موقع ها تو رو دوست داشتم  غهیت یرو م یو ک هیِ ک شیخوبه االن پ

 ؟  یکن یسو استفاده مازش  يدار یکن یکه فکر م ییفقط تو ای.. کنه هم دوستت داره 

 :شد و گفت  رهیسرخش بهم خ يبا چشما. قورت داد  بغضشو

 ...!!يذاره که بر ینه م... رهینه م...تو اوجِ اختالفا...که دوستت داشته باشه یکس..  ینگو دوستم داشت -

 ...مزخرفش بدم  يبه حرف ها یباز بود ، بستم و برگشتم تا جواب مهیکه ن درو

 یحت.. تو قابل ِ بخشش نبود  انتی؟ خ.. ؟ کدومش .. اشتباه  دمیشا ایاختالف ؟  یگ یم تیشگیِ هم انتیتو به خ.. برو بابا  -

 یفهم یو نم يکه بچه ا ییبه تو دینبا.. از حد بود  ادی؟ توقع من ز..  هیچ یدون یم! خواستمت  یوار م وونهیکه د یمن يبرا

 نیبهتر..  میرابطه رو داشته باش نیخواستم بهتر یم! بستم  یدل م هیچ و تعهد یزندگ یفهم ینم..  هیچ یعشق و عاشق

 ! دمیاما فهم..  دمیفهم رید.. درسته ..  يکه شعورش رو ندار دمیاما فهم.. عشقو 

 :خودم گرفتم و ادامه دادم  ي نهیاشاره ام رو به سمت س انگشت

 ..  یستیخواستم ن یکه من م یکس گهیتو د..  ستیسرِ تو ن يجا گهید..  ستیمال ِ تو ن گهید نی، ا دمیکه فهم یاز وقت -

 :کرد  زمزمه

 ؟ هیفاجعه چ یدون یم..  دمید میزندگ يرو تو یواقع يفاجعه ..  انتیبعد از اون خ -

 : دیرقص یِ کلمه هاش م یاش ، قاط هیبلند شد و گر صداش
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حس .. کنه  یبرخورد م گهینفر ِ د هینگاهم به  یوقت یه حتک.. اون قدر درون ِ تو و دوست داشتنت غرق شدم ... یعنیفاجعه  -

 ینگاه چیبه ه گهیاما نگاهم د.. کردم که مثل ِ تو محرمم نبود  يسپر یهر شب رو با کس.. کنم  یم انتیکنم دارم خ یم

 .. متصل نشد 

 

رو  یآخرش ، چ يت با حرف هاخواس یم. و شکستن ظرف ها بلند شده بود  غیج يصدا. باز کردم و از خونه خارج شدم  درو

 ه اس ؟*ز*ر*ثابت کنه ؟ که هنوزم ه

 ..  زویهمه چ.. کرده بود  ثابت

 

**** 

 مویگوش. شده بودن  سی، تمام لباسام خ قهیدق هی يو تو دیبار یبارون به شدت م. شدم  ادهیدر ِ خونه پارك کردم و پ نویماش

 .. و پر از دغدغه  ادهیپ يشروع کردم به قدم زدن و نگاه کردن به عابرا.  امیتر م ریدر آوردم و به آوا اس ام اس دادم که د

 .. شدم  ابونایکوچه و خ يطور ، آواره  نیو هم دمیافتادم که اعدام ِ آرزو هامو د یِ شب ادی

 ..سرم خط بزنم  يبار هزارم تو يرو برا یباعث شد سان.. دستم  يمثل ِ زخم ِ رو قایِ ترا ، دق یخال يِ اون شب و جعبه  فکر

 .. هوا سرد بود اما نه اون قدر که بخواد منو بلرزونه ..  نییپا دمشونیرو باز کردم و کش نامیِ آست يتا

 .. نداشتم  یِ هوا باک يکردم ، از سرد یرو هنوزم حس م انتیخ يکه پس لرزه ها یمن

 يِ هدفون رو تو یدو تا گوش. و بهش وصل کردم داشبرد در آورده بودم ر يکه از تو یدر آوردم و هدفون بمیاز ج مویگوش

 . هول دادم  میِ شلوار ل بیج يتو وی، گوش یکردن ِ آهنگ یگوشم قرار دادم و بعد از پل

 بودم ؟ دهیجا رس نیکجا به ا از

تونم  یشدم که ماالن اون قدر عوض ..  میخودم کس يشدم و االن برا لیاستاد دانشگاه تبد هیبه .. من ِ معتاد و داغون ..  من

 .. نشم  ریاس گهیها ، چشم ببندم و د یتونم در مقابل ِ سان یاون قدر عوض شدم که م.. کنم  يطفل ِ معصوم پدر هی يبرا

 .. کرده بود  جادیا رییقدر درونم تغ نیخاطرات بود که ا دیاثر ِ تجد دیشا

 .. ِ درد ها بود که باعث شد مقاوم تر بشم  دیتجد دیشا

 

**** 

 

 : دمیکش ادیِ حامدو پس زدم و فر تدس

؟  یجا که چ نیا يایهر شب و هر شب م.. ِ من به خودم مربوطه  ی؟ زندگ یکن یمن دست بلند م يکه رو یهست یتو ک -

 .. !بچسب  تویبرو زندگ
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بار اول  قتیقدر ح.  دمیکش یبار اول بود که سرش داد م. حق داشت . گفت  ینم يزیمات و مبهوت ِ من مونده بود و چ حامد

 .. کنم  يقُلدر.. بود که جرئت کرده بودم جلوش بلند حرف بزنم 

 .. داد بزنه  کشیکرد که پسر ِ کوچ یفرش فروش ، حکم نم يِ حاج آقا تیترب

 .. مادرش بشه  ي هیِ گر باعث

  ..کنه  ی، فشار بده و بهش امر و نه نهیش یصورتش م يتو یخواه ریخ يرو که برا يِ برادر دست

 .. معتاد بشه  کشیکرد که پسر ِ کوچ یخوردن حکم نم یملت رو اسم ِ پاکش قسم م هیکه  ییِ حاج آقا تیترب

 .. شُده بود  اما

 انتیاما خ.. کرده بشه  لیکه قرار بود تحص يا کهیزد به حال ِ پسر کوچ یاز آسمون ، زار م يگوشه ا هیآقا هم حتما  حاج

 .. !شد  دهید

لبم نشست  يرو يپوزخند.  دمیکش رونیب يکردم و چند تا تراول و هزار بمیج يتو یدست.  رونیو زدم ب دمیبِ خونه رو کو در

 .. 

 .. بود که مونده بود  يزیچ نیآخر

 .. که توسط ِ بابا پر شده بود  یونیلیاون حساب ِ م از

 .. خوب براش دست و پا کنه  ِ یزندگ هی،  رانیکه بعد از اومدن ِ پسرش به ا.. حاج آقا پر شده بود  توسط

 .. داشته باشه  ياش ، نذاره کمبود گهید يو مثل ِ دو تا بچه  رهیرو بگ کهیِ بال و پر ِ پسر کوچ ریبا اون حساب ، ز که

 .. که قرار بود اون شب به باد بدمشون  یمونده بود و چند تا هزار تومان يدو تا تراول ِ صد فقط

با . کنن  یم يگروه از بچه ها دارن فوتبال باز هی دمیچند قدم رفتم که د. هولشون دادم  بمیج يرو مچاله کردم و تو پوال

 . و کنار رفتن  دنیِ من چند تاشون ترس دنید

 .. داشتن  حق

 .. بندازم  ینگاه مین نهی؛ که خودم هم ترس داشتم به آ.. لجن فُرو رفته بودم  يقدر تو اون

 :اد زدم ِ خمارمو تنگ تر کردم و د يچشما

 ؟.. ؟ ها  نیدیقدر ترس نیکه ا می؟ مگه من چ.. چتونه ؟ هان  -

بود رو پاك  میشونیپ يکه رو يو عرق ِ سرد دمیبه سرم کش یدست..  دنیسه تاشون که بچه تر بودن شروع کردن به دو دو

 . کردم 

 .. داشت  یسرما عرق کردن هم عالم يتو

، خودمو توش  ستادیا نیتا ماش. دست بلند کردم  نیماش نیاول يرفتم و برا یلاص ابونیسست و نا منظم به خ يقدم ها با

 :انداختم و گفتم 

 .. سه تا چهار راه برو جلو  -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Doni.M  –الهه ناپاك                             

wWw.98iA.Com ١٤٣ 

تکون داد و بدون حرف ِ  يفقط سر.. بود ؟ گمون نکنم  دهیاونم ترس. انداخت  یخُمارم نگاه ي افهیبرگشت و به ق راننده

 .. نظرم حرکت کرد ِ مورد  ری، به سمت مس ياضافه ا

 چِه کُنم ؟ ابانیتو من با بدن ِ لُخت ِ خ یبـــ

 

چرخوندم تا  یچشمامو م. شدم  ادهیانداختم و پ یصندل يرو يچند تا اسکناس ِ هزار یمتوقف شد ، بدون حرف نیماش یوقت

 . رفت  یور م شیبود و داشت با گوش ستادهیا یکیتار يتو.  دمشیباالخره د قهیبعد از چند دق. کنم  داشیپ

 :رفتم و گفتم  جلو

 .. کار دارم .. برم  دیبا..  نمیبده بب عیسر -

 :زد و گفت  يِ من ، پوزخند دنیبلند کرد و با د سرشو

 ؟..  یداشته باش یتون یم يتو چه کار.. !  یآخه پدر صلوات -

 :زدم  ادیچشمش و فر يدم پامشتمو نشون. نکنم  يتونستم اسم پدر بشنوم و کار یوجود ِ داغون بودنم ، نم با

 .. !و بعدم گورتو گم کن  ادیموادو رد کن ب.. ببند  فتویدهن کث -

 اوردمیکم ن یافتادم و از درد صورتم جمع شدم ، ول نیزم يرو.. ِ شکمم  ریکه به خودش اومده بود ، مشتشو پر کرد و زد ز اون

 .  فتهیب نیزم يسر رو ضربه ام باعث شد با...  دمیپام به زانوش کوب يبا رو. 

 :به سمتم پرت کرد و گفت  یکیِ کوچ کیکه حساب ِ کار دستش اومد ، پالست یوقت

 ویحاال هم مان.. ! جو برِت داشته گُل پسر  يادیز.. کن  نیتام گهیجا د هیبعد خودتو از  ياز دفعه .. گم  یاز طرف آقا دارم م -

 ..  ادیرد کن ب

خودمو جمع و جور کردم و . برشون داشت و بعد هم بلند شد و رفت .. پاش  يو پرت کردم جلو ونریب دمیتا تراولِ آخرو کش دو

 .. برِش داشتم  نیزم يدستمو دراز کردم و از رو.. صورتم از درد ِ بدن جمع شده بود . دادم  هیتک واریبه د

 

 ..  ستیپرَم دلهره کاف یم

 .. تو ببخش  ـــایخُدا

 

 .. ستیخودم ن دست ِ یکُشـــ خُـــود

 .. تو ببخش  ـــایخُدا

 

باز کردم و  کویِ کوچ کیپالست. گوشه افتادم  هیو  ییدستشو هی يو با زور ِ فراوان ، خودمو پرت کردم تو دمیکش یقیعم نفس

 ..  دمیکش رونیب بمیِ آخرو از ج يدو تا هزار

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Doni.M  –الهه ناپاك                             

wWw.98iA.Com ١٤٤ 

 .. و آرام ، به خــــاك اُفتادم  دمیتو را د من

 

کردم با قدرت  یو سع دمیابروهام کش يبه باال یدست..  دمید یدرست نم.. رفتن  یچشمام م..  ختمیر شونیکی يرو نوییهرو

 .. دستم مونده ، چشمامو باز نگه دارم  يکه تو یفیخف

 .. شُـــدن اَست  نیحـــآلَت غمگـــ نیتَر ــزیغم انگ نیا

 

 

 .. کردم  کیبهش نزد موینیرو ، لوله کردم و ب يهزار نیو در واقع آخر يهزار یکیلرزون ، اون  يدستا با

 ..  شیآور یچمدآن است که م کی یزندگ

 ..  شیبر یو م یکن یسبک م لیو بند بار

 

 

 ریتصو هیحد و مرزِ پشت پلکم داد و فقط  یِ ب یکی، جاشو به تار فیِ کث ییِ دستشو یکیتار... چشمام بسته شد .. باال  دمیکش

 .. شد  یم دهید

 .. یفت چشم ِ عسلج هی

 

 . ِ رفتن بگذار از ته دل آه شَوم  قبل

 .. بِکش اَره که کوتـــاه شوم  ـــشهیاز ر يطور

 

 .. ِ له شدنم  یباعث و بان..  ضایبود و ا میِ زندگ یکه باعث و بان یجفت چشم ِ عسل هی

 .. داد  پرورش انتشیِ تمام منو با خ یسال ، با قشنگ نیکه چند یجفت چشم ِ عسل هی

 .. بزرگ کرد  ییو دو رو انتیبا خ منو

 .. کرد  مرد

 

 

 .. زد و مرد  دانیبه م کهیشبه مرد شد و  کی؛ .. ِ تو خورد  ابانیپسر بچه که راهش به خ هر

 

 ..  دمینفهم يزیچ گهیبرخورد کرد و د ییکف ِ دستشو يها یبه کاش سرم

 .. شکَند  یمرا م زییپآ ي ارهیتو پت یب

 .. شکند  یمرا م زیشب ِ وسوسه انگـــ نیا
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*** 

 .. کرد  یفکرش هم نابود م.. فکرش هم کشنده بود . تکون دادم  يسر

 ..زدم  یزنگ م دیبا. شدم  رهیآخرو برداشتم و به روبروم خ قدم

 .. گشتم  یبهتر بود که بر م دمیشا ای

 .. ا ام.. نبود  یمشکالتم راه بدم کار درست يکه اونو تو نیا دیشا

 .. داشتم  ازیآرامش ِ نگاهش ن به

 .. داشتم  ازین قشیحضور ِ عم به

که  دمیرس نیقیاما حاال به ..  استیسان يِ صدا هیکردم شب یروز ، با اشتباه ِ تمام فکر م هیکه  یفیلط يبه صدا.. داشتم  ازین

 ..  ستیطور ن نیا

 .. اکه آرامش ، پ نیا.. حضور  نیصدا ، ا نیکه ا دمیرس نیقی به

 ..  نییِ هرو يدیتر از سف پاك

 :گفت  یجون یب يصدا.. زنگ فشار دادم و چند لحظه منتظر شدم  يرو دستمو

 ؟.. بله  -

 :گفتم  یهم کردم و با نگران يتو اخمامو

 ..  یعل ریام.. ؟ منم .. پرند  -

 .. ، ترسونده بودم  بیجون که عج یاون قدر ب.. جون  یکم و ب یلیخ.. صداش بد بود . باز شد  یکیت يبا صدا در

 یو قدم دیِ پرند ، برق از سرم پر دنیبا د.. بعد از چند لحظه در باز شد .. و منتظر شدم تا بازش کنه  دمیسمت ِ در ِ هال دو به

 ..به عقب برداشتم 

 :مه کرد و زمز ختیر نییچشم ِ کبودش پا ياز گوشه  یقطره اشک. بغلش گرفت  يو دستاشو تو دیلرز یکم فکش

 .. داخل  دییبفرما -

 :از در رد شدم و با بهت گفتم . شدم که سردش شده  متوجه

 شده پرند ؟ یچ -

به بازوم فشار داد  شویشونیپ. بغلم  يتو دمشیآروم جلو رفتم و کش. اش بلند شد  هیگر يحرفم ، بغضش شکست و صدا نیا با

 .. اش شدت گرفت  هیو گر

 .. قلبم به صدا در اومده بود  يها راههیب يود که توب یاش مثل ناقوس هیگر يصدا

 ..آروم باش .. آروم باش ..  ـــسیه -
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نشوندم و با خودم به سمت ِ هال  شیقهوه ا يموها يرو يبوسه ا. کردم  کیو لبامو به سرش نزد دمیبه موهاش کش یدست

 .کرد  یم هیداد و گر یدستشو دور بازوم فشار م. بردمش 

 .. اومد  یاش به درد مه هیبا گر دلم

 .. رو نداشتم  فیِ پرند ِ ضع دنیِ د طاقت

 .. ِ آرامش و استقامت بود  یمنبع ِ اصل شهیشناختم ، هم یکه من م يپرند

 :آروم گفتم .. بهم دوخت  شویاشک يچشما. ِ چونه اش گذاشتم و سرشو بلند کردم  ریز دستمو

 ؟ هیتیچه وضع نیشده پرند ؟ ا یچ -

 :دستشو گرفتم و ادامه دادم .  دیو کبودش کش سیبه صورت ِ خ یدست پرند

 بال رو سرت آورده ؟ نیا یک.. حرف بزن پرند  -

بودم  دهیبه مرز ِ انفجار رس تیاز عصبان. بود  دشیسف يدستا يهم رو ياز کبود يرد. مشت و کتک بود  يِ صورتش جا تمام

 .. 

 ..  یــچیه..  ــیه -

 :گفتم  یشدم و با لحن عصب بلند

 دست روت بلند کرده ؟ يا یکدوم عوض نمی؟ هان ؟ بگو ب يطور شد نیا یچیبه خاطر ِ ه -

 :شدم و ادامه دادم  کیبا ترس بهش نزد. آخش در اومد  يشد و همزمان صدا بلند

 شده ؟ یچ -

 :به سرش گرفت و گفت  دستشو

 .. آشپزخونه ان  زِیم ي؟ رو..  ياریقرصامو م.. قرصام  -

هم  وانویل هی. قرصاشو برداشتم  يو جعبه  دمیبه سمت آشپزخونه دو.. به سراغش اومده  یشدم که دوباره سر درد ِ عصب متوجه

کنارش . کرد  یم هیداده بود و گر هیِ مبل تک یمبل نشسته بود و سرشو به پشت يرو. پر از آب کردم و به هال برگشتم 

 یکم. قرصو قورت داد . کردم  کیِ آبو به دهنش نزد وانیدستش دادم و ل به رصوق. سرش برداشتم  ينشستم و دستشو از رو

 :گذاشتم و گفتم  زیم يرو وانویل. کنار زد  وانویو بعد ل دیاز آب نوش

 ؟ یزن یحاال حرف م -

 :تا دستاشو دور بازوم قفل کرد و گفت  دو

 .. بگم  يزیتونم چ یفعال نم.. شه حرف بزنم  ینم.. کنم نپرس  یخواهش م.. کنم  یخواهش م -

 .. شدم  رهیخ شیو اشک یِ آب يچشما به

 .. شده بود  یصورتش طوفان يای، در امشب

 .. کرد  یم جادیزد به چشماش و تالطم ا ی، باد م امشب
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 .. ها رو به من فهموند  زیچ یلیِ صورت ِ پرند خ ي، کبود امشب

 :آروم گفتم .. بازوم باز کردم و گرفتمش  ياز رو دستشو

 ..  ستین يوقته ازش خبر یلیپرهام کجاست ؟ خ -

 :آروم گفت . هول شدن رو نشون نده  نیکرد ا یبه وضوح هول شد اما سع پرند

 .. دوستشه  ياالن هم خونه .. پرسه  یحالتو از من م -

 :کردم و گفتم  اخم

کنه ؟ خواهرشو تک و تنها  یال فکر مپسر اص نیدوستشه ؟ ا يو اون خونه  ییجا تنها نیدوستش ؟ تو ا يخونه  یچ یعنی -

 ؟ یِ عالف یول کرده و رفته پ

از همه بدتر . نشون بدم  یچه عکس العمل دیدونستم با یبودم که نم ختهیقدر بهم ر نیِ صورت ِ پرند ا دنیبا د.. بودم  یعصب

 يریپذ تیمسئول نیا... از همه بدتر . .حل کنه  ییرو تنها زیخواست همه چ یبود که م نیا.. از همه بدتر .. ، حرف نزدنش بود 

 ..  داز حد و اندازه اش بو شیِ ب

 :بغضش رو قورت داد و گفت  پرند

 .. اصال .. ِ خودش بشه  یبذار مشغول ِ زندگ.. ندارم  شیمنم کار.. رفته درس بخونه  -

 :و بعد ، صورتشو با دستاش پنهون کرد و ادامه داد  دیبه صورتش کش یدست کالفه

 ..  نهیطور بب نیخوام منو ا ینم.. بهتره  ستیکه االن ن نیال هماص -

 :دادم و گفتم  رونیبا حرص ب نفسمو

 ؟ رانیا ادیم یبابات ک -

 یسوگند بر م گهید ياما دو هفته .. گرده  یو بر م شهیکاراش تموم م گهیماه ِ د هیگفت تا .. باهاش صحبت کردم  شبید -

 .. گرده 

 :گفتم  يکنجکاو با

 ؟.. سوگند  -

 :زد و گفت  يپوزخند

 !زن بابام  -

 یکردم ، آترا بهش م یازدواج م گهینفر ِ د هیاگه منم با .. به سمت ِ آترا  دیلحظه فکرم پر کش هی. شدم  رهیبهش خ یناراحت با

 شد ؟ ید ؟ ازم دور مکَن یکه از باباش دور شد ، از من دل م يکردم ، آترا هم مثل ِ پرند یگفت زن بابا ؟ اگه من ازدواج م

وقت  چیها رو تحمل کنم اما ه ییتنها ایحاضر بودم تا ته ِ دن. داد  یکه آترا ازم دور بشه عذابم م نیفکر ِ ا.. تکون دادم  يسر

 .. نباشه  بهیآترا باهام غر

 .. دستام خشک شده بود . شونه ام گذاشت  يشد و سرشو رو کیبهم نزد یکم پرند
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 .. به فکر افتادم  تازه

 کجا بودم ؟ من

 ؟.. بود  یعکس العمل ها چ نیا

  ؟.. نداره  یاشکال -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 .  دمیکش یقیچشمامو بستم و نفس ِ عم. و باالمو به هم فشار دادم  نییپا لب

 :دور ِ شونه اش فشار دادم و گفتم  مودست

 .. نداره  یاشکال -

 قهیِ چند دق یطوفان يایاز در تیبود ، چشماشو که هنوزم رد ِ اشک ِ درونش ، حکا دهیطور که سرش به شونه ام چسب همون

 :گفت  یداشت ، بهم دوخت و به آروم شیپ

 ..  میایتونستم از پسش بر ب ینم ییتنها..  یکه هست یمرس -

 :و گفتم  دمیبه صورت ِ پر از تالطمش پاش يلبخند

 ...منم مشوق داشتم .. و تارم تنها نبودم  رهیت يروزا يمنم تو..  ادیتونه از پس ِ مشکالت بر ب ینم ییکس تنها چیه -

 :انداخت و زمزمه کرد  نییپا سرشو

 ؟ یمشوق ِ من باش يخوا یم یعنی -

 ؟... خواستم  یم. .خودم تکرار کردم  يپرند رو برا سوال

.. رفت  ینم نیوقت از ب چیکرده بودم که ه دایپ یوجودش آرامش يتو.. خوب  يزایچ یلیخ.. بودم  دهید زایچ یلیپرند خ يتو

 .. زد  ینگاهش موج م يتو بیآرامش ِ عج هیشدنش هم ،  یموقع ِ طوفان یحت

 ..  اشیاز جنس ِ مهربون.. که از جنس ِ لطافتش بود  یآرامش

 :بسته ، گفت  يآروم و چشما يصدا با

.. نداشته باشم  ی، راه برگشت رهیکه داره به جهنم م یخوام مثل ِ کس یم.. پشت ِ سرم خراب بشن  يخوام تمام ِ پل ها یم -

 .. دارم  ازیمن به آرامش ِ حضورت ن..  ریِ جهنم ِ با تو بودن حس کنم ام نیخوام بهشت رو ب یمن م

 

.. نگاهش هراسون بود .. شده بودم  کینزد شیبه صورت ِ مهتاب.. بردم  نییپا یسرمو کم.. ومو لرزوند و باز دیاش لرز چونه

 ..  شینه راه پ.. که نه راه پس بلد بود  يمثل ِ بچه ا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Doni.M  –الهه ناپاك                             

wWw.98iA.Com ١٤٩ 

.. خواست  یِ من رو م یِ جهنم یزندگ يانگار واقعا ،حضور ِ خودشو تو.. مثل ِ کوره داغ بود ..  دیچسب شیشونیبه پ میشونیپ

 .. انگار خودشو آماده کرده بود 

 !زن

 ...  کندیرا نا امن م ایات دن خنده

 ... میکن یما رم م و

 »ندارد  ریدل ش چکسیه نجایا «

 .تا به تو راه است ...  "زنده ماندن"...  کیاندازه  به

 ...گفت  یراست م مادرم

 .. میاز جنس سوگواران ما

 شبِ آخر گفت ، پدرم

 .. دیگر یبل از مردن نمق یآغوش تو کس در

 ! زن

 ... آشکارا بخند  تو

 ... ! میکنیدزدانه نگاه م ما

 .. !ندارد  ریدل ش چکسیه نجایا

 » یکوه روزیف یکین «

 

 :بلند شدم و آروم گفتم .. چشماش باز شد .  دمیعقب کش سرمو

 .. بهم خبر بده  یداشت ازین يزیاگه چ.. درا رو خوب قفل کن .. برم  دیمن با -

 :لب ادامه دادم  ریسمت در رفتم و ز به

 .. مراقب ِ خودت باش  -

 .. صورتم خورد و منو به من برگردوند  يسرد ِ بهمن ماه تو يهوا. خونه خارج شدم  از

 قهیکردم چند دق یراه افتادم و سع اطیآروم و ناخواسته ، به سمت در ِ ح يبا قدم ها..  دمیکش یقیبستم و نفس ِ عم چشمامو

 .. قبل رو فراموش کنم  ي

 .. آرامشش .. حضورش .. پرند .. حرکاتم .. رفتارم .. خودم .. کردم  یرفتم و خودم رو مرور م یذهنم به عقب م يتو

 .. که نه اومدن ِ پرند حادثه بود  دمیفهم

 .. فاجعه  ایرفتن ِ سان نه

 .. خودم ، خودم رو ساختم  دمیفهم
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 .. ضایا.. رو  یزندگ نیا و

به  یدست.. در هم  يبا اخما دمید یمرد ِ سبز پوش م هیِ پلکم  نیاز ب. از چشمام باز شد  یکیس ِ لگد خوردن به پهلوم ح با

 :مرد بلند شد  يصدا. دادم  واریام رو به د هیو تک دمیسرم کش

 .. پاشو خودتو جمع کن  -

 .. بودم  یِ خال یخال.. سرم نبود  يتو يزیچ. به اطرافم انداختم  ینگاه

 .. برگشته بود  نیبه آسمون رفته بود و سوراخ ، به زم دیکه با هزار ام یِ بادکنک مثل

 .. کرد  یسرم درد م. ِ سبز پوش به دو نفر اشاره کرد و اونا به سمتم اومدن  مرد

 ؟. .تکون بخورم  ایتونستم حرف بزنم  یفرق داشت ؟ چرا حالم بهتر نشده بود ؟ چرا نم رشیدفعه تاث نیا چرا

با ..  رونیتلو تلو خوردم و عقبگرد رفتم که دستامو سفت تر گرفتن و هولم دادن ب.. نفر بازوهامو گرفتن و بلندم کردن  دو

 .. سردردم کم شد  کمی رونیب ياستشمام ِ هوا

 يالششون برامرد ِ سبز پوش و ت يسر تکون دادنا. کرد  یم تمیخورد و اذ یچشمم م يتو نیماش يِ باال یِ قرمز و آب نور

 .. از چه قراره  انیشده و جر یشد بفهمم که چ ی، باعث م نیماش يانداختن ِ من تو

 یکردم ، حضور ِ ب یرو که فراموش م يزیهر چ.. به سرم گرفتم  یچشمامو بستم و دست. نشوندنم و در بسته شد  نیماش يتو

 .. شد  یفراموش نم یِ سان یالیاراده و خ

 .. شد  یتش فراموش نمو خوش حال یعسل يچشما

 .. شد  یجواب گرفت ، فراموش نم انتیکه بهش داشتم و با خ یعشق

 

**** 

 

 :و گفت  دیبه صورتم کش یکردم که آترا دست یبا محمد صحبت م داشتم

 )خاره  یدستم م( تاره  یبابا دسم م -

 .. صورتم بود  يدستش هنوزم رو.  و نشوندمش رو پام دمیخند.. رو نزده بودم  شمیچند روز بود که ر! داشت  حق

 ؟ ییبابا يدوست ندار -

 :شد و با لذت گفت  انیگونه اش نما يِ رو چال

 )خوبه .. ( توبه  -

 :آورد ، گفت  یم وهیکه م یموقع آوا در حال همون

 ! شهیاهرم دلتنگ مخو یوقت نگ هی! ِ مادرت  شیپ يایهمش م..  يای، باال نم نجایا يایهر وقت م! ندارم  یمن با تو حرف -

 :و گفتم  دمیخند. هم با حالت ِ قهر و طلبکارانه کنارم نشست  بعد
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 !خونه ات  امیفردا ناهار درست کن تا ب یناراحت نقدریحاال که ا -

 :که خنده اش گرفته بود ، اخم کرد و گفت  یحال در

 .. ! یکن یکار واسم درست م شهیهم! نخواستم ! نخواستم  -

 :آروم ادامه داد . کرد  کید باال و سرشو به گوشم نزددا ییابرو بعد

 .. بگو واست غذا درست کنه که  یبرو به همون -

 :گفتم  يبا کنجکاو. با چشم و ابرو به شونه ام اشاره کرد  بعد

 تو دختر ؟ یگیم یچ -

 :گفت  رو جلوم گرفت و ییبعد تار مو. شونه ام گذاشت  يشست و اشاره اش رو جلو آورد و رو انگشت

 من خرم ؟ يفکر کرد -

 :دستش گرفت و گفت  يِ تو یکه از حرکات ِ ما تعجب کرده بود ، نگاهشو از بافتن مامان

 ! دیکن یپچ پچ م یلیخ! شما چتون شده امشب  -

 بود ؟ زیقدر ت نیدختر چرا ا نیا. خنده ام گرفته بود هم تعجب کرده بودم  هم

 :به تار مو کرد و گفت  ینگاه آوا

 .. !گذرم  یدفعه ازت م نیا یحقته به عنوان ِ مدرك جرم نگهش دارم ول -

 :جوابشو بدم که آترا دستشو جلوم تکون داد و گفت  خواستم

 .. بابا  -

 :به سمتش چرخوندم و گفتم  سرمو

 جان ِ بابا ؟ -

 )خوام  یم( تام  یپـَ پـَ م -

 .. ، دلتنگش بشه  نشیب ینم یقدر بهش وابسته باشه که وقت نیکردم ا یفکر نم. بود  دهیروز بود که پرند رو ند چند

 ..  ششیپ میر یبعدا م..  ییباشه بابا -

 :کَند ، گفت  یپوست م یبیکه س یدر حال آوا

 !نداره  یکه دخترت هم با انتخابات مشکل نمیب یم.. به به  -

 : دیپرس نیواسه هم. شده بود  جیهم مثل ِ مامان گ محمد

 ده ؟ش يزیچ زمیعز -

 :گفت  یالیخیبه دستش داد و با ب یبیقاچ ِ س آوا

 ؟ فتهیتونه ب یم یچه اتفاق.. نه  -

 :با سر و صدا از اتاق خارج شدن و گفتن  انایو ک يموقع کسر همون
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 ! میکن يباهاش باز میخوا یتو اتاق ؟ م میآترا رو با خودمون ببر شهیم.. جون  ییدا -

ِ هم بودن و اکثر ِ  هیدوتاشون کامال شب! بود  یجالب يفضا یلیشد خ یم یداشون قاطکردن و ص یکه با هم صحبت م یوقت

 :داشتم ناراحتشون نکنم ، گفتم  یکه سع یدر حال. کردن  یمواقع هم ، همزمان صحبت م

 .. کنه  هیبشه و گر تیممکنه اذ.. شده  یآترا پاهاش زخم.. جون  یینه دا -

 .تکون دادن و به اتاق برگشتن  دنیفهم يبه نشونه  يرشده بودن ، س دیهم که نا ام اونا

 یم. الزم رو کردم  يها هیبار پنجاهم به آوا زنگ زده بودم و توص يبرا. بستم  مویساك دست پیرو قطع کردم و ز یگوش

ذاشتم  یش مکه تنها نیدونستم که محدثه و آوا هر دوشون مراقبشن و عالوه بر اون مامان هم هست ، اما ته دلم اصال از ا

 ...بچه ها نبود  يجا جا ناما او.. شد ببرمش  یکاش م.. نبودم  یراض

من . حامد رو داشت  يهوا یلیبود و بعد از مرگ ِ بابا خ یخوب یلیمرد ِ خ. بابا فوت کرد  يدوستا نیاز بهتر یکیظهر ،  روزید

ِ اون زمان به  تیتمام ِ مسئول نیهم يبرا.. باشم  وقت نتونستم کنار حامد چیبود و ه اهیِ س اهیس تمیکه اون موقع ها وضع

 ..بهش کمک کرد  یلیدوست بابا خ نیهم یعنیبهوند ،  يدوش حامد بود و آقا

اونجا بودن  کشیکردن و اقوام ِ درجه  یم یچون اراك زندگ. اراك  میدنبالم و با هم بر ادیحامد ب گهیساعت ِ د میبود تا ن قرار

 یگرفتن برات سخته نم یو مرخص يدار کیکوچ يگفت چون بچه  یحامد م.. جا خاکش کنن گرفتن که همون  می، تصم

 .رفتم  یم دیکه کرده بود با ییبود و کمک ها دهیکش که ییاما به خاطر تمام زحمت ها..  يایخواد ب

خونه  يصداش تو یوقت. تم بدون آترا عادت نداش يبه خونه . خودم آماده کنم  يبرا يسمت آشپزخونه راه افتادم تا قهوه ا به

 ...من بود  يآترا باشم ، اون برا يکه من برا نیا يانگار به جا.. بهش وابسته بودم  یلیخ. گرفت  ینبود دلم م

.. به قهوه انداختم  ینگاه. شدم  رهینشستم و به روبروم خ میشگیهم يکاناپه  يرو. ِ قهوه رو برداشتم و به هال رفتم  فنجون

 .. تلخ ِ تلخ بود 

 ایِ سان هیمورد شب نیا يام تو قهیمهم نبود که سل.. برگردم  قمیقرار بود به عال.. تلخ بخورم  يقرار بود قهوه .. از دو سال  بعد

من .. خواستم خودم رو گم کنم  ینم.. خواستم به خاطر ِ اون از خودم دور بشم  ینم.. من بود  ي قهیبود که سل نیمهم ا.. بود 

 ...رفت  رانیاز ا يدغدغه ا چیکه بدون ه یعل ریام همون..  همون باشم دیبا

 .. و عاقل تر .. مرد تر شدم .. ، بزرگتر شدم  دمیچقدر که زجر کش هر

شماره ها رو به . ام شدم  contactsدر آوردم و وارد  بمیاز ج مویگوش. گذاشتم  زیم يام رو تموم کردم و فنجونو رو قهوه

 .. مکث کردم  yحرف  يرواز نظر گذروندم و  بیترت

 پرند  - زدادی

 . خودم رو گرفتم  میشماره نگه داشتم و بعد ، تصم يچند لحظه رو دستمو

 :گوشم نشست  يآرومش تو يبعد از چند تا بوق ، صدا.. رو کنار ِ گوشم گرفتم  یگوش

 ..الو  -
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 .. سالم  -

 .. صورتش نشست  يرو ینگحدس زدم که لبخند ِ کمر.  ارمیذهنم ب يکردم صورتش رو تو یسع

 ؟ یخوب.. سالم  -

 ؟ ي؟ بهتر شد يتو چطور..  يا -

 :زمزمه کرد  بایآروم تر شد و تقر صداش

 .. بهترم .. اوهوم  -

 :ِ پرند ِ کتک خورده ، اخمام در هم شد و گفتم  يآور ادی با

 گفت ؟ یچ دتیدکتر ؟ پرهام که د ینرفت -

 :د گفت کرد و بع یمکث.  دمیآهش رو شن يصدا

 .. اما آرومش کردم .. شد  یپرهامم عصبان..  شهیخودش خوب م! شناسه  یکه قرص و دارو نم يکبود.. نه نرفتم  -

 :زدم و گفتم  يپوزخند

 دختر ِ خوب ؟ یحرف نزن يخوا یم یآره ؟ آخه تا ک ياونم مثل ِ من خر کرد -

 :که انگار کالفه شده بود ، گفت  پرند

 ؟ میراجع بهش حرف نزن شهیم..  یعل ریتو رو خدا ام -

 ..بودم  دهیبار اول اسم کاملم رو از زبونش شن يبرا.. زدم  يرفت و ناخودآگاه لبخند نیاز ب اخمم

 :، بحث رو عوض کردم و گفتم  ارمیکه ناراحتش نکنم و بهش فشار ن نیا يبرا

 ... ستمین يچند روز.. سفر  رمیمن دارم م -

 :بود ، خوشحال شد و گفت بحث خسته  نیکه از ا اونم

 ...واقعا ؟ خوش بگذره  -

 :رفتم و در همون حال گفتم  فونیبه سمت ِ آ.. زنگ بلند شد  يصدا

 يندار يزیچ يکار.. بهت باشه  شتریکنم که حواسش ب یبا پرهامم صحبت م..  یخواستم بگم مراقب ِ خودت باش.. ممنون  -

 ؟

 .. سفر به سالمت .. نه  -

 .. فعال .. م به پرهام برسون سال..  یمرس -

 :گفت  آروم

 ..خدانگه دار  -

گشتم  یم میآفتاب نکیکه دنبال ع یساکم رو برداشتم و در حال. رو زدم و به اتاق رفتم  فونیآ يرو قطع کردم و دکمه  یگوش

 . پرهام رو گرفتم  ي، شماره 
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 ».. اشد ب یمشترك مورد نظر ، خاموش م يشماره « : گفت  يضبط شده ا يصدا

 ...زنم  یبا خودم گفتم که بعدا دوباره بهش زنگ م. اش گوش ندادم و قطع کردم  هیبق به

 . چشمام بود  يقبرستون ، جلو يتمام ِ صحنه ها. تخت پرت کردم و چشمامو بستم  يرو خودمو

 .. ِ نبودنم  ادی.. بابا افتاده بودم  ادی

 .. چشم انتظار بود  یعنیچشم ِ مرده باز باشه  یگفتن وقت یم. .بابا باز بودن  يگفت موقع مرگ چشما یم حامد

 .. بابا چشم انتظار ِ من بود و رفت ...  آره

خروار ها خاك دفن  ریز شیکه بت ِ زندگ یوقت.. سپارن  یباشه که پدرش رو به خاك م یتونه وقت یپسر م هیشکستن ِ  زمان

 ... شهیم

داغ بود و نبودن ِ بابا رو  بیزمستون ِ اون سال عج.. و خاك ، گل شده بود  دیبار یم رفتم سر ِ خاکش ، آسمون به شدت یوقت

 .. دیکش یبه رخ م

 :حامد باعث شد از فکر خارج بشم  يصدا

 تو ؟ ییکجا.. ده بار زنگ خورد  تیگوش..  یعل -

 یدونست که به چ یانگار م. کرد  یاه مبهم نگ یحامد با اخم و ناراحت. دادم  هیباز کردم و به بالش ِ پشت کمرم تک چشمامو

 .. خورم  یدونست که هر روز حسرت ِ نبودنم رو م یانگار م. کردم  یفکر م

 :پر از ترسش ، توش گوشم نشست  يصدا هیبعد از چند ثان.. از آوا ، شمارشو گرفتم  یکال سیِ م دنیرو برداشتم و با د یگوش

 .. شدم  چارهیب..  ریام -

 :سر آترا اومده ، گفتم  ییکه بال نیو با ترس از ا دیاز سرم پر برق

 شده آوا ؟ یچ -

 :ِ هق هقش گفت  ونیم آوا

 .. جا دست تنهام  نیمن ا ریام.. اتاق عمله  ياالن تو.. تصادف کرده .. محمد  -

 :کردم ، گفتم  یجمع م لمویکه تند تند وسا یتخت بلند شدم و در حال يرو از

 ..رسونم  یمن خودمو م..  زمینگران نباش عز.. تهران  امیم االن نیمن هم.. باشه  -

 : دیپرس یرو قطع کردم ، حامد با نگران یگوش تا

 شده ؟ یچ -

 ...تهران  رمیمن م.. بود  دهیترس یلیآوا خ..  مارستاننیاالن ب.. محمد تصادف کرده  -

 : دیپرس حامد

 نگفت حالش چطوره ؟ -

 .. اتاق عمله  يوفقط گفت ت.. نگفت  يزیچ.. نه  -
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 :رو به سمتم گرفت و گفت  نشیماش چییسو

 .. برو  نیپس با ماش -

 :رفتم ، گفتم  یکه به سمت ِ در ِ اتاق م یبرداشتم و در حال مویدست ساك

بمون  شتریدو روز ب یکیتو .. نداره  نمیماش.. جا دست تنهاس  نیا دیسع..  شهیالزمت م نیجا ماش نیا..  رمیم یبا تاکس.. نه  -

 .. داشته باشه  ازیبه کمک ن دیشا

هر چند که اون نوزده سالش .. موند  یتنها م دیاالن نبا.. کردم  یدرکش م.. رو نداشتن  یکس.. بهوند بود  يپسر ِ آقا دیسع

 .. شد  یخانواده اش همه کس م يسن ، برا نیاز ا دینبود و با شتریب

 ..شد  یپدر م.. شد  ید ِ خونه م، مر کشیمادر و برادر ِ کوچ.. خواهرش  يبرا

 :و گفت  دیکش یآه حامد

 .. پس منو خبر کن .. باشه  -

که  يرمردیاومدم و از پ نییمسافر خونه رو تند تند پا يپله ها.  رونیتکون دادم و از اتاق زدم ب» باشه «  يبه نشونه  يسر

 . مدیپرس رنیکه به تهران م ییها ینشسته بود ، راجع به تاکس زیپشت م

 

 :گفتم  تیو عصبان یکالفگ با

 .. کنم  یرو حساب م یخال يتمام جاها ي هیسوار شو من کرا ایآقا شما ب -

 یپوف. بود ، مشغول چک و چونه زدن با اونا شد  دهیاومدن و راننده که انگار حرف ِ من رو نشن نینفر به سمت ِ ماش چند

. زن و مرد بودن با دخترشون  هی. و سوار شدن  دنیبه توافق رس قهیچند دقبعد از . شدم  رهیخ رونیبه ب تیو با عصبان دمیکش

 ...سوار بشه  دهمن جلو نشستم و منتظر شدم تا رانن

همه  نیگفت که بعد از ا یو م دینال یمدام از تورم م.. و گاز  نیِ بنز متیسوار شد و شروع کرد به حرف زدن راجع به ق راننده

 ..  میاریون ، بازم کم ملقمه ن هیسگ دو زدن واسه 

 یاز بعد ِ رفتن ِ سان.. که  ییفرهاد درست نشست جا يصدا.. گوشم گذاشتم  ينکردم و هدفونم رو تو یحرفاش توجه به

 ... کرد  یدرد م.. هنوزم 

 ..  يهم با من نبود تو

 .. !ِ من با من  مثل

 .. با من ! مثل ِ تن  یحت و

 

**** 
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 ... مه شد سرم همه يبار هزارم تو يبرا

 .. چشمام اومد  يمامان و آوا جلو ي هیِ گر ریتصو دوباره

 .. شد  یاز گلوم خارج م یبیغر بیعج يشدت ِ درد ، صداها از

که ..  دمیفهم یهم م يخُمار يتو نویا.. داشته باشه  ياریبه هوش ازین دنشینبود که فهم يزیچ نیکمرش شکست و ا حامد

 .. !شکست .. ِ من  ادیاعت يبلکه برا.. بابا  يبار نه برا نیا.. بار دوم  يبرا.. حامد 

من .. نکرده بودم  يمن که کار.. جا شده بودم ؟ من که معتاد نبودم  نیا ریچرا اس..  دمیکش یم ادیتخت بودم و مدام فر يرو

 يدست و پا ریزدن عشقم ز من فقط با دست و پا.. نابود شدم  گهینفر د هیبغل  يتو دنشیداشتم و با د ادیاعت یفقط به سان

 ... رفته بودم  نیاز ب.. خورد شده بودم  گهینفر د هی

 .. که از درد ِ ترك شدن ، تَرَك خورده بود .. تمام ِ تنم نه از درد ِ ترك کردن .. کج کردم  سرمو

 

 .. منم  يایِ دن يشاهد ِ نابود..  من

 .. بزنم  يبروم دست ، به کار دیبا

 

.. اما نبود .. اشتباس  زیهمه چ.. دروغه  زیکه نشون بده همه چ نیاز ا يرد.. گشت  یرد م هیِ  ینوزم پبازم ه مهین يچشما

 یداستان م نیِ ا یعل ریکه انگار اونا هم به ام..  واراید نیِ ا يدیاز سف یحت.. تر بود  دی، سف يدیاز هر سف انتشیِ خ یاهیس

 ! دنیخند

بود و نرفته  دهیوقت بود که مواد به بدنم نرس یلیخ.. مطمئن بودم که توهم نزدم ..  دمید یپنجره م يها لهیم نیرو از ب یسان

 ...  ایرو يبودم تو

 ! رمیم یم..  يگذر یما م ياز کوچه ..  رمیم ی، م ينگر یبار مرا م هر

 .. رمشیدستام بگ يباال آوردم و خواستم تو دستمو

مثل ِ همون موقع که دستشو به سمتم دراز کرد و .. شده بودن  یم لباساش ، خاکافتاده بود و تما نیماش يکه جلو یِ زمان مثل

 .. دستشو گرفتم 

از جام بلند شدم و به .. بلند شدم ... کرد  یفقط با تاسف نگاهم م.. مسلما ناراحت نبود .. چشماش بود ؟ نه نبود  يتو اشک

 : دیکش ادیبود فر ستادهیکه دم ِ در ا يپرستار.. سمت در رفتم 

 ؟ یکن یجا چه کار م نیتو ا -

 يآغوشش برا گهیبار د هیخواستم  یم.. و بغلش کنم  نمیرو بب یخواستم سان یم..  دنیتوجه به اون شروع کردم به دو بدون

 ... ها باز کرده  یلیخ يدونستم که آغوششو به رو یم یوقت یحاضر بودم در آغوش بکشمش حت.. من باشه 

 .. کرد  یبود و فقط نگاهم م ستادهیجلوم ا قایدق یسان.. چند نفر جلومو گرفتن .. دنبالم بودن  ادیو همه با فر دمیدو یم
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 : دمیکش ادیفر

 ؟ يسرم آورد ییکه چه بال ینیب ی؟ م ینیب ینرو منو م...  ینرو لعنت -

 :زدم  یم ادیشدم و فر یم دهیکش نیزم يرو..  دنیچهار نفر دورمو گرفتن و دستامو کش.. افتادم  نیزم يزانو رو دو

 ... بره  دینذار.. بره  دینذار -

 .کردم  کینزد واریو خودمو به د دمیکش رونیدستامو از دستاشون ب.. افتاده بودم  نیزم يرو همچنان

 ..  دمیکوب وارید يچسبوندم و سرمو تو واریدستامو به د.. کردم  یخشک ي سرفه

 .. دو بار .. بار  کی

 .. چهارم  ي دفعه.. سوم  ي دفعه

 ... رفت  یم جیداشت گ سرم

 .. اومد  یم نییپا میشونیاز پ یِ گرم عیما

 .. ششم .. پنجم  ي دفعه

 ... رفت  یم جیسرم گ.. چشمام بسته شدن ... شد  دهیکوب وارید يسرم دوباره تو.. شدن  دهیاز پشت کش دستام

 .. هشتم  ي دفعه

قدر الغر شده بودم که دو نفر بلندم کردن و به اتاق  نیشد ا یگنده ام از در رد نم ِ کلیکه ه یمن.. بلندم کردن .. رفتم  عقب

 ... بردنم 

 گهید.. پنجره نبود  يها لهیپشت ِ م یسان ریبار تصو نیا.. اما ..  یباز هم همون اتاق ِ لعنت.. لحظه بعد چشمام باز شد  چند

 .. اهیو همه جا س ...چشمام بسته شد .. وجود نداشت  ياریهوش يبرا یلیدل

 .. تمام ِ اون لحظه ها افسوس خوردم  يتکون دادم و برا يسر

 .. افسوس خوردم ..  یاهیهول دادن ِ خودم به مرزِ س يبرا

 .. افسوس خوردم .. نابود شدنم  يبرا

 .. افسوس خوردم .. از هر اون چه که آرزوشو داشتم و نداشتم  يدور يبرا

 ..  دمیکش یقیعم نفس

 .. که هشت سال ِ تمامم رو نابود کرد  ییچشما.. ز اون چشم ها ا امان

 ...بود  گارمیس يروز روشن کننده  هیِ چشم هاش ،  رنگ

 ..  میزندگ يکننده  روشن

 .. امروز  اما

 .. شد  یداشت فراموش م انگار

 .. فراموش کردنش  يگذاشته بودم به پا! خودم رو .. غرورم رو .. رو  میمردونگ
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 .. ِ در رفته ام ، تمامم رو گذاشته بودم  یفتن ِ زندگبا يبرا

