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 رمان های عاشقانه    :آرایی صفحه و طراحی

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

    رمان 

 کيسمی صيادي سوگند: قلم به

   

  

 اول فصل

 عشق خالق نام به

 خانه ی زده زنگ و  آبی در و  کشيدم عميقی نفس کردم؛ سر را دارم گل چادر

 و ندمگذرا نظر از را چراغانی و  باریک ی کوچه سوی دو. گشودم را

 پا به آشوب وجودم در اضطراب. فشردم دست در را چادرم های گوشه

 .کوبيد می سينه پس در دائم قراری، بی سر از دلتنگم قلب و  بود کرده

 هستی؟ کسی منتظر گلی، چادر -

 و چرخاندم سر. داشت را الالیی حکم عصيانگرم، قلب برای کالمش آوای

 که رنگ سبز ساک آن به حتی .خورد گره شبش رنگ های تيله در نگاهم

 مقابلم و  کرد تند پا. خوردم می غبطه هم داشت را هایش شانه لمس اقبال

 های گونه سرخی از شرمسار. ریخت فرو  آن یک به قلبم رسيد، که

 که دوختم هایی پوتين به را نگاهم و  بردم فرو  گریبان در سر دارم، تب

 .بود آورده سوغات برایم را ستيز ميدان خاک

 سرماست؟ از هم بار این کنم باور. انداخته گل هات گونه که باز -

 .بود پا به چشمانش باران ستاره در جشنی چه که آه و  کردم بلند سر

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 .کشيد جلو  را آن کمی و  گرفت دست در را چادرم ی لبه

 داخل؟ بيام کني نمی دعوتم -

 .کشيدم دندان زیر را لبم و  زدم ام گونه به سراسيمه

 .داخل بيا داشتم، نگهت کوچه وسط حواسی بی سر از -

 .گذاشت حياط در قدم طمانينه با و نشاند اش مردانه ی چهره بر لبخندی

 سالمت دلشورها تمام وجود با کشيدم؛ ای آسوده نفس و  بستم را در

 حياط درون کوچک حوض کنار که دوختم چشم او  به. بود بازگشته

 .کشيد می مشام به را خورده باران خاک عطر و بود ایستاده
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 .بودم خونه این و  تو  دلتنگ چقدر دونی نمی -

 درون چوبی تخت روی که همانطور و  برداشتم سرم روی از را چادرم

 .کردم نگاهش مغموم و  رنجيده نشستم، می حياط

 .گشتی برمی زودتر بودی، دلتنگ اگه -

 و کرد رها حوض ی گوشه را ساک خورد؛ گره هم در پرپشتش ابروان

 .گرفت جای تخت روی کنارم

 .ها باشه زده غم اینطور م پریناز نبينم -

 شد می پایين و باال گلویم در که سنگينی بغض و  فشردم هم روی را لبانم

 .خوردم فرو سختی به را

 ...دیگه ترسم می ذاری، می بيرون در این از رو پات که بار هر -

 .کشيد باال را سرم و کرد ام چانه بند را دستش حرفم، اتمام از قبل

 رو کوچه ببينم،. باشه گریون ها چشم این و  باشم مرده من اینکه مگر -

 کردی؟ چراغونی من اومدن برای

 ام چانه دور از را دستش خنده با و  گذراندم نظر از را ریشش پر صورت

 .کردم باز

 خبره؟ چه دونی نمی تو یعنی -

 .گرفت پيش در را چپ علی ی کوچه هرا و  انداخت باال ای شانه

 .واال نه -

 .کردم کج سر و ایستادم سينه به دست

 روی و سر به دستی سال هر مثل مرتضی حاج شعبانه؛ ی نيمه امشب -

 .داره جشن هم امشب و  کشيده کوچه

 .گذاشت قلبش روی و  گرفت دست در را دستم
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 .تویی مهمونش تنها که یجشن پاست؛ به بزرگ جشن یه هم اینجا -

 و گرفت گر تنم هم باز کرد؟ می افسونم اینگونه که داشت چه کالمش

 :گفت می که افتادم مادر حرف یاد. گسيخت افسار قلبم

 «- که رو  زندگی تلخی. هاست عروس تازه برای فقط شدن سفيد و  سرخ

 با باید که اونجاست کنه؛ نمی خوشحالت هم چيزها بهترین دیگه بچشی،
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 نگهداری سرخ رو  صورتت سيلی زور .»

 را رنگش مشكي پيراهن های دکمه که همانطور و  کرد رها را دستم

 :گفت گشود، می

 .بزنيم دوری یه بریم هم ما شو  آماده برو  جشنه؟ امشب گی نمی مگه -

 .برخاستم جا از و  زدم لبخندی

 .رهب  تنت از خستگی که بگير دوش یه برو  هم تو بشم، آماده من تا -

 :گشود لب و  فشرد هم روی را هایش پلک

 .چشم ولی نداره، معنی خستگی دیگه خانم پری وجود با -

 هم من رفت، گرفتن دوش برای که اميرمحمد. شدیم خانه وارد هم با

 ایستادم؛ آینه مقابل. کردم انتخاب پوشيدن برای را لباس رنگ شادترین

 از بعد. یافت زینت شيرین لبخندی به هایم لب و کشيدم چادرم به دستی

 .بود بازگشته دلدارم انتظار، ها مدت

 از و  گرفتم دست در را گشا مشکل آجيل های بسته حاوی کوچک ساک

 را ماشين کاور که دوختم اميرمحمد به را نگاهم. شدم خارج خانه

 :گفت و  کشيد رنگش ای نقره کاپوت به دستی داشت؛ بر

 رفيق؟ خوری می خاک حياط این ی گوشه وقته چند -

 رنگ آبی ی چهارخانه پيراهن. رفتم سمتش به و  پوشيدم را هایم کفش

 .زد چشمکی دیدنم با و  چرخاند سر. بود نشسته تنش بر عجيب
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 .آد می بهت آبی روسری این چقدر خانم؛ پریناز کردی چه -

 کردم تبمر را اش مردانه پيراهن های یقه و  دادم سر نمایی دندان ی خنده

 .دوخت دستم درون ساک به را نگاهش که

 چيه؟ این -

 :گفتم رفتم، می ماشين در سمت به که همانطور و کشيدم عقب را دستم

 !نگهدار مسجد دم. کردم نذر برگشتنت سالم برای -

 .رسيد گوش به آرامش نجوای و  گذاشت چشمانش روی را دستانش

 .چشم روی به -

AAA 

 .شدیم پياده یکدیگر همراه و  کرد متوقف حلم مسجد مقابل را ماشين

 ميز پشت که مرتضی حاج دیدن با.  بود پا به ای غلغله مسجد حياط درون

 چادرم به دستی کرد، می پذیرایی مردم از و  ایستاده حياط ميان بزرگ

 با اميرمحمد رسيدیم، که ميز مقابل. شدم قدم هم اميرمحمد با و  کشيدم

 :گفت خوشرویی

 .باشه قبول آقا؛ جحا سالم -

 آمد؛ سمتش به بود، شکفته گلش از گل او  دیدن با که مرتضی حاج

 :گفت و  فشرد گرمی به را دستش

 پسرم؟ خوبی اميرمحمد؛ آقا به -

 مگر هستم، او خوب حال مدیون را کشيدم نفس من اندیشيدم خود با
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 دیگر بار مرتضی حاج که کرد تشکری اميرمحمد نباشد؟ خوب تواند می

 :آمد حرف هب 

 چيز هيچ از دیگه مردم این هستند، تو  مثل مردهایی تا. مایی افتخار تو  -

 .ندارند ترسی
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 .نکنم برخورد عابران با تا ایستادم ای گوشه و انداختم زیر به سر

 دخترم؟ خوبی شما -

 ی چهره به لبخندی و کردم بلند سر مرتضی حاج آشنای صدای شنيدن با

 .زدم اش چروکيده و مهربان

 .ممنون بله؛ سالم -

 :گفتم اميرمحمد به رو و  فشردم دست در را ساک ی دسته

 .بيام و  بدم تحویل رو این برم من -

 از بعد من و  فشرد هم روی را هایش پلک حرفم، تایيد ی نشانه به لبخند با

 به چشمم زنانه، قسمت در. افتادم راه به مرتضی، حاج با خداحافظی

 جاکفشی درون را هایش کفش که افتاد مرتضی حاج همسر خانم، فهيمه

 .گذاشت می

 .خانم حاج سالم -

 .بست نقش لبش کنج شيرینی لبخند من، دیدن با و  چرخاند سر متعجب

 !داخل بریم بيا دخترم؛ اومدی خوش جان، پریناز ماهت روی به سالم -

 :گفتم افسوس با و انداختم زیر به سر شرمگين

 ...اینکه برگشته، تازه اميرمحمد اما بمونم داشتم وستد خيلی -

 لحن با و کشيد بازویم روی را دستش که بود نشده تمام حرفم هنوز

 :گفت گرمش هميشه

 ا انشاء سالمتی؛ به -. _ باشی خبر خوش همينطور هميشه

 :گفتم و  گرفتم سمتش به را ساک

 .من نذری اینم بفرمایيد،. ممنون -

   

7 

 :گفت خوشرویی با و  گرفت دستم از را اکس

 .دخترم کنه قبول خدا -

 دو که همانطور اميرمحمد. افتادم راه و  کردم خداحافظی خانم فهميمه از

 من تماشای مشغول و  ایستاده اندک ی فاصله با داشت، دست در ليوان

 به را دیگر ليوان و  گرفت سمتش به را ليوانی رسيدم، که مقابلش. بود

 .برد هانشد سمت

 .ها داره خوردن شربت این که بخور بگير -

 که بود ننوشيده ای جرعه هنوز. زدم لبخند و  گرفتم دستش از را ليوان

 :گفت خنده با باشد، کرده معذبش نگاهم سنگينی انگار

 .کشم می سر رو شهادت شربت دارم انگار کنی می نگاهم جوری یه -
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 لبخندم اجبار به. انداخت دلم به را غم اما بود منظور بی کالمش اینکه با

 :گفتم و کردم حفظ را

 بریم؟ -

 .افتادیم راه به و داد تکان سری

 بریم؟ کجا بگو  جان؛ پری نکن بغ -

 ضعف دلنشين ی چهره این برای دلم و کردم رخش نيم ی حواله را نگاهم

 .رفت

 یه ماه چند هر شده بودنت از من سهم فعال. بگی تو  جا هر دونم؛ نمی -

 .خونه از بيرون اونم شام

 دزدگير رسيدیم، که ماشين به. ام دلتنگی زخم برای شد مرهمی اش ه خند

 :گفت و زد را

 بخوریم؟ سوخته غذای و  خونه بمونيم خوبه -
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 او ی خنده و  پرید گلویم در حرف این با که نوشيدم شربت ای جرعه

 .گرفت شدت

 بودنم کدبانو  و  بپزم غذا برات که نيستی. تسوخ  غذام بار یه همه همه -

 .ببينی رو 

 ماشين. نشستم اش کناری صندلی روی هم من و  گرفت جای فرمان پشت

 خواست می دلم که دوختم خيابانی به را نگاهم آورد، در حرکت به که را

 :گفت شوق با و  زد بوقی مقابلمان عروس ماشين برای. باشد انتها بی

 .افتادم خودمون یاد ببين؛ پریناز -

 از یك هيچ با تو  و  من های عاشقانه که نياوردم زبان بر و  زدم لبخندی

 داشبورد روی را ام خورده نيمه شربت. نيست قياس قابل شهر مردم

 :گفتم و گذاشتم

 .بيان قراره حميد و  پروانه راستی -

 .دوخت مقابل به را نگاهش باز و  کرد ام حواله نگاهی نيم

 چرا؟ -

 .برگرده خودش و بيارتشون حميد شد قرار اینکه تنهام، من دید -

 .کرد متوقف خيابان ی گوشه را ماشين و داد تکان سری

 باجناق این بگيره قرار شده انجام عمل تو  تا اومدم من نگو  بهشون پس -

 .عزیز

 که گرفتيم پيش در را معروف کبابی همان مسير و  شدیم پياده ماشين از

 نان بود، که اميرمحمد اصال. بود زبانم زیر هنوز هایش کباب خوش طعم

 .داشت خوشی طعم من برای هم خشک

AAA 

 با و  کردم باز نيمه تا را چشمانم زحمت به کودکانه، های گریه صدای با
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 هایم پلک دیگر بار بود، کشيده آغوش در را کودک که اميرمحمد دیدن

 نگهداشتن باز توان و  کرد می طلب را آسوده خوابی دلم. افتاد هم روی

 لبخند خواند، می الالیی کودک گوش در که او  صدای. نداشتم را چشمانم

 .نشاند لبانم روی را

 باز چی برای تو  نيش بخواب؛ تا خونم می الالیی بچه این برای دارم من -

 شده؟

 چرخيدم پهلو  به گرفت؛ شدت ام خنده و هستم من مخاطبش دانستم می

 .کردم باز را مچشمان  و 

 .آد می بهت داری بچه چقدر -

 به و  بود کشيده آغوش در را خواب غرق کودک که همانطور اميرمحمد

 :گفت آرام رفت، می در سمت

 .آم می االن بدم، باباش تحویل رو سوغاتی این بذار -

 گذاشت؛ اتاق در قدم و  گشود را در دیگر بار کوتاه، مدتی گذشت از بعد

 .دوخت سقف به را نگاهش و کشيد دراز تخت روی کنارم

 گردنم رو داری بچه تونی می و  خورم می گول ها حرف این با نکن فکر -

 .ها بندازی

 :گفتم و  گذاشتم صورتم زیر را دستم بست؛ نقش لبم روی تلخی لبخند

 .دارم می نگهش خودم بده، اومدن افتخار کوچولو  این بذار -

 هراس. کردم اش چهره ی حواله را ما خسته نگاه دیدم، که را سکوتش

 .کرد می منصرفم داشتنش از نبيند، را پدرش کودکم اینکه

 من؟ به زدی زل چرا چيه؛ -

 :گفتم و  زدم لبخندی

 تر قيافه خوش باال دی می رو  موهات وقتی کردم می فکر این به داشتم -
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 .شی می

 کوچکم کليپس و  شدم يزخ  نيم جا در باشم، پاسخش منتظر اینکه بدون

 .برداشتم تخت کنار ميز روی از را

 .کنم آماده رو صبحانه برم شن؛ می بيدار ها بچه االن -

 پذیرای حال به تا دیروز از ایستادم؛ آینه مقابل و  آمدم پایين تخت از

 چشمان از را خواب که ای دردانه بودم؛ اش دردانه و همسرش پروانه،

 .شد من ی خسته اميرمحمد دامان به دست ناچارا او و  ربود پدرش

 :گفتم او  به رو  رفتم، می بهداشتي سرویس سمت به كه همانطور

 .ره می ضعف داره دلم که بگير تازه نون تا دو  برو  پاشو -

 سرویس وارد. کرد می آماده که هایی صبحانه برای بود زده لک دلم

 و کوچک ی هحول با که همانطور. زدم صورتم به آبی و  شدم بهداشتی

 بهداشتی سرویس از بودم، صورتم کردن خشک مشغول رنگ نارنجی

 .کردم پرتاب سمتش به را حوله اش، بسته چشمان دیدن با و  شدم خارج

 خوابه؟ وقت چه االن خان تنبل -
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 رنگ صورتی شال با و  ایستادم آینه مقابل کشيدم؛ هایم لباس به دستی

 همانطور و زد کنار صورتش روی زا را خيس ی حوله. پوشاندم را موهایم

 :غرید لب زیر خاست، برمی اجبار به که

 .تو که االنم بخوابم نذاشت فسقلی اون که دیشب -

 به و شده خارج اتاق از که انداختم او  به نگاهی خنده با آینه درون از

 و رفتم بيرون اتاق از تاخير كمي با. رفت می بهداشتی سرویس سمت

 که داد می نشان اطراف سکوت انداختم؛ مقابل ی بسته در به نگاهی

 .است خواب در غرق پروانه ی دردانه

 دیدن با. کشيد خودش سوی به را نگاهم دیوار، روی ساعت تاک تيک

 کی از شد؛ درشت چشمانم دادند، می نشان را هشت عدد که هایی عقربه
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 بودم؟ شده سحرخيز اینقدر حاال تا

 را ميز صندلی کردم؛ روشن را کتری زیر فندک با و  شدم نهآشپزخا وارد

 و گرفتم بازی به را انگشتم درون ی حلقه. نشستم آن روی و کشيدم عقب

 .بست نقش لبم روی آرام آرام لبخند

 نداری؟ الزم چيزی دیگه رم، می دارم من جان پری -

 در چهارچوب ميان منتظر که دوختم او  به را نگاهم و  کردم بلند سر

 :گفتم و دادم تکان نه ی نشانه به را سرم. بود ایستاده

 !باش خودت مراقب -

 رنجورم دل به دلهره باز شد، دور که دیدگانم مقابل از و  داد تکان دستی

 با را خودم بود، شده پا به دلم در که آشوبی از گریز برای. انداخت چنگ

 با هم اميرمحمد کوتاه، مدتی از بعد.  کردم مشغول صبحانه ميز چيدن

 و گذاشت ميز روی را ها نان. رسيد راه از اش تازه و داغ های سنگک نان

 .کشيد عقب را صندلی

 .خلوت و  بود صبح اول آوردم شانس -

 از نيست قرار هم امروز داد می نشان بود، کرده تن به که هایي لباس

 هم خودم و گذاشتم مقابلش را چای فنجان. شود منصرف رفتن بيرون

 از ای تکه اميرمحمد و  کردم حلقه فنجان دور را دستم نشستم؛ ميز پشت

 .گذاشت دهانش داخل را نان

 چيه؟ امروز برای ات برنامه -

 .نوشيدم فنجان درون چای از ای جرعه و انداختم باال ای شانه

 .کنه می چيکار ببينم بشه بيدار پروانه حاال دونم؛ نمی -

 در من و  نوشيد چای ای جرعه چپاند؛ دهانش در را ای لقمه عجله با

 .دوختم چشم حرکاتش به عشق، با و  سکوت
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 .بخير صبح سالم، -

 متوقف راه ميان بود، رفته پيش مربا قاشق برداشتن برای که دستش
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 آشپزخانه درگاه ميان که پروانه به رو  لبخند با و  برخاست جا از شد؛

 :گفت بود، ایستاده

 هنوز؟ خوابيده خانم ماهين. بخير هم شما حصب  سالم، -

 :گفت شرمندگی با و  کرد کج سر پروانه

 .شد شما مزاحم که بخوابونه باباش دادم مثال آره؛ -

 :داد پاسخ و  خندید اميرمحمد

 مزاحمت که هاست حرف این از تر شيرین شما کوچولوی مزاحمتی؟ چه -

 .کنه ایجاد

 و داد می جوالن گلویم در دائم که ودب کرده گم را خودش راه بغضم انگار

 من به نگاهی اميرمحمد. شد می تر محکم فنجان دور من دستان ی حلقه

 .ندید جایز را ماندن دیگر و انداخت

 .گردم برمی زود بزنم، آقاجون ی حجره به سر یه برم من -

 پروانه رفتنش، با. شد خارج آشپزخانه از و  گفت ای اجازه با پروانه به رو 

 :گفت خندان و آمد سمتم به

 .بود تر خسته منم از حميد -

 زحمت به و  دوختم اميرمحمد ی خورده نيمه چای فنجان به را نگاهم

 .زدم لبخند

 .بریزم چایی برات بشين -

 روی سينی درون از ایستادم؛ گاز مقابل او  به پشت و  برخاستم جا از

 که بودم ایچ  ریختن مشغول دست به قوری. برداشتم فنجانی کابينت
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 :پيچيد گوشم در صدایش

 رو ماهين چطوری ها؛ شه می خوبی بابای اميرمحمد پریناز؛ گم می -

 خوابوند؟

 .داد می نشستنش از نشان زمين روی صندلی شدن کشيده

 .بخواب بگير تخت هم تو  کنه می بزرگ برات رو  بچه راحت -

 به هم پروانه برگشتم؛ سمتش هب  خنده با و  گذاشتم کابينت روی را قوری

 .کرد می فکر هایی چيز چه

 .شه می حالم به خوش پس -

 .کشيد عميقی نفس و  داد صندلی پشتی به را اش تکيه

 .آد می خوابم چقدر دونی نمی -

 :گفتم متعجب و  گذاشتم مقابلش را فنجان

 نخوابيدی؟ چرا خب -

 .کشيد صورتش به دستی و  گشود چشم

 .پرید مخواب  دونم؛ نمی -

 .کرد کج سر و  دوخت من به را نگاهش باشد، آمده یادش چيزی که انگار

 خواستيد می برگشته، اميرمحمد روز دو . شدم مزاحمت خيلی ببخش -

 ...هم ما که باشيد راحت خودتون برای
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 اتمام از قبل و  زدم کمر به دست. شد هم در صورتم حرف، این شنيدن با

 :گفتم حرفش

 شدی؟ تعارفی اینقدر کی تو  پروانه -

 :گفتم دیگر بار که برداشت سرش روی از را شال خنده با
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 .بيرون بریم نفری دو  ها موقع اون مثل تا بخور رو  ات صبحانه -

 :گفت شادی با و  نوشيد چای از ای جرعه

 .دادی بهم رو عروسيت شيرینی که ای کافه همون بریم -

 به قلبم اش یادآوری با هنوز و  بود گذشته وزر آن از ها مدت زدم؛ لبخند

 .افتاد می تپش

 کنم؟ چيکار رو  باباش و  ماهين اما -

 حتی بودم؛ گرسنه حد چه تا که رفت یادم اصال دوختم؛ ميز به را نگاهم

 ی خورده نيمه فنجان. بود شده سرد هم تازه و داغ های سنگک نان

 .رفتم گاز سمت به و  برداشتم را اميرمحمد

 رو باباش و  خانم ماهين گرده؛ برمی دیگه ساعت یک تا اميرمحمد -

 .اون دست سپریم می

 .شدیم آشنا ی کافه همان راهی پروانه همراه به صبحانه، صرف از بعد

 چادرم به دستی. شدم واردش اميرمحمد با بار اولين برای که همانجا

 فرق هگذشت  با که گذاشتم آشنایی و  دنج شاپ کافی در قدم و  کشيدم

 ها ميز چوبی طرح و  ای قهوه_سفيد دکوراسيون. بود نکرده چندانی

 .بود آورده ارمغان به را خاصی زیبایی

 ميان ميز سمت به پاهایم اختيار بی و دوختم کف های پارکت به را نگاهم

 من از تبعيت به هم پروانه نشستم، که صندلی روی. شد کشيده سالن

 و گذاشت ميز روی را رنگش مشکی يفک. گرفت جای مقابلم و  آمد پيش

 :گفت افسوس با

 .شدیم دور هم از زود چقدر بود؛ خوشی روزهای چه -

 و زدم بازویش به ای ضربه. نداشتم دوست را آمده پيش انگيز غم فضای

 :گفتم
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 .باشيم غمگين که نيومدیم پروانه؛ کن عوض رو  کانال -

 .زد کجی لبخند و  دوخت من به را نگاهش پروانه

 آوردم می در رو ها عاشق ادای من. باشی ناراحت هم نباید شما دیگه؛ بله -

 ی خونه رفتی زودتر تو اونوقت شد، سفيد موهام حميد انتظار در و 

 .بخت

 به دیوار ی همسایه زیر به سر پسر اميرمحمد،. بود روزهایی چه که آه

 خانم طيبه که هایی وزهر در مادر همراه به مرتبه چندین که دیوارمان

 « مادرش» . داشتم حضور کرد، می برگزار اش خانه در
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 سر از دفعه این که شد آغاز نذری آش پياله همان با ما ی عاشقانه داستان

 چشمانش به نگاه تاب شرم از که آه. شد تکه هزار و  افتاد زمين روی هول

 پروانه، اینکه اب  و آمد ما ی خانه به مادرش روز، آن فردای. نداشتم را

 نگذاشته خودشان ی خانه در قدم هنوز و بود حميد عقد بزرگم خواهر

 .افتاد راه به عروسی و عقد مراسم زود خيلی بودند،

 ميدان به رفتن فکر که بود گذشته سال یک به نزدیک خوشمان زندگی از

 خود تا شنيدم، زبانش از را حرف این که شبی. کرد اش هوایی جنگ،

 ای چاره تایيد جز من و  بود گرفته را تصميمش او  اما ستمگری  صبح

 روي لجوجانه كه اش خورده رنگ موهای از تار چند پروانه. نداشتم

 هایش النگو  صدای و  کرد پنهان روسری زیر را بود شده رها اش پيشانی

 .شد بلند

 .بيفتی پس هيجان از بود مونده کم موقع اون ولی خندی می االن آره -

 منوی به نگاهی پروانه آمد، ها سفارش گرفتن برای که انیجو  مرد

 :گفت و  انداخت مقابلش

 چی؟ تو  خوام، می بستنی من -

 :گشودم لب اختيار بی و  دوختم رنگ ای قهوه ميز به را نگاهم
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 .قهوه -

 فنجان برداشتن برای هيچکداممان دست شرم، سر از که روزی آن یاد به

 به را سرم ماند، باقی نخورده دست هایمان سفارش و  رفت نمی پيش

 دختر دو  توسط که دوختم چشم سالن ی گوشه ميز به و برگرداندم عقب

 .داشت تلخی طعم خاطرات مرور چقدر. بود شده اشغال

 های سختی از پروانه. رسيد ها روزمرگی به گذشته مرور از هایمان حرف

 افتاده شکالتی کيک جان به لچنگا با سکوت در من و  گفت می داری بچه

 .بودم

 چيه؟ بچه مورد در اميرمحمد نظر ببينم، -

 دیگر بار بگویم، چيزی اینکه از قبل و  کردم بلند سر صدایش شنيدن با

 :گشود لب

 گن می اول همينجورین؛ همشون. وارده خيلی داری بچه تو ماشاال -

 نشده دیر تا هم تو . بکنن دل ازش تونن نمی آد، می که بعد ولي خوایم نمی

 .بجنبون دست

 ماهين شور دلش پروانه. شد سپری خاطرات مرور با خوشی های ساعت

 اما نبودم مادر. گفت می هایش دلشوره از گوشم کنار دائم و  زد می را

 برای پيشنهادش اما بازگردیم خانه به خواستم او  از. فهميدم می را حالش

 و پخت ی حوصله و  حال اصال کرد؛ شل را جانم رستوران در غذا صرف

 تماس اميرمحمد با و  ندانستم جایز را اصرار همين برای نداشتم را پز

 .گرفتم

 .اومدن -
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 دور از حميد رنگ مشکی ماشين. چرخاندم سر پروانه، صدای شنيدن با

 روی و کشيده آغوش در را ماهين که شد مردی ی خيره نگاهم. بود نمایان

 را ماهين دست دید، که را ما ی خيره نگاه. دبو  گرفته جای شاگرد صندلی

 حال تا زدم لبخند من و  خندید کوچک ماهين. داد تکان هوا در و آورد باال
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 .نشود ناخوش من، غم دیدن با ام زندگی مرد خوش

 از را کودکش. رفت پيش زده هيجان پروانه شد، متوقف که ماشين

 های گام با. نشاند اش گونه روی ای سهبو  و  کشيد بيرون اميرمحمد آغوش

 اميرمحمد به را نگاهم حميد، با احوالپرسی از بعد و  رفتم جلو  سست

 .بود ایستاده مقابلم حال که دوختم

 گذره؟ می خوش -

 .دوختم چشمانش به را نگاهم

 .خالی تو  جای -

 :گفت دلخور و برد فرو شلوارش جيب در دستش

 .کرده پر دیگه یکی رو ما جای که فعال -

 سرگرم که انداختم پروانه به نگاهی نيم و  کشيدم دندان زیر را لبم

 .بود کودکش

 .شنون می زشته؛ -

 .گرفت خود به شيطنت رنگ نگاهش

 .نکنن جدا هم از رو ما دیگه و  بشنون که گفتم منم اتفاقا -

 .کردم کج سر و گرفتم دست در را رنگ مشکی چادر ی لبه

 اینکه از بيشتر من؛ هووی شده جنگ این. دلمی ور هميشه تو  که نه -

 .اونجایی باشی من پيش

 :کرد زمزمه صورتم مقابل و آورد جلو  را سرش

 .گرسنگی از مردیم که بریم هم حاال کشم؛ می موقعش به اونم گوش -

 بيشتر. شدیم دنج و  صفا با ای خانه سفره راهی اميرمحمد پيشنهاد به

 به نگاهی. بود راه به قليان بساط و  شده اشغال افراد توسط ها تخت
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 اميرمحمد به رو  و  رفتند می پيش ما از تر جلو که انداختم پروانه و  حميد

 :گفتم بود، ایستاده دستم کنار که

 بده؟ بچه برای قليون دود دونی نمی یعنی نداشتی؟ سراغ بهتر جای -

 :گفت صادقانه و  خاراند را اش پيشانی ی گوشه اشاره انگشت با

 .سخته ميز پشت نشستن بچه با که بود این روی تمرکزم فقط نه -

 تکان آغوشش در را ماهين که همانطور و  ایستاد خالی تختی کنار پروانه

 :گفت من به رو  داد می

 خوبه؟ اینجا -

 مرد. گرفتيم جای تخت روی یکدیگر کنار و کردم تایيد را حرفش سر با
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 را غذاهایشان ليست و آمد سفارش گرفتن رایب محلی لباس با جوانی

 نق مادرش آغوش در که بود ماهينی پی در نگاهم من اما کرد اعالم

 صورت و  معصومانه های گریه. داشت را کردنش آرام قصد پروانه و زد می

 .ببرم پيش کشيدنش آغوش در برای را دستم تا کرد وادار مرا سرخش

 .شد آروم شاید من بده -

 .انداخت ماهين به نگاهی و خندید رمگينش پروانه

 .شه می زحمتت بابا نه -

 .کردم پافشاری همين برای نيست ميل بی فهميدم

 .بزنيم دوری یه بریم خوایم می جان فندق و  من زحمتی؛ چه -

 ی خيره نگاه به توجه بی. برخاستم و  کشيدم آغوش در را ماهين

 راه و  کردم پا به را رنگم مشکی های کفش گذشتم؛ مقابلشان از اميرمحمد

 نوازش را پشتش که همانطور و فشردم آغوش در را ماهين. افتادم

 :خواندم الالیی گوشش زیر کردم؛ می
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 خونه در رفته بابات پونه گل الالالال

 باشی برم در هميشه باشی گلم الالالال

 آلو  زرد و  سيب درخت آلو  گل الالالال

 دارم بلبلی گاچو  به مدار گلی الالالال

 همراش خدا رفته بابات خشخاش گل الالالال

 زنجيره به دستاش بابات زیره گل الالالال

 الال بلبلم ای بخواب الال گلم الالالال

 خاله و من داریم دوست الله گل الالالال

 با. شدم می قدم پيش کشيدنش آغوش در برای کم خيلی مدت این در

 ام نزدیکی مانع حسی داشتم، تنش عطر ستشماما برای عجيبی ميل اینکه

 .شد می

 خوابيد؟ بره؛ قربونش مامان الهی -

 در ماهين کی نفهميدم. چرخاندم سر و  آمدم خودم به پروانه صدای با

 برای را دستش پروانه و  نشاندم لب بر لبخندی. رفت خواب به آغوشم

 .آورد پيش گرفتنش

 .بخور رو  ذاتغ برو  تو  من بده دردنکنه؛ گلت دست -

 اصرار مگر. سپردم آغوشش به را کودک و  شد شل دستانم اجبار سر از

 تخت به و شدم قدم هم او با. نبود من کودک که او  داشت؟ هم ای فایده

 :گفت اميرمحمد به رو حميد، خالی جای دیدن با رسيدیم، که

 کجاست؟ حميد________ پس -

 .بياره رفت بود، گذاشته جا رو  موبایلش -

 :گفت افسوس با و کرد جا به جا آغوشش در را کودک پروانه
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 .بياره هم رو  ماهين پتوی و  بالش گفتم می کاش -

 بيرون را موبایلش که همانطور و  برد فرو  کتش جيب در دست اميرمحمد

 :گفت کشيد، می

 ... می زنگ بهش االن بذارید -

 :داد سخپا پروانه که بود نشده تمام حرفش هنوز

 .شد خشک پاهام نشستم بس از. دنبالش رم می خودم نداره، عيبی نه -

 :گفت لبخند با و  سراند کتش جيب در را موبایل اميرمحمد

 .مایليد جور هر باشه -

 :گفت من به رو و  نشاند لب بر لبخندی پروانه

 .گردم برمی االن -

 نگاهم خيرگی با که رفتم اميرمحمد سمت به افتاد، راه به که پروانه

 گس طعم. او و  ماندم من هم باز بست؛ نقش لبم روی لبخندی. کرد می

 دست بشقاب به نگاهی و  نشستم تخت ی لبه. سوزاند را قلبم لبخند

 اشتهایی که منی روی به ظرف درون های کباب. انداختم مقابلم ی نخورده

 .کرد می کجی دهن نداشتم، خوردن برای

 .کرد یخ دادم؛ نمی سفارش آی می دیر اینقدر دونستم می اگه -

 .نداره عيبی -

 .گرفت سمتم به و  زد چنگال به را گوشت از ای تکه برد؛ جلو  را دستش

 .گرفتم دستش از را چنگال و  زدم لبخندی

 !بخور -

 .شدم خوردن مشغول و  بردم دهان به را چنگال ام، ميلی بی تمام وجود با

 .شدیم خارج خانه سفره از حمداميرم همراه خوردم، که ای لقمه چند
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 که مقابلمان. آمد می سمتمان به که افتاد حميد به چشمم راه ی ميانه

 .داد قرار صحبتش طرف را او  و  دوخت اميرمحمد به را نگاهش رسيد،

 ...که کنم حساب اومدم منم ماهين، پيش موند پروانه اومدید؟ چرا -

 :گفت و  ذاشتگ او  بازوی بر دست اميرمحمد

 !بریم کردم؛ حساب من -

 کنارشان از. شد او  با تعارف مشغول بود، آرامی و  حرف کم مرد که حميد

 انداختم پروانه به نگاهی شيشه داخل از. رفتم ماشين سمت به و  گذشتم

 .بود دوخته چشم آغوشش در کودک به و  نشسته عقب صندلی روی که

 که نگاهش و  چرخاند سر. رفتمگ جای صندلی روی کنارش و  گشودم را در

 :زد لب افتاد، من به

 .دادم زحمت بهت خيلی -

 :گفتم خودش مانند و  فشردم دست در را دستش

 .کردی خوشحالمون حسابی اومدنت با اینطوری؛ نگو  -

 :گفت و  دوخت ماهين به را نگاهش

 حسابی حميد کارهای برگردیم؛ باید امروز. گذشت خوش خيلی منم به -
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 .نزدم سر مامانم به اصال. ادهافت  عقب

 مهار هم روی لبانم فشردن با را بشود خارج دهانم از خواست می که آهی

 .نشاندم ام خشکيده لبان روی را لبخند و  کردم

 گرفت قول ما از و  بست را کوچکش چمدان پروانه رسيدیم، که خانه به

 ای مهبرنا گفت دید، را اصرارشان که اميرمحمد. برویم دیدنش به تا

 دانستم می چون خندیدم خندیدم؛ من و برویم شيراز به عيد تا چيند می

 .هاست حرف این از بيشتر او  های مشغله

 دوباره تا ریختم آب سرشان پشت آمد، در حرکت به که ماشينشان
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 را هایش روزمرگی مسير هم ما زندگی رفتنشان با که دانستم می. برگردند