.. نکردم  انتیو خ دمید انتیکه از زنم خ یِ من یمثل ِ مردونگ..  میم« : داد بزنم و بگم .. خواست داد بزنم  یدلم م ییوقتا هی

« 

له خراب بودم و تنها دغدغه ام پسرِ ک هیکه  یوقت.. هام  یوونگیعقب تر از د..  یشگیعقب تر از خاطرات ِ هم.. رفتم  عقب

 .. بود  یپنهون يدنایکش گاریس

 راهنیپ يما شده مثل دکمه  یزندگ تیحکا

 . ير یتا آخرش اشتباه م یرو که اشتباه بست یاول

 ...به آخرش يدیکه رس يبر یم یبه اشتباهت پ یکه زمان نهیا یبدبخت

 

**** 

 :به سمتم دراز کرد و گفت  یکیپ سروش

 .. !و بده باال  اریدر ن يسخره بازامشبو م هی -

 :پس زدم و با اخم گفتم  دستشو

 .. ستمیاهلش ن ادیکه ز یدون یم.. ول کن سروش  -

 .. باعث شد اهلش بشم  یاهلش نبودم و سان... نبودم  اهلش

ِ اون سمت ِ  یتمام ِ حواسم پرت ِ دختر ِ چشم عسل. شد و رفت  الیخیدونست ، ب یم دهیفا یکه اصرار کردن رو ب سروش

 .. فندك زدم . لبم گذاشتم  يدر آوردم و گوشه  يگاریس.. سالن بود 

که بعد  يِ قراضه ا نیمثل ِ ماش.. ! ، روشن شدم  دنشونیکه با د یروشن يچشم ها.. ِ اون چشم ها  دنیبعد از د.. ِ اول  فندك

 .. کشه  یبهش م ینفر دست هیاز سال ها 

 

 واریر ِ دآن و یروشن شدم مثل چراغ «

 » گاریبا س گاریبا س گاریبا س گاریس

 

 :کنارم نشست و گفت  جانیاز بچه ها با ه یکیبود که  دهیرس لتریبه ف گارمیس

 ؟.. خوشگله مگه نه  یلیخ!  ایغرق ِ غرق -

 :گفتم  یحواس یسمتش برگشتم و با ب به

 ؟..  یک -

 :اشاره کرد و گفت  یچشم و ابرو به دختر ِ چشم عسل با



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Doni.M  –الهه ناپاك                             

wWw.98iA.Com ١٥٩ 

 !گه  یهم که باشه به تو که نه نم یهر چ.. خب برو جلو پسر .. همون که حواس از سرت برده  -

 :باال دادم  ییلبم نشست و ابرو يرو يلبخند

 .. !گه  یمعلومه که نه نم -

با دختره . زد  یگوشش حرف م يپسر پشتش راه افتاده بود و تو هی. شدم و خواستم به سمتش برم که اونم بلند شد  بلند

 :سرش داد زد  یکالفگ

 .. قدر مزاحمم نشو  نیا -

 :رفتم و با اخم گفتم  جلو

 ..  سیجا ن نیکارا جاش ا نیا.. پسر  یهـــ -

 :پر ادعا ، گفت  یجلو اومد و با لحن پسره

 ؟ يتو چه کاره ا -

 :گوشش گفتم  يتو. و جلو رفتم  دمیکش میشونیبه پ یدست

 .. جا  نیاز ا رونیشاره بندازت با هیتونه با  یکه م یفکر کن کس -

با زبون لبمو تر کردم و مشتم پر شد که به سمت .. بهم پوزخند بزنه متنفر بودم  یکه کس نیاز ا. لبش نشست  يرو يپوزخند

 .صورتش بره ، که همون موقع ازم دور شد 

 :چشماش نگاه کردم و گفتم  يتو... رفتم  یو به سمت ِ دختر ِ چشم عسل دمیکش یپوف

 کرد ؟ یم تتیاذ -

 :با ترس گفت  ختهیآم یلحن با

 ..اومدم  ینم شنیم دایپ یکسان نیهمچ یمهمون نیا يدونستم تو یاگه م.. آره  -

 :با لبخند گفت . نگفتم  يزیتکون دادم و چ يسر

 ..  يکه کمکم کرد یمرس -

 :ادامه داد  یطونیدستشو به سمتم دراز کرد و با لحن ِ ش بعد

خوشحالم که باهاتون آشنا ..  ستنیمثل شما هم کم ن یخوب ي، آدما ادنیز فیکث يآدما یمهمون نیا يکه توهمون طور  -

 ..شدم 

 .. بود  انیپا یب يایرو هیِ  ریبرام تعب چشماش

 ،  انیپا یکه ب دمیفهم رید اما

 .. سرانجام  یب یعنی

 ..  یعاقبت چیبدون ه یعنی
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با . نداشت  يبود هم ازش خبر یسروش که صاحب مهمان..  دمشید یکردم ، نم یبود و هر چقدر چشم چشم م یمهمون آخر

 .کردم و از خونه خارج شدم  ی، خداحافظ يدیناام

 ..  دمشیانداختم که د اطیبه اطراف ِ ح ینگاه يجلو رفتم و با کنجکاو.  دمیشن یغیج ي، صدا اطیبا وارد شدنم به ح همزمان

 .. شناختمش  یم گهید حاال

 .. شناختنش  یم ایکه همه به اسم ِ سان يدختر ِ نوزده ساله ا..  سارا

 .گرفتم  قهیجلو رفتم و پسره رو از ... کرد  یم تشینفر داشت اذ هی

 ... بازم همون پسره .. منقبض شد  فکم

 .. مرد  یشت مبود و از ترس دا دهیچسب واریهنوزم به د ایسان. صورتش زدم  يتو یانداخت که مشت یباترس بهم نگاه پسره

 :شدم و آروم گفتم  کینزد ایبه سان.  رونیزدمش ، در خونه رو باز کردم و انداختمش ب یکه حساب نیاز ا بعد

 ..که  کهیمرت نی؟ ا.. حالت خوبه  -

 :گفت  هیبغلم انداخت و با گر يخودشو تو عیسر

 ..خواست منو  یم.. خواست  یم -

 :کردم و توش گوشش گفتم  بغلش

 ..  گهینترس د.. تموم شد .. تموم شد دختر ِ خوب .. نترس ..  سیهــــ -

 .. به صورتش انداختم  ینگاه... اومد  رونیکه آرومتر شده بود ، از بغلم ب قهیاز چند دق بعد

 خوره ؟ یجا به درد تو م نی؟ ا یکن یجا چه کار م نیسنت ا نیآخه تو با ا -

 : شد و با بغض گفت  رهیخ بهم

 .. طوره  نیدونستم که فضاش ا ینم.. از دوستام اومدم  یکیِ  به اصرار -

 :صورتش نشست و ادامه داد  يرو ياش ، لبخند هیِ بغض و گر نیبعد ماب و

 ..  يو دو ، سه سال ندار ستیاز ب شتریزنه که ب یاز صورتت زار م! انگار خودت صد سالته  یگیجور م هی -

 

**** 

 .. برگشتم به حال  شیراننده ، از ده سال پ يصدا با

 .. نبود  یسان گهیکه د یحال

 .. ساختن  ینم امویدن یجفت چشم عسل هی که

 ..داد به  یخودش رو م يشد و جا یداشت فراموش م یسان که

 ..پرش کنه  يا گهید یخوام کس یشد که نم یخال فیاون قدر کث یسان يجا..  نه

 .. داره  يا گهیقام دو م گاهیبشه ، جا میکه وارد زندگ یهر کس مسلما
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 ... !پسر  ی؟ انگار تو هم مثل ِ ما داغون..  يخوا ینَخ م هی -

 :گفتم  يتکون دادم و با زهرخند يسر. شدم  رهیداشبرد خ يِ رو گاریپاکت ِ س به

 ..کشم  ینم گاریس.. نه  -

 :انداخت ، گفت  یم رونیاز پنجره ب گارشویکه ته س یتکون داد و در حال يسر

 .. ! نیآفر..  یکش ینم گاریخوبه که س..  خوبه -

، به عقب نگاه  نهیِ نگاهش رو گرفتم و متوجه شدم که از آ ریمس. شده  رهیجا خ هیچشماش به  دمیانداختم که د ینگاه بهش

 نشونبیچهارده ساله ،  – زدهیزن و مرد هر دو خوابشون برده بود و دختر ِ س. به عقب انداختم  یبرگشتم و نگاه.. کنه  یم

 .. و خودشو به خواب بزنه  دزدهکرد نگاهش رو ب یم ینشسته بود و سع

 .. انگار خوشش اومده بود .. به راننده انداختم  یدر هم شد و نگاه اخمام

 ..حواست به جلو باشه .. آقا  یهـــ -

اما .. باشه  فیقدر کث نیاومد ا یبهش نم. تر شدم  یعصب. لب نشوند  يرو يمن انداخت و پوزخند يبه اخم ها ینگاه راننده

 ..که هست ، باشه  يزیچ ادیکس بهش نم چیوجود داشت که ه قتیحق نیا

مراقب ِ ناموسش  دیدونست که با یخواب ِ هزار شاه بود و نم يپدر ِ دختر تو. مشت کردم و رومو به پنجره برگردوندم  دستمو

 . زنم به راننده ب ینبودم که بخوام حرف يمنم کاره ا.. باشه 

 کیکوچ يقهوه خونه  هی. انداختم  یبه اطراف نگاه.  ستادیا نی، ماش میتهران بود يکایکه نزد یبعد ، وقت ي قهیده دق حدودا

 . و تمام ِ جاده پر از برف بود  دیبار یبرف به شدت م. داخلش بودن  يدو نفر یکیکنار جاده بود که 

 :بگه  يزیرد داخل تا چسرشو آو شهیشد و از ش ادهیپ نیاز ماش راننده

 .. بخورم  ییچا هی رمیمن م -

 :، گفتم  تیشدم و با اخم و عصبان ادهیپ نیماش از

 ... ! نیتو ماش نیبش ایب! خوردن نداره  ییدو ساعت راه که چا -

 . باال انداخت  ییحرف ِ من برگشت و ابرو نیرفت ، با ا یکه داشت به سمت ِ قهوه خونه م راننده

 !شو  گهیِ د نیماش هیکنار جاده و سوار  سایوا يدار یمشکل! خاره ها  یکه تو تنت م نیمثل ا -

 :داشتم خودمو کنترل کنم ، گفتم  یکه سع یرفتم و در حال جلو

 .. ! یکن یچشم چرون يتو فقط بلد.. ؟ نه داداش ..  یبخارون يمگه تو بلد -

 .. کرده بود که بگه منم آره قُلدرا  هیاش رو شب افهیق. گرفت  قمویو  دیسمتم دو به

 :مچ ِ دستشو گرفتم و داد زدم ..  هیرعلیام ستادهیکه جلوش ا ینیدونست ا ینم

 . بنداز  فتویدست کث..  اروی یهـــ -
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که خودشو کنترل  فتهیب نیزم يبود رو کیدو سه قدم عقب رفت و نزد. ام جدا کردم و هولش دادم به عقب  قهیاز  دستشو

معلوم بود که . هوا گرفتم و تابش دادم  يبه صورتم بزنه که دستشو تو یبه جلو برداشت و خواست مشت یدمدوباره ق. کرد 

 . به زانوم زد که باعث شد تعادلم رو از دست بدم و دستشو ول کنم  يلگد. دردش گرفته  یشه و حساب یدستش داره خرد م

 يموها. کمرم  يز عقب به سمت ِ کاپوت پرتم کرد و از پشت افتاد روکه ا ارمیدر ب فمویبرم تا ک نیبه سمت ِ در ِ ماش خواستم

 .. از کاپوت فاصله گرفت ، سرمو به شدت به کاپوت کوبوند  یسرم کم یو وقت دیکوتاهم رو با شدت کش

 .. چشمامو بستم . و چشمام تار شدن  دیچیسرم پ يتو يدرد

 .. دوم  ي ضربه

. بهش زدم و بلند شدم  يسوم رو وارد کنه ، با پشت ِ پا لگد يخواست ضربه  یمکه  یدوباره عقب رفت و درست زمان سرم

دستشو به .  دیچک یخون م شیشونیپ ياز گوشه . برخورد کرده بود  یافتاده بود و سرش به سنگ نیزم يمتر اونور تر رو هی

 . کرد  یهم لذت ، به من نگاه م یگرفته بود و با نفرت و کم شیشونیپ

 ..  دیهمه جا چرخ. م گرفتم به سر دستمو

 .. بار  هی

 .. بار  دو

 :گفت  يکرد ، با پوزخند یکه در ِ سمت ِ شاگردو باز م یراه افتاد و در حال نشیلنگ لنگون به سمت ماش راننده

 ..  یکن دایپ نیتا ماش نیحاال بش -

 . پاشو رو گاز گذاشت و رفت  دمیاومدم ، دتا به خودم . دور زد و سوار شد  نویانداخت و ماش رونیب نیساکمو از ماش بعد

 دیوز یم يو سرد دیباد شد. و خاك ِ روشو پاك کردم  دمیبهش کش یدست. برداشتم  نیزم يتلو جلو رفتم و ساکمو از رو تلو

مون به سمت قهوه خونه راه افتادم که ه دیشد ي جهیبا سردرد و سرگ! شد  یِ من م گرنیکه باعث سردرد و م يزیچ قایدق.. 

 :دادش بلند شد  يکه صدا دمیکوب يا شهیدر ِ ش يرفتم و با مشت رو جلو. نفر درو از داخل قفل کرد  هیموقع ، 

 ..  لهیتعط -

 . کنار ِ در افتادم و چشمامو بستم . نباشه  دایداخل پ يتا فضا دیرنگ کش یمشک ي، پرده ا شهیهم از پشت ِ ش بعد

 .. کرد  یصورتشو لمس نم یدست یحت.. شد  یطور نم نی، ا ییدعوا چیه يکه تو یکس.. ِ سابق  یعل ریام..  یعل ریام

 ..  فیهم ضع.. شده بود  ریهم پ دیشا.. هر دو  دمیشا ای؟ ..  فیضع ای؟ .. شده بود  ریپ

 .. در آوردم  مویِ شلوارم کردم و گوش بیج يتو دستمو

 .. موقع صداش بلند شد  همون

low battery  .. 

 ..تلفن همراه مشترك ِ مورد ِ نظر ، خاموش : گفت  ییبعد از چند لحظه صدا.. حامد رو گرفتم و منتظر شدم  ي شماره
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آوا به  نیهم ي؟ پس برا.. هنوز روشنش نکرده  یعنی.. از صبح شارژ نداشت و خاموش شد شیاومد که گوش ادمی.. کردم  قطع

 .. من زنگ زده بود 

 يبا چشما. زنگ خورد  میکه گوش رمیرو بگ يمهد يخواستم شماره .. گشت  یر مرفت و ب یها م contact يرو دستم

 .. انداختم  یصفحه نگاه يباز به اسم ِ رو مهین

 ...پرند .  زدادی

 :به پا کرد  یگوشم ، سمفون ينازکش تو يصدا.. رو کنار گوشم قرار دادم  یدادم و گوش جواب

 .. الــــو  -

 ... پرند  -

 :قطع شد و با ترس گفت  شدنینفس کش يصدا

 ؟ هیطور نی؟ چرا صدات ا ییکجا -

 نیا يتونستم تا صبح تو ینم.. گفتم  یبهش م دیبا.. نبود  یراه. آزادم رو به سرم گرفتم  يو دست  دمیباال کش یکم خودمو

 .. سرما بمونم 

 ..  يایب دیبا لومتریک یس بای؟ تقر.. دنبالم  يایب یتون یم.. راه ِ تهرانم  يمن تو -

 :گفت  تند

 ؟..  ياومد یم یاز کجا داشت.. باشه .. باشه  -

 .. اراك  -

 .. اون جام  گهید قهیدق ستیمن تا ب -

 :رفت ، آروم گفتم  یشدن م فیکه صدام رو به ضع یحال در

 .. مواظب باش ..  ایتند ن -

 یلیخ..  دمیبه کُت ِ چرمم کش یدست. شمامو نبندم تمام ِ توانم رو به خرج دادم تا چ. رو قطع کردم و انداختمش کنار  یگوش

 .. سرد بود 

 

*** 

داده بودم و اسم ِ  امیخاموش بشه ، زودتر به پرند پ میکه گوش نیاز ترس ِ ا. داد  یرو نشون م ازدهیمچم ، عدد  يِ رو ساعت

 . قهوه خونه رو براش فرستادم 

 يچشمام افتاد و جاده  يتو ینینور ِ ماش قهیبعد از چند دق.  نمیه اومد ، ببتا اگ ستادمیکولم گذاشتم و کنار جاده ا يرو ساکمو

 .. رو ، روشن کرد  کیتار

 .. آورده بود  یبازم روشن حضورش
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که به  رهیو به سمتم اومد تا ساکم رو بگ دیکش یغیِ من ، ج تیِ وضع دنیبا د.. شد  ادهیپ عینگه داشت و سر نویپام ماش يجلو

 .. ه افتادم سمت در عقب را

 ..  رهیدستمو بگ دیخواستم فکر کنه که با ینم..  نهیخواستم پرند ضعفم رو بب ینم

 .. !بودم  یعل ریام.. من .. مرد بودم  من

. گرم بشه  یبسته ام کم خی، باعث شد که تن ِ  نیِ ماش يروشن بودن ِ بخار. ِ عقب دراز شدم و چشمامو بستم  یصندل يرو

 :گفت  هیو با گر دیبه صورتم کش یدست. کج کرده بودم تا جام بشه  یپاهامو کم. و کنار ِ پاهام نشست  پرند درو باز کرد

 ؟.. شده  یچ -

 .. گرم بود و لذت بخش .. حضورش خوب بود .. داغ ِ داغ .. داغ بود . گرفتم  دستشو

 یکیِ شاگرد ، پالست یصندل يپرند از رو.  صورتم نشست يرو يلبخند ِ محو. باال  دمیام رو به در دادم و خودمو کش هیتک

 :کرد ، گفت  یم کشیکه به صورتم نزد یدرش رو باز کرد و در حال.  دیکش رونیب کیاز پالست یِ آب يبرداشت و بطر

 ؟ یرعلیام يسر ِ صورتت آورد ییچه بال -

اکثر ِ اوقات اسممو  یسان.. بخش بود  ِ اسم کاملم از زبون پرند لذت دنیشن.. واسم قشنگ بود .. زد  یکامل صدا م اسممو

 .. خواست  یم يزیکه چ نیمگر ا.. زد  ینصفه صدا م

رو پاك  میشونیپ يو خون ِ خشک شده  دیدستمالو به صورتم کش. کرد  سشیبرداشت و خ یپرند دستمال. از آب خوردم  یکم

 . کرد

 :و رو مثل ِ پتو روم گذاشت و گفت پالت. با تعجب بهش نگاه کردم . بنفشش رو در آورد  يهم پالتو بعد

 .. يسرد یلیخ -

پالتو رو برداشتم و خواستم بذارمش دورش . بود  دیشرت ِ سف یت هیبا .. بهش انداختم  ینگاه... رو پر کرد  نمیب Gucci يبو

 :که گفت 

 ..  ستیسردم ن.. بودم  نیماش يتو..  ریمن خوبم ام -

 :کردم و گفتم  یاخم

 .. بازوت سرده ..  نیبب ؟..  شهیمگه م -

 .. داغ بود .. گفت  یراست م. لبش نشست  يرو يلبخند. به بازوش گرفتم  دستمو

 ..بذارش روت ..  ستیکه سردم ن گمیم..  نیبب -

 .. شد  یلبخند محوم پاك نم.. ِ من بود  اهیس يمات ِ چشما شیآسمون يچشما. کردم  کشیو به خودم نزد دمیکش دستشو

 .. رفت  نیچشماش و چشمام از ب يوصله .. انداخت  نییپا سرشو

 .. دلم  اما
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 شود و آخرالزمان یم بیعج ایدن «

 »رسد  یشود اما نم یم کینزد

 

 ..چشم هاش ، ارمغان تبسم بود ...  زدیباختن ها م انیچشم هاش ، حرف از پا.. پرند آخر الزمان من بود  يها چشم

 انتیِ شکست خورده و خ یرعلیتمام ِ ام.. و باخته  فیضع يها یعل ریتمام ِ ام.. رد ها بود پرند آخر الزمان ِ تمامِ د يها چشم

 ..  دهید

 .. دوباره بودن  يبود برا ینشست و شروع یخط م انیبود که پا ينقطه ا پرند

 . زده ام رو داغ کرد  خیداغش ، صورت ِ  ينفس ها. کردم  کیبه صورتش نزد سرمو

 ... دارم پرند  یل رو برمبار من گام ِ او نیا

 . لباش گذاشتم  يرو لبامو

.. خوام باشم  یلحظه زمان رو به من داد ، تا اون طور که م هی يبرا ایانگار دن.. متوقف  نیزمان ساکت شد و زم.  ستادیا ایدن

 ..اون طور که دوست دارم 

 . ردنش حلقه کردم دادم و دستامو دور گ هیتک ییِ جلو یسرشو به صندل. صورتش  يشدم رو خم

 .. بود  دهیکه بعد از هزار هزار سراب به آب رس يِ تشنه ا مثل

 .. خواستم  یرو م پرند

 : دیبا ترس نال.  امیصورتش رو کج کرد و باعث شد به خودم ب پرند

 ..  میداشته باش يا ندهیآ میکه بخوا ستین یکیما گذشته هامون .. کردم  یمن اشتباه م..  یرعلیام -

 

 يمانده ا روزیآنکه در غم د يا «

 ».. رسد  یتو به فردا نم یمرد ب نیا

 

.. به گذشته نداشته باش  يکار... و برو جلو پرند  ریدرس بگ.. درس ِ امروزمونه ..  ستیگذشته درد ِ امروز ما ن..  سیهـــ -

 ! ریفقط ازش درس بگ

 :شد و زمزمه کرد  ياراز آسمون ِ صورتش ج یقطره اشک. و دلم رو لرزوند  دیلرز فکش

 !مادر ِ بچه ات ..  يرو دوست دار ایاما تو سان -

 :لبش گذاشتم و گفتم  ياشاره امو رو انگشت

 ؟ .. به تو رسونده که من اونو دوست دارم  ی؟ ک.. حرفو زده  نیا یک -

 :چشماشو بست و گفت . ام گذاشتش  نهیس يجلو آورد و رو سرشو
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 ..ر کنم رو پ یکس يخوام جا یمن نم -

که  یهمون کس.. همون نجابت .. همون آرامش .. نبود  ایبود که سان يزیدختر همون چ نیا. از سرش افتاده بود  شالش

 .. شهیو موندگار م ادیناگهان م

 .. یبا طعم خوشبخت يموندگار هی

 .. عادت  نه

 

 ..شود  یهوا مســت م «

 بلند تـــــو ، يموها يآرامش از البال و

 »... دهــــد  یدست تکان م میبرا

 

 :رنگش گذاشتم و گفتم  يقهوه ا يموها يرو دستمو

کارو  نیخواستم ا یاگه م.. شم  ینم یکس يهام ، وابسته  یفراموش کردن ِ وابستگ يمن برا..  يخودت رو دار يتو جا -

 ... کنم  ینم دایجز دلم پ یلی، دل وابسته شدن به تو يمن برا.. شدم دختر ِ خوب  یدست به کار م شیکنم، همون دو سال پ

 :ام جدا کردم و ادامه دادم  نهیسرشو از س بعد

با تمام ِ  یعل ریام نیا..  یرو از حفظ شیو تمام زندگ نشیب یکه چند ماهه م ینیهم.. ِ تابان  یعل ریام.. ام  یرعلیمن ام -

نگاه  یجنس ِ مونث چیدو ساله که به ه یرعلیام نیا ..خواد تا تهش باهات باشه  یکه راجع به تو داره ، م ییندونسته ها

طور  نیاگه ا.. هام جلو برم  ازین يخواستم برا یمن نم.. کنه  انتیاحساس ِ خودش خ وخواست به دل  یچون نم.. ننداخت 

.. فراموش کردم چون ..  ستمین ازمندیفراموش کردن ن يمن برا..  یستیِ من ن ازیتو ن.. تو نبودم  شیجا و پ نیبود ، االن ا

خواستن ِ من با  يبرا.. پرند  نمیمن هم... که دخترم رو به دستم داد و رفت ، فراموش کردم  ی، وقت شیهمون دو سال ِ پ

 چینه ه.. ِ من و احساسم شو  میپس نه تسل.. خودت و وجودت مقدسه  ي، برا يکه تو بخوا يزیهر چ.. نشو  ریخودت درگ

 ..  ریبگ میکن و تصم به خودت نگاه..  گهیکس ِ د

 :درو باز کردم و گفتم . دادم  رییکردم و لحنم رو تغ یمکث

 .. زود برسم تهران  دیکه با نیبرو بش -

.. نداشتم  يبار سردرد نیخورد اما ا میشونیدوباره سرما به پ.. شدم  ادهیپ نیاز ماش.. گذاشتم تا بپوشش  یصندل يرو پالتوشو

 ... نگفته ام بود  يد و سردردم به خاطر ِ کوله بار ِ حرف هابو يانگار سرما فقط بهونه ا

 . گرفتم  ینگاهم رو از حرکاتش نم. روشن کرد  نویِ کنارش نشستم و اون ماش یصندل يرو

 ... نبود  يدختر عشق ِ لحظه ا نیا

 .. آن عاشقش نشده بودم  هی يتو یِ سان مثل
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 .. نبود  یمثل ِ سان شیچیه

 .. نبود  یمثل سانزنگ ِ صداش هم  یحت

 ..  شیِ عمل ینیب یحت

 .. ِ منو به باد بده  ی، تمام ِ هست زیاون م ي، قرار نبود رو نیو مهم تر از ا نهیقمار بش زیقرار نبود پشت ِ م اون

 ..  ادینه اون بد بود که به چشم ن..  نمیمن سنگ شده بودم که اونو نب نه

 ... کرد  یم یو ، نورانِ خاموش یرعلیبود که ام يزیتمام ِ چ اون

 .. سرت اومده  ییچه بال ینگفت -

 :شدم  رهیاومدم و به روبرو خ رونیحرفش از فکر ب نیا با

 ؟ يدر مقابل ِ صورت ِ کبودت به من داد یحی؟ مگه توض یگفت يزیمگه تو چ -

 .. انداخت  یاز روبرو گرفت و به من نگاه نگاهشو

 ...به جلو نگاه کن  -

 :و ادامه دادم  دمیکش یقینفس ِ عم بعد

 ..و رفت  دیبعد هم راهشو کش..  میشد ریبا هم درگ.. چرت و پرت گفت .. در آورد  يراننده قُلدر باز -

 .. نگاه ِ هراسونش رو از روبرو به من منتقل کرد و با تذکر من روبرو شد  دوباره

 .. سرما  نیا يتو..  یکیتار نیجاده به ا ي؟ تو..  يکرد يکار نیآخه چرا همچ -

 :زدم و گفتم  يلبخند

 ..تونم خودمو کنترل کنم  ی، نم نمشونیاگه با چشم بب.. رو ندارم  زایچ يسر هیمن تحمل ِ  -

راجع به تصادف ِ  حیو توض مارستانیرد و بدل شد ، آدرس ِ ب نمونیکه ب یبه تهران تنها حرف دنیحرف ، تا رس نیاز ا بعد

 . محمد بود 

 :و گفت  نگه داشت نویماش

 ..  ارمشیفردا م..  نیماش يساکتو بذار تو يخوا یاگه م -

 :نامحسوس ادامه داد  يانداخت و با لبخند نییپا سرشو

 يتا تو رمیم.. طور جواب دادن به تمام ِ سواالت مجهول ِ ذهن خودم و تو  نیو هم.. ِ آترا  دنید يبشه برا يکه بهونه ا -

 .. حس ها  نیتمام ا يبرا یجواب ...خودم به دنبال ِ جواب بگردم 

 ..رو بستم  نی، در ماش» خداحافظ « زدم و بعد از گفتنِ  يلبخند

 ..  دمیکش یقیِ عم نفس

 .. کرده بودم  دایامروز ، من رو پ من

 :دادم که پرستار گفت  يِ پرستار ستگاهیِ محمد رو به ا لیشدم و اسم و فام مارستانیب وارد
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 ... عملشون تموم شده  -

 :آوا برگشتم  يصدا با

 .. داداش  -

 :و با تته پته گفت  دیدهنش ماس يِ صورت ِ من حرف تو دنید با

 ؟ ریچت شده ام -

 . کنار  دمشیگرفتم و کش دستشو

 ؟.. محمد چطوره ..  زمیعز یچیه -

 ..  شهیخوب م گنیاما م.. به سرش وارد شده  کیکوچ يضربه  هیپاش شکسته و .. عملس تموم شده  -

 : کرد و با استرس ادامه داد  یمکث بعد

 ؟ ي؟ دعوا کرد.. طور شده  نیا تیشونی؟ چرا پ.. شده  یچ گمیم -

 :گفتم  نیهم يکنم ، برا شتریتونستم با جواب ندادنم استرس آوا رو ب یبودم ، اما نم کالفه

 .. بود  ییتصادف ِ جز هی..  ستین يزیچ.. نه  -

 :ت و گفت پر از شک بهم انداخ ینگاه آوا

 .. گم  یاالن به پرستار م.. دارن  ازین هیزخمات به بخ یول..  یگیدروغ م يدونم که دار یم -

 .. راه افتاد  يا گهیاز جانب ِ من باشه ، به سمت ِ د یکه منتظر جواب نیهم بدون ا بعد

 

**** 

 :که آوا دستمو گرفت و گفت  دمیهام کش هیبه بخ یدست

 .. !قدر دست نزن  نیصد بار گفتم ا.. !  يد یحرف هم گوش نم عالوه بر شرور بودن ، -

ِ دردش رو  دنیتحمل ِ د.. مثل ِ آترا بود برام .. کردن  قیِ لبخندش ، انگار بهم آرامش تزر دنیبا د. کردم  یلبخندش نگاه به

 .. نداشتم 

 .. ! که سازت کوك شده آوا خانم  نمیب یم -

 :تر شد و گفت  قیعم لبخندش

 ..  شهیکه اونم انشاهللا خوب م.. کنه  یم تشیفقط پاش اذ.. حالش هم بهتره .. ؟ محمد به هوش اومده .. ا نشه چر -

 :آروم گفتم .  دمیبوس شویشونیرفتم و پ جلو

 ...راحته  التیو خ یخوبه که خوشحال -

 :رو از دست ِ مامان گرفتم و گفتم  آترا
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ِ بچه  شیپ امیکه ب نی، بهم زنگ بزن مارستانیب نیبر نیاگه خواست.. بهش بدم  يزیچ هی دیبا.. ِ حامد  شیپ رمیسر م هیمن  -

 .. ها 

 :گفت  مامان

 .. به سالمت .. برو پسرم  -

 .. لپش زدم  يرو ينشوندم و بوسه ا شیصندل يآترا رو رو. راه افتادم  نمیخونه خارج شدم و به سمت ِ ماش از

 :و چشماشو بست  دیخند

 .. ) گهید یکی ( دهید یهک -

 :و گفتم  دمیسمت ِ صورتش رو هم بوس اون

 ؟ ییخوبه بابا -

 :صورتم گذاشت  يباز کرد و لباشو رو چشماشو

 )خوبه .. ( توبه  -

 . دور زدم تا سوار بشم  نویو ماش دمیخند

 ياالن سه روزه که ازش خبرو  ادیاون روز ب يبود که قرار بود فردا یِ کس شیحامد روندم و تمام ِ فکرم پ يسمت ِ خونه  به

 ..  ستین

که  دمیاما د.. نگرانش شده بودم و رفتم در خونشون  شبید.. کردم  ینم افتیدر یزدم ، جواب یهم که بهش زنگ م یچ هر

صبر کردم تا  نیهم يبرا.. داره  ازین شییحس کردم که به تنها.. جلو نرفتم  گهیو سالم و سرحاله و د ادیم رونیداره از ب

 .. به من و احساسم بده  یاون موقع شانس دیشا... احساسش حل بشه  يش به خودش برسه و توخود

 .. انداختم  یسرمو بلند کردم و بهش نگاه.  ستادینفر جلوم ا هیشدم که  ادهیپارك کردم و پ نویماش

 .. رفت  یمیناخودآگاه به سمت ِ خاطرات قد مغزم

 .. تنگ شد  چشمام

 .. در هم  اخمام

و  ستادیکه دوباره جلوم ا ارمیب رونیب نیبستم و خواستم بدون توجه بهش ، آترا رو از ماش نویدر ماش.. انداختم  ینگاه بهش

 :گفت 

 .. باهات حرف دارم  -

و  دمیشو کش قهی. در مقابل ِ حضور ِ ناگهانش نشون ندم  ینتونستم خودمو کنترل کنم و عکس العمل..  دمیکش یقیعم نفس

 :نش دادم چند بار تکو

 ..؟ تو که ...  يخوا یم یهان ؟ چ.. چه مرگته  -

 .. کرد خودشو ازم جدا کنه  یشونه ام گذاشت و سع يرو دستشو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Doni.M  –الهه ناپاك                             

wWw.98iA.Com ١٧٠ 

 .. باهات حرف دارم .. گفتم که ..  ومدمیدعوا ن يبرا -

 .صورتش کردم و به عقب هولش دادم  يحواله  یو مشت دمیکش میشونیبه پ یدست.. شده بودم  یعصب

 :حامد اومد  يوقع صدام همون

 ..  ری؟ ام.. شده  یچ..  یه یه یه -

 .. سمتم اومد و دستمو گرفت  به

 ؟ هیک نیا -

 :به حامد بدم ، راه افتادم به سمت ِ در و گفتم  یکه جواب نیا بدون

 ..  يخورد شیباشه سربند ِ اون مشتا که چند سال ِ پ نیا -

 .شد  رهیبا بهت به آترا نگاه کرد و بعد به من خ. دم آور رونیباز کردم و آترا رو ب نویماش در

 .. به نگاهش زدم و آترا رو به دست حامد دادم  يپوزخند

 .. گردم  یبر م..  میخورده حساب با هم دار هی اروی نیمن و ا.. حواست بهش باشه  -

 ..خواد  یم یر داره و چکه چه کا دمیفهم یم دیبا.. شدم و بهش اشاره کردم که اونم سوار بشه  نیماش سوار

کرد و  یاما اون همچنان با اخم بهم نگاه م. بهش اشاره کردم که بره داخل . ِ حامد هنوزم به من بود  یِ کنجکاو و عصب نگاه

 .کنه  دایپ یچشمام جواب يخواست از تو یم

..  هیدونستم ک یکاش حداقل خودم م .. ختهیکه اومده و دوباره اعصاب ِ منو بهم ر هیک..  هیپسر ک نیخواست بدونه که ا یم

 .. داده شد  حیبود که به من ترج یک.. داغون کرد  مویبود که زندگ یدونستم ک یکاش م

 يجا هیجلو رفتم و  ابونیسه چهار خ. روشن کردم و از اون جا دور شدم  نویبا اخم ماش. باز شد و کنارم نشست  نیماش در

 . کنم  یو حرصم رو خال تیکردم عصبان یم یضرب گرفته بودم و سع نیبا پام ، کف ِ ماش.  ستادمیخلوت ا

 !وقت  چیه... شد  یمحو نم مینحسش از زندگ ي هیسا

 :شده بودم ، گفتم  رهیکه به روبرو خ یحال در

 .. !شنوم  یم -

 :، شروع کرد  هیو بعد از چند ثان دیدادن ِ نفسش به گوشم رس رونیب يصدا

 .. به تو گفته  يادیز يدروغ ها ایسان -

 :تاسف تکون دادم و گفتم  يبه نشونه  يسر

 .. !تموم شده  زیهمه چ..  ستیبرام مهم ن -

 :زد و گفت  يپوزخند

 .. ! دیبچه دار هیشما .. تموم نشده  یچیه..  یکن یاشتباه م -

 :قفل شده گفتم  يِ دندون ها نیمشت کردم و از ب دستمو
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 . ! .به هم ربط نداره  مونیزندگ یول -

 .. !تونه بره دادگاه و بچه اش رو بخواد  یم یاون اگه بخواد به راحت -

 :در هم شد و داد زدم  اخمام

 .. کرد  یجاشو م نیفکر ِ ا دیرفت با یوقت.. نداره  یحق چیاون ه.. ! خفه شو  -

 :و با زهرخند ادامه دادم  دمیکش یقینفس عم. کردم  یمکث

 ؟ یبار تو رو فرستاده که چرت و پرت بگ نیکرد ، ا يرو ادهیرو اعصابم پ؟ خودش کم .. اصال به تو چه  -

که کار ِ  نیمثل ِ ا. خواستم به حرفاش گوش کنم  ینم. نظرم عوض شده بود . رو باز کردم  نیهم خم شدم و در ماش بعد

 . ِ اعصاب من بود  ختنیمهمش بهم ر

 .. يهـــر -

 : دیروشن کنم که صداش به گوشم رس نویشخواستم ما. شد  ادهیپ نیو از ماش دیخند

 .. گم  یبهت م يزیچ هیفقط .. !  يدیفهم یرو م تیتا واقع يداد یمن گوش م يبه حرفا دیبا... !  قیرف ياشتباه کرد -

 :آروم تر ادامه داد  یی، با صدا هیکرد و بعد از چند ثان یمکث

 .. ! ادیب کایبه کمک ِ من تونست به آمر ایسان -

 يدفعه ا هی يحرف ها نیبه ا.. وجود نداشت  یبهت گهید.. ! نبود  یتعجب گهید.. نبود که از سرم رد بشه  يرق ِ سه فازب گهید

 .. ، عادت کرده بودم  ختنیر یشدن و اعصابم رو بهم م یآشکار م کیبه  کیکه  يکوبنده ا يها قتیو حق

 :گرفتم و گفتم  میشونیدستمو به پ.  ستادمیشدم و جلوش ا ادهیپ نیماش از

 ؟... یگ یم يدار یتو چ -

 :اشاره کرد و گفت  نیماش به

 ؟..  میادامه بد نیداخل ِ ماش میتون یم -

چشمامو بستم و . بعداز چند لحظه ، سوار شد و درو بست . منتظر شدم تا سوار بشه . برگشتم  نیحرف به سمت ِ ماش بدون

 .فرمون ، مشت کرده بودم  يدستامو رو

اون  ي وونهید.. اون چشما بودم  ي وونهیمن د.. تو نبود  يداشتم مثل ِ عالقه  یکه به سان یعشق.. ل ِ تو نبودم من مث -

 دیتونستم خودم رو قانع کنم که با یو نم دمید یرو به چشم م انتشیاش شده بودم که خ وونهیاون قدر د...  ياتورینیِ م ریتصو

 ..رو بزنم  دنشیِ د دی، نتونستم ق شیبا ورود ِ تو به زندگ یاون قدر عاشقش بودم که حت..  میجدا ش

 .. رفت  یشدن م نیصداش رو به غمگ.  دیکش یآه

.. و عشقمون بزرگتر  میبا هم بزرگ شد. که دوستش دارم  دمیکه ده سالم بود ، فهم یاز وقت.. بودم  ایسان يمن پسر عمه  -

که تو وارد ِ  یتا زمان..  میبا هم بود يکه هفده سالمون بود ، به طور جد یوقت از ایمن و سان.. فقط از جانب ِ من .. هم  دیشا
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.. کرد  یبحث م.. کرد  یقهر م.. داد  یجواب ِ تلفنام رو نم.. اومد  یسر قرارا نم گهید.. دو سال بعد  یعنی..  يشد شیزندگ

 .. لنگه  یجاش م هی یزندگ نیا دمیهماون جا بود که ف.. گرفت  یم رادیو زمان ا نیبه زم.. داد  یم ریدائم گ

 :حس ِ من و ادامه داد  ی، زل زد به صورت ِ ب شیپر از درد و ناراحت يچشما با

 يهوس ِ زودگذر هیدونستم که تو براش  یم..  يدیکه بتم بود رو ازم دزد یکس.. منو  يایو سان ياومد..  يتو اومد دمیفهم -

دوباره همون آدم ِ قبل شد  ایبعد از دو سال ، سان.. مونم  یرابطه منتظرش م نیبعد از ا بهش گفتم که تا.. باهاش حرف زدم .. 

 .. يخط خورد شیفقط گفت که تو از زندگ.. دونستم چرا  ینم...  يظاهر ي شهیهمون عاشق پ.. 

 ؟.. خط خوردم  شین ، از زندگِ او ادیهام به  هی؟ با رفتنم و گذروندن تک ِ تک ثان... خط خوردم  شیاز زندگ..  دیکش ریت سرم

 قایو سه سالش بود و دق ستیب یاون موقع سان..  شیکه خواستم برم خواستگار یشکل گذشت ، تا وقت نیدو سال به ا یکی -

 ..براش نداشت  یفرق یعنی.. باباش موافق بود ... هم سن ِ خودم 

 :، ادامه داد  یعصب يبا پوزخند همراه

.. خوام درس بخونم  یگفت م.. بهونه آورد ..  یاما سان! خواست  یبود که م يزیهمون چ نیاشد و  ینون خور کم م هی -

گرفته شده بود ، نگاه  يکه به باز مویبهت زده زندگ.. مات شدم .. کنم  شرفتیخوام پ یگفت م...  کایخوام برم آمر یگفت م

 بشینص یچیپرسته و در مقابل ه یرو م یکه سان یکی..  یروان ي وونهید هی مشده بود... خوردم  یکردم و افسوس م یم

قرار ..  کایآمر میتمام ِ دار و ندارم رو فروختم و دادم بهش تا بر.. شدم  یخوند که راض يگوشم کُر يقدر تو نیا... شه  ینم

...  ي، تو بود کایبه آمر که قصدش از اومدن دمیفهم.. باختم  یواقع يکه به معنا دمیفرودگاه فهم يتو.. اما ..  میبود با هم باش

 .. شکستم 

 .. شد  یصداش داشت لرزون م.. دست بهم اشاره کرد  با

با بغض ِ  یکه سان یوقت..  یکن یحتما حال ِ اون روزم رو درك م.. تو هم غرورت داغون شده ..  یتو خودت شکست.. تو  -

کرده بودم رو ، پاره  هیکه با هزار زحمت ته یتیبل.. ِ تو شده  ریگفت اس یوقت.. وقت منو نخواست  چیگفت که ه شیظاهر

 ییبه جا.. ندار موندم  یچیتنها و ه.. جا  نیا.. شد و من  یمال ِ تو م شهیهم يبرا یسان..  يریزنج ي وونهید هیکردم و شدم 

تا ..  ياز کارگر.. ر فقط کار کردم و کا..  هیک يفرهاد دیدونستم فر ینم گهید.. که اسم ِ خودم رو هم فراموش کردم  دمیرس

برباد رفتم رو  يها ییو دارا میتا دوباره وضع ِ مال.. رو امتحان کردم  يزیاون چهار سال هر چ يتو..  استیو ر يکارمند

احساسم رو کشت  یسان!  یاحساس چیه.. نداشتم  یاحساس چیه گهیمن د.. تفاوت  هیمنتها با ..  دیشدم همون فر.. برگردوندم 

گفت که ..  هیمهمون يداد که تو یبلند ِ آهنگ نشون م يصدا.. انگار مست بود .. بهم زنگ زده بود  کایبار از آمر هی... و رفت 

 ..رو قطع کرد  یدفعه گوش هیاما .. گفت و گفت .. من تنگ شده  يعشق ِ خالصانه  يگفت که دلش برا..  یستیتو ن

که به خاطر ِ اعصاب ِ  ییگارایس يهنوزم بو.. سرم نقش بست  يوِ حسام و قهر ِ اون شب ت یمهمون يصحنه .. کرد  یمکث

 ... مشامم بود  يشدن ، تو یدود م یداغونم و نبودن ِ سان
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سها سوخته  يدلم برا شهیروز که مثل ِ هم هی..  دیکه چهار سال گذشت و شما برگشت نیتا ا.. ازش نشد  يخبر چیه گهید -

 شهیکه مثل ِ هم دمید..  دمشیمعتادش ، نجاتش بدم ، د يدائم الخمر و دوستا يبابابود و رفته بودم خونشون تا از دست ِ 

دوباره خرد .. و دوباره دلم شکست  دمشید. کرد  یم هیو از دست باباش گر دخونه نشسته بو يگوشه  هیخوشگل و جذاب 

خورد  یقسم م.. خواست برگرده  یم.. وت بود متفا شهیعکس العملش با هم.. اما ..  دیاونم منو د.. دوباره داغون شدم .. شدم 

تا  رونیب میروز بر هیازم خواست .. نبود  ییایاون فرد ِ رو یرعلیگفت ام یم.. خورد که عوض شده  یو زمان قسم م نیبه زم.. 

.. لگدمال کنه  مویبه خودم قول دادم که نذارم دوباره زندگ یول..  میر یم.. گفتم باشه .. خر شدم .. رو بگه  تیواقع يهمه 

..  یدون یم ماش رو خودت ه هیبق.... خودش آدرس ِ اون خرابه رو داد و .. خودش شروع کرد ..  مونیدیکه تو د يهمون روز

تمام ِ مغزم .. داد  ینشون م نویخواست برگرده و حرکاتش ا یم یسان.. تمام ِ محاسباتم بهم خورد .. اون لحظه سست شدم 

 ..باز شد و تو  نیکه خواستم ازش جدا بشم ، در ماش يلحظه ا قایدق... شده بود  یمتالش

 یگذاشت و گند م یم میوقت بود که آروم آروم پا به زندگ یلی، خ قتیحق.. ِ دستام پنهون کردم و چشمامو بستم  نیب سرمو

 ..به تمامِ خاطره هام  دیکش

 یگذاشت و گند م یم میقت بود که آروم آروم پا به زندگو یلی، خ قتیحق.. ِ دستام پنهون کردم و چشمامو بستم  نیب سرمو

 .. به تمامِ خاطره هام  دیکش

 :گفت  دیاومد و بعد ، فر نیدر ماش يصدا

 يرو به باز تینذار دوباره زندگ.. بود و اون بهش وفا نکرد  یسان يخواستم بهت نشون بدم که عاشق تر از تو هم برا یم -

 !طفل ِ معصوم  هی..  ونهیبچه در م هی يبار پا نیچون ا..  رهیبگ

 میِ مطلق ِ زندگ یاهیو س کیتار يبسته زل زده بودم به گذشته  يسکوت ، با چشما يبسته شد و من ، همچنان تو نیماش در

 .. ِ لجن سان که خودم باعثش بودم  یزندگ هی... 