 خيال و بود نفر یک قبل ها مدت از که ای نفره دو زندگی. يردگ می پيش در

 .دیگری

 مبل روی را خودش که دوختم او به را نگاهم و  بستم سرم پشت را در

 .کرد می رها سالن درون

 .بخوابيم تونيم می راحت خيال با امشب آخی؛ -

 درون سفالی ظرف رفتم؛ آشپزخانه سمت به و  دادم تکان سر خنده با

 به را سرش. برداشتم سرم روی از را چادر و گذاشتم کانتر روی را دستم

 :گفت بسته چشمان با و داد تکيه مبل پشتی

 .بشی بيدار خواب از فسقلی یه نق نق با روز هر چيه گم؟ می دروغ -

 :گفتم او به رو  افسوس با و  انداختم مبل روی را چادر

 .فردام نگران من -

 :گفت متعجب و  کرد باز را چشمانش از یکی

 خبره؟ چه فردا مگه -

 هم من کاش برداشتم؛ سرم روی از را شال و  کشيدم هم در را هایم اخم

 .باشم تودار و  آرام او مانند توانستم می

 .بشه سپری نگرانی و  دلشوره با باید که زندگيمون فردای نگران -

 خم جلو به کمی و کرد قالب هم در را دستانش گرفت؛ مبل از را اش تکيه

 .شد

 پریناز؟ چيه دونی می -

 نشستم؛ مبل روی کنارش و  رفتم جلو . کرد می بيداد صدایش در خستگی

 :گفتم و  کردم بازویش بند را دستم
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 چيه؟ -

 :گشود لب و  دوخت من به را اش زده غم نگاه

 .ام خسته خيلی -

 .انداختم زیر به سر و کشيدم آهی

 .من مثل درست -
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 زود صبحم نخوابيدم؛ اصال که دیشب آخه. تر خسته هم تو  از اباب  نه -

 .شدم بيدار

 خيال بی که دوختم او  به را ناباورم نگاه و  کردم بلند سر حرف این با

 :داد ادامه

 .بزنم چرتی یه برم -

 سمت به و  برخاست جا از زد؛ زانو  بر دست من، حيران نگاه به توجه بی

 چند فشردم؛ هم روی را هایم پلک و دوختم مقابل به را نگاهم. رفت اتاق

 جدی.  نزنم فریاد او  آرامش حجم این از تا کشيدم پی در پی و  عميق نفس

 .افتادم راه دنبالش و  برخاستم جا از. نبود مرد این کار در زدن حرف

 :گفتم و  ایستادم در چهارچوب ميان

 .زنما می حرف باهات دارم اميرمحمد -

 ضربان و  ها پلک لرزش از اما بود کشيده دراز تتخ روی بسته چشمان با

 ی لبه کنارش و رفتم جلو  آرام. است بيدار که بود مشخص قلبش نامنظم

 :گفتم و زدم اش بينی به ای ضربه اشاره، انگشت نوک با نشستم؛ تخت

 ...زغال خودم من کن؛ سياه رو خودت -

 خودش سمت به و  گرفت را دستم مچ که بود نشده تمام حرفم هنوز

 دور را دستش چرخيد؛ پهلو به او  و شدم رها تخت روی کنارش. کشيد

 :کرد زمزمه بسته چشمان با و  شد حلقه کمرم
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 .بخواب بگير کم یه فروش، زغال خانم -

 .بود فایده بی اما کنم رها دستانش حصار از را خودم بلکه تا کردم تقال

 :غریدم دستش، فشار از عاصی

 !کن ولم -

 گوشم در صدایش و چرخيدم او به پشت شد، باز کمرم دور از که دستش

 :پيچيد

 .بره نمی خوابم باشی قهر باهام اگه که دونی می -

 :گفتم غصه با بکشد، را نازم اینکه خيال به

 .نيستم قهر -

 .شد دور صدایش و  گرفت فاصله

 .بخوابی خوب شد؛ راحت خيالم خب -

 خيال بی که کردم اش حواله را متعجبم نگاه و  چرخيدم سمتش به

 .بود بسته را چشمانش

 !اميرمحمد -

 :گفت بسته چشمان همان با

 .هوم -

 از نشان هایش شانه تکان اما چرخاند من مخالف سمت به را سرش

 تکان تاسف ی نشانه به سری و  نشستم تخت روی. داد می ریزش ی خنده

 .دادم
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 .که واقعا -

 .داد تکيه تخت تاج به ارمکن  و  شد خيز نيم جا در
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 بکنم؟ باید چيکار دقيقا االن -

 :کردم زمزمه و  کشيدم آغوش در را زانوانم

 .هيچی -

 :گفت جدی لحنی با گوشم کنار

 .زنيم می حرف هم با مفصل بعد بخواب کم یه جان؛ پری نکن عنقی بد -

 به نگاهی. يدکش دراز تخت روی دیگر بار و بوسيد نرم را ام شقيقه

 که بود ساخته کاری چه دستش از مگر کشيدم، آهی و  انداختم اش چهره

 کشيدم دراز کنارش حرفی هيچ بی داشتم؟ نجات برای راهی انتظار او  از

 نهایت ماندنمان هم کنار این از بلکه تا فشردم هم روی را هایم پلک و 

 .ببرم را استفاده

AAA 

 اميرمحمد. کردم باز نيمه تا را چشمانم زحمت به آشنا ای زمزمه شنيدن با

 گرفته بازی به را رنگش مشکی موهای که همانطور و ایستاده آینه مقابل

 کرد، حس که را من نگاه سنگينی. کرد می زمزمه لب زیر را شعری بود،

 :گفت خنده با و  برگرداند سمتم به را سرش

 .خوابيدی اینقدر و  نبودی خسته خوبه -

 شد باعث دهانم گس طعم بردم؛ فرو که را دهانم بآ و  زدم لبخندی

 .بخورد گره هم در هایم اخم

 اینجا؟ بياد شام پدرام بزنم زنگ گم می -

 سرم و  فشردم مشت در را بود شده کشيده تنم روی که رنگی آبی ی مالفه

 .بردم فرو  بالش در را

 .ندارما کردن درست شام ی حوصله من -

 را این اميرمحمد. نبودم بلد را کردن درست غذا حتی من کنار، به حوصله
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 .نياورد رویم به اما دانست می خوب

 شب جانم، پری پاشو هم حاال. دیم می سفارش رستوران از نداره؛ عيب -

 .شد

 آینه به را خودم و  کندم دل نرم و  گرم تخت از بود، که سختی هر به

 و برداشت آینه مقابل ميز روی از را همراهش تلفن که اميرمحمد.  رساندم

 چشمانم پای دستی و  انداختم ام چهره به نگاهی شد، خارج اتاق از

 رنگم خرمایی موهای زدن شانه مشغول برس با که همانطور کشيدم؛

 .اندیشيدم امشب مهمانی به بودم،

AAA 

 زنگ صدای که بودم پذیرایی وسایل کردن آماده مشغول آشپزخانه درون
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 تماشای مشغول و  نشسته مبل روی هال، درون که اميرمحمد. دش بلند در

 :گفت و  برخاست جا از بود، تلویزیون

 .کنم می باز من -

 و کشيدم هایم لباس به دستی رفت، در سمت به که او  و دادم تکان سری

 گوی و  گفت صدای. گذراندم نظر از را چيز همه دیگر بار اطمينان، برای

 تا پدرام. رفتم در سمت به لبخند با رسيد، گوش به که اميرمحمد و پدرام

 :گفت و  کرد اشاره اميرمحمد به سر با افتاد، من به چشمش

 .خطاست بردن گل برای گل گه می بگيره؛ ازم رو ها گل خواست می -

 .زد چشمکی و  گرفت سمتم به را گل دسته

 .شما به تقدیم. داره بویی یه گلی هر گفتم بهش من ولی -

 .کشيدم مشام به را عطرش خنده با و گرفتم دستش از را گل دسته

 ها مبل سمت به که همانطور و  زد اش شانه به ای ضربه اميرمحمد

 :گفت کرد، می هدایتش
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 !بشين چایی؟ پهلوی قند شدی و کردی شروع رو  خوشمزگی نيومده -

 .کرد اشاره اميرمحمد به خنده با و  نشست مبل روی پدرام

 .دیگه هست الزمم قند تلخی این به چایی خب -

 رفتم، می آشپزخانه سمت به که همانطور و  دادم تکان برایشان سری

 :گفتم

 .کنم می آماده رو  شام االن -

 :گفت و برداشتم را ای شيشه گلدان کابينت، داخل از

 گرفتی؟ کجا از عطری؛ خوش و تازه های نرگس چه -

 :گفت شيطنت با مولمع طبق و  دوخت من به را نگاهش

 .آره می در روزگارم از دمار بفهمه چيدم؛ مامان ی باغچه از -

 دروغ و  راست تشخيص و  داشتم عادت هایش شوخی به دیگر

 را غذا های ظرف کوتاه، مدتی از بعد. نبود دشواری کار برایم هایش حرف

 :گفتم دو  آن به رو  بلند صدای با و گذاشتم ميز روی

 .غذا بفرمایيد -

 عطر و بست را چشمانش آمد، می آشپزخانه سمت به که همانطور پدرام

 .کشيد مشام به را غذا

 .خانم پریناز کردی چه به، به -

 .داد تکان سری و  بود شده پر خوراکی انواع با که انداخت ميز به نگاهی

 .گذاشتی بار ای قورمه چه چيدی، ميزی چه -

 .زدم بازویش به ای ضربه و  کشيدم عقب را ها صندلی از یکی خنده با

 .بدی خجالتم خواد نمی حاال رستورانه از غذا دونی می که تو  -
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 :گفت متعجب و  دوخت من به را نگاهش
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 دل دستپختت همين با تو دونم می که من ندونه کی هر خجالتی؟ چه -

 ... وگرنه برگشت آش ی کاسه آورد شانس. بردی رو خان اميرمحمد

 دوستی. نشست و کشيد عقب را صندلی کرد؛ رها تمام نيمه را حرفش

 و چرخاند سر.  نبود تاثير بی وصلت این گيری شکل در اميرمحمد و پدرام

 :گفت بود، فوتبال تماشای محو  که اميرمحمدی به رو بلند صدای با

 .کرد یخ غذا دیگه، بيا -

 ميز روی دیس درون از که همانطور و  داد تکان افسوس ی نشانه به سری

 :گفت کشيد، می برنج

 .بود خوشی روزهای چه -

 گذشته همان در گذشته اگر شد می چه اصال. بود گذشته دلتنگ هم پدرام

 را خاطرات بار کوله کشيدن دوش به تحمل من آخر ماند؟ می باقی

 به و  کشيدم خياالتم از دست شد، آشپزخانه وارد که اميرمحمد. نداشتم

 رویم به لبخندی. کرد اشغال را من مقابل صندلی که دوختم چشم او 

 :زد لب آرام و پاشيد

 خوبی؟ -

 نظر از را اش چهره نقش و کردم قالب هم در چانه زیر را دستانم

 و فهميدیم می را یکدیگر نگاه حرف هميشه از بهتر حال. گذراندم

 صدای با که بودم رویا در غرق آنقدر. شدیم می هایمان نگفته مجذوب

 :گفتم دبلن 

 .آره -

 و دوخت من به را متعجبش نگاه بود، غذایش خوردن مشغول که پدرام

 که همانطور و زد پشتش به ضربه چند خنده با اميرمحمد. افتاد سرفه به

 :گفت برد، می آب پارچ سمت به را دستش
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 یهو؟ شد چت -

 از که تدوخ چشم من به و خورد فرو  را دهانش درون غذای زحمت به

 :گفت و داد تکان مقابلم را قاشقش. بودم افتاده خنده به خودم گيجی

 دی؟ می رو  جوابم االن تو زدم حرف پيش ساعت دو من -

 را آب ليوان کرد؛ رها بشقابش درون را قاشق که کشيدم صورتم به دستی

 .داد تکان سر افسوس با و  گرفت اميرمحمد از

 جواب ها معلم های سوال به یچطور مدرسه تو که اینم فکر تو  -

 .دادی می

 خودمان روی به هيچکدام داشتيم، خبر ماجرا از اینکه با اميرمحمد و  من

 بار اميرمحمد غذا، صرف از بعد. شدیم غذا خوردن مشغول و  نياوردیم

 کردن تميز مشغول که همانطور پدرام. رفت فوتبال تماشای برای دیگر

 :گفت و  تانداخ  من به نگاهی بود، ها ظرف

 ما خورد به رو رستوران غذای خواستی می که تو پریناز؛ خودمونيم -

 بود؟ چی دعوتت دیگه بدی
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 .کردم نازک برایش چشمی پشت و  برداشتم ميز روی از را ها ليوان

 که هم چيزها این و  بودن هم دور دیگه؛ غذاست رو  فقط تمرکزت تو  -

 .باشيم هم دور شب یه هاومد اميرمحمد که حاال گفتم. نيست مهم اصال

 ها بشقاب خنده با که برگشتم عقب به و گذاشتم سينک درون را ها ليوان

 :گفت و  گرفت سمتم به را

 از باید رو  اصلی تشکر البته. دردنکنه گلتم دست کردم؛ شوخی -

 . گردنش افتاد امشب شام خرج که کرد اميرمحمد

 . شد خارج آشپزخانه از که گرفتم دستش از را ها بشقاب و  زدم لبخندی

 اتمام از بعد. کردم گرم ها ظرف شستن با را سرم و ایستادم سينک پشت

 سينی درون و کردم پر دم تازه چای با را باریکم کمر های استکان کارم،
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 کنارشان نبات شاخه چند همراه به را شکالت ظرف و  قند قندان چيدم؛

 .افتادم راه و برداشتم تکابين  روی از را سينی گذاشتم؛

 به را نگاهشان و  کردند رها تمام نيمه را سخنشان شدم، که سالن وارد

 کنار و  گذاشتم مقابلش ميز روی را سينی. دوختند تلویزیون ی صفحه

 ی خيره نگاه دیدن با و  چرخاند سر. گرفتم جای نفره دو  مبل روی پدرام

 .زد چشمکی من،

 گفتيد؟ می داشتيد چی -

 از استکانی و  برد پيش را دستش پدرام کرد؛ نگاهم آشفته حمداميرم

 .برداشت سينی درون

 .نبود خاصی چيز -

 اشاره ملتمس نگاه و  ابرو و  چشم با که انداختم اميرمحمد به نگاهی نيم

 دلم بود، شده باز صحبت سر که حاال اما کنم تمامش تا کرد می

 .بدهم ادامه خواست می

 .نمبدو  خوام می من ولی -

 ی مورچه رد شاید دوخت؛ ميز به را نگاهش و  نوشيد چای از ای جرعه

 .رفت می ها نبات شاخه سراغ که کرد می دنبال را کوچکی

 .کنی می مجبورم خودت اما بزنم حرف موردش در االن خواستم نمی -

 زد سفيدی به انگشتانش رنگ که محکم آنقدر ؛ فشرد دست در را استکان

 .بشود تکه هزار مشتش در ای شيشه استکان ترسيدم می لحظه هر من و 

 .نيما دیدن بودم رفته امروز -

 .گرفتم دستانش از نگاه و  خوردم فرو  سختی به را دهانم آب

 خب؟ -

 لبخندش تلخی دوخت، من به که را اش زده غم چشمان و کشيد لرزانی آه
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 .گرفت خود به ترحم رنگ نگاهم و  سوزاند را وجودم عمق تا

 . بود بغلش تو  هم دختربچه یه -
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 همسر دانستم می من که جایی تا. دوختم اميرمحمد به را متعجبم نگاه

 .کرد نمی فکر شدن دار بچه به اصال و  بود تحصيل ادامه مشغول نيما

 داره؟ بچه نيما مگه -

 باز لب اميرمحمد اینکه از قبل و  کرد رها هوا در را سنگينش نفس پدرام

 :گفت مظلومانه ،کند

 .بود خواهرش ی بچه نه؛ -

 هایم پلک فشردن با را بود آورده هجوم چشمان به ناگهان که هایی اشک

 :گفتم و  کرد مهار

 خب؟ -

 چه به خواهد می ها حرف این گفتن از آخرش بدانم که بودم منتظر تنها

 دوستش خواهر از شب این در پدرام که داشت معنی چه اصال برسد؟

 اما آورد زبان به را حرفش تر راحت پدرام شد، تاریک که نگاهم بگوید؟

 .بود سنگين برایم سادگی حين در که نداشتم را کلماتی هضم توان من

 .شده شهيد... بچه اون پدر -

 .بخوانم را داستان ته تا بود کافی جمله همين گشودم؛ چشم سرعت با

 گرفت می پر و الب  پيش از بيش ذهنم در لحظه هر که ای اندیشه درک

 من و  ریخت فرو  چشمم ی گوشه از اشکی قطره. بود دشوار برایم

 :گفتم سختی به بودم، گرفته بازی به را انگشتانم زیر به سر که همانطور

 سالشه؟ چند اش بچه... اش بچه -

 .نيم و  سال یک کنم فکر -

 دککو  شد؛ بلند نهادم از آه و  کردم بلند سر شتابان حرف این شنيدن با
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 بود؟ چشيده را پدری بی طعم زودی این به کوچکش

 به آن از پس و دوختم ميز روی چای از لبریز های استکان به را نگاهم

 دیگر بار و  کشيد سر نفس یک اش سردی به توجه بی را چای که پدرام

 :گفت و انداخت اش مچی ساعت به نگاهی. گذاشت ميز روی را استکان

 .برم باید دیگه من ه؛دیروقت  -

 :گفتم معترض و  شدم بلند هم من او با زمان هم برخاست، که جا از

 زودی؟ این به کجا -

 بوسيد، می را ام گونه نرم که همانطور و  شد خم برداشت؛ سمتم به گامی

 :گفت مهربانی با

 .کشيدی زحمت خيلی ممنون، هم امشب بابت. ام خسته کم یه -

 ميز روی زیردستی داخل را دستش درون ی مهتخ  های دانه اميرمحمد

 دست ایستاد؛ او مقابل و  گرفت فاصله من از پدرام. شد بلند و ریخت

 رویش به بخشی اطمينان لبخند اميرمحمد و  فشردند مردانه را یکدیگر

 .پاشيد

 به اش بدرقه برای هم اميرمحمد و رفت در سمت به کوتاه خداحافظی با

 آغوش در را نحيفم زانوان و  نشستم مبل روی شرفتن از بعد. افتاد راه
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 درد بود، خاک آغوش هم پدرش که کودکی پناهی بی و  مظلوميت. کشيدم

 به رو  و بست را سالن در اميرمحمد. انداخت می رنجورم قلب جان به را

 :گفت من

 یهو؟ شد چت -

 .گذاشتم زانو بر سر و کردم مهار سينه در را پردردم آه

 کيه؟ پيش اش بچه االن یعنی -

 سمت به که همانطور و  برداشت ميز روی از را ها استکان حاوی سينی

   

33 

 :گفت رفت، می آشپزخانه

 مادرش،. پریناز ها پرسی می هایی سوال چه. کرد یخ که هم چایی این -

 .نگهداره رو بچه که هست یکی باالخره دونم؛ می چه و مادربزرگش نيما،

 ؟برات بریزم چایی

 این بلند صدای با آشپزخانه درون از که او  به رو و کردم بلند را سرم

 :غریدم آورد، می زبان به را ها حرف

 ره؟ می پایين من گلوی از چایی االن کنی می فکر واقعا -

 مدتی از بعد و نداد را جوابم. گرفت می نشات ام آشفته حال از حرفم

 و گذاشت ميز روی را آن. شد خارج آشپزخانه از دست به سينی کوتاه،

 که نشست ای نفره دو مبل روی. کردم می نگاه حرکاتش به غصه با من

 .دوخت من به را نگاهش و  بود پدرام جایگاه پيش ساعتی

 قول به تا بود اومده پدرام پریناز؟ کنی می اذیت رو خودت اینقدر چرا -

 این نبود ارقر. کنه مطلع کردم انتخاب که خطری پر راه از رو  من خودش

 ...و  بزنه تو به رو  ها حرف

 :ناليدم غصه با و  لرزید ام چانه

 رو شهر های قشنگی برن می و گيرن می رو نوعروسشون دست همه -

 تنم و  باشم بد خبر یه منتظر لحظه هر باید من اونوقت دن، می نشونش

 . بلرزه

 .کرد رسوخ وجودم عمق تا رنجورش نگاه

 زندگی یه و  بگيرن رو  نوعروسشون دست نبتون بقيه تا رم می من -

 عوض در شد بزرگ پدر بی ام بچه اگه تا رم می. بسازن براش قشنگ

 .باشه سرشون باالی پدر ی سایه دیگه های بچه

 حرف به تا یافتم فرصتی تازه و گرفتم دندان به را زیرینم لب

 .شد خم جلو  به و  کرد قالب هم در را دستانش. کنم فکر ام نسنجيده
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 بر تو  و  من دست از کاری نظرت به اما خوردم جا تو  ی اندازه به منم -

 شه؟ می بهتر اوضاع بذاریم دست روی دست و بشينيم اگه آد؟ می

 و دوختم چشم قالی رنگ سرخ های گل به موردم بی عصبانيت از شرمگين

 :گفتم آرام ثانيه چند از بعد
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 .بخوابم رم می -

 داخل را آن که همانطور و  برداشت مقابلش قندان درون از قندی حبه

 ایستادم اتاق در کنار. افتادم راه من و داد تکان سری گذاشت، می دهانش

 .کرد می ام بدرقه رنگش مشکی چشمان با که دوختم او به را نگاهم و 

 پسر؟ یا دختره اش بچه دونی نمی -

 :گفت بود، کرده خوش جا لبش ی گوشه که تلخی لبخند با و  داد تکان سر

 کنه؟ می فرقی چه -

 بغض فشار شدت از که صدایی با و  فشردم دست در را سرد چهارچوب

 :گفتم بود، شده لرزان

 .تره بابایی دختر آخه -

 بستم؛ آرام را در. گذاشتم اتاق در قدم و  بشنوم را پاسخش تا نماندم

 در را سرم. دمکر رها تخت روی را خودم و زدم کنار را رنگ آبی ی مالفه

 دليل دانستم نمی. دادم باریدن رخصت هایم اشک به و  بردم فرو  بالش

 که بود ها مدت اما کودکش پناهی بی یا است همسرش تنهایی هایم گریه

 . هستم خودم باز خودم، از تنهاتر کردم می فکر

 .بود شده خيس هایم اشک از بالش که آمدم خودم به زمانی درست

 ببرم؛ فرو  بالش در تر محکم را سرم شد باعث در شدن بسته و  باز صدای

 بعد و تخت های تکان. باشد هایم اشک شاهد اميرمحمد خواستم نمی دلم

 .داد می حضورش از نشان شد، حلقه کمرم دور که ای مردانه دست آن از

 سخت که آغوشی گرمای حس از من و  برد فرو موهایم در را سرش
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 .فشردم هم روی را هایم پلک م،بود محتاجش

AAA 

 طبق که داد می این از خبر ساعت های عقربه گشودم، چشم که صبح

 کشيدم؛ هایم لباس به دستی. است رفته یادم از سحرخيزی معمول

 شستن از بعد.  شدم خارج اتاق از و  آراستم زیبایی به را بلندم موهای

 الی از مالیم نسيم. گرفتم پيش در را آشپزخانه مسير صورتم، و  دست

 چشمک رویم به صبحانه ميز و  کشيد می سرک داخل به باز نيمه ی پنجره

 صدایی با که زدم صابون مفصل ای صبحانه خوردن برای را دلم. زد می

 .پریدم جا از آشنا،

 .خواب ساعت -

 بسته را من رنگ صورتی بند پيش که دوختم چشم او به و  چرخاندم سر

 به ای اشاره خنده با. بود ایستاده آشپزخانه درگاه نميا سينه به دست و 

 :گفتم و  کردم بند پيش

 پوشيدی؟ چيه این -

 .نشاند ها صندلی از یکی روی و  گرفت را دستم آمد؛ سمتم به

 .خدمتم ی آماده و  پوشيدم رزم لباس همين برای توام سرباز من امروز -

 خوابی، می گيری یم و  هست خونه تو  کار همه این وقتی گذشته، اون از
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 .بشم کار به دست و  ببندم بند پيش کدبانو  یه مثل مجبورم من

 خوش حضورش با دلم حال چقدر کردم؛ برانداز را پایش تا سر شوق با

 کندوکاو مشغول ای جاميوه داخل که همانطور و  گشود را یخچال در. بود

 :گفت بود،

 یه هم بریم که بخور رو  ات صبحانه. نداریم هيچی که هم خونه تو  -

 .کنيم خرید هم و  بزنيم دوری

 دست در دست بعد، ساعتی. شدم خوردن مشغول و گفتم ای باشه
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 از شوق با بودیم، دور شهر این از ها سال انگار که طوری یکدیگر،

 کدام هر که هایی انسان به توجه بی و  گذشتيم می شلوغش های خيابان

 .رفتيم می يشپ  بودند، خود کار مشغول

 و کرد خود ی خيره را نگاهم نواخت، می ساز خيابان در که نوجوانی پسر

 رفتم اميرمحمد سمت به و گرفتم پسر از را نگاهم. شد تر پررنگ لبخندم

 پيراهن به که همانطور. بود ایستاده حرکت از ای مغازه ویترین مقابل که

 :گفتم خنده با ودم،ب  شده خيره ویترین پشت گير چشم و رنگ ای فيروزه

 .بخری چيزی من برای خوای می نکنه ایستادی؟ اینجا چرا -

 :گفت و  انداخت باال ای شانه

 .بریم بيا کرد؛ جلب رو  نظرم فقط نه -

 من و  گذشت مقابلم از كه بگویم چيزی خواستم و  کردم ریز را چشمانم

 .گذاشت جای بر مات را

 از را هوش هایش فالفل عطر که خوردیم کوچکی ساندویچی در را ناهار

 بازگشتيم، خانه به وقتی. بود کشيده سو آن به را پاهایمان و برد سرمان

 و گذاشت ميز روی را خرید های نایلون اميرمحمد. نبود خورشيد از خبری

 :گفت بودم، ایستاده آشپزخانه درگاه ميان بالتکليف که من به رو 

 .کنه خرید تبرا نيستم من وقتی بودم گفته پدرام به -

 .گرفتم در چهارچوب از را ام تکيه و برداشتم سر از را رنگم مشکی چادر

 چون فقط کرد؛ می خرید هم و  زد می سر بهم هم هميشه داداشم طفلی -

 .موند خالی خونه یخچال بودم، مامان ی خونه روز چند این

 روشن را کتری زیر که همانطور. رفت گاز سمت به و داد تکان سری

 :گفت کرد، می

 .کنم می جبران براش دردنکنه؛ دستش -
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 بر دست نمایشی حالت به و  چرخيد سمتم به بگویم، چيزی اینکه از قبل

 .شد خم جلو به کمی و زد سينه

 کنم؟ درست چی بده دستور و  بشين فقط شما. من با امشب شام -

 .زدم کمر به دست و  کردم کج سر خنده با

 .جونبادم قيمه -
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 .کرد نگاهم ناراضی و  خاراند را اش پيشانی

 .بگو تر آسون چيز یه سخته؛ -

 اوج ام خنده تا فشردم هم روی را لبانم و گرفتم خود به متفکری ی چهره

 .نگيرد

 بلدی؟ فسنجون خب -

 :گفت جانب به حق و کرد راست کمر

 تامل یه بتونم فوقش من نکردی؛ استخدام که ای حرفه آشپز پریناز -

 . بزنم

 .دادم تکان هوا در دستی و گرفتم پيش در را هال مسير

 .کن درست رو املت همون بابا؛ خب خيله -

 مانتوام های دکمه کردن باز مشغول و  کردم رها مبل ی دسته روی را چادرم

 :پيچيد گوشم در صدایش که بودم

 مخوا می. نده خجالتمون حاال هایی؛ حرف این از تر مهربون دونم می -

 .بریم بزن کنم؛ درست مشتی کباب جوجه یه برات

 بود، انداخته راه حياط ی گوشه که کبابی جوجه بساط پای اميرمحمد

 .کردم می نگاهش خيره سکوت، در من و  نشسته

 !اميرمحمد -
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 به را نگاهش بود، ها زغال زدن باد مشغول کوچک مقوایی با که همانطور

 .دوخت من

 جانم؟ -

 .نشستم باغچه ی لبه رو  مقابلش

 .نباش ساکت -

 :گفت و داد تکان سری خنده با

 بگم؟ چی -

 .دوختم مقابلم سيمانی دیوار به را نگاهم و انداختم باال ای شانه

 .دونم نمی -

 :گفت آهسته بعد و  گرفت خود به متفکری ی چهره

 .بخونم قشنگ آهنگ یه برات بذار باشه، -

 آن از پس و زدن سوت به شروع دلنشينی ریتم اب  کوتاه، مکثی از بعد

 :کرد خواندن

 خواب تو  مياد ماه~  مهتاب شب یه

 کوچه به کوچه~  بره می منو 

 آلوچه باغ~  انگوری باغ

 صحرا به صحرا~  دره به دره

 ها بيشه پشت~  شبا که جا اون

 لرزون و ترسون~  مياد پری یه

 چشمه آب تو~  ميذاره پاشو 
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 …پریشون موی~  کنه می شونه

 خواب تو  مياد ماه~  مهتاب شب یه

 دره اون ته~  بره می منو 

 تنها و  یکه~  شبا که جا اون

 پراميد و  شاد~  بيد درخت تک

 دراز دسشو ~  ناز به کنه می

 مث بچکه~  ستاره یه که

 ش ميوه جای به~  بارون چيکه یه

 …آویزون بشه~  ش شاخه یه نوک

 « فرهاد ؛مهتاب شب یه »

 لبخند با و  دوختم ستاره پر آسمان به را نگاهم شد، قطع که صدایش

 :گفتم

 کدومه؟ تو و  من ی ستاره نظرت به -

 :گفت و  گرفت ها ستاره از یکی سوی را انگشتش

 .توء ی ستاره زنه، می چشمک داره و  تره بزرگ همه از که اون ببين -

 :گفتم و دوختم چشمانش به را نگاهم

 کجاست؟ تو  ی ارهست  پس -

 .عزیزه بازم نزنه، که چشمکم. نشسته جلوم من ی ستاره -

 و گرفت مقابلم را سيخ که کردم نگاهش ریختو  چشمانم در را عشقم تمام

 :گفت
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 .چسبه می خيلی هوا این تو بکش؛ -

 زیر بود، او با حق گذاشتم؛ دهانم در و  کردم جدا سيخ از جوجه ای تکه

 .چسبيد می عجيب مهتاب ی سایه

 .بزنم آقاجون ی حجره به سری یه باید فردا -

 :گفتم و  کوبيدم هم به را دستانم زده هيجان حرف، این شنيدن با

 .خوبه خيلي -

 .داد تکان سر خنده با و  انداخت ام چهره به نگاهی

 .افته می دهن از ها جوجه که داخل بریم بيا -

 :گفتم و  برخاستم جا از

 .ندازیم می راه رو شام بساط تخت روی جا همين آرم می رو  ها وسایل -

 تخت روی دم، سپيده تا. رفتم خانه سمت به باشم، پاسخ منتظر آنکه بی

 خاطراتمان بود، ماه قرص به نگاهمان که همانطور و  نشسته حياط درون

 ریسه خنده از من و گفت می سخن او  واقع در. کردیم می مرور را

 بالش به سرم که بودم خسته آنقدر شدیم، خانه وارد وقتی. رفتم می

 .برد خوابم نرسيده،
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 را کارش و  رفت پدرش ی حجره سراغ بود، زده که حرفی طبق اميرمحمد

 دلم اما شد، نمی سرم چندانی چيز آشپزی از اینکه با. گرفت سر از

 پيچيد، می خانه در که غذایی عطر گردد، بازمی وقتی خواست می

 همين برای بود، ماکارونی برایم چيز ترین آسان. ببرد یادش از را خستگی

 صدای که بود نمانده کارم اتمام تا چيزی. شدم کار به دست مکث بدون

 :پيچيد فضا در قبراقش

 کجایی؟ خانم، پریناز -
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 از و گرفتم پيراهنم ی گوشه با را دستانم نم بستم؛ را آب شير شتابان

 .شدم خارج هآشپزخان 

 ...خسته سالم، -

 کيک و  رنگی های بادکنک دیدن با که بود نرسيده اتمام به حرفم هنوز

 :گشودم لب زده شگفت کرد، مي خودنمایی دستش درون که کوچکی

 چيه؟ ها این -

 .گرفت مقابلم را کيک و داد تکان هوا در را ها بادکنک

 جشن یه هستم که حاال داشتم دوست اما گذشته تولدت از دونم می -

 .بگيریم هم با کوچولو 

 اشکبار شوق، سر از چشمانم بار این اما بود کرده تار را دیدم اشک ی هاله

 :گفت و گذاشت ميز روی را کيک کرد؛ رها را ها بادکنک. بود

 .کن فوت رو ها شمع تا بيا بدو  -

 .کشيدم ام آشفته موهای به دستی و  انداختم تنم های لباس به نگاهی

 ...که هامم لباس. کشيدم می روم و  سر به دستی تا گفتی می کاش -

 عالمت شکل به که هایی شمع فندک، با که بود نشده تمام حرفم هنوز

 :گفت و  کرد روشن را بود سوال

 !دیگه بيا آد؛ می بهت بپوشی هرچی تو  -

 .دوختم ها شمع به را نگاهم و گرفتم جای ميز پشت کنارش

 ی؟شکل این چرا حاال -

 :گفت سادگی اوج در و  کرد نگاهم خندان

 .شدا آب ها شمع کنی؟ نمی آرزو. اومد خوشم طرحش از -
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 :گفتم و  زدم چانه زیر دست

 !کن آرزو من جای به تو  -

 .گرفت خود به شيطنت رنگ نگاهش

 .بشی عاقل تو  اینکه اونم و  دارم آرزو  یه فقط من -

 .کردم کج لب و  خوردم فرو را لبخندم

 .مزه بی -
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 :گفت حرفم به توجه بی و  نشست مبل روی کنارم

 .بدم رو  کادوت خوام می کن فوت -

 ی جعبه اميرمحمد و  کردم فوت را ها شمع سریع کادو، گرفتن شوق از

 :گفت و  گرفت سمتم به را آن کشيد؛ بيرون ميز زیر از را بزرگی نسبتا

 .بياد خوشت اميدوارم -

 سکوت اما است بهترین من برای تو  سوی از ای هدیه هر بگویم خواستم

 پشت رنگ ای فيروزه پيراهن همان. گشودم را جعبه و کردم اختيار

 دست در که را پيراهن. زد می چشمک رویم به جعبه درون حال ویترین

 :گشودم لب اميرمحمد و  افتاد رنگش هم الک به چشمم گرفتم،

 دستت به خيلی ندارم شک. مشخرید همين برای لباسه، رنگ هم دیدم -

 .آد می

 که بگویم چيزی خواستم و دوختم چشمانش به را قدردانم نگاه

 .داد اش بينی به چينی و رفت هم در هایش اخم

 آد؟ نمی سوختگی بوی -

 آشپزخانه سمت به شتابان که همانطور و  کشيدم دندان زیر را لبم

 :کردم زمزمه لب زیر دویدم، می
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 .سوخت غذام -

 تولد مدیون را آن که بود ای خوشمزه ناهار شکالتی، کيک اینکه خالصه و 

 .بودم اميرمحمد شيرین غافلگيری و  ناگهانی

AAA 

 دوم فصل

 رخ به را پرندگان وفایی بی تا برد یغما به را ها برگ رسيد، راه از که پایيز

 زدن قدم فصل بود، عاشقی فصل پایيز. بکشد درختان ناباور شاخسار

 خيال دست در دست و ها برگ خش خش به سپردن گوش آسمان، چتر زیر

 .گذشتن دلتنگی های کوچه از

 عزم اميرمحمد هم باز شد، موافقت که سفرش با ماه، چند گذشت از بعد

 سوی دیگر بار او و  رسيده سر به خوش روزهای اینكه قبول. کرد رفتن

 برای و  زده رقم را خاطره نتری  شيرین ای عده برای که رود می مکانی

 .بود دشوار برایم درد، و بود درد تنها ای عده

 در الالیی مانند را اش هميشگی های حرف و  انداخت شانه روی را ساک

 خواب از من کردن بيدار برای هایش حرف که تفاوت این با خواند؛ گوشم

 .پروراندم می ذهن در که بود رویاهایی و ناز

 تماس باهات بتونم اینکه محض به. نمون تنها خونه و  مادرت پيش برو  -

 .گيرم می

 بار را اش چهره. بودم بر از هایش نگفته و ها گفته تمام با را مرد این من

 خودنمایی موهایش خرمن ميان رنگ سفيد تار چند گذراندم؛ نظر از دیگر

 دبو  درد کوه مرد این. بود زیبا نظرم در چشمانش کنار های چين و  کرد می
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 خيالش های کوچه پس کوچه در هم مرد این. آورد نمی خودش روی به و 