**** 

رو  یِ طوالن ریمس هیدادم هر روز صبح ،  یم حیرجت. که دوباره آترا رو به مهد بفرستم به کل منصرف شده بودم  نیا از

 یکه تمام ِ طول ِ دانشگاه بودنم رو نگران باشم و چشمم به تلفن ، که مبادا کس نیمامان ، تا ا يبگذرونم و آترا رو بذارم خونه 

 ..  نهک يِ دخترم دست دراز میبه حر

 .تباه شد  یسان ي، که پا میبا فکر نه سال از زندگ.  دست و پنجه نرم کردم یِ سان فیچهار روز رو با فکر ِ کث نیا

با عجله به سمتم . رفتم که متوجه ِ پرند شدم  یم دیحوصله ، به سمت ِ اتاق اسات یِ اولم تموم شده بود و خسته و ب کالس

 :اومد و گفت 

 .. تابان  يآقا -

 : دیمتوجه نشه ، پرس یکه کس يور، آروم ، ط ستادیمقابلم ا یوقت. و منتظر شدم تا بهم برسه  ستادمیا

 .. رو بدم  فتیکه ک نیسر به آترا بزنم هم ا هیهم  شهیخواستم اگه م ی؟ م يدار يامروز بعد از ظهر برنامه ا -
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 :جمله گفتم  هی يصورتم خط بزنم و فقط تو يچند وقت رو از تو نیا يتلمبار شده  يکردم سواال یسع

 ..  يایب یتون یم.. ندارم  ينه برنامه ا -

 .کرد و رفت  ی، خداحافظ یبرد و با ناراحت یپ میهفته ا هیشدن ِ  یو عصب يِ لحنم ، به دلخور یخشک از

بودم و  دهیشن یکه در مورد سان ییها قتیخسته از تمام ِ حق.. ذهنم خسته بود . رفتم  دیو به اتاق ِ اسات دمیکش یپوف یعصب

 .. د داشت که در مورد ِ پرند وجو يناگفته ا يزایچ

 ..  ستیِ رفتاراش برام قابل ِ هضم ن لیدونم و دل یاز پرند نم يمسئله ا نیکوچکتر یکه حت نیاز ا خسته

 

**** 

ِ کتم در آوردم  بیرو از ج یگوش. بلند شد  میاس ام اس ِ گوش يکردم که صدا یم یرو ط نیِ کالس آخر تا ماش ریمس داشتم

 :رو باز کردم  امیال رفت و پِ اسم پرند ، ابروهام با دنیو با د

 »..  نمتیب یبعدا م.. حلش کنم  دیاومده که با شیبرام پ يکار هی..  امیتونم ب یامروز نم.. منو ببخش  - «

من اون قدر خسته بودم که . رو تحمل کنم  ضیضد و نق يرفتارا نیتونستم ا ینم گهید. بستم تا خودمو کنترل کنم  چشمامو

 ... ها رو نداشتم  يموشک باز میقا نیا ي، حوصله  طیاشر نیسن و ا نیا يتو

 هی يشه ، اخمامو در هم کردم و تو یپرند با عجله داره از دانشگاه خارج م دمیشدم و خواستم استارت بزنم ، که د نیماش سوار

 .. گرفتم  یمیلحظه تصم

 ... شدم  یه کار مخودم دست ب دیبزنه ، با یخواست حرف یهمه مدت اون نم نیکه بعد از ا حاال

اگه قرار بر .. کردنش  بیفاصله از پرادوش ، شروع کردم به تعق يبشه و بعد ، با مقدار یِ اصل ابونیصبر کردم تا وارد ِ خ یکم

نبود که بگم  ونیخودم در م يبار فقط پا نیا.. غلط رو شروع کنم  يرابطه  هیبار دوم  يخواستم برا یبا هم بودنمون بود ، نم

به باد بدم و بذارم به پرند وابسته  شویزندگ یدست یتونستم دست یبود که نم ونیدر م ییآترا يپا..  میاحساس و زندگ جهنم ِ

 ینم... مشکله  نیو بعد ، جدا شدن از اون ، براش بدتر یسن ، وابسته شدن آترا به کس نیا يدونستم که تو یم.. بشه 

 .. کنه احساس  شیزندگ يتو ییخال نیاز ا شیخواستم ب

 .. افتاده بود  يِ کنار یصندل يرو.. ، چشم از جاده گرفتم و دنبالش گشتم  میزنگ ِ گوش يصدا با

 ؟.. بله  -

 ؟ یی؟ کجا.. الو پسرم  -

 :گفتم  کالفه

 چطور مگه ؟..  امیم رید کمی.. کار دارم  ییجا -

 ..  يایزود تر ب یتون یخواستم بگم اگه م.. گرفت  یآترا بهونه ات رو م.. پسرم  یچیه -

 :که حواسم به جواب دادنام باشه ، فقط گفتم  نیا بدون
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 ... دیمراقبش باش..  امیم.. باشه  -

 ..خدانگه دارت ..  میمنتظرت.. باشه پسرم  -

 . کردم  میسبقت گرفتم و فاصله ام رو با پرند تنظ مییِ جلو نیاز ماش. داشبرد  يرو قطع کردم و انداختمش رو یگوش

هم قفل شده  يابروهام تو.. شد  یداشت از شهر خارج م. کردم  یم بشی، پشت سرش بودم و تعق میساعت و ن کی حدود

 .. آشنا بودن  یلیجاده ها خ نیو ا ریمس نیا.. کردم  یرفت فکر م یکه م يریبودن و به مس

که متوجه ام نشه ،  يطور. ده بودن جا يتو نیسنگ نیو ماش ونیفقط چند تا کام. زد کنار  یجاده خاک هی يبعد ، تو یکم

بود و معلوم بود که مقصد ِ  یدرب و داغون ، ته ِ جاده خاک يخونه  هی. شدم  ادهیپ نیگوشه پارك کردم و از ماش هی نویماش

 ...پرند همون خونه اس 

 ؟ ... بود  خیتکرار ِ تار.. حبس شده بود  نهیس يتو نفسم

ِ  خیتار ستیپرند قرار ن.. به اون نداشت  یشباهت نیکوچکتر یپرند حت.. نبود  ایپرند ، سان.. کردم  یمسلما اشتباه م.. نه ...  نه

 .. رو واسم تکرار کنه  میِ زندگ اهیس

 ..اون .. فکر اون و  يمن تو.. من  ياون جلو.. من پشت سر اون . میکرد یرو تا خونه ط يا قهیِ ده دق ریمس

 .. عرق شده بود  يمملو از قطره ها میشونی، پاون سرما  يمشت شده بود و تو دستام

 .. شناختم  یرو م ریمس نیخونه و ا نیمن ا.  ستادمیا وارایاز د یکی، پشت ِ  میدیکه خونه نام گرفته بود که رس يخرابه ا به

دو سال .. مردم  یم يخاك و خرابه ها ، افتاده بودم و داشتم از خمار نیهم يرو شیدو سال ِ پ.. کرده بودم  یرو ط ریمس نیا

 .. کرده بودم  اهیس مویخرابه ، زندگ نیهم يتو شیِ پ

رو که دوستش  يو دو ساله ا ستیکه دختر ِ ب نیاز ترس ِ ا دمیشا ای.. که تازه حس شد  ییسرما.. از سرما بود ..  دیلرز فکم

 ... کرده بودم  دایمکان پ نیزمان و ا نیا يداشتم ، تو

.. سرم  يشد تو دهیاون خرابه کوب يوارایمثل ِ د قتیحق..  دیزانوهام لرز. شد  لیتبد قتیِ افکارم به حق ِ سالداش ، تمام دنید با

 .. آورد  یهنوزم زنده بود و با بدبخت کردن ِ جوونا و معتاد کردنشون ، پول در م یســالداش ِ عوض

.. بار نه  نیا.. تونم تحمل کنم  یبار نم نیاشتم که احتم د.. نمونده بود  يزیتا منفجر شدن ِ مغزم چ.. به سرم گرفتم  دستمو

 .. پرند نه 

 : دمیکش ادیرفتم و فر جلو

 .. پرند  -

اش به من ِ شکست خورده برخورد  دهیبرگشت و نگاه ِ ترس.  دیو به وضوح ، برق از سرش پر ستادیِ صدام راست ا دنیشن با

،  قتشیدختر و حق نیهر چقدر هم که مرد بودم ، در مقابل ِ ا.. ون کنم تونستم نابود شدنم رو پنه ینم.. تونستم  ینم. کرد 

 ... شکستم  یم
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از نابود شده  یکی نمیا ایبودم ؟ که آ دهیپسر رو کجا د نیا.. که من .. ِ من چشماش تنگ شد و به فکر افتاد  دنیبا د سالداش

 ؟ ... نه  ایها توسط ِ منه 

 :گفتم  يرفتم و با ناباور جلو

 ؟.. جا  نیا.. تو ..  تو -

 :بستم و ادامه دادم  چشمامو

 ...  نمتیبب تیوضع نیا يروز تو هیکردم  یفکر نم -

اما دوستت دارم .. نبودم  يکه دنبالش بود يدرسته که من اون الهه ا.. پاك نبودم  يدرسته که من اون فرشته .. آره .. آره  -

 ... و هم آترا رو .. هم تو رو ...  یلعنت

 : دمیکش ادیفر

 .. !خوام اسمِ اونو از زبون تو بشنوم  ی؟ نم یفهم یم..  اریاسم اونو ن گهید -

.. اما .. بودم  دهیو بگه رو شن شمیپ ادیکه قرار بود ب يزیچ.. بودم  دهیهفته منتظرش بودم ، شن هیرو که  يزیچ.. بودم  دهیشن

 ... !بودم  دهیحرف ِ دلش رو شن..  یتباهزمان و مکان ِ اش هی يتو..  گهیزمان و مکان ِ د هی يتو

 .. کثافت غرق بشه  نیا يتونستم بذارم مثل ِ خودم تو ینم.. و هولش دادم جلو  دمیکش دستشو

 :زد  ادیفر سالداش

 ..  نمیبب سای؟ وا یپولش چ هیبق -

تاسف تکون  يبه نشونه  يسر .و چند تا تراول جلوش انداخت  دیرو کش فشیِ ک پیکرد ، ز یم هیکه خون گر یدر حال پرند

و  نمینگاه به ماش هی..  میرو با فک ِ قفل شده و سردرد ِ وحشتناکم گذروند يا قهیِ ده دق ریمس..  رونیدادم و به زور بردمش ب

 :گفت  یاشک يمابا چش.. نگاه به خودم انداخت  هی

 .. بدم  حیبذار توض..  ریکنم ام یخواهش م.. بدم  حیبذار توض -

بگم که .. کنه  یبگم که بارون ِ چشمات داغونم م.. نکن  هیگر یبهش بگم لعنت.. اشکاشو پاك کنم .. اشتم برم جلو د دوست

دختر بچه ،  هینذار پدر ِ .. نذار خرد بشم .. بگم که نذار داغون بشم ..  یجفت چشم ِ آب هی نیمن بعد از دو سال ، دل بستم به ا

 ...اما .. سوال بره  ری، ز مینذار مردونگ که بگم.. دوباره داغون و له بشه 

از  شیرفتم تا ب.. گاز گذاشتم و فقط ؛ رفتم  يپامو رو.. رفتم  نمیو به سمت ماش دمیکش یقیکه هوا کم بود ، نفس ِ عم نیا با

 .. دل ببندم  نیاز ا شینخوام ب.. نخوام افسوس بخورم .. که نخوام فکر کنم  نمینب..  نمینب يزیچ نیا

**** 

 :کردم و گفتم  کیغذا رو به دهنش نزد يقاشق ِ حاو یکالفگ با

 ؟ يخور ینم یچیچرا ه.. آترا  گهیبخور د -

 :لرزون گفت  يو با صدا هیِ گر ریزد ز يبلند يبا صدا آترا
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 .. )خوام  ینم.. خورم  ینم.. ( تام  ینم.. تولم  ینم -

قاشق و ظرف ِ . اش شدت گرفت  هیدادم ، گر يِ صدا دنیبا شن..  دمیشک ادیدو طرف ِ سرم گرفتم و با تمام ِ وجود فر دستمو

 . بود  ختهیتمام غذا دور تا دور ِ آشپزخونه ر.  ستادیبا سرو صدا ، چند بار تکون خورد تا ا یظرف ِ الک. غذاشو پرت کردم 

خواستم  یبار اول به زور م يبرا. ردم ک یرو سر آترا خال تمیبار اول عصبان يبرا. تمرکز نداشتم  یچیه يرو. نداشتم  تمرکز

 .کرد  یم میعصبان نینزده بود و هم یچیاز صبح لب به ه. خورد  ینم یچیه. بهش غذا بدم 

اشکاشو با  تیام چسبوند و با معصوم نهیسرشو به س. بغلم  يتو دمشیبلندش کردم و کش یصندل يو کالفه ، از رو یعصب

 .. کاناپه  ينشستم رو و دمیسرشو بوس يرو. پاك کرد  رهنمیپ

 .. نکن  هیگر.. آروم ..  زمیآروم باش عز.. شــــشــش .. دلم  زیعز دیببخش..  ییبابا دیببخش -

بازم .. بازم من بودم و آترا . دادم  هیچشمامو بستم و سرمو به پشت ِ کاناپه تک. اش قطع شد و آروم گرفت  هیگر يکم صدا کم

 يمن برا.. بار  نیبازم آترا آرامش بخش ِ من بود اما ا.. حد و مرز  یِ ب ییتنها هیو  میمونده بودهمه رفته بودن و فقط ما دو تا 

ِ غذا  لیکه دل یخواد به زور بهش غذا بده در حال یو م ستیبلد ن یچیکه ه وونهید هی.. عذاب  ي هیآترا شده بودم ما

 .. دونه  ینخوردنش رو نم

لپ برجسته اش رو . دستاشو باز کرد و سرشو به بالش چسبوند . دو نفره ام ، خوابوندمش  تخت ِ يرو به اتاقم بردم و رو آترا

 دیآترا نبا.. بودم  یکرده بودم ، از دست ِ خودم عصبان یرو سرش خال میکه کالفگ نیبه خاطر ِ ا. شدم  رهیو بهش خ دمیبوس

 ... داشته باشه  شیزندگ يتو يدرد نیکوچکتر دینبا.. بشه  دهیرنج

پرند  يآشفته  يکه چهره  دمیکش نییرو به سمت ِ پا رهیدستگ. تخت بلند شدم و به سمت ِ در رفتم  يزنگ ، از رو يصدا با

 . مقابلم ظاهر شد 

تمام ِ ..  دمیشدم و تمام ِ دردمو به صورتش کوب رهیقرارش خ یب يچشما يتو.. دادم  هیو دستمو به در تک دمیکش یپوف

 .. که گرفتم  یبکه کردم و جوا ياعتماد

 :از اونور ِ در اومد  يمرد يصدا

 .. آقا  -

 . از پرند گرفتم و با تعجب درو کامل باز کردم  نگاهمو

 .. از دادگاه ِ خانواده ..  دیدار هیاحضار -

 :رو به دستم داد و ادامه داد  نامه

 ؟ دیجا رو امضا کن نیا شهیم -

بزنم ، وارد  یکه حرف نیکرد ، بدون ا ینگاهم م یپرند با بهت و ناراحت. و رفت  از امضا کردن ، دفتر دستَکشو جمع کرد بعد

 يزدم ، انداختمش رو یکه پوزخند م یانداختم و در حال هیبه احضار یاجمال ینگاه. خونه شدم و درو پشت سرم باز گذاشتم 

 .. اُپن 
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 یم.. خواستن منو امتحان کنن  یهمه م... تحان کنن خواستن منو ام یم.. زمان  هی يتمام ِ مشکالت تو.. با هم  زیچ همه

و  تتیِ شخص فیضع يبعد ها ینتونست..  يدخترت بساز يِ خوب رو برا یاون زندگ ینتونست..  ینتونست..  نیبب: خواستن بگن 

 ...  ینتونست..  یرو خط بزن اهتیس يگذشته 

. شدن در اومد و چند لحظه بعد ، حس کردم کنارم نشست  بسته يصدا. گذاشتم  میشونیپ يکاناپه افتادم و مچمو رو يرو

 نیا ياز گره ها یکیتا حداقل اون از خودش دفاع کنه و .. نشون بدم ، منتظر شدم تا حرف بزنه  یکه عکس العمل نیبدون ا

 .. ِ اشتباه بافته شده رو باز کنه  یزندگ

 ..اون پوال ... اونا ..  ستمیخورم که معتاد ن یقسم م..  یرعلیام ستمیمن معتاد ن -

 ... شد به عمق ِ قلب ِ من  ریشکست و بارون ِ چشماش سراز صداش

 .. پرهام  -

ِ دستاش پنهون کرده بود و تمام ِ  نیسرشو ب. شدم  رهیصورتم برداشتم و بهش خ يدستمو با بهت از رو.. هقش بلند شد  هق

 ... دیلرز یبدنش م

اتاقش مواد  يهمون شب تو.. که ؟ حالم بد شد  ادتهی..  دمیفهم ياومده بود سیتدر يبار برا نیکه واسه اول یهمون شب -

بد بودم .. که بد بودم  دمیفهم.. و امانت ِ مامانم محافظت کنم  يادگاری، نتونستم از  دمیهمون شب بود که فهم.. کردم  دایپ

تونستم باور کنم  ینم.. تونستم باور کنم  ینم.. ش باشم کنم و مراقب یبد بودم که نتونستم خوب.. برادرم بد شد .. که پرهامم 

که با عشق بزرگش کردم و  یکس.. بود  میِ مامانم تنها دلخوش يماریب يتمام ِ روزا يکه تو یکس.. پرهامم معتاد شده بود ... 

لحن ِ خواهرانه و  گهید.. داد  یبه حرفم گوش نم گهید.. بذاره ، معتاد شده بود  ریتاث شیبچگ يخونه رو ينذاشتم دغدغه ها

 .. پرهام ِ سابق نبود  گهید.. ذاشت  ینم يریدلسوزانه ام روش تاث

حس ِ ... کردم  یرفتنم رو باور نم یطرفه به قاض هیو  جایقضاوت ِ ب.. شد  یباورم نم.. بغلم  يتو دمشیجلو رفت و کش دستم

 .. بودم  دهیصورتش کوب يچقدر ساده گناه نکرده اشو تو کرد و ، یرو خم م يشونه هاش بود ، کمر ِ هر مرد يکه رو یغم

گفتم به جهنم اگه از درس و .. براش مهمه  يزینه چ.. خونه  ینه درس م دمید.. بردمش مرکز ترك  شیچند هفته پ -

بابا .. کردم  شیبه زور بردمش و بستر.. تونه دوباره درس بخونه و بره دانشگاه  یبعد م.. بذار پاك شه ..  فتهیعقب ب شیزندگ

اون .. نابود بشه  نیاز ا شترینذاشتم ب.. ها انجامش دادم  یاما با تمام ِ سخت.. سخت تر کرد  زویهمه چ نیبابا نبود و هم.. نبود 

.. سالداش ..  یبودن سرم و گفتن که پرهام به اون عوض ختهی، چند تا آدم ر يدید تیاون وضع يو منو تو يکه اومد یشب

 .. ای.. پول  ایگفتن ..  يپولو بد دیتو با ستیگفتن که حاال که خودش ن.. بدهکاره 

که دوباره حالش بد  دمیفهم.. زد  یداد و ضجه م یدستاشو دور سرش فشار م.. فکم قفل شد و دستام مشت . رفت  جیگ سرم

در آوردم و به  یکی عی، سر دمیدقرصشو  يبسته  یوقت.. نه  ایقرص داره  نمیرو باز کردم تا بب فشیبا عجله در ِ ک.. شده 

 . خوردش دادم 
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آروم دستشو گرفتم و فشار . کاناپه افتاده بود  يبسته ، رو ییحال و با چشما یشد و پرند ، ب يسکوت سپر يتو يا قهیدق چند

 .. شد  رهیچشماشو باز کرد و بهم خ. دادم 

صورتش ،  يبا تمام ِ اجزا.. خواست  یو کمک م زد یدست و پا م.. شد  یصورتش خفه م يپشت ِ نقاب ِ مسخره  داشت

 .. شدن  دهیشن يبرا یطلب ِ فرصت.. کرد  یجفت گوش ِ شنوا م هیطلب ِ 

تمام ِ اون .. فرار کردم .. ببرن  نیخواستن به خاطر ِ پونصد تومن پول عفتمو از ب یم.. ز کنن *و*ا*ج*خواستن بهم ت یم -

 روزید.. اما .. بزنم  یاون موقع نتونستم بهت حرف.. و فرار کردم  دمیدرد کش.. رار کردم و ف دمیکتکها و ضربه ها رو به جون خر

 یدونستم که م یچون م.. کابوس رها کنم  نیبگم و خودم از شر ِ ا زویخواستم همه چ ی، م شتیپ امیخوام ب یکه گفتم م

زنگ زد و گفت اگه همون روز پولو براش نبرم ،  یعنتسالداش ِ ل.. خراب شد  زیهمه چ یول.. کنم  هیتونم به دوست داشتنت تک

 ...دادم و  اموین به تو اون پیهم يبرا..  دمیترس یلیخ..  دمیترس..  ارهیسر پرهام م ییبال هی

 :ام چسبوند و گفت  نهیسرشو به س.. بغلم  يتو دمشیسکوت باال بردم و کش يبه نشونه  دستمو

 .. بهت ابراز عالقه کنم  طیاون شرا يوروز مجبور بشم ، ت هیکردم  یفکر نم -

 :کردم  زمزمه

 .. ازت بشنوم  یحرف نی، همچ طیاون شرا يکردم که مجبور بشم تو یمنم فکر نم -

 : مقدمه گفتم  یشد ، که ب يبه همون حالت سپر قهیدق چند

 ...  دمیخر یم نییهرو اروی نیمنم از هم -

 ..داد  یاسمش هم آزارم م یحت.. انداختم و دستامو مشت کردم  نییسرمو پا. شد  رهیبهت سرشو بلند کرد و به چشمام خ با

اومد ،  یکه صداش م یهر دومون به سمت. آترا بلند شد  يبگه ، که صدا يزیآب دهنش رو قورت داد و خواست چ پرند

فر و  يف کرده از خواب و موهاپ یبود ، با صورت نییپا شیکیشلوارش باال و  ياز پاچه ها یکیکه  یآترا در حال..  میبرگشت

 .. شده بود  رهیاش ، لباشو از بغض جمع کرده بود و بهمون خ ختهیبهم ر

 یهوا تابش م يپرند تو. بغل پرند  يتو دیخواب آلود ، دستاشو باز کرد و پر یآترا با حالت. به سمتش  دیزد و دو يلبخند پرند

 ..  دشیبوس یداد و م

ِ سه نفره که هر سه نفرمون نسبت بهش  یخوش نیهم.. خواستم  یبود که م يزیتنها چ نیا.. شدم  رهیدرد بهشون خ با

که بعد از  دمی، فهم هیِ اون احضار دنیخواستم و امروز با د یهفته م هی نیا يبود که تو يزیتمام ِ چ نیا..  میدار یقلب تیرضا

 ... ِ من فراهم کنه  سردرد يبرا یلیتا دل شهیم نشیگزیجا گهیموضوع ِ د هی،  یهر مشکل

،  ارهیخودش و من ن يبود رو به رو دهیقبل شن قهیکه چند دق يزیداشت ، چ یکه سع ی، آترا رو به سمتم آورد و در حال پرند

 :با لحن بچه گونه گفت 

 ؟ ییبغل بابا يبر يخوا ینم -

 :اخم کرد و با بغض گفت  آترا
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 ) ییقهرم با بابا(  ییدرم با بابا -

 ؟ ..  ا چرا -

 :، گفت  يظاهر یبعد چشماشو به من دوخت و با اخم و

 ؟ يکرد تیمگه آترا رو اذ..  شییبابا -

چسبوندمش به خودم و تمام ِ سرشو . کرد  یلباشو غنچه کرده بود و بهم نگاه م. پام نشوندمش  يرو از بغلش گرفتم و رو آترا

 .غرق بوسه کردم 

 ؟ یدونست یمگه نم! .. که  یقهر کن ییبا بابا يحق ندار -

 نیحواسم پرت ِ تمام ا..  گنیم یکه چ دمیشن یحواسم پرت بود و اصال نم. کنارم نشست و مشغول حرف زدن با آترا شد  پرند

 .. حوادث  نیا.. اتفاقا بود 

و مشکالت  هیاحضار نیتونستم با نبودن اون و ا یچطور م.. شد  یم یدادم ، چ یاگه من به پرند فرصت ِ حرف زدن نم که

 .. نشده ، رفته بود رو جبران کنم  میکه هنوز وارد ِ زندگ یتونستم نبودن ِ کس ی؟ چطور م... مقابله کنم 

 ...  یرعلیام -

 :حواس گفتم  یتکون دادم و ب سرمو

 ؟.. هان  -

 :زد و گفت  يلبخند پرند

 !گرسنمه  گهیبخوره ؟ م ينداد یچیبچه ه نیچرا به ا -

 :تعجب گفتم  با

شدم و اون ازم ناراحت  یعصبان نمیبه خاطر هم..  رمیاز صبح باهاش درگ.. لقمه هم از غذاش نخورد  هیکردم  يمن هر کار -

 .. !شد 

 :برد ، گفت  یکه آترا رو به آشپزخونه م یدر حال پرند

..  شهیحوصله م ی، اونم ب يحوصله ندار نهیب یم یوقت..  شهیحست به آترا منتقل م نی، ا يو کالفه ا یکه تو عصبان یوقت -

که  ینه کس.. ِ خوش اخالق و مهربون رو دوست داره  یرعلیکه اون ام یبدون دی، با ییکه تنها همدم ِ آترا یتو به عنوان ِ کس

 .. نیو با ا..  طیشرا نیا يتو خصوصام.. خودش رو هم نداره  يحوصله 

کرد حواسشو پرت کنه  یم یداد و سع یمون طور که به آترا غذا مه.. هوا تکونش داد  ياپن برداشت و تو يرو از رو هیاحضار

 :، ادامه داد 

از االن به بعدش ..  يبود یپدر ِ خوب میسال و ن کی نیا يهمون طور که تو..  یآترا بجنگ يبرا دیبا..  يایبه خودت ب دیبا -

 .. هم همون طور بمون 
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 یبدم ، اون داشت منو آروم م يکه من بهش دلدار نیا يه بود و به جااون از درد هاش گفت. شدم و به آشپزخونه رفتم  بلند

 :شده بودم ، گفتم  رهیِ چشماش خ کیتار يایکه به در یدر حال. کرد 

 .. خوام برم مالقات پرهام  یم -

 يشق ِ توکه خودشو با قا یو در حال دیبعد از چند لحظه نگاهشو ازم دزد.  دمیچشماش د يرو به وضوح تو یو ناراحت درد

 :کرد ، گفت  یدستش و غذا دادن به آترا سرگرم م

 .. میر یم.. باشه  -

 :، ادامه داد  دمشیداشت پنهونش کنه و من خوب فهم یکه سع یبعد ، با بغض و

 .. اگه تا اون موقع مرخص نشه .. دو هفته بعدش هم بابام .. گرده  یسوگند برم گهید يهفته  -

 :بودن ِ خودم ، حداقل اونو به آرامش برسونم  یوجود ِ طوفان کردم با یگرفتم و سع دستشو

در مقابل ِ پرهام  يبهتر ياون روش ِ مقابله  دیشا.. چه حاال چه بعدا .. موضوع رو بفهمه  دیپدرت با..  ادینم شیپ یمشکل -

 ...داشته باشه 

رو به پرند گفتم . آوردم  ادیباره اشتباهم رو به انداختم و دو فیکث يبه آشپزخونه  ینگاه. صورتش نشست  يرو یِ آروم لبخند

: 

 ... آترا رو بهش بده  يکنم ، غذا یم زیجا رو تم نیزحمت تا من ا یخب ب -

 

**** 

 .. رعشه به خاطرات ِ دو ساله ام انداخت  ادیفر يصدا

ته اش ، به عمق ِ شکستن ِ حامد بس ياون تخت و دست و پا يِ پرهام رو دنیبا د... مکان  نیا يبه حضور ِ اشتباهم تو رعشه

 ..کرد  يجا بستر نیکه برادرشو ا یبردم وقت یپ

 . شد  یم دهیسرم کوب ي، تمام ِ خاطرات ِ تلخ ِ چند ساله تو دمیشن یرو م هیِ پرهام و بق ادیداد و فر يصدا یوقت

 شیاما حاال که پدر بودم و دو سال ِ پ..  در مقابل ِ درد ِ ترك دمیکش یکه نعره م شیمثل ِ دو سال پ.. خواست  یم ادیفر دلم

 .. کردم  یسکوت م دیبا میِ عظ یتلخ نی، در مقابل ِ حجم ِ ا ادیفر ينبود ، به جا

 .....نمیغمگ

 هیدر اعالم یعکس مثل

 ...!!میترح

 که

 ....!!اندیگریرا م گرانید لبخندش

 :به بازوم انداخت و با ترس گفت  یچنگ پرند
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 ..  نمیحال بب نیا يتونم پرهامو تو یمن نم..  یرعلیام -

 :رو به پرستار گفتم .. بود  خی. گرفتم  دستشو

 ؟  دیاریآب قند ب شهیم -

 هینشوندمش و دستاشو با  یصندل يرو.  ارهیبود ، فورا رفت تا آب قند ب دهیپرند ترس ي دهیِ رنگ ِ پر دنیهم که با د پرستار

 .. گونه اش سر خورد  يرو یاشک کرد و قطره یفیفکش لرزش ِ خف. دست گرفتم 

 …باشد  تیمردانه ات سرپوشِ اشک ها يو در عوض دست ها یاش کن هیرا پناه گر تی؛ شانه ها دیبا یکه باش مرد

 … اما

 !نکن  هیگــــــــر

 !باش  محکم

 … تمثال شانه های …دستانت  مانند

 …يتومرد آخر

 !نــــد ک ینم هیکـــــــــه گـــــــــر مــــــــــرد

 . ِ آب قند رو به دستم داد و آروم آروم به خوردش دادم  وانیل پرستار

... نشکن پرند ... گاه بودنه  هیاالن وقت ِ تک... آروم باش ...  یمنبع ِ آرامش ِ پرهام باش دیتو االن با...  زمیآروم باش عز -

 .. ! زمینشکن عز

 .. شو بست بدنش نرمال شد و چشما ي، دما قهیاز چند دق بعد

 .. کرد  ی، کمر خم م دیدرد ِ شد نیِ بار ا ریو دو ساله اش داشت ز ستیِ ب تحمل

 یذاشتن با کس یبد شده بود و نم یحالش حساب. اما اصال نتونست با پرهام حرف بزنه .  میشد که بر یساعت ، راض هیاز  بعد

 ..  رونی، نفسمو دادم ب میاز اون جا که خارج شد. مالقات داشته باشه 

 ...ِ نفسمو بسته بودن انگار  ریمس.. نبود  ژنیاکس.. داخل هوا نبود  اون

 :، که پرند گفت  میدادم که به رستوران بر شنهادیعوض کردن ِ حالش ، پ يبرا.  میو سوار شد میرفت نیسمت ِ ماش به

 .. ! میمامانت و آترا رو با خودمون ببر يخونه  میبر دیاول با -

که دوستش دارم ، با آترا  یخواست کس یدلم نم.. بردم  یداد و دوستش داشت ، لذت م یم تیهمه به آترا اهم نیکه ا نیا از

 ..کنه  دایراه پ میدادم که به زندگ یوقت بهش اجازه نم چیطور بود ، ه نیاگه پرند ا.. نسازه 

 :زد  یت حرف متند تند داش...  میرفت نامونیو به سمت ماش میاز دانشگاه خارج شد يمهد با

 .. و  ادیدفعه م هی.. کرد که  نییبراش وقت تع شهینم..  گهیخب عشقه د..  یعنی... شد  يدفعه ا هی یلیبه جون تو خ -

 :و بعد گفتم  يا هیدو ثان يخنده  هی... خنده  ریانداختم و زدم ز یاش نگاه افهیق به

 .. ! يه اانگار پسر شونزده سال.. استاد لطفا از سنت خجالت بکش  -
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 :شونه ام  يو با دست زد رو دیخند اونم

 .. رو به اون رو شده  نیاز ا میاصال زندگ.. هــــا  یدون یپسر نم -

 :باال دادم و گفتم  ییابرو

 اون وقت ؟ هیک چارهیعروس ِ ب نیا -

ِ پرند و مونا ،  دنیه اش سپردم و با دنگاهمو به اشار.. ، با ابرو به روبرومون اشاره کرد  یو با ژست ِ خاص ستادیا نهیبه س دست

 :چشمام چهار تا شد و گفتم 

 !نــــه  -

 :به بازوم و گفت  زد

 ..  ینگاه نکن عل عیقدر ضا نیا..  مایما مثال استاد دانشگاه یهـــ یهـــ یهـــ -

 :گفتم  يکه رو به مهد ونریازشون گرفتم و اونا هم که متوجه ِ ما شدن ، خنده اشون گرفت و از دانشگاه زدن ب نگاهمو

 ؟ ياز دانشجوهامو رو هوا زد یکیکه من متوجه نشدم  يدست به کار شد یتو ک -

 ..  ستین يزیکه چ نیا.. پسر  ادهیز اتمیمن قابل -

 :در آورد و گفت  شیِ بارون بیاز ج شویگوش. زنگ خورد  شیموقع گوش همون

 .. واب بدم ج نویبذار من ا.. چقدرم که خانم حالل زاده اس  -

قرار بود بعد از دانشگاه . به ساعت انداختم  ینگاه. تکون دادم و اون مشغول صحبت کردن شد » باشه «  يبه نشونه  يسر

کلمه به آوا بگم ،  هیدونستم که اگه  یم.. قصد داشتم با محدثه صحبت کنم .. آترا هم همون جا بود ...  نایحامد ا يبرم خونه 

 فینبودم که با ذوق و شوق از عشق تعر یطیشرا يو االن اصال تو! من گفتم  يدیکه د نو ابرو اومد کنه به چشم یشروع م

و دو  ستیدختر ِ ب هیهم من ِ پدر ، در مقابل ِ  یشد و از طرف یتر م کیکه هر روز موعدش نزد یطرف دادگاه هیاز . کنم 

 يبازنده  یبار ، نفرِ سوم نیا دمیترس یم...  مآهن شده بود خودم که.. مطمئن نبودم که راهم درست باشه ... مجرد  يساله 

 ... خواستم پرند شکست بخوره  یباشه و اصال نم میزندگ

 :قطع کرد و گفت  شویگوش يمهد

 ؟...  گهید نمتیب یفردا شب م... برم داداش  دیمن با -

رو بدون فکر  یاومد که چند ساعت یشتم ، بدم نمندا يمنم که برنامه ا... دربند  میگذاشته بود که فردا شب با هم بر قرار

 ... بگذرونم 

 .. ساعتش هم مشخص کن و بهم خبر بده .. آره  -

 يمهد دمیاز دانشگاه که خارج شدم ، د... دنده عقب گرفتم و فرمونو چرخوندم . شدم  نیو سوار ماش میکرد یهم خداحافظ با

در آوردم و بهش زنگ زدم  مویفورا گوش.. خواست سوار بشه  یاما انگار نم. بود  کنه و پرند هم کنار مونا یداره مونا رو سوار م

 :دم یبوق ، صداشو شن هیبعد از . 
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 ... !سالم  -

 خانــم ؟ يچطور.. سالم  -

 .. زدم  يو لبخند دمید لبخندشو

 ؟..  يتو چطور.. خوبم  -

 .. !چطورم  یفهم یم يو اون ورو نگاه بنداز نوریا کمی -

زد و سوار  ییمونا هم لبخند پر از معنا. گفت  يزیتکون داد و رو به مونا چ يِ من ، سر دنیزد و با د دیاطرافشو د يجکاوکن با

 ... من اومد و سوار شد  نیبعد از رفتن ِ اونا ، پرند به طرف ماش. شد 

 !دوباره سالم  -

 :انداخت و گفت  ینگاه بهم

 ...  یخوشحال باش یلیکه خ ادیبهت م -

چه  یکس... ِ لبخند بود  هیکه کامال شب يپوزخند..  میدونست یفقط خودم و خودم م شویصورتم نشست که معن يرو يپوزخند

 باشم ؟ الیخیساعت هم که شده ب هی يدردا بستم تا برا يدونست که چشمامو رو یم

 .. !تازه  دمیشن ویخبر ِ عشق ِ دو تا قنار.. آره  -

 :و گفت  دیخند

 .. !هست  ییخبرا هیدونستم  یوقت بود که م یلی؟ من خ..  یگ یاونا رو م. .آهـــان  -

 :و گفتم  ابونیخ هی يتو دمیچیپ

 ؟ یا ؟ پس چرا به من نگفت -

 !کنن  یچون دوستا راز ِ دوستا رو فاش نم -

 یلیخ. هم خوشم اومد که خودشون صالح بدونن بهم بگن  ینگفته بود تا وقت يزیکه چ نیاز ا. طرز ِ فکرش خوشم اومد  از

 ... بودم ، قابل ِ اعتماده و راز دار  دهیوقت بود که فهم

 :و همون موقع به زبون آوردمش  دیبه ذهنم رس یسوال

 ؟... دانشگاه  ياینم نیوقت با ماش چیتو چرا ه... پرند  -

 .. شدم  ینبود ، متوجه مکه چشمم بهش  یوقت یبودن ِ نگاهش رو حت رهیخ. شد  رهیلبش نشست و بهم خ يرو يلبخند

.. رو به سمت ِ خودم بکشم  یهام ، چشم ِ کس يریِ پام و گوشه گ ریز يخوام با پرادو یفکر کنه م یچون دوست ندارم کس -

 ... اشتباه گرفتم  یابیِ شوهر تیسا ای یفکر کنه دانشگاه رو با پارت یخوام کس یچون نم

داشت که هر روز ، منو  زایچ یلیخ.. کشف کردن داشت  يبرا زایچ یلیتر خدخ نیا... که بخندم به فکر رفتم  نیا بدون

 ... کنه  زیباهاشون سورپرا
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ِ  یِ نگاهش ، معن یمعن. زد  یبهم انداخت و لبخند ِ محزون ینگاه. برداشتم  فشیک يجلو بردم و دستشو از رو دستمو

 ...اشاره اس  هینستم منتظر ِ دو یم... کردم  یِ جز به جز ِ صورتش رو درك م یمعن.. لبخندش 

 ارمشونیخوام ب یدارم که نم یمشکالت» من « هنوز با  یول... ندارم  یشک چی، ه» ما «  نیا يمن تو.. بهم وقت بده پرند  -

وارد  خوام تو رو ینم.. جلو  امیخوردن ، ب وندیکه به گذشته ام پ یخوام بعد از تموم شدن ِ مشکالت یم.. دو نفره امون  يایبه دن

 ...  نمک میبا من ِ درون یِ جنگ

 :فشرد و گفت  دستمو

و منم عاشق ِ .. ! کشفت سخت بود .. وقته شناختمت  یلیچون برعکس ِ خودت ، خ... منتظرم  یمن تا هر وقت که بگ -

 ... !و عاشق ِ سخت ِ بودن ِ درون ِ تو ... سخت  يکارا

راحت .. کرد  یراحت به عشقش اقرار م..  دیترس ینم يزیچ چیدختر از ه نیا..  دمشیکردم و آروم بوس کیبه لبم نزد دستشو

ِ درون خودش رو شناخته بود و باهاشون کنار  ییبایو ز یخوب ایهر نقص و ابهام ، .. گرفت  یاشتباهش رو به گردن م يکارها

 ... دادن به من  ادی يبود برا يا و انگار ، پرند الهه...  رمیبگ ادیخواستم  یکه من م يزیهمون چ قایدق.. اومده بود 

 :با استرس گفت  پرند

تونستم  یاگه بابا بود ، راحت تر م... کنم  فیبراش تعر انویچطور جر دیدونم با یاما من نم.. ! گرده  یامشب سوگند برم -

 ... اما سوگند .. بهش بگم 

که  ياونم پرند.. ، راجع به مشکالتش حرف بزنه باهاش نداره  یتیمیکه صم یدوست نداشت با کس. کردم  یدرك م شوینگران

 .. به هزار زحمت از مشکالتش به من گفت 

 ؟.. من باهاش صحبت کنم  يخوا یم -

 :کردم  لیانداخت که جمله ام رو تکم یبا تعجب بهم نگاه پرند

 .. ادینم شیپ یپس مشکل.. حامد  قیداره از طر ییتازه بابات هم باهام آشنا... به عنوان معلمِ پرهام  -

 :ِ نگاه من که به روبرو بود ، کرد و گفت  ریاش رو درگ رهیِ خ نگاه

 ؟ یگ یم يجـــد -

 :و گفتم  دمیلپشو کش. زدم و دستمو جلو بردم  يلبخند

 ایامشب باهاش صحبت کنم  يخوا یم... گم  یم ي؟ معلومه که جد... داشته باشم دختر  یمگه هم سنتم که باهات شوخ -

 ؟. .فردا 

 :، با استرس گفت  دیجو یبه سمت ِ دهنش برد و همون طور که ناخن هاشو م دستشو

 ... بذار همون فردا .. رسه  یم میامشب ساعت دو و ن -

 :کرد و با ترس ادامه داد  یبهم نگاه بعد

 .. کنه و به بابا بگه  ادیداغشو ز ازیترسم پ یم -
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 .. ! میایپسش بر ماز .. نگران نباش ...  یخانوم شهینم یچیه -

 

**** 

 :گل رو به دست ِ محدثه دادم و گفتم  دسته

 ؟ زمیعز يچطور.. زن داداش ِ گلم  میتقد نمیا -

 :گفت  یمصنوع یو با اخم دیخند

 ... ! يشد ي؟ چند وقته متوار يتو چطور.. خوبم  -

 :خونه شدم و گفتم  وارد

 ...  یشدن يچه متوار...  یِ کار و زندگ ریدرگ... بابا  يا -

 :که با تذکر ِ محدثه روبرو شد  دیکش یغیِ من ج دنیو با د رونیب دیاز اتاق دو ماهان

 ... !آروم ... پسرم ، آترا خوابه  -

اش ،  گهیدستش رو دور گردنم تاب داد و با دست ِ د هی. ها رو به دستش دادم  يشکالت تخته ا ي سهیکردم و ک بغلش

محدثه کتم رو از دستم ...  نییو گذاشتمش پا دمشیمنم بوس.  دمیلو آورد و محکم بوسصورتشو ج. شکالت ها رو گرفت 

 :گرفت که گفتم 

 ؟... من کجاست  يخانم خوشگله  -

 :ابروهاشو باال داد و گفت  محدثه

 ... !کنه  یتو خونه داره به تو فکر م -

 :بود ، گفتم  که خنده ام گرفته یدر حال. دستام گرفتم  يمبل نشستم و سرمو تو يرو

 ..  دیریگ یرو هوا م... ! کلمه حرف بزنه ها  هیآدم  دیذار یتو و آوا هم نم -

 :زد و رو به ماهان گفت  يلبخند محدثه

 ..  فتهیتختت ن يوقت از رو هی؟ برو که حواست به آترا باشه ... اتاقت  يتو ير یم.. پسرم  -

 :کرده بود ، گفت  یورتشو شکالتخورد و تمام سر و ص یهمون طور که شکالت م ماهان

 ...  یباشه مامان -

 :از رفتن ِ ماهان ، نشست کنارم و گفت  بد

 ... دیآترا هم غذاشو خورد و راحت خواب! چه عجـــب ..  یحرف بزن يپس اومد -

 :کردم  زمزمه

 ... عادت کرده  شییبه نبودن ِ من و تنها گهید -

 :گفت  شیشگیبا لحن ِ آروم و مهربون ِ هم محدثه
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 ؟ میا ینیزم بی؟ مگه من و مامان و آوا س... آقا پسر  هیچه حرف نیا -

 :کردم ، گفتم  یکه دستامو باز م یدادم و در حال هیِ مبل تک یبه پشت سرمو

 ...  دیو ساخت دیبا من سوخت میسال و ن هی نیا يشما تو..  هیچه حرف نیا -

 :گفت  يکرد و جد اخم

 ... بعدشم بحث رو عوض نکن ..  یدون یخوب م نویخودتم ا... ِ ماهان ِ خودم دوست دارم  اوال من آترا رو مثل -

 :ادامه داد  ینامحسوس يراستش انداخت و با خنده  يپا يچپش رو رو يپا

 ... !از اون پرنسس ِ خوشبخت بگو  -

 ...  دمیکش یقیبستم و نفس عم چشمامو

صاحاب نذاشت  یدل ِ ب نیا.. نتونستم ... بشه اما  رمیخوام درگ ینم...  یاوج جوون يتو.. و دو سالشه  ستیب...  زدادیپرند  -

 ...  ایتونم بمونم و خوشبختش کنم  یکه م یدوراه هیموندم با .. حاال .. و  رمیخودمو بگ يجلو

 :به فکر رفت و بعد گفت  هیچند ثان محدثه

 ؟ یونه طالق گرفتد ی؟ م يدونه ازدواج کرد ی؟ م...  يدونه دختر دار یم -

 :تکون دادم و گفتم  يسر

 ... خواد بمونه  یدونه و خودش م یم... دونه  یهمه رو م -

 ؟ یآترا چ -

 :زدم و گفتم  يلبخند ناخودآگاه

 .. !بعد من کشفش کردم ... اول آترا عاشقش شد  -

 :لب ِ محدثه نشست و گفت  يرو يلبخند

 دیشما سه نفر.. بزنه  یتونه حرف ینم یخواد ، کس یخواد و اونم م یآترا م..  يواخ یاگه تو م.. مونه  ینم یحرف گهیپس د -

 دیشما مختار...  نهیب یکه خود ِ طرف م ستیِ مخاطبمون اون قدر ن ینسبت به زندگ دمونیما د..  دیبساز یزندگ دیخوا یکه م

 دتید..  عهیتو فکرت وس...  رهیشما رو بگ يتونه جلو یمن یکس.. اون  يخانواده  اینه حامد و .. مامانت  اینه آوا .. نه من .. 

 یبا فکر و حست برو جلو و مطمئن باش که شکست.. پس برو جلو ...  دیکوب دیخوب رو کجا با یزندگ ي هیپا یدون یبازه و م

 ...  ستیدر کار ن

 :، آه مانند ، گفتم  یو با نفس دمیبه صورتم کش یدست

 یده همسر ِ طالق گرفته ام برگشته و بچه اش رو م یکه نشون م هیا هیاونم احضار.. ! هست  مشکل ِ بزرگ در کار هیاما  -

 .. !خواد 

 : دیاخماش در هم شدن و نال. و با بهت بهم زل زد  دیاز سر ِ محدثه پر برق

 ... من  يخدا -
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 :همون حال گفتم  يتو.. شدم و شروع کردم به قدم زدن  بلند

 ... دونم از کجا شروع کنم تا تموم بشه  ینم.. کنم محدثه  چه کار دیدونم با ینم -

 : گفت  یداد و با نگران رونیبا حرص ب نفسشو

 ...  رهیراحت آترا رو ازت بگ یلی، خ يکه دار يو گذشته ا ادیتونه با مدارك ِ اعت یاگه اون بخواد ، م ریام -

 ..کرد  ید مکه چند وقت بود در ییراست زده بود به جا هیحرفش ،  نیا با

 يخواست ، تا برا یزخم م هیکه تنها  یزده بود به قلب.. ، نگران ِ نبودنِ آترا شده بود  فتادهین یبود به قلبم که هنوز اتفاق زده

 ...  فتهیاز پا ب شهیهم

 ... اونم رفتن ِ آترا بود  و

 :شونه ام گذاشت و گفت  يرو دستشو

، هدفش مشخص  یو تو ازش گفت دمیبار د هیکه من  ییایاون سان.. بزن  باهاش حرف یمنطق..  ریباهاش صحبت کن ام -

ِ سوال ببره و بره  ریبخواد پدر بودن ِ تو رو ز دیشا...  ستیقصدش مادر بودن ن دیشا... خواد  یم يا گهیِ د زیچ دیشا..  ستین

 ... 