 با گوید؛ می ناکامش رویاهای از برایم و زند می قدم من دست در دست

 .هاست کهکشان وسعت به او  های آرمان که تفاوت این
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 .برگردی زود بده قول -

 .بود خبر بی آن از هم خودش که گرفتم می او  از را چيزی قول هم باز

 :کرد زمزمه آرام و  گذاشت پلکش روی را دستش

 .چشم -

 .افتاد راه و  داد تکان دستی. کرد می قرص را دلم ته حدودی تا کلمه همين

 شد، دور دیدگانم مقابل از که زمانی تا و  ریختم سرش پشت را آب

 .ایستادم انتظار به همانجا

 را رفتنش عزای دلم ها مدت ات  و  شدم می هوایی آمد، می که اميرمحمد

 که خورشيد. بشود عادی ها آمد و  رفت این که نبود قرار انگار. گرفت می

 و ماندم من هم باز گرفت، فرا را شهر تاریکی و  گشت پنهان ابر پس در

 از که مغرب اذان صدای.  کشيد می دوش به را خاطرات گرانی که ای خانه

 ای سجاده پای و  گرفتم وضو رسيد، گوش به محل مسجد های دسته گل

 .نشستم نماز به بود، آورده سوغات برایم کربال از مادر که

 دلم. گفتم می ذکر لب زیر و  کردم می لمس را تسبيح رنگارنگ های مهره

 .شد نمی درمان گشت، برنمی تا آشفته حال این و  زد می را سفرش شور

 هایش مهره و تتگس هم از تسبيح ناگاه به آمد، در صدا به که در زنگ

 پس در دائم ناخوشایند، خبری بيم از قلبم. آمد فرود دارم گل چادر روی

 بود، که سختی هر به و  کشيدم دندان زیر را لبم. کوبيد می سينه

 و زنگ روی از دستش برداشتن ميل بود، که هر در پشت فرد. برخاستم

 رفته، لتحي صدایی با. نداشت را خراش گوش آوای این به دادن پایان

 :داد پاسخ در پشت از که گفتم ای بله

 .منم -

 در آرام. نداشتم را مردانه و بم صدای صاحب تشخيص توان حتی من و 

 پخش تا گرفتم در چهارچوب به را دستم پدرام، دیدن با و  گشودم را

 به باریک ی کوچه روشن و  تاریک در اش چهره که پدرام. نشوم زمين
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 نگرانی از سرشار لحنی با و براشت جلو  به گامی نبود، رویت لقاب وضوح

 :گشود لب بهت و 

 پریناز؟ نداری رو  به رنگ چرا -

 ظاهر حفظ که داند می خدا و  ببرد دگرگونم حال به پی خواست نمی دلم

 .بود دشوار برایم حد چه تا

 کنی؟ می چيکار اینجا تو  -

 نظر از را کوچه سوی و د و چرخاند هوا در دور یک را ماشين سوئيچ
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 .گذراند

 .بکنيم هم با ای معامله یه بيا -

 :گفتم آرام و و کردم نگاهش متحير

 !چی؟ -

 :کرد زمزمه صورتم مقابل و  برداشت جلو به گامی

 .اومدم چی برای بگم بهت دم می قول منم عوضش داخل، بيام بذار تو  -

 حدی به روزها این .رفتم کنار در مقابل از و  کشيدم ام پيشانی به دستی

 نگه در پشت را همه و  رفته یادم از نوازی مهمان که بودم آشفته

 نگاهی. بست سرش پشت آرام را در و  گذاشت حياط در قدم. داشتم می

 .پرید باال ابروهایش و انداخت خانه روشن های چراغ به

 همه چرا شيری؟ راه کهکشان یا هست خونه اینجا اومدم؛ اشتباه نکنه -

 گذاشتی؟ روشن رو ها برق

 را چادرم رفتم، می چوبی تخت سمت به که همانطور حرفش، به توجه بی

 سمفونی ها، جيرجيرک آواز صدای. نکند جارو  را زمين تا کردم جمع

 و زد کمر به دست نشستم، که تخت روی. بود آورده ارمغان به را دلچسبی

 .ددا تکان ساعت پاندول مانند تاسف ی نشانه به را سرش
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 به. بودی تر کن گوش حرف قبال شدی؛ هوا به سر گشتی اميرمحمد با -

 نشه هرگز گه می که رفت یادت رو  برقی عمو های حرف زودی همين

 ...اضافی المپ فراموش،

 برد می سر را ام حوصله داشت پدرام اما نبودم تندمجازی و بدخویی اهل

 به را تاریکی و  تنهایی از هراس که نداشتم خوش هيچ دیگر، طرفی از و 

 :زدم تشر کالفه حرفش، اتمام از قبل. بکشد رخم

 !دیگه بگو  رو  کارت داداش؛ کردی جونم نصف -

 .داد تغيير را موضعش و  کشيد خوشمزگی از دست دید، که را ام حيرانی

 رو وسایلت برو . دنبالت اومدم اینکه بهتره؛ نمونی تنها شب گفت مامان -

 !ریمب بردار

 تعارف حال نه. کشيدم ای آسوده نفس و  فشردم هم روی را هایم پلک

 سرم بر را او  نبود هایش دیوار تمام که ای خانه در ماندن توان نه و  داشتم

 به را اعشا نماز خواندن. شدم خانه وارد و گفتم ای باشه. کشيد می هوار

 جمع وقت هک زد می را تسبيحی های مهره شور دلم اما کردم موکول بعد

 .نداشتم را کردنشان

 و گوشه تمام وسواس، با و  چپاندم ام دستی کيف درون لباس دست یک

 خودم دست کار حواسی بی سر از مبادا تا کردم وارسی را خانه کنار

 .کردم می نگهداری هایش امانتی از اميرمحمد نبود در باید. بدهم

 ی خانه برای نگیدلت  گرفتم، جای که پدرام ماشين شاگرد صندلی روی

 دو که انداختم پدرام به نگاهی. شد اضافه ام حالی شور به هم کوچکمان

 خراشی مبادا تا راند می تمام احتياط با و  بود چسبيده را فرمان دستی
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 تمسخر حدودی تا که لحنی با و  زدم لبخندی.  بيفتد اش تازه ماشين روی

 :گفتم بود، شده آن چاشنی

 .رسيم نمی هم دیگه ماه یه تا ری، یم پيش تو که اینطور -
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 :گفت بگيرد، مقابل از نگاه آنکه بی

 .خطرناک جاده و شبه پریناز؛ نکن پرت رو  حواسم -

 و پدرام ميان که بردم پی لحظه آن در و  کشيد پر لبم روی از لبخند

 کنار های چراغ به شيشه از را نگاهم. است فاصله دنيا یک اميرمحمد،

 نورافشانی شهر، سياه قلب در اميد سوی کور مانند که دوختم يابانخ 

 .کرد می

 بار هر و  کرد می تالش سخت آلش ایده زندگی به رسيدن برای که پدرامی

 حتی یا گذاشت می فرار به پا کشيد، می پيش را ازدواجش حرف مادر که

 رفتهگ کار به اش زندگی نگهداشتن پا سر برای را توانش تمام که حميد

 گذاشت ای مهلکه در پا و کشيده دست شيرینش جان از که مردی با بود،

 .داشت توفير بود، مهال رویایی آن از بازگشتن سالم كه

 درد مقابل اقتدار با آنگاه بود، من آن از او  شکيبایی از اندکی کاش

 پای به زنجيری داشتنم دوست کاش اصال! کردم می علم قد نبودنش

 ...افسوس ماا شد می احساسش

 گذره؟ می خوش هپروت -

 بيرون ناميد، می هپروت را آن او  که پرشوری دنيای از مرا پدرام، صدای

 :گفت و  کرد اشاره خانه در به سر با. کشيد

 !برو  تو  دارم، کار جایی من. رسيدیم -

 ماشين و  زد بوقی تک. شدم پياده ماشين از حرف بی و دادم تکان سری

 انتهای سوی عصيانگرم نگاه و  ایستادم در مقابل. آورد در حرکت به را

 که نبود محجوب مرد آن از خبری دیگر آن پس در که شد کشيده ای کوچه

 و گشت می باز پدرش ی حجره از هایش خستگی بار کوله با غروب روز هر

 .داد می را مادر احوالپرسی پاسخ گریبان، در سر

 مانند که گالبی عطر و زد می بوسه زمين بر که ای مردانه های قدم صدای
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 بند پشت و برد سرم از را هوش بود، نشسته پدر های لباس روی هميشه

 :رسيد گوش به آوایش آن

 دخترم؟ اومدی پریناز، -

 نگاهم. گذراندم نظر از را اش چروکيده ی چهره لبخند با و  چرخاندم سر

 را آن و  بود مادر ی دیهه که همان ماند؛ ثابت دستش درون تسبيح روی

 .کرد نمی دور خودش از ای لحظه

 .رسيدم االن همين بله،. آقاجونم سالم -

 من اول تا ایستاد عقب و چرخاند قفل در را کليد برداشت؛ جلو به گامی
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 .شوم وارد

 .تویی خونه این چراغ روشنی که داخل برو  -

 به خم اما بود اطرخ  رنجيده پدرام های مشغله و  پروانه دوری از اینکه با

 قدم. داد می اش آزردگی از خبر گاهش وبی گاه های غرولند و  آورد نمی ابرو 

 مالیم نسيم. کشيدم مشام به را خاطرات خوش عطر و  گذاشتم حياط در

 این مانع آسمان تيرگی و کشيد می درختان وبرگ شاخ بر نوازش دست

 .شد نمی دلبری

 های سبزی شستن مشغول و  تهنشس حوض پای که افتاد مادر به چشمم

 یادم از را ها غم تمام مهرش پر لبخند افتاد، من به که نگاهش. بود تازه

 را آغوشش و  گرفت دارش گل دامن با را دستانش نم برخاست؛ جا از. برد

 .گشود رویم به

 دخترکم؟ اومدی -

 مانند ام، افتاده پا از روح برای آغوشش رفتم؛ سمتش به و  زدم لبخندی

 .بود بخش التيام دارونوش

AAA 

 بودم پيراهنی زدن کوک مشغول ظاهر به و  داده سرد دیوار به را ام تکيه
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 سخنان پی در حواسم تمام اما بود کشيده را الگویش تازه مادر که

 سوریه سامان نابه وضع و داعش حمالت از که بود اخبار ی گوینده

 .گفت می

 روزهایی به اشک از لبریز چشمان با من و کرد می نفرینشان لب زیر پدر

 حرف نه جز من و  بود زده اميرمحمد سر به رفتن هوای که اندیشيدم می

 هم در ی چهره با و  بود نشسته تلویزیون پای که روز همان. نداشتم دیگری

 آزرده و دوخت من به را رنجورش نگاه کرد، می نظاره را دلخراش تصاویر

 :گشود لب خاطر

 نرو؟ گی می هم باز آرن؛ می مردم سر دارن بالیی چه بينی یم -

 شدم؛ شرمگين هایم سماجت از که کرد رخنه قلبم در آنچنان کالمش

 .دادم رضایت رفتنش به و  سپردم وجدانم دست را خودم

 !جان پریناز پریناز، -

 :گفتم سختی به و  کشيدم چشمانم پای را دستم کف مادر، صدای با

 مامان؟ جانم -

 به سری بود، کشيده سرک بيرون به آشپزخانه درگاه ميان از که مادر

 :گفت و  داد تکان افسوس ی نشانه

 پاشو دی؟ می گوش هم رو خبرها این كه داری رو به رنگ خيلی حاال -

 .بچينم رو  شام ی سفره كن كمک بيا پاشو  بگردم، دورت

 پيراهن. ردمخو  فرو  را بغضم بود، که سختی هر به و کشيدم عميقی نفس

 ی آشپزخانه سمت به که همانطور. برخاستم جا از و  گذاشتم ای گوشه را

 :گفتم رفتم، می کوچکمان
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 آد؟ نمی پدرام مگه -

 خورشت طعم دستش، درون ی مالقه با و  بود ایستاده گاز مقابل که مادر
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 :داد را پاسخم کرد، می مزه را

 پيداش حاالها حاال و  هاش دوست از کیی دیدن رفته پدرام مادر، نه -

 .شه نمی

 به نگاهی نيم مردد و برداشتم را مادر قرمزی گل دیس کابينت، درون از

 .انداختم او 

 کربال از که تسبيحی همون شد؛ پاره تسبيحم یهو نماز سر مامان، گم می -

 بدیه؟ خبر ی نشونه این نظرت به. بودی آورده

 را دستش و کرد ام پریده رنگ ی چهره ی هحوال را مالمتگرش نگاه مادر

 .آورد پيش دیس گرفتن برای

 برات تا آوردیش می خودت با کنی، فکر چيزها این به اینکه جای به -

 پيش بخوای اینطوری تو؟ ذهن تو  آد می چيه فکرها این. کنم درستش

 .مونه نمی ازت چيزی اميرمحمد برگشت تا بری

 .گرفتم بازی به را شالم ایه رشته و دادم دستش به را دیس

 .نيست خودم دست -

 شدی؟ رفتنش به راضی چرا نداری، رو  نبودش تحمل که تو  -

 و برداشتم را بود شده آویزان دیوار روی که مادر حصيری ی سفره

 :دادم پاسخ تلخی به رفتم، می آشپزخانه درگاه سمت به که همانطور

 .بود رفتن مشتاق اون بودم، موندنش خواستار من که همونقدر -

 .بيارم نه دلش ی خواسته رو  نتونستم

 :پيچيد گوشم در نجوایش و  نشست بازویم روی نرم مادر دست

 .عزیزكم کن بزرگ رو دلت رفته، دنبالش اميرمحمد که هدفی به فکر با -

 زبان قلب این مگر اما بودم بر از را ها حرف این ی واژه به واژه که من
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 شد؟ می سرش چيزها این نفهم

 .شدم شام ی سفره کردن آماده مشغول و  گذاشتم جواب بی را مادر سخن

 جمالت گاهی و  چنگال و  قاشق برخورد صدای تنها غذا، صرف زمان

 دختر آن از چقدر. شکست می هم در را سنگين سکوت پدر، و  مادر کوتاه

 .بودم شده دور پدر ی دردانه عزیز و  زبان شيرین

 .کرد گریستن به شروع تنگدلی سر از آسمان که بود گذشته نيمه از شب

 بيم از و  بست را در که دوختم چشم پدرام به و  ایستادم پنجره پشت

 خانه سمت به بلند های گام با شود، گيرش گریبان آسمان های اشک اینکه

 .ببيند پنجره پشت را من تا نکرد بلند سر که بود شتابان آنقدر. دوید

 نقش لبم روی تلخی لبخند و  کشيدم خورده باران ی شيشه روی را دستم

 با. است آسمان شاهکار زیباترین باران گفت می هميشه اميرمحمد. بست
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 زدیم، می قدم باران زیر یکدیگر دست در دست که روزهایی یادآوری

 را تنش عطر مشامم و  گرفت را اش مردانه کت سنگينی ی بهانه هایم شانه

 و گذاشتم دلتنگی ی شانه بر سر نشستم؛ زمين روی پنجره، پای. کرد طلب

 :کردم زمزمه لب زیر

 به شالی احساسم برای دلتنگی، سرمای هجوم در من و  نيستی تو  -

 !...ام بافته بودنت رویای لطافت

AAA 

 چشمان داد، تنم به که ریزی تکان و  نشست ام شانه روی که دستی حس با

 بر سفيد چادر که دوختم چشم مادر به و مگشود نيمه تا را آلودم خواب

 .بود زده زانو  زمين روی کنارم و  داشت سر

 .شه می غذا نمازت پاشو  پاشو، خوابيدی؟ اینجا چرا -

 رنگ سفيد دیوارهای به را گمم در سر نگاه و  برداشتم زانو  روی از را سرم

 کرخت گردن به دستی رفت، جانمازش سراغ که مادر. دوختم اتاق

 و گرگ پس در. ایستادم پنجره پشت و  برخاستم جا از کشيدم؛ ما شده
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 .نبود باران از خبری دیگر آسمان، ميش

 بيدار کنم می صداش هرچی که برگشت کی پدرام دیشب دونم نمی -

 .باشه پهن همينطوری جانماز بده مادر، دیگه بيا. شه نمی

 چند. نيامد چشمانم به وابخ دیگر نماز، خواندن و  گرفتن وضو  از بعد

 به دیگر بار و  خوردم بود، کرده آماده مادر که مفصلی ی صبحانه از لقمه

 تخت روی. بود کوفته بدنم تمام گذشته شب خوابی بد از بازگشتم؛ اتاقم

 به روزی که دوختم چشم سقفی های شکاف به و  کشيدم دراز چوبی

 .بودم چسبانده آن یرو ستاره و  ماه های پوستر آسوده، خوابی خيال

 بود، کرده خوش جا تخت کنار ميز روی که ای قدیمی ساعت تاک تيک

 کلی با که معوجش و  کج های عقربه. خواند می خودش سوی را نگاهم

 حياط در زدن پرسه برای و برخاستم جا از رسيد، هشت عدد به مشقت

 .شدم خارج اتاق از

 در که جانی نيم خورشيد مهربان روی به لبخندی و گشودم را چوبی در

 و پوشيدم را مادر های دمپایی.  پاشيدم کرد، می خودنمایی آسمان

 .افتادم راه به کردم، می محکم را ام روسری ی گره که همانطور

 چيده حوض دور تا دور که شمعدانی های گلبرگ روی بر شبنم قطرات

 ومندتن  درخت شاخسار الی البه از گنجشکان آوای و نشسته بود، شده

 قرمزهایی ماهی به و  نشستم حوض کنار. رسيد می گوش به حياط ميان

 .دویدند می یکدیگر دنبال به شيطنت با که دوختم چشم

 .کشت رو  خودش موبایلت پریناز، -

 که دوختم چشم او  به و  چرخاندم سر پدرام، بلند و آلود خواب صدای با

 .داد می تکان اهو  در را موبایلم و  بود ایستاده در چهارچوب ميان

 اینکه ی اندیشه با. افتاد غليان به احساسم و  دوید پوستم زیر شادمانی
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 دویدم؛ سمتش به و  برخاستم شتاب با باشد، اميرمحمد خط پشت فرد

 با و  شماره به توجه بی شوق، فراوانی از و  قاپيدم دستش از را موبایل
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 :دادم پاسخ لرزان صدایی

 جانم؟ -

 نشدم؟ مزاحم که موقع بد جان، پریناز مسال -

 تلخ طعم باشند، چيده را پروازش بال که ای پرنده مانند لحظه، آن در

 :گفتم و گرفتم خانه آجری دیوار به را دستم. چشيدم را سقوط

 ...همين اتفاقا... اتفاقا نه. جان ریحانه سالم -

 درون هم در اتکلم تا بردم کار به را ام سعی و  کشيدم صورتم به دستی

 .بچينم هم کنار را ذهنم

 .زدم می چرخی یه حياط تو داشتم -

 داری؟ خبری امير آقا از -

 .نشستم حوض پای و  انداخت چنگ گلویم به بغض

 .نيست خبری هنوز نه -

 .بود دردهایم تسکين حدودی تا مالیمش و  آرام صدای

 ا انشاء -_  شهيد تشيع مراسم امروز بگم زدم زنگ راستش. خيره که

 بيای؟ هم تو  داری دوست هست؛ یوسفی

 بودم مانده مردد. کشيدم دندان زیر را لبم و  دوختم مقابل به را نگاهم

 آن از جدا و  نه یا دارم را جمع آن در حضور توان دانستم نمی زیرا

 .کنم رد را دعوتش توانستم نمی

 .حتما آره -

 دنبالت؟ بيام ای خونه عصر؛ چهار ساعت -

 فرو حوض خنک آب در را دستم و  کردم جا به جا گوشم روی را موبایل

 .بردم
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 شه؟ نمی زحمتت -

 .بينمت می پس زحمتی؟ چه عزیزم نه -

 .خداحافظ باشه؛ -

 همانجا که افتاد پدرام به نگاهم و  چرخاندم سر یافت، خاتمه که تماس

 .کرد می نگاهم خيره و  ایستاده

 بود؟ کی -

 :گفتم افسوس با و  فشردم دستم در را موبایل

 خونه؟ برسونی رو  من شه می. ریحانه دوستم -

 .داد تکان سر آرام بعد و کرد مکث ای لحظه

 .بریم و بخورم صبحانه -

 برای هایم لباس زیرا نشدم ماندن به راضی کرد، اصرار چه هر مادر
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 را رماد ی خانه نشانی هم ریحانه و  بود مناسب مراسمی چنين در حضور

 .دانست نمی

AAA 

 .گذراندم می را حياط طول بودم، گرفته بازی به را انگشتانم که همانطور

 توقف صدای. آمد نمی خوش احساسم مزاج به هيچ انتظار، گس طعم

 به چشم این پایان از نشان زنگ، شدن فشرده آن بعد پشت و  ماشين

 که گشودم ریحانه روی به را آغوشم لبخند با کردم باز را در. داد می راهی

 :زد لب گوشم کنار

 .بودم دلتنگت خيلی -

 :گفتم شرمگين و شدم جدا آغوشش از

 .بيشتر من -
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 .کرد کج سر و  فرستاد باال را ابروهایش

 تو اتفاقی که پيش ماه شيش از. معلومه هاتون احوالپرسی از بله، -

 .نداشتم ازت خبری حاال تا دیدمت خيابون

 روی را دستش گذشته؟ من بر چه ماه چند این در که دانست می چه او و 

 .کرد اشاره ماشين به سر با و  کشيد بازویم

 .شه می دیر که بریم بشين -

 :گشودم لب اختيار بی گرفتم، جای که ماشين جلوی صندلی روی

 چطوره؟ همسرش حال -

 و نداختا من به نگاهی نيم آورد، می در حرکت به را ماشين که همانطور

 .داد تکان سر

 تقدیر دست به رو خودش انگار ندیدم؛ نرگس محکمی به زنی حاال تا -

 .زنه می حرفی نه و  کنه می ای گله نه که سپرده

 از سرشار کرد، نمی رهایم ای لحظه قراری بی که منی برای سخنانش

 .بود شگفتی

 چی؟ اش بچه -

 .نشاند لب بر تلخی لبخند و  چرخاند را فرمان

 پدرش شهادت خبر که بود گرفته یاد رو  گفتن بابا تازه کوچولو  زهرا -

 .رسيد

 سمت به را سرم. کرد تار را دیدم اشک ی حلقه و  بست را گلویم راه بغض

 .نباشد هایم اشک شاهد تا چرخاندم پنجره

 با و  کرد پارک حرم از دورتر کمی شلوغی، دليل به را ماشين ریحانه

 پا به عظيم هياهویی حرم ورودی و  خيابان در .افتادیم راه به یکدیگر

 مرد تصویر زنان، و مردان دستان در نگریستی، می که را طرف هر. بود
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 ایستاده آسمان رنگ ای فيروزه ی سایه زیر که کرد می خودنمایی جوانی
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 .داد می خوشش حال از خبر گرمش لبخند و  بود

 و شيون صدای تصورم، خالفبر و بود خوانی نوحه مشغول مردی

 مردمان، دست ميان در اسيانگرم چشمان. رسيد نمی گوش به ای گریه

 هایم شقيقه. کرد می احساسم دل به خون و  دید می را اميرمحمد تصویر

 بازویم روی ریحانه دست. نداشت را وزنم تحمل زانوانم و زد می نبض

 :کرد زمزمه گوشم کنار و نشست

 از داد، مثبت جواب علی به که روزی شادی وقت چهي . اونجاست نرگس -

 .ره نمی خاطرم

 افتاد جوانی زن به چشمم انبوه، جمعيت ميان در و گرفتم را نگاهش رد

 غم نه چشمانش، سياهی پس در. نگریست می را مقابل تنها سکوت در که

 بار ریحانه و  کشيد احساسم رخ به را او  استواری عقلم. شادی نه و  بود

 :گشود سخن به بل دیگر

 بهش غصه اوج تو  رسيد؛ شهادتش خبر که روزی یادمه. جلوتر بریم بيا -

 تسليت که علی آروزی شدن برآورده که حرف این با اون اما گفتم تسليت

 .کرد ام شرمنده حسابی داره،

 درمانده. نکند فاش را ام آشفتگی هقم هق تا گزیدم لب و  شد فشرده قلبم

 :کردم زمزمه توان ی مانده ته با و  انداختم چنگ ریحانه بازوی به

 .برو تو بيام، جلوتر این از تونم نمی من -

 :گفت و  فشرد دست در را دستم دید، که را ام حالی پریشان

 .بشين کم یه بریم بيا. بهتره بمونم تو  پيش نه -

 لب دلواپسی با و  نشاند سيمانی سکویی روی را من جمعيت، از دور

 :گشود

 .بيارم برات آب ليوان یه برم بذار پریده؟ گترن چرا -
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 که بودم گرفته را کبوترهایی رد سکوت در تنها من و  افتاد راه به ریحانه

 مدتی از بعد. زدند می نوک سخت زمين به کوچک بذری وجوی جست در

 .گرفت مقابلم را پالستيکی ليوان و نشست سکو روی کنارم کوتاه،

 .بخور آب کم یه بيا -

 از کمی خنکایش. نوشيدم آب از ای جرعه و  گرفتم دستش از را ليوان

 کدام هر و  شد می کم افراد جمعيت از آرام آرام. کاست درونم تالطم

 :پيچيد گوشم در ریحانه متعجب صدای. رفتند می سویی

 نشستيم؟ اینجا ساعته دو  که شه می باورت -

 شانه روی را کيف برخاستم؛ و  کشيدم ترم چشمان پای را لرزانم دست

 :گفتم شرمگين و کردم جا جابه

 ...که چيشد دونم نمی لحظه یه اتم؛ شرمنده -

 .کرد کج سر و  پاشيد رویم به مهربانی لبخند

 که تو به برسه چه نداشتم خوشی حال هم من پریناز؟ حرفيه چه این -

 .راهی به چشم
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 :گفت و  کرد اشاره مقابل به دست با

 .بيارم رو  ماشين و  برم من تا مونب  اینجا -

 .شدم مانعش کالمم با بردارد، گامی اینکه از قبل

 بر خودم بعد و بکنم زیارتی یه خوام می گرفته، دلم. برو تو  عزیزم، نه -

 .گردم می

 چوبی در از. افتاد راه به و  ندانست جایز را اصرار دید، را حالم که ریحانه

 و گوشه در که افرادی به توجه بی م،شد که حرم وارد و گذشتم بزرگ و 

 پيش و گرفتم مينافامش دیوارهای به را دستم بودند، نشسته کنارش

 سبز نور. دادم تکيه طالیی ضریح به را سرم و  نشستم مرقد کنار. رفتم
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 از نشان خورد، می چشم به که هایی اسکناس و  تاپيد می بيرون به رنگی

 .داد می مردم اعتقاد و  نيازمندی

 گذشت چقدر دانم نمی. کردم گریستن به شروع صدا بی و ترکاندم بغض

 زن به و  کردم بلند سر نشست، ام شانه روی که دستی حس با اما

 رنگی سبز و  کوچک ی پارچه. بود نشسته کنارم که دوختم چشم ميانسالی

 :گفت مهربانی اوج در و  گرفت سمتم به را

 ا انشاء ضریح، به ببند رو  این و کن نذر - . _دخترم شی می روا حاجت

 و متعجب دیدگان مقابل در گرفتم، دستش از که را رنگ سبز ی پارچه

 به را پارچه لرزان، دست با. شد دور کوتاه های گام با و  برخاست اشکبارم،

 :گشودم سخن به لب بغض، پر صدایی با و  زدم گره ضریح

 .بده نجاتم دلشوره این از ؛خوام می ازت چی دونی می خودت خدایا -

 های گام با که همانطور. بود بهتر کمی دلم حال شدم، خارج که حرم از

 گوشم روی را موبایل و  گرفتم را ریحانه ی شماره رفتم، می پيش کوتاه

 :پچيد گوشم در صدایش بوق چند از بعد. گذاشتم

 .بودم نگرانت خيلی خوبی؟ جان، پریناز سالم -

 .دوختم عابران به را نگاهم و مکشيد عميقی نفس

 .داشتم ازت خواهشی یه راستش. بهترم عزیزم آره سالم، -

 :داد پاسخ مکث ای لحظه بدون

 .کنم نمی دریغ بياد بر دستم از کاری هر بگو، -

 ومعوج، کج ی مقنعه و  مدرسه فرم لباس با که دوختم کودکی به را نگاهم

 .کرد می زبانی يرینش مادرش برای و  رفت می پيش کنان لی لی

 بگی؟ بهش تونی می كنم، صبحت نزدیک از نرگس با بار یه خوام می -
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 .بدم خبر بهت بعد و  کنم صحبت باهاش بذار حتما؛ آره -

 .شد سست پاهایم پيچيد، مشامم در که کباب خوش بوی

 .تو از خبر پس باشه -

 به نگاهم و  راندمس کيفم درون را موبایل یافت، خاتمه که تماس
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 .شد می برشته کبابی منقل روی که افتاد کبابی های سيخ

 . آبجی بفرما -

 روزهایی یاد به و  بودند نشسته ميزها پشت که افتاد هایی زوج به نگاهم

 چنگ گلویم به بغض آوردم، می در ها کبابی این از سر اميرمحمد با که

 شدت از رسيدم، که خانه به. افتادم راه دیگر بار و کردم تشکری. انداخت

 کشيدم دراز تخت روی بالفاصله هایم لباس تعویض از بعد زیاد، خستگی

 .ربود را چشمانم سوی کی خواب نفهميدم و 

AAA 

 در گردش به اتاق تاریکی در را چشمانم زحمت به موبایل، زنگ صدای با

 تنش،برداش از بعد و  کشيدم ميز روی موبایل یافتن برای را دستم. آوردم

 :دادم پاسخ شماره به توجه بی

 بله؟ -

 .کردم بيدارت خواب از که نگو  من، رویای ی شهزاده -

 .شدم خيز نيم جا در شتابان و  پرید سرم از خواب

 !اميرمحمد -

 جانم؟ -

 :زدم لب دیگر بار ناباور و  فشردم دست در را موبایل

 !اميرمحمد -
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 .پرینازم جانم -

 :گشودم اعتراض به لب باز و  چکيد ام گونه روی هایم اشک

 گذاشتی؟ خبرم بی روز چند این چرا -

 .گرفت غم رنگ صدایش و کشيد عميقی نفس

 خوبی؟ خودت ؛ بزنم زنگ بتونم که نبود طوری اینجا وضع -

 .دادم تکان سر و  زدم پس دست کف با را هایم اشک

 .خيلی شنيدم رو  صدات که االن -

 !بودم مردانه های خنده این دلتنگ رچقد من و  خندید

 .پنجره پشت برو  -

 .زدم کنار را پرده و  رساندم پنجره پشت را خودم

 .رفتم -

 نگاه ماه به شم می دلتنگت وقت هر نيستم، پيشت که روزها این -

 به هميشه که بدون و  کن نگاه بهش شدی، دلتنگم وقت هر هم تو. کنم می

 .یادتم

 دامان ميان که دوختم ماه قرص به را نگاهم و نشاندم لب بر لبخندی

 مستجاب حکم برایم صدایش، شنيدن. کرد می خودنمایی آسمان سياه

 .داشت را حاجتم شدن

AAA 

 ی خانه آدرس و  گرفت تماس که گذشت می ریحانه با دیدارم از روزی چند
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 به تنها بگویيم، سخن هم با تر راحت اینکه برای شد قرار. داد را نرگس

 در. گرفتم دست در را چادرم ی لبه و فشردم را در زنگ. بروم اشان هخان 

 آرامی سالم و پاشيدم اش چهره بر شرمگينی لبخند گشود، که را خانه
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 .گفتم

 .داخل بفرمایيد خانم، پریناز سالم -

 عریان، و کشيده فلک به سر درختان دیدن با گذاشتم، حياط در که قدم

 :گشودم بل ناخودآگاه

 .دارید صفایی با حياط چه -

 گذاشته جای بر را دلتنگی و  برده خود با را اشان خرمی پایيز که چند هر

 .کرد هدایتم جلو  به و  نشست پشتم ی مهره روی نرمی به دستش. بود

 .داخل بریم داری؛ لطف -

 لب بر لبخندی حياط، ی گوشه چوبی تخت دیدن با و  چرخاندم سر

 .نشاندم

 .بشينيم همينجا شه می اگه -

 :گفت آرام و  ندانست جایز را اصرار نوازی، مهمان رسم به

 .کنم فراهم رو  پذیرایی اسباب برم منم بشينی، شما تا پس باشه؛ -

 عروسک. دوختم چشم دستم درون ساک به و  نشستم تخت روی

 را رنگش نارنجی موهای لبخند با و  کشيدم بيرون آن داخل از را ای پارچه

 را کوچک زهرای العمل عکس خواست می دلم زدم؛ کنار اش پيشانی روی از

 .ببينم کشيدنش آغوش در هنگام

 به را عروسک رسيد، راه از که چای های فنجان حاوی سينی با نرگس

 :گفتم و  گذاشتم ای گوشه ساک همراه

 .خانم زهرا به من طرف از ناقابل ی هدیه یه هم این. نکشيد زحمت -

 .دوخت عروسک به را نگاهش و  نشست ختت روی کنارم

 .کنه می ذوق کلی حتما بشه بيدار وقتی زهرا. کشيدی شما رو زحمت -
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 اما کرد می بيداد دلتنگی نگاهش در گذراندم؛ نظر از را رنجورش ی چهره

 .گشود نمی گالیه به لب

 . دهگر برمی امير آقا با عروسيت روز به دیدمت، که باری آخرین -

 .فشردم دست در را سردش دست

 ...از شدی؛ رفتنش به راضی که روزی از بگی؟ برام شه می -

 .گرفت پيش در را دور افقی راه او  نگاه و کردم رها تمام نيمه را حرفم

 که دوستم همراه ها سال اون. کنم شروع اول همون از بهتره شاید -

 معموال علی. شتيمدا فرهنگی فعاليت محل مسجد تو  بود، علی خواهر

 من از دوستم توسط آمدها، و رفت این تو. اومد می خواهرش بردن برای

 .اومدیم در هم عقد به رسومات طبق و  گرفت خواستگاری اجازه
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 خودش های شيرینی بودنش، کوتاه و  ها نشيب و  فراز تموم با زندگيمون

 کرد می رو تالشش ی همه من، مهربون و  اخالق خوش علی. داشت هم رو 

 .کرد می تشویقم خيلي تحصيل ادامه برای. نگذره بد من به زندگی تو  تا

 مدیریت رشته ليسانس مقطع تا هم با و  داد تحصيل ادامه هم خودش

 .خوندیم درس بازرگانی

 من اما رفت می ماموریت به اوقات بيشتر علی که بود طوری ما زندگی

 به بود، سپاه ییدریا نيروی قسمت در چون. بودم راضی هم همين به

 و رزمی غواصی مختلف های دوره داشت، که قوی بدنی فيزیک خاطر

 .بود گذرونده هم رو ورزشی

 شد، سوریه عازم زینب حضرت حرم از دفاع برای بار اولين برای وقتی

 .نبود سابق آدم اون دیگه برگشت وقتی اما موند اونجا ماه یک حدود

 خنده به که علی. کرد می بتصح  تر کم و  رفت می فرو فکر تو  دائم

 شده خواب کم خيلی و  نبود خبری هاش شوخی و خنده از بود، معروف

 تو و  بيداره اونم که دیدم می شدم، می بيدار كه شب از وقت هر. بود
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 :پرسيدم می ازش. زنه می قدم حياط

 چيشده؟ -

 :گفت می

 .بياورم طاقت اینجا تونم نمی من سوریه، برم باید. دونم نمی هم خودم -

 .بمونم اینجا تونم نمی

 کم هم اون با هاش بازی حتی اما داشت زهرا به شدیدی ی عالقه اینکه با

 به اعزامش اولين از برگشت بعد. نبود زمينی دیگه انگار. بود شده

 ماه خرداد اینکه تا داد می درخواست دوباره حضور برای دائم سوریه،

 .بشه اعزام سوریه به دوم بار برای شد موفق امسال

 صدمين شاید. شد سفر راهی و  کرد خداحافظی که بود ماه خرداد دهم

 بار این ولی کردم می ردش هاش ماموریت برای قرآن زیر از که بود بار

 یه و  بود دلم توی غریبی حس یه. داشت ای دیگه رنگ برام خداحافظی

 بودم رضایتش به راضی دما دیداره آخرین این گفت می ذهنم تو  صدایی

 .کنم مخالفت تونستم نمی و 

 اما زدیم می حرف هم با شب هر تقریبا بود، سوریه تو  که مدتی اون

 تونه نمی روز چند تا و  ره می عمليات برای گفت زد، زنگ که باری آخرین

 پيروز به. زنه می زنگ حتنا که داد بهم هم رو  اطمينان این. بزنه زنگ

 گردان با ظاهرا گفتند، می هاش رزم هم که ونطورا. داشت ایمان شدنش

 رغم علی و  کنند می حمله دشمن سمت به سوری نيروهای همراه

 جلوتر نفر چند همراه به حمله نوک در علی خود ها، اون های مخالفت

 متاسفانه ولی کنند پيشروی او فرمان با اطمينان از بعد گردان تا ره می

 شعله همراهانش از نفر چند و او روی گينسن آتش و بود رفته لو  عمليات

 کنند نشينی عقب همگی گردان که کنه می درخواست بيسيم با. شه می ور
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 طول ساعت چند گردان طرف از نشينی عقب برای علی اصرار این و 

 با نهایت در و  شه می زخمی پا اون از بعد و  دست ناحيه از علی. کشه می
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 .رسه می شهادت به سرش، هب  ای گلوله اصابت

 دوخت اندوهگينم ی چهره به را اش اشکی نگاه شد، تمام که هایش حرف

 :گشود لب دیگر بار تلخ تبسمی با و 

 از براش زنم، می اتو  رو  هاش لباس. کنم می زندگی باهاش هنوز من -

 .ده می گوش فقط اون و  گم می هام دلتنگی

 درون ظریف ی حلقه روی من نگاه و  گذاشت قلبش روی را دستش

 .ماند ثابت انگشتش،

 .بود خواهد و  هست زنده هميشه من قلب توی علی -

 چشمانش پای را دستش کف نرگس شد، بلند که کودکانه های گریه صدای

 :گفت لبخند با و  کشيد

 چایيت شما تا آوردم؛ درد رو سرت. شد بيدار خواب از منم خانم زهرا -

 .گردم برمی بخوری رو 

 سمت به و  برخاست گرفتم، دست در که را چای فنجان و  زدم لبخندی

 نرگس کوتاه، مدتی گذشت از بعد و  نوشيدم چای از ای جرعه. رفت خانه

 کنارم آمد؛ سمتم به بود، کشيده آغوش در را کوچکی کودک که همانطور

 :کرد زمزمه کودکش گوش در و  نشست تخت روی

 ؟کردی سالم پریناز خاله به خانم، زهرا -

 خنده با. کرد نگاهم دهان به انگشت و  شد مچاله مادرش آغوش در زهرا

 :گفتم و گرفتم سمتش به را عروسک

 .زیبا دختر شماست برای این -

 ساعت به نگاهی. خندید و  آورد پيش عروسک گرفتن برای را دستش

 :گفتم و  انداختم ام مچی

 .بهتون دادم زحمت خيلی برم؛ باید من -
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 آغوشش در را کودک و  نشاند اش پيشانی روی ظریفی اخم نرگس

 .کرد جا به جا

 ما پيش رو  شب. شدم سبک زدم، حرف که شما با اتفاقا زحمتی؟ چه -

 .تنهایيم هم زهرا و من بمون،

 باشم داشته حضور آرامششان از سرشار جمع در خواست می دلم خيلی

 .داد نمی اجازه شرم اما

 ...که اینطوری آخه -

 :گفت حرفم اتمام از قبل و  زد لبخندی دید، که را تردیدم

 .بگذرون بد رو  شب یه حاال -

 دل و  جان با را دعوتش و  گذاشتم کنار را تعارف گفت، که را این
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 بازی سرگرم من و بود شام ی تهيه مشغول آشپزخانه در نرگس. پذیرفتم

 .بود شده عروسکش ی شيفته که بودم زبان شيرین و  کوچک زهرای با

 هم از را دستانش و  گذاشت كنار را عروسكش هم او  برخاستم، که جا از

 صفا. افتادم راه به و گرفتم آغوش در را او . بگيرمش آغوش در تا گشود

 .بود لمس قابل خوبی به اشان، نقلی ی خانه در صميمت و 

 ی چهره. کرد جلب را ام توجه بود، شده نصب دیوار روی که هایی قاب

 مردی کنار غرور با و  کشيده آغوش در را کوچک زهرای که نرگس نخندا

 به دست با زهرا. آورد درد به را قلبم بود، ایستاده مهربان و  قامت بلند

 لحن با و  زد اشاره کرد، می خودنمایی آن در شهيد ی چهره که بزرگی قاب

 :گفت شيرینش و  کودکانه

 !بابا بابا؛ -

 زبان بر را کلمه این دائم و خندید می که دوختم او به را متعجبم نگاه

 .آورد می

 .گم می خاطراتش از براش و  دم می نشونش رو  علی های عکس هميشه -
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 باباش اما کوچيکه خيلی اینکه با دیگه؛ همينه هستن بابایی دخترا گن می

 .شناسه می خوب رو 

 روی را هایش یزیردست  و ميوه ظرف که برگشتم نرگس سمت به لبخند با

 .گذاشت می زمين

 .افتادی زحمت به حسابی -

 .داد تکان سر و  برداشت ظرف درون از سيبی

 .زحمت نه عزیزم رحمته مهمون -

 مشغول دقت با که دوختم چشم دستانش به و  نشستم زمين روی کنارش

 گاهی و  نشسته آغوشم در زهرا. بود سيب نازک ی پوسته کردن جدا

 .افتادم می خنده به که آورد می در خودش از نامفهومی صدای

 .داره دوست رو  غذا این خيلی علی کردم، درست انار مسمای شام برای -

 .بياد خوشت هم تو  اميدوارم

 به سيب ای تکه. بود عجيب برایم کرد، نمی استفاده گذشته فعل از اینکه

 .گذاشت مقابلم و  ریخت زیردستی داخل را مابقی و  داد زهرا دست

 .جان پریناز برسون ستد -

 زدم، می آن به گازی که همانطور و  برداشتم ظرف درون از سيب ای تکه

 :گفتم

 .ممنون -

 ماليدن مشغول دیگر دست با و  گرفت نرگس سمت به را سيبش زهرا

 .گشود اش دردانه روی به را آغوشش و خندید نرگس. شد چشمانش

 .عزیزم اینجا بيا گرفته؟ خوابش من زهرای -

 که همانطور نرگس و سپرد مادرش آغوش به را خودش رازه
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 :گفت من به رو  خاست، برمی

 .پيشت آم می االن جان؛ پریناز ببخشيد -

 ها اتاق از یکی سمت به که کردم دنبال را رفتنش مسير و دادم تکان سری

 محزونش الالیی به و  دادم مخملي دیواري پشتي به را ام تکيه. رفت می

 .سپردم گوش

 الالیی الال الال ال ال الال

 بابایی پاهام روی آروم بخواب

 خسته بابای الال ال ال الال

 بسته پينه ماهش دستای ببين

 خوبم بابای الال ال ال الال

 بمونم من کنارش اینجا خوام می

 شن دور و نابود هاش غصه الهی

 شن کور و  داغون دشمناش تموم

 وابهبخ بابا الال ال ال الال

 بتابه خورشيد بشه صب فردا که

 الالیی الال الال ال ال الال

 بابایی پاهام روی آروم بخواب

 .بردم هایم اشک ریزش و  ها گونه خيسی به پی تازه شد، قطع که صدایش

 خارج اتاق از که دوختم او  به را نگاهم و زدم پس را هایم اشک سریع

 . بست نيمه تا را در و  شد

 .بره نمی خوابش نخونم یالالی  براش تا -
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 .انداخت دیوار روی ساعت به نگاهی آمد، می سمتم به که همانطور

 ...که کنم آماده رو شام برم -

 :گشودم لب گرفته صدایی با حرفش، اتمام از قبل

 !بشين بيا نيستم؛ گرسنه فعال من نه -

 :گفت و دوخت ام چهره به را نگاهش

 ببينی؟ تا بيارم رو  هام کسع آلبوم خوای می -

 سر با. بود دردهایش برای شنوایی گوش دنبال من مانند هم نرگس انگار

 با كوتاه، مدتي از بعد و  رفت اتاق سمت به که کردم تایيد را حرفش

 عکس اولين گشود، که را آلبوم. نشست کنارم و برگشت بزرگ آلبومی

 :گفت و  يدکش عکس روی را دستش. بود عقدشان روز به مربوط

 در های حرف و  علی خندون ی چهره وقت هيچ بود؛ خوشی روز چه -

 .کنم نمی فراموش رو  گوشيش

 (ع) رضا امام حرم در اشان نفره دو  تصویر بعدی عکس و  زد ورق را آلبوم

 .نشست می دل به شيرینش لبخند و بود نشاط با اش چهره چقدر. بود

 حساب به عسلمون ماه وراییج یه بود؛ زندگيمون مسافرت اولين این -
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 .تاخير ماه چند با البته. اومد می

 .داد تکان سری باشد، کرده سفر گذشته به انگار که طوری و کشيد آهی

 .شد زمان گذر مانع شد می کاش -

 .شد اضافه جمعشان به نيز زهرا بعدی، های عکس در کم کم

 اخد از چيزی دیگه شد؛ تکميل ما خوشبختی زهرا اومدن با -

 .خواستم نمی

 جوالن ذهنم در که کلماتی ناخواسته، و  دوختم اش چهره به را نگاهم
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 :آوردم زبان به را داد می

 اگه که کردی فکر این به حاال تا بشی؟ منصرف تصميمت از شده حاال تا -

 داشتی؟ بهتری زندگی کردی، می ازدواج دیگه مرد یه با

 .داد تکان سر اطعيتق با و  کرد نگاهم رنجيده

 .داره رو  داشتم انتظار زندگيم مرد از من که چيزهایی تموم علی -

 .بگيرم نادیده رو هاش خوبی نبودش، خاطر به اگه انصافيه بی

 و زد زانو بر دست. خوردم می غبطه آرامش قلب و  خوش حال به

 :گفت خاست، برمی که همانطور

 .شده ام گشنه خودمم که کنم آماده رو شام برم -

 دوستی اینکه از. نداشت حقيقی کدبانوی یک از کم نرگس، دستپخت

 مدیون را خوش لحظات این و  باليدم می خود به داشتم، او  همچون

 تماس آژانس با تا خواستم او  از اصرارهایش، برخالف. بودم ریحانه

 .بماند پایدار همينطور هميشه تا امان دوستی که گرفتم قول و  بگيرد

 هيچگاه هایش دلتنگی اوج در. بود کرده دگرگون را حالم ش،های حرف

 زنجير بار هر که من برعکس درست. نشد رفتنش برای سدی

 .کردم می بند احساسش پای به را هایم قراری بی

 چشمانم به خواب کوچکش زهرای و  نرگس به فکر با رسيدم، که خانه به

 تا چيزی. نشستم نماز هب  تابم، بی قلب آرامش برای و  گرفتم وضو. آد نمی

 ساعت از زودتر صبح، و شدم خواب تسليم که بود نمانده صبح ی سپيده

 .برخاستم خواب از معمول

 تقویم به چشمم بودم، هایم لباس کشوی کردن مرتب مشغول که همانطور

 به و  است اميرمحمد تولد امروز که آوردم یاد به تازه و افتاد ميز روی

 به همه از اول و گرفتم دست در دستمالی. ام رسيدهن کارهایم از هيچکدام

 و اميرمحمد تقدیر لوح با را آن روی که رفتم کوچکی ی طاقچه سراغ
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 .بودم کرده پر نفریمان دو های عکس

 با و  برداشتم را کرد می خودنمایی اش رزمی ورزش مدرک آن در که قابی

 عقد، از بعد وقتی که داشتم یاد به خوب. زدم کنار را خاکش دستمال

 روی را قاب این و  گذاشتم خانم طيبه ی خانه در قدم بار اولين برای
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 خانم طيبه و  بدهد من به را آن خواستم او  از دیدم، اشان خانه دیوار

 .پذیرفت مخالفتی هيچ بی

 ارمغان به برایم را خاطره از دنيایی کدام هر که نفریمان دو های عکس

 خانه از خرید برای و  کردم سر را چادرم خانه، گردگيری از بعد. آورد می

 مسيری جز برایم او  بی شهر، پرهياهوی های خيابان كه چند هر شدم خارج

 .نبود عبور برای

 پيراهن و  عطر دانستم می بودم؛ تولدش برای برازنده ای هدیه دنبال

 کنار که پيرمردی دیدن با. بنشيند من مرد دل به که نيست چيزی مردانه،

 خودنمایی عقيق ی انگشترها از پر ميزی مقابلش در و  نشسته خيابان

 درون انگشتر حکاکی مشغول که همانطور. رفتم سمتش به کرد، می

 :گشود لب و  انداخت من به نگاهی نيم بود، دستش

 .دخترم بفرما -

 با و  کرد جلب را ام توجه رنگ سرخ عقيقی رنگارنگ، های سنگ آن ميان در

 رد مرد. رفت قنج دلم است، اميرمحمد دست ی برازنده چقدر اینکه تصور

 و برداشت را انگشتر برد؛ پيش را اش چروکيده دست. کرد دنبال را نگاهم

 خيلی غلتاندم؛ انگشتم داخل و گرفتم دستش از را آن. گرفت سمتم به

 .بود گشاد

 .نه یا شه می اش اندازه دونم نمی -

 :گفت و  کرد جا به جا بينی ویر را اش استکانی ته عينک

 !بيار پسش برام نبود اندازه اگه هستم؛ اینجا هميشه من -
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 .گرفتم سمتش به را انگشتر و  زدم لبخندی حرفش، به اطمينان با

 .دارم برمی رو  همين -

 :گفت گذاشت، می مخملی ی جعبه داخل که همانطور

 .مبارکه -

 كه خانه به. گرفتم پيش در را خانه سيرم اش، هزینه پرداخت از بعد

 اميرمحمد رفتم؛ آشپزخانه سمت به هایم لباس تعویض از بعد رسيدم،

 ی بهانه به که روزهایی یادآوری با. داشت وانيلی کيک به شدیدی ی عالقه

 یادمان از کيک پختن و  ریختيم می هم ی کله و  سر بر را آرد کيک، پختن

 فر درون را کيک مواد. بست نقش بمل روی تلخی لبخند ، رفت می

 .گرفتم پيش در را اتاق مسير و گذاشتم

 طعم شيرینی اوج در شک بدون حضورش بی اميرمحمد، سالگی سی تولد

 نشد فرصت هيچگاه که کردم تن را رنگی ای فيروزه پيراهن. داشت گسی

 هم الک به نگاهم و ایستادم آینه مقابل. بپوشم را آن حضورش در

 رنگ این گفت می اميرمحمد.  کرد می خودنمایی ميز روی که تاداف رنگش

 اگر داشت عيبی چه. کند می چندان دو را ظریفت دستان زیبایی الک،

 کردم؟ می تکميل را جشن این سور

 کرده پر را خانه کيک خوش عطر. شدم خارج اتاق از شد، تمام که کارم
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 زیر را مبارک تولدت آهنگ که همانطور و کردم تزئين خامه با را کيک. بود

 و نشستم مبل روی مقابلش. رفتم سالن سمت به کردم، می زمزمه لب

 :گفتم خنده با و  زدم چانه زیر را دستم. گذاشتم ميز روی را کيک

 .مبارک تولدت -

 .کوفتم هم به را دستانم و خوردم فرو  سختی به را بغضم

 تو که پرینازی همون بشم کنم می آرزو . کنم آرزو  جات به من بذار خب -

 . داشتی رو آرزوش
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 را ميز روی مخملی ی جعبه.  کردم فوت را ها شمع و  بستم را چشمانم

 .دادم تکان مقابلش و  برداشتم

 .خریدم برات چی بزن حدس -

 .گشودم را جعبه تفاوت بی من اما خندید می ام دیوانگی به تنها سکوت در

 را نگاهم. داشت گيری چشم زیبایی جعبه، وندر رنگ سرخ عقيق انگشتر

 :گشودم لب و  دوختم چشمانش به

 .توست ی مردانه انگشت ی برازنده فقط انگشتر این که ندارم شک -

 در صدایش و گشته اسير قدیمی قاب چهارچوب در خندانش ی چهره

 :کرد می زمزمه لب زیر که بود انداز طنين گوشم

 خوشيم شام هر و  منوریم صبح هر وشيمخ  جام بی ي باده از که مایيم

 خوشيم سرانجام هيچ بی که مایيم شما ندارید سرانجام گویند

 « مولوی »

AAA 

 دست کيک از بزرگی ی تکه. رساندم صبح به تنهایی آغوش در را شب

 باید کردم؛ سر را چادرم و  گذاشتم ظرف درون را دیشب تولد ی نخورده

 بعد و  رساندم اش خانه به را خودم انسآژ با. زدم می خانم طيبه به سری

 بعد انگار بود؛ باز نيمه خانه در معمول طبق. شدم پياده کرایه، پرداخت از

 .کشيد می را اش اميرعلی بازگشت انتظار همچنان ها، سال گذشت از

 عصای به که همانطور خانم طيبه. کشيدم سرک داخل به و  گشودم را در

 زمزمه را چيزی لب زیر و بود نشسته ایوان روی زده، تکيه اش چوبی

 شکایت به لب هيچگاه اما بریده را امانش پا درد دانستم می. کرد می

 با پرتغال، درختان اما نبود سرزنده کوچکش ی باغچه های گل. گشود نمی

 .بودند نشسته ثمر به پایيز رسيدن

 .جون مادر سالم -
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 ام چهره به مهربانی لبخند و  کرد جدا صاع از را سرش شنيد، که را صدایم

 .پاشيد

 .مادر آمدی خوش دخترم؛ سالم -

 .نشستم ایوان ی لبه کنارش و  رفتم پيش خوشرویی با
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 .کردی ما از یادی عجب چه -

 :گفتم و  آوردم بيرون ای پارچه ساک از را کيک ظرف

 .بيارم هم شما برای گفتم پختم کيک بود؛ اميرمحمد تولد دیشب -

 .شد نوازشش مشغول دیگر دست با و  گرفت دست در را تمدس

 رو زنت رضایت باید اول گفتم زد، رو رفتن حرف اميرمحمد که روزی -

 .زدم اميرعلی به که حرفی همون مثل درست بگيری؛

 به راضی داده، دست از جنگ در را اميرعلی که او  کردم می گمان من و 

 را من رضایت شنيدم که زمانی اما شد نخواهد اميرمحمد رفتن

 .نچرخيد گفتن نه به زبانم خواهد، می

 درست انتخابش فهميدم نيستی، رفتنش مخالف تو  که شنيدم وقتی -

 .بوده

 .نشاند برلب لبخندی و  چرخاند حياط در را نگاهش

 حياط همين توي اميرمحمد مثل هم اميرعلی برای خواست می دلم -

 .گرفت خودش و  داد خودش خدا ت؛نيس ای گله هم باز اما. بگيرم عروسی

 :ناليدم بغض با و دوختم چشمانش به را دلتنگم دیدگان

 و شما مثل خوام می. باشم داشته خوام نمی یعنی ندارم؛ ای گله منم -

 .بسپارمش خدا به و کنم راضی رو  دلم اميرمحمد

 آغوش در را سرم. نشاند ام پيشانی روی مهری پر ی بوسه خانم طيبه
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 آنقدر. كرد می سنگيني قلبم روي كه گفتم دردهایي از من و  کشيد

 .نبود كشنده بغض آن از خبري دیگر كه گریستم و  گفتم

AAA 

 در را تنهایی با ستيز راه و  نبودم مند گله گذشته مانند دیگر روز آن از بعد

 به دلخوش من و  گذشت می رفتنش از اندی و  ماه یک. گرفتم نمی پيش

 .گذراندم می گار روز گاهش بی و گاه های تماس

 اش خانه به مرا مادر های ترشی هوس برخاستم، خواب از که صبح

 بردم می رنج خفيف سردردهای و  تهوع حالت از که بود روزی چند. کشاند

 دلم حال این با آمد؛ نمی چشمانم به خواب خستگی اوج در و 

 .بدهم پر و  بال حدسياتم به خواست نمی

 بطری آوردن ی بهانه به. بود ناهار کردن آماده مشغول آشپزخانه در مادر

 ها آن به دائم و  بودم رفته ترشی های دبه سراغ زیرزمين، از آبغوره

 .زدم می ناخونک

 مادر؟ موندی کجا جان؛ پریناز -

 زیرزمين از آبغوره بطری ،با ها ترشی خيال بی شنيدم، که را مادر صدای

 کنار و  دادم مادر دست به را بطری گذاشتم، نهخا در قدم. شدم خارج

 .نشستم بود، گذاشته زمين روی که حلوایی و  چای سينی

 کنی؟ می چيکار زیر اون ساعت دو -

 و زدم پس را ظرف همين برای ، نداشتم حلوا خوردن به رغبتی هيچ
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 :گفتم

 .کردم هوس دیدم، که رو  ترشی های دبه -

 دلم؟ عزیز داری حسی چه دیگه -

 آشپزخانه چهارچوب ميان که دوختم چشم مادر به و  کردم بلند سر

 شده تازه دلم داغ انگار که طوری. کرد می نگاهم منتظر و بود ایستاده
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 :گشودم اعتراض به لب و کشيدم ام پيشانی به دستی باشد،

 حالت از و  گيره می درد سرم اوقات بعضی. خاصه جور یه حالم اصال -

 ...که جوشيه و  حرص خاطر به کنم فکر. برات نگم عتهو 

 شتابان و  شد کشيده ساعت سوی مادر نگاه حرفم، اتمام از قبل

 .برخاست

 .بریم پاشو  پاشو،. نشده یازده حاال ساعت -

 .گرفت خود به شگفتی رنگ نگاهم

 کجا؟ -

 رختی چوب سمت به که همانطور و  کرد محکم را اش روسری ی گره مادر

 :داد پاسخ رفت، می در کنار

 .گم می بهت بریم بيا -

AAA 

 و بودم نشسته زنگ زرد های صندلی روی شلوغ، نسبتا آزمایشگاه درون

 منتظر جواب، دریافت برای شد قرار مادر، اصرارهای با. کشيدم می انتظار

 را اش شيرینی توانستم نمی که بود متفاوت حسی بودن، مادر. بمانيم

 حاال اما افتاد می دلم به تشویش بودم، سابق پریناز اگر شاید. کنم کتمان

 .بخشيد می التيام را ام آشفتگی که بود صبوری تنها

 سر نشست، بازویم روی نرم که دستی حس با اما گذشت چقدر دانم نمی

 مقابلم را ای برگه که دوختم چشم مادر خندان ی چهره به و  چرخاندم

 .دادم می تکان

 .مبارک شدنت مادر -

 شنيدن از اميرمحمد که این فکر با و  کشيدم بيرون مادر دست از را رگهب 

 .بست نقش لبم روی لبخند شود، می حالی چه خبر این
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 .ایستادیم تاکسی انتظار در خيابان کنار و  شدیم خارج آزمایشگاه از

 عقب و  گشود را در مادر شد، متوقف پایم مقابل که رنگ زرد تاکسی

 که مادر و  گرفتم جای عقب صندلی روی. شوم سوار من اول تا دایستا

 صورتم نوازش مشغول او  و گذاشتم اش شانه روی را سرم نشست، کنارم

 .شد

 .کردیم طی پياده را مانده باقی مسير و  شدیم پياده ماشين توقف با

 بيرون کيفش از را کليد دسته که همانطور و  ایستاد در پشت مادر
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 :گفت کشيد، می

 نزد؟ زنگ اميرمحمد -

 .دادم تکان نه ی نشانه به را سرم من و  گشود را در

 .ندارم خبری ازش که روزه دو  نه؛ -

 خندان صدای. شد بلند موبایلم زنگ صدای گذاشتم، حياط در که قدم

 :رسيد گوش به سرم پشت از مادر

 .بيا شده تموم تلفنت داخل، رم می من. هست هم زاده حالل -

 دیدن با و  کشيدم بيرون کيفم از را موبایل دادم؛ تکان مادر برای سری

 .فشردم را اتصال ی دکمه آشنا، ی شماره

 !اميرمحمد -

 چطوره؟ من بانوی ناز -

 .ایستادم خانه به پشت و  گرفتم دهانم مقابل را دستم

 .خوبم خيلی -

 :گفت زده حيرت لحنی با بعد و کرد مکث ای لحظه

 ده؟ش خبر چه شکر؛ رو  خدا -
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 را موبایل. رفتم می فرو زمين در شرم شدت از شک بدون بود، مقابلم اگر

 :گفتم و  گرفتم دهانم مقابل

 .شی می بابا داری اميرمحمد -

 .رسيد نمی گوش به واضح صدایش

 .آد نمی خوب صدات پریناز؛ بگو بلندتر -

 :مگشود لب دیگر بار و انداختم حياط ی بسته در به نگاهی

 .شی می بابا داری -

 :گفت خنده با کوتاه، مکثی از بعد

 ذاری؟ می سرم به سر -

 .دادم تکان سری خنده با

 .گرفتم رو  آزمایشم جواب رفتم مامان با االن امير؛ نه -

 .کرد می نوازش را هایم گوش بلندش ی خنده صدای

 شه؟ می مامان داره من پری نوکرتم؛ خدایا -

 مقابل را دستم. شد سرازیر هایم اشک و  تشکس بغضم حرف این با

 . نشود بلند هقم هق صدای تا گرفتم دهانم

 .بيام من تا باش کوچولومون و خودت مراقب. برم باید من پریناز -

 .داد می رفتنش از نشان ممتد های بوق صدای بگویم، چيزی اینکه از قبل

AAA 

 سوم فصل

 .دميد امان زندگی کالبد رد را شادی و شور دیگر بار من، بارداری خبر

 .داد می ما به را شدنش دایی دوباره پز و  شناخت نمی پا از سر پدرام
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 سيسمونی نياز مورد لوازم ليست کردن آماده پی در ابتدا همان از مادر

 .گردد برمی اميرمحمد روزها همين که بود افتاده دلم به من و  بود

 ظرفی دید، را ام تابی بی که مادر. بود کرده ار کوچکمان ی خانه هوای دلم

 که خانه در به. کرد ام راهی صلوات و  سالم با و  داد دستم به را غذا از پر

 عميقی نفس گذراندم؛ نظر از را رهگذر بی و  باریک ی کوچه رسيدم،

 که بودم نكرده باز کامل را در هنوز. چرخاندم قفل در را کليد و  کشيدم

 ی لبه تنهایی، سر از که داد دلتنگم قلب به را کسی آمدن ی مژده دیدگانم،

 .بود شده ها قرمز ماهی بازی هم و  نشسته حوض

 !اميرمحمد -

 گود چشمانش پای کرد؛ بلند سر و  کشيد بيرون آب درون از را دستش

 که غمی بود؛ انداخته چين اش سوخته آفتاب ی چهره بر غم و  افتاده

 هميشه لبان برخالف. جنگ دشواری یا است من دوری از دانستم نمی

 . کرد می فاش را دلش حال چشمانش خندانش،

 سياهی در غرق که آمدم خودم به زمانی اما رسيدم مقابلش کی نفهميدم

 در که انداخت شمکمم به نگاهی نيم. کردم می نگاهش خيره چشمانش،

 سر از گمان بی رسيد؛ چشمانم به دیگر بار و  بود شده پنهان چادر پس

 .کرد می پنهان را پهنش لبخند که بود اش مردانه غرور و  شرم

 از هميشه، مانند داشت انتظار شاید بود؛ مانده خيره لبانم به سکوت در

 دلش. بود باورش از دور پریناز، این. كنم باز گالیه به لب نرسيده راه

 در را نحيفم تن نشاند؛ ام پيشانی روی ای بوسه نياورد؛ تاب این از بيش

 مشام به وجود تمام با را تنش عطر من و  کرد اسير بازوانش ميان

 .کشيدم

 هم خودم و  کردم آسوده خوابی به دعوت را او  راه، خستگی خاطر به

 هوا، تيرگی از متعجب. برخاستم جا از او از زودتر اما شدم خواب تسليم

 غدا را بود پخته مادر که غذایی و  گرفتم پيش در را آشپزخانه مسير

 فراموش را چيزی تا بودم شام ميز وارسی مشغول که همانطور. کردم
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 :پيچيد گوشم در صدایش باشم، نکرده

 .جان پری نبودیم زحمت به راضى -

 از خرسند و  است مادر دستپخت غذا که نياوردم خودم روی به

 .کردم دعوتش نشستن به دست با و کشيدم عقب را صندلی تمجيدش،

 !بشين کنم؛ صدات بيام خواستم می النا -

 از. نشست صندلی روی و  آمد جلو. بود آلود خواب همچنان اش چهره

 .گذاشتم مقابلش و کشيدم بادمجان کشک برایش ميز، روی ظرف

 .بادمجان کشک این با کردی چه جان، پری آخ -

 کارشناس مانند. برد دهان به را اول قاشق او  و  دادم تکان سر خنده با

 .چرخاند هوا در را قاشق و گرفت خود به متفکری ی چهره آشپزی،
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 کم نمکش کم یه. شده خوشمزه بادمجونت کشک نگذریم حق از انصافا -

 رو غذا ها وقت بيشتر اینکه با.  خوبه شروع برای ولی زیاده روغنش و 

 .نداشت دوست دستپختت شه نمی خب ولى سوزونی می

 :گفتم شيطنت با و  زدم چانه زیر دست گرفتم؛ جای مقابلش صندلی روی

 .کرده درست مامان نيست؛ من دستپخت این ولی جانت نوش -

 .کرد نگاهم متعجب و  برد فرو  سختی به را دهانش درون غذای

 واقعا؟ -

 .کنم مهار را ام خنده تا فشردم هم روی را لبانم

 .بادمجون کشک اونم داشتم؟ آشپزی وقت کی من آره؛ -

 .برداشت را مقابلش دوغ ليوان و  کشيد هانشد دور را لبش

 .جاست به هم چيزش همه شده؛ خوشمزه خيلی -
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 :کرد زمزمه تر آرام برد، می دهانش سمت به را ليوان که همانطور

 .آد برنمی ما پری از غذایی همچين کردن درست دونستم می -

 .مگرفت  ضرب ميز روی انگشت با و  کردم ریز را چشمانم

 گفتی؟ چيزی -

 گذاشت ميز روی را ليوان انداخت؛ باال ابرویی و  نوشيد دوغ از ای جرعه

 :گفت و 

 .خوردیم می خشک نون باید وگرنه دردنکنه، مامانت دست گم می -

 .داد تکان سر و  انداخت مقابلم خالی بشقاب به نگاهی

 داشته هم رو  بابا فسقلی هوای باید نفری، دو  االن تو  خوری؟ نمی چرا -

 .شه می سرد که بخور باشی؛

 اشتهایی با و  شد آب دلم توی قند کرد، اشاره کودکم حضور به اینکه از

 او غذا، صرف از بعد. شدم خوردن مشغول آمده، کجا از دانستم نمی که

 شستن و ميز کردن جمع از بعد من و  گرفت پيش در را اتاق مسير

 .شدم ملحق او  به ها، ظرف

 کنارش احتياط با. کرد می سير دیگری عالم در و  ودب سقف به نگاهش

 :گفتم و  کشيدم دراز تخت روی

 کنی؟ می فکر چی به -

 :گفت بگيرد، سقف از را نگاهش آنکه بی

 .آینده به -

 :گشودم لب متعجب و خوردم جا حرفش از

 آینده؟ -

 به توجه بی و دوخت شکمم به را نگاهش چرخاند؛ سمتم به را سرش
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 :گفت حرفم

 بابا؟ بگه گيره می یاد کی -
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 بودنم مادر تا کشيدم شکمم روی دست خنده با من اما خندید نمی لبانش

 .کنم لمس را

 .دیگه نيم و سال یک حدودا. بشه سالش یک وقتی -

 .دوخت سقف به را نگاهش دیگر بار و  گذاشت سرش زیر را دستش

 .داره دوستش خيلی بابا بگو بهش -

 .رفت هم در هایم اخم و رنجيدم شحرف از

 گی؟ نمی بهش خودت چرا -

 انگشت، نوک با و  نشاند لب بر لبخندی که بود برده رنجشم به پی انگار

 .زد کنار را بود ریخته ام پيشانی روی که مویی تار چند

 .داره دیگه حال یه بشنوه تو  زبون از -

 :گفت و  فشرد هم روی را هایش پلک

 بخوابيم؟ -

 .گشود هم از را آلودش خواب های پلک او و  گفتم نوچی

 کار خوابش الگوی روی باید االن از بخوابه؛ شب نه ساعت باید بچه -

 .بخوابه تونه نمی اونم بيداری تو  وقتی. کنی

 :گفتم حرفش به توجه بی

 .گرفتم تولد جشن برات نبودی وقتی -

 .کرد ریز را چشمانش و دوخت ام چهره به را نگاهش

 بری؟ در دادن کادو  زیر از که گرفتی من نبود تو  -
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 که همانطور کردم؛ نازک برایش چشمی پشت و  شدم خيز نيم جا در

 :گفتم کشيدم، می بيرون را تخت کنار ميز کشوی

 .گرفتم هم کادو  برات آقا؛ نه -

 العملش عکس منتظر مشتاقانه و  گرفتم سمتش به را انگشتر ی جعبه

 .ماندم

 .داری دوستش ببين کن باز -

 دستم از را جعبه که همانطور. داد تکيه تخت تاج به و  شد خيز نيم جا در

 .زد چشمکی گرفت، می

 نياد؟ خوشم من و بخری چيزی تو  شه می مگه -

 و گرفت دست در را انگشتر گشود؛ را جعبه او  و انداختم زیر به سر

 .پاشيد رویم به لبخندی

 .قشنگه خيلی -

 :گفتم و  گرفتم دندان به را لبم ی گوشه

 .ده می نشون بيشتر رو  قشنگيش تو  دست تو  -

 تعهدی ی حلقه روی نگاهم من و غلتاند اش مردانه انگشت درون را انگشتر

 نگين روی ای بوسه. کرد نمی جدا خودش از ای لحظه را آن که ماند ثابت

 تخت یرو . برخاست برق کردن خاموش برای و  نشاند انگشتر رنگ سرخ

 .فشردم هم روی را هایم پلک آرامش با و  کشيدم دراز
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 صبحانه ميز معمول طبق اما نبود اميرمحمد از خبری برخاستم، که صبح

 را کاغذ.  کرد می خودنمایی یخچال در روی یادداشتی کاغذ و  چيده را

 به چای ریخن برای بودم، خواندنش مشغول که همانطور و  برداشتم

 .رفتم گاز سمت
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 « مراقب و بخور رو ات صبحانه. آقاجون ی حجره رم می من جان پری

 بيام تا باش خودت .»