 :ادامه داد  یو با نگران ستادیمقابلم ا بعد

،  يباز نیا يشک دارم که تو... وگرنه ... که به دادگاه نکشه  یکن يقول بده کار..  یصحبت کنقول بده که باهاش ..  ریام -

 ... ! یبرنده تو باش

 :گفتم  یِ دستام گرفتم و عصب نیب سرمو

 ...  يهر کار... کنم  یم يداشتن و بودنش ، هر کار ياما برا... ذارم  ینم يمن اسم ِ خواستن ِ دخترمو باز -

داد ،  یکه چند وقت بود منو عذاب م يافکار... شد  رهیخ رونیمثبت تکون داد و در سکوت ، از پنجره به ب ينه به نشو يسر

 ...کرد  یرو هم سوراخ م گهینفر د هیحاال داشت مغز ِ 

 ... !شک داشتم که بتونم خوب باشم .. خوب بودن رو بفهمم  يمعنا گهیشک داشتم که د! نه ... بودم اما خوب  هتر

 ابونیبه خ ینگاه. شد  ادهیپ نیلحظه هم کنارش نزده بود ، از ماش هیمدت ِ کمپ بودن ِ من ،  نیا يکه تو یبا اخم امدح

حرمت ِ خاك ِ  یکه حت نیشد و عذاب وجدان ِ ا یسرم تداع يِ نصب شده به در ِ خونه امون تو اهیس يپارچه ها ادی. انداختم 

 ... پدرمو نگه نداشته بودم  يتازه 

 ...  دمشیکمپ بودن ، پا به خونه بذارم ، که د يادیشدم و خواستم ، بعد از مدت ِ نسبتا ز ادهیپ نیماش از

 .. خودم شکستم  يبار تو نیهزارم يبرا... دادم و  صینحسش رو تشخ ي هیسا که

و بعد از رفتن ِ من به اتاقم ، که دل ِ مامانم رو به درد آورد ... التماس ِ رخنه کرده  هیندارم جز  ادیاز چشماش به  يزیچ

 ... قبول کرد و خواست به حرفاش گوش بده  شنهادشویپ
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 یمن نم ایخودشون  يبودن اما به رو دهیهمه فهم.. روز انداخته بود  نیعشق منو به ا هیدختر و  هیبودن که  دهیفهم همه

 ... آوردن 

 ...  شیچیه.. برام مهم نبود  شیچیه... خواد بگه  یم یمهم نبود که چ برام

 يبا صدا قهیِ اتاق رو نشونه گرفتم و چشمامو دوختم بهش ، که بعد از ده دق دیسقف ِ سف... تخت افتادم  ياتاق رفتم و رو به

 ..  رونیو از اتاق زدم ب دمیمامان ، پر ي هیگر

از  ی، اشک دنمیِ من برگشت و با د به سمت اینگاه هراسون ِ سان... انداخته بود  نییزد و حامد سرشو پا یداشت ضجه م مامان

 ... اومد  نییچشمش پا يگوشه 

 ...  ارهیرو به درد نم وونهیپسر ِ د هیات دل ِ  هیگر گهید...  بهینعره بکشم که غر خواستم

 .. اون پسر ترك کرده  گهید

 ... هاتو  یکرده تمام ِ وابستگ ترك

شد و بعد ،  رهیِ چشمام خ یمشک يچند لحظه تو. ، به طرفم اومد  آهسته يو با قدم ها دیکش یقینفس ِ عم دنمیبا د حامد

 : دیبه هفت آسمون رس ادشیفر يصدا

که پدرت با زحمت  یی؟ پوال...  میو ما خبر نداشت یکثافت فرو رفت يحد تو نی؟ تا ا... گه ؟ حامله اس  یم یدختره چ نیا -

 هان ؟..  يکرد یم يآورد و خرج ِ خراب کار یدر م

 :ادامه داد  ادی، سکوت رو انتخاب کردم که با فر یِ بهت و شرمندگ نیانداختم و ب نییپا سرمو

 حروم به عنوان ِ سوغات ؟ يبچه  هی؟ با آوردن ِ ... آره  يکرد دیپدرتو سف يطور رو نیا..  ید حرف بزن لعنت -

 : دمیِ دندونام نال نیاز ب.. نزنم  یتونستم حرف یقفل شده بود ، اما نم فکم

 بچه هم ، نیا..  ستمیباشم ، پست ن یمن هر چ -

 :زدم و ادامه دادم  ایرو به سان یِ تلخ پوزخند

 ... !هم حالل تر  یاز هر حالل.. پاك ِ پاکه ... ! من باشه  ياگه بچه  -

 ... !حداقل حاال که خمار نبودم .. هاشو نداشتم  هیِ گر دنیتحمل ِ د... سرخ شده بود  هیاز گر مامان

 :گفت  هیبهم انداخت و با گر ینگاه.. سمتش رفتم و جلوش زانو زدم  هب

 ... گه  یدختر داره دروغ م نیپسرم بگو که ا..  یعل ریبگو دروغه ام -

 :گفتم  یبم و آروم يصدا با

و نه ساله به  نود ي غهیص...  نمونهیهم ، هنوز ب تیمحرم ي غهیص...  میشناس یرو م گهیدختر ، نه ساله که هم د نیمن و ا -

 ... رو نداشت  نمونیپاك ِ ب ي غهیو ص یِ نود و نه سال زندگ اقتیل... دختر  نیا.. ! امـــا ... ِ درست و سالم  یزندگ هی دیام

شد  رهیبا ترس بهم خ.. قرار گرفتم  یسان يبلند شدم و روبرو..  دیاز ته دل کش یشد و آه رهیمتعجب به من خ یبا نگاه مامان

 : مدیکه غر
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 نه ؟ ایمنه  يبچه ، بچه  نیا -

 ... آره  یعنیسرشو تکون داد که  هیگر با

 :زدم  داد

 ...  ییجا نیطوره ، صبح ساعت نه ا نیکه ا یاگه مطمئن.. ! ات  نهیس يذارم رو یسرتو م یاگه دروغ بگ یعل يبه وال -

 :به مامان و حامد ، ادامه دادم  رو

نَـ د آ ! حروم هم  يو بچه  ستمین فیکث..  ستمی، پست ن یعل ریکه من ِ ام... امه ام باشه شناسن يکنم تا تو یفردا عقدش م -

 ... !ر م 

و در همون حال ،  لهیپر از ح يامسال نگاهم به چشما نیوقت ، تا هم چیه گهیانداختم و بعد از اون ، د ایِ آخرو به سان نگاه

 ..  فتادی، ن نشیِ دروغ تیمعصوم

 ....تو  ياشاره ..  نیتر داریب.. و من ..  يمن بود يالهه  نیتر ناپاك.. تو  که

اگه مال ِ من .. امـــا ... که از آن ِ من بودنش رو باور نداشتم  ینیِ جن الیبا خ... سر کردم  الشیو من با خ دیبه صبح رس شب

 هی... انسان  هی يپدر شدن و پدر بودن برا ینعی... حساب و کتاب  یِ ب یزندگ نیتمام شدن ِ ا يبرا یانیحکم ِ پا یعنــیبود ؛ 

 ... طفل 

حضور ِ ...  دمشیدرو باز کردم و د.. شد  اطیتا ح رمیمس يِ مامان ، بدرقه  سینگاه ِ خ.. زنگ بلند شد  يِ نه صدا ساعت

 ... امروزم  يها یِ بدون ِ مرز ِ روزمرگ یشده بود به تلخ لی، تبد شیمیقد يِ روزها نیریش

 ... ِ من و خونه امون بود  ریبود و نگاهش درگ ستادهیسرش ا پشت پدرش

 .. یروز زمستون هینه ِ صبح ِ  يسردتر از هوا.. زد  یروز براش بال بال م هیکه  یبود نگاه سرد

 :شد و گفت  اطیوارد ِ ح هیبا گر مامان

 .. !ِ خودتو خراب نکن  یزندگ... نکن پسرم .. نکن  ریام -

 :زمزمه کردم .. رفت  نیِ چشمام از ب ير آن ، سردسمتش برگشتم و د به

 .. !هاش لَق شده  هیوقته که پا یلیخ یزندگ نیمامان ا -

 :مادرانه اش رخنه کرده بود  يچشما يزد و التماس ، تو یم ضجه

 .. !نکن ...  یش ینابود م رمیام...  یش یتباه م ریام -

 ابونایخ نیغربت ِ ا.. و مملو از برف دوختم  دیِ سف ابونیحسم رو به خ یو ب اهینگاه ِ س. گذاشتم  رونیبه ب یکردم و قدم پشتمو

روز خوش نداشتم  هیگذاشته بودم ،  ابونایخ نیکه بعد از شش سال پا به ا یاز وقت.. بود  شتریبرام ب کایِ آمر ابونیاز هزار هزار خ

 ... بودم  دهینکش تنفس ِ راح هی.. 

که به پشت سرم دوخته شده بود و من با وجود ِ  يا رهینگاه ِ خ.. اش  دهیبلند و کش ينفس ها..  دمیشن یقدم هاشو م يصدا

 ... کردم  ی، اما حسش م دمشید یکه نم نیا
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محضرو  نیتر کیبعد از سوار شدنشون آدرس ِ نزد.. جلو نشستم و منتظر شدم تا سوار بشن .. بلند کردم  یتاکس يبرا یدست

 .. دادم و چشمامو بستم 

 ... کردم  یرو اعدام م» من « داشتم ،  من

 یکه ب يپدر.. بود  يچه پدر... دلم زدم  يتو يپوزخند.. کرد  یم يادیرو شونه هاش ز يبه پدرش افتاد که اسم ِ پدر نگاهم

 .. !عقد کنون ِ دخترش ..  ایعقد کنون دن نیو نحس تر نیچون و چرا ، اومده بود به مسکوت تر

 ...تابان  یرعلیشما را به عقد ِ ام لمیبنده وک ایآ..  يخانم ِ سارا اسکندر.. مکرمه  ي زهیدوش -

اوج ِ .. هم تلمبار شده بودن  يصداها رو... کرده بود  ــریدرگ نیِ آسمون و زم نیتابان رو ب یرعلی، ام يدیشد ي جهیسرگ

بود که  ياما صداش ، کوه ِ درد.. اقد داده بشه به سوال ِ ع یخواستم جواب ینم..  دمیشن یم یاهیهمه س نیِ ا ونیسکوت رو م

 :شونه هام نشست  يرو شینیسنگ

 ...بلـــه  -

 .. که ساده دل سپردم .. به من  لعنت

 ... که عاشقم کرد  یبه اون کس لعنت

.. ه رو نداشتم اون مکان ِ خف يتحمل ِ حضور تو.. بلند شدم ... حماقت ِ ممکن  نیامضا به خاطر ِ بزرگتر... امضا امضا  امضا

ِ غم  يبلند يرو... پاهام  دیلرز یپله ها م يرو..  رونیپر شده بود رو برداشتم و زدم ب يکه با اسم ِ سارا اسکندر يشناسنامه ا

 ...  دنینپر يزدم برا یسقوط ؛ بال بال م بودم و منتظر ِ ستادهیا

نه ساله ام خاطر یِدگیبه پوس دمیخند یم... ! خودم شده بودم  یِزندگ مترسک دست بسته ا.. ات بودم که بـــاد ،  يمترسک

 ...تمامِ وجودشو به غارت برده بود 

تب دار شده بود وجود ِ ... و عطر ِ تنش  انتیخاطرات ِ خ.. خاطرات ِ حضورش ... دار شده بودن خاطرات ِ نه ساله ام  تب

 .. تابان ِ بزرگ  یپسر حاج... تابان  یرعلیام

 

**** 

 

 :به پرند دوخت و گفت  شویصبانع نگاه

 پسر کجاست ؟ نیمعلوم هست ا چیه -

 :و گفتم  دمیبه صورتم کش یدست

 ..  میتا صحبت کن دینیبش دییبفرما...  زدادیخانم  -

دختر  هی. مقابلش نشستم . چپش انداخت  يپا يراستشو رو يمبل نشست و پا يرو.  دیکش یبه من انداخت و پوف ینگاه

 ...  یمعمول یدرشت و صورت یِشیم ي، با چشما يورده او خ یس بایتقر
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 ..  دیشم شروع کن یخوشحال م -

 :کردم و گفتم  یاهم. رو ترك کرد  ییرایبه پرند انداختم که با استرس پذ ینگاه

 ...پرهام به وجود اومده  يبرا یمشکل هی -

 :در هم کرد و گفت  اخماشو

 ؟ یچه مشکل -

 :، آروم گفتم  قیمع یکردم و بعد از نفس یمکث

 ... ! ادیمشکل ِ اعت -

 : دیپرس يآب دهنش رو قورت داد و با ناباور... شد  رهیگرد شده بهم خ يلحظه با بهت و چشما چند

 ؟..  یچـــ -

 :ازش گرفتم و با اخم گفتم  نگاهمو

 ...  شهیبعدش پاك م.. دوره اش رو به اتمامه ... االن مرکز ترکه  -

 :رفت ، گفت  یم نییظه رو به پاکه هر لح ییصدا با

 ؟... چند وقته  -

 .. حدود پنج ماه  یعنی...  یلیاز اول سال تحص بایتقر -

سرشو بلند ..  ادیکردم تا به خودش ب ی، اهم قهیپنج دق بایبعد از گذشت ِ تقر.. سکوت کرد  قهیبه سرش گرفت و چند دق دستشو

خواست به آشپزخونه بره تا پرندو  یکه م یبلند شد و در حال.  دمینه هاش دگو يکرد و در کمال ِ تعجب ، چند قطره اشک رو

 :، گفت  نهیبب

 ...  نمشیبب میبر دیبا -

بعد از چند لحظه .. شده بود  رهیبود و بهش خ ستادهیپرند ا يجلو... خوام برم  یشدم و به سمت ِ آشپزخونه رفتم که بگم م بلند

 .. کرد  هیبغلش کرد و شروع به گر

هر دو از آشپزخونه خارج شدن  قهیبعد از چند دق...  ستادمیمقابل در خونه ا..  دمیبه سرم کش یام برخاست و دست نهیاز س یآه

 :که سوگند گفت 

 ..  دیکه اطالع داد یمرس.. برم اتاقم  دیمن با.. تابان  يآقا دیببخش -

 :تکون دادم و گفتم  يسر

 .. گه دارتون خدان.. بود  فهیوظ.. کنم  یخواهش م -

 .. خداحافظ  -

 :شد که بهش گفتم  کیبهم نزد یاز رفتنش ، پرند قدم بعد

 من ببرمتون ؟ يخوا یم -
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 :سرخ و پر اشکش رو بهم دوخت و زمزمه کرد  يچشما پرند

 ..  يزحمت افتاد يتو یتو هم حساب.. برمش  یخودم م.. نه  -

 :که فقط خودش بشنوه ، گفتم  يشدم و طور کینزد بهش

 مگه نه ؟...  میمشکالتمون رو حل کن گهیبا هم د دیما با.. دلم  زیعز هیچه حرف نیا -

که مراقب بودم از اتاق خارج  یبه در ِ اتاق ِ سوگند انداختم و در حال ینگاه. شد  رهیلبش نشست و بهم خ يرو یمعصوم لبخند

 ..  دنیو چشماش خند بوسه گذاشت يدستشو جا. گونه اش نشوندم  يرو يبوسه ا عینشه ، سر

 ؟...  گهید نمتیب یشب م -

 :مثبت تکون داد و گفت  يبه نشونه  يسر... دربند امشب دعوت شده بود  يتوسط مونا برا اونم

 .. اوهوم  -

 

*** 

 بورم ، يِ همرنگ ِ موها شیر.. نگاهو به صورتم انداختم  نیتنم کردم و آخر يشرت ِ خاکستر یت يرو مویِ چرم و مشک کت

 :گرفتم  نهیآترا نگاهمو از آ يبا صدا... داد  یصورتم بدجور خودشو نشون م يرو

 )بابا گشنمه .. ( بابا دشنمه  -

 .. !خرم  یواست م یدوست داشت یهر چ رونیب میر یاالن م..  ییباشه بابا -

 یدستشو گرفتم و کم.. ! کردم  یم یمورد کوتاه نیا يتو شهیرفتن بود و من هم رونیعاشق ب..  دیو خند دیبهم کوب دستاشو

ست شده  شیو صورت دیسف يزانو يِ تا رو راهنی، با پ شیرنگ و عروسک یصورت يکفشا..  میبا هم راه بر میخم شدم تا بتون

پر رنگ و  یکت ِ صورت... هم پاش کرده بودم که سرما نخوره  دیسف يشلوار ورابج هی. خودش انتخابشون کرده بود . بودن 

کردم و بعد ،  شیبا لبخند تا کنار ِ در خونه همراه. هم تنش کردم و شال گردن و کالهش رو هم منظم کردم گرمش رو 

 ...  رونیب میبغلش کردم و از خونه زد

 :گوشم نشست  يآروم و قشنگش ، تو يصدا... پرند رو گرفتم  يدر آوردم و شماره  مویگوش

 ...  یرعلیمن آماده ام ام -

 .. اون جام  گهیربع د هیمن تا ..  زمیباشه عز -

 ؟ گهید ياریآترا رو هم م -

 ... همرامه .. اوهوم  -

 .. پس منتظرتم .. باشه  -

ِ مخصوص بچه  ی، از صندل نیرفت و آمدش با ماش يهنوزم برا..  شیصندل يعقب رو باز کردم و آترا رو نشوندم رو در

 ...شد  شتریمنم ب اطیحتبعد از اون ماجرا و تصادفش ، ا.. کردم  یاستفاده م
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با .. آخه حمامش کرده بودم .. روشن کردم که آترا سرما نخوره  ویبخار.. خارج کردم  نگیاز پارک نویشدم و ماش نیماش سوار

کردم ، ناخودآگاه  یافتادم و به ترس از آبش فکر م یهاش که م هیگر ادی.. شدم  یحمام کردنش ، دوباره عصب يادآوری

 ... دونستم چه کار کنم  یکردم اما نم یازش دور م وترس ر نیا دیبا...  ختیر یاعصابم بهم م

با .. چند لحظه بعد ، در خونه باز شد ...  رونیب ادیتک زدم تا ب هیپارك کردم و  نایپرند ا يخونه  رونیربع بعد ، ب هی قایدق

 ... شدم و با لبخند بهش سالم کردم  ادهیپ نیاز ماش دنشید

که درو براش  یشدم و در حال کیبهش نزد.. شد  یلباش پاك نم يرو يخنده .. زد  رونیداد و بخار از دهنش ب رونیب نفسشو

 :کردم ، زمزمه کردم  یباز م

 ...  یخانم يخوشگل شد یلیخ -

چند .. شت گونه ام گذا يمطمئن شد ، جلو اومد و لباشو رو ابونیکه از خلوت بودن ِ خ نیبعد از ا. به اطراف انداخت  ینگاه

ِ مخلوط با عطر ِ تنش ، از  یگوچ يبو.. چشمامو بستم ... داد  یِ گونه ام حس ِ قشنگ یِ لباش به داغ یخنک.. لحظه مکث کرد 

 يرو یدست گرفتم و لبخند ِ ساختگ يبازوشو تو...  دیرس یِ من ، به مشامم م یکت ِ مشک واون  دیسف يپالتو نیب يفاصله 

 ...  دمیترس یپاك ، م يو دو ساله  ستیدختر ب هیِ  یاز خراب شدن ِ زندگ..  دمیترس یم... لب نشوندم 

 :و فکر ِ آشفته ، گفتم  یبا همون لبخند ساختگ. شد  رهیاومد ، خ یم رونیکه از دهنش ب يها کرد و با خنده به بخار دوباره

 ..  يخور یسرما م..  زمیعز نیبش -

.. بوسه  یخم شده به سمت عقب و داره آترا رو م دمیدور زدم و سر جام نشستم که د نویماش. و سوار شد  دیبه هم مال دستاشو

 : استارت زدم ، صاف سر جاش نشست و با اخم گفت  یوقت

 .. ! یرعلیآقا ام يبد یلیخ -

 :باال رفته ، گفتم  ییگاز گذاشتم و با ابرو يرو پامو

 جـــان ؟ -

 ... و باعث ِ لبخندم شد  دیخند نرم

خب من دلم واسه آترا .. بعدشم ...  کی نیا.. !  يا قهیسل یب یلیخوشگل خ ی، اگه به من بگ يناز نیبه ا يوجود دختر با -

 ؟...  مینیهمو بب دیبا ریبه د ریقدر د نیچرا ا..  شهیتنگ م

 :و گفتم  دمیلپ ِ سرخ شده از سرماشو کش. و دستمو جلو بردم  دمیخند

 ؟.. شه  یگ مفقط دلت واسه آترا تن یعنی -

 :شد و بعد از چند لحظه گفت  رهیچشمام خ يتو

 ؟ یپس چـــ.. آره  -

ِ قشنگش  طنتینگاه ِ پر از خنده و ش نیبود ا ابیکم. شدم  رهیشده اش گرفتم و به روبرو خ طونیبا خنده از نگاه ِ ش نگاهمو

 ... برسه  یابیبودن ، با من به نا ابیکم نیخواستم ا ینم... 
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و دستاشو برام باز کرد  دیدرو که باز کردم ، خودشو به سمتم کش. شدم تا آترا رو بغل کنم  ادهیگوشه پارك کردم و پ هی نویماش

 دمیبا خنده کالهشو کش. رو گرفته بود  دشید يشده بود و جلو دهیچشماش کش يبه رو کمیرنگش ،  یو توس یکاله ِ بافتن. 

بغلش کردم .. نشستن و تکون نخوردن خسته شده  یصندل يخص بود که از رومش.  کردمشل تر  یباالتر و شال گردنشو کم

که پرند لبخند  دیصورت پرند کش يتُپل و کوچولوشو رو يآترا با خنده دستا.  دیآترا رو بوس يو گونه  ستادیکه پرند کنارم ا

 ... زد  یدندون نما و پر از لذت

 :، گفتم  و همون طور که راه افتاده بودم دمیکش یقیعم نفس

 ... جلو  میبر دیبا.. رستوران رو برام فرستاده  هیآدرس  يمهد -

انداختم ، که سرشو به  یبغل گرفته بودم ، دست ِ پرند رو گرفتم و بهش نگاه يدستم آترا رو تو هیبعد ، همون طور که با  و

و  یِ شال بافتن ریفر شده اش ، از زرنگ و  يقهوه ا يموها يحلقه ا. دستشو تنگ تر کرد  يکرد و حلقه  کیبازوم نزد

 ...افتاده بود  شیآسمون يها مچش يزده بود و رو رونی، ب دشسفی – یمشک

اون حالت ،  يِ ما تو دنیهر دوشون با د...  میو مونا ، به طرفشون رفت يِ مهد دنیو با د میهم به سمت ِ رستوران راه افتاد با

 . ..مخصوصا مونا ... چشماشون گرد شده بود 

 :گفتم  يرو به مهد..  میدستشو فشردم و جلو رفت.  دیکش یقیکرد و نفس عم یبه من نگاه پرند

 ؟ نیچطور.. سالم به دو کبوتر عاشق  -

 :داشت قورتش بده ، گفت  یکه سع يما نگاه کرد و با خنده ا يکه مونا به دستا میکرد یبا هم سالم و احوال پرس همه

 ..بدتره  که وضع شما از ما نیمثل ا -

 :بعد نگاهشو به سمت ِ آترا چرخوند و با بهت گفت  و

 ... !استاد .. ! نـــه  -

 :شوندم ، گفتم  یکه آترا رو کنارم م یو در حال میتخت نشست يرو

 ؟.. نه  یچ -

 :و کنار پرند نشست تا بتونه لُپ آترا رو بکشه ، گفت  دیکه خودشو جلو کش یدر حال مونا

 .. !شه  یباورم نم. ! . دیشما بچه دار -

 :گفتم  يانداختم و با کنجکاو ینگاه يمهد به

 ؟.. نگفته بود  يمهد -

 :و در همون حال گفت  دیچرخ يِ مونا به سمت مهد نگاه

 .. نه  -

به  يانداختم که با مشت ضربه ا ینگاه يو متفکر به مهد یبا حالت پرسش.. با آترا شدن  يبا پرند مشغول صحبت و باز بعد

 :ازوم زد و گفت ب
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من  یخواست یفقط م یعنی نیو ا يدانشگاه فقط به من گفته بود يمسئله رو تو نی؟ تو ا.. بودم بگم  وونهیمگه د..  قیرف -

 ... خبر داشته باشم 

 :کنار من نشست و رو به مونا و پرند ، گفت  يمهد. موقع گارسن به سمتمون اومد و سفارش گرفت  همون

جا از  نیا میاومد... !  میزن یبا هم حرف م ادیما تو دانشگاه ز.. ! به امون خدا ها  نیجا که ما رو ول بد نیا میومدین! خانوما  -

 ... ! میببر ضیحضور شما ف

که روش به سمت ِ من باشه  يطور. بغلم نشوندم  يدادم و آترا رو تو هیِ تخت تک یبه پشت. آوردن  ییو چا ونیاز شام ، قل بعد

 :و گفتم  دمیکه دستشو بوس دیرو جلو کش مییصورتم گذاشت و لب ِ باال يدستشو رو. نکنه  تشیاذ نویو دود قل

 سردته ؟..  ییقربونت بره بابا -

پرند خودشو بهم . خوشرنگشو گرفت  يچشما ياومد و رو نیینه ، به باال حرکت داد که کالهش دوباره پا يبه نشونه  سرشو

 :که فقط خودم بشنوم ، گفت  يبعد ، طور. گوشاش مرتبش کرد  يو رو دیآترا رو باال کش کرد و با خنده ، کاله ِ کینزد

 ؟ یش یمتوجه ِ رابطه امون بشن ، ناراحت نم گرانیکه د نیاز ا -

 :ِ چشماش  یو آب یاهیشدم به مرز ِ س رهیِ ابروهام نشست و خ نیب یاخم... زد  یِ شب ِ صورتش برق م آسمون

 ؟ ... ناراحت بشم  دیچرا با .. هیچه حرف نیا -

 .. با لبخند و پر از حرف  ینگاه.. نگاهم کرد  فقط

گشتن ، به  یآترا رو به پرند سپردم و بعد از کم.  میمونا و پرند لواشک بخر يتا برا میبلند شد يساعت بعد ، با مهد هی حدود

 :گفت  ریمس نیدر ب يمهد.  میطرف حرکت کرد هی

 .. هم داره  یخوب يکه خانواده  داستیپ نشیاز رفتار سنگ...  هیدختر خوب یلیپرند خ..  قیکارت درسته رف -

؟ .. پس چرا مغز ِ من هنوزم در جنگ بود .. طور  نیمحدثه هم هم.. کرد  یم دییتا يمهد. ادامه دادم  رمیحرف به مس بدون

 ؟... کردن  سکیاز ر دمیترس یچرا م

خواستم بدون اطالع پدرش ،  ینم.. پدر ِ پرند داشتم و اون فعال نبودش  دییبه تا ازی، ن رابطه نیحکم دادن به ا يبرا یطرف از

رو خوب  نهیبب بیکه دخترم آس نیترس ِ ا... کردم  یپدر بودن رو خوب درك م.. خودم دختر داشتم .. عبور کنم  نمونیاز مرز ب

 ...ود پدر پرند باشم وج يترس ، تو نیزدن ِ ا شهیباعث ر مدوست نداشت.. کردم  یدرك م

جلو  يبا اخم و کنجکاو. ِ پرند شدم  شونیکه از دور ، متوجه ِ نگاه ِ پر میِ لواشک و آلوچه ، به رستوران برگشت دنیاز خر بعد

 :رفتم و آروم گفتم 

 ؟.. شده پرند  يزیچ -

... ساله  یس بایدار و تقر کلیپسر ِ ه هی . دمیپسر رس هیرد نگاهش رو دنبال کردم و به . مونده بود  رهینقطه خ هیبه  نگاهش

 :کرد و دوباره سوالم رو تکرار کردم که با تته پته گفت  میگره خورده و صورت آشفته اش ، عصب يابروها

 ؟ میبر شهیم.. فقط .. نه .. نه  -
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و کنجکاوانه حرکات ما رو  هم به سمت ما برگشته بود ينگاه ِ مونا و مهد.  ادیفشار دادم تا به خودش ب یگرفتم و کم دستشو

 ..نظر گرفته بودن  ریز

 شده ؟ یچ -

 :گفت  یآروم يبا صدا.. ِ اخمش سر و سامون بده  تیبه وضع یو کم رهیمونا باعث شد پرند ، نگاهشو از روبرو بگ يصدا

 .. برم  دیاما با دیببخش.. کار مهم دارم  هیاومد که خونه  ادمیفقط ..  یچیه -

ترم کرده بود  یحرف و عذر ِ نادرستش ، عصب نیتازه با ا... منم قانع نشده بودم ... قانع نشدن  يو مهد بود که مونا مشخص

 :تخت بلند شد و خواست حرکت کنه ، که آترا رو بغل کردم و گفتم  ياز رو... 

 .. صبر کن پرند  -

 :ادامه دادم  يبه مونا و مهد رو

 ..  نمتونیب یم..  میکه برنامه تون رو خراب کرد دیببخش..  شه بذارم تنها بره ینم.. برم  دیمنم با -

در .. بردمش  نیدست ِ پرند رو گرفتم و تا کنار ِ ماش. کردن  یجز قبول کردن نداشتن ، باهامون خداحافظ يهم که چاره ا اونا

 ...داشتم خودمو کنترل کنم ، دستشو ول کردم تا آترا رو سر جاش بشونم  یکه سع یحال

... صورتشو با دستاش پوشونده بود ...  نیدور زدم و نشستم داخل ماش نویماش.. وار شد و منو با ابهامام تنها گذاشت س پرند

 .. کردن  یم يرو ادهیاعصابم پ ياش رو دهیکش ينفس ها يصدا

 :گفتم  یعصب

 بود ؟ یک ارویاون  -

  .. اهمینگاه ِ س ينگاهش نشست تو.. و بغضشو قورت داد  دیلرز صداش

 ..  یشکیه -

 :زدم  داد

 بود ؟ یگفتم ک...  یداغون بش يطور نیتو ا شهیباعث نم یشکیه -

عقب ، کنار آترا ،  یصندل يشد و رو ادهیپ نیپرند به سرعت از ماش..  هیگر ریدادم وحشت کرد و زد ز يصدا دنِیبا شن آترا

 :ا بغض گفت کرد ، ب یپاش نشوند و همون طور که آرومش م يآترا رو رو... نشست 

 .. ز کنه *و*ا*ج*خواست بهم ت یسالداش م يخونه  يکه تو ییاز همون کسا یکی -

 :ادامه داد  یکیستریو حالت ه غیبا ج بعد

 ؟... حاال  يراحت شد -

 يری، مس تیقفل شده از عصبان یباز کردم و با فک نویدر ماش... آترا شد  ي هیگر يو باعث شدت گرفتن ِ دوباره  هیگر ریز زد

خوند ، باعث نشد به عقب  یو پر از ترس ِ پرند هم که با عجز اسممو م هیگر يصدا... کردم  یرو دوباره ط میکه برگشته بود

 ..برگردم 
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دو تا دختر و داشت  نیبود ب سادهیوا...  دمشیکردم که د یبود رو با سرعت ط ستادهیکه پسره ا ییرستوران و جا يکاینزد تا

جلو رفتم و ... بود  دهیبه مرز خودش رس تمیعصبان... خارج کردم  ینیو بازدمم رو با صدا از ب دمیکش یقینفس عم.. دیخند یم

 :زد  ادیبهت زده بهم نگاه کرد و فر يپسر با چشما.. صورتش نشوندم  يتو تموبهش بدم ، مش یکه فرصت نیبدون ا

 ؟ یکن یچه کار م..  کهیمرت يآها -

... بدون توجه به نگاه ها ، مشت دومو زدم . شده بودن  رهیمون بودن هم متعجب به من خکه دور یمردم ي هیو بق دخترا

... نفر از پشت دستشو گرفت  هیصورتش خورد ، خودشو جمع و جور کرد و خواست به سمتم حمله کنه که  يمشت دوم که تو

 ...  رنیکه منو بگ دنیو دو نفرم به سمت من پر

 ... خواد  یم یچ اروی نیا منیبب دیولم کن..  دیولم کن -

 : دمیکش ادیفر

 ..خفه شو  -

و  دمیکنه ، کش يریخواست از عکس العملم جلوگ یبود و م ستادهیکه پشت سرم ا یقدرمند ِ مرد ِ مسن يدستا نیاز ب دستمو

 : ادامه دادم 

 ؟ یعوض يتو ناموس ندار -

به  دیکه به زور گرفته بودش ، خودشو راحت کنه ، پر یکرد از دست ِ اون کس یم یگرد کرد و همون طور که سع چشماشو

 :سمتم و گفت 

 .. ! يشد یدفعه موج هیهمه آدم  نیا نیکه ب يهان چته ؟ البد تو دار -

متوجه شدم که نفر ِ دوم ، ... سوم رو بزنم که دو نفرِ پشت سرم ، دستامو گرفتن و تالش کردن بکشنم عقب  يضربه  خواستم

 :گفت  یگوشم م يمدام تو...  هیمهد

 ... !بزن  یحرف هی؟ د پسر  يشد یدفعه عصب هی؟ چرا  ریچت شده ام -

 :و داد زدم  دمیکش ياز دست مهد دستمو

 ... کهیخفه شو مرت -

 : ِ پرند ، باعث شد برگردم و به عقب نگاه کنم  غیو ج هیگر يموقع صدا همون

 .. تو رو خدا  یرعلیام -

 :داد زدم ... مسئله پرت کنه  نیداشت حواسش رو از ا یود و سع، آترا رو بغل کرده ب مونا

 ..جا ببر  نیمونا ، آترا رو از ا -

 : ِ مسن از پشت سرم داد زد  مرد

دعوا دارن  گهیهمه شون با همد.. ! اومدنش لذت ببره  رونیذارن آدم دو دقه از ب ینم نایا.. بابا  يا..  سینفر زنگ بزنه پل هی -

 ... 
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هم به گوشش خورده بود ، اوضاع  سیکه اسم پل ییاز اون جا.. و مات زده شد  هیچ انیجر دیبه پرند افتاد ، انگار فهم پسر نگاه

بتونه جلومو  یکه کس نیکه قبل از ا دنیقدم اول رو برداشت و خواست شروع کنه به دو... و خواست فرار کنه  دید يرو خطر

 یکی يشد و از عقب رو رینبود ، غافل گ یحرکت نیاونم که منتظر چن.. تادم روش و اف ردمک یرو ط نمونی، چند قدم ب رهیبگ

که  نیقبل از ا.. برداشت  يا شهیظرف ش هیخورد ،  یکه به صورتش م ییافتاد و همزمان با مشتا یرستوران بغل يها زیاز م

و چند لحظه بعد ، خون از دستم  شکست يبد يدستم که ظرف با صدا يتو دینشون بدم ، ظرف رو کوب یبتونم عکس العمل

 یسع.. بلندش کردم  زیم يو از رو دمیشو کش قهیدستم به وجود اومد ، اما بدون توجه به دردم ،  يتو يدرد بد.. شد  يجار

شاهرگش گذاشتم  يبرداشتم و رو زیم يرو از رو شهیاز ش کهیت هیاش بکشه که همون موقع ،  قهیاز  مویخون يکرد دستا یم

... داد  یاومد که داشت آدرس م یمرد م هی يفقط صدا... کس جرئت جلو اومدن نداشت  چیدر اومده بود و ه تیجمعچشم .. 

 : دمیکه فقط خودش بشنوه ، غر يام ، طور دهیبهم چسب يدندونا نیاز ب

خونه ات بپاچه به سر  بکشم که يرو طور شهیش نیساله ا ستیدختر ب هیحقته به خاطر آزار رسوندن به روح ..  کهیمرت نیبب -

 ...  یول... و صورتت 

 :دست خودم و اون بدم ، ادامه دادم  يتا مبادا کار ارمیبکشم و آرامشو به دست ب یقیکردم نفس عم یم یکه سع یحال در

و  یکن یکه هر غلط ستیصاحاب ن یدختر ب نیفقط خواستم بهت نشون بدم که ا.. بودن رو کنار گذاشتم  وونهیوقته د یلیخ -

 شد ؟ رفهمیش..  ادیوقت صداش در ن چیه

بگه که دستشو پس زدم و بدون توجه به  يزیجلو اومد و خواست چ يمهد. و ازش فاصله گرفتم  نیزم يرو انداختم رو شهیش

نشستم و با پام کف  نیماش يچند لحظه تو.. رفتم  نیپچ پچ ِ مردم ، از همه فاصله گرفتم و به سمت ماش ياطرافم و صدا

 یپام گذاشتم و از درد آه يدستمو رو... شده بودن  یِ شلوار و کت ِ چرمم خون مامت...  انیضرب گرفتم تا آترا و پرند ب نیشما

 نیو ترس ، آترا رو بغل کرده بود و داشت به سمت ماش هیپرند با صورت قرمز شده از گر... که نگاهم به روبرو افتاد  دمیکش

توجه بهش ، استارت زدم و با سرعت هر چه  ونزد ، که بد شهیبا انگشت چند ضربه به ش يدسوار شد ، مه یوقت.. اومد  یم

 ... تمام تر ، از اون جا دور شدم 

اش رو به جاده  دهینگاه ترس..  رهیکمربند قرار بگ ریبسته بود که آترا هم ز يبود و کمربندو طور دهیآترا رو سفت چسب پرند

 :دوخت و گفت 

 .. کنم  یم خواهش یعل ریام -

 :ناله مانند ، گفت  يدوباره با صدا.. نگرفت  یجواب

 ..  یکن یرانندگ یتون یدستت نم نیبا ا..  ریکنار بزن ام -

 :دم ، با التماس ادامه داد  ینم یمن جواب دید یوقت

 ..  دهیترس.. به خاطر آترا ..  یعل ریام -

 . از سرعتم کم کردم  کمیِ اسم آترا ، دندونامو به هم فشردم و  دنیشن با
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 يدور زد ، خودمو از رو نویِ مخصوص ِ خودش نشوند و ماش یصندل يآترا رو رو عیکنار زدم که پرند سر نویحرف ماش بدون

خون ِ دستم  يدستمال ها رو رو.. داشبرد در آوردم  يشاگرد انداختم و چند تا دستمال از تو یصندل يِ راننده ، رو یصندل

ِ دستم ،  دنیپرند با د.. پام و دوباره دستمال در آوردم  ریانداختمشون ز..  دنهمشون سرخ ش هیثان هیگذاشتم که در عرض 

از کنار انگشت شستم به اندازه .. دستم حس کردم  يتو يدیسوزش شد.. دور دستم  دیچیشال گردنش رو در آورد و پ عیسر

 ... کرد  زیدستم رو تم يرو يست و با دستمال ، خون هاپرند شالو دور دستم سفت ب... بود  دهیده پونزده سانت بر ي

 .. گذاشتم و چشمامو بستم  میشونیپ يراستم رو که سالم بود ، رو دست

 :گفت  یاومد که با ترس م یآترا از پشت م يصدا

 )شده پـَ پـَ ؟  یچ( سده پـَ پـَ ؟  یت -

 يکه خط زد رو.. منو هم آروم کرد .. منو هم کم کرد  يها یپرند ، که عالوه بر آترا ، کالفگ يآرامش دهنده  يبعد صدا و

 ... من  يتلخ ِ اون لحظه  يدغدغه ها

 .. اوف شده  کمی ییبابا... دلم  زیعز یچیه -

دهنش فرو کرده بود و با اخم و  يلباشو جمع کرده بود و انگشت اشاره اش رو تو. انداختم  یباز کردم و به عقب نگاه چشمامو

 .. کرد  یاه مترس بهم نگ

لبخند زدن که ... دادم  یم يا یآترا تن به هر سخت يبرا.. سخت بود اما .. اون زمان  يتو دنیبود لبخند زدن و خند سخت

 ... وجودم  يبرا.. آترا  ينبود برا يزیچ

 :لب نشوندم و گفتم  يرو يلبخند

 .. نشده  يزیچ.. قربونت برم نترس  -

 :رو به پرند ، گفتم  بعد

 .. روشن کن  نویشما -

آروم .. نفس هاش تمرکز کردم  يصدا يچشماشو بستم و رو. حرکت داد و استارت زد  دیدستشو به سمت ِ کل یحرف بدون

 ..خواستم  ینم نویپر از ترس بود و ا... کرد  ینبود اما آروم م

خواستمش حسش کنار ِ  یم.. ه بش رهیاش ، چ گهیاحساس د يخواستم کنارم ، حس ترس به رو ینم.. خواستم بترسه  ینم

 .. که من در کنارش داشتم  یهمون حس قایدق... من ، فقط و فقط آرامش باشه 

دستمو ... انگشتاش سرد بود . فرمون برداشتم  يطور که چشمام بسته بودن ، دست سالمم رو جلو بردم و دستشو از رو همون

پر از دغدغه ، تب  يهراسون و نفس ها ينگاه ها نیا.. حضور  نیا.. سرما ، تب داشت  نیا.. دستش کم شد  يفشرد و سرما

 ... دار بودن 

نام گرفته ، مخلوط شدن  یِ زندگ يخاکستر نیا ي نهی، با آهنگ ِ زم نیبارون با کاپوت و سقف ماش يبرخورد قطره ها يصدا

 ... 
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 ... رفتن و رفتن .. از  نگو.. بارون  ينگو از قصه .. تو و من  نیتو نذار ب..  زمیخط فاصله عز -

 :گفتم  يخفه ا يفشردم و با صدا دستشو

  .. نگه دار  -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 .. کامل کردن ِ حرفم بود  نگاه ِ پر از سوالش رو به من دوخته بود و منتظر ِ... باز کردم  چشمامو

 .. گفتم نگه دار  -

 :آترا اومد که گفت  يصدا... شدم  ادهیدرو باز کردم و پ.. کنار زد و منتظر ِ عکس العمل من شد  نویماش

 ... بابا  -

 :و رو بهش گفتم  برگشتم

 .. رم  ینم ییجا..  یینترس بابا -

ِ اعترافم  یبارون ِ شب ، سمفون... نه ساله ام ، کر کرده بود گوش ِ فلک رو  خاطرات ِ يصدا...  ستادمیبارون ا ریبستم و ز درو

 ... انداخت  یرو به تالطم م

 ریِ ام دیو سف اهیشروع ِ افکار ِ س يبودن برا یحضورش ، سر خط...  دیچیمشام ِ خاطراتم پ يعطر ِ بودنش ، تو...  ستادیا کنارم

 ...  یعل

 يبا ناخن ها دیسف ییکردم ، دستا یاخم م ی، وقت شیدو سال ِ پ نیتا هم.. بورم  يابرو ها ِ نیب... صورتم نشست  يرو اخم

 .. رو باز کنه  نشونیب ينشست تا گره  یابروهام م نِیالك خورده ، ب شهیهم

 ...  حاال

ِ منِ عاشق  دیق.. دخترشو  دیود و قرفته ب.. رفته بود ، اما اون رو هم از دست داده بود  گهینفر د هیبه حکم ِ بودن با ... بود  رفته

 .. رو زده بود 

ِ  یزندگ هی،  مونیِ قبل یزندگ يخرابه ها يتونست رو ینم گهید.. من دوباره ساختمش اما اون .. ِ خودش نابود شد  یزندگ اما

 .. رو بسازه  دیجد

... ِ در ظاهر سخت و در باطن خرد شده  یرعلیامرفت و نگاه ننداخت به .. رفت ...  ومدیکنار ن میادیبا بودن ِ ز.. نخواست  منو

 .. طور نبود  نیپرند ا... اما پرند ... منو برد  يها یدل کَند و وابستگ

 ... وجه  چیبه ه.. نبود  یبا سان سهیقابل مقا پرند

 .. گرفت  یهنوز هم با فکرش دلم درد م.. بد شکسته بود .. دلم رو شکسته بود  ایسان

 . ..نه از عشق  اما
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 ... نبود  یعشق گهید

 .. افسوس بود و افسوس  فقط

 ...  حاال

خواست  یم.. خواست باشه  یم.. ثابت کرده بود  میزندگ يخودش رو تو يجا.. اون رو که نه  ي، جا یِ پاک تیبا نها يدختر

 ..رو پر کنه  دهیمرد ِ درد د هی يخواست بمونه و خال ها یم.. بمونه 

پاك کردن ِ اشتباهات ِ  يکرد ، برا یم یمردونگ دیبه خودش اومد ، پدر شده بود و با یکه وقت يداون مر.. اون مرد  اما

 ... رابطه شون  ي شهیشد به ر یم شینبودن ، آت ایبودن  دی، داشت با ترد شیمیقد

 .. شده بود  یکیو دو ساله ، شب و روزش  ستیدختر ِ ب نیِ ا یمرد ، با ترس ِ خراب شدن ِ زندگ اون

 ایبودن  يِ درزها نیتا ب.. بافت  یم نینگه داشتن ِ دختر دو ساله اش ، آسمون رو به زم ي، برا تشیترس ِ عدم صالح با

ِ اون و دخترش ، از  یکه از زندگ... که نباشه .. که بــــره .. کردنش  یراض يکنه برا دایپ ي، رد بیغا شهیمادرِ هم هینبودن ِ 

 ...  رهیبگ ـــادی.. بار  کی يبرا..  رهیبگ ـــادیبره و نبودن رو .. د ، بــــره ِ اون و دخترش و پرن یزندگ

شده بود  سیخ..  یِ بهمن ماه دیِ بارون ِ شد ریز.. دغدغه  یِ بارون ِ ب ریز.. شده بود افکار ِ مغشوش ِ ذهن ِ اون مرد  سیخ

 ... شده بود اشتباهات ِ نه ساله اش  سیخ.. حضور ِ خاطراتش 

که من  ياون مرد... تابان بود  یرعلیاون مرد که ام.. اون مرد  يشده  سیوجود ِ خ ي، نشست تو ينازك و دخترونه ا يصدا

 ... !بودم 

،  يگرد یاش م یکه پ گم کردن خاطراتی …و خاطراتت  یکه از زندگ..  گارتینه از س... مرد يگیر یسنگین کام م -

 .. ِ خاطرات تو رو ندارن  اقتیاونا ل... کامِ افکارت شدن  یرو که باعث سنگین ییدود کن کسا... تو نیست يتقصیر ریه ها

لباشو .. کرده ام گذاشت  خی يگونه  يدستشو رو.. تا به چونه ام برسه  ستادیپنجه ا يرو.. رو به سمت ِ صورتم آورد  دستش

 .. چونه ام زد  يرو يبوسه ا.. آروم ِ آروم .. کرد و آروم  کیام نزد یلیمستط يبه چونه 

داشتم  دیبود ، ترد ومدهیشبه به وجود ن هیکه  یحس نیا... حس  نیاز ا.. بودن  نیداشتم ؟ از ا دیترد.. دهنم رو قورت دادم  آب

 ؟.. 

باشه  یخواست طوالن یم.. خواست بمونه  یمدت به وجود اومده بود ، م یطوالن يحس که تو نیمسلما ، ا.. قطعا که نه ..  نه

 .. 

 ..  رمیتونستم جلوشو بگ ینم ممن

 ..  یعل ریمن ِ ام يزد به صورت ِ آشفته  یآخر الزمان ِ صورتش ، لبخند م.. چشماش .. دستش گذاشتم  يرو دستمو

 ؟.. پرند  یتـــا آخرش هست -

من ، اون قدر  يبرا یسان يضربه ..  دمیترس یاز وابسته شدن ِ آترا و ضربه خوردنش م..  دمیترس یتنها شدن ِ خودم نم از

 ... اما آتـــرا ... بود که منو مرد کنه  يکار
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 .. کنم  سکیتونستم سرش ر ینم.. نفسم بود .. جونم بود  آترا

 .. تا آخرش هستم ..  یرعلیهستم ام -

آرامش ِ  هی.. آرامش ِ بدون مرز  هیخودشون رو دادن به  يجا.. رفتن  ایبد ِ دن ي، تمام ِ حس ها دیام چسب نهیکه به س سرش

 ...  یقیحق

 .. گذاشتم  یمسئله رو هم پشت سر م نیا... ترس  نیا..  دیترد نیمن ا.. گذاشتم  یرو هم پشت سر م نیا من

 .. بزرگ شده بودم .. بعد از ترك شدن ، بعد از ترك کردن  من

 ... ام رو نلرزونه  شهیروزا ، ر نیِ ا یقدر بزرگ ، که بـــاد ِ سرد و دروغ اون

 ...  ایدن کیبزرگ و کوچ يحفظ کنم در مقابل ِ تمام ِ قدرت ها.. رو  میزندگ.. عشقم رو .. قدر بزرگ ، که بتونم دخترم رو  اون

 

 ».. زمستون ِ سردو  نیا.. با عشق سر کرد  شهیم «

 :گفت  پرستار

 ..  دیسرم بزن دیبا.. ِ دستتون باعث افت فشار شده  يزیخون ر -

 :و گفتم تخت بلند شدم  يرو از

 .. من خوبم ..  ستین يزیچ.. نه  -

 :سالمم رو گرفت و گفت  يبازو پرند

 .. !؟ ممکنه حالت بد بشه ...  يقدر لجباز نیچرا ا..  ریام -

 ..  شهینم میزیچ -

 .. کردم و کارتم در آوردم  بمیج يدستمو تو بعد

 .. منتظرتم  رونیمن ب..  ایپرداخت کن و ب...  ریبگ نویا -

خارج شدم و به سمت ِ  مارستانیاز ب.  دیو همون طور که آترا رو بغل کرده بود ، کارتو از دستم کش دیکش یبا حرص ، پوف پرند

 .. مونده بود  يرینگ ری، فقط نم نم ِ بگ یِ آسمون لیبارون کمتر شده بود و از اون س. رفتم  نیماش

 يکه پا یرتیِ همون رگ ِ غ کینزد.. بود که سوزونده بودمش  ییاهمون ج کینزد.. شده ام افتاد  یچیبه دست ِ باندپ نگاهم

 .. عمرمو به باد ندم  اقتاشیل یباشه ، واسه ب ادمیکه به خودم زدم تا  یِ همون زخم کینزد.. دادم  یسان

همون .. .دود کنم  گاریسه پاکت س یشد شب ی، باعث م انتیکه درد ِ ترك و خ.. نبود  یکه سان يسرد يتک تک ِ شبا يتو

،  گاریهمون شبا که با س.. کرد  یخاطراتم رو بهم گوشزد م ي، سرد گاریداغ ِ س يرفتم و فقط خاکسترا یشبا که به فکر م

.. گردوند  یبود که منو به خودم بر م گاریهمون شبا که از فکرش ، فقط س..  نهبه خودم زدم که تا عمر دارم جاش بمو یزخم

 .. همون شبا 
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 هیبخ.. شده بود  ی، زخم شیزندگ يدفاع از الهه  يدختر ِ پاك ، برا هیدفاع از  يبرا.. دست ِ همون مرد .. ست اون د..  حاال

 .. نـــرم بود .. نداشت  انتیخ.. بود  نیریاما دردش ش.. کرد  یخورده بود و درد م

من ، الزمه  يذهن ِ خسته  ياما برا. .ِ محض بود  یوونگیدرسته که اون لحظه کارم د. نبردم  شیاز پ يکار چیکه ه درسته

 ...  یرتیِ غ یرعلیام..  ریدرگ شهیِ تخس و هم یعل ریام.  ادیدر ب شیبه نما یِ واقع یعل ریوقتا ام یکه گاه

 ..  يشد سیخ..  نیماش يتو نیبش -

 :لبم نشست و گفتم  يرو يلبخند

 !  يرو بهم داد چیینه که شما سو -

 :وند ، با حرص گفت نش یطور که آترا رو م همون

 یم يبه آسمون زبون دراز نیشد ؟ زم یم یچ يزد یسرم م هیو  يموند یحاال اگه م.. !  يذار ینه که تو واسم حواس م -

 کرد ؟

 :نشستم و گفتم  نیماش يتو

 .. خوام بخوابم  یم.. خسته ام .. حوصله نداشتم ..  رینخ -

، زمزمه  یو با لبخند ِ قشنگ دیآروم گونه ام رو بوس. صورتم گذاشت  يرو نشست و بعد از بستن ِ کمربندش ، دستاشو کنارم

 :کرد 

 ...  ادهیتا خونه راه ز.. بخواب  -

 

**** 

 

 یکیکوچ يضربه  یگذاشتم حت یاما نم.. ام  شهیِ ساخته شده از ش یانداخت به مردونگ یکه رعشه م یخاطرات...  خاطرات

 ... رم خودم و دخت ي ندهیِ آ یبزنه به روشن

 يشناسنامه ام ، و خواسته ها ياسمش تو يجوهر ِ خشک نشده .. من  يِبازساز يروز ها يِ تلخ و حال به هم زنش تو حضور

،  نیجن نیا دیکه با.. ِ حاج آقا تابان  کیاز پسر ِ کوچ ینیو حامل ِ جن.. من ، حامله ام .. که بـــله .. حد و مرزش از مامان  یب

 ...  ستین يزی، چ یرعلیاعصاب ِ ام ي رهیِ ش دنیجز مک ماش ه هیذو تغ.. بشه  هیتغذ

زن ِ حامله نداره  يباباش جا يگفت خونه  یم... شد  یم ادتریرسوندناش روز به روز ز امیاما خبر ها و پ.. و آمدش که نه  رفت

گفت تا  یم.. خره و بخوره خوب ب يکشه هر روز و شب ، غذا یگفت نم یم.. ده  ینم نیجن هی يبه خواسته ها یو پاسخ

 ... گفت و حامد رو شکسته تر  یم.. کرد  یم یگفت و منو عصب یم.. کنه  هیخونه براش کرا هیکنه و  یمامان رو راض

.. کنه  ینم يپسرتون باهام همکار... بشم  تیمن ندارم که بخرم و بخورم و تقو.. شماست  يبچه ، نوه  نیا.. خانم تابان  -

 ... ه زن یبهم سر نم
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 ..  شمیپ ادیب دیبا دیبگ.. من درد دارم  دیبگ ریبه ام.. تو رو خدا .. خانم تابان  -

 .. دارم  ازین ریمن به ام.. خانم تابان  -

ِ  خچالینفر تا  هیداد به  یکه با خون ِ دل ، هر هفته پول م یو خانم تابان.. زد  یو دم نم دیکش یکه زجر م یخانم تابان و

 يِ زجر آور ِ اتاق ِ خونه  یکیسکوت و تار يکه تو يو باز هم پسر... پسرش رو خراب کرده بود ، پر کنه  یِدگرو که زن یکس

 ... و شب رو به صبح دوخت  شب، هشت ماه ، صبح رو به  شیپدر

بطن ِ  ي، توِ در حال بزرگ شدن  نیجن هیو صبح به صبح ، با فکر ِ  دیخواب ی، نم انتیکه شب به شب ، با فکر خ یماه هشت

 .. که قرار بود بعد از ترکش ، خوب باشه اما مرد شد  یهشت ماه... زد  ی، قدم م ییزن ِ هرجا هی

 تشیکه جنس يبچه ا يبرا..  دیهشت ماه لباس خر..  يریپذ تیمسئول يبرا.. پدر بودن  يبرا.. ماه خودش رو ساخت  هشت

... ِ اتاق بچه ، به همه جا سر زد  نیزاید يپا گذاشت و برا ریرانو زدو خوابه ، ته يهشت ماه دنبالِ خونه .. مشخص نبود 

 ! بچه اش ، بــــاشه  يخودش نبوده ، برا ي، حاال که برا لکه حداق..  دیهشت ماه ، خرس و عروسک خر

اه ، فاتحه هشت م.. هشت ماه ، حسرت خورد .. خواهر ِ دلسوز گوش نداد  هی يهشت ماه به حرف ها..  دیماه برادر ند هشت

کرد  یرشد م شتریب..  قهیبه دق قهیکه دق.. طفل  هیبه وجود ِ .. هشت ماه مومن شده بود ..  یواقع يخوند و به معنا یآرزو م ي

 ... شد  یم بانتا یعل ریام ي، بچه  شتریو ب.. 