 کاغذهای از پر سبد داخل را کاغذ و  گشودم را کابينت کشوی لبخند با

 اميرمحمد خوش خط دست آنها از کدام هر روی که گذاشتم رنگی

 .کرد می خودنمایی

 آشپزی کتاب و  رفتم هایم کتاب ی قفسه سراغ خوردم، که را صبحانه

 « کوچولو  پارميس»  را بود خریده تولدم برای خوشمزگی سر از پدرام که

 زرشک شروع برای و  رسيد می نظر به ساده غذاهایش دستور. برداشتم

 من بود، نمونه داری خانه در که پروانه برعکس. کردم انتخاب را پلو 

 پدرام ی خنده باعث هميشه وعموض این و نداشتم چندانی استعداد

 .شد می

 کار باز تا ماندم سرش باالی آخر ی لحظه تا و شدم غذا پختن مشغول

 در را اتاق مسير شد، راحت غذا بابت از که خيالم. ندهم خودم دست

 سر را رنگم صورتی روسری و  زدم شانه دقت با را موهایم. گرفتم پيش

 همرنگ بلند، پيراهنی و  ليدمما صورتم به سفيداب و  سرخاب کمی کردم؛

 برای و  گذاشتم حياط در قدم کارم، اتمام از بعد. کردم تن به روسری

 ميان زدن پرسه مشغول نبرد، ام انتظاری چشم به پی اميرمحمد اینکه

 زیر بود، نشسته حوض لب که کوچکی گنجشک دیدن با. شدم درختان

 :کردم زمزمه را آشنا شعری لب

 مشين ما بوم لب مشی، اشی گنجشگک

 شی می گوله آد می برف شی، می خيس آد می بارون

 نقاشی حوض تو  افتی می

 شی می گوله شی، می خيس

 نقاشی حوض تو  افتی می
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 باشی فراش گيره می کی

 باشی قصاب کشه می کی

 آشپزباشی پزه می کی

 باشی حاکم خوره می کی

 ...مشی اشی گنجشگک

 از قبل. زد می چشمک رویم به حياط، انتهای درخت رنگ سرخ های سيب
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 دستی. رسيد گوش به در شدن باز صدای بردارم، سمتش به گامی اینکه

 من حضور به پی هنوز که دوختم او  به را نگاهم و  کشيدم ام روسری به

 و کرد پنهان پشتش را دستش افتاد، من به که چشمش. بود نبرده

 .پاشيد رویم هب  لبخندی بست، می را در که همانطور

 کنی؟ می چيکار اینجا -

 کنار خالی پاش آب دیدن با و  چرخاندم اطراف در را نگاهم هول، سر از

 :گفتم هوا بی دستم،

 .دادم می آب ها گل به -

 مقابلم. نبود آب و  رطوبت از اثری شمعدانی های گلبرگ روی که بماند و 

 و نياوردم ودمخ روی به اما پيچيد مشامم در ها نرگس عطر رسيد، که

 :گفتم

 کردی؟ قایم پشتت چی -

 با. کرد می نگاهم خيره چنين این که بود برده ام چهره تغيير به پی انگار

 و گرفت سمتم به را ها گل گذاشت، می نمایش به را شوقش که لبخندی

 :گفت

 .شما به تقدیم -

 کنار. کشيدم مشام به را خوشش عطر و گرفتم دستش از را گل دسته
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 زد، می تا را اش مردانه پيراهن های آستين که همانطور و  ایستاد حوض

 :گفت

 !عجيبه -

 :گفتم و دوختم اش چهره به را متعجبم نگاه

 عجيبه؟ چی -

 .شد هایش دست شستن مشغول و نشست حوض کنار

 .آد نمی سوختگی بوی اینکه -

 به را نرگس های لگ انگشت، سر با و  نشاندم ام پيشانی روی ظریفی اخم

 .گرفتم بازی

 رو حرف این وقت هيچ کردم درست برات غذایی چه دونستی می اگه -

 .زدی نمی

 گرفته نمش تا داد تکان هوا در را دستانش خنده با و  برخاست جا از

 .شود

 طرفدار من ی اندازه به هيچکس دونی می خودت کردم؛ شوخی -

 .نيست دستپختت

 گلدان درون را ها گل. برداشتم گام خانه سمت به و کردم پنهان را لبخندم

 بار بودم، کرده آماده قبل از که هایی وسایل حاوی سينی با و گذاشتم

 به شتابان افتاد، من به که چشمش. برداشتم گام حياط سمت به دیگر

 اعتراض به لب گرفت، می دستم از را سينی که همانطور و آمد سمتم

 :گشود
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 .کنی بلند سنگين بار نباید االن دیگه تو نکردی؟ صدام چرا. من بده -

 .آمدم می ذوق سر حسابی بودم، اش توجه و  دید معرض در دائم اینکه از

 از و  برد می دهانش سمت به را غذا های قاشق اشتها با اميرمحمد
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 من به را نگاهش شد، تمام که خوردنش غذا. کرد می تعریف دستپختم

 .داد کانت  سر و دوخت

 .چسبه می حسابی چرت یه االن شدم؛ سنگين حسابی -

 :گفتم اختيار بی و  کردم رها ظرف درون را قاشق

 .کردم چيزی یه هوس -

 حرکت ی آماده نشده، تمام ام جمله و کرد پاک را دهانش دور انگشت دو  با

 .شد

 چی؟ هوس -

 دور راه را و ا آمد نمی دلم که من. ببينم را العملش عکس خواستم می تنها

 .کردم اشاره حياط انتهای سيب درخت به همين برای بفرستم،

 .خواد می سرخ های سيب اون از دلم -

 .کرد زمزمه آهسته خاست، برمی که همانطور

 .چينم می برات سيبم چشم، روی به -

 دستی دو  افتادنش، بيم از. رفت باال آن از و  گذاشت درخت پای را نردبان

 آمد؛ پایين نردبان از چيد، که را سيب اولين او  و  اشتمد نگه را نردبان

 .گرفت سمتم به و کرد پاک خوب دست، با را سيب

 .چيدم برات رو  درشتش یه -

 :گفتم مهربانی با و  گرفتم دستش از را سيب

 چی؟ خودت -

 بخور. کنه نمی راضيمون چيزها این شمایيم، لبخند سيب مست که ما -

 .جونت نوش

 همانطور. کرد گلویم مهمان را بغض کالمش شيرینی و  زدم سيب به گازی

   

87 

 :گفت بود، دوخته کهنسال درخت شاخسار به را نگاهش که

 .کرد کشف رو  جاذبه نيوتن و افتاد درخت از سيب یه گن می -

 :گفت و  دوخت مشتاقم نگاه به را چشمانش

 کشف رو  عشق من و  اومدی که تفاوت این با. سيبی همون مثل هم تو  -

 .کردم

 دوست تمام جان به نباشی؟ خوب اینقدر شود می بگویم خواست می دلم

 دوست حجم این برابر در توانم نمی دیگر من قسم، هایمان داشتن

 .بياورم تاب داشتنت

 که همانطور. شدیم خارج خانه از گردش برای پيشنهادش، به که بود عصر

 طعمم خوش قيفی بستنی به گازی رفتيم، می پيش رو  پياده امتداد در
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 های نيمکت به اميرمحمد که بود نمانده امان بستنی اتمام تا چيزی. زدم

 :گفت و  کرد اشاره پارک

 .نباشه خوب بچه برای شاید رفتيم راه خيلی بشينيم؛ بيا -

 نگفتم چيزی است، زود خيلی ها مراقبت اینگونه برای دانستم می اینکه با

 های گریه صدای شنيدن با که کنم تایيد را شحرف سر با خواستم و 

 پهنای به که شد کشيده کوچکی پسر سوی هردویمان نگاه کودکانه،

 .دوید می سو  آن به سو  این از و  ریخت می اشک صورتش

 دستش کنار ی زباله سطل درون را اش خورده نيمه بستنی اميرمحمد

 و نشست زانو  روی پایش مقابل. رفت کودک سمت به شتاب با و انداخت

 .زد کنار را رنگش طالیی و  کوتاه موهای

 عمو؟ کنی می گریه چرا خوب؛ پسر چيه -

 کلمات هایش گریه ميان رسيد، می سال دو  تا زحمت به سنش که کودک

 رها را ام بستنی. رفت ضعف برایش دلم که آورد زبان به را نامفهومی

 و برخاست رمحمدامي  که ایستادم کودک کنار رفتم؛ سمتشان به و  کردم
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 :گفت کاوید، می را اطراف نگاه با که همانطور

 .کنم پيدا رو اش خانواده تونم می ببينم برم من تا بمون کنارش تو  -

 ی گونه آرام و  زدم زانو کودک کنار. افتاد راه به او  و دادم تکان سری

 .بود کیخا شلوارکش ی پاچه.  کردم نوازش را اشکش از خيس و  لطيف

 همچنان داشت، پا به که رنگی سفيد و  کوچک های کتونی های چراغ

 دلم که بود داشتی دوست و  زیبا آنقدر. گریست می او  و  زد می چشمک

 .بگيرم آغوش در را او  خواست می

 ی الیه کشيدم؛ بيرون آن از را شکالتی ویفر و  برم فرو کيفم در را دستم

 از گریه گرفتم، سمتش به که را رویف و  کردم باز را دورش پالستيکی

 پيش ویفر گرفتن برای را دستش و  کشيد باال را اش بينی. رفت یادش

 :گفت افسوس با و  رسيد راه از هم اميرمحمد لحظه همان در. آورد

 . بگرده اش بچه دنبال که ندیدم رو کسی بر و  دور این -

 مشغول اش، زده جوانه تازه های دندان با که انداخت کودک به نگاهی

 :گفت لبخند با و  بود خوردن

 . ببریمش خودمون با تونيم می نه و  کنيم ولش اینجا تونيم نمی -

 :گفتم نگهبانی، ی دکه دیدن با و گرفتم خود به متفکری ی چهره

 پارک؟ نگهبان به بسپریمش چطوره -

 در را کودک و  شد خم گفت؛ ای باشه کوتاه، مکثی با و گرفت را نگاهم رد

 دیگر بار سپردیم، ميانسال نگهبان به را کودک اینکه از بعد. کشيد شآغو 

 .افتادیم راه به

 :گفتم شيطنت با افتاد، رنگ سرخ و  خالی های تاب که نگاهم

 .خواد می بازی تاب دلش امون بچه امير؛ بابا -

 سر ای خنده آمده، ذوق سر حسابی بابا لفظ از بود مشخص که اميرمحمد
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 :گفت و  داد

 .هستم نوکرشم من -

 .شد دادنش هول مشغول آرامی به او  و  نشستم تاب روی

 موهای با پسر یه. باشه شکلی این هم ما ی بچه کن فکر پریناز؛ گم می -

 .تو  شبيه درست سبز، های چشم و  خرمایی

 به را نگاهم ایستاد، حرکت از تاب و  کشيدم زمين روی را پاهایم

 .بود مانده خيره مقابل به لبخند با که دوختم اش چهره

 موهای با کوچولو  پسر یه باشه؛ تو شبيه ام بچه دارم دوست من ولی -

 .مهربون های چشم و مشکی

 .داد اش بينی به چينی و  دوخت من به را نگاهش

 چيکار؟ خوای می زشتی این به پسر -

 ایزنجيره. شد بلند اش خنده صدای که زدم بازویش به آرامی ی ضربه

 :گفتم و  گرفتم دست در را تاب

 .دیگه بده هل باباش؛ تنبلی چقدر -

 طور زیبایی و  داشت جریان امان زندگی در شادی بود، که اميرمحمد

 ی خانه به سری شيرینی ی جعبه با روز همان. کرد می گری جلوه دیگری

 تنها زنی خانم طيبه. بدهد او  به را شدنش پدر خبر تا زدیم خانم طيبه

 یاد به خوب. شد چندان دو هایش تنهایی همسرش فوت از بعد که بود

 از را حالش مادر مسجد، در وقتی اکبر، حاج حضور آخر های سال که دارم

 :گفت می افسوس با شد می جویا او 

 دیدم رو  اميرعلی خواب گه می هميشه نداره؛ درستی حواس روزها این -

 .ببره خودش با رو من تا دنبالم اومده که

 صدا بی و  گرفت می صورتش مقابل را چادرش شد، می تمام که حرفش
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 سنی اميرمحمد اینکه با گفت، لبيک را حق دیدار که پدرش. گریست می

 که گرفت برعهده را اش فروشی فرش کوچک ی حجره مسئوليت نداشت،

 او از چندانی ی خاطره. کرد می یاد آقاجون ی حجره نام با آن از هميشه

 روی را عکسش و  کرد می تحسين را هایش خوبی هميشه پدر اما ندارم

 .بودم دیده اميرعلی قاب کنار اشان، خانه دیوار

 نمایان چشمانش در شادی برق شنيد، اميرمحمد زبان از را خبر وقتی

 :گفت و  نشاند ام پيشانی روی ای بوسه. بود

 .هستيد رپد و  مادر لقب الیق و  برازنده که برم تصدقتون -

 که سماوری از. کرد چندان دو  را اميرمحمد و  من شوقش هایش حرف

 همانطور و  ریخت چای برایمان خورد، می قل اتاق ی گوشه هميشه مانند

 زمين روی داشت، دست در را باریک کمر های فنجان حاوی سينی که

 گچی ی طاقچه روی که دوخت عکسی قاب به را نگاهش و نشست
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 .کرد می خودنمایی

 دل فکر با. نداشتم خبر ماهگی چهار تا بودم، باردار رو  اميرعلی که من -

 .نگو که خوردم می نعنا عرق اونقدر پيچه

 .کشيد ای خفه آه خانم طيبه که نشست لبم روی تلخی لبخند

 و شد شروع دردم برنج دروی وقت. بود تابستون ی چله یادمه، خوب -

 .اومد دنيا به ام بچه اولين

 محزون و  چروکيده ی چهره سکوت، در که دوختم اميرمحمد به را نگاهم

 .کاوید می را مادرش

 .نه بچه این از اومد می در صدا سنگ از بود؛ آروم خيلی -

 .داد سر کوتاهی ی خنده و دوخت اميرمحمد به را نگاهش

 .شد می همون باید گفت می چی هر که اميرمحمد برعکس درست -

 اميرمحمد بود؟ بلد هم لجاجت من مرد پرید؛ باال تعجب از ابروهایم
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 و داد تکان هوا در دستی خانم طيبه که بگشاید اعتراض به لب خواست

 .شد مانع

 آرزوهایی گفت می کرد؛ می فراهم براش خواست می هرچی اکبر حاج -

 .کنم می برآورده اميرمحمدم با رو  داشتم اميرعلی برای که

 .داد تکان سر افسوس با و  برداشت سينی درون از فنجانی

 .رو اش نوه و دید رو  پسرش عروسی نه و  نبود یارش عمر که کنيم چه -

 که هرچند خورد؛ می قند با را چایش. گذاشت دهانش درون را قندی حبه

 بگيرم را خودم جلوی نتوانستم. شد نمی شيرین چيزها این با تلخش، کام

 :گفتم مقدمه بی و 

 آرزو مگه نبود؛ پسرتون تنها مگه نشدید؟ اميرعلی رفتن مانع چرا -

 ببينينش؟ دامادی لباس تو  نداشتيد

 پرسشگرم چشمان به را نگاهش و  نوشيد چای ای جرعه خانم طيبه

 .دوخت

 و من باشه، ميون به که دل پای مادر؛ بود کرده کوک رو  رفتن ساز دلش -

 ایم؟ چيکاره تو

 اميرمحمد دل دادم؛ می او به را حق. کوفت لبانم بر سکوتی مهر حرفش

 جان به که دردی از غافل هم من دل که بود کرده کوک را رفتن ساز هم

 سراغ و زد زانو  بر دست. شد پایکوبی مشغول او  نوای با خرد، می

 و برداشت را آن روی مخملی ی پارچه. رفت اتاق کنج قدیمی ی صندقچه

 صندقچه درون که گذشته خوش خاطرات عطر گشود، که را درش

 به و کشيد بيرون را ای بقچه. کرد پر را مشامم بود، مانده محفوظ

 :گفت و گذاشت مقابلم را آن آمد؛ سمتمان

 به روزی یه تا بودم داشته نگه. اميرمحمده بچگی های یادگاری این -

 .سپرم می تو به رو  وظيفه این حاال بدم؛ نشون اش بچه
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 زده ذوق رنگ، صورتی و  بافت پتوی دیدن با و  گشودم را بقچه شوق با

 :گفتم

 .قشنگه چقدر -

 با بود، اش وارسی مشغول که همانطور و  آورد جلو را دستش اميرمحمد

 :گفت خنده

 مادر؟ گرفتی صورتی پتوی برام که بودم دختر مگه -

 :گفت و  کرد نازک چشمی پشت خانم طيبه

 این. نداشت مرد و زن و  پسر و  دختر بودن؛ رنگ یه همه ها موقع اون -

 .االنه های جوون برای ها بازی قرتی

 .کرد کج لب و  کشيد پس را دستش اميرمحمد

 .داد دست بهم پيری احساس گی، می شما که اینجور -

 حنا دست و  نشاند اش چروکيده ی چهره بر پرمهری لبخند خانم طيبه

 .گذاشت او  دست روی را اش بسته

 همين و  بوميم لب آفتاب که مایيم کن؛ دور خودت از رو  ها حس این -

 عکس قاب یه و  اتاق کنج ی صندوقچه تو خاطره یه بشيم که روزهاست

 .زنه نمی کنار رو  خاکش کسی بار یک سالی که دیوار روی قدیمی

 خودم های تنهایی درگير چنان اميرمحمد نبود در دادم؛ می او  به را حق

 کرد محکم را اش روسری ی گره. گرفتم می را سراغش کم خيلی که بودم

 :گفت خاست، برمی که همانطور و 

 .کنم آماده رو  شام برم منم تا بخورید رو  چایيتون -

 آن. کنيم رد را دعوتش و  بياوریم حرفش روی نه نيامد دلمان هيچکدام

 .بود زبانمان زیر ها مدت تا طعمش که کرد درست فسنجانی کوفته شب

 .شود جهانی خانم طيبه دستپخت بود مانده کم اميرمحمد قول به
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 دائم بودم، پروانه با صحبت مشغول که همانطور و  ایستاده تلفن ميز کنار

 از تاب و آب با او . گزیدم می لب و  کردم می نگاه دیوار روی ساعت به

 از مانع اميرمحمد، آوازخوانی که هرچند گفت می اش مادرانه تجربيات

 پشت از که ماهين ی گریه صدای. شد می هایش حرف فهميدن رستد

 :گفتم سریع و  شمردم غنيمت را فرصت رسيد، گوش به تلفن

 .شم نمی مزاحمت عزیزم؛ برس ماهين به برو  -

 :داد را پاسخم شرمگين لحنی با پروانه

 .زنم می زنگ بهت بعد ببخش؛ خدا رو  تو  -

 سمت به پر توپی با و  گذاشتم شجای  سر را تلفن یافت، خاتمه که تماس

 که همانطور و  ایستاده اتاق درون قدی آینه مقابل. رفتم اميرمحمد

 به دست. خواند می آواز بلند صدای با بود، موهایش کردن مرتب مشغول

 .کشيدم هم در را هایم اخم و  زدم کمر
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 راه موسيقی گروه زدم می حرف تلفن با داشتم دقيقه دو  خبرته؟ چه -

 تی؟انداخ 

 .زد چشمکی و  کرد نگاهم آینه درون از

 برام قشنگش صدای با و  بود اميرمحمد کاش گی می که آد می روزی یه -

 .خوند می آواز

 همانطور و  برداشت را ميز روی عطر ی شيشه بگویم، چيزی اینکه از قبل

 :گفت دیگر بار کرد، می اسپری لباسش روی را آن که

 .ها شه می دیر بشی؟ آماده خوای نمی -

 .کشيد اش چهارخانه بلوز به دستی و  چرخيد سمتم به دید، که را سکوتم

 چطوره؟ -
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 .شدم اش یقه کردن مرتب مشغول هميشه، عادت به و  زدم لبخندی

 .قشنگه تنت تو بپوشی هرچی تو  -

 .شه می دیر که شو  آماده برو. دلنشينه من برای بگی هرچی هم تو  -

 و داشتم دکتر نوبت جنين، سالمت وضعيت از طمينانا برای امروز

 پوشيدم، را هایم لباس اینکه از بعد. بود کرده تعطيل را کارش اميرمحمد

 نارنجی و  چرمی صندلی روی. رساندیم مطب به را خودمان ماشين با

 به اطراف در را نگاهم وقت، گذران برای و  شدم جا جابه کمی رنگ،

 مقابلم در درست خالی، صندلی کنار مبو با گلدان. آوردم در گردش

 .داشت قرار قدیمی سردکن آب منشی ميز کنار و کرد می خودنمایی

 کرم دیوار روی که انداختم طبيعی مناظر تابلوی چند به گذرایی نگاه

 ای شيشه ميز روی از و  شد خيز نيم اميرمحمد. بود شده نصب رنگ

 و انداخت باال ای شانه دید، که را من ی خيره نگاه. برداشت ای مجله مقابل

 :گفت آهسته

 .بهتره که بيکاری از -

 اولته؟ ی بچه -

 سمتش به را سرم بود، نشسته کنارم که ميانسالی زن صدای شنيدن با

 این با که بود عجيب برایم. کردم تایيد را حرفش لبخند با و  چرخاندم

 رنگ ای وهقه در به را نگاهش. باشد افتاده شدن دار بچه فکر به سن

 :گفت و دوخت

 .داخل رفته دامادم با دخترم. اولمه ی نوه منم -

 و شدم شرمگين داد، می جوالن ذهنم در پيش ی ثانيه چند که فکری از

 :گفتم

 .داره نگه براتون خدا -

 راه که همانطور جوان، دختری و  شد باز در بدهد، پاسخی اینکه از قبل
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 از همسرش دست در دست بود، دشوار برایش آمدهبر شکم آن با رفتن
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 :گفت ما به رو  پرستار و شد خارج اتاق

 .شماست نوبت داخل؛ بفرمایيد -

 و زد در به ای تقه. رفتيم اتاق سمت به و  برخاستم جا از اميرمحمد همراه

 .شوم وارد من تا ایستاد عقب و  گشود را در دکتر، ی اجازه کسب از بعد

 روی اميرمحمد کنار دکتر، با احوالپرسی از بعد و  شتمگذا اتاق در قدم

 جا جابه بينی روی را عينکش جوان دکتر. گرفتم جای ها صندلی از یکی

 تخت به بود، دستش زیر ی پرونده وارسی مشغول که همانطور و  کرد

 .کرد اشاره

 .عزیزم بکش دراز تخت روی لطفا -

 اميرمحمد دست به را فمکي  و  چادر جابرخاستم؛ از حرفش، از تبعيت به

 و ایستاد کنارم اميرمحمد.  کشيدم دراز فلزی تخت روی احتياط با و  دادم

 شد نمایان کوچکی ی نقطه مقابل، مانيتور روی. کرد شروع را کارش دکتر

 آوای زیباترین که پيچيد فضا در قلبش بلند و  منظم ضربان آن از پس و 

 .بود ام زندگی

 :گفتم اختيار بی و  ستنش لبم کنج شيرینی لبخند

 .قشنگه قلبش صدای چقدر -

 :گفت و کرد نزدیک گوشم به را سرش اميرمحمد

 .دختره گه می حدسم کرده؛ شروع رو  دلبری االن از -

 :گشودم لب خنده با و  چرخاندم سمتم به را سرم

 چرا؟ -

 بار و  بود جنين وضعيت کرد چک مشغول که انداخت دکتر به نگاهی

 :گفت دیگر
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 .مامانشه شبيه خيلی رفتارش آخه -

 .نيست نگرانی جای و خوبه جنين وضعيت -

 سمت به که همانطور. شد کشيده او  سوی هردویمان نگاه دکتر صدای با

 .شوم بلند تخت روی از تا کرد اشاره رفت، می ميزش

 تا چند باید هم اون بعد و  گم می بهت که هست ها مراقبت سری یه -

 . بدی انجام یشآزما

 نکات دکتر و  بود سپرده گوش دکتر های حرف به تمام، دقت با اميرمحمد

 مشخص و  الزم های توصيه شنيدن از بعد. کرد زد گوش او  به را مهم

 صندلی روی. شدیم خارج مطب از یکدیگر همراه بعدی، نوبت کردن

 انداز طنين گوشم در کوچکش قلب آوای همچنان و  نشسته ماشين جلوی

 :گفتم متعجب و  چرخاندم او  سمت به را سرم ماشين، توقف با. بود

 داشتی؟ نگه رو ماشين چرا -

 :گفت و  کرد اشاره مقابل فروشی عروسک ویترین به دست با

 نه؟ قشنگه -

 ای قهوه و بزرگ خرس ووارنگ، رنگ های عروسک آن ميان از اینکه حدس
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 به را نگاهم و  دمش سينه به دست. نبود دشواری کار است، نظرش مد

 .دوختم اش چهره

 اتاقش کل که عروسک این کردی؟ نقليمون ی خونه مورد در فکری چه -

 . گيره می رو 

 :دادم ادامه و انداختم باال ای شانه

 ...شد تر بزرگ وقت هر باالست؛ قيمتشم گذشته، اون از -

 :گفت و  برد دستگيره سمت به را دستش که بود نشده تمام حرفم
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 .بخرم براش خوام می من ولی -

 .گزیدم لب و دادم تکان سری

 پرسی؟ می چرا دی، نمی گوش من حرف به که تو  -

 :داد را پاسخم شد، می پياده که همانطور و  گشود را در

 .آم می االن بشين -

 از بعد.  دوختم مقابل به را نگاهم و کردم نازک برایش چشمی پشت

 روی را عروسک. رسيد راه از بزرگ عروسک آن با کوتاه، مدتی گذشت

 و بست را در. گرفت جای فرمان پشت خودش و  نشاند عقب صندلی

 .داد تکان مقابلم را بود خرگوش شکل که کوچکی جاسویيچی

 قشنگه؟ -

 .کردم کج لب و  گرفتم دستش از را جاسویيچی

 جاسویيچی؟ من برای و  خری می بزرگی این به خرس ات بچه برای -

 .داد در به را اش تکيه و  چرخيد سمتم به

 باشه تو  ی برازنده که ای هدیه ها بازی اسباب بين گشتم، چی هر راستش -

 .نکردم پيدا

 :گفتم و فشردم دست در را جاسویچی خنده با

 .داره ارزش برام کلی همينم -

 :گفت هوا بی و کشيد پر لبش روی از لبخند

 .کنی یم ام شرمنده هات خوبی با هميشه -

 درون را دستش که بگشایم لب خواستم و  دوختم اش چهره به را نگاهم

 .کشيد بيرون را کوچکی ی جعبه و  برد فرو  کتش جيب
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 .بياد خوشت اميدوارم ولی هاست حرف این از بيشتر ارزشت دونم می -

 .کشيد بيرون داخلش را ظریفی دستبند و  گشود را جعبه

 .ده می نشون رو خودش بيشتر دستت و ت خودت قول به -

 سرازیر ام گونه روی چشمانم، در زده حلقه اشک که بود نمانده چيزی

 .بست مچم دور را دستبند آرامش با او  و گرفتم مقابلش را دستم. شود

 .توام فکر به هرکسی از قبل من -

 دنبو  اش دیوانه شد می مگر آورد؛ زبان بر را دارم دوستت نباید که هميشه
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 پيش فضای تغيير برای کرد؟ می اثبات را پاکش عشق هرلحظه وقتی

 :گفت بود، ماشين کردن روشن مشغول که همانطور آمده،

 باشه؟ رنگی چه اتاقش پریناز؛ گم می -

 .شدم زیبا دستبند وارسی مشغول و  کشيدم چشمانم پای را دستم

 .صورتی هم شد دختر اگه. آسمون مثل درست آبی؛ شد پسر اگه -

 کشه؟ می خجالت که وقتی مامانش های گونه مثل باشه؛ قرمز چطوره -

 زنه؟ می موج اون توی مهربونی هميشه که هاش چشم مثل سبز، یا

 .انداختم باال ابرویی و  چرخاندم سمتش به را سرم

 بچه؟ این برای یا کنی آماده اتاق من برای خوای می -

 .گرفت ضرب فرمان روی و گفت نوچی

 .باباست پارسای برای اتاق این نه -

 :گفتم بلند نسبتا صدای با

 اگه البته باشه؛ امير یا محمد پسرم اسم دارم دوست من ولی پارسا؟ -

 .شد پسر
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 .انداخت من به نگاهی نيم و  داد اش بينی به چينی

 کنيم؟ اضافه هم دیگه امير یه حاال اميرمحمد، اميرعلی، خبره؟ چه -

 .کردم زمزمه آرام و  دوختم خيابان شلوغی به شيشه، درون از را نگاهم

 کنم حس کنم صدا رو  اسمش وقتی نيستی، که روزهایی خواد می دلم -

 .ببينم خودم های چشم با رو محمدم کشيدن قد دارم دوست. کنارمی تو

 این سنگينی شدت از خواست می دلم ایستاد، که قرمز چراغ پشت

 من. بگيرم پناه قرمز چراغ پشت یا شوم گم خيابان شلوغی در سکوت

 را رفتن ساز زود یا دیر و  نيست ماندن آدم اميرمحمد دانستم می که

 .زد خياالتم بر تایيدی مهر دیگر بار سکوت این اما کند می کوک

 دختر اینکه مگر باشه؛ پارسا باید من پسر اسم. هستم حرفم سر من اما -

 ...رمذا می رو  اسمش موقع اون و  باشه

 شيطنت با و کرد رها تمام نيمه را حرفش که کردم اش حواله تندی نگاه

 :گفت

 .تو  با دخترم اسم انتخاب -

 و گرفتم کرد، می دود اسپند ها ماشين مقابل که ای بچه پسر از را نگاهم

 . دادم تکان تاسف ی نشانه به سری

 .کن دعوتم عروسيشون الاقل. برات رو  هات بچه داره نگه خدا -

 .پيچيد ماشين اتاقک در بلندش ی خنده صدای

 بریم؟ کجا نداری؛ رو خونه ی حوصله دونم می -

 چيز یک دلم و  بود شده خشک دهانم شدم؛ کندوکاو  مشغول کيفم درون

 .خواست می شيرین

 .نرسه بهمون هيچکس دست که بلند اونقدر بلند؛ جای یه بریم -
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 .آورد در حرکت به را ماشين و  زد دیلبخن چراغ، شدن سبز با

 معلوم فقط. خلوت هم و بلنده هم چيه؟ ماه ی کره مورد در نظرت -

 .ببریم در به ازش سالم جون بتونيم نيست

 لب زیر و  دوختم بيرون به پنجره از را نگاهم کشيدم؛ وجو  جست از دست

 :کردم زمزمه

 .بهشته تو  با من برای جهنمم نيست؛ مهم -

AAA 

 به را نگاهش و  کرد متوقف پيچ در پيچ و سنگی های پله مقابل را نماشي 

 .دوخت من

 .بلند جای یه اینم -

 زده حيرت شدم، می پياده که همانطور و  بردم دستگيره سمت به را دستم

 :گشودم لب

 برم؟ باال ها پله این از تونم می وضع این با کنی می فکر -

 اطراف محيط سرسبزی و  کرد یم نوازش هایم گوش آبشار، دلنشين آواي

 ایستادم كه ها پله مقابل. کرد می هدیه وجودم به را طراوت حس

 :رسيد گوش به سرم پشت از درست صدایش

 .باال اون تا کنم می کولت خودم. کردم فکری یه هم اونجاش برای -

 چشمانش، شيطنت به توجه بی چرخيدم؛ سمتش به و  کشيدم هينی

 .گزیدم لب و  فشردم تدس در را چادرم ی گوشه

 .ببينه یکی اگه گی؟ می چی -

 صورتم مقابل و  آورد جلو  را سرش. شيرین و مردانه اما آرام خندید؛

 :کرد زمزمه

 دستم کار آخر سرخت های گونه نگيره، رو  جونم تو  حيای و  شرم این اگه -
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 .داره راه سمتم اون از. ده می

 جانب به حق و گرفتم داد، می نشان دست اب  که خيابانی از را نگاهم

 :گفتم

 دی؟ می حرصم آد می خوشت -

 .کرد نگاهم متفکرانه و سراند شلوارش جيب درون را دستش

 داشته؟ تاثير هم شدن مادر یا بودی باهوش هميشه -

 :گفت شدن، سوار از قبل و  رفت ماشين سمت به

 .مونده زیادی راه قله فتح تا دیگه؛ بيا -

 .رفتم سمتش به رو، پياده سکوت به هتوج  بی

 هستی؟ چی نگران دل کردی؛ فتح رو  عشق ی قله که تو  -

 .دوخت ها دوردست به را نگاهش و  داد تکيه ماشين سقف به را دستش

 تسخيرش قدرت من کوچيک های دست. دریاست ی اندازه عشق وسعت -

 .نداره رو 
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 سرنگ تيزی از کودک و  مادر دید ميان تفاوت مانند عشق از او  و من درک

 بهبود شيرینی که مادری و  دید می را دردش تنها که کودکی. بود

 .اندیشيد می

 انتظارش که بلندایی روی اینبار و  آورد در حرکت به را ماشين دیگر بار

 هایی دکه به توجه بی و  شدم پياده ماشين از. ایستاد حرکت از داشتم، را

 ها خانه داشتنی دوست و  آشنا نمای .رفتم پيش داشت، قرار اطراف در که

 کار چشم تا و  بود مشاهده قابل خوبی به شيروانی رنگارنگ های سقف با

 .بود برگرفته در را کوهستان وسيع دامن چای مزارع کرد، می

 نه؟ قشنگه -
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 گامی. بود افتاده غليان به درونم ای بيگانه حس اش، زیبایی تمام وجود با

 عميق ی دره آن ی طعمه کوچکی سنگ پایم، لغزش با و  برداشتم جلو  به

 بيم لغزش از هميشه من. بود بلعيدن انتظار در و  کرده باز دهان که شد

 ...حاال و  داشتم

 کنارش خالی جای به دست با و نشست رنگ سبز نيمکت روی اميرمحمد

 .کرد اشاره

 !بشين -

 .تانداخ  صندلی پشت را دستش او  و نشستم کنارش

 .نباشه غم نباشه، جنگ که جایی یه بریم بریم؛ تونستيم می کاش -

 من امثال و  من اگه بگيره؟ رو جنگ جلوی کی پس کنند، فرار همه اگه -

 رسيد؟ نمی خودمون کشور به ریزی خون و  جنگ این معلوم کجا از نبودن،

 در را حاکم سکوت دیگر بار اش مردانه صدای و  دوخت من به را نگاهش

 .شکست هم

 زندگی بتونيم تو  و  من تا رفتن که هایی اميرعلی به پریناز؛ مدیونم من -

 راحت بتونن دیگه های بچه و  ام بچه تا کنم؛ ادا رو دینم تا رفتم من. کنيم

 .کنند زندگی

 .گذاشتم اش مردانه ی شانه روی را سرم و  نياوردم تاب

 .اميرمحمدم کنم می افتخار بودنت به هميشه -

 ی حلقه و  نشست دستم روی اش مردانه دست کشيد؛ ای ودهآس نفس

 .گرفت بازی به را انگشتم درون ظریف

 !جان پری -

 پيش مستی اوج تا مرا که هایی گفتن جان پری این از شد نمی سير دلم

 .برد می
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 !جانم -

 نکردی فکر این به وقت هيچ نشدی؛ پشيمون من انتخاب از وقت هيچ -

 بودی؟ تر خوشبخت االن کردی، می هدیه دیگه یکی به رو  هات خوبی اگه
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 .بود انداخته اش مردانه و  بم صدای جان به خفيفی لرز بغض شبيه چيزی

 .دوختم شبش رنگ چشمان به را نگاهم و  کردم جدا اش شانه از را سرم

 ...که خوبی اونقدر اميرمحمد؛ بهترینی تو  -

 :پرید حرفم ميان و  داد دستم به خفيفی فشار

 بينی می خوب رو  من تو  پریناز؛ دارم هایی بدی خودم ی اندازه به منم -

 .داری دوستم چون

 .دوختم نيلگون آسمان به را نگاهم و  دادم تکان سر

 .قشنگيه خيلی داشتن دوست -

 .تر قشنگ تو  داشتن دوست و -

 :گفت خنده با که چرخاندم سمت به را سرم متعجب

 بهت رو  هست دلم تو هرچی خواد می دلم شده؛ چم امروز دونم نمی -

 . فسقليه این قلب صدای شنيدن تاثيرات کنم فکر. بگم

 .کردم کج سر و  کشيدم شکمم روی را دستم

 همين قلب ضربان ده می آرامش بهم که چيزی تنها تو، صدای بعد -

 .فسقليه

 .برخاست جا از و  زد زانو بر دست

 ذاشتيم؛ می مسابقه ماشين پيش تا ناال وگرنه تونی، نمی که حيف -

 .مشتی ی فالوده یه هم برنده ی جایزه

 .شدم سينه به دست و  نشاندم ام پيشانی روی ظریفی اخم
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 ذاری؟ می خوشمزه های جایزه این از تونم، نمی دونی می که االن -