 یپدر نبودنم رو م يروز ها نی، آخر يپدر ياتاق ِ خونه  ي، تو شهیشب که مثل هم هی يکه تو نیتا ا.. ماه سوختم  هشت

 ..  دیمامان ، از پشت ِ در به گوشم رس يگذروندم ، صدا

 ..  ادیم ایگن بچه داره به دن یم..  مارستانیبردنش ب..  یرعلیام -

 ..  ارهیاحساس رو به رحم ب یپدر ِ در ظاهر ب هیدل ِ .. خواست  یکه م.. هق هقش و بعد التماس هاش  يصدا

 ..  یاون جا باش دیتو با..  ادیم ایداره به دنبچه ات ..  ریام -

 انیوجودم رو به پا يزلزله  نیکه آخر دیلرز... لرزش ِ عمرم باشه  نیکه آخر دیلرز.. نه از بغض .. نه از ترس ..  دیلرز فکم

 ... پدر شم .. که از اون لحظه .. که مرد شم  دیلرز... برسونه 

 يکنارش زانو زدم و تو. کرد  یم هیافتاده بود و گر نیزم يکنار اتاقم رو..  دمشیکه د ونریاتاقو باز کردم و خواستم بزنم ب در

 یِ لبام تا دستشو ط ریبعد سرمو کج کردم و مس...  دمیرو بوس سشیخ يگونه ها يسرمو جلو بردم و رو. شدم  رهیچشماش خ

 . ..مهمونشون شده بود  یفی، لرزش خف باکه بعد از با ییدست ها... کردم 

... کرده اش  لیِ پسر تحص یکرد به حال ِ زندگ یم هیکه هر روز و هر شب ، پشت در اتاقم ، گر يمادر يدستا دمیبوس

 :لرزون گفت  يبا صدا..  دینامنظم و بورمو بوس يها شیر يرو.. دستامو  دیچسب. دلم کرد  يدستاشو مرهم ِ زخم ها

 . .. یخودتو روشن کن فیبرو که تکل.. برو مادر  -

 :مبل و گفتم  ينشوندمش رو. گرفتم و بلندش کردم  دستاشو
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.. فقط دعا کن واسم .. مامان  ستمیتو ن ياشک ها قیمن ال..  زیِ من اشک نر یزندگ يوقت برا چیه.. وقت  چیه گهید -

 ... مادر  يمحتاجم به دعا

 :داشت قورتش بده ، گفت  یکه سع یشونه ام گذاشت و با بغض يرو دستشو

 ... من پشت سرته  يبرو که خدا و دعا.. ؟ برو .. دعات نکنم  شهیمگه م.. بونت بره مادرت قر -

خواستم که  یرو از خدا م يزیانگار با نگاهم چ.. به آسمون انداختم  ینگاه...  رونیو از خونه زدم ب دمیکش یقیعم نفس

 ... دلم چه خبره  يبودم اون بدونه تو دواریام..  هیدونستم چ یخودمم نم

 ي، تو يزیو چ دمیرس مارستانیبه ب.. کردم  یرنگ ط یِ نارنج دیِ عقب ِ پرا یصندل يبسته و رو يرو با چشما مارستانیب تا

 ... زد  یم ادیوجودم فر

 ..  شهیاز امشب ، مال ِ تو م يبچه ا.. ِ تو وابسته شد  یبه زندگ شیاز امشب ، زندگ يا بچه

 .. نشست عمقِ دلم .. ام  گهید يس هابرخالف ِ تمام ِ ح.. حس  هی یول

 .. پسر  ایدونم دختره  یکه نم يبچه ا نیا.. بچه  نیا.. مبادا  که

 ؟... داشتم و مال ِ من نباشه  یکه به سان يخط بکشه به تمام ِ افکار هشت ماهه و باور ِ آخر مبادا

 ؟.. که براش ساخته بودم  يسقف ِ خونه ا زهیمبادا بر که

 :که  نیا دنِیو شن..  دمیکه در جواب شن یو آدرس اتاق.. گفتم  يکه به پرستار..  یورت دادم و اسم ِ ساندهنم رو ق آب

 ؟ هینسبتتون چ -

 :کردم  زمزمه

 ...همسرشم  -

 ..  دشینیبب دیبر دیتون یم دیخوا یاگه م.. دخترتون رو بردن به بخش ِ بچه ها  -

 ... !دختر ... ! ، دختر بود  دمیو نخواب دمیماه با فکرش خوابکه هشت  يبچه ا... دختر بود ... بود  دختر

 ؟ .. ؟ نبود ... دخترم ؟ دخترم بود .. دل رفتم به سمت ِ دخترم  يبا پا... ، رفتم  دهیو نشن دهیرو شن آدرس

؟ اگه .. کردم  یه ام چه کار مخون ي ختهی؟ اگه نبود ، با سقف ِ ر.. کردم  یرو چه کار م یانیباور ِ آخر و اعتماد ِ پا.. نبود  اگه

 ... اگه نبود ... نبود 

اومده  رونیب یکه از بطن ِ سان ياون الهه ا.. اون فرشته ..  دمشید.. اون همه بچه  نیو از ب شهیاز پشت ِ اون ش..  دمشید

 ...  دمید... حد و مرز رو  یِ ب یاون پاک... بود 

 ..  ارمشیپرستار ، به زبون ن يد جلوو نش.. افکارم  يشد خوره .. سوال  هی..  یول

 ؟.. کجا برم  دیبا يان ا يتست د يبرا -

 

**** 
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 دیشکم ِ سف يرو.. زخم ِ روشون  يتازه خوب شده اش و لکه ها يپاها يرو... و تپلش قفل شد  دیسف يدست ها يرو نگاهم

خنده هاش ،  يکه صدا يطور.. سفت ..  دمشیکردم و بوس کیلبامو به شکمش نزد... شرت ِ تنش که زده بود باال  یو ت

 .. گوشم رو نوازش داد 

 .. بــــابــا  -

 ؟ .. جون بابا  -

 ) قلقلکم نده .. ( دل دلَتَم نده  -

 :دستام نشوندمش و با خنده گفتم  نِیب

 ..  ادیخوشم م..  ادیخوشم م -

خونه  يخنده هاش تو...  نییمبل رفت پا يو از رو ِ دستام خودشو جدا کرد نیاز ب.. کردم  یهمزمان صورتشو غرق بوسه م و

 ... تا از دستم فرار کنه  دیدو یم یتات یو تات دیچیپ یم

... که از من بود .. ِ وجود ِ آترا  تیتونستم شک داشته باشه به حقان یچطور م.. اما جلوشو گرفتم .. شد  یم سیداشت خ نگاهم

 ... که از وجود ِ خودم بود و مال ِ خودم ...  کریدر و پ یبزرگ و ب يایدن نیا ي؟ که سهم ِ من بود تو

خواست فرار کنه که  یعقب عقب م..  ستادمیمبل ا ي گهید يگوشه ... شد  میکه پشت مبل قا رمشیدنبالش تا بگ دمیدو

 ... هوا بلندش کردم  يکمرشو گرفتم و تو

 .. و خنده اش بلند شد  غیج يصدا

 ... آترا خانم  يفکر کرد ؟ یکن یاز دست بابا فرار م -

 نیخالص تر... بود  ایحس ِ دن نیحس ِ وجودش بهتر... به مشامم  دمیخودم چسبوندمش و عطر تنش رو با تمام ِ وجود کش به

 ..حس ِ ممکن 

 :تختش بخوابونمش که گفت  يتو خواستم

 .. !نــــه  -

 ؟ یینه بابا یچ -

 :م گفت دستش ، به يتکون داد و همراه با اشاره  سرشو

 .. )تو بغلِ تو ( تو بدلِ تو  -

 :بغلم و با لبخند ، گفتم  يتو دمشیکش

 ..  يتو بخوا یهر چ..  ییچشم بابا -

.. تخت درازش کردم و کنارش نشستم  يرو.. دستاشو به گردنم فشرد .. اتاق ِ خودم بردمش و چراغ ها رو خاموش کردم  به

 رهیقشنگشو بهم دوخت و دستشو جلو آورد تا دستمو بگ يچشما... تخت گذاشته بودم رو آماده کرده بودم و کنار  رشیش شهیش
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 شهیمشتش گرفت و همون طور که آروم آروم از ش يانگشت ِ شستم رو تو..  مبغلم جاش داد يکنارش و تو دمیدراز کش.. 

 ...خورد ، به خواب رفت  یم ری، ش ریش

 نیا يحوصله .. کالس اومدن و درس دادن نداشتم  ي هیاصال روح.. کرد  یم اسفند ماه ، خوشحالم يو لق بودن ِ کالسا تق

کردم  یعاشقش بودم ، فرار م شهیکه هم يزیداشتم از چ.. درس بدم رو نداشتم  یمطالب به کس يکه کتابارو دور بزنم و از رو

 ... شدم  یو دل زده م

ها رو دادم  دیکتابو بستم و جواب تک تک خسته نباش... کرد ِ دانشجو ها ، به سمت ِ در کالس حرکت  لیتموم شد و س کالس

 ... از بچه ها به سمتم اومد  یکیکه 

. گفت و ازم دور شد  يدیسوالش ، خسته نباش دنیباهوش کالسم بود ، بعد از پرس ياز بچه ها یکیترم  نی، که ا یعتیشر

ِ صورت ِ  دنیبا د. کردم و درش آوردم  بمیج يدست تو. د بلند ش میگوش ي برهیرو برداشتم تا از کالس خارج بشم که و فمیک

 :صورتم نشست و جواب دادم  يرو ي، لبخند یوشِ گ شگرینما يصفحه  يخندون ِ پرند ، رو

 جانـــم ؟ -

 ؟ يچطور...  یرعلیسالم ام -

 ؟.. ؟ بابات اومد خونه ...  يتو چطور.. خوبم ..  زمیسالم عز -

 .. حدس زدم که به خاطر صحبت کردن با باباش باشه ..  اومد یگرفته به نظر م صداش

.. بعد هم رفتن کمپ .. کرد  فیواسش تعر زویراه همه چ يتو.. به خونه برسه و بعد بگه  یسوگند نذاشت حت.. اومد .. آره  -

ِ من  دنیبه د یحت اتاقش و يهست که رفته تو یدو ساعت یکیاالن هم ... بهت زده و داغون بود  یاومد خونه مثل ِ چ یوقت

 ...  ومدهیهم ن

لب  ریو با حرص از جفتم رد شد و ز رونی، نفسش رو فوت کرد ب دنمیبا د. فرهاد از جلوم رد شد  میبدم که نس یجواب خواستم

 :گفت 

 .. پررو  -

ومده بود که به چراغ بهش فشار ا یلیانگار خ... ! گفت پررو  یم یبه ک یک.. انداختم و ابروم باال رفت  یتعجب بهش نگاه با

 .. سبز زدنش جواب نداده بودم 

 .. و گوشمو به اون بسپارم  رمیفرهاد بگ میپرند باعث شد نگاهمو از نس يصدا

 هنوز ؟ یپشت ِ خط..  ریام -

 :و گفتم  ستادمیا دیدر اتاق اسات پشت

 ... با هم  میکن یحل م نمیا.. نکن  تیخودت رو هم اذ.. نباش  يزیتو نگران چ.. هستم ..  زمیآره عز -

 . بود  دایآروم نفس هاش و سکوتش پ ياز صدا نیا.. آروم شد  انگار

 ..  ياگه تو نبود..  یرعلیام یمرس -
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 :قطع کردم و گفتم  حرفشو

 باشه دختر خوب ؟..  یبه نبودنم فکر کن ستین يازیپس ن.. االن که هستم  -

 .. !چـــشم  -

 :ادامه داد  عیسراومد ،  ادشی يزیکه انگار چ بعد

 ؟..  يباهاش صحبت کرد... شه ها  یم کیداره نزد هیاحضار خیتار..  یرعلیام یراست -

،  گهیهنوز صحبت نکرده بودم و سه روز د.. صحبت نکرده بودم .. دادمش  رونیحبس کردم و بعد با صدا ب نهیس يتو نفسمو

 ..  میدادگاه داشت

 . .زنم  یامروز بهش زنگ م.. نه هنوز  -

 :لحظه سکوت کرد و بعد گفت  چند

 ؟ يندار يکار.. برم  دیاالن با.. زنم  یبعدا بهت زنگ م..  زمیباشه عز -

 :که فکر دوباره مغشوش شده بود گفتم  یآروم ، در حال يصدا با

 .. خداحافظ ... نه  -

 ي، جلو اومد و با طلبکار دنمیبا د يمهد..  سالم ِ چند نفر روبرو شدم يشدم که با صدا دیرو قطع کردم و وارد اتاق اسات یگوش

 :گفت 

 ؟ ياز تماسام جواب بد یکیبه  يوقت نکرد یعنی.. همه بهت زنگ زدم  نیا.. ! خجالت بکش واقعا  -

 :و در همون حال گفتم  نشستم

 ..  دیببخش -

 :کنارم و گفت  نشست

 ؟.. دستت چطوره  -

 . کرده بودم  میو کت قا رهنیِ پ نیِ آست ریرو ز میدست ِ زخم.. دستم اشاره کرده بود  به

 .. زخمش کهنه شده ..  ستیبد ن -

 اون شب چت شد ؟ یبگ يخوا یهنوزم نم -

 ...  گهیشد د -

 :گفت  یو حرص دیکش یآه

 ...  يافتاد یشام عروس هی نیپنج ِ فرورد..  میرو مشخص کرد مونیعروس خیتار روزید.. بذار من بگم  یول... نگو  -

 :عجب گفتم ت با

 ؟ يزود نیبه ا یعنی؟ .. واقعا  -

 : به بازوم  دیو با مشت کوب دیخند
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 ؟... بشه  یکه چ میمگه همه مثل تو ان که صد سال طولش بدن ؟ منتظر بمون..  گهیآره د -

**** 

گه جواب نداد ، صحبت ا.. زنم  یبار باشه که زنگ م نیآخر.. بار باشه  نیآخر نیرو برداشتم و با خودم عهد کردم که ا یگوش

 ... کنم به دادگاه  یرو موکول م دنشیو د شمیم الیخیکردنو ب

 .. مقابلم .. آترا .. گوشم  يبوق اول ، تو يصدا

 .. آترا قدم برداشت به سمتم .. بوق دوم  يصدا

 ..  دیآترا گونه ام رو کش.. سوم  بوق

 ...  يِ بعد بوق

 ... موهام  يدستشو برد تو آترا

 ..  بعد بوق

 ...  نمیریش يِ منقبض شده ام و آترا فک

 ... ششم  بوق

 ..  تیبود و عصبان تیعصبان

 .. ِ آخر  بوق

 :، که گفت  ينازك ِ دختر يو صدا.. صفحه رفت  يرو end callدستم که به سمت ِ  و

 ؟... بلـــه  -

 :نشوندم ، گفتم  یپام م يوکه آترا رو ر یصدامو صاف کردم و درحال.. رو به کنار گوشم برگردوندم  یگوش

 ؟..  نمتیبب شهیم -

 :گوشم نشست و آروم گفت  يبغضش تو..  دمیشن یکش دارش رو م ينفس ها يصدا

 ... در ِ خونمون دنبالم  ایب -

اعتراضش  يصدا..  دمیآترا خواست به سمتش بره که گرفتمش و سرشو بوس.. مبل  يرو قطع کردم و انداختمش رو یگوش

شدم تا آماده بشم ، رو به مامان  یکه بلند م یدستاشو آزاد کردم و در حال.. بره  یزد تا به سمت ِ گوش یست و پا مبلند شد و د

 :گفتم 

 .. گردم  یزود بر م..  ییبرم جا دیمن با.. مامان حواست به آترا باشه  -

از  مویفورا از اتاق خارج شدم و با هزار زحمت گوش،  دنیبعد از لباس پوش. رو در آوردم  میشدم و شلوار ورزش میمیِ اتاق قد وارد

 ... زدم  رونیو از خونه ب دمیآخر گونه اش رو بوس يلحظه . دست آترا گرفتم 

 :گفت  یحس بود که م هیته ِ دلم ، .. به سمت ِ آسمون گرفتم  سرمو

 .. ِ تو  دیبه ام..  ایخدا -
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بار با ذوق و  هی.. کرده بودمش  یکه چند بار ط يریمس.. کردم  یو طکه ازش متنفر بودم ر يریرفتم و مس نمیسمت ِ ماش به

ِ  يحس ِ قو هیو مملو از .. پر از آترا  يبار ، با فکر نیو ا..  تیبار با حرص و عصبان هی.. و با احوال ِ داغون  ادهیبار پ هی.. شوق 

 ...پدرانه 

 .. مکث کردم خواستم دستمو بلند کنم و در بزنم اما ..  ستادمیخونه ا در

 کردم ؟ یجا چه کار م نیا من

 ؟.. اومده بودم  دیکدوم ام به

گفتم تا بهش بفهمونم که  یم دیبا ی؟ چ..  زهیبهم نر مویکنم زندگ شیگفتم تا راض یم دیبا ی؟ چ... بگم  یبودم چ اومده

 ؟.. نداره  يازیدختر من بهش ن

 ؟.. خراب نکنه  امویگفتم تا دن یم دیبا یچ

ِ راهم انداخت و آروم  نیبه من و دست ِ ماب ینگاه.  ستادیچارچوب در ا يمقابلم تو ایکه در بزنم ، در باز شد و سان نیااز  قبل

 :گفت 

 .. سالم  -

از جانب من باشه ، در شاگرد رو باز کرد و  یحرف ایکه منتظر تعارف  نیبدون ا. رفتم  نیلب جوابشو دادم و به سمت ِ ماش ریز

زدم و از اون محله دور  رونیب کشونیتار بایتنگ و تقر يکوچه  ياز تو. ننداختم و استارت زدم  یبهش نگاه .کنارم نشست 

 ... شدم 

که به  نی، بدون ا دنهیشن يآماده  دمید یوقت. نگه داشتم و حرفامو آماده کردم  نویماش یفرع ابونیخ هی يبعد ، تو قهیدق چند

 :ردم به حرف زدن کلمات و جمله هام دقت کنم ، شروع ک

 ...  یمن مادر باش يآترا يبرا یتون یتو نم -

 :شد و گفت  رهیبهم خ خونسرد

 ؟ .. که اون شب  ادتهی... تو آوردم  یمن اونو به زندگ.. آوردم  ایدن نیمن اونو به ا.. اما مادرشم  -

 :کردم و گفتم  یپوف

 .. شیآورد ایتو فقط به دن -

 .. ، با آترا و بدون تو  ياگه نخوا.. ، کنار تو  يتو بخوا اگه.. خوام االن باشم  یم -

 دلم رو رها کرد  دمیبه دادش رس «

 صدا کرد  بویکردم و اون رق صداش

 که خستم دینشستم خودش د یپاش م به

 »وفا باز رها کرد دو دستم  یب یول

 :به فرمون و صدامو بردم باال  دمیکوب دستامو
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 ياومد ، حاضر شد ایبه دن یوقت ایآ... نداره  ازی؟ آترا به تو ن.. نه  ای یفهم ی؟ م..  گمیم یچ یمفه یم..  یباش یتون یتو نم -

اون  ای؟ آ...  یبارم که شده بغل کن هیدخترتو واسه  يکه بخوا یاون قدر حس ِ مادرانه داشت ای؟ آ ينگاه به صورتش بنداز هی

 ؟..  یبمون يموقع بخوا نکه همو يقدر مادر بود

 :گرفتم و ادامه دادم  نفس

 يبرا.. دخترت  ي؟ که برا..  یاز فکرت گذشت که باش یحت..  یهمون موقع خواست ایاما آ.. ذاشتم  یهر چند که من نم -

 ؟..  یدخترت بجنگ يو باهاش برا یباش..  شیکشوند يکه به مرز نابود یِ مرد ِ داغون یزندگ

 :زد  داد

 ..  رمیرم رو ازت بگاومدم که دخت... اما االن اومدم  -

  یمیقد قیرف ینیواسه شب نش «

 کرد  امیرنگ اون شب که چشماش س شدم

 »روزگارم عوض شد دوباره حاال اون خودش فکر برگشتو داره  حاال

 : دمیکش ادیمثل ِ اون ، کنترل صدامو از دست دادم و فر منم

خانم سارا  یخراب کن مویذارم زندگ ینم.. ِ منه  ی، زندگ یگاون زند.. منه  ياون بچه ، بچه ... اما اون دختر مال ِ منه  -

 !ذارم  ینم..  ياسکندر

 :بلند کردم و گفتم  دیتهد يدر آورد و خواست روشن کنه که انگشت اشاره ام رو به نشونه  فشیک بیاز ج يگاریِ س پاکت

 .. دختر ِ من به بوش حساسه ...  یکن یجا روشن نم نیاونو ا -

 :لباش نشست و همراه با تکون دادن ِ سرش ، گفت  يرو يپوزخند

 جهینت نیاون وقته که به ا. ده  یبود ، جوابتو م يِ قفله ا ینییهرو هیپدرش  دیکه بزرگ شد و فهم گهیدخترت چهار سال د -

 ..  یرفت یم شیاز زندگ شهیهم يبه من و برا شیداد یکه کاش م یرس یم

 .. کرد که خودش حکم کرده بود  یمحکوم م یمنو به گناه.. نداشتم  لباشو يِ پوزخند زشت ِ رو دنید تاب

 ؟ یه بود چ*ز*ر*و ه یابونیزن ِ خ هیاگه بفهمه مادرش  -

 :تر از قبل شد  حیبه جاش ، پررنگ تر و وق...  چیپوزخندش که کنار نرفت ، ه اما

باشه که نه سال ِ تمام ، اونو عشق خودت  ادتی..  يو ازش بچه دار يدیخواب یابونیزن ِ خ نیباشه که خودتم با ا ادتیاما  -

 ..  یدونست یم

 

 تو یخصوص اکران

 یشب باران کی در

 مثل من را یتواند منتقد ِ سرسخت یم
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 هیکند که نور و زاو متقاعد

 ویسنار

 .نقص است  یب

 

 میکرد يباز لمیهم ف يچقدر برا ما

 و میدیخواب چقدر

 باشد توانست ماندگار یکه م ییصحنه ها سر

 مینرفت

 

 

 

 

و  دیمنم اون قدر که با.. آره ..  دمیرو شن قتیبار ، حق نیاول يسرم تلمبار شد و برا يرو تیحرف ، عمق ِ واقع نیِ ا دنیشن با

 .. ، پاك نبودم  دیشا

وقت خوب  چیِ خودم اعتراف کنم ، ه شیخواستم پ یاگه م..  یعنی.. ، چشم و گوش بسته و خوب نبودم  دیاون قدر که با منم

 .. دخترم  يبرا.. آترا  ياما برا.. اصال خوب نبودم .. نبودم 

 .. بسازم  یکردم که براش زندگ یسع.. دخترم خوب باشم  يکردم که برا یسع.. تمام تالشم رو کردم  من

 :نگاهمو به روبرو دوختم و تلخ ، گفتم  نیهم ينداره ، برا يا دهیدونستم که حرف زدن باهاش فا یم

 یقاض دیشا..  رهیبگ میناپاك تصم يبتونه بهتر از من و تو یقاض هی دیشا..  نمتیدادگاه بب يدم تو یم حیترج.. شو  ادهیپ -

 ... بده  صیِ آترا ، خوب رو از بد تشخ یزندگ يبتونه برا

 :کرد ، که جلو رفتم و درو باز کردم  ینخورد و همچنان به من نگاه م تکون

 ... شو  ادهیگفتم پ -

 .. سرم آوار کرد  يتو مویروشن کنم ، که صداش ، تمام زندگ نویسر جام برگشتم و خواستم ماش عدب

ِ تو و دخترت  یوارد ِ زندگ يسارا اسکندر گهیبعد از اون د.. شماره حساب  نیبه ا زیبر ونیلیتا قبل از دادگاه ، پونصد م -

 .. شهینم

 .. به هم  دیداشبرد گذاشت و درو کوب يرو يکاغذ

 .. در ، به خودم اومدم  يصدا با

 .. رنگ باخته بود  ایدن ي همه
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 یکردم که دخترش رو با پول و شماره حساب عوض م يسپر یزن يرو برا مینه سال زندگ.. تابان  یعل ریام.. من ...  یعنی

 ؟... کرد 

 ؟.. کثافت غرق شده بود  يقدر تو نیا..  یعنی

 

 

 

 اما غمدار میدیخند

 پاك شود نبود که یمیگر

 اما میکرد هیگر

 گرفت یم زهیهامان جا خنده

 

 ست یبیعج يایدن

 ، دست زدند میخورد نیزم

 ، دست زدند میمرد

 ، دست زدند میشد جدا

. 

. 

. 

 

 

 چیه.. داغون نشدم .. لحظه  نیا يهم ، به اندازه  دمید گهینفر د هی يِ دستا نیکه اونو ب یزمان یحت.. وقت  چیه.. وقت  چیه

، حس  فیو کث کیقدر تار نیرو ا یسال ، سان ازدهی نیا يتو یزمان چیه.. بودم  دهیحد کدر ند نیرو تا ا یسان ریتصووقت ، 

 ... نکرده بودم 

احترام  نمونیخواستم مال ِ من باشه ، خالصانه ازش خواستم به د یکه عاشقش بودم و وقت یاون.. که من دوستش داشتم  یاون

 .. ِ امروز نبود  یسان نیبود ، ا نمونینود و نه ساله ب ي غهیکه ص ی، اون میکن غهیروابطمون ص بهتر بودن يو برا میبذار

من  شیخودش پ يحس ِ ترحم برا يدل ِ من جا گذاشته بود ، اگه ذره ا ياز خودش تو یهم داشت ، اگه حس یاگه رنگ یسان

 .. نگه داشته بود ، امروز ازم گرفتش 

از انسان بودن ،  يو منو با مفهموم تازه ا..  ختیِ منو به هم ر یسال ِ زندگ کیو  یتمام محاسبات س.. ، امروز  ياسکندر سارا

 ... آشنا کرد ! و مادر بودن 
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 نیماش يها شهیرو که به ش یآسمون لِیکرد و س یمهابا حرکت م یبرف پاك کن ، ب. گاز گذاشتم و راه افتادم  يرو پامو

 .. زد  یکرد ، کنار م یبرخورد م

 ... دردم هزار ساله مثل ِ درد حافظه  -

کت ِ چرمم  ییبارون قسمت باال يقطره ها. راه افتادم  یشدم و به سمت ِ گلفروش ادهیپ نیاز ماش.  ستادمیا یگلفروش هیِ  کنار

 .. ورد گل مخلوط شده به مشامم خ کیهزار و  ي، بو یبا باز شدن ِ در گلفروش.. اومدن  یم نییکردن و پا یم سیرو خ

 :کنم ،به سمت فروشنده رفتم و گفتم  یکه به گل ها نگاه نیا بدون

 ...  يدسته محمد هی -

 .. زدم  رونیب یحساب کردم و از گلفروش.. شدم تا آماده اش کنه  منتظر

 .. کرد  یآرومم م زیچ هیخراب بودم و فقط .. بودم  خراب

 :ضبط بلند شد  ي، دوباره صدا نیبا روشن شدن ِ ماش.. م روشن کرد نویگذاشتم و ماش میِ کنار یصندل يرو گلو

 ... دلخوشم  یفراموش يتنها به جرعه ها... تئاتر مزخرفه  هی یکه زندگ یوقت -

مرد رو  هیپدر ، حس ِ  هیدونست حس ِ  یکه م.. دوشم رو برداره  يِ رو نیتونست بار ِ سنگ یکه م ییروندم به سمت ِ جا یم

 ... درك کنه 

 

 ستمیکه ن حاال

 لباس ات را به تن کن نیباتریز

 فرش قرمز رد شو يرو از

 تفاوت باش یب ادهایبه فر و

 کن زیگوش ات را ت اما

 تیجمع يالبال من

 ...را صدا خواهم زد  تو

 يکه برگرد نیهم

 .دهم  یم کات

 

 

 

تا .. زنه  یزار م ومیکه تو آکوار یماه هی.. کنه  یام که دوست داره رانندگ یمن مست.. چالوس و راه قم  ينداره جاده  یفرق -

 .. کنه  یخودش زندگ ياشک ها يتو
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جلو رفتم و در .. که چند وقت بود ازش غافل شده بودم  یبه همون منبع ِ آرامش دمیرس..  دمیکردن ، رس یرانندگ یاز کل بعد

رو قفل کردم و شروع  نیدر ماش. داشتم بر یصندل يشدم و دسته گل رو از رو ادهیپ نیاز ماش. پارك کردم  يگوشه ا تینها

شب ِ قبرستون ، ... شب بود و .. بود  کیِ تار کیآسمون تار.. کرده بود  سیو صورتم رو خ سربارون تمام ِ ... کردم به راه رفتن 

 ..  یمالقات ِ پدرت اومده باش يمخصوصا اگه برا.. تلخ و گزنده 

سرما و .. نشستم و پاهامو جمع کردم  سیخ يسنگ ها يرو... نقبض شد شدم ، فکم م کیِ قبرش که نزد یسنگ ِ مشک به

 .. بند خورده ام  يپام ، نفود کرد به استخون ها ریِ ز یسیخ

 .. ، چند بار بهش ضربه زده بود  یکه سان.. غرور ِ مردونه و جمع شده ام  به

 ... کرده بود  سیسنگ رو خ يرو دیبارون خورده بود و اسم ِ سف.. ِ سنگ قبرش  یاهیخورده بود به س بارون

 يرو ظیاخم ِ غل هیشد به  لی، تبد تیکه فقط در نها.. گلوم  ينشست گوشه  دیبغضِ شد هی. اسمش گذاشتم  يگلو رو دسته

 .. ِ ابروهام  نیو ب.. صورتم 

 .. ِ سنگ قبرش  یاهیِ س نیب دیدرخش ی، م دی، مثل ِ خورش لشیگل بود و تابان ِ فام ریز اسمش

 :شروع کردم به حرف زدن  یآروم يبا صدا.. تولد و فوتش در حرکت بود  خیتار يدستم رو..  دمیکش یقیعم نفس

وفات  یمگه نه ؟ هنوزم از دست ِ پسر ِ ب..  يهنوزم دلخور.. ؟ هنوزم ..  یباهام حرف بزن يخوا ینم.. من اومدم بابا  -

 .. یرفت يبا چشم انتظار ... ایاون دن ی؟ بابا با چشم ِ باز رفت..  يدلخور

 :شد  یعمق صدام پر رنگ تر م ي، تو یگرفت و هر لحظه ، گله و ناراحت یاوج م.. گرفت  یاوج م صدام

تو  یکه بچه دار شدم ، بزن یتا وقت ي؟ چرا نبود.. تو گوشم  یمعتاد شدم بزن یتا وقت ي؟ چرا نبود..  یقدر زود رفت نیچرا ا -

؟ چرا ...  ينبود میزندگ یاتیح يکدوم از لحظه ها چی؟ بابا چرا تو ه.. تونم خودمو جمع و جور کنم تا ب ي؟ چرا نبود.. گوشم 

 ؟... بابا  ينبود

 ... دو سال بود که رفته بود ... بابا رفته بود .. گله نبود  يجا ، جا نیا... آروم و ساکت .. شدم  آروم

 .. بذارم  شی، مقابل ِ اقتدار پدرم ، غرور ِ بند خورده ام رو به نما نیاز ا شیب... که مبادا ...  دمیکش یم قینفس عم مدام

 ی؟ بابام برنگشتم وقت.. کنم روزامو  يِ تو سپر ي؟ چطور با عذاب وجدان ِ چشم انتظار... کنم  یدرد زندگ نیبابا چطور با ا -

طفل ِ  هی.. بچه  هیپدر ِ .. شدم پدر .. شدم مثل ِ تو  ..پدر شدم .. من برگشتم  یبابا وقت..  يتو نبود.. هم اومدم  یوقت..  يبود

 ... معصوم 

 :که خش دار شده بود ، ادامه دادم  ییِ زانو هام پنهون کردم و با صدا نیب سرمو

 يتو هم چندان خوب و پاك نبود گهیم..  يگه تو هم مثل من بود یم یزبون یامروز با زبون ب.. مادر ِ دخترم  یعنی.. دختره  -

؟ من .. گم که  یم یچ یدون یم... باهام بد تا کرد بابا  ی؟ زندگ..  ی؟ چه به خوب..  یمنو چه به پاک.. گه بابا  یراست م ..

و مواد  ادیدام ِ اعت يتو یوقت.. باهام بد تا کرد  یزندگ دمی، فهم دمید گهینفر د هی يدستا نیب روزن ِ مورد عالقه ام  یوقت

... باهام بد تا کرد  یزندگ دمیِ تو باشم ، فهم يخاکسپار ينتونستم برا یمن وقت.. بابا .. اهام بد تا کرد ب یزندگ دمیفهم.. افتادم 
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... ِ من که نه  یتا از زندگ.. پول کرد  يمادر ِ دخترم ، ازم تقاضا..  شیساعت ِ پ هی نیمکه ه.. باهام بد تا کرد که امروز  یزندگ

 ... ِ دخترش بره  یاز زندگ

هم واسه بچه  شویپدر حاضره زندگ هیکه  یدون یم..  يتو خودت پدر بود... بابا .. اما ... دخترم قمار کنم  یسر زندگ دینبا من

 .. دم  یم مویزندگ.. آره .. باشه  شمیپ شهیهم يدخترم برا... دم تا آترام  یم مویزندگ.. دم  یم مویبابا من زندگ.. اش بده 

سرمو بلند کردم و نگاه ِ کدرمو ... شونه ام نشست  يرو یدست.. بارون هم قطع شده بود .. د باد بو يفقط صدا.. کردم  سکوت

 :دوختم به مرد ِ مقابلم 

 ؟ يخوا یم.. دارم  یمن صندل...  سهیخ نیآقا زم -

 :کردم ، بلند شدم و بعد ، رو به مرد گفتم  یم لیآخر فاتحه رو تکم يکه چند جمله  یحال در

 ..  رمیمدارم ..  یمرس -

 

 

 مـُرده ام یکودک در

 اش  یکه معکوس آتش زده باش يگاریِ س مثل

  سوزدیو نه م کندیم یکه نه زندگ يگاریس

 راههیب يابتدا همان

 .ردیمیم

 رهیخ یاونم مثل من به اتاق خال. گرفت  یکرد و آروم نم یبغلم ورجه وورجه م يآترا تو. انداختم  یِ اتاق نگاه واریدر و د به

 ... ِ آترا بود  یو زندگ شیها به خاطر آسا نیتمام ِ ا.. به خاطرِ آترا بود . و از اتاق خارج شدم  دمیکش یآه. ود شده ب

 :هال داد زد  يکارگر اومد که از تو يصدا

 ؟ می؟ ما بر..  گهیآقا تموم شد د -

 : که بشنوه جواب دادم  يبلند ، طور يصدا با

 ... کنم  یشت سرتون حرکت ممنم پ دیشما بر.. آره تموم شده  -

 .. چشم آقا  -

 . و درو قفل کردم  رونینگاه رو به خونه انداختم و بعد ، زدم ب نیخونه خارج شدن و منم پشت سرشون ، آخر از

مامان  يِ خونه  کیدانشگاه باشه ، هم نزد کیاجاره کردم که هم نزد کتریآپارتمان کوچ هیبه جاش . رو فروخته بودم  خونه

 یکه م یگوشه از اون پول هی، اما  دیرس ینم ایِ سان يِ مادر متیهر چند فروش خونه به ق... تا رفت و آمدم راحت تر بشه  نایا

 . کرد  اهمکار فر نیشد با ا یخواست رو م
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 هیبازم  گذاشتم روش ، یدو سالم رو هم که م نیتمامِ پس انداز و کارکرد ِ ا. چه کار کنم  دیدونستم با یاش نم هیبق يبرا

خواستم  یم.. فروش خونه هم خبر نداشتن  ي هیاز قض یهنوز حت یعنیداد به حامد بگم ،  یغرورم اجازه نم.. مقدار کم داشتم 

 يمشتر. کردم  یامروز عصر پول نقد رو حاضر م دی، فردا نوبت دادگاهمون بود و با دمهمه کارو کردم بهشون خبر ب یوقت

 نیهم يتو.. تر بدمش تا فروش بره  نییپا یاصل متیهم مجبور شدم از ق نیهم يشد برا ینم دایخونه پ يدست به نقد برا

 .. جمع کنن و ببرن به اون خونه  وزنصف ِ ر يتو لویکردم تا وسا دایکردم و چند تا کارگر پ دایخونه پ هیمدت هم 

اتصال  يپرند ، دکمه  يشماره  دنیبا دزنگ خورد ،  میروندم که گوش یم دیجد يداشتم به سمت خونه  ونیِ سر کام پشت

 :رو زدم 

 ؟.. جانم  -

 ؟ یی؟ کجا..  ریشد ام یچ -

 .. وقت ندارم  ادیز..  یپوال رو جمع و جور کنم و بدم به سان دیبعدشم با..  دیجد يرم خونه  یدارم م -

 :کرد و بعد از چند لحظه گفت  یمکث

 .. ازیاگه پول ن..  نیبب..  ریام -

 :گفتم  تیکردم و با عصبان قطع حرفشو

 ..نکن  میعصبان.. ، گفتم بس کن  یچند بار گفت.. بس کن پرند  -

 :و گفت  دیکش یآه

 ... دنبال کارات  يو مراقب آترا باشم تا تو بر سمیباال سر کارگرا وا امیحداقل بذار ب یول.. باشه  -

 :خوشحال شدم و گفتم  شنهادشیپ از

 ...  سیپس آدرسو بنو.. خوبه  -

پرهام . بود  ریدرگ یچند روز حساب نیا ياونم تو. بعد از قطع کردن تماس به فکر فرو رفتم . بهش دادم و قطع کردم  آدرسو

 دید یپرهام رو که م. شد  یم یرفت باال و عصب یدائما فشارش م. پدرش اصال خوب نبود  تیمرخص شده بود اما وضع

 .  دیرس یکرد و به هر دوشون م یخونه رو کنترل م طیتمام شرا دیاب. د پرند هم فشار روش بو. شد  یحالش بدتر م

خونشون رفت و  يچند وقت ، تو نیکه ا دمید یدرست نم. پدرش و باهاش راجع به پرهام صحبت کنم  شیخواستم برم پ یم

 ...  ششیسر پ هیآمد داشتم و حاال که اومده نرم 

گوشه  هیبغلش کردم و . خوابش برده بود  شیصندل يآترا رو. رگرا مشغول شدن به خونه ، درو باز کردم و کا دنیاز رس بعد

 نایبا خودم گفتم کاش به مامان ا. حوصله اش سر رفته بود  یاونم با من حساب... نشه  داریتا سر و صدا بهش نرسه و ب ستادمیا

 .. و اونور بکشونم  نوریرو با خودم ا تراگفتم تا حداقل مجبور نباشم آ یم

. از حامد پول بخوام  دیکردم که چطور با یفکر م نی، به ا ادیبود و منتظر پرند ؛ تا ب ستادمیطور که باال سر کارگرا وا نیهم

دادگاه و اون جا همه  دیبذار بر گهیکنه و م یخوام ، مخالفت م یم میِ پاش از زندگ دنیو بر ایسان يمطمئن بودم اگه بگم برا
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 لیِ مخالف ِ م يفکر کنم که دادگاه را نیدرصد هم به ا کی یخواستم حت ینم.. خواستم  ینم نویااما من ...  دیحل کن زویچ

 .. و دردسراش رو تحمل کنم  ایهم سان گهیِ د یمدت طوالن هیدادگاه ، مجبورم  میدونستم که اگه بر یم.. من داشته باشه 

 یلیخ یسان.. به آرامش داشتم  ازیخسته بودم و ن.. بودن و نبودنش همه کلنجار رفتن با  نیخسته بودم از ا.. بودم  دهیمن بر اما

باخته  یبه سان یلیمن خ.. همه رو ازم گرفته بود .. غرورم رو .. رو  میزندگ.. آرامشم رو .. ازم گرفته بود  یلیخ.. ازم کنده بود 

 .. وقتش بودم ببرم .. بران کنم ِ دخترم ، تمام باخته هام رو ج یشگیبود که با گرفتن ِ هم تشحاال وق.. بودم 

 :پرند از فکر خارج شدم  يصدا با

 !پدر  يسالم آقا -

 :دادم ، گفتم  یزدم و همون طور که باهاش دست م يلبخند

 .. ! يشد دایکم پ.. ! سالم دختر خانم  -

 :لب نشوند و گفت  يرو یمحزون لبخند

 .. کنم  یم یدارم کوتاه یلیشم و کمک حالت ؛ اما خکنارت با طیشرا نیا يتو دیدونم که با یم.. دونم  یم -

 :ِ ابروهام نشوندم  نیب يظاهر یفشردم و اخم دستشو

 ؟.. دختر خوب  هیچه حرف نیا -

 :که از اون فکر خارجش کنم ، به خونه اشاره کردم و گفتم  نیا يبرا بعد

 ؟..  يپسند ی؟ م.. چطوره  -

 :به اطراف کرد و گفت  ینگاه

 .. قشنگه  یلیخ ..اوهوم  -

 :ادامه داد  طنتیابروهاشو باال داد و با ش بعد

 .. تو کال قشنگه  ي قهیهر چند سل -

 :و گفتم  دمیخند... بعد با دست به خودش اشاره کرد  و

 .. !اون که بـــله  -

 :، آروم گفت  دشیبوس یرو از دستم گرفت و همون طور که آروم م آترا

 یبستن میدنبالمون بر ایبعد شما ب..  میمون یجا م نیخانم کوچولو هم ا نیمن و ا.. ارات برس شما برو به ک.. خب استاد  -

 .. ! میبخول

 :زدم و گفتم  يلبخند

 ..چــــشم  -

کرد ،  یکه خودشو کنترل م یو در حال رونیحامد نفسو داد ب.  نییبه صورت ِ متفکر ِ حامد کردم و بعد سرمو انداختم پا ینگاه

 :گفت 
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 ؟..  يرا قبل از فروش خونه با من صحبت نکردچ -

 :گفتم  یآروم يدستمو مشت کردم و با صدا... منقبض شد  فکم

 .. پولو بهش بدم  دیامروز عصر با.. وقت نداشتم  -

 :اوج گرفت  یشده بود ، صداش کم یکه عصبان حامد

 نده ؟ تیبازوجود داره که  ینی؟ چه تضم.. برات وجود داره که برنگرده  ینیچه تضم -

 :ابروهام نشست و گفتم  نیب یظیِ غل اخم

 .. بده  میذارم باز یمن نم -

 :کرد ، گفت  یمتر م شیعصب يکه طول ِ دفترشو با قدما یشروع کرد به قدم زدن و در حال کالفه

 .. ده  یم تیداره باز یعنیبهش ،  يبد يخوا یو م یفروخت تویکه زندگ نیهم -

 :مه داد مقابلم نشست و ادا بعد

 ؟..  هیقصد اون چ یفهم یتو چرا نم -

 :مبل بلند شدم و گفتم  ياز رو. هامو فشردم  قهیبه سرم گرفتم و شق دستمو

 ..  یخواد بحث کن ینم گهید.. کنم  یجورش م یشکل هیخودم به .. حامد من وقت ِ فکر کردن ندارم  -

 :و برم گردوند  شونه ام گذاشت يکه دستشو رو رونیاز اتاق بزنم ب خواستم

 ..  نمیبب نیبش ایب..  ریبس کن ام -

 :بعد هم امضا کرد و چکو به سمتم گرفت . و مشغول نوشتن ِ مبلغ شد  دیکش رونیکشو ب يچکش رو از تو دسته

 ..به حساب ِ من  زیحسابته ، بر يکه از فروش خونه تو ی، بعد اون پول یبدش به سان..  ونهیلیپونصد م -

 يهمون موقع هم که برا.  رمیخواستم ازش بگ یکه خودم ازش خواسته بودم ، اما نم نیبا وجود ا..  رمیبگنداشتم  دوست

اون و آوا . بود  ختهیمدت اعصابم بهم ر هیرو بهم داده بود ، تا  يپدر يها ییاز سهمم از دارا یقسمت هیِ خونه ام ،  دنیخر

 ... اصال به سهم االرثشون دست نزده بودن اما من 

 .. لعنت به تو ..  یبه تو سان لعنت

 :لب گفتم  ریاز دستش گرفتم و ز چکو

 .. داداش  یمرس -

 :شونه ام زد و گفت  يرو دستشو

 ؟ .. کنم پسر  یپشتتو خال شهیاما مگه م..  ستمیکارت موافق ن نیهر چند با ا -

 

 

**** 
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 یگوشم که م يآوا تو يصدا.. تخت  يرو دهیخواب ينگاهم به فرشته .. لبم  يمحزون رو يلبخند.. دستم  يتست تو جواب

 :گفت 

 ..چقدر معصومه  -

 :کرد و دستمو فشرد  کیبه بازوم نزد سرشو

 ؟..  يبذار يخوا یم یاسمشو چ -

 :لب باز کردم به صحبت باهاش .. بعد از هشت ماه .. به آوا انداختم  ینگاه

 .. آتــــرا  -

 :کرد  زمزمه

 ؟..  یچ یعنی -

 ... یرعلیِ من ِ ام یفراموش يبرا یآتش یعنی.. تابان  یرعلیام يبه تمام ِ گذشته  یشیآت... آتش  یعنی -

 :فشرد و گفت  بازومو

 .. کنه  تیداداشمو اذ یذارم کس یوقت نم چیه... ذارم  یوقت تنهات نم چیه.. وقت  چیجا به بعد ، ه نیاز ا -

 .. از پشت ِ سرمون اومد  ینسا يبگم که صدا يزیو خواستم چ دمیسرشو بوس يرو

 ریتخت بندازه ، ز يرو يبه فرشته  یکه نگاه نیبدون ا. مرخص شده بود .. نگاهش نشست  يعقب برگشتم و نگاهم تو به

 :لب گفت 

 .. ِ اون خونه هم دادم به مادرت  دیکل..  رمیمن دارم م -

 :تکون دادم و گفتم  يسر

 ..  نمتینب گهیبهتره که د... خوبه  -

 .. بعد هم پشتشو کرد و رفت .. کرد  یلب خداحافظ ریانداخت و ز نییپا رشوس

 ..  نیهم

 ..  دیِ عشق ِ ما ، همون لحظه بود شا انیپا

 ..  دمشید گهینفر د هیآغوش  يکه تو يلحظه ا نه

ما دو نفر ، جون  يپا ریشد و ز زیر زیر... خرد شد .. عشقمون شکست .. من رفت  يلحظه که بدون نگاه کردن ِ آترا همون

 ...  میکه دو نفره راه انداخته بود یفیِ کث يبه باز... داد 

 :گفت  آوا

 ..  امیو م رمیگ یمنم آترا کوچولو رو از پرستار م..  نایو ا مارستانیب ي نهیهز يتو برو برا ریام -

 ... امروز ، دخترم رو به خونه ببرم قرار بود ... آخر  يکردم تا برم دنبال ِ کارا یگفتم و راهرو رو ط يباشه ا آروم
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تخت ِ . آترا درست کرده بودن  يشدم که مامان و آوا برا ی، متوجه ِ اتاق میدیرس یوقت.. نشد  داریبه خونه ، آترا ب دنیرس تا

 :ِ اتاق گفتم  دنیبا د. اتاق بود  يکه تو يِ بچه گونه ا لیو وسا کیکوچ

  .. میمون یجا نم نیاما ما ا..  یمرس -

 :شد و گفت  رهیمتعجب به من خ مامان

 ؟ يبر يخوا ی؟ کجا م..  یچ یعنی؟ ..  یچ -

 ..  دمیخونه خر هی... خودمون  يخونه  میر یم -

 :باز گفت  یبا دهان آوا

 ؟ يمامان رو تنها بذار يخوا ی؟ م...  یتنها باش يخوا یم یعنی؟  هی؟ خونه چ..  یچ یعنی -

به دل شکسته شدنش فکر نکرده ... ِ مامان فکر نکرده بودم  ییبه تنها.. جاش فکر نکرده بودم  نیبه ا. انداختم  نییپا سرمو

 .. بودم 

 :آوا گفت ..  رونیبغض کرد و از اتاق رفت ب مامان

خونه زنده  نیا يِ تو و بودنت تو دیاون به ام...  يکرد یکاش با مامان مشورت م..  ریام یگفت یم يزیچ هیکاش قبلش  -

 ...  شهیتنها م یلیخ يتو که بر.. اس 

 يداریبشه تا صورتش رو موقع ِ ب داریدوست داشتم ب. و ساده اش خواب بود  کیتخت ِ کوچ يآترا رو. از اتاق خارج شد  بعد

 .. کنار تختش نشستم و شروع کردم به فکر کردن . نگاه کنم  ریس

 ... چطور باشه  دیام ، با یاز امروز ِ پدرانگ که

منم .. باهاش بکن  يخوا یم يبود به حسابم و گفت هر کار ختهیر..  دمیکه حامد از سهمم کنار گذاشت خر یو با پولر خونه

 ..ساختم  یاش رو خودم م هیکردم و بق یشروع م نیاز هم دیبا.. بود  نیکه به سرم زد هم يتنها فکر

 .. ِ خودم  يدستا با

 ... ِ دخترانه و پدرانه  یزندگ هی يبرا ..ِ دو نفره آماده شده بودم  یزندگ هی يبرا

 ...  دمیدخترم کش يبه گونه  یدست

 .. غرق ِ لذت شد  وجودم

 .. عشق نبود  اگه

 ... نبود  يهمسر اگه

 .. دخترم نبود  يبرا يمادر اگه

 .. که بود  خودش

 .. ِ نوزاد بودنش که بود  عطر

 ..ِ حضورش که بود  آرامش
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 شیشونیبه پ مینیب. کردم و چشمامو بستم  کیسرمو به سرش نزد.. رو تر کرد  کشیکوچ يلب هاآورد و  رونیِ زبونشو ب نوك

 .. همون حالت موندم  يچند لحظه تو... برخورد کرد 

 ... دادم  ینم..  ایبه تمام ِ دن.. حس رو  نیا..  من

از خودم بود و ... م که متعلق به خودم بود داشت يزیچ ایدن نیا يتو.. بار هم که شده  هی يبرا.. که انگار  یحس ِ قشنگ نیا

 .. باهام بمونه  شهیقرار بود هم

 .. تنهام بذاره  نه

 .. کنه  انتیبهم خ نه

 ... باعث بشه غصه بخورم  نه

 .. تابان  یرعلیام يقرار بود وجود ِ پاکش ، بشه مرهم تمام زخم ها انگار

 

**** 

 

 :و کاغذو انداختم مقابلش و محکم گفتم  چک

 .. امضا کن  -

تا متن ِ  دیطول کش هیچند ثان. شد که پولو آماده کردم  یانگار باورش نم. به کاغذ انداخت  یدهانش رو قورت داد و نگاه آب

 ... کاغذ رو بخونه 

 .. صورتش نشست  يرو يپوزخند

 ؟..  يکه فکر همه جاشو کرد نمیب یم -

 ... زدم  يزهرخند

... خانم  ایمن تو رو بزرگ کردم سان... شناسم  ی، من دو برابر تو رو م یهر چقدر منو بشناس بدون که نویا..  يخانم اسکندر -

 ... ! ستین یِ کم زیده سال چ! 

 :و گفت  دییهم سا يرو دندوناشو

 ؟.. اگه امضا نکنم  -

 .. شد  یونیلیاز چک ِ پونصد م یخال اطشونیح يِ تو یمیتخت ِ س. شدم و چکو برداشتم  خم

 ...  نمتیب یدادگاه م يصبح تو فردا -

 :برگردم که صدام زد  خواستم

 ...  یرعلیام -

 :بهش انداختم و گفتم  يرینگاه سرد و پر از تحق..  برگشتم
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ارزه که االن  ینم يدی؟ د.. ارزه نه  ینم يدید..  يحساب کرد ینشست هیچند ثان نیهم يتو.. حساب کتابت خوب شده  -

تابان و  ي، دور خانواده  استیدن ایبرگه رو امضا کنم و ضمانت بدم که تا عمر دارم و دن نیاگه ا یگفت ؟ با خودت..  يرینگ نویا

 ؟.. ؟ هان ... آترا نرم ، بهتره برام 

 . ِ متن کرد و بعد کاغذو به سمتم گرفت  ریز ییامضا. با زبونش تر کرد و بدون جواب دادن به من خودکارو برداشت  لباشو

 ؟.. . يشد یراض -

 .. زدم و کاغذو گرفتم  يپوزخند

 .. ! خانم  یباش یراض دیکه با ییتو نیا -

 :صورتش پرت کردم و گفتم  يتو چکو

 ... کنه  اتیاقتیل یقدر خرجِ ب نیا شهینم دایمثل ِ من پ یکس گهیِ مادرانه هات خوب حال کن که د متیبا ق -

 .. ببرم  ادیرسو از آد نیا شهیهم يکردم برا یو سع رونیخونشون زدم ب از

 ... گرده  یوقت به سمت ِ آترا برنم چیه يکرد سارا اسکندر یکه حکم م يو کاغذ ِ امضا شده ا.. من بودم و آترا و پرند  حاال

 ...  ایبه اسم ِ سان ي، بدون دردسر میادامه دادن ِ زندگ يبرا يقرارداد

 ... حفظ ِ آرامش ِ آترا  يبرا يقرارداد

 ... تو نشسته  يامروز ، روبروکه  يمرد نیا «

 که خورده را در دست گرفته ،  ییِ ضربه ها نی، کوله بار ِ سنگ گاریس يمرد که جا نیا

 ،  شانیِ حال پر نیمرد ِ خسته و در ع نیا

 .. کرد  رییتغ

 ...  شیایبه تمام ِ دن يدیو کوب یاش را هدف گرفت شهیکه ر.... تبر  نیهمان آخر از

 .. کرد و شد  رییتغ

 »... دهد  ی، نم پس نم تیها یزگ*ر*در مقابل ِ ه.. که نه  تیها یکه امروز ، در مقابل ِ زنانگ یکس

قرار  گهیفکر بودم که د نیبه ا. وجودم نشسته بود  يتو یبیِ عج یحس ِ راحت.. گار گذاشتم  يشدم و پامو رو نیماش سوار

 .. فکر  نیو چقدر خوشحال بودم از ا..  نمشیبب ستین

 .. بود  یبیعج يایدن چه

 .. کردم  یم يرسوندم و از عشقش هر کار یسال ِ تمام ، با فکر و حضورش ، شب رو به صبح و صبح رو به شب م نه

 .. امروز  اما

 .. چقدر خوشحال بودم  دنشیند يبرا

 بود ،  یبیعج يایدن

 ..  دنیهمه ضربه خوردن و بد د نیاز ا بعد
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 .. ! یچ یعنی» خوب « بودم که  دهیفهم

 

***** 

 :گفت  یبا حالت عصبان حامد

و  يدیهمه بد د نیا..  يکرده ا لی؟ پسر تو تحص..  یرعلی؟ آره ام.. تموم شد  گهیکاغذ و بعد د کهیت هی نی؟ هم..  نیهم -

 ؟ .. سمتت  ادینم گهی، د یخشک و خال يامضا نیبا ا یکن یواقعا فکر م یعنی..  يدیکش

 :و گفتم دستام گرفتم  نیب سرمو

 ؟.. چه کار کنم  یتوقع داشت -

 :و گفت  دیخند یعصب

 .. کنم  یحل م شویبرم خودم بق یکاغذو م نیا.. ندارم  یتوقع چیمن از تو ه...  یچیه -

 :مبل بلند شدم و گفتم  يرو از

 ؟..  یچه کار کن يخوا یم -

 :برداشت و گفت  زیم يرو از رو برگه

 .. کنم که پس فردا دبه نکنه  شیقانون نویا...  يزیچ يمحضر هیاون دختره رو ببرم  -

 :اومد و گفت  رونیمحدثه از آشپزخونه ب. و به سمت ِ در رفتم  دمیکش یپوف یعصب

 ؟.....  ریکجا ام -

 :باز کردم و گفتم  درو

 .. خداحافظ .. کار دارم .. برم  دیبا -

جا باهاش صحبت کرده بودم و گفت که  نیا امیکه ب نیقبل از ا. م پرند رو گرفت يزدم و شماره  رونیب نایحامد ا يخونه  از

 ... گردن  یو م رونیب رهیبعد هم گفت با پرند م. کار کارگرا تموم شد و رفتن 

 ؟ ریجانم ام -

 ؟ زمیعز نییکجا -

از  ویواست گوشخ یزد و انگار م یاومد که پرند رو صدا م یآترا م يصدا.. شدم و استارت زدم  نیموقع سوار ماش همون

 ...  رهیدستش بگ

 ..  میا( ... ) پارك  يما تو -

 ... دنبالتون  امیم گهیربع د هیپس همون جا بمون من تا  -

 ... باشه  -
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چند وقت هردوشون به خاطرم زجر  نیا..  رونیخواستم امشب ببرمشون ب یم. قطع کردم و به سمت پارك روندم  ویگوش

 ... بشن  تیخواستم اذ ینم.. باشه  نمونیم فقط و فقط آرامش بخواست یم گهید. بودن  دهیکش

 .. من بودن  يتنها دغدغه  گهیو آترا ، االن د پرند

.  نیبه سمت ماش انیکه دست تو دست هم دارن م دمشونیبعد از چند لحظه د.  انیو زنگ زدم تا ب ستادمیپارك ا مقابل

..  دیدو نیدفعه دست پرند رو ول کرد با خنده به سمت ماش هی. خورد  یم یفیق یآترا داشت بستن. لبم نشست  يرو يلبخند

 ..  فتهیوقت ن هیپرند هم از پشت دنبالش بود و مراقبش ؛ که 

به  دیمال شویبغلم و تمام بستن يتو دیپر شیآترا با بستن.. بغلم  يتو ادیدو زانو ، منتظر شدم تا ب يشدم و رو ادهیپ نیماش از

 ...  رهنمیپ

 :نده عقب گرفتمش و گفتم خ با

 ؟..  يرو چه کار کرد یینگاه بابا..  طونیدختر ش يآ -

 میرفت نیبا خنده به سمت ماش. خنده و آترا رو از دستم گرفت  ریپرند زد ز.. بود  ختهیصورتم ر يهم رو شیاز بستن یقسمت هی

 . کرد  کیدر آورد و به لبم نزد فشیاز ک یمالدست. کرد و کنارم نشست  ریجا گ شیصندل يپرند آترا رو رو.  میو سوار شد

 .صورتم رو پاك کرد  يِ رو یشد و بستن رهیبهم خ یحالت خاص و لبخند قشنگ با

 .. داد  یم تیرضا يو بو دیخند یچشماش هم م.. شدم  رهیصورتش خ ينقطه  نیتر ییتماشا به

 ... چشما  نیدل بسته بودم به ا من

 ... حت کننده ، کنار رفته بود ِ پر از مکر و نارا یعسل اون

 ...روبروم ... جا بود  نیا یِ واقع عشق

 یبودن ، نم نیدر قبال ِ ا يزیکه انگار ، واقعا از بودن با من ، خوشحال بود و چ... معصوم و پر از خنده  يچشما نیا يتو

 ... خواست 

 شود یجا م نیهم بهشت

 میرو برو ینیبنش

 میدرست روبرو درست

 يبخند

 ات بشوند و هیسا ایدن يدرخت ها يه هم و

 ات هیهمسا

 یباش میروبرو درست

 ! یپاط یهم که جمع شده ان و قاط لی؟ تمام لباسا و وسا.. چه کار کنم  فیِ کث رهنیپ نیبا ا دیخب حاال من با -

 :و گفت  دیخند پرند
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 . ..فقط ... کن و بپوش  دایپ يزیچ هیمنو برسون خونه بعد برو .. نداره  بیع -

 :هوا تکون داد و گفت  يتو انگشتشو

 ...  رونیب میدنبالم و بر يایکن که بعدش ب پیخوشت -

 :فشردم و گفتم  دستشو

 ... به چشم  يا -

 :بشه که گفتم  ادهیخواست پ. نگه داشتم  نویخونشون ماش در

 ..پرند  -

 :و گفت  برگشت

 جــانم ؟ -

 ...کردم  کیگرفتم و به لبم نزد دستشو

 .. مییاالن فقط ما.. تموم شده  زیچهمه  -

 :لبش نشست و گفت  يرو یقشنگ لبخند

 ... فقط ما سه تا .. اوهوم  -

 ؟ ... ؟ فقط ..  میما سه تا بود.. جمله  نیاز ا دمیترس

 :به زبونم اومد  یشد که سوال یدونم چ ینم

 ؟.. ؟ فقط ما ..  گهید يا يپنهون کار چیبدون ه..  یدروغ چیبدون ه -

 .. ! بودن  یچشم ها کاف نیِ من ، هم نانیاطم يبرا.. بود  یکاف نیهم.. بست و باز کرد  ماشوچش

 :با تعجب گفت  دنشیبا د. خواستم بهش بدم رو در آوردم  یکه م يزیو چ بمیج يکردم تو دست

 ؟ هیچ نیا -

 :دستش و گفتم  يتو گذاشتمش

 ..  شهیل ِ هردومون مما گهیکه تا چند وقت ِ د يخونه ا.. ِ خونه  دیکل -

 ..  دمیکش یآه. شد  ادهیپ نیکرد و از ماش یبعد از چند لحظه آروم خداحافظ. انداخت  نییهاش رنگ گرفت و سرشو پا گونه

اما . داشتم  نانیاز کار امشبم هم اطم. خواستم بکنم مطمئن بودم  یکه م ياز کار. احساس ِ پرند و خودم مطمئن بودم  از

 .. تونه باشه  یم یدونستم که جواب اون چ یهنوز نم.. ه اسم ِ پدرش وجود داشت مانع ب هیهنوز 

 ... حس ِ خوب  هی.. شروع تازه  هی..  دیجد يخونه  هیاز امروز ، . کردم  یقفل چرخوندم و پشت در مکث يتو دویکل

 »بمونه ؟  داریقراره پا یعنی «
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.. حس ، فدا کرده بودم  نیرو به خاطر ا زهایچ یلیخ. داد  یو شو م داشت و مغزمو شست انیسرم جر يبود که تو یسوال نیا

نه .. خونه رو  نینه ا.. رو  یزندگ نینه ا.. از دستش بدم  یخواستم به راحت ینم... جا برسم  نیها گذشته بودم تا به ا یلیاز خ

 .. .به نگاهش وابسته شده بود  میکه زندگ ینیریِ ش انآخرالزم... و نه .. آترا رو 

 ... درو پشت سرش بستم و با بهت به خونه نگاه کردم . داخل  دیآترا دو. کامل باز کردم و وارد شدم  درو

 يپرده ها رو.. هال جا گرفته بودن  يمبل ها تو.. شده بود  دهیخونه چ... خودش بود  يسر جا زیهمه چ... شد  ینم باورم

 . ..ها پهن شده بودن  یقال.. مبل ها بودن  يدسته 

تخت  يتا شده بودن و رو یلباس هام همگ.. بزرگ اتاق جا گرفته بود  يِ پنجره  ریتخت ز.. برداشتم به سمت ِ اتاق  قدم

 ...برش داشتم . بود  دهیچسب یادداشتیاتاق ،  ي نهیآ يرو. جلو رفتم . بودن 

 یکنارم که هست «

 شود یهم مثل من دستپاچه م زمان

 پرند یم یکیها دوتا  عقربه

 يرو یکه م نیهم اما

 بدهم دیساعت را هم من با يها یدستپاچگ تاوان

 » …تو یب يها هی؛ ثان رندیگ یرا م جانم

ساعت نشده دلم براش تنگ شده  میشد که هنوز ن نیا ادآورینرمش  يصدا. در آوردم و شماره اش رو گرفتم  بمیاز ج مویگوش

.. 

 ؟ یرعلیجانم ام -

 ... من  يپرنده  -

 :گوشم نشست  يمانندش تو غیج يصدا

 !نگو پرنده ..  ریامــــ -

 ..دادم  هیتک زیو به م دمیخند

 ؟ زمیعز يآخه ؟ چرا خودتو خسته کرد یخونه رو مرتب کن يوقت کرد یک -

 :رنگ آرامش گرفت و گفت  صداش

لباساتم اون ..  مینه رو مرتب کردبعدشم با آترا خانم خو.. تو اتاقا  میکرد ریها رو جاگ لهی؟ به کمک کارگرا وس هیچ یخستگ -

 .. !تا کرده 

 .. قربون ِ دختر بابا برم من  يآ -

 :اضافه کردم  طنتیش با

 ... طور پرنده کوچولوم  نیو هم -
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 :خنده اش رو پنهون کنه و گفت  نتونست

 .. ! يبـــَد یلیخ -

 :آترا باعث شد حواسمو به سمت اون جمع کنم  يصدا

 ..جا  نیا ایب ییبابا..  ییبابا -

 :گفت  پرند

 .. شب منتظرتم ..  ییبرو بابا -

 :لبم نشست و گفتم  يرو يلبخند

 ... مراقب ِ خودت باش .. دلم  زیباشه عز -

 

**** 

دختر  هینگاه ِ  يبعد از سالها ، دوباره مهم شده بود برام که تو. شدم  رهیخ نهیآ يتنم کردم و به خودم تو یِ اسپرت یِ مشک کت

 ... داشته باشه  یکه کنارم احساس خوب..  امیدختر به چشم ب هی يکه برا... م خوب باش

بعد از دو سال ، گذاشته .  دمیبلند شده ام کش یکم يموها يتو یرو صاف کردم و دست رهنمیپ ي قهی. زدم  نهیآ يتو يلبخند

 .. سانت فرا تر بره  هیبودم اندازه شون از 

 چیرو ه اقیاشت نیا.. بود  یبرام باور نکردن اقیهمه اشت نیا. برداشتم و باهاش دوش گرفتم رو  میِ تلخ و دوست داشتن ادکلن

 ..باشم  یخواستم با سان یم یوقت یحت.. وقت نداشتم 

 ... مال ِ خودم کنم  شهیهم يرو برا یخواستم سان یم یوقت یحت

 .مثل فرشته ها شده بود  شیفرفر يو موها دیبا اون لباس ِ سف. اتاق خارج شدم و آترا رو بغل کردم  از

 .. !دختر گلم  يچقدر خوشگل شد -

 . بعد هم قهقهه زد .  دیگونه ام گذاشت و بوس يسرخ و کوچولوشو رو يلبا

 .. حاال نوبت ِ منه ..  یمرس.. اوووم  -

 .  میلب نشوندم و با هم از خونه خارج شد يرو يلبخند.  دیو دستاشو بهم کوب دمیموهاشو بوس يرو

 نیکه بهش اصرار کردم برم دنبالش قبول نکرد و گفت با ماش یهر چ. سمت ِ رستوران  رهیزنگ زده بود و گفت خودش م پرند

 .  ادیآدرس رو بهش دادم و قبول کردم که خودش ب یتیبا نارضا.  ادیِ خودش م

و  دمیکش یقینفس عم. شدم  ادهیو پ پارك کردم نویماش.  دمیموندن باالخره به رستوران رس کیتراف يساعت تو هیاز  بعد

نگاهم به . ام ، دست آترا رو گرفتم و وارد رستوران شدم  گهیبا دست ِ د. رو محکم تر گرفتم  یدسته گل ِ رز ِ قرمز و مشک

. و انگار قصد نشستن دارن  ستادنیا زیکه دو نفر کنار م دمیبا کمال ِ تعجبم د.  دیکه رزرو کرده بودم چرخ يزیسمت ِ م
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و ... دختر ، پرنده  نیکردم که ا یحس م شتریشدم و هر لحظه ب یتر م کیهر لحظه نزد. تنگ شد و جلو رفتم  یچشمام کم

 ... اس  بهی، چقدر غر ستادهیکه مقابلش ا یکس

 يزیچ اومدم. هوا تکون داد  يکه حواسش به من باشه ، دستشو تو نیپسر بدون ا. بودم  دهیبهشون رس بایتقر. تر کردم  لبمو

 :بگم که صداش بلند شد 

 .. اما من دوستت دارم  -

 :آترا بلند شد  يصدا. و مشتش کردم  دمیاز دست ِ آترا کش دستمو

 .. پـَ پـَ  -

 ایموقع ،  یدستم و حضور ِ ب ينگاهش خشک شده بود به دسته گل ِ تو. به من دوخت  شوییایو نگاه ِ در دیبا بهت چرخ پرند

  ..به موقع ام  دمیشا

 دمیفهم یم.. نبود  یاما حرف... بگه  يزیچند بار لباشو با زبون تر کرد تا چ. به پرند زل زده بود  جیِ من و آترا ، گ دنیبا د پسر

 .. کنه  ینم دایپ يکه کلمه ا

 .. چه کار کنم  دیبار با نیدونستم ، که ا ینم یحت.. خورد  یسرم تکون نم یحت

 .. اولم نبود  بار

 .. شکست رو باور نداشتم  نیمن ا... دم اما اولم نبو بار

 .. رو قبول نداشتم  یچیه... نتونستم ، قبول نداشتم .. محکومش کنم  نتونستم

 جا چه خبره ؟ نیا -

 ..  دیکوب یتر م دیکه شد یشد و نبض یکه هر لحظه محکم تر م یو از مشت.. خودم متعجب شدم  يِ صدا یگرفتگ از

 : دینال پرند

 ..  یرعلیام -

من « بگم » ؟ .. جانم « لحن ِ صداش ، بگم  نیتا در مقابل ِ ا. بگم  يخوردن تا کلمه ا یدندونام جم نم. قفل شده بود  فکم

 »..  هیچ انیبشنوم که جر.. خوام بشنوم  یمن فقط م.. خوام تو رو محکوم کنم  ینم

 :باالخره به حرف اومد  پسر

 ؟..  يپرند تو ازدواج کرد.. تو .. تو  -

 .. صورتم نشست  يرو يپوزخند... ِ کتم  بیرفت به سمت ِ ج دستم

که هر  ییو آرزو دیام.. شد  يداریو آرزو خر دیِ کت ِ من هست ، که با هزار ام بیج يتو يزیچ... اما .. ازدواج نکرده بود ...  نه

 .. ِ اون حرف به لرزه در اومده بود  دنیخواستم انکارش کنم ، با شن یچقدر هم م

 :گفتم  یبم و آروم يبا صدا. ِ آترا رو گرفتم  دست

 .. ازدواج نکرده .. نه  -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Doni.M  –الهه ناپاك                             

wWw.98iA.Com ٢٣١ 

تابان رسوا بشه  یعل ریکه مبادا ، باز هم ، ام..  نهیچشمام بب ي، شکستن رو تو یکه مبادا ، اونم مثل ِ سان.. کردم بهش  پشتمو

 ... بود  ییایر، د یعسل يبار به جا نیکه ا.. دختر  هیِ چشم ِ  یِ رنگ ونیم.. 

تق تق ِ . اومد  یپشت ِ سرم م دنشیدو يصدا. نشوندم  یصندل ي، از رستوران خارج شدم و آترا رو رو يِ پس لرزه ا همراه

 .. ِ قدم هاش  یپاشنه دار و هراسون يکفش ها

 ..  دمیم حیتوض.. نرو  ریام -

 .. چشماش گم شدم  یِِ آب نیو ب برگشتم

 ..  یلعنت یتا آخرش هست یگفت..  میدروغ ندار..  میندار يپنهون کار ي؟ گفته بود .. يگفته بود یچ ادتهی -

 :و گفتم  دمیاما دستمو از دستش کش.. داد هنوزم  یم یگرم.. دستش داغ بود . اومد و دست ِ مشت شده ام رو گرفت  جلو

 .. که  نجای؟ ا.. جا بود  نیآخرش ا -

 :کردم و ادامه دادم  بمیج يتو دستمو

 ؟... خواستم تازه شروعش کنم  ی؟ که م..خواستم تازه بسازمش  یجا که م نیا -

 ..ِ چشماش  یگرفتم از بارون شیآت.. شدن  يدهنش گرفت و اشکاش جار يحلقه ، دستشو جلو يِ جعبه  دنید با

 ؟... من  يکوچولو ي؟ پرنده .. من  ي؟ پرنده ... پرند  يهنوز شروع نشده ، تمومش کرد -

بهش  ینگاه.. به پنجره  دیبا انگشت کوب..شدم  نیپشتمو کردم و سوار ماش... گفتم  یم ونیهذ.. لبم نشست  يرو يدپوزخن

 ... که رفته باشم ... از پارك در اومدم و فقط ؛ رفتم .. روشن کردم  نویننداختم و ماش

 يرو تو نمینگاه ِ غمگ. و برگشتم به سمتش جاده نگه داشتم  يگوشه  نویماش. ِ عقب صداش در اومده بود  یصندل يرو آترا

 ..کرد  ی، درك نم دید یاگر هم م..  دید ینم نیمفرط ِ ماش یکیتار

 ..بار دوم  يپدرش ، برا که

 ..  شکست

 ... بود  دهیترس یکیتار از

 ! )بغل .. ترسم  یم.. بابا .. ! ( بدل .. تَسم  یم.. بابا  -

 شیشونیپ يرو يبوسه ا. بعد از چند لحظه ، چشماش بسته شدن و به خواب رفت . .آغوشم آروم شد  يکردم و تو بغلش

 .. گذاشتمش و دوباره به راهم ادامه دادم  شیصندل ينشوندم و رو

 .. ِ کنارم  یرفت به سمت ِ صندل نگاهم

ببرمش اون جا و ازش درخواست خواستم  یم.. بام  میو با هم بر نهیبش میِ کنار یصندل يرو.. عشقم .. بود امشب ، پرندم  قرار

 .. باشه رو بپوشم  نیکه بهتر یده دست لباس عوض کرده بودم تا اون.. بودم  دهیگل خر.. بودم  دهیحلقه خر.. ِ ازدواج کنم 

 .. تابان باشه  یعل ریام خِیشب ِ تار نیکه قرار بود ، بهتر یشب يبرا.. به خرج داده بودم  وسواس

 ..  گاریپاکت س هیبا .. افتاده بود  یمیفندك ِ قد هی..  میِ کنار یصندل ياون ، رو يجا ؟ به... شده بود  یچ اما
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 .. تر شده بود  نینگاهم غمگ..  رونیب دمینخ کش هی.. رفت سمت ِ پاکت  دستم

 ...  یچه تضاد ِ تلخ.. بعد از پرند  ارمیو رو م یکرده بودم بعد از سان ترك

 

  ـسیخ يها ابونیتو خ یرانندگ... از نبودنش  یمستــ،  یمستـ ی، کم یبارون يهـوا

 ...تـُو  يجا یبغل یو فندك رو صندل گاری، پاکت س ییتنهـا

 ــقیعم يشدن فندك ، پـُک ها روشن

 ! یـیهـــوا چه

 

دستم  يِ تو گارینگاهم تار شد و زل زدم به س. رفت  جیسرم پ.. گلوم سوخت ... دو تا ..  یکی... اول باعث شد سرفه کنم  پک

 ... 

 ؟ .. کنم  یخواستم چه غلط یم

 ؟.. خواستم بازم اشتباه کنم  یم

 ؟ کیتار يایدن هی يو مطلق و غرق بشم تو یاهیس ي، برم تو مییبه خاطر ِ تنها بازم

 ؟... بار آترا رو هم با خودم بدبخت کنم  نیخواستم ا یم

 ؟... ر ندا یچیمرد ِ شکست خورده و ه هیخواستم دوباره بشم  یم

 ..  رونیاز پنجره انداختم ب گارویس

 ... دیرس یشد و آخر الزمان م ینابود م ایاگر تمام ِ دن یحت.. من ، آترا رو داشتم .. مرد ِ تکرار نبودم  من

 .. آخرالزمان ِ من تموم شده بود .. نه ..  نه

 .. ِ من رفته بود  آخرالزمان

به ...  ایشد به در یم یکه منته يجاده ا.. به شمال  یمنته يجاده ..  جهیسرگبود و  جهیسرگ. گرفتم  میشونیپ يرو دستمو

 ... !  یچه شب.. امشب .. که امشب ،  یعشق... عشقم .. عشقم .. عشقم  يچشما

وحشت زده فرمون رو چرخوندم .. چشمام باز شد .. رو  ییجلو نیبوق ِ ماش يلحظه ، حس کردم صدا هی يبرا... بستم  چشمامو

 .. 

 ... بودم  دهیکه احتماال داده بود و من نشن ییاومد و فحش ها یم نیبوق ِ ممتد ِ ماش يصدا

من .. سکوت  نیکرد ا یاما آرومم نم... سکوت همه جا رو گرفته بود .. فرمون گذاشتم  يسرمو رو... نگه داشتم  نویماش

 . .کرد  یفقط بودن ِ پرند منو آروم م.. خواستم  یبودنش رو م ياهویه

 .. کنم  هیکه قرار بود تا آخر عمر بهش تک یکس يِ نبودن ها ونیخود ِ پدرانه ام رو گم کردم م.. رو گم کرده بودم  خودم
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که  میزندگ دیتنها ام يحداقل برا... نبندم  یچیه يسفت به فرمون گرفتم و قول دادم به خودم ، که چشمم رو به رو دستمو

 .. که قرار نبود بره و تنهام بذاره  يتنها دختر يبرا..  میزندگ يآترا يبرا... بشه  دیقرار نبود نا ام

 : بود  يا گهید يزمزمه ام ، به گوش خودم بلند تر هر صدا يصدا

 روم؟؟ یآخر به کجا م -

 کدام گورستان؟ به

 کدام ناکجا آباد؟؟؟ به

 دفعه؟ کیمرگ  ییکجا

 خانه ات آباد؟ ییکجا

 ... مرد  هیِ  نینگاه ِ غمگ.. کنم  یم حیتصح... مرد  هینگاه . .آب و آفتاب ِ رو به طلوع  يصدا

کس  يگرفتم ، برا میتصم.. دخترش بود ، اما  يکه چند سال ، فقط برا.. ننداخت  نهیبه آ یکه چند سال ، نگاه ِ خندون يمرد

 .. خودش  يهم برا دیشا.. هم باشه  يا گهید

احساسش  دمید.. داره  یفیاعصاب ضع یلیتابان خ یعل ری، که ام دمیاما د.. عشق آماده ام  هیشروع  يکردم برا یم حس

 ... ساده  يشده در مقابل ِ شکست ها فیضع

 ... کنن  یم تمیدارم که اذ ییکه بزرگ شدم ، مــَرد شدم ، اما هنوز هم ، نقطه ضعف ها درسته

 .اومد  یبود که داشت باال م دیبه خورش نگاهم

 ه ؟بش یاومد که چ یم باال

اون ... بودن  یتا منو قانع کنه که اون کلمات چ.. بده  حیتا به قول ِ خودش توض.. هم نزده بود  ینبود و زنگ.. ِ من نبود  عشق

 .. بزنه  ی؟ که چرا زبونش گرفت و نتونست حرف... بود  یپسر ک

 یخواستم چشمامو ببندم و ب یم.. م خواست یمثل ِ آرامش آترا م یمنم آرامش.. خواستم  یم. آغوشم خواب بود  يتو آترا

 ... دغدغه بخوابم 

 .. کرد  یِ دلمو خاموش نم شیکرد اما آت یِ آرومش ، تالطم ِ درونمو آروم م صورت

 ... خواستم و نبود  یِ تنش را م یکه داغ یاز هم آغوش نشدن با کس.. بودم  سوخته

 .. و چند حرف  قهیدر چند دق... ساتم ِ تمام ِ احسا يدفعه ا کیاز خاموش شدن ِ .. بودم  سوخته

 ...  دمشیطلب یکه با تمام ِ وجود م يو عاشقانه ا یجیِ تدر یوابستگ يبه پا.. بودم  سوخته

منتظر ِ .. منتظر بودم .. باالتر اومد  دیخورش. جلو رفتم . شن ها نشست  يپام رو.  نیماش يدر آوردم و گذاشتم تو کفشامو

 ..  شحیمنتظر ِ توض.. تماسش 

ِ  ریخراب شدن ِ تصو.. تونستم نبودنش رو  ینم.. رو  يحضور یحضور ِ ب نیتونستم قبول کنم ا ینم.. تونستم بگذرم  ینم

 .. رو باور کنم  میِ زندگ ییایرو
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 ... رسونده بود  يو منو با نبودنش به نابود نبود

 يچه صحنه ا... ،  یطوفان يایدر هیبودنش ، با حضور ِ ِ ن یتالق. فشار دادم  شتریدخترم رو به خودم ب. شن ها نشستم  يرو

 ... !!!بود 

 .. ِ مقابلم  یطوفان يایاز در ریتصو هی.. سرم  ياز چشم هاش تو ریتصو هی

 .. رو هم به تالطم انداخته بود  ایو نبودنش در نبود

خسته بودم از خونه اومدن ها و .. ته باشم داش ریهم مس هیهمراه ،  هیادامه دادن رو فراموش کنم و  ییخواستم تک و تنها یم

 .. چشم انتظار  هیخسته بودم از نداشتن ِ .. تنها بودن ها 

 .. خسته بودم .. و حس  زهیهمه غر نیبودم از ا خسته

گاهش شدم ِ ن ازمندین.. ِ عشقش شدم  ازمندیمن عاشقش بودم و ن.. هام نبود  ازین يپرند برا.. هام نبود  زهیغر يپرند برا..  اما

 .. که به اون نگاه دل بستم  نیبعد از ا یول

 يِ اون کلمات با گوش ها دنیبا وجود ِ شن.. ِ اون پسر  شیپ دنشیبا وجود ِ د.. مختلف  يها طیشرا يتو دنشیوجود ِ د با

 ... تونستم شک کنم بهش  یخودم ، ته دلم نم

 ؟. .شد  ی؟ مگه م.. پاکم شک کنم  يتونستم به فرشته  یم مگه

 ...  دمید یتوان ِ شک کردن به پرند رو درون ِ خودم نم من

 ..  دیبه آسمون رس نگاهم

 .. من  يخدا

 .. رنگ ِ چشم هاش  بازم

 .. رنگ ِ آخرالزمانم  بازم

 ؟ .. الزمان ِ من  آخر

 ؟ .. ِ من بود  مال

 ؟.. تابان  یعل ریِ ام مال

اون عشق .. مال ِ تو نباشه ، اون چشم ها  ایدن نیا يتو يزیهر چ.. که آره  ...همه حس ِ درهم  نیِ ا ونیزدم م بیخودم نه به

 .. ، مال ِ توئه 

 زمیعز یهرگز ، سهم من نش دیدونم که شا یم

 .. ! زمیگر یم قتی، از حق شهیباز مثل ِ هم اما

ِ  یهم رنگ نیمقابل ِ هم..  جا نیدرست هم.. خواستم بودنش رو  یم.. سرم به پا بود  يِ مسکوت ، تو یزندگ نیِ ا يملود

 نیکنم به ا هیرو هد رمیگ یکه م یتا آرامش..  رمیتا آرامش بگ.. پاهاش بذارم  يتا سر رو.. خواستم باشه  یم.. چشماش 

 ... خواستم  یموجود م نیا يرو ؛ برا میکه من ، تمام ِ زندگ... آغوشم  يِ تو فیموجود ِ لط
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 ...  یضیبلکه افکارم پاك بشه از ضد و نق.. کنم  سیرو خ یعل ریامبزنم و تمام ِ  ایداشتم به در دوست

 ... روبروم بود  يایکه در.. داشتم رنگ ِ آخرالزمانم رو بشکافم و برم به عمق ِ چشماش  دوست

 !باستیچشمانت چه ز زیشورانگ يایدر

 ...!جاست نیزد هم ایدل به در دیکه با آنجا

 ..  ایِ در ینگاهم برگشت به طوفان.. اومد ِ پام  ریزد به احساساتم و تا ز آب

 ...  دیلرز دلم

 ؟ .. کرد  یم یزد و نا آروم یطور شالق م نیا ایاون آشفته بود که در نکنه

 

**** 

 

 :گفتم  مییبه مرد ِ روبرو... و بغلش کردم  چوندمیداشتم پ نیماش يکه تو ینازک يِ پتو نیرو ب آترا

 .. خوام  یرو م الیو نیا یول..  سیهم مهم ن متشیق.. چند شب بمونم  ستیمعلوم ن -

 .. اس  گهینفر د هیبعدش مال ِ .. تونم بهتون اجاره اش بدم  یآقا فقط دو شب م -

 :گفتم  یو عصب دمیکش یپوف

 ؟.. شه  یدو شب چقدر م نیا ي نهیهز.. باشه  -

 .. تومان  صدیس -

 . گرده  یبرم الیو لیتحو يبرا گهیکرد که دو شب د يادآوری دوباره. ازش گرفتم  دویحساب کتاب کردم و کل باهاش

به در که . ببرم  الیدست همه رو تا و هیکردم با  یبودم رو جمع کردم و سع دهیآترا خر يکه برا یلیو وسا ریش شهیو ش لباس

 يرو.  لیوسا يرم و برگردم براجا بذا هیشدم تا آترا رو  الیبعد هم وارد و. گذاشتم و درو باز کردم  نیزم يرو لویوسا دمیرس

نگاه  الیو به و دمیکش یقینفس عم. ها درو بستم  کیو بعد از داخل آوردن ِ پالست ابوندمشوسط سالن خو يمبل ِ دو نفره 

 . کردم 

 . برام به دنبال نداشت  یحس خوب چیبودنش ، ه بایوجود لوکس و ز با

 !نه ..  یهم صحبت و دل ِ خوش چیو بدون ه ییاما تنها.. خوبه  الیو و ایو در شمال

 »؟ بهتر از دخترت ؟ .. بهتر از آترا  یدلخوش« : زدم  بیخودم نه به

آترا  يبودم تا برا دهیهم خر ینیزم بیس. بود  ایدرست کردن ِ غذا مه يبرا زیهمه چ.. گشتم  کمیسمت ِ آشپزخونه رفتم و  به

کردم سرخشون  داشیپ نتیکاب يکه تو یکیکوچ يتابه  یماه يتوبعد هم . شستمشون و خردشون کردم  عیسر. درست کنم 

 .کردم 
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تا حاال فقط چند تا  شبیاز د. بشه  داریکردم تا ب یآروم گونه اش رو نوازش م.  دمشیمبل نشستم و در آغوش کش يرو

 .. خورده بود و حتم داشتم گرسنه اس  تییسکویب

چشم باز  قهیبار هم استثنا نبود چون بعد از چند دق نیا. شد  یم داریب کردم ، از خواب یگونه اش رو نوازش م یوقت شهیهم

 .ام گرفت  قهیخمارش رو دوخت بهم و دستاشو به  يچشما.. کرد 

 .. ییبابا -

 .. ام چسبوندم  نهیموهاش بوسه زدم و سرشو به س يرو. و بغض بود  یپر از خستگ صداش

 هوم ؟.. حتما گرسنته .. واست غذا درست کردم .. قربونت بره  ییبابا -

قدر گرسنه نگهش  نیبودم که ا یاز دست خودم عصبان. مثبت تکونش داد  يام برداشت و به نشونه  نهیس ياز رو سرشو

و  دیخند یگرفته بود ، مدام م يانرژ کمیاونم که . دادم  یبهش م یکی یکیها رو برداشتم و  ینیزم بیظرف ِ س. داشتم 

 ..کرد  یم یزبون نیریش

خواست منو بخندونه  یرفت و م یگرفته بود ، از سر و کولم باال م يآترا که انرژ. سرم بود  ریکاناپه افتاده بودم و دستم ز يرو

 .. کرد خنده اس  یزدم که اون فکر م یم يبار زهرخند هی قهیهر چند دق. 

 ... فهمه  یبودم که حال باباشو نم خوشحال

 ..  هیهام واقع کنه خنده یبودم که فکر م خوشحال

 .. خواستم بفهمه  ینم

 .. زود بود  دنشیفهم يبرا

 ..خورد  یمن غصه م يدردا يبه پا دینبا اون

 .. من ، نگرانش نکنه  يها یِ من ، خوشحال بشه و نگران یمصنوع يخنده ها نیبا هم دیبا اون

فقط منتظر ِ . انداختم  یبه شماره م ینگاه کردم به سمتش و یکاناپه پرت م يشد ، خودمو از رو یکه بلند م میگوش يصدا

مطمئن شدم که . تونم بهش شک کنم  یروز مطمئن شده بودم که نم هیبا گذشت . بده  حیبودم که زنگ بزنه و برام توض نیا

 .. پا بذارم  ریرو ز نانمیهست که نتونم اطم ادیعشقم اون قدر ز

 .. بود  یچ انیتا بفهمم جر.. وم زنگ بزنه تا صداشو بشن.. خواستم زنگ بزنه  یم فقط

 .. زنگ ِ اول  يصدا اما

 ..بود  مامان

 ؟ ییآخه تو کجا.. شده  یخونه ات که خال..  ي؟ پسر منو سکته داد ییمعلوم هست کجا ریام -

 .. مگه حامد نگفته بهتون مامان ؟ خونه ام رو عوض کردم  -

 : نگم  يزیکردم که چ یخودمو کنترل م یلیکرد و من خ یم کیتحر شیاز پ شیمانند ِ مامان بود که اعصابم رو ب غیج يصدا

 ؟ ییآترا افتاده ؟ االن کجا ایخودت  يبرا یشده ؟ اتفاق یچند روز معلومه چت شده ؟ چ نی؟ تو ا..  یچ یعنی -
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 ... کنم  یاهات صحبت مب..  امیم ندهیدو روز آ یکی يتو.. االن با آترا خارج از شهرم .. ! برو جلو  یکی یکی... ! مامان  -

 يدختر رو هیو دوباره نبودن ِ عکس ِ خندون ِ ..  میزنگ ِ گوش يقطع کرد و چند ساعت بعد ، دوباره صدا يبا دلخور مامان

 ..  میگوش يصفحه 

 .. بار حامد  نیا

 .. ندادم  جواب

 ..  ریگ غامیپ يرو رفت

 .. بردار  يشنو یاگه م ریام. ..خارج از شهر ؟  ی؟ رفت گهیم ی؟ مامان چ ییکجا ریام -

 :و خسته اش  يو بعد لحن ِ جد شیپوف ِ عصب يصدا

 یمزاحمت نم یکس يدار ازین ییدونم چت شده اما اگه به تنها ینم.. فرار کن  يخوا یهر چقدرم که م.. باشه حرف نزن  -

 ... کنه  يون قراردادو محضرمحضر و ا ادیشد ب یبه هزار زحمت راض.. اون دختره هم درست کردم  ي هیقض... شه 

 .. و من به فکر افتادم .. تموم شد  غامیپ

 ؟ ..  گهیبودم د نیِ هم منتظر

 .. بره  یکه سان نیا منتظر

 بشه ؟  یبره که چ یسان

 .. دخترم آرامش داشته باشه  که

 ..  رمیمن آرامش بگ که

 ... آترا آرامش داشت  حاال

 ...  اما

 . .سر جاش نبود  يزیچ هی اما

 .. ِ من گم شده بود  آرامش

 .. شده  یبده چ حیزد تا برام توض یزنگ نم یِ آرامشم حت یو بان باعث

 ... ِ حماقت هام  نیِ آرامشم رو گم کرده بودم ب یو بان باعث

 .. احمقانه منتظر ِ تماسش بودم  و

 . . . وقتـــا  یگاه «

 . . . نفـــر  هی

 . . . یشه که حس کن یم باعث

 . . .نگه داشته  نیزم يکه تـــو رو رو يزیچ

 . . .  ستین نیزم ي جاذبه
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 ».. آرامش ِ بودن ِ اونه  بلکه

 

. مبل افتاده بود  يکه با هزار وسواس انتخابش کرده بودم ، چروك شده رو یکت. کاناپه بلند شدم  يمشت کردم و از رو دستمو

 .. زل زده بود به من و کارام  جیاونم گ.. ِ آترا  لیبرش داشتم و شروع کردم به جمع کردن وسا

 :دادم  حیتند براش توض تند

شده که بهم  يزیچ هیتهرانه و من مطمئنم ... من تهرانه  يایدر... کنه  یمنو آروم نم ایآرامش ِ در..  ییبابا میبرگرد دیبا -

 ... زنگ نزده 

 

*** 

 

 . روزه ام پر از اتفاق بود  هینبود ِ  نیهم يکه مطمئن بودم تو ییروندم به سمت ِ جا یم

 .. کرد  ینم يکار لیبدون دل پرند

 .. بد نبود  پرند

 .. نبود  یِ من ، سان پرند

 .. ِ من ، مال ِ من بود  پرند

 .. قصه نبود  نیِ ا انتکاری، خ پرند

 .. موند  یمن بود و مال ِ من م ي، پرنده  پرند

پرند .. آورد  یرو به دست م يزیکرد هر چ یتابان همت م یعل ریاگه ام.  آورد یکرد به دستش م یتابان همت م یرعلیام اگر

 .. !کنم  یپرند رو مال ِ خودم م... دلش با من بود .. روحش با من بود 

از  یحساب. کرد و بغض کرده بود  یداشت سر و صدا م.  دمیبغل کش يآترا رو تو.. ترمز کردم  دمیجد يشدت مقابل ِ خونه  به

 . در چرخوندم و وارد خونه شدم  يتو دویکل. نشستن و تکون نخوردن خسته و کالفه بود  یصندل يرو و ریمس نیا

 ..  يصدا هیسکوت بود اما ،  سراسر

 ...ِ سکوت ِ خونه باعث شد سر بگردونم و دنبال کنم صدا رو  نی، ب فیخف ي هیگر هی دمیشا ای.. ناله  هی يصدا

 .. باز ِ اتاق متوقف شدن  مهیمرددم جلو رفتن و کنار ِ در ِ ن يقدم ها ..اومد  یاز داخل ِ اتاقم م صداش

اش ؛ قلبم درد  هیگر ياز صدا.. درد گرفت .. ام رفت  نهیدستم به سمت ِ س.. قلبم  ينشست رو فشیضع ي هیگر يصدا

 .. گرفت 
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شده بودن و  شهیتر از هم رهیکه ت شیآب يچشما. شد  رهیبلند کرد و بهم خ يسرشو با ناباور. به داخل ِ اتاق گذاشتم  یقدم

تخت بلند شد  يبهت ِ نگاهم غرق شد و از رو يتو.. چشمام  ينگاهش سر خورد تو... زد  یم يِ دورشون که به قرمز يدیسف

 ... لبم نشست  ي، رو میِ بهت و ناباور نیب یلبخند ِ نامحسوس.  افتاد نیزم يدستش بود ، رو يکه تو رهنمیپ. 