 :گفت ناچاری سر از و  فرستاد بيرون را نفسش

 هم دوئم، می جات به هم. نداریم بيشتر که انمخ  پری یه کنيم؛ چه -

 .خورم می جات به رو  فالوده خواستی اگه هم و  خرم می فالوده

 :گفتم خنده با و  برخاستم جا از

 پسش از خوب خودم بگير؛ فاکتور رو  آخری این اما موافقم بقيه با -

 .آم برمی

 و کردم حلقه بازویش دور دست شوق با که کرد دراز سمتم به را دستش

 هيچگاه که داشت نابی و  شيرین طعم هایش فالوده. شدم قدم هم او  با

 اميرمحمد حضور با یا بود فروش فالوده هنر این دانم نمی. بودم نخورده

 .داشت دیگری رنگ و  طعم برایم چيز همه که بود

AAA 

 و ایستاده پنجره پشت چاي فنجاني با پایيزي، و  سرد روز یك ظهر از بعد

 سرم به. کرد را نرگس هوای دلم آن یك كه بودم حياط ماشايت  مشغول

 را شدنم مادر خبر خواستم می دلم. كنم دعوتش امان خانه به كه زد

 سمت به همين براي بودم كرده مرتب قبل از را خانه. بدهم او  به حضوری

 و نشستم مبل روي پذیزایي، اسباب كردن فراهم از بعد و  رفتم آشپزخانه

 .پيچيد گوشم در مهربانش صدای بوق، چند از بعد كه گرفتم ار اش شماره
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 .جان پریناز سالم -

 .زدم لبخندی و  نشستم مبل روي

 چطوره؟ زهرا خوبی؟ عزیزم، سالم -

 .خوبيم هم ما شکر -

 :گفتم و کشيدم دندان زیر را ناخنم ی گوشه
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 ی کلبه به سری تونی می اگه تا کنم دعوتت خواست می راستش -

 .دلتنگتم کلی بزنی؛ ما ی فقيرانه

 :رسيد گوش به شرمگينش صدای مکث، ای لحظه از بعد

 داریم پنجشنبه هر عادت به زهرا و  من ولی بيام دارم دوست خيلی -

 .بزنيم علی به سری تا ریم می

 آماده زهرا برای که انداختم ميز روی های خوراکی به نگاهی. و گزیدم لب

 .بودم کرده

 بيام؟ منم شه می -

 :داد پاسخ خوشرویی با درنگ ای لحظه بی

 .شم می خوشحال هم خيلی اتفاقا عزیزم، آره -

 .بينمت می پس باشه -

 سر را چادرم گذاشتم؛ نایلون درون را خوراکی یافت، خاتمه که تماس

 .کنم روی پياده را اندک راه این گرفتم تصميم. شدم خارج خانه از و  کردم

 وجو جست را نرگس چشم با ها انسان تجمع ميان رسيدم، هک حرم به

 و دوید می ها کبوتر دنبال هياهو با دیگر، کودک چند همراه زهرا. کردم

 به لبخند با و  کشيدم چادرم به دستی. کرد می نگاهش شوق با نرگس

 . رفتم سمتش

 .جون نرگس سالم -

 .نشاند لبش جکن  شيرینی لبخند افتاد، من به که نگاهش و  چرخاند سر

 .بينمت می که خوشحالم چقدر عزیزم، سالم -

 :گفتم شيطنت با افتاد، دستش درون شيرینی ی جعبه به که چشمم

 داشتی؟ خبر تو مگه -
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 .شد خيره چشمانم به سپس و  انداخت دستش درون ی جعبه به نگاهی

 چی؟ از -

 :زدم لب آهسته و کردم نزدیک گوشش به را سرم

 .منه شدن مامان شيرینی این شاید گفتم -

 آغوش در را تنم شوق با اطراف، به توجه بی و  گذاشت ای گوشه را جعبه

 .کشيد

 لمس الیق کسی هر از بيشتر تو . خوشحالم برات خيلی عزیزم؛ پریناز، -

 .شيرینی حس این
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 :گفتم تردید با و شدم جدا آغوشش از

 .نرگس ترسم می اما هست شيرین -

 .نشاند خودش کنار سيمانی، سکوی روی و گرفت را دستم

 .زد برق هاش چشم دادم، علی به رو  بارداریم خبر وقتی خودم من -

 من اما کنم کار بيشتر باید و  شده زیاد خرجمون االن گفت می

 وقتی. بخوره رقم علی حضور بدون بود قرار که ای آینده از ترسيدم، می

 معنی دلهره و ترس دیگه انگار گرفتم، غلمب  تو  رو کوچکم زهرای بار اولين

 .نداشت

 .فشرد دست در را دستم و  گرفت مقابل از را نگاهش

 .بلدن خوب رو نازکشی ها موقع این مردها براش؛ کن ناز تونی می تا -

 .برخاست جا از او و  خندیدم

 آی؟ می هم تو  کنم، خداحافظی علی با برم خوام می -

 نشست همسرش آرامگاه کنار نرگس. شدم اههمر او با و دادم تکان سری

 یدک را گمنام شهيد نام که دوختم هایی سنگ به را نگاهم من و 
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 آنها از حتی حال و کردند فدا جان خالصانه که مردانی همان. کشيدند می

 و کشيد رنگ سفيد سنگ روی را دستش نرگس. نبود هم نشانی و نام

 .زد کنار را سرخ های گلبرگ

 .پيشت آم می باز جان، علی -

 :گفت زهرا به رو  مالیمت با و  برخاست جا از

 .مامان عزیز بيا جان، زهرا -

 به که نگاهش و  گرفت دست در را دستش دوید؛ سمتش به شادی با زهرا

 پایش کنار. گرفت پناه نرگس رنگ مشکی چادر پشت و  خندید افتاد، من

 .گرفتم سمتش به را دستم درون نایلون و زدم زانو 

 .زیبا دختر شماست برای این -

 دست دید، را تایيدش اینکه از بعد و  دوخت چشم نرگس به مردد

 لطيفش ی گونه به دستی.  آورد پيش نایلون گرفتن برای را کوچکش

 :گفتم آهسته و  کشيدم

 .دارم راه توی کوچولو  یه منم -

 .خندیدم که کرد نگاهم متعجب

 نمونه؟ تنها که کنی می زیبا باهاش اومد وقتی -

 نرگس. برخاستم اش گونه بوسيدن از بعد من و  داد تکان سری شادي با

 .افتادیم راه و کشيد آغوش در را او 

AAA 

 چهارم فصل

 انجام برای ظهر از بعد بود قرار و گذشت می بودنم مادر از ماه پنج

 نهمي  به. برویم پزشک سراغ جنين، وضعيت از اطمينان و سونگرافی

 ام، آشپزی کتاب داخل از. بود کرده تعطيل را کار صبح از اميرمحمد خاطر
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 کلی از بعد باالخره. گشتم می اميرمحمد ميل باب و  آسان غذایی دنبال

 آشپزخانه وارد دست به کتاب. دادم رضایت پلو  عدس به وجو  جست

 مقابلش چای انفنج  به و  نشسته ميز پشت که افتاد او به نگاهم و  شدم

 .بود مانده خيره

 کنی؟ می سير کجا -

 ام چهره به را ماتش نگاه ای لحظه کرد؛ بلند سر متعجب صدایم، شنيدن با

 .بست نقش لبش روی لبخند آرام آرام و دوخت

 آیی، می اگر من سراغ به گه می شاعر نشنيدی شدنه؟ وارد طرز چه این -

 .من تنهایی نازک چينی داردبر ترک که مبادا تا بيا؛ آهسته و  نرم

 :گفت دیگر بار و  نوشيد چای از ای جرعه

 !بده نون ن؛ -

 .دادم تکان برایش سری رفتم، می کابينت سمت به که همانطور

 برات خوام می که بخر نونم راه سر برو . دارم خرید سری یه نداریم؛ نون -

 .بذارم دیگ ته

 .برخاست جا از او و  کشيدم بيرون کابينت از را عدس ظرف

 شدم؟ ات شاعرانه طبع همين ی شيفته من دونی می پریناز -

 :گفتم خنده با و  چرخاندم سر

 .شه می دیر برو  جان؛ خوشمزه -

 :گفت و  گذاشت چشمش روی را دست

 .چشم -

 :گفتم لب زیر کردم، می دنبال را رفتنش مسير که همانطور

 .بال بی -
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 را خودم هم من و  شد خارج خانه از دادم، دستش به که را خریدها ليست

 اميرمحمد از خبری و  گذشت یازده از ساعت. کردم مشغول آشپزی با

 برای و کردم روشن را گاز زیر.  گذشتم دیگ ته خير از همين برای نشد؛

 گوشم در صدایش بوق، چند از بعد. گرفتم را اش شماره ام، دلواپسی رفع

 :پيچيد

 پریناز؟ جانم -

 .دوختم مقابلم دیواری ساعت به را نگاهم و  نشستم سالن درون مبل روی

 .که شد دیر امير؛ کجایی -

 :گفت خنده با بعد و کرد مکث ای لحظه

 .آم می االن. شد دیر اینکه دیدم؛ رو  قدیمی های دوست از تا چند راه تو  -

 :گفتم و دادم تکان سری

 .خداحافظ باشه؛ -

 در همچنان موبایل اما بردم پيش ام بافتنی لمي برداشتن برای را دستم
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 .بود دستم

 !دیگه کن قطع -

 :گفتم و کشيدم دندان زیر را لبم خنده با

 !کن قطع تو  اول -

 .باشه -

 به را متعجبم نگاه و  کردم جدا گوشم از را موبایل کرد، قطع که را تلفن

 :غریدم لب زیر و  کردم کج را لبم. دوختم صفحه

 .نيست رتکا تو  تعارفم -

 روی اميرمحمد نام و  لرزید دستم در موبایل دیگر بار نکشيده ثانيه به
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 :گشودم لب دلخور و  فشردم را اتصال ی دکمه. بست نقش صفحه

 بله؟ -

 .بيام تا باش خودت مراقب بگم؛ رفت یادم -

 .است گرفته را اش خنده جلوی زحمت به که بود مشخص لحنش از

 .چشم -

 .کن قطع اول تو  اینبار خوای می حاال -

 :غریدم کفری و  فشردم هم روی را هایم دندان

 !اميرمحمد -

 :گشود لب مالیم لحنی با که بود برده ضعفم نقطه به پی انگار

 !اميرمحمد جان -

 :گفتم و  کشيدم شکمم روی را دستم. شد پا به آشوب قلبم در

 .بيا زود -

 و بافتنی ميل و  گذاشتم ای گوشه را موبایل یافت، خاتمه که تماس

 مادر ی خانه از که پيش روز چند.  برداشتم ميز روی از را ها کاموا

 سرم به و  افتاد رنگ طوسی کامواهای این به چشمم بازار در گشتم، بازمی

 و گذشت می سرعت با پایيز روزهای ببافم؛ جدید شال اميرمحمد برای زد

 کارم درگير حد از بيش دانم نمی . نداشت خبر زمستان سرمای از کسی

 .نشنيدم را هایش قدم صدای که آمد آهسته او یا بودم

 !جان پری -

 نایلون. پاشيدم رویش به لبخندی و  چرخاندم سمتش به را سرم

 زد زانو  زمين روی مقابلم آمد؛ سمتم به و  کرد رها در کنار را هایش خرید

 :گفت و 
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 کنی؟ می چيکار -

 :گشودم لب بودم، بافتن مشغول تند که انطورهم

 تازه رو  کاموا این.  نزدیکه زمستون بافم؛ می گردن شال برات دارم -

 .نشست دلم به خيلی رنگش خریدم؛
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 .خوبه بافتی پارسال که همونی خوام؛ نمی شال من -

 .دادم تکان نفی ی نشانه به را سرم

 .بگيره رو  سرما جلوی که باشه چيزی یه باید خوان؛ می شال همه -

 با همينقدر ببافه؛ شال براشون که خوان می رو کسی همه اون از تر مهم -

 . زیبا همينقدر عشق؛

 تکان توان نگاهش، گرمای زیر دستانم و  بود دستانم حرکات به نگاهش

 .زدم لبخند و ماندم خيره چشمانش به. نداشت خوردن

 .قشنگه خيلی هات حرف -

 .کرد کج لب و  کشيد هم در را هایش اخم

 هام؟ حرف فقط -

 ...عشقت نگاهت، نه؛ -

 دندان زیر را لبم. افتادم گاز روی غذای یاد که بود نشده تمام حرفم هنوز

 سمت به سرعت با که همانطور. کردم رها ای گوشه را ميل و  کشيدم

 :گفتم رفتم، می آشپزخانه

 . سوخت غذام -

 در که اش خنده صدای. کردم وشخام را گاز زیر و  شدم آشپزخانه وارد

 .چرخيدم سمتش به و  زدم کمر به دست پيچيد، گوشم

 خندی؟ می چی به -
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 .زد چشمکی و  گذاشت ميز روی را خرید های نایلون

 غذاهای اون برای دلم. بودم هم موفق که کنم پرت رو حواست خواستم -

 .بود زده لک ات سوخته

 ها نایلون سمت به و  زدم بازویش به ای ضربه ندید؛خ  دیگر بار و گفت این

 که دوختم چشمانش به را متعجبم نگاه شانسی، مرغ تخم دیدن با. رفتم

 .برداشت خياری ميز روی ظرف درون از خيال بی

 چيه؟ این اميرمحمد -

 .انداخت باال ای شانه و  زد خيارش به گازی

 . بخرم بچه برای گفتم جالبه، دیدم -

 .کردم نگاهش سرزنشگر و  کشيدم ام پيشانی به دستی

 تازه.  اومد دنيا به که وقتی برای بذاری باید رو  خریدها این اميرمحمد، -

 .خوره نمی دردش به هم موقع اون

 .شد خارج آشپزخانه از داد، می تکان هوا در دستی که همانطور

 .دیگه کنه می بازش روز یه باالخره خرسش، کنار بذار -

 .شدم ناهار کردن آماده مشغول و  دادم تکان تاسف ی انهنش به سری

 دراز که تخت روی. شدیم مطب راهی که بود عصر پنج حدود ساعت

 اطمينان برای تا آورد در حرکت به شکمم روی را دستگاهش دکتر کشيدم،

 از بعد. کند بررسی را عالئمش و  قلب ضربان دیگر بار کودکم، سالمت از

 :گفت و  نشاند اش چهره بر خندیلب  کوتاه، مدتی گذشت
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 .شنيد رو  قلبش صدای شه نمی خوابيده وری یه کوچولوتون -

 به خيره و  نشنيد را او  سخن انگار که دوختم چشم اميرمحمد به خنده با

 شکمم به دستی. بود بسته نقش مانيتور روی که کرد می نگاه تصویری

 های تپش دایص دیگر بار و  کرد حرکت که دادم تکانش کمی و  کشيدم
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 .پيچيد فضا در کوچکش قلب

 ...وزن پسر، جنسيت -

 این به تنها اميرمحمد و  من و  گفت می وضعيتش از دقت با دکتر

 دارد؟ هوایی و  حال چه داشتن، پسر که اندیشيدیم می

 گرفتم، جای ماشين جلوی صندلی روی که همين شدیم، خارج که مطب از

 :گفت اميرمحمد

 کرد؟ می ای دلبری چه بابا پارسای یدید -

 .دادم تکان مقابلش را انگشتم و  کردم ریز را چشمانم

 .محمد و نه پارسا -

 .خندید زیرکی با و  آورد در حرکت به را ماشين

 .بينيم می حاال -

 او با کردن دو  به یکی دانستم می چرخاندم؛ پنجره سمت را سرم رنجيده

 را ماشين. نيست کار در تفاهمی شههمي  برخالف و  ندارد ای فایده

 .کرد اشاره خيابان سوی آن فروشی شيرینی به و  کرد متوقف ای گوشه

 بزنيم؟ طيبه مامان به سری بعدم و مادرت ی خونه بریم بگيرم شيرینی -

 کرد باز را در. داد تکان سر افسوس با او و  انداختم باال ای شانه تفاوت بی

 :گفتم قهر حالت همان به شود، پياده اینکه از قبل و 

 !بخر هم ای خامه نون -

 :گفت خنده با و دوخت ام چهره به را نگاهش

 .خرم می هم ای خامه نون بابا پارسای برای چشم -

 پياده ماشين از عجله با بگویم، چيزی اینکه از قبل و  کردم نگاهش تند

 را نیشيری های جعبه گشود، را عقب در که بودم خودم افکار در غرق. شد
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 ليوانی کيک نشست، می فرمان پشت که همانطور و  گذاشت صندلی روی

 .گرفت سمتم به را دستش درون

 پری؟ مامان فرمایی می قبول من از رو کنون آشتی شيرینی این -

 اول قاشق و گرفتم دستش از را ليوان که بود رفته یادم از رنجش انگار

 .کرد نگاهم موشکافانه که بردم دهانش سمت به را

 نه؟ یا هست مسموم ببينم کنم تست خوای می -

 همانطور و  برد دهان به را قاقش سریع که بکشم پس را دستم خواستم

 :گفت کرد، می مزه را طعمش که

 .خوبه -
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 و ها طعم تمام خوشمزگی دليل من برای تو جان، دلبر که بگویم نتوانستم

 .دنيایی تمام زیبایی

AAA 

 را شيرینی های جعبه از یکی و  شد خم کرد؛ متوقف خانه مقابل را ماشين

 کليد دسته دنبال کيفم درون که همانطور. برداشت عقب صندلی از

 حرکتی اینکه از قبل و  ایستادم در پشت. شدم پياده ماشين از گشتم، می

 .خورد گره پدرام چشمان در متعجبم نگاه و  شد باز شدت با در بکنم،

 :گفت لبخند با و  داد سوق اميرمحمد تسم را نگاهش

 .بيرون رفتم می داشتم رسيدید، موقع به چه -

 :گشود لب دیگر بار و رفت کنار در مقابل از

 !داخل بياید بلدم؛ رو نوازی مهمون منم اما نيست مامان -

 .افتاد راه به سرم پشت اميرمحمد و  گذاشتم حياط در قدم مردد

 کجاست؟ مامان -
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 .آد می دیگه االن خرید، رفته -

 ریز را چشمانش پدرام که داد دستش به را شيرینی ی جعبه اميرمحمد

 :گفت و  کرد

 زن دوباره و  دیدی دور رو  ما چشم نکنه چيه؟ شيرینی این مناسبت -

 گرفتی؟

 پشت. شد بلند اشان خنده صدای و  زد او  پشت به ای ضربه اميرمحمد

 :گفتم شرم با و کردم نازک پدرام برای چشمی

 .خوشگلمونه و تپل پسر سالمتی مناسبت به شيرینی این نخير؛ -

 .داد تکان سر و کشيد سوتی پدرام

 اونم که خواد می چایی یه فقط ها؛ داره خوردن شيرینی این به به -

 .بوسه می رو  خانم پریناز دست

 هميشه دمانن  مادر سماور. رفتم آشپزخانه سمت به شدیم، که خانه وارد

 سرم از را چادرم. بود آماده کنارش هم چای از پر قوری و خورد می قل

 که همانطور پدرام. کردم آویزان در کنار رختی چوب روی و  برداشتم

 :گفت بود، شيرینی ی جعبه دور ربان کردن باز مشغول

 ذارید؟ می چی رو اسمش حاال -

 لب بگوید، يزیچ اینکه از قبل و نشستم زمين روی اميرمحمد، کنار

 :گشودم

 هم قشنگه هم محمد، مثال. باشه باباش مثل اسمش خوام می من -

 .دلنشين

 :گفت قاطعيت با و  داد دیواری پشتی به را اش تکيه اميرمحمد

 . پارسا مثال باشه؛ مامانش اسم مثل خواد می دلم منم -

 و داد تکان هوا در دستی بود، او و  من بين ی مشاجره شاهد که پدرام
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 :گفت

 بذارید رو اسمش پریناز؛ حرف نه تو، حرف نه اصال بابا؟ چتونه -

 .محمدپارسا

 :گفتم لبخند با و  شد کشيده پدرام سوی دویمان هر نگاه

 .قشنگه -

 .زد کجی لبخند و  داد تکان سری حرفم، تایيد به اميرمحمد

 باشه، زده شزندگي تو حسابی و  درست حرف یه پدرام آقا این اگه -

 .همينه

 مقابلش، ی جعبه داخل از که همانطور و  شد خم خونسردی با پدارم

 :گفت داشت، برمی شيرینی

 .نيست شنوا شما گوش درسته؛ همه من های حرف -

 .کشيد پر ها گذشته به ذهنم و  دوختم اش چهره به را ام خيره نگاه

 از گوشه یه هم با داشتيم پروانه و  من بار یه بودیم، که بچه یادمه -

 رفتی و حوض تو پریدی هوا بی یهو  تو  که کردیم می بازی عروسک حياط

 .نيومدی باال موندیم منتظرت ما هم چی هر. آب زیر

 :گفتم خنده با و  دوختم اميرمحمد مشتاق ی چهره به را نگاهم

 خونه مامان. بود زده سرش به کردن شنا هوس پایيز سرمای تو  کن فکر -

 باشه، شده غرق اینکه ترس از آب، کم عمق از خبر بی پروانه و  من و  نبود

 برای و نياورد طاقت دلمون آخرم. زدیم می جيغ و  کردیم می گریه هی

 .آب تو  پریدیم نجاتش

 .داد تکان سر خنده با و  زد اش شيرینی به گازی پدرام

 کرده آقاجون پيش رو  چغليش پروانه اینکه تالفی به آقا که فهميدم بعد -

 کلکی همچنين گربه، نه بوده پدرام کار مامان گلدون شکوندن که گفته و 
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 .بود کرده سوار

 دهانش مقابل را دستش داشت، یاد به را خاطره این خوب که پدرام

 :گفت هایش خنده ميان و گرفت

 خونمون مظلوم شد، می پروانه و  من دعواهای قربانی هميشه پریناز -

 .بود این

 .چرخاندم سمتش به را سرم کردم، حس که را اميرمحمد نگاه گينیسن 

 :گفت و  زد لبخندی

 .مهربونه و مظلوم همونقدر االنم -

 .گسست هم از را نگاهمان بند کالمش، با و  کرد ای سرفه تک پدرام

 به چایی یه خوای نمی شد، تموم که اتونم خاطره مظلوم، خانم حاال خب -

 بدی؟ ما

 که همانطور و  زدم زانو  بر دست گرفتم؛ اميرمحمد از نگاه سختی به

 :دادم را پاسخش خاستم، برمی
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 .آرم می االن -

 سينی درون قبل از را ها فنجان. رفتم گاز سمت به و  شدم آشپزخانه وارد

 و گرفتم دست در را قوری. بودم چای کشيدن دم منتظر تنها و  چيده

 :رسيد گوش به در شدن باز صدای که بودم چای ریختن مشغول

 .کردی ما از یادی عجب چه ؛ اميرجان اومدی خوش سالم -

 .هستيم شما مزاحم هميشه که ما دارید، اختيار سالم -

 سریع ؛ شد تيز هایم گوش مادر، و  اميرمحمد وگوی گفت صدای شنيدن با

 مادر. کشيدم سرک بيرون به و رفتم آشپزخانه کوچک ی پنجره سمت به

 که اميرمحمد به رو  شرمگين و  کرد آویزان رختی چوب روی را چادرش

 :گفت بود، برخاسته احترامش به
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 .پسرم بشين -

 :داد ادامه پدرام به رو  و  کشيد دندان زیر را لبش

 نریختی؟ براشون هم چایی یه -

 به سر پشت از آهسته و  پاورچين من و  برداشت گام سالن سمت به مادر

 .گرفت مقابلش را شيرینی ی جعبه و برخاست رامپد. شدم نزدیک او 

 .رسه می هم چایی االن نکن تلخ رو  خودت کام مادرم؛ شيرینی بفرما -

 .داد تکان برایش سری و زد کمر به دست مادر

 که اومده در طرف کدوم از آفتاب ؛ نداشتی ها عادت این از که تو  -

 خریدی؟ شيرینی

 .زد اميرمحمد به چشمکی و خندید پدرام

 .محمدپارساست شيرینی -

 متعجب و  چرخاند اطراف در را نگاهش بود، شده گيج حسابی که مادر

 :گفت

 کجاست؟ پریناز کيه؟ محمدپارسا -

 :گفتم خنده با و گذاشتم چشمانش روی را دستانم

 .مامان اینجان محمدپارسا و پریناز -

 :گفت و  گذاشت دستم روی را دستانش مادر

 .مادر بگردم دورت الهی -

 ام برآمده شکم به نگاهی.  چرخيد سمتم به او  و  کشيدم پس را دستم

 .گشود رویم به را آغوشش و انداخت

 .کردید انتخاب هم قشنگی اسم چه. باشه قدم خوش براتون -
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 .زد اشاره اميرمحمد کنار خالی جای به و  کرد بوسه غرق را ام گونه

 .تره خسته همه از که پدرام. بيارم براتون اییچ  یه برم من بشين بشين؛ -

 لحنی با چپاند، می دهانش درون را ای خامه نان که همانطور پدرام

 :گفت معترض
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 انرژیم همه مگه؟ داریم باالترم این از کار کردم؛ انتخاب من رو اسمش -

 .رفت

 :گفت و  داد تکان برایش تاسف ی نشانه به سری اميرمحمد

 رفت؟ انرژیت همه هم کنار گذاشتی رو  اسم تا دو  ور؛دال نباشی خسته -

 چشم مانده باقی ای خامه نان چند به اخم با و  نشستم اميرمحمد کنار

 .دوختم

 .بود من برای ها ای خامه نون این شکمو -

 تو که خورم می من مضره؟ بچه برای زیادی قند نداری خبر مگه -

 .هستم فکری به دایی همچنين نشی؛ وسوسه

 .دادم تکان سر و  زدم کمر به دست

 رو ماهين خشک شير شبی نصف که هستی ای دایی همون شما بله -

 .خوردی می

 راه از چای سينی با مادر که بگوید چيزی خواست و  کرد بلند را دستش

 .رسيد

 .نذار سرش به سر پدرام -

 .گذاشت مقابلمان را ها فنجان یکی یکی و  نشست زمين روی

 .باشيد اتاقش کردن آماده فکر هب  باید االن از -

 :گفتم آهسته و  گرفتم بازی به را انگشتانم
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 .زوده خيلی که االن -

 .فکرم به االن از که من زوده؟ کجا -

 و انداخت باال ای شانه که دوختم اميرمحمد ی چهره به را متعجبم نگاه

 :گفت برد، می دهانش سمت به را فنجان که همانطور

 چيه؟ -

 نان تفاوت بی او  اما نياورد نه حرفم روی که زدم اشاره ابرو و  چشم با

 :گفت و  گرفت مقابلم را ای خامه

 .زنيم می حرف چيزها بقيه مورد در بعد حاال کن شيرین رو  دهنت -

 چه هر مادر. شدیم خارج خانه از اميرمحمد خواست به که بود غروب

 قول خانم طيبه به گفت و  نشد ماندن به راضی اميرمحمد کرد، اصرار

 طيبه گشود، که را در و  چرخاند قفل در را کليد. بزند او  به سری تا داده

 پایين ها پله از آرام آرام که همانطور. رسيد راه از اسپندش منقل با خانم

 :گفت بلند صدای با آمد، می

 ا ماشاء حسود؛ چشم بترکه -_ ، ا ماشاء هزار _.

 :گفتم و  دوختم شمچ اميرمحمد به متعجب

 دونست؟ می مامانت -

 :داد را پاسخم رفت، می سمتش به که همانطور و  خندید

 .بودم زده زنگ بهش فروشی شيرینی تو  -

 غرق را صورتم مهربانی با و چرخاند سرم باالی را اسپند خانم طيبه
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 .داشت شيرینی حال شک بدون پسرش، عشق نشستن ثمر به. کرد بوسه

 :گشود لب دیگر بار که و  نشستم ایوان لب

 .کنم قربونی گوسفند براش اومد، دنيا به سالمتی به وقت هر کردم نذر -
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 .انداختم زیر به سر و  زدم رویش به لبخندی

 .مونيد می پيشم که رو  امشب -

 اینکه از قبل. نداشتم را اش مهربانی برابر در آوردن نه توان هيچگاه

 :گفتم شوق با وید،بگ چيزی اميرمحمد

 . ما ی خونه بریم تا دنبالتون اومدیم اميرمحمد و  من اتفاقا -

 .گزید لب خانم طيبه و شد باران ستاره اميرمحمد چشمان

 کنی؟ دادی مهمون تونی می مگه وضعيت این با تو  دخترم، نه -

 دوختم چشم اميرمحمد به شيطنت با. ایستادم کنارش و  برخاستم جا از

 :مگشود لب و 

 بفرمایيد. هستيم اميرمحمد مهمون رو  شام کنم؛ کاری خوام نمی که من -

 .بریم که شيد آماده

 رفت، می خانه سمت به که همانطور و  داد تکان سری خنده با خانم طيبه

 :گفت

 .جوونا شما دست از امان -

 :گفت و  ایستاد مقابلم اميرمحمد رفت، که خانم طيبه

 کنم؟ جبران رو  هات خوبی این بتونم که روزی رسه می -

 :گفتم آرام و  زدم پس را اش شانه سر بر ننشته خاک

 .کردی جبران رو  من های خوبی از بيشتر چيزی حضورت با تو  -

 :گفت دار تب لحنی با و  کشيد اش پيشانی به دستی

 .آری می بند رو زبونم که تو دست از امان -

 .گرفت پيش در ار خانه سفره مسير اميرمحمد آمد، که خانم طيبه

 از یكي روی و گذشتيم چوبي ميزهاي كنار از اطراف، شلوغی به توجه بی
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 گذاشت خانم طيبه ی عهده بر را انتخاب اميرمحمد. گرفتيم جای تخت

 :داد پاسخ آهسته و  داد تکان سری او  اما

 یه منم داربد، دوست پریناز و  تو  چی هر مادر؛ نداره فرقی من برای -

 .خورم می باهاتو لقمه

 طيبه. داد کوبيده سفارش خودش انتخاب به و گفت چشمی اميرمحمد

 :گفتم متعجب من و  گرفت چادرش ی گوشه با را چشمانش نم خانم

 خوبه؟ حالتون چيشد؛ -

 :گشود لب دار غصه و داد تکان سری

 .داشت دوست کوبيده افتادم؛ اکبر حاج یاد -

 روی مادرش، های غرغر به توجه بی که دوخت کودکی به را نگاهش
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 .کرد می لی لی مغازه کف های سراميک

 قبولش اونقدر پدرم. بود خدابيامرزم پدر فروشی فرش ی حجره شاگرد -

 .نياورد نه کرد، خواستگاری ازش رو  من وقتی که داشت

 :گفتم زده هيجان باشم، کرده کشف را مهمی چيز که انگار

 شماست؟ پدر برای حجره این پس -

 :گفت و  کرد ای خنده تک

 این خودش گرفت، یاد پدرم از رو  کار فن و  فوت که بعدها. دخترم نه -

 .انداخت راه رو حجره

 .کشيد آهی و  گذاشت دهانش در نان ای تکه

 رو خدا ی خونه بره بود آرزوش کردن؛ می صداش اکبر حاج ها بازاری -

 .شد نمی قسمتش اما کنه زیارت

 :داد ادامه و  دوخت اميرمحمد متفکر ی هرهچ به را نگاهش
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 .رسيد آرزوش به و  کرد وسيله رو اميرمحمد خدا ها آخری این اینکه تا -

 دارد؟ هم دیگری کار دیگران، آرزوی کردن برآورده جز او  مگر گفتم دل در

 خوبی وضع اینکه با اوایل اون. ندیدم بدی ازش من بود؛ خوبی مرد -

 حجره از که روز هر. کرد نمی دراز کسی جلوی رو  دستش ،نداشت

 تا و بود کوتاه عمرشون که چند هر چيد، می شقایق گل برام گشت، برمی

 .موند می باقی ازش برگ چند فقط برسه خونه به

 :گفتم و کشيدم صورتم به دستی خنده با

 .داشتيد قشنگی های عاشقانه چه -

 :گفت و  کرد نازک چشمی پشت

 هم خوب و  بد با فقط ما. مادر نبود داب عاشقی و  عشق که موقع اون -

 .آورد می دووم زندگيمون اینقدر هم همين برای خواستيم می

 طبق اميرمحمد و  کرد اختيار سکوت خانم طيبه رسيد، که ها سفارش

 و ریحان عطر ترکيب. داشت جو  تغيير در سعی هایش شوخی با معمول

 روشنی خانم طيبه چشمان برق و بود دهکر مستم اميرمحمد های خنده

 به هيچگاه شب این خواست نمی دلم که بودیم خوش آنقدر. شد شبمان

 .برسد پایان

AAA 

 پنجم فصل

 های چين که بود عروسی نو  باستان ایران زیباروی دختر یلدا، گویند می

 اما بود بهار خرمی ی دلداده او. پوشاند می را زمين رنگش سفيد دامن

 تمام از خسته که یافت ای زده غم پایيز را بهار رسيد، راه از که زمانی

 سرمای آمدن ی مژده تنها یلدا پس آن از و  کرده سفر عزم ها، نبودن

 و داشت دیگری معنای اميرمحمد، و  من برای یلدا اما است دلتنگی

 .بود شدنمان یکی ی مژده
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 آماده مشغول آشپزخانه وندر. بودیم دعوت خانم طيبه ی خانه شب

 .رسيد گوش به سر پشت از اميرمحمد صدای که بودم دسر کردن

 . مبارک ازدواجمون سالگرد -

 شمع دو  آن روی که ای صبحانه کيک دیدن با برگشتم، که سمتش به

 :گفتم خندان کرد، می خودنمایی

 .قشنگی کيک چه -

 .کشيد عقب را صندلی و  گذاشت ميز روی را کيک ظرف

 اینم بگيرم، پنير صبحانه برای کوچه سر سوپری از رفتم که صبح -

 . باشه اش قيافه مثل هم طعمش اميدوارم. خریدم

 .داد تکان سر لبخند با نشستم، که مقابلش صندلی روی

 زن باید گفت می دائم مادر که بود مدت یه. روزها اون بخير یادش -

 سر بار یه اینکه تا. رفتم نمی بار زیر بودم، رفتن فکر تو  که منم و  بگيری

 :گفت هوا بی ناهار،

 .بخت ی خونه ره می داره محسن آقا دختر -

 اون و گرفت گر تنم پدرام؟ خواهر محسن؛ آقا دختر. موند مات نگاهم

 نذری آش برامون روز همون تو  آخه. نبودم پروانه فکر به اصال لحظه

 اون با تو و  گشت برنمی الهپي  رسيدم، نمی راه از یهو  من اگه و  بودی آورده

 .ذاشتی نمی فرار به پا گلی گل های لپ

 :گفتم متعرض و کردم اخمی

 شانس از و بيارم آش دیگه پياله یه تا رفتم و ببخشيد گفتم نکردم؛ فرار -

 .نگفت مامان به چيزی اما برد خرابکاریم به پی و دید رو من پدرام بدم

 .کرد باز رو رد خانم طيبه تو  جای به برگشتم، وقتی

 .گرفت باال تسليم ی نشانه به را دستش و  خندید
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 آها؛ بودیم؟ کجا. بگم رو  ماجرا ی ادامه بذار حاال.  شدم قانع خب خيل -

 :گفتم هوا بی و  افتاد دستم از قاشق خالصه

 خانم؟ پریناز -

 و ادد تکون برام سری خنده با. شد رو  مادر برای دستم که بود اونجا

 که چيزی اون از تر سریع چيز همه. شما ی خونه زده زنگ موقع همون

 به دست زودتر چرا گم می خودم با هميشه و  افتاد اتفاق داشتم انتظار

 نشدم؟ کار

 :گفتم دلخور و  زدم چانه زیر دست

 .باشم همسفرت خواستی نمی چون -

 .کشيد آهی و  زد لبخندی

 کردم، می فکر که راه خطرهای به اما خواستم می همدم و همسفر -

 .شدم می پشيمون

 .کشيد کيک روی های شمع جان به آتش آن با و  کرد روشن را فندک
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 شب بهترین خواست می دلم چون یلدا شب گذاشتيم رو  عروسی -

 .باشه تر طوالنی هميشه از زندگيم

 :گفتم و  آوردم باال را ام اشاره انگشت خنده با

 يشتر؟ب  دقيقه یه خاطر به فقط -

 .برد سرم از را هوش چشمانش سياهی و داد تکان سری

 .داره ارزش بازم ثانيه، یه بگو  تو  -

 :گفت و  زد اشاره کيک به سر با

 .نمونيم دسر بی شب و  هامون کار سر بریم تا کن فوت رو ها شمع بيا -

 دیگر بار داشتنش برای ومن کردیم فوت را ها شمع اميرمحمد، شمارش با
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 .باليدم خود به

AAA 

 هم پدرام و  اميرمحمد بود، رنگ سرخ های یاقوت کردن دانه مشغول مادر

 نظير بی از دائم پدرام که بودند فيلمی تماشای محو  و  نشسته کرسی دور

 از که یلدایی ی برنامه ویژه به که انداختم پدر به نگاهی. گفت می بودنش

 گاه بی و  گاه و  بود سپرده گوش شد، می پخش خانم طيبه قدیمی رادیوی

 :گفتم غرولندکنان و  قاپيدم پدرام دست از را موبایل. زد می لبخندی

 .ها خوره برنمی جایی به برداری گوشی این سر از دست رو  امشب یه -

 .کرده همراه خودش با اميرمحمدم حاال

 انار های دانه به زدن ناخونک برای را دستش پدرام و  خندید اميرمحمد

 با. نبود خانم طيبه از خبری چرخاندم؛ اطراف در را نگاهم. برد يشپ 

 کنار من به پشت که او  دیدن با. رفتم آشپزخانه سمت به کوتاه های گام

 :گفتم و  زدم لبخندی بود، نشسته هندوانه سينی

 کنيد؟ می چيکار -

 :گفت گرفته صدایی با و کشيد چشمانش پای را روسری ی گوشه

 .بيارم هندونه براتون خوام یم مادر؛ هيچی -

 .کشيد آهی که گرفتم دست در را اش چروکيده دست و نشستم کنارش

 رو فاميل کل یلدا شب بود، نرفته اميرعلی هنوز که ها سال اون یادمه -

 .بود هم منيژه. کردم می جمع هم دور کرسی پای خونه همين توی

 .گرفت خود به شگفتی رنگ نگاهم

 منيژه؟ -

 :گفت آهسته و  داد تکان سری مخان  طيبه

 دوستش ام نداشته دختر مثل. گم می رو اکبر حاج ی برادرزاده آره، -
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 رو عقد ی خطبه. بودند هم ی کرده نشون بچگی از اميرعلي و  اون. داشتم

 اون به رو  حق همه. نشست پاش به منيژه و  رفت اميرعلی خوندند، که

 لباس خودم رسيد، شهادتش خبر وقتی اام. بود شوهرش خب دادن،
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 .کردم تنش رو  عروس

 .شد هندوانه کردن نصف مشغول و  گرفت دست در را چاقو 

 داره  رو  خودش های بچه و  شوهر منيژه االن. دخترم آوردم درد رو  سرت -

 دلم آد، می یادم که گذشته های خوشی منه آرزوي تنها خوشبختيش و 

 .گيره می

 :گفتم خاطر رنجيده و  کردم کج سر

 دید؟ می گوش مگه ما پيش بياید گم می بهتون چقدر -

 .زد لبخندی و ریخت سفيد ظرف درون را رنگ سرخ ی هندوانه های تکه

 که روزی به خوشم دل کنه؟ روشن رو  خونه این چراغ کی بيام، من اگه -

 .ببره خودش با اكبر حاج مثل منم و  بياد اميرعلی

 .زد زانو بر دست و برداشت را ظرف بگویم، چيزی اینکه از قبل

 .بگردم دورت بيار رو اون کابينت، رو  گذاشتم رو  چنگال و  دستی زیر -

 خانم طيبه سر پشت ها، دستی زیر برداشتن از بعد و گفتم چشمی لب زیر

 و گذاشت دیگر هاي ميوه کنار را انار از پر ظرف مادر. شدم سالن وارد

 :گفت خانم طيبه به رو  شرمگين

 .بهتون دادیم زحمت -

 کرسی پای که همانطور و  گذاشت ميز روی را ظرف خانم طيبه

 :داد را مادر پاسخ نشست، می

 ا انشاء. بودنشه دورهم همين به یلدا صفای -_  با هم پدرام آقا دیگه سال

 .بشينه کنارمون کرسی این پای اش بچه و زن
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 .افتاد سرفه هب  بود، آجيل خوردن مشغول که پدرام

 مثل که من بچه؟ هم و  زن هم سرعت این به خانم، طيبه کن رحم -

 برامون که نداریم همسایه دختر دیگه تازه نيستم، زرنگ شما اميرمحمد

 ...آش

 بازویش از نيشگونی شود، تمام حرفش اینکه از قبل و  نشستم پدرام کنار

 به و  کشيد یشبازو به دستی کرد؛ رها تمام نيمه را حرفش که گرفتم

 :گفت حرکتم تالفی

 غذا باید دقيقه هر نيستن؛ زندگی زن که زمونه و  دور این دخترهای تازه -

 .بيارن خرج روی خرج و  بسوزنن

 :گشود سخن به لب آهسته و  زد لبخندی متانت با اميرمحمد

 مذاقت به هم اش سوخته غذاهای فهمی می وقت اون بگير، زن حاال -

 .آد می خوش

 :داد ادامه باخنده و زد من به چشمکی

 ده؟ می زن تو  به کی که هست هم مسئله این البته -

 ابرویی پدرام. نشود بلند ام خنده صدای تا گرفتم دهانم مقابل را دستم

 :گفت خانم طيبه که بگوید چيزی خواست و  انداخت باال

 خودم کن، انتخاب خوای می رو کسی هر تو  اصال مادر؟ نده چرا -
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 داری؟ اميرمحمدم با فرقی چه مگه گيرم، می حياط این تو  رو  عروسيت

 :گفت و  پاشيد مهربانش روی به لبخندی پدرام

 .چشم محبتتون، قربون -

 هر عادت به پدر دل، ته از های خنده و  ها شوخی تمام از بعد شب، آخر

 می حضور اعالم ریزش های تکان با هم کودکم. گرفت فال برایمان سال

 .است شاد هایمان، خوشی از که بفهماند من به خواست می انگار کرد؛
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 برای و  دميد مي زمين كالبد در را بهار لطيف روح ماه اسفند خوش هوای

 برخالف. شدند می بلوری های تنگ اسير حوض های ماهی کوتاه، مدتی

 فقط من و  کشيد خانه روی و  سر به دستی اميرمحمد اینبار گذشته

 .بودم گر نظاره

 و شور از نشان مردم تالطم و  ها خيابان شلوغی وزید؛ می مالیمی نسيم

 که را خيابان ی گوشه هر. داد می عيد رسيدن فرا برای شوقشان

 .خورد می چشم به سبزه و  قرمز ماهی رنگی های تنگ نگریستی، می

 را عيد رسيدن فرا ی مژده و نواختند می خيابان ميان فيروزها حاجی

 .دادند می

 به را نگاهم. شد می خالصه عيد خریدهای همان در مردم خوشي اوج

 آب از پر های چاله از مادرش دست در دست که دوختم کوچکی پسر

 :گفت می ناراحتی با و  گذشت می رو پياده

 .بزرگه برام خيلی کفش این مامان -

 :گفت کرد، می جا جابه دست در را عيدش های خرید که مادرش

 .بشه ات اندازه هم دیگه سال تا گرفتم بزرگ بخ -

 حد این تا هم من های دغدغه کاش بست، نقش لبم روی تلخی لبخند

 کنارم از همسرش دست در دست جوانی مرد. بود کوچک و  کودکانه

 :گفت او  به رو  و گذشت

 .تومنه خدا شلوارهاش قيمت اینجا خودمون، شهر به رحمت صد باز -

 و ها نگرانی چقدر. دوختم چشم هایم کفش به و گرفتم آنها از را نگاهم

 بعد. بود تلخ ها تفاوت این چقدر و داشت تفاوت من با مردم های دلواپسی

 .گذاشتيم ها مغازه از یکی در قدم مختلف، های ویترین کنار از گذشتن از

 به و  گفتم سالمی بود، ایستاده خوان پيش پشت که جوانی دختر به رو 
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 .رفتم مانتوها رگال سمت

 . نشيم مغازه این وارد اومد، دنيا به که امون بچه باشه یادت -

 :گفتم متعجب کردم، می وجو جست را ام عالقه مورد مانتوی که همانطور

 چرا؟ -

 :گفت و  کرد اشاره بود، شده نصب کناری دیوار روی که تابلویی به
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 هم محمدپارسا از تر ردنيخو مگه نشوید، وارد خوراکی با نوشته -

 داریم؟

 :گفتم و  کردم نگاهش خنده با

 کردم؟ می چيکار باید نداشتم رو  نمک ی گوله تو  من -

 :گرفت مقابلم و  کشيد بيرون را رنکی زرشکی مانتوی ها، رگال ميان از

 چطوره؟ -

 .دادم تکان سری و  کشيدم اش پارچه به دستی

 .بپوشمش بذار قشنگه؛ -

 را انتخاب همين برای نداشتم را زیاد گذار و  گشت توان وضعم، خاطر به

 از پر هایمان دست بازگشتيم، خانه به وقتی و سپردم اميرمحمد به

 .بود رنگارنگ های خرید

AAA 

 پای اميرمحمد، کنار. شد می تحویل امان نفره سه جمع در امسال، عيد

 .شمردم می را ها ثانيه و  بودم نشسته سفره

 .مبارک شمسی هجری وپنج نود و  سيصد و  رهزا سال آغاز -

 :گفتم او به رو  لبخند با و  کوبيدم هم به را دستانم

   

131 

 .مبارک عيدت -

 :کرد زمزمه و  نشاند ام پيشانی روی ای بوسه

 .جانم پری مبارک هم تو  عيد -

 :گفت اميرمحمد که برداشتم ميز روی از را شيرینی ظرف و  شدم خم

 .بندازیم نفره سه عکس یه تا بيارم رو  ربيندو  کن صبر -

 ی پایه. رفت اتاق سمت به و برخاست جا از بگویم، چيزی اینکه از قبل

 را دستش و نشست کنارم. آمد سمتم به سرعت با و  کرد تنظيم را دوربين

 را سرم ،. شد ثبت ما ی نفره سه عکس اولين و  کرد حلقه بازویم دور که

 .بستم را چشمانم و گذاشتم اش شانه روی

 .آد می خوابم -

 .بدم رو عيدیت خواستم می چون شد، حيف -

 :گفتم شوق با و کردم بلند را سرم سرعت با

 !رو  عيدیم بده کو؟ -

 .گرفت سمتم به و  برداشت شکالتی ميز روی طرف داخل از

 شکالت شده، عوض زمونه که حاال. دادن می عيدی آبنبات ما به ها قدیم -

 .دن می عيدی

 .برخاستم و  گرفتم دستش از را شکالت خنده با

 كه نفري اولين دیدنی، عيد بریم بشيم آماده بيا. دادنت عيدی از مرسی -

 .خودمم گيره می عيدي خانم طيبه از

 کردن خاموش مشغول که همانطور و  گرفت دست در را کنترل خنده با

 لباس پوشيدن ومشغول رفتم اتاق سمت به.  گفت ای باشه بود، تلویزیون
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 .بودم گذاشته تخت روي آماده قبل از كه شدم هایي
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 و آب حياط. رفتيم خانم طيبه ی خانه سراغ همه از اول سال هر عادت به

 .کرد می خودنمایی ایوان روی شده سبز های گندم و بود شده جارو 

 خوای؟ نمی مهمون خونه،________  صاحب -

 .پاشيد رویمان به مهربانی لبخند و  گشود را در خانم طيبه

 . بفرمایيد اومدید، خوش -

 گذشتيم، که ها پله از. درخشيد می اش چهره و  بود کرده تن نو  لباس

 به بوسی، رو از بعد او  و  داد دستش به را شيرینی ی جعبه اميرمحمد

 سينی هفت ی سفره به چشمم شدیم، که خانه وارد. کرد هدایتمان داخل

 آن روی عکس قاب دو  و  بود شده چيده تمام ظرافت اب  که افتاد

 روی از را قرآنش خانم طيبه نشستيم، که سفره کنار. کرد می خودنمایی

 به چشمم گرفت، مقابلم که را قرآن. آمد سمتمان به و  برداشت طاقچه

 عنوان به و  نخورده دست هميشه که افتاد رنگ سبز و  تازه های اسکناس

 .برداشتم را آنها از یکی و  بردم پيش را دستم. ماند می باقی یادگاری

 . دردنکنه دستتون -

 .داد تکان سر خنده با

 .بردار هم رو  گلم ی نوه عيدی -

 :گفت معترض لحنی با اميرمحمد بگویم، چيزی اینکه از قبل

 چی؟ من پس -

 :داد را پاسخش و  انداخت او  به نگاهی خانم طيبه

 .رسه می هم تو  نوبت باش، داشته صبر -

 :گفت و  داد تکان سری خنده با اميرمحمد

 .چشم -
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 داخل از را آن شد؛ بلند موبایلم زنگ صدای رسيد، اميرمحمد به که نوبت

 را اتصال ی دکمه. زدم لبخند مادر، نام دیدن با و  کشيدم بيرون کيفم

 :گفتم خاستم، برمی که همانطور و  فشردم

 .مبارک عيدت جان، مامان سالم -

 کجایيد؟. دخترم مبارک هم تو عيد ماهت، روی به سالم -

 داخل از خواندند، می فرا را خانم طيبه نام هياهو  با که کودکان صدای

 کمر که دوختم چشم او  به و  چرخاندم سر. رسيد می گوش به حياط

 به هميشه اش خانه در. رفت در سمت به شيرین لبخندي با و  کرد راست

 .کرد نمی فراموش هيچگاه را همسایه های بچه عيدی و  بود باز همه روی

 .اميرمحمد مادر ی خونه -

 طيبه به من طرف از. منتظرتونم اینجا بياید ناهار. بهشون برسون سالم -

 .بگو هم خانم
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 نگاه با که اميرمحمدی به رو  و  کردم جا جابه گوشم روی را موبایل

 .اشيدمپ  لبخندی کاوید، می را ام چهره کنجکاوش،

 .آیم می زود مامانم، چشمم -

 :گفتم اميرمحمد به رو  یافت، خاتمه که تماس

 .کرد دعوتمون ناهار برای بود، مامان -

 .دردنکنه دستش -

 .گشودم لب دیگر بار و گذاشتم کيفم داخل را موبایل رفتم، سمتش به

 مزار؟ سر بره خواد می خانم طيبه -

 .سراند شلوارش جيب در را دستش و  برخاست جا از اميرمحمد

 ندیدی؟ ایوون روی رو  هاش سبزه مگه آره، -
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 .کردم سر را چادرم و  زدم لبخندی

 .شه می دیر که بریم پس -

AAA 

 را سينش هفت ی سفره و  نشست اش جگرگوشه مزار کنار خانم طيبه

 پدرش برای خواندن فاتحه مشغول تر، طرف آن کمی اميرمحمد. چيد

 :گشود سخن به لب او  و نشستم خانم طيبه کنار .بود

 اما بذاره تنها رو منيژه خصوص به رو  ما شد نمی راضی دلش اینکه با -

 از زبونی بی زبون با دائم آخر، روزهای. بکشه دست رفتن از تونست نمی

 آب نذاریم و باشيم داشته رو  اش منيژه هوای خواست می پدرش و  من

 کرده آماده رو دامادیش شلوار و  کت رفتنش، لقب . بخوره تکون دلش توی

 شوهرش اونم بکشه، افسانه بود قرار رو  منيژه لباس زحمت حتی. بود

 فقط خالصه. بود راه به چشم کوچيک ی بچه یه با و  جنگ بود رفته

 اما بندازیم راه رو عروسی سات و سور که برگرده اميرعلی بودیم منتظر

 .برگشت خونش در غرق تن و  پالک یه فقط راهی به چشم این تموم از

 برخاست، که اميرمحمد. بود کرده تار را دیدم چشمانم، در زده حلقه اشک

 :گفتم خانم طيبه به رو  و  كشيدم چشمانم پای دستی

 .کرده دعتتون ناهار برای مادر بگم؛ که شد فراموشم -

 .زد لبخندی و  کشيد بازویم به دستی چرخاند، سر خانم طيبه

 .دارم حرف اکبر حاج و  اميرعلی با من رید،ب  شما -

 .بمونيد تنها نيست خوب مادر، بياید -

 :گفت مهربانی با و  دوخت اميرمحمد چشمان به را نگاهش

 برید، شما. بزنم اینجا به سری بعد ببينم، رو پریناز و تو اول بودم منتظر -

 .عزیزکم بيان دیدنی عيد برای همسایه و در شاید. گردم می بر خودم من

 او ی گونه روی ای بوسه و  شد خم که دوختم چشم اميرمحمد به مردد
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 .گفت چيزی گوشش در و  کشيد آغوش در را سرش خانم طيبه. نشاند
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 :گشود لب و  کرد راست کمر اميرمحمد

 .باشيد خودتون مراقب مادرم؛ چشم -

 .همراهتون به خدا برید -

 مقابل به را نگاهم و شدم قدم هم محمدامير با خداحافظی، از بعد

 اینکه از قبل رسيدیم، که ماشين به. بود بریده را امانم کنجکاوی دوختم؛

 :گفتم بنشيند فرمان پشت

 گفت؟ گوشت تو  چی خانم طيبه -

 .دوخت چشمانم به را نگاهش و کشيد عميقی نفس

 .داره نياز تو  به هميشه از بيشتر االن باش، داشته رو پریناز هوای گفت -

 :گفت دیگر بار که کردم نگاهش خيره سکوت، در

 .منتظرن بریم، بشين -

 .بردم ضبط سمت به را دستم فضا تغيير برای و  گرفتم جای صندلی روی

AAA 

 .شدیم پياده هم با و  کرد پارک خانه از دورتر کمی را ماشين اميرمحمد

 در قدم. گشودم را در و  چرخاندم قفل در را کليد رسيدیم، که در مقابل

 فریاد شوق سر از بود مانده کم حميد، ماشين دیدن با و  گذاشتيم حياط

 .بزنم

 .اومده پروانه -

 .کرد اشاره ها پله به و  داد تکان سر خنده با اميرمحمد

 .نيفتی بيا آهسته -

 صدای. پيمودم را ها پله آهسته و گرفتم چوبی های نرده به را دستم
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 وارد. شد نمی ما حضور ی متوجه کسی و  بود برداشته را خانه تمام ماهين

 :گفتم بلند صدای با شدیم، که راهرو 

 .مبارک همگی________ عيد -

 آغوش در شوق با را یکدیگر. آمد استقبالمان به پروانه همه از اول

 :گفتم و کشيدیم

 .بود شده ذره یه برات دلم -

 .کرد برانداز را پایم تا سر و کشيد بيرون آغوشش از را من

 .شدی خوشگل چقدر. برم قربونت بيشتر من -

 .بدهم را پروانه پاسخ نتوانستم و  شدن ملحق ما جمع به هم بقيه کم کم

 و رفت می راه آهسته تازگی به که گرفتم ماهين ی گونه از آبدار ماچ چند

 ههم از بيش پدرام آلود خواب ی چهره جمعيت، ميان در. گفت می سخن

 سمت به دیگر بار احوالپرسی، و  سالم از بعد که انداخت خنده به را من

 بعد و بود صحبت گرم که انداختم اميرمحمد به نگاهی. رفت آشپزخانه

 نشسته صبحانه بساط پای که پدرام دیدن با. رفتم آشپزخانه سمت به

 :گفتم و دادم تکان سری بود،

 ه؟خوردن  مرغ تخم و سوسيس وقت االن پدرام -
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 :گفت و  چپاند دهانش درون ای لقمه

 . این شه می منم سين هفت سفره صبح، اول ذارن می رو عيد وقتی -

 :گفتم و  نشستم کنارش خنده با

 .کنی تعيين جنابعالی هم رو سال تحویل ساعت گم می بعد به این از -

 :داد پاسخ خنده با و  گرفت سمتم به را کوچکی ی لقمه

 .ات جایزه ینما گلم، خواهر آفرین -
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 را لقمه و  بردم پيش را دستم اختيار بی. بود پيچيده اش بينی در عطرش

 .رسيد راه از هم پروانه که بودیم خوردن مشغول. گرفتم دستش از

 تنها؟ تنها نامردا -

 :گفت و کرد اشاره دستش کنار خالی جای به پدرام

 .بزن لقمه یه هم تو  بيا -

 :گفتم اختيار بی و  انداختم اشان چهره به نگاهی شست،ن  که پروانه

 .دارم خودم کنار رو  شما که خوشحالم خيلی -

 .کشيد ام گونه به دستی پروانه

 گم تا گرفتم می محکم رو  دستت بچگی تو  که هستی پرینازی همون تو  -

 صلح به وادار رو  پدرام و من هاش گریه با دعوا اوج تو  که همونی. نشی

 .کنارتيم آخرش تا باش مطمئن. کوچولویی خواهر همون هنوز تو . کرد می

 .کشيدم ای آسوده نفس لبخند با و  گرفتم دست در را دستم

 .نيستی گریون و نارنجی نازک پریناز اون دیگه تو  ولی -

 .خندید صدا بی که دوختم چشم پدرام به متعجب

 .بودی مونده کوچولو همونطور تو  ولی شدیم بزرگ ما آخه -

 :گفت و کرد نازک برایش چشمی پشت پروانه

 .بفهمی که نيستی مادر -

 .نوشيد چای از ای جرعه و کرد کج لب پدرام

 .بيشتره ما از شما ی تجربه باشه هرچی مادربزرگ، بله -

 مادر صدای که بگوید چيزی خواست و  کرد درشت را چشمانش پروانه

 .شد مانع
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 . مادر بيار چایي ات  چند جان، پروانه -

 :گفت و  داد تکان پدرام مقابل را دستش پروانه

 .برات دارم -

 هم پدرام. رفت سماور سمت به چای ریختن برای و  برخاست جا از

 :گفت و  زد چشمکی

 .شه می شاکی مامان االن که بریم -

 چای سينی با پروانه. گرفتم جای اميرمحمد کنار و شدیم هال وارد هم با

 :گفت نشست، که همين و سيدر راه از
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 .کنيم پيدا پدرام برای خوب زن یه و  بزنيم باال آستين باید دیگه -

 .داد تکان هوا در دستی و کشيد هم در را هایش اخم پدرام

 بندازی؟ جونم به رو مامان خوای می پروانه؛ کن ول -

 خم چاي برداشتن براي كه پدر و  داد تکان تاسف ی نشانه به سری پروانه

 :گفت بود، شده

 .شه می كور و  سوت خونه این بره كه هم پدرام -

 بود، برده پدر صداي در نهفته غم به پي كه اميرمحمد و  دكشيد آهي مادر

 :گشود لب لبخند با

 .آره می حال سر رو  همه خانم ماهين مثل و آد می محمدپارسا عوضش -

 :گفت حرفش تایيد به پروانه و  خندیدند همه

 داره موهات همه. خوره نمی پدرام سال و سن درد به كارها این دیگه بله -

 بمونی؟ همينجوری خوای می کی تا شه، می سفيد

 :گفت و  کشيد موهایش به دستی پدرام
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 .ارثيه مو سفيدی این -

 :زد تشر و  کرد کج لب پروانه

 بردی؟ ارث به کی از -

 ثابت اميرمحمد روی و ندچرخا جمعيت به را نگاهش زیرکی با پدرام

 .ماند

 .برادرم مثل رفيق از -

 هایشان حرف به تنها سكوت در كه داد قرار مخاطبش ا ر حميد اینبار

 .خندید می

 .برداره من سر از دست كه كن قانع رو  زنت بيا بخندي اینكه جاي به

 رنگ سفيد تارهای فقط نگاهم و  نشنيدم چيزی دیگر من اما

 سفيد پدر موهای دارم، یاد به که وقتی از. دید می را موهایاميرمحمدم

 پرسيدم، می مادر از را موهایش سپيدی دليل بچگی عالم در وقتی. بود

 :داد می پاسخ نشوم، پی پا این از بيش اینکه برای

 . سفيده موهاشون همه ها بابا -

 این از بهتر پاسخی پرسيد، من از را سوال این کودکم روزی اگر دانم نمی

 ي خاطره و  شد صرف صميمي و  گرم جمع در ناهار نه؟ یا دارم رایشب 

 .خورد رقم ي دیگر شيرین

AAA 

 حدودی تا برآمده شکم آن با رفتن راه حال و  گذشت می هم پس از روزها

 به حميد رسيد، پایان به كه نوروز رسمي تعطيالت. بود شده دشوار برایم

 .شدند ماندگار مادر ي خانه در ماهين و  پروانه اما برگشت شيراز

 نقاشی دقصد گفت ،اميرمحمد بازگشتيم خانه به روز چهار از بعد وقتي

 گفتن نه به زبانم چشمانش، برق دیدن با هم من و دارد را کودک اتاق
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 :گفتم و  گرفتم سمتش به را رنگ سفيد دستمال. نچرخيد

 .نکنه اذیتت رنگ بوی تا دماغت جلوی ببند -

 با بود، نشسته رنگ سطل کنار که همانطور و  زد پس آرام را تمدس

 :گفت مهربانی

 .خوام نمی من بده؛ بچه برای بوش ببند تو  -

 از و  گرفتم اش بينی مقابل را آن کردم؛ باز سر از را رنگم کرم روسری

 حرف بی. کشيد مشام به را عطرش و گرفت عميقی نفس. زدم گره پشت

 اتاق سفيد های دیوار بر را رنگ آبی ی فرچه و ا و شدم خارج اتاق از

 اتاق در قدم چای، های فنجان حاوی سينی با شد، تمام که کارش. کشيد

 .گذراندم نظر از را دیوارها شوق با و گذاشتم

 .شده قشنگ چقدر -

 .کشيد صورتش به دستی و  کرد رها زمين روی را خودش

 ببينم؟ رو اقات  این تو  کردنش بازی که روزی رسه می یعنی -

 .نشستم کنارش و گذاشتم زمين روی را سينی

 خوابی بی خاطرش به باید که هایی شب مونده حاال رسه؟ نمی چرا -

 .بکشيم

 .زد لبخند و  دوخت چشمانم به را نگاهش

 .خوبه چيزش همه بچه -

 و گذاشتم دهانش در را قندی حبه همين برای بود رنگی هایش دست

 .دادم دستش به فنجانی

 .بينمت می بعد -

 .شد چای نوشيدن مشغول حرف بی و  خندید
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 ...و سيسمونی خرید برای بریم تا کنيد مشخص روز یه گفت مامان -

 به نگران من و  پرید گلویش در چای که بود نشده تمام حرفم هنوز

 .شدم خيز نيم سمتش

 چيشد؟ -

 .داد تکان سر و  کرد ای سرفه

 .بریم امروز همين اصال. بهتر دترزو  هرچه هيچی، -

 :گفتم متعرض و کردم اخمی

 چيه؟ خاطره به عجله همه این اميرمحمد -

 پيراهنش های دکمه کردن باز مشغول و  گذاشت سينی درون را فنجان

 .شد

 .نمونده اومدنش تا چيزی بچينيم؛ رو  اتاقش زودتر خوام می -

 دیگری دنيای در که ارانگ دوخت؛ مقابل به را نگاهش و  زد کجی لبخند

 :گفتم خنده با و  دادم تکان صورتش مقابل را دستم. کرد می سير

 رفتی؟ کجا -
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 :گشود سخن به لب آرام و  کرد نگاهم گنگ ای لحظه

 دلنشين تونه می چقدر هاش خنده صداي كه كردم می فكر این به داشتم -

 .باشه

 دستم به و آورد در تن از را پيراهنش برخاست؛ او و  کردم نگاهش خيره

 .داد

 دور آد نمی دلم ولی بشه پاک کنم نمی فکر. شد رنگی و کردم حواسی بی -

 .بندازمش

 بار رفت، می در سمت به که همانطور، او  و  گرفتم دستش از را پيراهن
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 :گشود لب دیگر

 .بگيرم دوش یه رم می -

 آن روی آبی رنگ هقطر چند شدم؛ دستم درون ی مردانه پيراهن ی خيره

 صدای که کنم پاک را رنگ چگونه که بودم این فکر در. کرد می خودنمایی

 روی از را آن. رفتم سمتش به و برخاستم جا از. شد بلند موبایلم زنگ

 .فشردم را اتصال ی دکمه و برداشتم ميز

 .جان مامان سالم -

 خوبن؟ محمدپارسا اميرمحمد، خوبی، بگردم؛ دورت سالم -

 کشيدم؛ شکمم به دستی لبخند با و  گذاشتم مبل ی دسته روی را اهنپير

 .کرد می دگرگون را حالم ریزش های تکان

 .خوبيم همه -

 کردی؟ صبحت اميرمحمد با شکر؛ رو  خدا -

 :گفتم خجالت با و  نشستم مبل روی

 .نداره فرقی باشه وقت هر گفت آره -

 خوبه؟ ظهر از بعد امروز پس -

 .خواست می اميرمحمد که بود چيزی همان این دوید؛ پوستم زیر شادی

 .عاليه آره -

 .برسون سالم اميرمحمد به. بينمت می پس دخترم؛ باشه -

 و دادم تکان سری. رسيد می گوش به حمام درون از اش آوازخوانی صدای

 :گفتم

 .برسون سالم هم شما چشم -

 دانستم می م؛رفت  اتاق سمت به حوله آوردن برای یافت، خاتمه که تماس
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 .است شده فراموشش معمول طبق

AAA 

 شهربازی در قدم که کودکی مانند اميرمحمد شدیم، که مغازه وارد

 زن به رو  و رفت پيش مادر. کرد می نگاه وسایل به شوق با باشد، گذاشته

 :گفت فروشنده
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 .اومدیم سيسمونی خرید برای -

 ميز روی لباس دست چند و گذاشت مقابلش را ليستی خوشرویی با زن

 سفيد ست به چشمم ها لباس ميان از. شد دادن توضيح مشغول و  چيد

 برای را دستم. بود کوچک های خرس از طرحی آن روی که افتاد رنگی

 :گفت گوشم کنار اميرمحمد که بردم پيش برداشتنش

 .نه اون -

 .دادم تکان سر و  برگشتم سمتش به متعجب

 چرا؟ -

 :گفت و  زد لبخندی

 .نخورمش و  بگيرم رو  خودم جلوی بتونم دارم شک لباس این با آخه -

 .شد مانع مادر صدای که بگویم چيزی خواستم خنده با

 کنی؟ می انتخاب رو  کدوم جان پریناز -

 .کرد تایيدش لبخند با هم مادر و  کشيدم جلو را لباس همان

 :گفت فروشنده که ایستاد ها تخت از یکی کنار مادر

 .هست هم موزیکال تخت این -

 :گفت من به رو و کشيد چادرش به دستی مادر

 چطوره؟ -
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 .بيفتد خرج به خواستم نمی همين برای دارد باالیی قيمت دانستم می

 آهسته و  بود ها کالسکه تماشای سرگرم که انداختم اميرمحمد به نگاهی

 :گفتم مادر به رو 

 ...این مامان، داریم رمیب  تر معمولی چيز یه -

 :زد پچ و  آورد جلو  را سرش شود، تمام حرفم اینکه از قبل

 تازه. خرم می ام نوه برای دارم من باش؛ نداشته کار چيزها این به تو  -

 .بود گذاشته کنار پول سيسمونی برای خودش آقاجونت

 کرد، می هدایم اميرمحمد سمت که همانطور و گذاشت پشتم را دستش

 :گفت آهسته

 .باش نداشته کار هم کارها این به و  شوهرت پيش برو  -

 انداخت من به نگاهی ایستادم، که اميرمحمد کنار و رفتم پيش ناچار به

 .کرد کج لب و 

 . کنم می بغلش خودم بنشونمش؛ این توی ندارم دل که من -

 .کشيدم اش مخملی ی پارچه به دستی و کردم اخمی

 .کرد بغلش دقيقه هر هک شه نمی الزمه؛ کالسکه -

 .بشيم جا داخلش هم تو  و  من که بخرم براش کمد یه خوام می پریناز -

 :گفتم و  دادم تکان سری خنده با

 شه؟ می رد ما ی خونه در از کمدی همچين که بکن اینم فکر -

 .چرخيد سمتم به و  برد فرو شلوارش جيب در را دستش

 زیاد خواد نمی بگو  مادرت به پریناز،. کنم می کاریش یه رو اون حاال -
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 .افته می راه هم وسایل تا چند با ما کار کنه؛ خرج

 :گفتم آهسته و انداختم مادر به نگاهی
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 .داره دوست خودش ولی گفتم -

 به. بازگشتيم خانه به وسایل از پر ماشينی با خرید، کلی از بعد باالخره

 .کردیم شروع را اتاق چيدن وزر آن فردای که بودیم زده هيجان حدی

 :گفت و  گذاشت پنجره کنار را تخت اميرمحمد

 خوبه؟ اینجا -

 :گفتم و دوختم چشم مقابل خالی دیوار به کمر به دست

 .اینور آوردی می رو  تخت. باشه خالی اینجا نيست خوب -

 :گفت و داد تکان سری

 .ااونج  بزنم کنم قاب رو  امون نفره سه عکس یه خوام می نه -

 :گفت و  کشيد اش پيشانی به دستی

 .شه می سخت داره کارم -

 چرا؟ -

 .کنم بزرگ رو بچه تا دو  باید االن -

 :گفتم و  کردم کج لب

 .بشه دعواتون هم با کلی من سر باید تازه. مزه بی -

 :گفت و  داد تکان مقابلم را انگشتش

 .شم نمی شریک باهاش تو سر بگذرم، هرچی از من -

 :گفتم رنجيده و کردم اخم

 آد؟ می دلت اميرمحمد -

 :گفت و  زد لبخندی

 چی هر باالخره باشه؛ سهمش تو تمام حاضرم که دارم دوستش اونقدر -
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 .توء و  من وجود از بخشی اون نباشه

 .برداشتم گام سمتش به و  زدم لبخندی

 .کنم کمکت بذار -

 :گفت و  گرفت باال توقف ی نشانه به را دستش

 تو بچينن رو  هاش لباس همون کنی کمک خوای می اگه سنگينه؛ ها این نه -

 .کمدش

 یک. رفتم اش عروسکی و بزرگ کمد سمت به و  دادم تکان سری خنده با

 جان به را انتظار شيرین طعم چشيدن و  رساندیم اتمام به را کارها روزه

 .خریدیم

AAA 

 دوازده روز حميد. دبو پایان به رو اش شيرینی تمام با عيد تعطيالت

 با و برویم پارک به هم با بعد، روز صبح شد قرار و بازگشت فروردین
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 از. شد همراهی به راضی هم خانم طيبه اميرمحمد، و  من اصرارهای