 .. کرد  یجا بود و من رو آروم م نیمش ِ من ، با وجود ِ تالطمش ، اِ آرا منبع

 .. دختر بود  نیِ آرامشِ من ا منبع

 .. و دو ساله  ستیدختر ِ ب نیا

 .. تمام ِ ضعف هاش .. وجود ِ تمام ابهاماتش  با

 .. کرد  یآروم م منو

 :آروم و گرفته ، گفت  ییانداخت و با صدا نییپا سرشو

 .. اومدم  یبدون اجازه م دینبا.. وام خ یمعذرت م -

دستم جلو رفت و . بود  نییسرش همچنان پا.  ستادمیو مقابلش ا دمیلرزونش که به سمت ِ در رفت ، بازوشو کش يها قدم

سرمو جلوش .. کج کرد  يا گهیو سرشو به طرف ِ د دیلرز.. ِ دستم  نیب دیچونه اش لرز. ِ انگشتام  نیچونه اش رو گرفتم ب

 :فتم و گفتم گر

 .. پرند  رینگاهتو از من نگ -

 :رو گاز گرفت و گفت  شینییپا لب

 یسع.. ! پاك باشم .. کردم خوب باشم  یسع.. کردم باشم  یسع..  ریام ستمیمن فرشته ن.. من نبودم ..  یخواست یتو الهه م -

 یازدواج م یوقت یمونم حت یپدرم م يمن پا.. ادرمم ِ بر یمن حام.. من مادر ندارم ..  نمیمن هم..  ستمیاما ن ریکردم باشم ام

ِ برادرم  یبه خاطر ِ زندگ.. شدم به خاطر ِ خانواده ام  فیمشت مرد ِ کث هیِ  ریمن اس..  شهیکم م مکنه و محبتش به من و برادر

من محبت کردم و محبت .. ! س ک یدختر ِ تنها و ب هی... من تنها بودم .. من با حسام دوست شدم به خاطر خال هام .. !  ری، ام

طرفه خسته  هیاز محبت ِ .. اما خسته شد .. چون خوب بود .. بود  هربونچون م.. کرد  یبا حسام بودم چون محبت م..  دمیند

فاصله .. فاصله گرفتم .. نشم  کی، نزد یجنس چیبه ه ازین يتنها شدم و به خودم قول دادم از رو.. باز تنها شدم .. شد و رفت 

.. ِ دغدغه هام  لیدل يشد یمدت ِ کوتاه يتوو  ياومد..  یِ چند وجه یزندگ نیبه ا یو پا گذاشت ياومد..  يرفتم تا تو اومدگ

چون تظاهر ..  يدوستت دارم چون ساده ا.. ها  یلیاز خ يچون خوبتر..  یدوستت دارم چون خوب.. ! من دوستت دارم  ریام

 یشیآال یتو ب ریام..  یو در باطن پاک يد یتو خودتو بد نشون م.. ردم اما خوب نبودم ک یمن تظاهر به خوب..  یخوب یکن ینم

 .. ندارم  يزیتو چ يجز دردسر برا میشگیهم يها يها و پنهون کار ياما با ندونم کار.. من دوستت دارم ... 

 : دیبکو یجونشو به کتفم م یب يبازوهاشو گرفته بودم و اون مشت ها... رفت  یباال م صداش

من و  يها يآترا از پنهون کار.. خوره  یآترا ضربه م..  يخور یتو ضربه م..  میتون ینم..  شهیمن تو رو دوست دارم اما نم -

 .. !دختر تو .. تو  يآترا...  ریخوره ام یضربه م.. خوره  یتو ضربه م يها یآشفتگ
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 هیبودم و فقط  دهیشن یبه حد ِ کاف.. بودم  دهیشن..  یر تعجببود از هر سوال و ه یذهنم خال. با دست گرفتم و فشردم  مشتاشو

نگفته بودم و اون عاشق شده  یمنم کامل از سان.. نزده بودم  یِ الهه ام براش حرف یکه منم از ناپاک نیا... سرم بود  يتو زیچ

 ... گرفته بود  دهیو اون ناد بودممنم اشتباه کرده .. بود 

انگار .. ِ آرامش بود  یانگار اونم پ.. ..  دیدستاشو از دستم در آورد و کمرمو چسب.. ام گذاشت  هنیس يبست و سرشو رو چشماشو

 اشیپناه یب يخواست که رو یبا تک به تک ِ حرکاتش ازم م... گشت  یمرد ، دنبال ِ عشق م نیا يها یِ آشفتگ نیب

 : گفتصداشو صاف کرد و آروم ... سرپوش بذارم 

 ..  یقلبم ، مال ِ من يتو تو..  ریام یقلبم يتو..  یلحظه هام نباش ياگه تو یحت..  یمن تو مرد ِ یرعلیام -

مسئول ِ آرامشش ، خود ِ نا آرومم .. کرده بودم  یرو طوفان ایدر نیمن ا.. شدم  رهیام برداشتم و بهش خ نهیس ياز رو سرشو

 .. بودم 

باال تا بهم برسه و لباشو  دیخودشو کش. اال اومد و دور گردنم قفل شد دستاش از کمرم ب. جلو بردم و سرشو باالتر آورد  سرمو

 ... داشتم  ازیخونه ن نیا يبه وجودش تو.. داشتم  ازیبهش ن... لبام گذاشت  يرو

 :شدم که گفت  رهیبا بهت بهش خ. پر از غم ازم جدا شد  یلرزون و صورت ياز چند لحظه با دستا بعد

 ... رابطه سر نداره که ته داشته باشه  نیمطمئن شدم که ا. . شهیمن مطمئن شدم که نم -

 :و بلند گفتم  ستادمیخواست بره که جلوش ا.. گرفتم و دستمو پس زد  دستشو

 ... ! میخوام اولشو با هم بساز یم... منم نخواستم ته داشته باشه  -

 :لرزونشو برد باال تر و گفت  يصدا

 ...  میتا به هم برس میبشکن دیبا.. و مشبه  يمثل ِ دو تا خط ِ مواز..  میتا مثل ِ همما دو ..  شهیساخته نم.. شه  ینم -

خراب  زویِ راه همه چ نیخواست ب یم.. زد  یاز برگشتن حرف م ومدهین.. گفت  یاز رفتن م.. کردم و فکم منقبض شد  اخم

 ... کنه و برگرده 

؟ مگه قول .. رفت  یرفت ، قولت نم یکه سرت م ينبود ی؟ همون پرند يستادیکارات ا يپا شهیکه هم ينبود یتو همون -

و  يدیِ خانواده ات جنگ یزندگ يتو تک و تنها برا.. ! دختر  ای؟ به خودت ب...  ينبود ری؟ مگه تو شکست ناپذ..  ينداده بود

 ؟...  دیته کش تی؟ انرژ.. شد  یحاال چ...  يدیکش رونیبرادرتو از اون کثافت ب

 .. ایکه اشاره کرد جلو ن رمیخواستم جلو برم و دستشو بگ.. افتاد  نیزم يزانو رو دو

 .. !از با من ِ سرسخت بودن  یترسم تو خسته بش یم... من همونم  -

 :زدم  داد

 ..  اریمن رو ن يرفتنت بهونه  ياما برا.. ، برو  يبر يخوا یم.. ! نکن  یبهونه تراش -

که آروم تر  قهیبعد از چند دق... دادم و نشستم مقابلش  هیتک شییِ روبرو واریبه د... د خودش جمع ش يزد و تو هیتک وارید به

 :گفتم  یشده بود ، با لحن ِ آروم
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 هییبدجا.. جا خطرناکه پرند  نیا.. شم  یمن گم م يتو اگه بر..  دنیبه رفتن ، من مطمئنم به موندن و جنگ یاگه تو مطمئن -

 .. ترسم  ینه ؛ من از نبودنت م ییمن از تنها.. پرند  شمیگم م يتنهام بذار.. ِ نبودنت  نیب شمیول م يتنهام بذار... جا  نیا

شکست اما بهتر بود از شکستن ِ .. دختر ، شکست  نیغرورم به خاطر ِ شکستن ِ بغض ِ ا.. هقش بلند شد و غرورم شکست  هق

  ... دلم 

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 یبهم م تیمن اگه باشم تعادل ِ زندگ..  تیتو زندگ یتالطم داشته باش دیبا شهیهم..  یدر حال جنگ شهیاگه من باشم هم -

 ... خوره 

 :گفتم  دستامو به دو طرف ِ صورتش چسبوندم و. شدم  کیجلو و بهش نزد دمیکش خودمو

داشته باش به زن بودنت و  مانیا... داشته باش به آرامش ِ وجود خودت  مانیپرند ؛ ا.. خوام  یتو نم یب مویمن تعادل ِ زندگ -

طلبمت  یزنم و م یاون قدر صدات م... پرند !  يرو هر چقدر هم که داغون باشه ، سر و سامون بد یزندگ هی یتون یکه م نیا

 ... ! يدل به رفتن ند گهیکنم که د یقدر غرورمو مانع ِ رفتنت م اون..  ینزنحرف از رفتن  گهیکه د

 یبه ما نگاه م واریاز د يبود و گوشه ا دهیپرند رو پوش يکفش ها. بلند شد و بعد آترا مقابلمون ظاهر شد  یتقِ تقِ کفش يصدا

دستامو از .. کردن  دایگونه هاش راه پ يش روپرند چشماشو بست و اشکا... بود و چشماش پر از اشک  دهینگاهش ترس.. کرد 

 رهیاونا خ يو نگاهم رو ستادمیا يگوشه ا.. و آرومش کرد  دشیآغوش کش يتو.. به سمت ِ آترا  دیصورتش برداشت و دو يرو

 .. بود 

 :از آروم کردن ِ آترا ، کنارم اومد و زمزمه کرد  بعد

 .. یعل ریخواد ام یوجودم تو رو م يذره ذره  -

 :لبش نشست و گفت  يرو يلبخند..  دمیکش يا ازهیدادم و خم هیکردن ِ پرده ها ، سرمو به مبل تک زونیاز آو دبع

 ؟.. برات قهوه درست کنم  -

 .. مردونه ام گم شده بود  يِ دستا نیاش ب دهیکش يانگشت ها.. و نشوندمش کنارم  دمیکش دستشو

 :داد و ادامه داد  هیِ مبل تک ینم سرشو به پشتاو..  نمیکج کردم تا کامل صورتشو بب یکم سرمو

 ؟..  نیریش -

 :تر کردم و گفتم  کیبه صورتش نزد صورتمو

 ...طعم ِ لبات  -

 .. و چشماشو بست  دیخند

 .. خونه  نیچقدر آرامش داره ا -
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 ... دمیکردم و بوس کیبه لبم نزد دستشو

 ..  یکشونن اگه نباش یم يآدمو تا مرز ِ نابود..  ارنیدندون در م واراشید یتو که نباش.. من  يپرنده  ییجا نیچون تو ا -

 :به بازوم چسبوند و گفت  سرشو

 ..  ارنیدندون در ن وارایهستم تا د شهیهم... هستم  -

 :اومد و گفت  رونیبدو بدون از اتاقش ب آترا

 ) نیبب نویا(  یبب ویا.. بابا ... بابا  -

 یهمون طور که داشت به سمتم م. خواست بهم نشونش بده  یرو به زور گرفته بود و مخرس که سه برابر ِ خودش بود  هی

پارکت ها  يبا کمر رو. گرفتمش  عیو سر دمیمبل پر يبود سر بخوره که از رو کیکرد و نزد ریپاش گ ریخرس ز يپا دیدو

 ..  دمیفرِش بردم و بو کش ياِ موه نیسرمو ب. بغلم افتاد  يافتادم و آترا تو

 .. داد  یم یزندگ يبو

 ... دختر  نیا.. طفل  نیا.. خونه  نیا

 ... مشامم رو پر کرده بود  یزندگ يبو

گفتم از اولش تا آخرش که چند ..  دیجا کش نیبه ا مویِ تمام زندگ يکه با نامرد يگفته بودم از الهه ا.. رو  زیبودم همه چ گفته

 .. بود  میزندگ يکردن ِ نبودنش تو يو محضر شیروز پ

 .. راحت کردم  الشویو خ گفتم

.. راحت کرد که گذشته بوده و گذشته  المویگفت و خ.. قلبش جا نداره  يتو یراحت کرد که حسام المویگفت و خ.. گفت  اونم

 .. قلبش  يراحت کرد از بودنم تو المویخ

گفت .. کنم تا امروز  يود ازش خواستگارکه قرار ب ییاز همون شب ِ کذا..  مارستانیشده بود ب يروز بود که باباش بستر سه

..  مارستاننی، سوگند بهش زنگ زد و خبر داد که باباش سکته کرده و ب ادیبشه و دنبالم ب نیخواست سوار ماش یکه م یوقت

 ..  رهیو نتونست باهام تماس بگ مارستانیاونم که هول شد ، رفت سمت ِ ب

کارام  یکه بعض دمیفهم.. نداره  دهیکردن فا یکه بچگ دمیگفت و فهم.. باشه من  يبرا شهیتونه هم یو باور کردم که نم گفت

که  دمیفهم...  ستیکه فرار ، راه ن دمیفهم.. پدر  يساله  کیو  یچه برسه من ِ س..  دهیِ پنج ساله هم بع یرعلیاز ام یحت

 ... برادر و خانواده اش باشه  يبرا دیمال ِ اونه ، اونم با میو نصف ِ زندگ باشمدخترم  يبرا دیهمون طور که من با

 ریهدف کانال ها رو ز یدست گرفته بود و ب يکنترل رو تو. شه  یبار دوم گفت قهوه ات سرد م يپرند بلند شد که برا يصدا

آترا و خرسش رو به حال ِ خودشون گذاشتم و کنارش . و حواسش پرت بود  ونیزینگاهشو دوخته بود به تلو. کرد  یو رو م

 ... م نشست

 ؟.. قدر فکرت مشغوله  نیچرا ا -
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که قراره با پرهام داشته باشه  یترسم از عکس العمل یم.. خونه  ادیبعد از سه روز م..  شهیمرخص م مارستانیامروز از ب.. بابا  -

 شهیم یدوباره عصب نهیحالش اگه پرهامو بب نیحاال با ا.. که حالش بد بشه ، پرهام اصال جلوش ظاهر نشده بود  نیقبل از ا.. 

 .. 

 :گرفتم و گفتم  دستشو

 .. کنم  یخونه ، باهاش راجع به پرهام صحبت م میکه باباتو برد نیبعد از ا..  امیمن امروز باهات م -

فنجون ِ قهوه رو به ..  ستیکنه که تنها ن دایپ نانیچشمامو بستم و باز کردم تا اطم.. لبش نشست  يرو يزیِ تشکر آم لبخند

 ... شدم  رهیخ ونیزیکردم و به تلو کیدلبم نز

 :گفت  دی، انگشت اشاره اش رو برام تکون داد و با تهد دیکش یاتاق ها سرك م يکه تو یدر حال آوا

 .. ! دونم و تو  یمن م یکن يکار یپنهون يبخوا گهیبار د هیفقط ...  گهیبار د هی -

 :کردم ، گفتم  یم کیکه به لبم نزد یدستشو گرفتم و در حال. بغض کرده بود . مامان نشستم  شیو پ دمیحالتش خند به

 ..  ارهیکه اشک به چشم ِ مادر من م یکور شه اون -

 :شد و گفت  رهیبهم خ..  دمیانگشتاشو بوس سر

 ..  ستیمادرت محرم اسرارت ن گهید..  يد یکاراتو انجام م یکه باهام حرف بزن نیبدون ا.. پسرم  يازم دور شد -

 :تر کردم و زمزمه وار گفتم  کیانداختم و بعد سرم رو به گوش ِ مامان نزد یبود نگاه ونیزیکه تمام ِ حواسش به تلوحامد  به

 .. بهت بگم  يزیچ هیخوام  یاالن م -

 :بهم نگاه کرد و گفت  يدلخور با

 ... ! یبگ يخوا یو حاال م يرو تا آخر انجام داد يکار هیحتما بازم  -

 .. از راهو رفته بودم  یلیتا آخر انجامش نداده بودم اما خ.. ست لبم نش يرو يلبخند

 ..  يخوام برم خواستگار یم -

شده  رهیزده از تعجبش بهم خ رونیدهنش گرفته بود و با چشماش ب يدستشو جلو.. شد  رهیچند لحظه با بهت بهم خ مامان

 :وارد ِ هال شد و گفت  يِ چا ینیهمون موقع محدثه با س.. بود 

 ؟.. شده  یوا مامان چ -

مامان از بهت خارج شد و با تته ... حرفش ، نگاه ِ محمد و حامد و آوا که تازه به هال اومده بود هم به سمت ِ ما برگشت  نیا با

 :پته گفت 

 ..  یچیه..  یچیه -

ه اتاق ِ بچه ها رفتن و حامد آوا و محدثه ب. همه به کار ِ خودشون مشغول شدن . دادم  هیتک یو به صندل دمیبه سرم کش یدست

 .. کردن  یو محمد هم سر ِ فوتبال بحث م

 :گفت  قهیبعد از چند دق مامان
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 ؟ ..  شیدی؟ کجا د.. هست  یدختر ک نیخب ا -

 : اضافه کرد  هیاز چند ثان بعد

 ؟ يد یبعد به من خبر م یکن یگفتم کاراتو م يدید -

 :کنم ، گفتم داشتم آرومش  یکه سع یگرفتم و در حال دستشو

بعد با پدرش ...  دیخواستم اول شما و حامد بدون.. دونه  یهنوز پدرش هم نم.. نکردم  یمن هنوز کار ِ خاص... مادر ِ من  -

 .. آخه پدرش همکار ِ حامده ... صحبت کنم 

 :گفت  مامان

 ؟ .. ؟ چند سالشه ..  هی؟ از چه خانواده ا یچ گهید.. خب  -

 ... بودم  دهیه قسمت ِ سختش رسب..  دمیکش یقیعم نفس

 .. خودشم .. که فوت کرده  شهیم یمادرش چند سال.. شناسه  یحامد کامال باباشو م.. داره  یخوب يخانواده  -

 :گفتم  یدهنم رو قورت دادم و بعد از مکث ِ کوتاه آب

 ... و دو سالشه  ستیخودشم ب -

 .. چشماشو گرد کرد و لبشو به دندون گرفت  مامان

 ؟.. ازدواج نکرده  یعنی؟ .. و دو سال  ستیب -

 ... نه  -

... شدم  رهیخ ونیزینگاهمو ازش گرفتم و به تلو.. کنه  یچند لحظه سکوت کرد و از صورتش معلوم بود که داره فکر م مامان

ول ِ خودش سر و از خداش بود که ازدواج کنم و به ق.. نداره  یمطمئن بودم که مامان حرف.. قسمتش انجام شده بود  هی

 دیصد در صد مطمئن بودم که عالوه بر پدر ِ پرند ، با.. ممکن که نه  یعنی.. کنه  تاما حامد ممکن بود مخالف..  رمیسامون بگ

مدت پرند رو  نیکه ا نیبوده از ا یراض یبرخورد ِ اول ، معلوم شد که حساب يهر چند تو... کار کنم  یحامد هم حساب يرو

لبم  يرو يو مالقاتمون ، ناخودآگاه لبخند روزیِ د يادآوریبا ...  میپرهام رو حل کرد يهمراهش مسئله تنها نگذاشتم و 

 ... نشست 

 .. ! زدادی يسالم آقا -

 :زد و دستشو برام بلند کرد  يشده بود ، لبخند زیخ میتخت ن يپرند همون طور که رو پدر

 احوالتون ؟.. تابــان  يسالم آقا -

 .. !؟ خدا بد نده  نیشما چطور. .ممنون آقا  -

 . تخت بلند بشه  يخواست از رو یم. رفتم و دستشو گرفتم  جلو

 ..  دیاستراحت کن دیبا.  زدادی يآقا نیبلند نش -

 . مبل ِ مقابلش نشستم  يخودمم رو. حرفم ، جلو رفتم و کمکش کردم که دراز بکشه  نیاز ا بعد
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 : تاسفش تکون داد و گفت يبه نشونه  يسر

باالخره هم ..  گهید میکن یگرفته دستش ما هم پشت ِ سرش ، هر جا بره دنبالش م ارشویقلب ِ ما اخت نیا.. جوون  ینیبد نب -

 ..  ارهیاز پا درم م يروز هی

 ... ؟ خدا رو شکر که خطر رفع شده  هیچه حرف نیا..  زدادی يآقا نیینفرما -

 :و بعد از چند لحظه سکوت ، گفت  دیکش یآه

 .. تابان  يآقا يما رو شرمنده کرد.. بهت زحمت دادن بچه ها  یمدت حساب نیا يکه پرند گفته تو دمیاز سوگند شن -

 :تکون دادم و گفتم  يسر

 ... پرهامم مثل ِ برادرم .. بود  فهی؟ وظ..  یچه زحمت -

 یمعلوم بود که حساب...  دیکش یسر هم آه م پشت... دونست  یپدر چه خبر بود رو فقط خدا م نیدل ِ ا يتو..  دیآه کش دوباره

 .. ِ پسرش  ادیِ اعت نیِ باز ِ سنگ ریشکسته ز

موند ، بعد  یاگر تا اون موقع هم زنده م...  نهیبب تیاون وضع يذهنم اومد ، که چه خوب بابا نبود تا منو تو يبار تو نیاول يبرا

 ... شد  یمطمئنا داغون م تیاون وضع يِ من تو دنیاز د

 .. !  زامونیبا عز.. با پدر و مادرامون .. امثال ِ ما با خانواده هامون  میکرده بود چه

 ... زد  یپدر داد م نیسوز ِ ا نهیآه ِ س يهمه تو نایا

 ... نداشته باشه راجع به پرهام باهاتون صحبت کنم  یخواستم اگه مشکل یم..  زدادی يآقا -

 :گفت  هیبعد از چند ثان...  رونیتاق ، نگاهشو داد به بِ ا يسرتاسر يکج کرد و از پنجره  سرشو

 نه ؟..  دیدرد کش یلیخ -

فکش .. کردم  یمرد رو درك م نیا يمنم پدر بودم و پدرانه ها.. منم پدر بودم ... سوال شکستم  نیِ ا ینیِ سنگ ریز..  شکستم

 .. درد فک ِ منو هم منقبض کرد  نی، عمق ِ ا دیکه لرز

 :م و گفتم صاف کرد صدامو

خواهرش نگاه  يچشما يشما ، تو يچشما يتونه تو یاون نم..  شترهیجا به بعد دردش ب نیاز ا.. دوره بود که گذشت  هی -

شونه هاش  يتا آخر ِ عمر ، رو یشرمندگ نیا.. ِ عکس ِ مادرش واهمه داره  دنیاز د یحت.. من باهاش صحبت کردم .. کنه 

 .. منم . . دیشما پدر.. کنه  یم ینیسنگ

 :لبمو تر کردم و ادامه دادم .. به سمت ِ من برگشت  نگاهش

از  شهیواسه هم دیخوا یمن ِ پدر ، مطمئنم که شما نم.. بچه رو به حال ِ خودش گذاشت  شهیکه نم میدون یم.. منم پدرم  -

 ..  دیکن غیو محبتتون رو ازش در دیریپسرتون رو بگ

 :لحظه بهم نگاه کرد و گفت  چند

 .. حامد گفته بود که برادرش مجرده ..  یعنی..  دیدونستم ازدواج کرد ینم -
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 :انداختم و گفتم  نییپا سرمو

 .. همسرمو طالق دادم .. بله  -

ِ  ینیبه در خورد و سوگند ، با س يتقه ا. اتاق بود  يشده  کیسکوت فرو رفت و من همچنان نگاهم به کف ِ سرام يتو اتاق

به  یـ» کنم  یخواهش م« و جواب ِ  زدادی يبه آقا ینگاه ِ نگران يتشکر کردم و اون بعد از حواله .. ل اومد داخ يِ چا يحاو

 ... من ، از اتاق خارج شد 

ِ همسرم به راه ِ بد  یمن بد بودم که امانت.. ! دونم  یم.. من بد کردم که بچه ام بد شد ..  رهیگ یقلبم درد م نمشیب یم -

 .. رفت 

 ؟ .. اون بد بود ..  مشت شد دستم

 ؟.. شدم  نیمنم بد بود که من ا يبابا یعنی

فرار  يگرفته بود برا ادی، ..  دنیجنگ يکه به جا يخود..  میبود فمونی، خود ِ ضع فیِ کث يباز نیمقصر ِ ا.. مسلما نه ..  نه

 .. ها غرق بشه  يخمار يتو

،  دیقدم به سمتش بردار هیاگه ..  دیکن یم شتریِ خودتون و اونو ب نیب يفکر ، فقط فاصله  نیشما با ا...  ستیطور ن نیا -

 .. !بار ، مرد بشه  نیا.. داره تا دوباره ساخته بشه  ازیاون به شما و خواهرش ن.. سمتتون  ادیم دیمطمئن باش

 . دستم رو دراز کردم و فنجون رو برداشتم . اشاره کرد  زیم يِ رو يتکون و به چا يسر

 :ام ، بلند شدم و گفتم  يِ چا دنیاز نوش بعد

 .. نگرانتونه .. پرهام رو بهتون بزنم  يبپرسم و حرفا یخواستم حال یفقط م.. کنم  یمن رفع زحمت م -

اومد و  رونیهمزمان با خارج شدنم ، پرند از اتاقش ب. گرفتم و از اتاق خارج شدم  یزد و تشکر کرد ، ازش خداحافظ يلبخند

ِ  ریِ لبخندش ، لبخند زدم و خواستم مس دنیمنم با د. انداخت  نییزد و سرشو پا يدستپاچه لبخند. د من قفل ش ينگاهش رو

 : گرفتکنم که از پشت بازومو  یراهرو رو ط

 ..  یرعلیام -

 :و زمزمه کردم  برگشتم

 ؟.. جــانم  -

 :زد و گفت  یلبخند ِ قشنگ.. بست و باز کرد  چشماشو

 .. اثر داشته باشه  دوارمیام...  يکه باهاش صحبت کرد یمرس -

 :فشردم و گفتم  دستشو

 .. مطمئن باش .. داره  -
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که باعث شد نگاه ِ سوگند رو به  دمیاومد و بعد سوگند روبرمون ضاهر شد ، دستمو از دست ِ پرند کش ییپا يموقع صدا همون

اما تا لحظه ..  رونیکردم و از خونه زدم ب یداحافظخ عیپرند دستپاچه از کنارمون رد شد و منم سر.. سمت ِ خودمون جلب کنم 

 ... ! کردم  یخودم حس م يسوگند رو رو ي رانهیآخر نگاه ِ کنجکاو و مچ گ ي

*** 

 : محمد به خودم اومدم  يصدا با

 ؟ ریام هینظرت چ -

 :بهش زل زدم و گفتم  جیگ

 ؟.. هان  -

 :و گفت  دیخند

 ؟.. ر حق داشت کارت قرمز بده گم به نظرت داو یم.. !  ایتو هم عاشق -

 :، گفتم  گهیم یکه بدونم داره چ نیتکون دادم و بدون ا يسر

 .. !!چه کار کنه  دیدونه با یداوره ، خودش م..  گهیآره د -

، اما محمد با قولِ  رنیبهونه گرفتن که زود دارن م کمی يو کسر انایک. ساعت بعد ، مامان و آوا قصد رفتن کردن  هی حدود

 :حامد رو به محدثه کرد . شون کرد و رفتن  یآترا ، راض شیپ انیروز از صبح م هیکه  نیا

 ؟..  میما هم کم کم بر زمیعز -

 :کردم و رو به حامد گفتم  یاهم

 .. !باهات صحبت کنم  دیبا -

 :مبل نشست و گفت  يرو حامد

 ...  یاوک -

 :اومد و با لبخند گفت  ییچشم و ابرو محدثه

 ؟ اهیل نخود سبرم دنبا -

 :زدم و گفتم  يلبخند

 ..  نینه بش -

 :با خودم کلنجار رفتم و بعد از چند لحظه ، به حرف اومدم  یکم. شد  رهیبهم خ يکنار ِ حامد و با کنجکاو نشست

 ! زدادیپرند .. ِ دخترِ همکارت  يخوام برم خواستگار یم -

جمله خالصه  هی يتو زویعجب کردم اما خوشحال شدم که همه چگفتنم ت يدفعه ا هی نیخودمم از ا! کپ کرده بود  حامد

 !بدم  حیتوض زویبازم همه چ ستیکردم و الزم ن

 :، حامد گفت  قهیاز چند دق بعد
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 .. !دونم دخترش کم سن و ساله  یکه من م ییتا اون جا -

 :مبل شدم و گفتم  يبا دسته  يباز مشغول

 .. آره  -

 : کرد و گفت  اخم

 هیمن با  یدختر ِ مجرد و با اعتماد به نفس بگ هی يخواستگار يبر يخوا ی؟ م یچه کار کن يخوا یم یدون یم چیه -

و چرا  نیکن یتو رو خدا ، زودتر عروس گهیاونم م يدختر ِ دو ساله اومدم دخترتون رو ببرم ؟ فکر کرد هیو  اهیس يگذشته 

 ؟ يومدیزودتر ن

. بزنم و ناراحتش کنم  یکرده بودم و تمام توانمو به خرج دادم که مبادا حرف دستمو مشت. رفت  یهر لحظه باالتر م صداش

 .. کرده بود  يبزرگم بود و تا االن برام پدر.. برادرم بود .. خونه ام نشسته بود  يتو

 .. قرار نبود رابطه ها رو خراب کنم .. مسئله حرمت بشکنم  نینبود سر ِ ا قرار

 :رو به زبون آوردم  نیتو سرم ، فقط هم ياتمام ِ چرا ها و حرف ه نیب از

 ندارم ؟ یمن حق ِ زندگ یعنی -

 :کرد آرامش از دست رفته اش رو برگردونه ، گفت  یم یکه سع یتکون داد و در حال يسر

 ...  ادیب تیکه به تو و زندگ یکی.. ! مثل خودت  یکیاما با .. ! برادر ِ من  يدار.. !  يآره دار -

 :نشست و همراه با تکون دادنِ سرم گفتم  لبم يرو يپوزخند

 .. ! ادینم..  ادیِ لجن بار نم یزندگ نیپرند به ا..  یگ یراست م -

 : و با زهرخند ادامه دادم  دمیبه سرم کش یدست

ِ مسخره  یزندگ قیبود ال وهی؟ اون که ب.. اومد  یم یزندگ نی؟ مهناز به ا... کنم یزندگ نیوارد ا ویک دیبا قایدق یشه بگ یم -

 ؟..  هیشگیِ هم یاهیس هیِ  قیکه مثل ِ من ، طالق گرفته باشه ، ال یهر کس یعنی؟ ..  ستیمن بود ، اما پرند ن ي

 ... بلند شد و شروع کرد به قدم زدن . شد  مونیبگه که پش يزیلبشو تر کرد و خواست چ حامد

 .. کنم  یموضوع نم نیا يتو یمن دخالت..  لتهیهر طور م.. باشه  -

 ...  ستادیمحدثه که تا اون لحظه ساکت بود ، بلند شد و کنار حامد ا. و بلند شدم  مییِ روبرو زیم يشد رو دهیکوب مشتم

 ...؟ مگه اون ..  یکن یم دیاونو نا ام شتریتو ب..  یخواد پشتش باش ی؟ برادرت اومده و از تو م..  هیچه وضع نیحامد ا -

 يخودم همه .. ِ دستام گرفتم و چشمامو بستم  نیسرمو ب. نشستم  یصندل يپزخونه شدم و رووارد آش..  دمیصداشو نشن گهید

،  رنیبگ میتصم میزندگ يکه بخوان برا نیاما ا.. کرده بودم  ینیب شیعکس العمل ها رو پ نیا يهمه .. دونستم  یرو م نایا

 یچیِ ساده و ه یعل ریاون ام گهیمن د.. بدم  صیتشختونستم خوب رو از بد  یم ساله کیو  یمن ِ س.. بود  يادیز یکی نیا

 ... !بزرگ شدن  یعنی نیخوام و ا یم میاز زندگ یدونستم چ یم.. ندون ، نبودم 

 :به لب نشوند و گفت  ینیلبخند ِ غمگ. زد و باعث شد سرمو بلند کنم  زیم يرو يتقه ا محدثه
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 ! مطمئن باش .. خواد  یِ تو رو م یاون خوشبخت..  شهیم مآرو.. کنم  یباهاش صحبت م..  ریام میر یم میما دار -

 ...حرفش تکون دادم و بلند شدم  دییتا يبه نشونه  يسر

اتاق رو  يگوشه  يو پشمالو دیخرس ِ سف. تختش چمپاته زدم و زانو هامو جمع کردم  يگوشه . تختش خواب بود  يرو آترا

 .. شدم  رهیسمت ِ خودم و بهش خ دمیکش

 هیخونه و  هی؟ مسئول ِ ..  گهینفر د هیِ  ی؟ مسئول ِ زندگ.. نفر بودم  هیمن االن پدر ِ  یعنی.. شدنم رو باور نداشتم  پدر هنوز

 ؟.. بودم  یزندگ

 دیخونه و با هیوابسته بود ، حاال شده بود مرد ِ  گهینفر د هیکردنش هم به  یزندگ یحت شیکه تا چند ماه پ یکس.. بود  جالب

 ... !کرد  یراقبت ماز فرزندش م

 .. ! مونم  یآخر مراقب دخترم م يتا آخرش ، تا لحظه .. ! کشم  یمن از مبارزه دست نم اما

 : و جواب دادم  دمیکش یِ شماره ، آه دنیاز اتاق خارج شدم و بعد از د. باعث شد از فکر خارج بشم  میگوش يصدا

 ؟.. بله  -

 .. موم شد دادگاه ت يجلسه .. سالم .. تابان  يآقا -

 ؟..  گهیحله د زیهمه چ.. سالم  لکیع -

 ..  يشما رسما از امروز مجرد.. بله  -

کنارم بود که حاال  ی، زن ی؟ ک.. متاهل بودم که االن مجرد شدم  یمن ک.. اومد  یلبم فرود م يپوزخند بود که رو... !  مجرد

 !نبـــود  شهیزن ِ من ، هم.. ودنش حس بشه وقت مال ِ من نبود که االن نب چی؟ زنِ من ، ه.. بخواد بره 

 .. لبم نشست  يرو نی، هر چند غمگ يکه قطع شد ، لبخند یگوش

آسوده نفس بکشم .. تونستم آسوده نفس بکشم  یاز امروز م.. ! شناسنامه ام نبود  يتو ياز سارا اسکندر یاسم گهیامروز ، د از

 .. م کنم ها هیهر نفس ، بودن ِ دخترم رو وارد ِ ر يو تو

 ..  دمی، پدر بودنم رو د شیدیسف يشدم و تو رهیخ ریش شهیبه ش. رو آماده کردم  رشیش شهیآشپزخونه رفتم و ش به

 .. دختر بودن  هی پدرِ

 هیشده بودم صاحب ِ .. حد و مرز  یِ ب یپاک هی.. دختر از جنس ِ فرشته ها  هی.. دختر با تمامِ احساسات ناب و خالصش  هی

 .. رو حس کنم  یزندگ يتونستم بو ینفساش ، م يدختر کوچولو که تو هیشده بودم صاحب ِ .. تمام و کامل ِ  ییبایز

و  ستیخواست ، با وجود ِ چهارده روزه بودنش ، به من ِ ب یکه م ییدختر کوچولو.. ِ من بود  یزندگ یِکه ناج ییکوچولو دختر

 !بده  ادیرو  دنینفس کش... بده  ادیرو  ینه ساله زندگ

 : ذهنم تکرار شد  يحامد ، دوباره تو يصدا
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( ... ) دانشگاه  سیکه رئ قامیاز رف یکیخوام بدمشون  یمدارکت رو برام بفرست ، م...  لهیتعط يباز وونهیبه بعد د نیاز ا ریام «

اگه .. قات داشته باشه و بعد باهات مال نهیمشتاقه که مدارکت رو بب.. خوشش اومده  یلیخ.. باهاش راجع بهت صحبت کردم .. 

 »..  یکن سیدانشگاهشون تدر يترم بعد ، تو زا یتون یکارات جور بشه م

 .. از هدفام بود  یکی شهیکه واقعا بهش عالقه داشتم و هم ییزایاز چ یکی.. !  سیتدر

به  دیبا... ندمشون کشو یم يبه نابود یدست یخواستم و داشتم دست یکه م يزیبه هر چ.. ! وقتش بود که بهش برسم  االن

 .. !تمام ِ خواسته هام برسم 

، کنار ِ تختش جامو پهن کردم و چراغو  نیزم يرو. ساعت نه شب بود که چراغارو خاموش کردم و به اتاقش رفتم  يطرفا

 . بستم 

دم و منتظر که بو داریخواست و من ، کنار تختش ب یم ریش.. ! شد  یم داریب گهیساعت د مین.. کنار دستم بود  ریش شهیش

 .. ! بخواد  ریارث برده از مادرش رو باز کنه و ش یِعسل يکه چشم ها.. چشم باز کنه 

. بلند شد و بعد دستاشو تکون داد  فشیخف يناله  يصدا.. بعد چشم باز کرد  قهیو پنج دق یدرست بود و حدودا س حدسم

و  دمیکش یقینفس ِ عم...  مینیب يتو دیچیر ِ تنش پعط.. بغلم  يتو دمشیتختش و کش يخم شدم رو. چراغو روشن کردم 

 ..  دمیپوست ِ نرم ِ دستشو بوس

 دیبه نصف رس شهیش يِ تو ریش یوقت. مزه مزه کرد و بعد با لذت مشغول خوردن شد  یکم. کردم  کیبه لبش نزد رویش شهیش

 . پس زد  رویش شهی، ش

ِ  ریدست ِ راستم ز. رو دور ِ شستم حلقه کرده بود  کشیکوچ ياانگشت. شدم به صورتش  رهیکردم و خ زیدهنش رو تم دور

 :گوشش زمزمه کردم  يدادم ، تو یهمون طور که تکونش م. کردم  کیام نزد نهیسرشو به س. سرش بود 

 .. !باشــم  یو من برات کاف يریآغوشم آرامش بگ يتو شهیکاش هم -

 یاز شستن ِ لباساش ، اونم با دست لذت م. ختم تا بعدا بشورمشون تشت ِ حمام اندا يرو عوض کردم و لباساشو تو پوشاکش

 .. !آوردم  یشد ، به وجد م یم دهیهام کش هیکه از لباساش به ر یخوب يبردم ، بو

اون .. ! کرد  یم وونهیِ پوستش آدمو د يدیسف... سرش کردم  یِ کمرنگ یتنش کردم و کاله ِ صورت یو گرم دیِ سف یهم سر

و  ینرم.. بزرگ تر بشه  یکه کم یکردم به وقت یموکولش م شهیاما هم.. !!  رمیکردم لپشو گاز بگ یهوس م یقدر که گاه

 .. داد  یاجازه رو بهم نم نیِ پوستش ا ینازک

.. دستام  يتو نهیبب بیآس دمیترس یم..  دمیترس یاز بغل کردنش هم م یاون قدر که گاه.. ، حساس بود  یشکستن هیِ  مثل

 .. کنم  تشیکه اذ نیاز ا مدیترس یم

 . ام و چشمامو بستم  نهیس يتا رو دمیپتو رو کش.  دمیگرفت و دراز کش انیرگام جر يتو یبیکه بست ، آرامش ِ عج چشم

 ...بود  ازی، ن یسکوت ، بعد از اون همه تالطم ِ طوالن نیا.. ! فروختم  ینم يزیچ چیسکوت ِ خونه رو به ه نیا

 ..  میزندگ.. آترا ... ِ خونه  لیوسا..  سر ِ جاش بود زیچ همه
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بود که از ترس ِ اومدن ِ  نیحداقلش ا.. رو درك کرد  یزندگ يشد معنا یروزا راحت م نیا.. روزا سخت نبود  نیا دنیکش نفس

 .. ! هیشگیو نبودنش هم..  ستیدونستم ن یبود که م نیحداقلش ا.. راحت شده بودم  شهیهم ي، برا میبه زندگ ایسان

 :باز کنه و حرصش در اومده بود ، بلند شد  مویتونست قفل ِ گوش یآترا که نم يصدا.. ها رو کنار زدم  پرده

 .. !بـــآبآ .. اه  -

 :لبخند به سمتش برگشتم و گفتم  با

 ؟... جان ِ دلم  -

با خنده . ها افتاد  کیسرام يرو يبد يبا صدا یگوش. داد  هیو بغ کرده به کاناپه تک نیزم يپرت کرد رو ویموقع گوش همون

 . بود  دهیقابش پر يلبه  کمینشده بود فقط  شیزیچ. رفتم و برش داشتم  یبه سمت ِ گوش

و خواست فرار کنه که  دنیحال خنده ام ، شروع کرد به خند نیِ اخم و در ع دنیبا د. شدم  کیکردم و بهش نزد یتصعن یاخم

هوا تکونش  يتو یکه کل نیبعد از ا. خواست که ولش کنم  یشد و مدام ازم م قهقهه اش بلند يصدا. از پشت ِ سر گرفتمش 

اونم بعد از . کردم ، به زبون آوردم  یم نیچند روز باهاش تمر نیرو که ا يا هپام و کلم ي، نشوندمش رو دمشیدادم و بوس

 یکه فکر م يکلمه ا.. آترا  ي لهیبه وس کلمه نیخوشحال بودم از تکرار ِ ا. لبم به خنده باز شد . وار تکرار کرد  یمن طوط

 ..  ارهیبه زبون ب ستیوقت قرار ن چیکردم ، ه

پر از حرص پرند  يدرو که باز کردم ، با چهره .  دیگذاشتم و اونم تا کنار ِ در دنبالم دو نیزم يآترا رو رو. زنگ بلند شد  يصدا

 :بغلم و گفت  يخت تورو اندا یِ ماه يحاو ي سهی، ک دنمیبه محض ِ د. روبرو شدم 

 ! يدم ِ آخر نیهم یگذاشت! بخر  یصد دفعه گفتم ماه شبید -

نگاهشون  يبا لبخند ِ محو. و مشغول حرف زدن شدن  دیبغلش کش يبعد هم با خنده آترا رو تو. شد و کفشاشو در آورد  وارد

رو به سفره اضافه کردم و  یارم ، تنگ ِ ماهبعد از تموم شدن ِ ک. گذاشتم  یتنگ م يرو تو یکردم و در همون حال ، ماه یم

 :رو به پرند گفتم 

 .. !من و دخترمه  ي قهی؟ سل.. چطوره  -

 :انداخت و گفت  یبه سفره نگاه پرند

 .. ! هیآتراس عالـــ ي قهیچون سل -

 :ت ، که گفتم گف يا دهیِ کش يآ.  دمیبودم ، لپش رو کش ستادهیا شیدو قدم يکه به فاصله  یرفتم و در حال کشینزد

 .. ! یمن ي قهیرفته خودتم سل ادتیکه  نیمثل ا -

اشاره اش رو زد به گونه ام و گفت  انگشت: 

 ! یمن ي قهیسل یجنابعال! آقـــا رمینخ -

 :بردمش ، گفتم  یو همون طور که به سمت ِ مبل م دمیکش دستشو

 .. ! میبا هم بر دیخر هیباشه حتما  ادمی.. ! شما  يا قهیچه خوش سل.. ! اوه  -
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 :کنارم و با حرص گفت  نشست

 !!؟..  يومدیو ن يایکه قرار بود ب دیِ ع دیمثل همون خر -

 چیه. کردن نداشتم  دیخر يواقعا حوصله .  دمیخند. افتاده بود و حرصش گرفته بود  شیکردن ِ سه روز پ دیِ خر ادی دوباره

به جاش آترا رو باهاش فرستاده بودم و اون ، از همون روز . سر باز زدم  رفتن دیخسته بودم و از خر یاون روز هم حساب. وقت 

 .. شد  یم یعصبان ،افتاد  یم ادشیتا االن هر وقت 

 یزده شده بود و م جانیآترا هم که ه. گوشش خوندم  يچند روزه رو تو يِ گوش آترا بردم و آروم ، کلمه  کینزد سرمو

 :ر کنه ، بلند رو به پرند گفت تر ، حرفم رو تکرا عیخواست هر چه سر

 ... !مـــامــا  -

. گرفتن و صورتش پر از خنده شد  یعیبعد چشماش حالت ِ طب. شد  رهیبهت زده بهش خ یچند لحظه با دهن ِ باز و صورت پرند

 . اش گذاشت  نهیس يبغلش و سرشو رو يتو دیآترا رو کش

 :، که گفت  دمیبه گونه اش کش یدست. ودن شد که چشماش پر از اشک ب یباورم نم. شد  ینم باورم

 ؟.. داده  ادیکلمه رو بهش  نیا یک -

 :کردم  زمزمه

 .. باباش  -

آترا شروع کرد ... اون لحظه داشت و داشتم  يکه تو یمنتقل کردن ِ حس يبود برا یکاف نیانگار هم. شد  رهیچشمام خ يتو

تکرار کنه اما آترا بدون توجه ،  گهیبار د هیخواست که  یازش م. وخت نگاهشو ازم گرفت و به آترا د. به ورجه وورجه کردن 

 ... کنه  يو با پرند باز ارهیب اشویتا اسباب باز دیبه اتاقش دو

که  یپرند در حال. سال ِ نو رو اعالم کنه  ندهیکه گو میزل زده بود ونیزیو به تلو میکرد یم يساعت بعد ، لحظه شمار کی

آترا . زد  یتنگ باهاش حرف م يِ تو یبود ، آترا رو بغل کرده بود و داشت راجع به ماه دهیپوش یکیِ ش یکت و شلوار ِ سرخاب

 یگرفت و ازش سوال م یهوا م ياومد رو رو یم رونیکه از دهنش ب یو هر حرف بودشده  رهیذوق زده به دهن ِ پرند خ

 .ساخت 

 چرا تو آبه ؟ - «

 )باباش کجاست ؟ ( باباش تُجاس ؟  -

 ») خوره ؟  یم یچ( توره ؟  یم یچ -

 . مشغول کنه  کشویذهن ِ کوچ یسوال چیذاشت ه یداد و نم یهم با حوصله به تمام سواالش جواب م پرند

زده آترا رو  جانیپرند ه. شده  لیبلند شد ، نشون داد که سال تحو ونیزیکه از تلو ییتوپ و دست و هورا يصدا باالخره

 . بغلم  يتو دمشیدستشو به سمتم دراز کرد که کش. ن اومد و بعد به سمت ِ م دیبوس
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و دستشو به  رونیبعد ، نفسشو فوت کرد ب. بغلم موند  يکنه ، تو یحرکت ایکه نفس بکشه  نیو بدون ا ستادیا خیلحظه س چند

 :شد و گفت  رهیچشمام خ يبغلم بود ، تو يازم دور کرد و همون طور که تو یخودشو کم. کتفم گرفت 

 .. !مبارك  دتیع -

 :گوشش زمزمه کردم  يتو

 .. !ِ دلم  زیتو هم مبارك عز دیع -

 :ام گذاشت و گفت  نهیس يرو سرشو

خونه دل  يکس تو چیشد و بعد هم فوت کرد ، ه ضیمامان مر یاز وقت.. ِ خوب داشتم  لیسال تحو هیسال ،  نیبعد از چند -

 .. ِ خاك  ریهمه مون رو با خودش برد ز ي هیانگار مامان روح .. !و جشن گرفتن رو نداشت  لیو دماغ ِ سال تحو

 :فشردم و گفتم  دستشو

 .. !غمتو  نمینب -

 :و ادامه دادم  دمیگونه اش رو بوس بعد

سال ِ خوب  هیگذروندن ِ  يبرا میو هر سال خوشحال..  میبه بعد با هم نیاز ا.. !  يغصه بخور الیسال تحو ستیقرار ن گهید -

 .. !سال ِ بهتر  هیداشتنِ  رو شیو پ

 . چشمام و آرامش داد به لحظه هام  يشد رو رهینگاهش خ. به صورتم  دیِ چشماشو پاش یزد و آب يلبخند

ازش  یچیکه ه يدیِ ع کیو بعد از تبر دمشیمحکم بوس. آترا باعث شد از پرند جدا بشم و به سمتش جهش بردارم  يصدا

دونست  یزده شده بود که نم جانیقدر ه نیا. ها رو بهش نشون دادم  يو اسباب باز یبزرگ عروسک بارب ي، جعبه  دینفهم

 .نشون بده  یچه عکس العمل

کرد  یگوشه نشسته بود و با خنده به آترا نگاه م هی. کنه و به سمت ِ پرند رفتم  يباز لشیحال ِ خودش گذاشتمش تا با وسا به

 :کنارش نشستم ، گفت  یوقت. 

 ..  میدغدغه باش یقدر ب نیا میتونست یکاش ما هم م -

 :شدم و در همون حال گفتم  رهیآترا خ به

.. خاکه  رِیدغدغه جاش ز یآدم ِ ب.. شن  یداره که واسه ما آدم بزرگا درك نم ییاونم دغدغه ها..  ستیدغدغه ن یآترا هم ب -

 ...نداره  یفرق چینداشته باشه ، با رباط ه یکه مشکل و هدف یکس

 .بازوم گذاشت  يشد و سرشو رو کیدنز بهم

 .. رفت  یلبش کنار نم ياز رو لبخند

 ..  یچقدر خوبه که هست -

 .. با بهت و لبخند بازش کرد . انگشترو در آوردم و به دستش دادم  يجعبه .  بمیج يفشردم و دست کردم تو بازوشو
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قلبم بود که  يهم تو یحرف هی.. ! و بهت ندادمش  دمیواست خر هیهد هیاومد که  ادمیبعد .. واست بخرم  یدونستم چ ینم -

 .. یخواستم زودتر بدون یم

 :بعد از چند لحظه ادامه دادم .. کردم تا حرفامو هضم کنه  یمکث

 .. جفتمون بهتره  يبشه برا يرابطه جد نیبه نظرم هر چه زودتر ا! پرند  -

گرم .. زد  يکم کم اون حالت از صورتش کنار رفت و لبخند..  دیزو لبشو گ نیینگاهشو انداخت پا. زبونش قفل شده بود  انگار

 .. لذت بخش ..  یمیصم.. 

 .. موافقم  -

سراسر حس بود و احساسش .. داد  یخونه گرما م نیداغ بود و گرماش به ا. و دستشو گرفتم  دمیکش رونیاز جعبه ب انگشترو

 .. کرد  یدلمو گرم م

بهش  يبا کنجکاو. برگشت  یِ متوسط یمکعب يشد و بعد از چند لحظه ، با جعبه  انگشتش کردم که بلند يتو انشگترو

 ..جعبه  يِ تو ینگاهم خورد به ساعت ِ بند مشک. نشست کنارم و آروم جعبه رو باز کرد . انداختم  ینگاه

 :کرد به ساعت و گفت  يبا چشماش اشاره ا. شدم  رهیلبم نشست و بهش خ يرو لبخند

 ؟..  یحانش کنامت يخوا ینم -

 :بستش دور ِ دستم و گفت .  دیکش رونیدم ، دستشو جلو آورد و ساعتو از جعبه ب ینشون نم یعکس العمل دیکه د بعد

 .. ! ياریدرش ب يحق ندار گهید -

 رفت تا جواب بده و شیاون به سمت ِ گوش. ِ اون و تلفن ِ خونه همزمان بلند شد  یگوش يگفتم که صدا یـ» چشم «  آروم

شد و خودمو سرزنش کردم که چرا  لیتبد نیقیشماره اش حدسم به  دنیبا د.. که مامان زنگ زده ، بلند شدم  نیمنم با فکر ِ ا

 .. من زودتر بهش زنگ نزدم 

 :جواب دادم  ویگوش

 .. !سال نو مبارك .. سالم مامان خانومم  -

 .. دلم  زیسال ِ نو تو هم مبارك عز.. سالم پسر گلم  -

 ؟...  گهید شتنیپ نای؟ آوا ا..  نیرچطو -

که گوش  ایِ سال ب لی؟ هر چقدرم بهت گفتم واسه تحو..  يایم یک نمیزنگ زدم بب..  دنیحامد و بچه ها هم االن رس.. آره  -

 .. ! ينداد

 .. خونه خودم باشم  الیکه عادت دارم سال تحو یدون یخودت م..  زمیعز امیم -

 ..  میرتپس ما منتظ.. باشه پسرم  -

کنارشون نشستم و . کرد  یم يتلفنش تموم شده بود و با آترا باز. کنم  دایتا پرند رو پ دیکه قطع کردم ، نگاهم چرخ ویگوش

 :گفتم 
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 ؟... بود  یک -

 .. ! يایم یگفت ک یم.. بابا  -

 : دمیو پرس دیبه ذهنم رس یسوال ناگهان

 ؟..  رونیب يایِ سالو ب لیکه تحو يکرد شیچطور راض -

 :لبش نشست و گفت  يرو يلبخند

ساعت بعدش  میهم اصرار کردم و گفتم ن یکل..  لیسال تحو ياز دوستام که تنهاست برا یکی يخوام برم خونه  یگفتم م -

 .. تنها نباشه  لیسال تحو يرم که لحظه  یو فقط م امیم

 :و گفتم  دمیبه گونه اش کش یدست

 ..  یپس دروغم نگفت -

 :انداخت و گفت  باال يا شونه

 .. ! گهیراست بود د.. اوهوم  -

 :شد و گفت  بلند

 ..  نایِ مامانت ا شیسر پ هیتو هم برو ..  گهیبابا در اومده د يصدا..آماده بشم که برم خونه  رمیمن م -

 :گرفت ِ پرند  ریآترا دستمو تکون داد و نگاهمو از مس. مثبت تکون دادم و پرند به اتاق رفت  يبه نشونه  يسر

 ... )بابا  نیبب نویا.. ( بابـــآ  یببـــ نویا -

*** 

 يِ امروز ِ خواستگار یتفاوت یِ اون روز و نه به ب ينه به کنجکاو. تفاوت بود  ینگاهش ب. گل رو به دست ِ سوگند دادم  دسته

 .. 

بود  ستادهیکنار ِ باباش ا يِ مردونه ا رهنیپو  يجون گرفته بود ، با شلوار پارچه ا بایبهتر شده بود و تقر یلیکه حالش خ پرهام

اشاره کرد و همه به  ییرایسوگند به پذ. به صورتم انداخت و دستمو فشرد  ینگاه. دستمو دراز کردم و با پدر ِ پرند دست دادم . 

 .  میرفت ییرایپذ

خواستم اگه قراره  ینم.  میرو تنها بزن هیاول يدادم حرفا یم حیترج. نبودم  یعصب ایکه تنها اومده بودم اصال ناراحت  نیا از

 . زده بشه ، مامان و حامد حضور داشته باشن  يحرف ِ بد

 :لبشو با زبون تر کرد و گفت .  دیکش یقیِ پرند مقابلم نشست و نفس ِ عم پرند

 .. طور  نیپـــس که ا -

 :تکون داد و ادامه داد  يسر

 . ِ دخترم  ياستگارخو يایکردم که قرار باشه ب یاصال فکرشم نم -

 :لب نشوند و گفت  يرو یکه کنارش نشسته بود ، لبخند ِ کجک سوگند
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 .. شناختن  یرو م گهیوقت بود که همد یلیانگار خ -

 :، گفتم  یسوگند و بعد از اهم يشدم به چشما رهیخ

 .. ِ دخترم بود  یدش هم مربمن ، بع ياون اول دانشجو..  میبا هم نداشت یخاص يمن و پرند رابطه .. سو تفاهم نشه  -

 :کنه ، گفت  یکه به حرف ِ من توجه نیبدون ا پدرش

 ؟..  یبا پرند ِ جوون و مجرد ِ من ازدواج کن یتون یدختر ، م هیبا داشتن ِ  يچرا فکر کرد -

ما بچه ام باعث ِ بود ا اهیگذشته ام س.. بشنوم  نیبچه نبودم که توه. دستم مشت شده بود . انداختم و اخم کردم  ییپا سر

 ... !شد  ینم میشرمندگ

 .. !چون دوستش دارم  -

نگاه به صورتش ننداختم و فقط فنجون ِ . به دست وارد شد  ینیهمون موقع پرند س. زد  یعصب يتکون داد و لبخند يسر

ِ سمت ِ راست ِ من  یمبل ِ تک ي، بعد هم رو... باباش گرفت و بعد سوگند  يرو جلو ینیس. برداشتم  ینیس يرو از تو يچا

 .. نشست 

ِ پدرت و باهاش  شیپ ادیب يبچه دار اجازه داد يمرد ِ طالق گرفته  هیبه  يا دهی؟ با چه فکر و چه عق.. پرند  هیحرف ِ تو چ -

 ؟.. بذاره  يقرار خواستگار

 :آروم زمزمه کرد . صورتشو پوشوند  یهم قفل کرد و اخم يدستاشو تو پرند

 ... !بـــابا  -

 :کرد و گفت  یاخم زدادی يقاآ

؟ ..  يبفرستمت بر یراحت نیبه هم يخوا یم ای... !  هیچ میتصم نیِ شما از ا تیبدونم قصد و ن دی؟ باالخره من با...  یبابا چ -

 .. ! کنم  متیهم بذارمت روت و تقد يزیچ هیالبد 

 :ره ، گفت داشت باال ن یکه سع ییو صدا یرو کرد به من و با همون لحن ِ عصب بعد

 ؟...  دیشه بدونم چرا همسر ِ قبلتون رو طالق داد یم -

 ؟ .. گفتم  یم یچ.. فشردم  شتریب مشتمو

گفتم از  ی؟ م.. نبود  یزندگ نیا يوقت باال چیکه ه یگفتم از سقف ی؟ م.. وقت ساخته نشد  چیکه ه يگفتم از خونه ا یم

 ؟ .. بچه ام بود  يشناسنامه  يکه فقط نه ماه و برا يا يعقد ِ محضر

 .. عدم ِ تفاهم  -

 :تکون داد و گفت  يسر.. لبش نشست  يرو يپوزخند

 ..  دیداشته باش یکنم با پرند هم تفاهم یفکر نم -

 :پرند باالتر رفت و گفت  يبار صدا نیا

 .. ! دیبابا بس کن -
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 :شدم و شمرده شمرده گفتم  بلند

 هی. ِ ناموفق رو پشت سر گذاشتم  یزندگ هیدرسته من .. نه دعوا  ریامر خ يومدم براجا ا نیمن ا... سو تفاهم شده  زدادیآقا  -

خوره  یم نیبار زم هیحداقل  یهر کس.. ِ منه نه گذشته ام  یاما نه دخترم باعث ِ شرمندگ.. پا در هواست  تمیدختر دارم و وضع

 ..  دیکنم تا شما فکراتون رو کن یاالنم زحمتو کم م... دادم زانو گذاشتم و به راهم ادامه  يدست رو هیقمنم افتادم و مثل ب... 

گوش پرند که آروم  يآروم ِ پرهام تو يِ پرند به پدرش و صحبت ها یعصب يشون رو ترك کردم در مقابل ِ نگاه ها خونه

 .. باشه 

 

**** 

 

 ...  میگوش يصفحه  يرو شیآب يعکس ِ خندون و چشما.. زنگ خورد  میگوش

 .. ِ من  یبا دلتنگ رهیمبادا دلت بگ.. ، از نگاهت بره  دیمبادا اُم.. کنم  یبشم ، غروب نمهم که  جمعه

 ؟.. ییکجا ریام -

 چطور ؟..  رونیب -

 .. اش شدم  هیگرفت به خودش و باعث شد خودمو سرزنش کنم که باعث ِ گر هیرنگ ِ گر صداش

 یجواب همه چ هیفکر نکن با .. تا عمر دارم منتظرتم ..  ریمنتظرتم ام. . يایمونم تا ب یآترا م شیپ..  ریمن هنوز خونه اتم ام -

 ..  ریمن تا تهش هستم ام..  شهیتموم م

کردم لبخندشو  یسع.. ِ افکارم  نیپر رنگ شد ب.. لحظه مرد و فقط پرند موند  هی يتو زیهمه چ.. لبم نشست  يرو يلبخند

  ..سرم پاك شن  يتجسم کنم که افکار ِ بد ِ تو

 ..  گهیساعت د هیتا  امیم..  یباشه خانوم -

 .. نــاب .. ، خلوت  دیِ شب ِ ع تهران

 .. به خودم رجوع کنم  قهیچند دق يخواستم برا یکه م یمن يبرا یداشتن دوست

 .. کنم  فکر

 . .که سهمم بود و نداشتم  ییزایچ يبرا.. گله کنم بهش  یهم کم دیشا.. داشته ها  يرو شکر کنم برا خدا

 ... خلوت ، صدا به صدا برسه  نیا يتو دیشا

 .. گم نشه  تیِ دست ِ جعم نیدفعه دستم ب نیا دیشا

 .. کنم  دایخلوت پ نیا يخُدامو تو دیشا

 ..ِ شب  کیخلوت و تار يابونایخ.. من و .. بود و  يِ بهار سوز
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همه باال  نیبا ا..  یِ سخت دنیو چش دنیهمه د نید از ابع.. اما االن .. بودم  دیشا یعنی.. مشکال بشکنم  نینبودم که با ا یکس

 .. نه  گهید.. شدنا  نییو پا

باهام هست ، اما  ایدن يدونستم اگه بخوام تا هر جا یم.. روحش با منه .. دونستم دلش با منه  یم.. دونستم پرند مال ِ منه  یم

 .. 

وحشت داشتم از پشت کردن ِ پرند به پدرش و نازل شدن .. بود  به دخترش دشیکه تمام ِ ام يِ پدر یتیداشتم از نارضا وحشت

 .. و با آترا  ندهیآ يبال سر ِ خودم، تو نیِ ا

 .. آرامششه .. حضورشه .. غرورشه .. دختر تمام ِ وجود ِ پدرشه  هی.. داشتم چون پدر بودم  وحشت

.. تا کنار ِ خودم نگه اش دارم  دمیو با تمام ِ وجود جنگبود آترا رو از دست بدم  کینزد. دادم  یداشتم دخترمو از دست م خودم

 ؟.. رو از پدرش جدا کنم  يخواستم دختر یحاال م

که .. کنم ، که پدرش موافقت کنه  یاون قدر تالش م.. جنگم  یاون قدر م... کارو کنم  نیوجه حاضر نبودم ا چیبه ه..  نه

 ..  رهیمنو ازم بگ يو آترا ادیب یمبادا کس... ا دل ِ منو هم بشکنه آتر گهیدلش صاف باشه با پرند ، مبادا دو روز ِ د

 . کردم  یط ادهیبرگشت تا خونه رو پ ریمس

 . قفل چرخوندم و درو باز کردم  يتو دویزنگ زدم و بعد کل هی،  دمیخونه که رس به

ده ِ .. کردم و نگاهم رفت به سمت ِ ساعت  یاخم.. بود  یخال... قدم برداشتم به سمت ِ اتاق ِ آترا .. سراسر سکوت بود  خونه

 ؟.. کجا رفته بودن  یعنی.. شب بود 

جلو رفتم و درو کامل باز کردم . اتاقم خورد  يبسته  مهیتا زنگ بزنم به پرند ، که نگاهم به در ِ ن یرفت به سمت ِ گوش دستم

 . 

 .. تختم خوابشون برده بود  يبغل ِ هم ، رو يو آترا ، تو پرند

تا  میراه داشت.. ذاشتم تا ساخته بشه  یپاش م دیتمام ِ وجودمو با.. جنگ طلب بود  یلیِ سه نفره امون خ یزندگ.  دمیکش یآه

 .. آل ها  دهیبه ا دنیرس

خواب ،  يتو دنشیبا د. ِ سر آترا گذاشته بود و خوابش برده بود  ریپرند دستشو ز. تخت نشستم  يرفتم و کنارشون رو جلو

 .. زدم  يلبخند

 .. آروم و بدون ِ استرس .. دغدغه  یآروم و ب.. آرزوشو داشت  شهیهمون طور که هم.. آروم بود  چقدر

گونه اش رو با پشت ِ انگشتم نوازش . بود کنار زدم  ختهیصورتش ر يکه رو شویقهوه ا يجلو بردم و چند تار از موها دستمو

 .. کردم که چشم باز کرد 

 ... صورتش  يِ اشک ِ رو یسیبه رد ِ خ دمیدستمو کش. افتاد  یرو تخت يپلکش رواشک ِ لرزون ِ کنار  قطره

 

 کنهیکن صدات منو آروم م صدام
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 کنهیاشکات رو گونت منو داغون م تو

 کنهیباز کن آفتاب طلوع م چشاتو

 کنهیکن گونتو غم هات غروب م پاك

 

تخت پاشه که  يِ سر آترا گذاشت و خواست از رو ریز یبالش. ترَك خورده اش نشست و بلند شد  يلب ها يرو يلبخند

 :زمزمه کردم . انداخت و روبروم جا گرفت  نییسرشو پا. و مقابلم نشوندمش  دمیدستشو کش

 .. ! شهیاما م.. سخته  -

 ... ! ستینگـــاه ِ تو دور ن.. ِ آرومـــم  آروم

 .. !  ستیخوب ن ينگو باز.. سخته  يباز بگو

اما  ریگذرم تا با تو باشم ، از ته ِ دلم بود ام یراستش اون لحظه که گفتم م..  دمیجا نرس چیبه ه.. اما  ریمن فکرامو کردم ام -

ِ تو  شیخوام پ یهمون قدر که م.. ! داره  ازیاون خونه به من ن..  ادیخونه کنار نم يبابا با نبودن ِ من تو.. داره  ازیپرهام بهم ن.. 

 ... م اونا هم بمون يبرا دیباشم، با

 .. ام گذاشتم  نهیس يو سرشو رو دمیبه موهاش کش یدست

توازن برقرار  یعنیازدواج .. پرند  سیها ن یازدواج ترك ِ دلبستگ.. از خانواده گذشت  شهیدونم که نم یم..  زمیدونم عز یم -

 ..  میرس یجا نم چی، به ه میو ببر میعجله کن میاگه بخوا..  ندهیِ گذشته و آ نیکردن ب

 :صورتشو جمع کرد و گفت .  دیبلند کرد و دستشو به صورتم کش سرشو

 .. !بلند شده  یلیخ شتیر -

 .  دیبلند شد و دستمو کش بعد

 .. !بزنم  شتویخوام ر یپاشو م -

 :شدم به سمت ِ حمام ، گفتم  یم دهیهمون طور که پشت ِ سرش کش... ام گرفت  خنده

 ؟..  یگ یم یچ.. ولم کن دختر  -

ِ  یصندل. نشه  تیهم مقاومت نشون ندادم که اذ ادیز نیواسه هم دیرس یزورش بهم نم. مام رو باز کرد و هولم داد داخل ح در

 . و نشوندم روش  دیکش مویگذاشت یحموم که تشت ِ لباسا رو روش م يِ گوشه  یکیپالست

 .. تونستم خنده ام رو کنترل کنم  ینم

 .. ! یبهم نگاه کن یکن یاون وقت خودتم رغبت نم.. ! دختر  یکن یداغونم م یزن یم -

 :گشت ، گفت  یم غیکه دنبال ِ ت یکرد و در حال یاخم

... خودتو  يکرد رمردایپ هیشب هیچ.. کنه  یقبولت م نتیبب شیتازه بابامم اگه بدون ر.. !  یشیچقدر خوشگل م ینیب یحاال م -

! 
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نفر دختر ِ  هیاون وقت انتظار داشتم .. در اومده  يشایو ر دینصفه سف يموها نیمردا شده بودم با ا ریِ پ هیشب.. گفت  یم راست

 .. !دسته گلشو بده بهم 

زد  شیاول کف ِ ر. داشته باشه  دهیصورتمو کج کرده بود که کامل د. و گذاشت کنار دستش  دیکش رونیب لیِ وسا نیاز ب لتویژ

گذاشتم هر . شده بودم  رهیبا لبخند ِ محو به کاراش خ.  دیکش یرتم مبه صو شویزد و دست ِ کف کف یمثل بچه ها قهقهه م. 

 .. بود  یبرام کاف نیهم.. لبخند بزنه و خوشحال بشه  طدوست داره انجام بده ، تا فق يکار

داشت که  یفیدستش لرزش ِ خف. صورتم  يرو دیبرداشت و آروم کش لتویکنار بذاره ، ژ شویشد کف ِ ر یکه راض نیاز ا بعد

 .. کردم لبخند نزنم تا دستش تکون نخوره  یم یچشمامو بسته بودم و سع..  رهیداشت جلوشو بگ یسع

. مقابلم گرفت  يا نهیچشمامو باز کردم که آ. صورتم برداشت  ياز کار فارغ شد و دست ِ لرزونشو از رو قهیاز چند دق بعد

 :و گفت  دیدستاشو بهم کوب.. کامل نزده بودم  شامویقت بود که رو یلیخ. انداختم  یاونور کردم و به خودم نگاه نوریصورتمو ا

 .. ! يچه خوشگل شد يدید -

 :از دستش گرفتم و ابرومو باال انداختم  لتویژ

 .. !خواست آخه دختر ِ خوب  یاز مرد خوشگل یک -

 :ز چند لحظه گفتم بعد ا. کنارم نشست و زل زد به صورتم .  میاز مرتب کردن ِ حمام ، با هم به هال رفت بعد

 .. !که واقعا عوض شدم  نیمثل ا -

 .. دستمو جلو بردم و دستشو گرفتم . انداخت  نییزد و سرشو پا يلبخند

 .. ترسم  یم -

 :کردم  زمزمه

 .. جام  نیمن ا.. نترس  یچیاز ه -

 

**** 

 

 .. بده  جهیبار صحبت هامون نت نیم اخواست یم.. بار حلش کنم  نیخواستم ا یم.  دمیکش یقیو نفس عم ستادمیِ در ا پشت

 .. اون قدر که ثابت کنم خودم رو به همه .. اون قدر که براش بجنگم .. برام مهم بود  پرند

 : دیچیپ فونیآ يپرهام تو يچند لحظه بعد ، صدا... زنگ فشردم  يرو دستمو

 .. سالم استاد  -

 :تته پته کرد و بعد گفت  یکردم که کم سالم

 .. خل بفرما دا -
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 اطیح يباغشون باز بودن و پدر ِ پرند ، روزنامه به دست تو يچراغ ها. باز شد و پا به داخل ِ خونه گذاشتم  یکیت يبا صدا در

 :کردم و جلو رفتم  یاهم. در آورد و اخم کرد  نکشویِ من ، ع دنیبا د. نشسته بود  یِ درخت ریز

 ..  زدادیسالم آقا  -

 :گفت لحظه مکث کرد و بعد  چند

 ... سالم  -

 :ِ مقابلش کرد و گفت  یبه صندل يزنم ، آروم اشاره ا ینم یکنم و حرف ینم یحرکت دید یوقت

 ...  نیبش -

نگاهش شدم ، پرده رو  يکه متوجه  نیِ ا دنیبا فهم...  دییپا یکنار رفته و سوگند که از داخل ما رو م يخورد به پرده  نگاهم

 يحرفامو تو.. نگاهمو زوم کردم به درخت ِ باال سرش ..  زدادی يآقا يره گرفتم و نشستم روبروچشمم رو از پنج.  دیکنار کش

 :و شروع کردم  دمیذهن چ

از  دیدونم که شا یم.. شروع خوب نبود  يدونم اون دفعه برا یم. آخرمو بزنم  يبود که حرفا نیراستش قصدم از مزاحمت ا -

 ... اما ..  دیستیو هنوزم ن...  دینبود یمدم راضِ دخترتون او يکه من به خواستگار نیا

 :انداختم  نییکردم و سرمو پا یاخم

من پدرم و .. کنم ترس ِ از دست دادن ِ دختر رو  یحس م... ِ شما رو  یفهمم پدرانگ یم..  زدادی يمن خودم دختر دارم آقا -

که  دمیو چش دمیاون قدر هم د یاما از طرف...  گهید يپدر ها يمثل همه ! مثل شما .. دخترم تعصب دارم  ي ندهینسبت به آ

اما .. حس  نیا يبرا.. رابطه  نیا يبا خودم کلنجار رفتم برا یلیمن خ.. کدوم راه راسته کدوم راه کج .. بد  یخوبه چ یبدونم چ

مطمئن .. و جلو اومدم از خودم مطمئن شدم  دیمطمئن باش.. کردم و جلو اومدم  دایپ نانیاطم تشیبه حقان دیمطمئن باش.. 

من به . ِ وجود ِ دخترم  تیندارم جز حقان يزیبدم چ قولکه به شما  نیا يمن برا... ! کنم  یکه پرند رو خوشبخت م دیباش

 ... دخترتون رو  یِدم به شما خوشبخت ی، قول م زهیکه برام عز يوجود ِ دختر

اما برخالف ِ انتظارم اون .. بزنه  یت کردم و منتظر شدم تا حرفسکو... ِ پامون  ریز يچمن ها يِدوخته بود به سبز نگاهشو

 : دیبه گوشم رس مونیکیپرند بود که از نزد يبلکه صدا.. نگفت  يزیچ

 یدونه داره چه کار م یاون م.. بود که من بهش دادم  ینانیاطم ياگه جلو اومد از رو... سالشه  کیو  یس یرعلیام... بابا  -

 قیو راجع بهش تحق يدونم که ازش شناخت دار یم.. به خوب بودنش  یدونم که مطمئن یبابا م..  دونم یمنم م.. کنه 

 ...  نانیاطم نیا يبه پا میسیبذار وا..  میتون یم میفرصت بهمون بده تا ثابت کن هیپس ...  يکرد

رو داشتم که به سنگ خورده بود اما ؛  يریت نیحس ِ آخر.. خاموش شد  دیام يته دلم کورسو. بلند شد و راه افتاد  زدادی يآقا

 :برد  نیاحساس رو از ب نیآخر تمام ا يلحظه  يصداش تو

 ...  نیاریب فیتشر يخواستگار يآخر هفته با خانواده برا -
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 آزاد شدنِ يصدا... نفس ِ پرند آزاد شد . گرفت و رفت  شیِ خونه رو در پ ریباشه ، مس یمنتظر ِ حرف ایکه برگرده  نیا بدون

 .. نفسش رهـــآم کرد 

 

**** 

 

 ..  پرند

 .. که دوستم داشت  يپرند

که آروم کردن ِ منو با آغوشش  يپرند.. ترامادول نشون نداد  ي لهیکه دوست داشتنش رو با آروم کردن ِ من به وس يپرند

 ... خواست 

 ... ِ پرند فرق داشت  آرامش

 .. بترسم از رزرو نکردن ِ آغوشش .. نذاشتن  لیترسم از زنبازش دور شم ب یطور نبود که وقت نیِ آغوشش ا آرامش

 .. نبود  ایِ پرند مثل ِ سان زیچ چیه.. نبود  ایِ آغوش پرند مثل ِ سان آرامش

شده بود اما  شیصورتش آرا... زدن  یکه کرده بود ، برق م یناب شیو آرا دیِ صورت ِ سف نیب شییایدر یِآب يها چشم

 ... !داشت  يا گهیچشماش حس ِ د.. اشت د يا گهیچشماش رنگ ِ د

.. با منه  تشیمسئول.. دختر مال ِ منه  نیبه بعد ا نیسرم حک کرد که از ا يفکر رو تو نیتنش ا يِ تو دیِ عروس ِ سف رهنیپ

 يود برابا تمام ِ وج دیتنش بهم ثابت کرد که با يِ عروس ِ تو دیلباس ِ سف... فکرش .. ! روحش .. ِ خودش و دلش  تیمسئول

 .. کنه  حسرو  یدختر باشم و نذارم غم نیا

که بکر  يخنده ا... شد  یاز غم همراهش حس نم ییکه ته مونده ها يخنده ا.. نبود  يکه زور يخنده ا..  دیخند یم لباش

 ... !بود 

، ... به من  شیدزدک ياِ پرند با سوگند ، نگاه ه زیر زیر يو ماهان ، صحبت ها يو کسر ایمیک يِ در خونه ، سر و صدا پشت

 .. زد  یلبش رو کنار نم يآوا که لبخند ِ رو... شده بهم  رهیخ یاشک يمامان که اسپند به دست با چشما

رم و بزرگ شدم  یم شیدفعه درست پ نیا دیفهم.. ! دفعه درسته  نیا دیفهم.. من عزمم راسخه  دیکه فهم يحامد.. حامد  و

جا برسم  نیتا به ا ستادیبرادرانه پشتم ا شهیکه هم يحامد.. ! بده  يریگ میق ِ انتخاب و تصمبهم ح دیبا دیکه فهم يحامد.. ! 

 ... و ببرمش به خونه ام  رمیبگ مویو بتونم دست ِ عشق ِ زندگ.. 

ِ  یدلش صاف شده بود اما نگران.. نشون نده  یتیکرد نارضا یم یبود و سع ستادهیکنار پرهام ا يکه گوشه ا..  زدادی يآقا

که من  يا ینگران... شد که نگران نباشه  ینم لیبود اما دل تیرضا يحضورش از رو... بشه  الیخ یگذاشت ب یدخترش نم

 .. !کردم  یسرکوبش م دیکه من با يا ینگران... کردم  یبرطرفش م دیبا
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گرفته بود  میتصم.. ! کرد ، بود  یم يپرند برادر يبرا دیکه با ییلحظه ها يو تو ستادیمرد پشت ِ خواهرش ا هیمثل ِ  پرهام

 ... از نو شروع کنه  گهیامسال رو درس بخونه و سال د

 .آغوش محدثه به خواب رفته بود  يتو آترا

که بهم نشون داد تنفر  يمحدثه ا.. کنم  دایخوبش باعث شد راهمو پ يکه خواهرانه ها يمحدثه ا.. دوختم به محدثه  نگاهمو

 .. !داد  ادیخوب بودنو بهم ... داد  ادیکه پدر بودنو بهم  يمحدثه ا.. رسونه  ینم ییاز زن ها منو به جا

 :که مامان جلو اومد و گفت  رمیرفتم و خواستم آترا رو ازش بگ جلو

 .. خونه  مشیاریفردا صبح م...  یرعلیمونه ام یمن و محدثه م شِیآوا امشب پ -

 :بعد صداش که گفت  دست ِ پرندو حس کردم و يبگم که گرما يزیچ خواستم

 .. بمونه  دیآترا رو بذار... نه خاله جان  -

 :گفت  یکرد و با مهربون یاخم تصعن مامان

 .. شه  یشب که هزار شب نم هی.. نه دخترم  -

رو کردم به . بگم و با مامان مخالفت کنم  يزیپرند زل زد به من و با چشماش ازم خواست که چ.  دمیفهم یِ مامانو م منظور

 :مت ِ مامان و گفتم س

 ... مونه  یِ خودمون م شیآترا پ.. گه مامان  یپرند راست م -

 :دوباره گفت  مامان

 .. شه که  ینم.. !  ریام -

 :گفت  پرند

 .. دوست دارم  شتریطور ب نیمن ا.. ِ خودمون باشه  شیخاله جان بهتره که پ -

 ي، تو ختیر یهمون طور که آروم آروم اشک م. بعد بغلش کرد  پر از اشک زل زد به پرند و يو چشما یبا مهربون مامان

 .  دمیگفت که نشن يزیگوش ِ پرند چ

مامان گفتن ِ آترا به  يروز ها صدا نیا يتو... آترا مادر باشه  يخواد برا یشب اول نشون داد که م نیبودم که از هم خوشحال

 یم قیبه قلبم تزر یبیداد آرامش ِ عج یکه در جواب آترا م ییها» جانم « .. کرد  یپرند بود که آرومم م يپرند و لبخند ها

 ينبودم که تو نینگران ا.. کار دارم دخترمو کجا بذارم  ییجا ای رونیرم ب یم یباشم که وقت نیقرار نبود نگران ِ ا گهید... کرد 

آرامش داشتم از بودن ِ پرند کنار ِ ... باشه اش داشته  هیروح يتو يریمادر نداشتن چه تاث ای فتهیممکنه براش ب یمهد چه اتفاق

 ...  شآترا و روشن شدن ِ چراغ ِ خونه ام با هرم ِ بودن

.. داد تا به اصطالح منو نگران نکنه  یبروز نم... داد تا من بخندم  یِ دوم بود ، اما بروز نم یزندگ نینگران ِ ا دیکه شا..  مامان

لبخند ِ بچه  يپا زشویو همه چ.. وقف ِ ما کرده بود  شویکه تمامِ زندگ يمادر.. و بس که فقط پر بود از حس ِ مادرانه  يمادر

 .. ! میحس کن يبودنمون رو لحظه ا میتیکه نذاشت  یکس.. هاش گذاشته بود 
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 .. منو بغل کرد  ياومدن و مامان فور رونیپرند و مامان از آغوش ِ هم ب قهیاز چند دق بعد

جواهر  کهیت هیازش مثل ِ  دیبا..  يپا نذار ریحواستو جمع کن که اعتماد ِ پدرشو ز... دختر  نیه اماه.. پسرم مواظبش باش  -

 ..  یمراقبت کن

گذاشتم با باباش خلوت .  زهیر یآغوش باباش داره اشک م يپرند تو دمیاومدم که د رونیکردم و از آغوشش ب دییتا حرفشو

 . کردم  یبا همه خداحافظ یکی یکیکنه و 

زمانِ بد  یکه حت.  ستادیمعلوم شد که بهم اعتماد کرد و کنارم ا ییآوا خواهر بودنش از جا. گفت  کیجلو اومد و بهم تبر آوا

 ییهست و دل ِ برادرش جا يخبر دیفهم هیکه زودتر از بق.. پشت ِ سرم بگه  يبد زِیچ یبودنم هم ازم دفاع کرد و نذاشت کس

 .. ! رهیگ

حامد به سمتم . کردن و رفتن  یزودتر از همه خداحافظ يریکه بچه ها شروع کرده بود به بهونه گ نیو آوا به خاطر ا محمد

 :گذاشت و با لحن ِ برادرانه اش گفت  يشونه ا ياومد و دستشو رو

 .. ! نیطور شاد بمون نیهم شهیهم دوارمیام.. داداش  یخوشبخت باش -

 :ومد و گفت محدثه با لبخند جلو ا. کردم و دستشو فشردم  تشکر

 !واسه پرند  ینباش ییتو مثل ِ داداشت شوهر ِ اخمو دوارمیام -

 :دستشو فشردم و رو به محدثه گفتم .  دیخند زیو ر وستیموقع پرند هم به جمعمون پ همون

 .. ! زایچ نیا يمن که صد رقم از حامد بدترم تو.. ! اوه  -

 :به پرند گفت  محدثه

 ؟..  یبر داشتخ تاشیخصوص نیپرند جون از ا -

 :و گفت  دیهم خند پرند

 .. !کردم راجع بهش  یفکر م شتریب کمیوگرنه .. نه واهللا  -

. نرفته بود  نایبا آوا ا نیِ حامد واسه هم شیقرار بود مامان امشب بره پ. کم حامد و محدثه و ماهان هم قصد ِ رفتن کردن  کم

قرار داده بود دوباره به دست گرفت  يرو که گوشه ا يظرف اسپند.  دیآغوش کش يکردن و مامان بازم منو تو یهمه خداحافظ

نکنه و با لبخند بدرقه مون کنه به خونه  هیگر گهیکردم که د شیبه هزار زحمت راض.. داد  بو ته مونده هاشو دور ِ سرمون تا

 ... مون 

 يزد و به چهره  يلبخند. ِ پرند قرار دادم  تکون دادم و دستمو دور ِ کمر يشدن و دست بلند کردن ، سر نیسوار ِ ماش یوقت

 :و گفتم  دمیکش رونیآترا رو از آغوشش ب. خواب زل زد  يمعصومِ آترا تو

 .. ! یداخل خانم دییبفرما -

که  يخونه ا.. ! ِ ما با مشکالت  دنیجنگ يبرا.. بودنِ ما  يِ ما ، برا یخوشبخت يکه ساخته شد برا يخونه ا..  میخونه رفت به

 ... ! یزندگ نیبدن به ا هیهد ییبایآرامش باشن و ز وارهاشیته شد تا دساخ
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و  دمیکرد که از پشت سر، گونه اش رو بوس یسر آترا نشسته بود و موهاشو نوازش م يباال. تختش خوابوند  يآترا رو رو پرند

 :گفتم 

 ..  رمیدوش بگ هیمن برم  -

و مشغول ِ  نهیآ ينشسته روبرو دمیکردم ، وارد اتاق شدم که د یم به دست گرفتم و همون طور که موهامو خشک يا حوله

 رهیداشت گ یدستمو جلو بردم و دستشو که کالفه سع.  زیم يو حوله رو انداختم رو ستادمیسرش ا يباال... باز کردنِ موهاشه 

 . گرفتم  ارهیها رو در ب

 .. ! ارمیتو ولشون کنم من درشون م -

 نایا.کردم  یآوردم و با تعجب بهشون نگاه م یدرشون م یکی یکی. تظر شد تا موهاش باز بشن نشست و بدون حرف من آروم

 ؟..  گهیبودن د یچ

 ؟.. پرند  -

 ؟... بلـــه  -

 ؟.. گوشت گفت  يتو یمامان چ -

 ..  دمید نهیآ يرو که زد ، تو يلبخند

 .. ! یگفت مراقبت باشم که از راهت منحرف نش -

 زیبه م یها رو آوردم ، نگاه رهیگ يکه همه  نیبعد از ا.  دمیموهاشو بوس يبگم ، خم شدم و آروم رو يزیکه چ نیا بدون

 :با تعجب گفتم ..  بیغر بیِ عج يفلز يها رهیپر شده بود از گ. انداختم 

 ؟..  رهیگ ی؟ سرتون درد نم..  دیکن یرو تحمل م نایهمه ساعت ا نیچطور شما خانما ا -

 :ها راحت شده بود ، بلند شد و با خنده گفت  رهیشر ِ گ که انگار از اونم

 .. ! گهیبکشم و خوشگلم کنه د -

 :و زمزمه کردم  دمیبه گونه اش کش یدست

 .. !آت و آشغاال نداره که  نیبه ا ازین.. خانم ِ من خودش خوشگله  -

 :انداخت که سرمو جلو تر بردم و گفتم  نییپا سرشو

 . !.امشب خجالت ممنوعه ها  -

 .سرمو جلو بردم  شتریکه ب دیخند

 ؟.. فدات شم  شهیم -

 :شد و گفت  رهنمیپ ي قهیبا  يِ باز مشغول

 .. !نه  -

 :کردم و گفتم  یتصعن یاخم
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 ؟..  یچرا خانم -

 .. !  یمرد ِ خونه ام باش دیچون با -

 :گوشم زمزمه کرد  يگاه سرم کردم که تو هیاش رو تک شونه

 ؟...  آقا ینفسم باش شهیم -

 :دستشو فشردم و زمزمه کردم ...  جانیقلبم فشرده شد از ه.. شدم  رهیچشماش خ يتو

 ...ـزنـدیعالــم را پلـــک م يکـه حـجم تمـام دوســت داشتن ها سـتیدرمعـــرکه چشـــمانــت شـوقـ -

 :آترا اومد  يرم که صدالباش بذا يخواستم لبامو رو. از دست داده بود  ارشویانگار اخت. شد  رهیلب هام خ به

 .. !بابا  -

 :به پرند زدم و زمزمه کردم  يلبخند. و اخم کرده بود  دیمال یداشت چشماشو م. شدم  رهیبرگردوندم و به در خ سرمو

 .. !گردم  یبر م یول.. !  یدفعه در رفت نیا -

 نمی گویند که هر آدمی مگر

 بار عاشق می شود ؟ یک

 یرا باز می کن تیچرا هر صبح که چشم ها پس

 می بازم باز ؟ دل

 يهربار که از کنارم میگذر چرا

 کشم باز ؟ یم نفست

 يخند یهربار که م چرا

 شوم باز ؟ یآغوشت در به در م در

 کنم یهر بار که تنت را کشف م چرا

 آورند باز ؟ یلباسم بال درم يها تکه

 قشنگم گل

 ستایش تو براي

 ست يحقیر يجا بهشت

 قراربی يهمین دستها با

 رسانمت یخدا م به

 . ام چسبوند و چشماشو بست  نهیسرشو به س.  دمیآغوش کش يدور شدم و آترا رو تو ازش

 .. )خوام  یقصه م( تام  یدسه م -
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 هیمدت که  نیا يتو.. کنار ِ تختش نشستم و آروم آروم شروع کردم به قصه گفتن ... تخت خوابوندمش  يزدم و رو يلبخند

 ... گرفته بودم که براش بگم  ادیقصه ها  یلیم ، خپدر ِ مجرد بود

و براش قصه بگه  نهیبرد ، کنار ِ تختش بش یکه خوابش نم ییشب ها يهم بود که تو يا گهیحاال ، عالوه بر من کس ِ د اما

 .. کرد  یدرك م شتریکه از جنس ِ خودش بود و کودکانه هاش رو ب یکس.. 

رو به  یپاك بود و پاک.. که مــــآدر بود  یکس.. هاش براش بگه  ازیتونست از ن یحت مشد ، را یآترا بزرگ م یکه وقت یکس

 ... داد  یم ادیآترا 

 یرسوند ، هم به من خواب یو با بودنش ، هم آترا رو به آرامش م دیکش یخونه نفس م نیا يتو يا گهیامشب ، کس د از

 ... ! داد  یم هیراحت هد

 ... داد  یم یخونه گرم يها واریشد و به د یخونه حکم فرما م نیا يزن ، تو هی يهاامشب ، تمام دوست داشتن  از

.. ! بودن  یواقع يخونه  هیمرد ِ  يبرا.. ! خوب بودن .. !  ستنیخوب ز يشد برا یزنده م گهیِ تابان ، بار د یرعلیامشب ، ام از

 .. !و سه نفره  یواقع یِزندگ هی يبرا

و خم شدن ،  دنیکش یهمه سخت نیو بعد از ا.. اومد تا بجنگه  ایِ تابان به دن یرعلی، ام یشب نیچن يتو شیو دو سال ِ پ یس

 .. !کنه  یخواست واقعا زندگ ی، م شیسال ِ زندگ نیو سوم یروزِ س نیاز اول

خشک شده و  هنوز نگاهش به دهن ِ من دمیکردم که د یخوابم گرفته بود بهش نگاه بایکه خودم تقر یاز قصه ، در حال بعد

 .. !بود ها  یچه وروجک.. خنده ام گرفته بود . منتظره 

گوشش  يآروم آروم تو. کرد  یمقاومت م دنیخواب يچشماش پر از خواب بودن اما برا.  دمیشدم و گونه اش رو بوس خم

 :خوندم 

 .. الال الال گل ِ پونه  -

 ... خونه  یواسه تو م بابا

 ... ! بابا به قربونت  بمون

 ...خونه  نیِ سقف ا ریز به

 .. الال بخواب آروم  الال

 ... دختر ِ بارون  يا بخواب

 .. تو  یکه نخواب یوقت تا

 ..مونه  یجا م نیهم بابا

 

 

 : سندهیاز نو یسخن
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 کی يها یبگیو با غر دیکرد یکار منو همراه يجا نیخوشحالم که تا ا.. الهه ناپاك  يخواننده ها يسالم خدمت ِ همه  با

ِ منو درك کنن  یعل ریدوستان برداشت کردم ، همه خواستن ام يتا اون جا که من شاهد بودم و از نظرها.. !  دی، کنار اومد مرد

 .. هاش  يباز وونهید دیشا ایمردونه و  يرهاهضم کا يکردن برا یهمه تالش م.. 

من .. روش اثر نداره  يدرد چیز فوالده و هکه ا تیشخص هی.. ِ محکم و نشکنه  تیشخص هیاز ما ،  یلیخ يِ مرد برا تیشخص

.. شکنه  یغرورشون م یگاه.. مرد ها هم مثل ِ ما خانم ها ، احساس دارن .. تفکر کمرنگ بشه  نیرو نوشتم تا ا یعل ریام

 .. ! خورن  یغصه م یگاه.. شن  یم نیغمگ یگاه

 نیهم يبرا.. رو هم برنجونه  گرانیخوان درداشون ، د یاونا نم. .کنن  یکه اونا پنهان م نهی، ا میباور ندار نویکه ما ا نیِ ا لیدل

 ...  میکن یما حسش نم

و  دیاون قدر که با می، نتونست میدختر ِ ساده بود که چون ما داستان رو از زبونش نخوند هی.. ِ مجهول نبود  تیشخص هی پرند

 ..  میِ کارهاش رو بفهم لیدل دیشا

 .. !تمام ِ احساساتش نوشته شد .. ! پرند کامال مشخص شد ... ! پرند مجهول نموند  اما

 .. اما الهه ناپاك  و

 ؟..  هیمشغول شده که الهه ناپاك چه کس نیها فکرشون به ا یلیخ

 یکس..  يا گهیهر کسِ د ای،  ایهم پرند و سان... هم آترا ..  یعل ریهم ام.. هم من .. باشه  یتونه هر کس یناپاك ، م الهه

هر .. رو داره  شیکه پ يا ندهیو آ.. کنه  یم یکه زندگ یحال... داره  يگذشته ا یهر کس...  ستیپاك ن یکس...  ستیکامل ن

 .. شه  یاما بلند م ورهخ یشکست م.. کنه  یکس اشتباه م

، الهه  هشایس يِ من درس گرفت اما به خاطر ِ گذشته  ریام..  رهیدرسته که بتونه درس بگ یاون کس... کنن  یخطا م همه

 ...  شهیناپاك خطاب م

 ..  شهیِ روشه ، ناپاك خطاب م شیکه در پ يا ندهیآ دیشا ای، اما به خاطر ِ گذشته و .. پاك بود  پرند

 .. !، الهه بود اونم به مدت ِ نه سال  یرعلیذهن ِ ام ياما ، الهه بود برا... کج رفت .. چون گناه کرد  شهیناپاك خطاب م ایسان

 .. ! ریام يبود ، الهه بود برا ریکه با ام ینزما حداقل

 ... !وقت به گناه آلوده نشه  چیکه کاش ه يالهه ا.. پا گذاشت  ایدن نیزن به ا هیکه از بطن ِ ناپاك ِ  يآترا ، الهه ا و

 ..  دیو درك کرد دیرو خوند ریحق يبنده  نیذهن ِ ا يو خط خط ها..  دیاز شما که بود یمرس

اطرافمون رو  يانسان ها دیایب..  میبا مشکالتشون بپذر.. اطرافمون رو ، با درد هاشون ، با اشتباهاتشون  يانسان ها دیایب

 .. !  میریهمون طور که هستن بپذ

 ... شما  ياز همه  یمرس

 ... ما  يهمه  يروشن تر برا ییفردا دیام به

 .. !ِ ناپاك نشدنمون  دیام به
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 .. شناسم ، پدر و برادرم  یم میزندگ يکه تو ییها نیرد ترکنم به م یم میداستان رو تقد نیا

 ... نوشته ها به دستشون برسه  نیا يروز دیشا که

 ،  يمجاز يایدر دن و

 ام ،  یشگیدوست و همراه ِ هم يبرا

 .. کنه  دایگفت تا نوشتن ِ من گسترش پ یکرد رو بهم م یکه حس م يزیمنت ، هر چ ی، که خالصانه و ب زیشهرزاد ن ـ عز ـ

 ]  hayden[  زمیعز ي دهیسپ يبرا] .. گل .. [ ماندانا  يبرا

 ..  دیکرد میشما که همراه يهمه  يبرا و

 .. ! بدرود

 ]گل [ 

 م .  ایدن

30/08/1392 

 بامداد  ي قهیدق ازدهیدوازده و  ساعت

 

 

 مراد نیرنگ يبار دگر الله  بشکفد

 

 دل باز شو يسرخ فروبسته  ي غنچه

 

 باز دیکه گذشت آ يبهار که مینگو من

 

 که به سر آمده آغاز شود يروزگار

 

 .هست و بهاران دگر يدگر روزگار

 

 

 

 بودن هنر است شاد

 

 کردن هنر واالتر شاد
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 شیبه خو میهرگز نپسند  کیل

 

 شب و روز جانیشکلک ب کیچو  که

 

 میخبر از همه خندان باش یب

 

 است یبزرگ بیع یغم یب

 

 !دور از ما باد که

 

 

 

 ن،یبود درون ب يا نهیآ یاشکک

 

 در او که

 

 میدیدیرا م شیخو

 

 میدید یها م نهیپنهان بود از آ آنچه

 

 نهاد، زهیپاک يرویآگه از آن ن میشد  یم

 

 شدن، دیآموزد و جاو ستنیبه ما ز که

 

 .شدن دیو ام يروزیپ کیپ

 

 بودن هنر است شاد

 

 دگر باشد شاد يتو دل ها يبه شاد  گر

 

 ماست يهنرمند  يکتای يصحنه  یزندگ
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 خود خواند و از صحنه رود ينغمه  یهرکس

 

 به جاست وستهیپ صحنه

 

 ادیآن نغمه که مردم بسپارند به  خرم

 

 ) یژاله اصفهان( 

 

 

  92آبان   : یینها انیپا

  93 اردیبهشت: انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member122910.html: نویسنده 

  http://www.forum.98ia.com/member107173.html: ح جلدطرا 

  http://www.forum.98ia.com/member107173.html:    ناظر   
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