 را مخصوصش های کيک پروانه. بود کاری دنبال کس هر قبل روز عصر

 چندانی مکک که من و  انداخته راه به را رشته آش بساط مادر بود، پخته

 .بودم ها سبزی کردن پاک مشغول خانم طيبه همراه به آمد، برنمی دستم از

 ی گوشه گذشته سال از که بود ای زغالی سماور تعمير مشغول پدرام

 .دارد دیگری صفای آن با چای خوردن بود، معتقد و  خورد می خاک انباری

 پدر. گرفتند برعهده را ها کباب جوجه مسئوليت حميد و  اميرمحمد

 اش کودکانه ی خنده صدای گهگاهی و  بود کوچک ماهين با بازی مشغول

 سين هفت سفره برای که را هایی گندم. نشاند می هایمان لب کنج را لبخند

 .افتادیم راه زود صبح و  برداشتيم رود، در انداختن برای بودیم، رویانيده

 برپایی برای کوه ی دامنه در چشمه کنار را خلوتی و  دنج ی گوشه پدرام

 مشغول اميرمحمد و  انداخت راه را اش چایی بساط و  کرد انتخاب چادر

 ما و  شدند جمع منتقل دور مردها. شد ها کباب جوجه کردن آماده
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 .بود وگو گفت مشغول ای گوشه

 سو این از شادی با که بود نوپایی ماهين پی در حواسش تمام پروانه یم

 سيب به گازی اش زده جوان تازه های دندان با گاهی و  یددو  می سو آن به

 شلوغی دليل به ناهار، صرف از بعد. زد می دستش درون رنگ سرخ

 ها سبزه انداختن برای بود، شده حاکم تنم بر که ای خستگی و  اطراف

 گره را ها سبزه از یکی خنده با پروانه. شدیم همراه هم با روان، آب درون

 :گفت و  زد

 .بشه باز داداشم بخت اینکه اميد به -

 :گفت بود، آب درون سنگ انداختن مشغول که همانطور پدرام

 .شدنت عاقل نيت به بزن گره هم یکی -

 نزاع راستي به كه اندیشيدم خود با و ایستادم اي گوشه سينه به دست

 .ندارد پایاني هيچگاه دو این

AAA 

 مانند اميرمحمد. داشتم انتظار که بود چيزی آن از تر سخت آخر، ماه

 را پرتغال آب ليوان. بودم شادی در غرق من و  چرخيد می دورم پروانه

 :گفت و  گذاشت ميز روی مقابلم

 .خوام می چله و چاق پسر یه من که بشی تقویت بخور -

 زنگ صدای که بگویم چيزی خواستم خنده با و  برداشتم را ليوان

 به نگاهی و کشيد بيرون شلوارش جيب از را آن. شد مانع موبایلش

 .انداخت شماره

 کيه؟ -

 :گفت و  پاشيد ام چهره روی به لبخندی

 .اومدم بخوری رو  شربتت تو تا -
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 از بعد. شد خارج خانه از باشد من جانب از پاسخی منتظر آنکه بی

 .برخاستم جا از و گذاشتم ميز روی را خالی ليوان کوتاه، مدتی گذشت

 و نشسته حوض لب اميرمحمد. گشودم را وآن رفتم در سمت به خرامان

 به و نشستم کنارش پيمودم؛ را ها پله آرام.  بود مانده خيره مقابل به

 .ماندم خيره اش چهره

 اميرمحمدم؟ چيه -

 و عقل دوراهی بين منگ و  گيج انگار. درد پر و عميق کرد؛ نگاهم

 .بود مانده احساسش

 .شده موافقت رفتنم با -

 .دوخت ماه قرص به را نگاهش او  و شد پاره دلم بند

 بری؟ خوای می -

 سمتم به سرش. رسيد می گوش به عميق چاهی انتهای از صدایم انگار

 :گفت قاطعانه و  چرخاند

 ...االن بچه این. رم نمی نخوای تو اگه -

 .باشيم راهش سد کودکم و  من خواست نمی دلم دزدیدم؛ نگاه

 .ندارم حرفی من الزمه رفتنت اگه... اگه -

 .بود کرده معذبم نگاهش سنگينی

 ...من پریناز، -

 . یافتم می اطمينان تصميمم از باید فشردم؛ هم روی را هایم پلک

 اما دارن نياز تو  حضور به بچه این و  من از بيشتر که هستن کسایی -

 .رفتي می اومدنش دنيا به از بعد ذاشتی می کاش

 .بکنم دل ازش نتونم دیگه و  ببينمش ترسم می پریناز؛ ترسم می -
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 سنگينی دلم روی که حرفی و  خوردم فرو  را بغضم حرف این شنيدن با

 .آوردم زبان به را کرد می

 و برو . باشه سفرت آخرین این بده قول. بدی بهم قولی یه باید اما برو  -

 . کردی ادا رو  ینتد بود توانت در که جایی تا تو  کن؛ حجت اتمام دلت با

 باشه؟ برگرد؛ زودم

 روی ای بوسه. شد خم سمتم به و  کرد رها هوا در را سنگينی نفس

 :زدم لب آهسته که نشاند ام پيشانی

 بری؟ باید کی -

 .دیگه روز دو -

 کار تقدیر این با ستيز دادم؛ تکان سر و خوردم فرو  سختی به را بغضم

 .خورد گره حيرانم یدگاند در نگاهش و  برخاست جا از. نبود من

 بزنيم؟ مادرت به سری یه بریم آی می -

 :گفتم متعجب و  برخاستم جا از

 .نبودی خداحافظی اهل که تو  چی؟ برای -
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 .انداخت باال ای شانه و  زد لبخندی

 . شده تنگ پدرام برای دلم کن فکر تو  -

 سر را چادرم نياوردم؛ حرفش روی نه همين برای نبود خوش دلم حال

 متفکرشان ی چهره و  بودیم نشسته خانه سالن درون بعد، ساعتی و  ردمک

 را اش روسری ی لبه مادر کرد؛ می مزه را چایش پدر. گذراندم می نظر از را

 با پدر. کشيد می دهانش دور دست دائم پدرام و  بود گرفته بازی به

 .شکست هم در را سنگين سکوت کوتاه، ای جمله

 .پسرم باشه پناهت و  پشت خدا -

 در را او  پدر که برداشت خيز سمتش به دستش بوسيدن برای اميرمحمد
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 بوی و  رنگ همه برای سفر این انگار بود؛ سختی ی لحظه. کشيد آغوش

 دیدار ی بهانه به اميرمحمد کوتاه، مدتی گذشت از بعد. داشت دیگری

 پدرام و  شد ارجخ  در از خداحافظی، از بعد. برخاست جا از خانم طيبه

 :گفت و  گرفت دست در را دستم مادر. افتاد راه دنبالش به هم

 .باشه کنارت رو  آخر روزهای این تا آد می گفته پروانه -

 سر شرمگين حال این با داشتم؛ نياز حضورش به آشفتگی روزهای این در

 :گفتم و  انداختم زیر به

 . بکشه زحمت خواد نمی گفتی می بهش -

 .پيچيد مشامم در غم عطر و خندید مادر

 زودتر رو  خواهرش ی بچه خواد می دلش مادر؛ هست بهونه ها حرف این -

 .ببينه

 صدای بگویم، چيزی اینکه از قبل و  نشاندم اش گونه روی ای بوسه

 :پيچيد گوشم در اميرمحمد

 .گذاشتم جا رو  ماشين سوئيچ جان؛ پری -

 :داد پاسخ مادر بگویم، چيزی اینکه از قبل

 .آرم می من -

 به که را آن آمد؛ سمتم به و  برداشت دیواری پشتی کنار از را سوئيچ

 وگوی گفت صدای گشودم، که را در خداحافظي از بعد و داد دستم

 . کرد جلب را ام توجه پدرام، و  اميرمحمد

 دی؟ می بهم قولی یه: اميرمحمد

 .باشه چی تا: پدرام

 وضوح به رخشان نيم.  کشيدم سرک بيرون به نشوند، متوجه که طوری
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 .بود نمایان

 .باشی داشته رو پسرم و  پریناز هوای نبودم، روزی اگه خوام می -

 :داد ادامه زیر به سر اميرمحمد و  ماند مات پدرام نگاه

 خوام می اما آد می بر زندگيمون و  بچه پس از خودش پریناز دونم می -
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 .باشی مراقبش هم تو

 :گفت و زد اش شانه بر دستی پدرام

 ا انشاء -... _ کوه مثل و  گردی برمی خودت

 :گشود لب تاب بی و  کرد او  بازوی بند را دستش اميرمحمد

 دی؟ می بهم رو قول این پدرام؛ شه نمی سرش چيزها این جنگ -

 :گفت و  داد تکان سر مکث ای لحظه با پدرام

 باشم نداشته دوست تو از بيشتر رو  محمدپارسا و  پریناز. راحت خيالت -

 .برگردی تا هستم هات امانتی مراقب. ندارم هم تر کم

 .فشرد آغوش در را او  مردانه و کشيد ای آسوده نفس اميرمحمد

 .مردی خيلی -

 گرد به کنم کاری هر من. داری رو  کاری همچين شهامت که تویی مرد -

 .رسم نمی هم تو  پای

 هميشه مثل و  شد جدا آغوشش از ،بگوید چيزی اميرمحمد اینکه از قبل

 .رفت فرو اش طبعی شوخ ی پوسته در

 باک یه راه سر رفت خانم پریناز کنم فکر چيشد؟ سوئيچ این پس -

 .بزنه بنزینم

 .نشاندم لب بر لبخند بود، که سختی هر به و کشيدم عميقی نفس

 :گفت پدرام به رو  پيمودم، می را ها پله احتياط با که همانطور
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 بفرستی؟ رو  ما زودتر داری دوست کنی؛ می غرغر چرا -

 .چرخاند اطراف در را نگاهش هراسان و  کشيد دندان زیر را لبش

 .کنه می صادر رو تيرم حکم نزنی، مامان جلوی رو ها حرف این -

 :گفت پدرام به رو که دادم اميرمحمد دست به را سوئيچ

 !بکش رو  در کردن باز زحمت -

 جلوی صندلی روی و  انداختم زیر به سر نگاهش، سنگينی به توجه بی

 که همانطور پدرام و  نشست فرمان پشت اميرمحمد. گرفتم جای ماشين

 :گفت و رفت می در سمت به

 .نداریم گفتن چشم جز ای چاره و دستته خواهرمون که کنيم چه -

 در حرکت هب  را ماشين سکوت در او و  نشد باز خنده به لبانم کردم چه هر

 .آورد

AAA 

 و انداختم اش چهره به نگاهی شد، متوقف که خانم طيبه ی خانه مقابل

 :گفتم

 نيام؟ من شه می -

 متعجب و  شد متوقف راه ميان رفت، می دستگيره سمت به که دستش

 .کرد نگاهم

 چرا؟ -

 :گفتم آهسته و  دوختم مقابل به را نگاهم
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 .ببينم رو  کردنت خداحافظی ندارم تاب -

 و غمگين. شد پياده ماشين از حرف بی و  کرد نگاهم خيره ای لحظه

 جدایی ميانمان دائم که ستيز و جنگ این از بودم دلگير اما نبودم رنجيده
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 در و  نشست فرمان پشت بازگشت؛ اميرمحمد بعد، ساعتی. انداخت می

 چرا؛ و  کجاست مسيرمان نپرسيدم. آورد در حرکت به را ماشين سکوت

 و جنگ ی واژه آن در که جایی به برسيم تا برویم خواست می دلم تنها

 آبميوه به سر با ایستاد، حرکت از که ماشين. باشد ناشناخته اندوه

 :گفت و  کرد اشاره خيابان ی گوشه فروشي

 .چسبه می گرم هوای این تو  نکردی؟ زرشك آب هوس -

 وقتی. شد پياده و  کرد وقفمت خيابان ی گوشه را ماشين که زدم لبخندی

 به را آن. بود رنگ سرخ زرشك آب از پر ليوان یک دستش درون برگشت،

 گرفتم دهانش مقابل را ليوان. نشست فرمان پشت خودش و داد دستم

 .شد جمع صورتش ترشش طعم از و  نوشيد آن از اي جرعه كه

 .ترشه خيلي -

 چشم کرد، می ییخودنما سفيدش پيراهن روی که سرخی لک به خنده با

 :گفتم و  دوختم

 .شد لک بلوزتم این -

 .کرد عوض را دنده و  کشيد دندان زیر را لبش

 و سرخاب لک کنه می فکر ببينه یکی اگه که خونه بریم سریع وای؛ ای -

 .یاره سفيداب

 .زدم کجی لبخند و  نوشيدم اي جرعه

 .سفيدابه و  سرخاب اهل شما یار که هم چقدر -

 :داد پاسخ عانهقاط و کرد اخمی

 .داره آرایش به نيازی چه دلنشينی این به چهره -

 .کافيه بينی می زیبا رو  من تو  که همين منم برای -

 زیرا سپردم خاطرم به را ها خيابان نقش و  چرخاندم پنجره سوی را سرم
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 مردم هياهوی ميان از گذر به رقبتی اميرمحمد نبود در که دانستم می

 هم او  شاید. رفتيم می پيش هدف بی شب، های نيمه تا. داشت اهمنخو 

 بالين بر سر خيال، و فکر از فارغ که باشيم خسته آنقدر خواست می دلش

 .بگذاریم

AAA 

 و شد می مرور ذهنم در نرگس های حرف دائم بست، می كه را ساکش

 راه از وداع ی لحظه هم باز. کرد می قلبم مهمان را آرامش اش استواری

 نرمی ی بوسه و  زد زانو پایم کنار کردم، ردش که قرآن زیر از. بود رسيده

 .نشاند ام برآمده شکم روی
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 .سپرم می تو به رو  پرینازم بابا؛ عسل قند -

 .انداختم زیر به سر و بست نقش لبم روی تلخی لبخند

 .بگی اذان گوشش توی تو خواد می دلم -

 .دوخت چشمانم به کوتاه ای لحظه ایبر را اش خيره نگاه و  کرد بلند سر

 .دم می قول گردم؛ برمی موقع اون تا -

 سمتم به و کرد خارج انگشتش از را عقيقش انگشتر برخاست؛ جا از

 .گرفت

 .کنم گمش ترسم می داری؟ نگه برام رو  این شه می -

 :زدم لب آهسته بردم، می پيش گرفتنش برای را لرزانم دست که همانطور

 نگهش خودت پيش نيست بهتر بود؛ تو  به من طرف از دیهه یه این -

 داری؟

 روش هنوز هات دست عطر و بافتی تو که شالی همون دارم؛ رو  شالت -

 .مونده جا

 .کردم محکم سينی طرف دو  را دستم و فشردم مشت در را انگشتر
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 باشی، من اميرمحمد اینکه از بيشتر االن تو  باش؛ خودت مراقب خيلی -

 .ای بچه این پدر

 .کرد کج سر و  فشرد هم روی را هایش پلک

 .چشم پرینازم، چشم -

 او از هميشه برخالف اینبار که بود کرده قرص را دلم هایش حرف شاید

 دم تا اینکه تاب من و  برداشت عقب به گامی. نخواستم را بازگشتش قول

 سرش پشت را آب من و  داد تکان دستی. نداشتم را کنم اش بدرقه در

 خوردم فرو  را بغضم بود، که سختی هر به و  ایستادم او  به پشت. ریختم

 .بود ام زندگی آوای ترین تلخ در، شدن بسته صدای لحظه آن در و 

 نيازم مورد وسایل. رفتم مشترکمان اتاق سمت به و گذاشتم خانه در قدم

 از بعد و گذاشتم اتاق از ای گوشه را آن و  چيدم کوچکم چمدان درون را

 و گوشه و  زدم چرخی. گرفتم پيش در را محمدپارسا اتاق مسير آن

 كه ای شانسی مرغ تخم و  بزرگ خرس گذراندم؛ نظر از را کنارش

 دیوار و  کرد می خودنمایی اتاق از ای گوشه بود، خریده برایش اميرمحمد

 دلم جان به را غم شود، پر ما ی نفره سه عکس با بود قرار که ای خالی

 .انداخت می

 ساک باید. رفتم کمدش سمت به و دادم تکان سری افکارم، زدن پس برای

 تاب اميرمحمد نبود در دانستم می زیرا بستم می هم را محمدپارسا

 بيرون کمد درون از را ساکش. داشت نخواهم را اتاق این در حضور

 خواستم و  برخاستم جا از. گذاشتم آن درون لباس دست چند و  کشيدم

 سفيد پاکت دیدن با که بردارم را اش جغجغه ها، عروسک ی قفسه درون از

 اما کردم برانداز را طرفش دو و برداشتم را پاکت. ماند خيره نگاهم رنگ،

 .نداشت نشانی و نام
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 ساک درون را آن مردد. شد مانع در زنگ صدای که كنم باز را آن خواستم

 قدم. شدم خارج اتاق از در گشودن برای و کردم سر را چادرم گذاشتم؛

 و پاشيد لبخند رویم به پروانه گشودم، که را در و  گذاشتم حياط در
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 :گفت پدرام

 کردی؟ جمع رو  هات وسایل -

 .گذاشت حياط در قدم او  و دادم تکان سری

 .آرم می من -

 :گفتم شرمگين که کشيد بازویم به دستی پروانه

 ...که آژانس به بزنم زنگ خواستم می النا خودم اومدید؟ چرا شما -

 . کرد مرتب سر روی را چادرش و  کشيد دندان زیر را لبش

 االن پدرام ماشين تو  بشين بيا آورد؟ نه مامان حرف رو شه می مگه -

 .آد می

 برایم کندن دل. گذراندم نظر از را خانه نمایه دیگر بار و  چرخاندم سر

 .بود سخت

 پشت و گذاشت کنارم را ها ساک پدرام گرفتم، جای که عقب صندلی روی

 .نشست فرمان

 برای رو  عزمش ممکنه لحظه هر فسقلی این برداشتی؟ رو  چيز همه -

 .ها کنه جزم اومدن

 .زدم پروانه روی به لبخندی و کشيدم شکمم به دستی

 .کنه می صبر باباش اومدن تا نيست؛ عجول پسرم -

 ی تربچه این زودتر خواد می موندل هستيم؛ که ما نيست؛ عجول پسرت -

 .ببينيم رو  دایی

 پيازچه؟ یکی به تربچه، گی می یکی به ترباره؟ ميدون مگه وا -

 :گفت شاکی و  انداخت پروانه به نگاهی پدرام
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 پسته؟ یکی و  فندق یکی انداختی، راه فروشی آجيل خوبه شما مثل نه -

 ها خيابان شلوغی به شيشه درون از را نگاهم بحثشان، به توجه بی

 .دوختم

AAA 

 داشت، را کردنش آرام قصد که همانطور پروانه و  گریست می ماهين

 :گفت خنده با و  دوخت من به را نگاهش

 .ها کنی آماده چيزها این برای رو خودت باید -

 کودکم که هایی ضربه تا گذاشتم شکمم روی را دستم و  زدم لبخندی

 جانب از تماسی انتظار در تنها مدت این. نمک حس بهتر را زد می

 راهی به چشم این پایان از خبر موبایلم زنگ صدای. بودم اميرمحمد

 در را ماهين پروانه برداشتم، تخت کنار ميز روی از که را موبایل. داد می
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 و دادم تکيه تخت تاج به. رفت در سمت به و کرد جا به جا آغوشش

 .فشردم را اتصال ی دکمه

 .سالم -

 خوبه؟ محمدپارسا خوبی؛ پرینازم، سالم -

 درد پاهایم و بودم کرده ورم حسابی. کردم دراز را پاهایم و  زدم لبخندی

 .داشت خفيفی

 چطوری؟ تو. خوبيم ما -

 .خوبم منم نباشه، شماها دلتنگی اگه -

 هم در کالمش با را حاکم سکوت.  داشت را دارو  نوش حکم برایم صدایش

 .شکست

 خب؟ نباش، نگرانم. بزنم زنگ بهت نتونم روز چند شاید نازپری -

 .دوختم پنجره به را نگاهم و کشيدم عميقی نفس
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 .منتظرتيم محمدپارسا و من -

 :کرد زمزمه قبل از تر آهسته

 .خداحافظ فعال برم؛ باید من. چشم قربانت، به جانم -

 :گفت و  زد رد به ای تقه پروانه یافت، خاتمه که تماس

 هست؟ اجازه -

 بود، دستش در را ميوه از پر بشقابی که همانطور او  و دادم تکان سری

 .گذاشت اتاق در قدم

 چيشد؟ ماهين -

 :گفت و نشست تخت لبه کنارم

 .مامان به سپردمش -

 ماه به را نگاهش پنجره، پس از و گرفت سمتم به را پرتقال ای تکه

 .دوخت

 که شب یه.  نداشتيم مشکلی زیاد ماهين اسم انتخاب سر حميد و من -

 نگاهش حميد بودم، کرده پهن خونه همين بوم پشت روی رو خواب رخت

 :گفت و دوخت ماه به رو 

 نه؟ قشنگيه، اسم ماهين -

 شد دخترمون و  نياورم نه بود، نشسته دلم به کلی اسم این که منم

 .ماهين

 و دوخت چشمانم به را هشنگا. گرفتم دستش از را پرتقال و  زدم لبخندی

 :گفت مردد

 شی؟ نمی ناراحت بپرسم ازت سوالی یه -

 :گفتم آهسته و  زدم پرتقالم به گازی
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 .نه -
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 .شد پرتقال پوست کردن خرد مشغول و کشيد آهی

 بره؟ بچه این اومدن دنيا به بعد و  بمونه نگفتی اميرمحمد به چرا -

 :تمگف و  کشيدم بازویش به دستی

 اون تا قراره تازه بود تر سخت هممون برای رفتنش موقع اون چون -

 .برگرده موقع

 .کرد رها ظرف درون را چاقو  و  پاشيد ام چهره به لبخندی

 .چيشد ماهين ببينم برم من. دلم عزیز حتما -

 سمت به و  برخاست جا از باشد، من جانب از پاسخی منتظر اینکه از قبل

 به را ام سعی و  کشيدم دراز گذاشتم؛ ميز روی را پرتقال ظرف. رفت در

 .کنم چشمانم مهمان را خواب شده، که هم ساعتی برای تا گرفتم کار

AAA 

 مادر های راهکار و  داد می دردش دل از نشان ماهين های تابی بی و ها گریه

 طاق هم آخر گرفت؛ می را حميد ی بهانه دائم پروانه. بود نتيجه بی هم

 :ناليد فشرد، می سينه به را گریان ماهين که انطورهم و نياورد

 کنم؟ چه بچه این با من االن بود؛ حميد کاش -

 خود با. نگریستم می تالطمشان به سکوت در و  نشسته سالن ی گوشه

 ظرف مادر کنم؟ چه کودکم دردهای با اميرمحمد، نبود در من اندیشيدم

 :گفت و  چرخاند سرش دور را اسپند

 . بچه خورده چشم -

 :گفت و  کشيد بيرون پروانه آغوش از را ماهين شد؛ خارج اتاق از پدرام

 .دکتر بریمش می بپوش رو لباست برو  -
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 به را نگاهش پدرام و  رفت اتاق سمت به شتابان شنيد، را این که پروانه

 نگاهم چنين این که بود دیده چشمانم در را دلتنگی شاید. دوخت من

 سمت به حرف بی گرفت؛ من از نگاه شد، خارج اتاق از که پروانه. دکر می

 .افتاد راه دنبالشان به هم مادر و رفت در

 دنبال چشم با و  ایستادم تلویزیون مقابل. برخاستم جا از و کشيدم آهی

 با نتيجه، بی جوی و جست این از خسته. نبود آن از خبری اما گشتم کنترل

 :گفتم بلند صدای

 ندیدی؟ رو کنترل ن،ماما -

 نگاهم موشکافانه و  بست را در بود، کرده بدرقه را دو  آن تازه که مادر

 . کرد

 چيکار؟ خوای می -

 :گفتم خنده با و  زدم کمر به دست

 ببينم کنم روشن رو  تلویزیون خوام می خب بزنم؛ تلفن باهاش خوام می -

 .گه می چی اخبار

 .کرد هدایتم جلو  به و  گرفت را بازویم رسيد، که مقابلم

 جونت به رو  دلهره فقط اخبار به کردن نگاه وضعت این با. نکرده الزم -
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 .اندازه می

 .ایستادم حرکت از اتاق در کنار و کشيدم آهی

 .رفته سر ام حوصله هم و  نگرانم هم کنم؟ چيکار پس خب -

 :گفت تفکر کمی از بعد و  کشيد بازویم به دستی

 .کن استراحت کم یه اتاق تو  برو یا نبز حياط تو  دوری یه برو  -

 که اتاق وارد. نداشتم دیگری ی چاره آن از گذشته و  نبود هم بدی فکر

 نخوانده ی نامه آن یاد به تازه و  خورد محمدپارسا ساک به چشمم شدم،
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 را پاکت و  گشودم را زیپش نشستم؛ زمين روی ساک کنار. افتادم

 خط دست پاکت، كردن باز از بعد و  دادم دیوار به را ام تکيه. برداشتم

 .گذراندم نظر از را اميرمحمد خوش

 « جانم پری

 دلم. باشد گذشته رفتنم از روزها شاید خوانی، می را نامه این که اکنون

 پرسيد، را تو  نشانی اگر و بسپارم باد دست به را نامه این خواست می

 پس در ظریفش اندام که است مآرا و  زیبارو  بانویی من پریناز بگویم

 در توان می را اش مهربانی اوج و  شده پنهان رنگش مشکی چادر

 ی چهره و  بندد می نقش لبانش روی که دریافت دلی ته از های خنده

 حسن ای عده نظر در شاید. دهد می اش پاکی اوج از خبر آالیشش بی

 های یارو دست در دست گاهی اما عيب دیگر ای عده نظر در و  باشد

 اش شيرینی دیگران چشم از دور و  زند می خيال دنيای به سری زیبایش،

 که بگویم هم را این خوش، های صفت کنار در نيست بد. کند می مزه را

 همچنين و آید نمی خوش احساسش مزاج به چندان صبوری ی واژه

 حال، این با کشد؛ می چالش به را هایش خوبی گاهی اش زودنجی

 .است مرداد دختران بارز خصلت طبعی، نازک زیرا گرفت دهخر توان نمی

 در اینکه با. داشت فرق هميشه با دیدم، آخر روزهای در که پرینازی اما

 چشيدی را تلخی طعم من نبود در بارها اینکه با نبودم؛ کنارت تولدت روز

 و نرنج من از. بودم ترین خوشبخت کوتاهمان زندگی در که بدان اما

 و نبودی سفر این به راضی دانم می. نگذار ام عالقگی بی پای را رفتنم

 آخر روزهای در را ات استواری اگر شاید. داد خواهم تو  به را حق هميشه

 برای مادر بهترین دانم می. شدم نمی رفتن به راضی هرگز دیدم، نمی

 من برای گاه تکيه و  یاور بهترین که همانطور بود؛ خواهی محمدپارسا

 .گنجد نمی کاغذ های ورق این در ام نگفته های حرف و  ها دل ددر. بودی

 فرصتی اگر روزی تا دارم می محفوظ سينه در ابد تا را هایم دارم دوستت

 به محمدپارسا و خدا به را تو . کنم هدیه تو  به عشق تمام با را ها آن بود،

 اميرمحمد ات، هميشگی دوستدار. سپارم می تو  .»
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 لرزان، لبان با. گرفتند می پيشی یکدیگر از هایم گونه لمس برای هایم کاش
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 به آشفتگی. فشردم قلبم روی را آن و  نشاندم کاغذ ورق روی ای بوسه

 .انتظاری چشم این از امان و بود افتاده دلم جان

AAA 

 اما گرفتند می سبقت یکدیگر از ها ثانيه و  گذشت می هم پس از روزها

 رسيده هفته یک به حال اش روزه چند ی وعده. نبود حمداميرم از خبری

 اميرمحمد نام شيشه روی انگشت، سر با و بودم نشسته پنجره پشت. بود

 .نوشتم می را

 پریناز؟ کنی می چيکار -

 .دوختم پروانه ی چهره به را تابم بی نگاه و  چرخاندم سر

 .شورن می رخت دارن دلم تو  انگار نيست؛ خوش حالم -

 .گرفت دست در را سردم دست و نشست کنارم

 بگردم؟ دورت چرا -

 .دادم تکان سر و  خوردم فرو  را بغضم

 .ندارم خبری اميرمحمد از که شه می روزی چند -

 .کشيد صورتم روی نرم را دستش و  گرفت غم رنگ پروانه نگاه

 بگم پدرام به خوای می. دونی می رو  اونجا وضع کسی هر از بهتر که تو  -

 بزنيم؟ دوری یه و  مبری  تا

 . فرستادم گوش پشت را موهایم از ای دسته و  دادم تکان شدت با را سرم

 .گيره می دلم بيشتر بيرون برم اميرمحمد بی نه؛ -

 .بود دشوار برایش من ی آشفته وضع تحمل انگار کشيد؛ آهی پروانه

 .بخوری بيارم چيزی یه برم -
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 پيچيد؛ شکمم در بدی درد که بود برنداشته دمیق هنوز و  برخاست جا از

 :گفتم پروانه به رو  آهسته و  کشيدم دندان زیر را لبم

 .وقشتشه کنم فکر پروانه، -

 :گفت و  کشيد بازویم به دستی پروانه

 .کنم می خبر رو  مامان االن -

 چند از بعد و  شد خارج اتاق از سراسيمه بگویم، چيزی اینکه از قبل

 قلبم به دشنه اميرمحمد، نبود و  دلتنگی درد. بازگشت مادر همراه دقيقه

 گرفتم جای پدرام ماشين عقب صندلی روی بود، که سختی هر به. زد می

 راه به چشم همچنان شود، خارج کوچه از ماشين که زمانی تا و 

 به فریادم و  گرفت می اوج بيشتر دردم لحظه به لحظه. بودم اميرمحمد

 . رفت می هوا

 را اميرمحمد نام لحظه هر اما رسيدیم بيمارستان به چطور مدان  نمی

 های شيون صدای آن، یک در. خواستم می کمک او  از و  زدم می فریاد

 هایم پلک و  شد دردهایم برای تسکينی دکتر، آغوش در دیدنش و  کودکانه

 .افتاد هم روی

AAA 
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 « به هپنجر پس از اتاق، روشن و  تاریک در و  گشودم هم از را هایم پلک

 چشمانم و  سست تنم. داشت تن بر سياه رخت حال که نگریستم آسمانی

 نبود و  نداشتم را آمده پيش اتفاقات هضم توان. بود خواب خمار

 .کرد می چندان دو  را دردم اميرمحمد،

 .شد حبس ام سينه در نفس و چرخاندم سر رمق بی در، شدن باز صدای با

 که رسيدم چشمانی به و  کشيدم باال مردانه های پوتين آن از را نگاهم

 چيزی تا کردم باز لب. کرد می گری جلوه نظرم در هميشه از تر مهربان حال

 لرزان، دست با. شد سرازیر هایم اشک و  نداد مجالم بغض اما بگویم

 خوشحال کشيدم؛ هایم گونه به دستی و کردم مرتب را پریشانم موهای
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 .نيست نمایان چندان اتاق کم نور در نزارم و پریده گرن  ی چهره که بودم

 ایستاد، که کودک تخت کنار. پيچيد مشامم در آشنایش عطر و آمد جلو 

 به. بود نامرتب لباسش ی یقه معمول طبق بست؛ نقش لبم روی لبخندی

 .زدم تکيه تخت تاج به و  شدم خيز نيم جا در بود، که سختی هر

 .توست شبيه نپسرمو  اميرمحمد؛ بينی می -

 . نشاند آن روی نرمی بوسه و گرفت دست در را کوچکش دست شد؛ خم

 .جانم پری تو  مثل درست زیباست؛ -

 :کردم زمزمه آرام و کشيدم ای آسوده نفس

 .آی نمی دیگه کردم فکر -

 :گفت رنجيده و  پاشيد رویم به لبخندی

 نکنم؟ عمل و  بدم قولی بهت من شده حاال تا -

 . خورد تکان وار گهواره و  کشيد غوشآ در را کودک

 .ببينم رو  ماهش صورت خواست می دلم چقدر -

 تمام آن یک در دلنشينش، آوای. گفت اذان گوشش در و بست را چشمانش

 .افتاد هم روی هایم پلک و  برد خاطرم از را هایم غصه و  دردها

 . باش داشته رو  پریناز مامان هوای بابا، محمدپارسای -

 .گزیدم لب و  گشودم چشم افتاد؛ دلم به هراس گفت، که را این

 بری؟ خوای می کجا -

 .کشيد پشتش پر موهای به دستی و  کرد ای خنده تک

 اجازه هم اونا کنم؛ بدقولی خوام نمی و  دادم جانم پری به قولی یه گفتم -

 .بيام دادن
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 .کشيد تير من قلب و  دوخت در به را نگاهش

 .برم یدبا دیگه -

 :گفتم اندوهگين و  دادم تکان سر

 .ببر خودت با منم -

 . کرد کج سر و  دوخت چشمانم به را نگاهش



 رویای بودنت 

106 
 

 دلت رسيده، راه از تازه كوچولومون مسافر چی؟ محمدپارسا پس -

 بذاري؟ تنهاش آد می

 خواستم. دوختم کودکم ی بسته چشمان و سرخ ی چهره به را نگاهم

 و ایستاد کنارم. نشد باز سخن به لبم اما بریم می خودم با هم را او  بگویم

 بود هميشه از تر آرام چشمانش. کردم حک ذهنم در را اش چهره نقش من

 دست. کرد می تزریق وجودم به را آرامش از عظيمی حجم نگاهش و 

 عقب را سرش. نشاند ام پيشانی روی ای بوسه و  گرفت دست در را سردم

 :کرد زمزمه آرامی به و  کشيد

 هستن تو  انتظار در ها خيلی بشی، بيدار خواب از دیگه بهتره - . »

 کردم، چه هر اما رفت هم در هایم اخم پيچيد، دلم در که دردی حس با

 .شد هشيار مغزم مادر، آشنای صدای شنيدن با. نشد باز چشمانم

 .نداره شگون پروانه؛ نکن گریه زائو  سر باالی -

 .آزرد را گوشم ی پرده آلودش بغض آوای و  کشيد باال را اش بينی پروانه

 بهش باید جوابی چه کردی رو فکرش هيچ مامان؟ نکنم گریه چطوری -

 بدی؟

 .بود گرفته خود به غم رنگ هم مادر صدای حال

 .نيست معلوم چيزی هنوز گفت پدرام -
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 خوای می چطور بگی؟ بهش رو پدرام های حرف خوای می چطور اصال -

 نه و  اومده شهادتش خبر نه نيست؟ ات بچه پدر از نشونی هيچ یبگ

 ...از نشونی

 اشکی ی چهره به را فروغم بی نگاه لرزید؛ پلکم و شد فشرده سخت قلبم

 در سمت به شتابان و  گرفت دهانش مقابل را دستش که دوختم پروانه

 بخوا به آرام کنارم که دوختم کودکی به را نگاهم و  چرخاندم سر. رفت

 لب زیر رسيد، می خودم گوش به زحمت به که صدایی با. بود رفته

 :کردم زمزمه

 نه؟ مگه دیدی؛ رو  بابا هم تو محمدپارسا؛ -

 طلب را بلند فریادی دلم من و  داد می جوالن گلویم در سنگين بغض

 آن که کنم باور چگونه گویند؟ می چه ها آدم این اميرمحمد؛. کرد می

 جماعت این به چگونه شد؟ سپری بودنت رویای در اتنه شيرین های ثانيه

 چشيده؟ را تو آغوش طعم پسرم که کنم اثبات

 بر نوازش دستش دائم و  خورد می تکان لبانش ایستاد؛ کنارم مادر

 .نبود صدایش پذیرای من های گوش اما کشيد می موهایم

 .نيستم تنها دیگر بار این اما نشينم می انتظارت به ابد تا من اميرمحمدم؛

 همان با روز یک که دانم می من بگویند، تو نيامدن از شهر مردم تمام اگر

 رها حوض کنار را ات دستی ساک رسی، می راه از خاکی های پوتين

 را لبخندم سيب تا زنی می صدایم جان پری ات، خستگی تمام با و  کنی می

 ميان هميشه مانند چشمانت؛ سياهی در شوم می غرق من و  بچينی
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 ...دهی می سر عشق آواز گوشم کنار تو  و گيرم می آرام امنت بازوان

 __پایان

 

   

  

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای 

 رمانهای عاشقانه محفوظ میباشد .
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